Háþróaðar fiskvinnsluvélar, hannaðar með bestu nýtingu og meðhöndlun hráefnis í huga
fyrir hausningu, roðflettingu, flökun og brýningu, að sjálfsögðu er hægt að stilla vélarnar fyrir ólíkar fisktegundir
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Vegna aukinnar eftirspurnar óskum
við eftir bújörðum á söluskrá.
Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson,
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 /
615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is
Amma mús – handavinnuhús
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Verð án v

Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.
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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FrAmkvæmdAsjóðUr FerðAmANNAstAðA
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
AUglýsir eFtir UmsókNUm Um styrki
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar
á
fljóta og góða þjónustu.
ferðamannastöðum árið 2015.

Formbólstrun

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk.
eitt af eftirfarandi skilyrðum:

Kraftur og gleði í Kjósinni

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar
mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra
aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

S

2. er
Verkefnið
ervtil
öryggi ferðamanna
igríður Klara Árnadóttir varaoddviti og skrifstofustjóri Kjósarhrepps með meiru,
í opnu
iðframkvæmda
tali Vesturlsem
andsvarða
að þessu
sinni. Húnog
verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila
segir frá sjálfri sér og mannlífinu í Kjósinni þar sem íbúar hafa nú lyft sannkölluðu
Grettistaki með hitaveituframkvæmdum og
jafnt sem einkaaðila.
lagningu ljósleiðara um sveitina.

Hækkun á
Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
Skaganum
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni

Bátadagar á
Breiðafirði

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og
ferðamannaleiða.

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og
framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.
d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða
Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum
undirbúningsrannsókna þá verður
að gerðir
fylgjabíla,
skriflegt
í flestar
báta og vinnuvéla.
samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi
Einnig talsvert úrval af ljósum á kerrur og
sveitarfélags.
eftirvagna.
e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um
Sendum um allt land.
styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

1 110 um:
Reykjavík
Hvar Viðarhöfði
ber að sækja

I S. 586-1260 I pgs@pgs.is I pgs.is

Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is
á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um
hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur:

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en
50% af kostnaði.

Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem
berast eftir það eru ekki teknar gildar.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða
Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020,
sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

Námskeið fyrir umsækjendur:

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum
og skýrum hætti.
b. Kostnaðar- og verkáætlun.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501
Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501
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Kerrutenglar, kaplar, perur, tengi og fleiri
smáhlutir.

Hverjir geta sótt um:

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða
ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun,
útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu
“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu
„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.
Hönnun: PORT hönnun

Vegur í mat

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er
nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á
náttúruverndarsvæðum.

c. Ef sótt er5um
styrk
fyrir byggingu mannvirkja
til annarra
Hamraborg
kóp,
Hamrabrekkumegin
S. 544eða
5750
www.hsbolstrun.is

Fermec 9
árgerð 20
notkun 1
verð án v

Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum
sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum
umsóknarferlið.
Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:
Akureyri 24. september kl. 9-11
Reykjavík 30. september kl. 13-15
Nánari upplýsingar og skráning á
www.ferdamalastofa.is
Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri
Ferðamálastofu í síma 535-5513
eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.
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Gylfaflöt
Sími 580 82
Óseyri
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LEIÐARI

Áætlaðar framkvæmdir við Grundarhverfi og Hofsvík. Gul lína
sýnir Vesturlandsveg, rauð lína hliðarvegi, blá lína reiðvegi og
bleik lína göngu- og hjólastíga.

Syrtir í álinn í
hvalveiðum?

H

vað verður um hval
veiðar
Íslendinga nú þegar Japanir
eru byrjaðir að veiða hvali
á ný í at
vinnu
skyni í eigin lög
sögu?
Það hafa þeir ekki gert í þrjá áratugi.
Á sama tíma segir Japan sig úr alþjóða
hvalveiðiráðinu. Þannig virðast Japanir
til alls líklegir í að segja sig frá alþjóða
samþykktum um hvalveiðar.
Japanir ætla að veiða 227 dýr af
tegundum skíðis
hvala. Það eru 150
brydes
hvalir (ekki til í ís
lenskri lög
sögu), 52 hrefnur og 25 sand
reyðar.
Afurðir af þessum dýrum fara á innan
lands
markað í Japan. Þar er ein
hver
hefð fyrir neyslu hvalkjöts. Eftir seinni
heims
styjöld þegar inn
viðir Japans
voru í rúst, og landbúnaður í sárum,
héldu japönsk hvalveiðiskip til hafs til
að afla kjöts og lýsis fyrir íbúa landsins
og þannig forða hungur
sneyð. Síðan
hefur land
búnaður vitan
lega rétt úr
kútnum og hvalveiðar í atvinnuskyni
voru bannaðar á níunda áratug síðustu
aldar. Kynslóðir Japana hafa alist upp
án þess að þekkja til neyslu hvalkjöts.
Nú fækkar þeim síðan ört sem borðuðu
hval upp úr seinna stríði.
Engar hvalveiðar verða stundaðar á
Íslandi í ár. Það er ekki vegna andstöðu
gegn þeim. Ástæðan er frekar sú að það
er ekki nægur markaður fyrir hendi.

Hrefnuveiðimenn
sem stunda veiðar
fyrir innanlands
markað
hafa
söðlað um og ætla
nú að veiða sæ
bjúgu. Hvalbátar
Hvals hf. Liggja
tjóðraðir
við
bryggju í Reykjavík. Þeir hafa veitt lang
reyðar og kjötið selt til Japans, en það
er eina landið í heiminum sem kaupir
hvalaafurðir. Sennilega fóru bátarnir
ekki til veiða í sumar vegna þess að
Japansmarkaður tekur ekki við meira
kjöti og rengi en sem nemur rúmlega
100 langreyðum annað hvert ár. Hvort
nokkur eftirspurn eftir íslenskum lang
reyðaafuðrurm verði nú yfir höfuð frá
Japan eftir að þar
lendir eru byrjaðir
sjálfir veiðar í atvinnuskyni. veit sjálf
sagt enginn fyrr en á reynir.
Mótmæli hafa engin áhrif á veiðar
Ís
lendinga, enda veiðarnar fylli
lega
sjálfbærar líffræðilega séð. Það er hins
vegar markaðurinn sjálfur sem ákveður
hvort og þá hvenær Íslendingar haldi
sínum veiðum áfram. Ég hef alltaf sagt
að þannig eigi það að vera og þannig
mun það verða.
Magnús Þór Hafsteinsson
ritstjóri.

S

kipulagsstofnun hefur komist
að þeirri niður
stöðu að fyrir
huguð breikkun Vestur
lands
vegar um Kjalarnes skuli háð mati á
umhverfisáhrifum þar sem fyrirhuguð
framkvæmd geti haft í för með sér um
talsverð umhverfisáhrif. Kærufrestur
vegna þessa er til 15. júlí 2019. Leiða
má líkum því að tafir verði á því hafist
verði handa við framkvæmdir vegna
þessa. Lesa má ákvörðunina um matt
skyldu í heild sinni á vef Skipulags
stofnunar (skipulag.is).

Vegir og hringtorg

Útsalan e.brellahdoannfin
a.is
Netverslun www

Vegagerðin áformar að breikka um
9 km kafla Vestur
lands
vegar á milli
Varmhóla og vegamóta við Hvalfjarðar
veg, til að auka umferðaröryggi, greiða
fyrir umferð og fækka vegtengingum.
Þetta er um
tals
verð og flókin fram
kvæmd með breikkun vegarins í 2+1
veg ásamt hliðarvegum, hringtorgum
og göngu-, hjóla- og reiðstígum.
Svo
kallaður 2+1 vegur verður
lagður nema á kaflanum með
fram
Grundar
hverfi þar sem hann verður
á
fram 1+1 ak
rein. Með breikkun
vegarins í 2+1 mun vegurinn breikka
úr 9-10 metrum í 16,5 metra án fláa.
Áformað er að fækka vegamótum
og koma fyrir hringtorgum á þremur
stöðum, við Móa, Grundar
hverfi og
Hvalfjarðarveg. Hringtorgin verða
fjögurra arma, ein akrein með 50 metra
ytra þvermál. Gert er ráð fyrir mögu
leika á að breikka þau síðar í tvær ak
reinar með því að minnka miðeyju.

Margir hliðarvegir

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar
Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Líklega besta verðið

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is
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Skipulagsstofnun vill Vestur
landsveg í umhverfismat

Tengingum við Vesturlandsveg
fækkar sem kallar á gerð hliðarvega
beggja vegna Vestur
lands
vegar, sem
tengja byggð beggja vegna vegarins inn
á hringtorgin. Lega hliðarvega ræðst af
breidd öryggissvæða Vesturlandsvegar
og einnig er tekið mið af þeim mögu
leika að breikka Vesturlandsveg í 2+2
veg síðar.
Vegagerðin gerir ráð fyrir fjórum
nýjum hliðar
vegum. Auk þess verði
tveir nú
verandi vegir nýttir sem
hliðarvegir. Vegirnir sem verða nýttir
eru Esjuvegur sem verður lengdur til
austurs og norðurs og vegurinn við
Dalsmynni. Nýr vegur verður lagður
sunnan Grundarhverfis, frá Saltvík að
Móabergi.
Austan Vesturlandsvegar verður
gerður nýr vegur frá Gili að Arnar
hamri. Vestan Vesturlandsvegar verði
gerður nýr vegur frá Dals
mynni að
Bakka. Að lokum verði gerður vegur
sunnar Ár
túns
ár sem mun tengjast
eldri vegi og þvera Ár
túns
á á ræsi.
Heildarlengd hliðarvega er áætluð

rúmlega 11 km og gert ráð fyrir að
vegirnir verði 9 metra breiður vegur
án fláa.

Hjóla-, göngu- og reiðstígar

Þá ráðgerir Vegagerðin að leggja 2,2
km af nýjum hjóla- og göngustígum og
6,9 km af reiðstígum. Einnig fjögur ný
undirgöng við Móaberg, Esjuberg, Salt
víkurveg og vestan Arnarhamars.
Jafnframt er gert ráð fyrir að stækka
og betrumbæta áningarstaði á leiðinni,
sem eru við vigtarplanið við Arnar
hamar og í suðurhluta Hofsvíkur.

Veruleg efnisþörf

Vega
gerðarin telur að heildar
efnisþörf sé um 320.000 m3 (þar af
um 160.000 m3 af uppgröfnu efni) af
malarefni og um 500.000 m2 af mal
biki.
Efni verði tekið af efnistökusvæðum
með tilskilin leyfi. Einnig kemur fram
að á framkvæmdatíma sé fyrirhugað
haugsetningarsvæði þar sem uppgrafið
efni verði geymt til seinni nota en um
fang þess og staðsetning liggi ekki fyrir.

Umsagnir víða að

Skipulagsstofnun leitaði umsagna
vegna breikkunar Vesturlandsvegar
til Reykjavíkurborgar, Fiskistofu, Haf
rannsóknastofnunar,
Heilbrigðis
eftirlits Reykjavíkur, Minjastofnunar
Íslands, Náttúrufræðistofnunar Ís
lands, Samgöngustofu og Umhverfis
stofnunar.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur
að gera þurfi grein fyrir staðsetningu
og fyrirkomulagi haugsvæðis. Mikil
vægt sé að svæðið sé staðsett þannig
að sem minnst rask verði af því. Einnig
þurfi að gæta þess að einungis sé haug
sett ómengað efni.
Í svari Vega
gerðarinnar við um
sögninni segir að ekki liggi fyrir upp
lýsingar um magn og eðli efnis eða
staðsetning svæðisins, en einungis sé
áformað að haugsetja ómengaðan jarð
veg og að tekið verði tillit til fokhættu
og annarra atriða sem huga þurfi að,
svo umhverfisáhrif og óþægindi verði
lágmörkuð.

Náttúrurask talið óverulegt

Fram kemur í framlögðum gögnum
Vega
gerðarinnar að ekki hafi verið
unnin gróðurúttekt á svæðinu heldur
stuðst við vistgerðarkort Náttúrufræði
stofnunar Íslands.
Vegagerðin telur að áhrif á náttúru
far verði óveruleg, þar sem fyrirhugað
fram
kvæmda
svæði sé þegar raskað
vegna Vestur
lands
vegar. Gert er ráð
fyrir að um 6-7 ha raskist með breikkun
vegarins en þá er ó
talið svæði sem

Þá ráðgerir
Vegagerðin
að leggja 2,2 km
af nýjum hjólaog göngustígum
og 6,9 km af
reiðstígum.
Einnig fjögur ný
undirgöng við
Móaberg, Esjuberg,
Saltvíkurveg
og vestan
Arnarhamars.

raskast vegna tengdra fram
kvæmda,
s.s. fláa, öryggissvæða, hliðarvega og
stíga. Meirihluti svæðisins sem raskast
er gróinn og verða bein áhrif á gróður
því töluverð en staðbundin.
Fram kemur einnig að stað
bundið rask geti orðið á fjöru við
Hofs
vík vegna fram
kvæmda við
stækkun áningar
staðar. Á svæðinu
séu ekki jarðmyndanir sem njóti sér
stakrar verndar en við Sjónarhól séu
urðarhólar sem hafi verið raskað við
lagningu núverandi Vesturlandsvegar
og verður hólunum raskað að hluta til
við áætlaðar framkvæmdir. Þá muni
verða tímabundið rask á Ártúnsá vegna
brúargerðar og lengingar ræsis.

Staðbundin neikvæð áhrif

Fram kemur í framlögðum gögnum
Vegagerðarinnar að með breikkuninni
muni veg
stæðið stækka og tals
vert
land fara undir hliðar
vegi og stíga.
Landbúnaðarland verði aðallega fyrir
röskun og nei
kvæð á
hrif af fram
kvæmdinni staðbundin.
Vegagerðin telur að áhrif á lands
lag og ásýnd séu nú þegar komin fram
vegna núverandi Vesturlandsvegar og
að breikkunin muni hafa óveruleg áhrif
á lands
lag svæðisins. Minja
stofnun
bendir á að framkvæmdirnar fari ná
lægt gamla bæjar
stæði Sjávar
hóla
þar sem sé að finna minjar sem muni
raskast. Einnig muni framkvæmdirnar
raska minjum við gamla bæjarstæðið
við Ártún. Óskar stofnunin eftir því að
samráð verði haft við hana við endan
lega hönnun framkvæmda.
Eins og fyrr var greint þá má nálgast
skalið um þetta mat á vef Skipulags
stofnunar.
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

Dönsk
gæði

Danskt handverk
síðan 1939

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

leg
Stillan
m
rú

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Nær jafn margar konur og
karlar í sveitarstjórnum

Sr. Arna Grétarsdóttir sóknarprestur í Kjós og
á Kjalarnesi stýrði á dögunum helgiathöfn í
blíðskaparveðri við nýja útialtarið.

Arnþrúður Karlsdóttir á útskriftardaginn með
meistaragráðu í viðskiptalögfræði frá Bifröst. Ljósm.:
Úr einasafni, birt með góðfúslegu leyfi.

Brautskráning
frá Bifröst

L

augardaginn 22. júní var mikið
um dýrðir í Háskólanum
í Biftröst en þá útskrifaði
Vilhjálmur Egilsson rektor 81
nemanda við hátíðlega athöfn.
Nemendahópurinn
samanstóð
af nemendum úr viðskiptadeild,
félagsvísinda- og lagadeild og
Háskólagátt.
Í hátíðarræðu sinni kom rektor inn
á breyttar aðstæður á vinnumarkaði og
hækkandi menntunarstig þjóðarinnar.
„Háskólarnir hafa ekki lokið hlutverki
sínu þótt fólk hafi þegar lokið
háskólaprófi. Margir vilja eða þurfa að
koma aftur í háskóla til að læra eitthvað
nýtt eða til að dýpka þekkingu sína og
fólk getur byrjað háskólanám á öllum
aldri.“ Sjá nánar á bifrost.is
Einn útskrifarnema nú var
Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri á
Útvarpi Sögu. Hún lauk meistaragráðu
í viðskiptalögfræði. Þetta afrekaði hún
samhliða því að stýra fjölmiðli í fullu
starfi. Arnþrúður segist himinlifandi
með Háskólann á Bifröst og námið þar.
„Svakalega góðir og flottir kennarar,
ekki síst mjög hæfar konur, “ segir
Arnþrúður.

Keltneskt altari
við Esjuberg

T

ekið hefur verið í notkun nýtt
útialtari í keltneskum anda við
Esjuberg á Kjalarnesi. Það er
Steini sögufélag á Kjalarnesi sem hefur
haft veg og vanda að gerð altarsins sem
er til minningar um fyrstu kirkjuna
sem reist var á Íslandi, en það var á
Esju
bergi. Fram
kvæmdir við gerð
altarsins hófust snemmsumars 2016.
Meðfylgjandi myndir tók Bjarni Sig
hvatsson varaformaður Steina sögu
félags.

Frétt Vesturlands í maí 2016
Þannig lítur útialtarið út í dag. Það
er hringur úr torfi og grjóti og fyrir
miðju er stór steinn úr Esjuhl

Konum í sveitarstjórnum hefur fjölgað jafnt og þétt í kosningum síðustu áratuga og nú eiga
þær ekki langt eftir í að verða jafn margar og karlar.

K

osið var til 72 sveitarstjórna
á
landinu
í
síðustu
sveitarstjórnarkosningunum
sem haldnar voru 26. maí í fyrra.
Bundin hlutfallskosning var í 56
sveitarfélögum þar sem 99% allra
á kjörskrá voru búsettir og 198
framboðslistar boðnir fram. Þar af var
sjálfkjörið í einu sveitarfélagi þar sem
aðeins einn listi var í boði. Kosning var
óbundin í 16 sveitarfélögum þar sem
1% kjósenda var á kjörskrá. Á kjörskrá
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018
voru 247.943 eða 71,2% landsmanna.
Hagstofa Íslands hefur gefið út
Hagtíðindi þar sem greint er frá
niðurstöðum kosninganna og má
nálgast ritið á vef stofnunarinnar.
Kosningaþátttaka
í
þeim
sveitarfélögum þar sem kosning fór
fram var 67,6%, aðeins lítið eitt meiri
en þátttakan 2014 (66,5%) sem er sú
dræmasta til þessa. Kosningaþátttaka
kvenna var meiri en karla og var hún
breytileg eftir aldri, meiri meðal eldri en

yngri kjósenda. Þátttaka nýrra kjósenda
sem sökum aldurs voru að kjósa í fyrsta
sinn í sveitarstjórnarkosningum var
51,5%. Þátttaka kjósenda með erlent
ríkisfang var 18%, rúmt 51% meðal
norrænna kjósenda en 15% meðal
annarra erlendra ríkisborgara.
Gild atkvæði voru 162.587. Auðir
seðlar voru 4.225 og aðrir ógildir 774
eða samanlagt 3.0% greiddra atkvæða.
Tala frambjóðenda í sveitarfélögum
þar sem kosning var bundin var
3.482, 1.797 karlar (51.6%) og
1.685 konur (48,4%). Voru kjörnir
420 sveitarstjórnarmenn í þessum
sveitarfélögum en 82 í sveitarfélögum
þar sem kosning var óbundin. Alls
voru kjörnir 502 sveitarstjórnarmenn
á landinu öllu, 266 karlar eða 53,0%
og 236 konur eða 47,0%. Hefur
hlutfall kvenna af kjörnum fulltrúum
aldrei verið hærra. Í kosningunum
var 59% kjörinna fulltrúa nýkjörnir
en 41% höfðu einnig verið kjörnir í
kosningunum 2014.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.
Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is
Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri
Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni:
www.grenivik.is
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VIÐ ERUM GÓÐIR Í
HREINSUN Á FRÁVEITUVATNI
Við útvegum búnað til hverskonar
hreinsunar á fráveituvatni.

Tröppurist í kassa fyrir sveitarfélög. Vélræn hreinsun

Graf ika 19

Biorock. Fyrir sumarhús og bóndabæi

Vélræn eða lífræn hreinsun eftir aðstæðum á
hverjum stað.
Okkar búnaður er í nær öllum núverandi
fráveitu-hreinsikerfum á Íslandi.
Hafið samband við okkur og við gerum
tillögur um viðeigandi búnað.
Lífræn hreinsun fyrir sveitarfélög með
viðkvæman viðtakanda
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Árleg ljósmyndasýning opnuð
undir berum himni í Skorradal
Jónína heldur í Demant Bjargar og Guðlaugur í Hug sinn. Knapinn á myndinni
ríður Uxavatn er Guðmundur Jónsson maður Valgerðar Sveinsdóttur frá
Reykjum í Lundarreykjadal.

Þorunn Reykdal og
forgöngumaður
sýninganna
Karólína Hulda
Guðmundsdóttir
húsfreyja á
Fitjumræðast við. Á
gafli hlöðunnar sjást
seinnileitarmenn á
Arnarvatnsheiði ríða
Norðlingafljót.

Guðlaugur kom á tveimur gráum hestum af Hofsstaðakyni ofan heimreiðina til
móts við gesti sýningarinnar. Bauð þá velkomna og opnaði sýninguna formlega
með nokkrum orðum. Á myndinni má greina Jónínu Eiríksdóttur, Halldór Þórðarson,
Bjart Þór og Trausta Jónsson.

U

ndanfarin
þrjú
sumur
hafa
ljósmyndasýningar
verið á Stálpastöðum í
Skorradal. Staðurinn er sérstakur
og sýningarsvæðið óvenjulegt og
undurfagurt þar sem sýnt er undir
berum himni, í skjóli hárra trjáa, í og
við gömlu hlöðuna sem fyrir hálfri öld
þjónaði sem gististaður ungmenna sem
unnu við plöntun barrtrjáa á svæðinu.

Í ár er fjórða ljósmyndasýningin á
Stálpastöðum. Nú er það Guðlaugur
Óskarsson í Reykholti sem sýnir og er
þema sýningarinnar hestar, menn og
náttúran. Sýningin var opnuð 22. júní
og verður hún opin til 29. September,
dag hvern og allan sólarhringinn. Það
er Uppbyggingarsjóður Vesturlands
sem styður framtakið. Enginn
aðgangseyrir er að sýningunni og allir

Guðlaugur lýsir aðstæðum við Uxavatn við
myndatökuna fyrir þeim Kristfríði Björnsdóttur,
Aldísi Eiríksdóttur og Halldóri Þórðarsyni.

velkomnir. „Þetta er þó sölusýning og
vakni áhugi hjá einhverjum er unnt að
ná í mig í síma 8615971 og eiga við mig
góð hrossakaup enda hross á öllum
myndunum,” segir Guðlaugur.
Meðfylgjandi
myndir
tók
Björg Guðlaugsdóttir við opnun
sýningarinnar í sumarblíðunni á
Stálpastöðum á laugardag og eru þær
birtar hér með góðfúslegu leyfi hennar.

#hvanneyrarhatid / nánari dagskrá og upplýsingar á f facebook

HVANNEYRARHÁTÍÐ
6.júlí 13 - 17
kl.

1

13:30 SETNING / Ragnheiður I. Þórarinsdóttir rektor LbhÍ / 130 ára afmæli búnaðarfræðslu á Hvanneyri / Ferguson í 70 ár - Hugleiðingar Bjarna Guðmundssonar

2

14 Traktorafimi / 13 - 16 Ferguson á Íslandi í 70 ár - Sýning á vegum Fergusonfélagsins /

5

14:30 Leiðsögn um Yndisgróður / Fræðsla um býflugnarækt /

7

Kvenfélagið 19. júní verður með kaffisölu í Gamla-Bút / 8 Skemman Kaffihús verður opið / 9 Sölubásar í Íþróttahöllinni / 10 Ljósmyndasýning barna í Skólastjóraíbúðinni
Lopapeysusýning á vegum Kvenfélagsins 19. júní / 12 Ullarselið - Landbúnaðarsafn Íslands - Gestastofa fyrir friðland fugla - Sýningin „Konur í landbúnaði í 100 ár“ opin / Jötunn vélar ehf sýna
Sýning á tækjum frá Jarðræktarmiðstöð Landbúnaðarháskóla Íslands / TÓNLEIKAR MEÐ KK á Hvanneyri Pub um kvöldið 14

11
13

6

3

14 - 15:30 Kerruakstur með stoppi í fjósi / 4 14:30-15:30 Gróðursetning í gróðurhúsinu

14:30 - 16 Ásgarður opinn gestum og gangandi í tilefni 130 ára búnaðarfræðslu á Hvanneyri

1

10

12

3

14

7
9
5
4

6

11

8

2

13
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Skoðaðu

ÚTSALA

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

útsölublaðið
á husa.is

Húsasmiðjunnar og Blómavals

Allt að

50% afsláttur

Trjáplöntur -50% • Sumarblóm -30-50% • Sláttuvélar -25-35% • Útipottar -30%

Reiðhjól -30-40% • Garðhúsgögn -25-40% • Broil King grill og fylgihlutir -25-30%
Lady málning -25% • Pallaolía og viðarvörn -20% • Hekkklippur -25-40%

Orf og keðjusagir -25-30% • Mosatætarar -30-40% • Matarstell og glös -30%

Útipottar -30% • Pottar og pönnur -30% • Fatnaður -25% • Strauborð og herðatré -25%
ELKOP tröppur og stigar -30% • Garðúðarar, byssur og slönguhjól -25-50%

Garðstyttur -30% • Garðáhöld og verkfæri -25-40% • Blöndunartæki -25%
Valdar flísar og parket -40% • Skjólgirðingar -20-25% • Pallastiklur -20%
... auk hundruð annarra útsölutilboða

Nánar á husa.is
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Sigríður Klara Árnadóttir varaoddviti Kjósarhrepps:

„Mikill kraftur, ánægja
og gleði í Kjósinni”
Sigríður Klara Árnadóttir við
laxveiðar í Laxá í Kjós nú í júní.

K

jósar
hreppur við sunnan
verðan Hval
fjörð er eitt
minnsta sveitarfélagið á
dreifingarsvæði blaðsins Vesturlands.
Þar hafa íbúar þó lyft grettistaki undan
farin misseri og staðið í risavöxnum
fram
kvæmdum sé miðað við höfða
tölu. Þetta eru fjárfestingar í heitavatns
leit, hitaveitu og ljósleiðara í flest hús í
sveitarfélaginu. Allt mun þetta stórbæta
lífs
gæði Kjós
verja til fram
tíðar. Við
þessi tímamót hittum við Sigríði Klöru
Árnadóttur að máli. Hún er varaodd
viti Kjósarhrepps og framkvæmdastjóri
dótturfyrirtækja hreppsins, Kjósar
veitna ehf., sem Kjós
verjar stofnuðu
um hitaveituna og Leiðarljóss ehf., sem
var stofnað utan um ljósleiðarann.
Við leitum Sigríði Klöru uppi þar
sem hún var við laxveiðar í Laxá í Kjós
um helgi nú í júní sl. ásamt Óðni Elís
syni eiginmanni sínum.
„Áin opnaði núna 15. júní en
veiðin er búin að vera dræm,” segir
Sigríður Klara. „Áin er óvenju vatns
lítil, glampandi sól og blíða, og laxinn
því tregur að taka. En þessi á er alveg
yndis
leg og við hjónin förum alltaf
hér í veiði á hverju ári. Það er mikil og
góð slökun að dvelja við þessa frábæru
veiðiá.”
Laxá í Kjós þarf annars vart að
kynna. Hún er ein af þekktustu lax
veiðiám landsins. Sigríður Klara segir
aðspurð að Laxá skapi mikil hlunnindi
í sveitinni. „Áin skilar árlega tekjum
til veiðiréttareigenda hér í sveitinni en
það er fólkið sem á land að ánni. Þessar
tekjur skipta miklu máli fyrir búsetu á
mörgum bæjum.”

Aðf lutt í Kjósina

- En hver er Sigríður Klara Árna
dóttir? „Ég er fædd og uppalin í Reykja

vík en foreldrar mínir eru að austan,
mamma frá Seyðis
firði og pabbi frá
Hornafirði. Við erum fjögur systkinin,
einn bróðir og 3 systur. Við fórum öll
í Menntaskólann við Sund og einmitt
þar kynntist ég manninum mínum,
sem er nú ástæðan fyrir því að ég bý hér
í Kjósinni. Hann heitir Óðinn Elísson,
lög
maður og refa
skytta sveitarinnar,
borinn og barnfæddur Kjósverji. Við
eigum þrjú börn; Klöru, Kjalar og Þor
geir. Bjuggum í Reykjavík á meðan þau
luku sinni grunnskólagöngu en vorum
mikið hér í Kjósinni. Fyrir sex árum
fluttum við endanlega hingað í sveitina
og sá yngsti með okkur, hin eldri eru
farin að búa enda fullorðið fólk á þrí
tugsaldri.Við byggðum okkur hús sem
heitir Klörustaðir. Það er nýbýli út frá
Hlíðarási, þar sem tengdamamma býr
en tengdapabbi féll frá langt fyrir aldur
fram. Við tilheyrum því Framsveitinni,
s.s. fremst í dalnum á leiðinni um
Kjósar
skarð til Þing
valla. Þar erum
við með smá búskap; hesta, hænsni og
kindur í samvinnu við tengdamömmu
og stórfjölskylduna, en vinnum bæði
með bú
skapnum. Óðinn rekur sína
lögmannsstofu í Reykjavík, Fulltingi.”
Sig
ríður Klara starfar nú á skrif
stofu Kjósahrepps sem skrifstofustjóri
sam
hliða því að stýra dóttur
fyrir
tækjum hreppsins. „Með mér í hita
veitunni og ljósleiðaranum er Kjartan
Ólafsson, rekstrarstjóri, þrautreyndur
í veitu
málum, það var happ fyrir
Kjósina að fá mann með svo víðtæka
reynslu og þekkingu. Karl Magnús er
sveitarstjóri og oddviti, reynslubolti í
stjórnun og fjármálum sveitarfélaga og
frá Alþingi. Regína Hansen er nýráðin
viðskiptafræðingur, býr í Kjósinni en
við vorum á ná henni frá Mosfellsbæ,
hún er frábær viðbót í hópinn með

mikla þekkingu á inn
heimtu
málum
sveitarfélaga og óbilandi áhuga á öllu
sem við kemur sveitar
fé
laginu. Hún
er að klára að standsetja nýja heima
síðu, heljarinnar verk sem fer í loftið á
næstu dögum. Sigurður Hilmar er nýr
skipulags- og byggingarfulltrúi, þannig
að við erum 5 manns á skrifstofunni í
4 stöðugildum og ekki hægt að kvarta
undan verkefnaskorti og fjöri. Þéttur
og góður hópur sem gott er að vinna
með.“

Saknar ekki borgarinnar

Sig
ríður Klara segist ekki sakna
borgarlífsins, sem slíks, heldur meira
vinanna í bænum; „en ég er dugleg
að gera eitt
hvað með vin
konunum.
Ég er ný
komin úr kór
ferða
lagi með
kórnum mínum, Kvenna
kór Reykja
víkur. Fórum frægðarför um heima
land stjórnanda okkar, Ungverjaland.“
„Ég starfaði í Reykjavík þegar við
fluttum í Kjósina en leiddist aksturinn,
svo ég skellti mér í meira nám og
prófaði fjarnám á Hólum í Hjaltadal.
Um svipað leiti var ég beðin af þá
verandi sveitarstjórn, að gera viðskipta
áætlun fyrir hitaveitu í sveitinni. Það
var búið að leita að heitu vatni í 30 ár og
loksins fannst það á stað sem hentaði
og nóg af því. Þá var spurningin hvort
ætti að hrökkva eða stökkva. Ég hafði
unnið lengi hjá Símanum við inn
leiðingu gæða
kerfa, ýmiss konar
verkefnastjórnun og stýrt söludeild.
Menntun mín og reynsla nýttist vel,
mér fannst þetta afar spennandi og tók
verkefninu.”

Kosin í hreppsnefnd

Eitt leiddi fljótt að öðru. Sigríður
Klara dróst hratt inn í fulla þátttöku í
samfélaginu í Kjósinni.

„Svo
komu
sveitar
stjórnar
kosningar 2014. Þá var leitað til mín
og spurt hvort ég vildi ekki taka þátt í
sveitarstjórninni. Ég hafði aldrei tekið
þátt í stjórnmálum. Það sem heillaði
var að hér í Kjósinni er persónukjör en
ekki kosnir flokkar eða listar. Í reynd
eru allir íbúar í framboði og þetta hefur
ekkert með flokka
stjórn
mál að gera,
heldur meira um áherslur og áhuga
svið hvers og eins. Þetta hentaði mér
mjög vel, því eins og ég segi, ég var ekki
pólítísk manneskja. Ég var með kollinn
fullan af hugmyndum og sá gríðarleg
tækifæri hérna í sveitinni, ekki síst með
þessari framkvæmd sem hitaveitan var.
Fljótlega var rætt um að leggja ljós
leiðara samhliða. Þetta þótti mér mjög
spennandi því möguleikarnir yrðu svo
miklir í framhaldinu.”
Í stuttu máli þá gekk vel í
kosningunum og Sig
ríður Klara tók
sæti í hreppsnefnd 2014.

Allt á fleygiferð

Í kjölfarið fékk Sigríður Klara þau
verkefni að verða varaoddviti og síðan
framkvæmdastjóri Kjósarveitna sem
hreppurinn stofnaði 8. janúar 2015, í
kringum lagningu og rekstur hitaveitu
um Kjósina. „ Ég hlaut svo gott kjör
aftur í sveitarstjórn í kosningunum í
fyrra” segir Sigríður Klara sem hefur
gegnt stöðu varaoddvita bæði á síðasta
kjörtímabili og svo nú.
Hlutirnir gengu hratt fyrir sig eftir
stofnun Kjósar
veitna. „Í maí 2016
tókum við fyrstu skóflu
stunguna að
stöðvar
húsi hita
veitunnar við bor
holurnar tvær á jörðinni Möðruvöllum
hér í Kjós, sem er í eigu hreppsins ásamt
jarðhitaréttindum. Formlegri lagingu
hitaveitunnar lauk í desember 2017, en
enn eru að bætast við notendur eins og

gengur og gerist.”
Það var ekkert smáræðis átak fyrir
hrepp með tæp
lega 250 skráða íbúa
að leggja í svo umfangsmiklar fram
kvæmdir sem hljóðuðu upp á milljarð
króna. Viðskiptavinahópur Kjósar
veitna er nefnilega stærri en virðast má
við fyrstu sýn. „Við erum með um 80
íbúðarhús í Kjósarhrepp en svo eru það
allir sumarbústaðirnir. Þeir eru nær 600
talsins. Þegar við fórum á fund bankans
til að fá lánafyrirgreiðslu í verkefnið þá
gengum við út frá því að 60 prósent af
bústöðunum yrðu með, en nú eru 73
prósent þeirra komnir með hitaveitu.
Við tengdum þannig alls um 500 hús á
þessum stutta tíma.”

Dýrmæt reynsla

Sig
ríður Klara segist mjög sátt
með hvernig til hefur tekist. „Það er
mikill kraftur, ánægja og gleði hérna
í sveitinni. Við undir
bjuggum fram
kvæmdirnar mjög vel og eignuðumst
víða góða vini og ráðgjafa, svo sem
hjá Skagafjarðarveitum. Við í hrepps
nefndinni fórum strax í upphafi ásamt
orkunefndinni einfaldlega norður og
kynntum okkur hvernig aðrir væru
að gera hlutina. Þar hittum við þann
sem hannaði dreifikerfið fyrir norðan,
Braga Haraldsson hjá verkfræðiskrif
stofunni Stoð á Sauðárkróki og eftir
það var ekki aftur snúið, réðum eigin
lega Braga á staðnum.
Samorka - Sam
tök orku
fyrir
tækja hefur líka reynst okkur vel. Það
hafði ekki verið stofnuð hitaveita frá
grunni á Íslandi í 20 ár og þetta þótti
spennandi. Verk
efnið var það stórt
að lagnaefnið var boðið út á evrópska
efnahagssvæðinu í gegnum Ríkiskaup
þar sem danska fyrirtækið Logstor A/S
átti lægsta tilboðið og jarðvinnan boðin
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Þegar fyrsta skóflustungan var tekin að stöðvarhúsi hitaveitu
Kjósverja 22. maí 2016. Pétur Guðjónsson í Bæ stjórnarfor
maður Kjósarveitna, Sigríður Klara, Sigurður Ásgeirsson frá
Hrosshóli, Karl Magnús Kristjánsson frá Eystri Fossá núverandi
sveitarstjóri Kjósarhrepps og Guðmundur Davíðsson frá Mið
dal, allir stjórnarmenn Kjósarveitna.
Sigurður Ásgeirsson á Hrosshóli stjórnarmaður Kjósarveitna,
tekur á móti fyrstu hitaveiturörunum í apríl 2016.

út á landsvísu. Við vorum afar heppin
með verktaka, tvö öflug fyrirtæki fyrir
austan fjall áttu lægstu tilboðin, Gröfu
tækni ehf. og Jón Ingileifsson ehf. Báðir
verk
takar með mikla reynslu og út
sjónarsemi.“
„Allt ferlið er búið að vera mjög
dýr
mæt reynsla fyrir okkur öll sem
komu að verkinu. For
sendur voru
réttar, tíminn var réttur og þetta gekk
upp. Mér finnst í raun alveg magnað að
sveitarfélagið skuli hafa getað staðið í
þessu verkefni sem hitaveitan og ljós
leiðarinn er, og klárað þetta standandi
og með sóma. Allar á
ætlanir hafa
staðist. Það gekk allt vel og slysalaust,
þrátt fyrir langa vinnudaga og svefn
lausar nætur. Öll vandamál sem komu
upp, eins og gengur, voru leyst eins vel
og kostur var. Við fengum ríkisfram
lag sem greitt er til sveitarfélaga sem
ná að koma inn úr kuldanum og leggja
hitaveitu í staðinn fyrir kynda með raf
magni. Ég er afar stolt af því að hafa
fengið að taka þátt í þessu mikilvæga
verkefni.“

Fjölbreytt samfélag

Sigríður Klara telst sjálfsagt næstum
ný
búi í Kjósinni og hefur sem fyrr
sagði búið þar um sex ára skeið. Hún
talar af mikilli hlýju um sveitina sína.
Það er ekki alltaf auð
velt að flytjast
búferlum og komast inn í nýtt sam
félag á nýjum stað en fljótlega eftir að
hún flutti í sveitina var henni boðið að
ganga í Kvenfélag Kjósarhrepps og það
gerði gæfumuninn. Þar var henni tekið
opnum örmum og vinkvennahópurinn
stækkaði.
„Það er svo skemmtilegt við Kjósina
hvað við erum fjölbreytt samfélag. Það
eru bændur á sínum býlum, svo er fólk
sem á heima í sínum í
búðar
húsum
og sækir vinnu utan heimilis og síðan
sumarbústaðaeigendur sem eru meira
og minna allt árið í Kjósinni og elska að
vera hér. Þeirra framlag til samfélagsins
hér er ekki síður mikilvægt en hinna.
Fólkið í bústöðunum er virkt á mörgum
sviðum félagslífsins í sveitinni, og mjög
duglegt að taka þátt svo sem í sumarhá
tíðinni Kátt í Kjós, sem verður haldin
20. júlí þetta árið, jólamarkaði í félags
heimilinu okkar Félagsgarði og áfram
má telja. Margir nýta líka netið við fjar
vinnu og fjarnám, og þar kemur nýji
ljósleiðarinn sterkur inn. Við finnum
það alveg að þó 238 manns séu skráð
búsett í Kjósinni þá margfaldast íbúa
fjöldinn um helgar og á sumrin.”
Atvinnulífið í sveitinni byggir mikið
á landbúnaði en margir íbúar sækja at
vinnu til höfuðborgarsvæðisins. „Kúa
búum hefur fækkað mjög. Í dag eru
þau fimm mjólkurbú eftir, en voru um
eða yfir 30 í eina tíð. Svo er nautgripa
rækt til kjöt
fram
leiðslu á nokkrum
bæjum, hægt að kaupa úrvalssteikur
beint frá bónda bæði á Sogni og á

Hálsi, stórt kjúklingabú á Felli og síðan
eru nokkur bú með sauðfé. Það stærsta
er í Hækings
dal. Hér væri hægt að
vera með ylrækt og ég hef reyndar lýst
eftir því að einhverjir setji upp gróður
hús hér í Kjósinni nú þegar hitaveitan
er komin og helst sundlaug líka. Svo
er það ferðaþjónustan. Þar má nefna
Hjalla þar sem eru tjaldstæði og gisting.
Síðan auðvitað Kaffi Kjós og inn í Ei
lífs
dal er komið nýtt glæsi
legt gisti
hús, Kleif Lodge. Hér er sem sagt allt
að gerast. Hvalfjörðurinn allur er mikil
úti
vistar
perla og við sjáum stöðugt
meiri umferð.”

Vörðu búsetu prests

Heilt yfir þá segist Sigríður Klara sjá
mikla framtíðarmöguleika í sinni sveit.
Kjósverjar hafi staðið fast á því að verja
byggðina sína og sinna uppbyggingu á
innviðum hennar.
Þetta kristallast í hitaveitunni og ljós
leiðaranum, en sást einnig vel þegar til
stóð fyrir nokkrum árum að leggja af
veru sóknarprests á Reynivöllum. Sig
ríður Klara er til viðbótar við allt annað
nefnilega líka formaður sóknarnefndar,
kirkjuvörður og kirkjugarðsvörður.
„Við andmæltum kröftuglega þegar
rætt var um að prestur byggi ekki lengur
í sveitinni. Prestsetrið á Reynivöllum er
mjög fallegur staður og öllum húsakosti
og kirkjunni vel við haldið. Það skiptir
miklu máli fyrir svona lítið sveitarfé
lag að hafa prest því við erum ekki með
neinn félagsráðgjafa, sálfræðing eða
neitt slíkt. Störf presta í dag eru orðin
mjög mikilvæg þegar kemur að því sem
kalla er sálgæsla. Fólk er oft að glíma við
ýmsa félagslega erfiðleika, veikindi og
sorg. Við slíkar aðstæður skiptir miklu
máli að prestur sé til staðar sem fólk
getur leitað til og treyst í sínum málum.”
Rök
semdir Kjós
verja hlutu hljóm
grunn. „Okkur tókst að fá það í gegn
að það yrði prestur áfram með búsetu
á Reynivöllum. Í kjölfarið fengum við
sr. Örnu Grétars
dóttur til okkar sem
nýjan sóknarprest 2016 og hún hefur
reynst okkur mikil lyftistöng í sveitar
félaginu. Hún er strax komin í félags
málanefndina hjá okkur. Áður var hún
prestur íslenska safnaðarins í Noregi þar
sem hún tók meðal annars á móti niður
brotnum Íslendingum eftir hrunið sem
var hér á landi 2008. Reynsla hennar og
þekking er okkur afar dýrmæt og svo er
hún líka svo skemmtileg.”

NÝ VEFVERSLUN!
Búnaður fyrir jeppann og ferðalagið.

www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

[Hér má geta þess að Vesturland birti
opnuviðtal við sr. Örnu í 5. tbl. í mars
2017. Það blað má skoða frítt á netinu
(https://issuu.com/home/published/
vesturland_16mars_web)].

Kjósin mitt á milli

Börn Kjósverja sækja skóla á Klé
bergi á Kjalarnesi og fara til og frá með
skólabíl.

Enginn sendingarkostnaður
ef verslað er fyrir 5.000
krónur eða meira!

Kíktu á vöruúrvalið!

®

Sigríður Klara og Bragi Haraldsson frá Stoð ehf. á Sauðárkróki.
Hann er hönnuður veitukerfis Kjósarveitna.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is
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Prestssetrið og kirkjan að Reynivöllum í Kjós. Íbúum hreppsins tóks með einurð að
forða því að búseta prests þar legðist af.

„Nú eru um 20 börn í grunnskóla þar
en við lögðum niður okkar eigin barna
skóla í Ásgarði 2004. Það var vegna þess
að börnum hafði fækkað í sveitinni en
nú fer þeim fjölgandi á ný. Hins vegar
sjáum við að meðalaldur í sveitinni fer
hækkandi. Við vonum auðvitað að þær
framkvæmdir sem farið hefur verið í nú
með hitaveitu og ljósleiðara geri sitt til að
trygga búsetu í sveitinni og efla hana, að
hingað flytji fleira fólk með fasta búsetu.
Það eru þó engin áform um þétt íbúða
hverfi, við viljum halda í þessa dreifðu
sveitabyggð sem við höfum, en það þarf
klárlega að skoða fleiri möguleika á bú
setu hér í sveitinni án búskapar.”
Sig
ríður Klara nefnir líka að þó
steinsnar sé til höfuðborgarsvæðisins
úr Kjós þá sé líka stutt upp á Akranes.
„Það er aukning í að fólk hér í Kjósinni
sæki verslun og þjónustu upp á Skaga,
ekki síst nú eftir að Hvalfjarðargöngin
urðu gjald
frjáls. Svo er nú í sumar
verið að ljúka við að leggja bundið slit
lag á veginn um Kjósarskarð. Það mun
bæta mjög sam
göngur um þann veg
sem tengist við Þingvallaleið til og frá
Mosfellsbæ. Þá eykst til muna öryggi
vegfarenda um Kjósarskarðsveg sem er
stöðugt fjölfarnari og auk þess mikilvæg
varaleið til framtíðar þegar Kjalarnesið
er lokað vegna veðra, slysa eða fram
kvæmda.Við fáum líka talsvert af ferða
mönnum á norðurljósa rúntinum.”

Hitaveiturörin lögð. Þau eru alls 120 kílómetrar um allan Kjósarhrepp nema að Fossá
og í Brynudal en á þá staði var um of langan veg að fara inn í Hvalfjörð með hita
veitu, en brátt verður lagt af stað með ljósleiðarann þangað.

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

s:5772020
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Júnítilboð
Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta
blómarammi, hvít möl
2 fuglar
blómavasi
lugt með ledljósi
Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði
eða frí sending
559.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

minnismerki.is
sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30

Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30

Blár demantur

Paradiso demantur

Grár demantur

Svartur demantur

40x40 cm frá sökkli

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Ljúf er þín minning

40x40 cm frá sökkli

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

40x40 cm frá sökkli

40x40 cm frá sökkli

Ljúf er þín minning

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
sökkull 50x30

sökkull 50x30

sökkull 50x30

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Smíðað eftir máli
• Stuttur afhendingartími
Iðnaðarhurðir
• Hágæða íslensk
Smíðað
eftir
máli
Smíðað
eftir
málimeð gönguhurð
•
Stuttur
afhendingartími
Smíðað
eftir
máli
Iðnaðarhurðir
•
Stuttur
afhendingartími
•
Stuttur
afhendingartími
framleiðsla
Smíðað
eftir
máli
• Stuttur afhendingartími Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir
• Hágæða
íslensk
• Hágæða
íslensk
Iðnaðarhurðir
• Hágæða
íslensk
•framleiðsla
Hágæða
íslensk
Bílskúrshurðir
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
• Val um
fjölda
lita
í
framleiðsla
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
framleiðsla
Smíðað
eftir
máli
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
framleiðsla
• Stuttur
afhendingartími
Bílskúrshurðir
Bílskúrshurðir
Val• um
lita
í í
Val fjölda
umlita
fjölda
RAL-litakerfinu
Hurðir
í trékarma
Bílskúrshurðir
Bílskúrshurðir
• Val• •um
ílita lita
Valfjölda
um fjölda
í
Iðnaðarhurðir
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
• Hágæða
íslensk
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
hurðirhurðir
Iðnaðarhurðir
með gönguhurð
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
hurðir
framleiðsla
• Vindstyrktar
hurðir
• Vindstyrktar
hurðir

Tvískiptar
hurðir
Tvískiptar
hurðir

Bílskúrshurðir
Fyrsta
flokks
þjónusta
og
ráðgjöf
• Val umFyrsta
fjöldaFyrsta
lita
í
flokks
þjónusta
ográðgjöf
ráðgjöf
Fyrsta
flokks
þjónusta
og
flokks
þjónusta
Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf og ráðgjöf
RAL-litakerfinu
Hurðir í trékarma
• Vindstyrktar hurðir
Tvískiptar hurðir

HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR

HURÐIR

Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Tunguháls
567 3440,
3440,vagnar@vagnar.is,
vagnar@vagnar.is,
vagnar.is
Tunguháls10,
10,110
110Reykjavík,
Reykjavík, sími 567
vagnar.is
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is
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Kjósverjar fögnuðu ljós
leiðara á uppstigningardag

M

ikið var um dýrðir í Kjósinni
á upp
stigningar
dag 30. maí
sl. þegar í
búar sveitarinnar
og sumarhúsaeigendur fögnuðu ljós
leiðaranum við félagsheimilið Félagsgarð.
Fyrsta áfanga af þremur er nú lokið en það
eru teningar í hús sem fengu bæði hitaveitu
og ljósleiðara. Áfangi tvö eru tengingar við
hús sem þarf að leggja sér ídráttarrör að
(tóku ekki hitaveitu) og áfangi þrjú er svo
að koma ljósleiðara að Fossá og í Brynju
dal. „Lagning ljósleiðarans er hluti af átaks
verk
efni stjórn
valda sem ber heitið „Ís
land ljóstengt.” Ríkið lagði fram fjármuni í
gegnum það. Síðan var verkið fjármagnað
með tengigjöldum og Kjósarhreppur lagði
einnig til fjár
muni. Ljós
leiðarinn kostaði
alls 150 milljónir króna en var lagður með
hita
veitunni og þannig skapaðist mikið
hagræði fyrir það stóra samfélagslega verk
efni sem ljósleiðarinn vissulega er,” segir
Sigríður Klara Árnadóttir.
Dag
skráin á upp
stigningar
dag var með
ávörpum, heillaóskum og Bubbi Morthens
mætti á svæðið en hann býr með fjöl
skyldu sinni í Kjósinni. Doddi mætti á
hamborgarabílnum Tuddanum, bæði með
hamborgara fyrir kjöt- og grænmetisætur.
Leikdót var fyrir krakkana og hoppukastali.
Samkeppnin blómstraði frá fyrstu stundu
þar sem fjarskiptafyrirtækin Hringdu,
Síminn og Voda
fone voru svo öll með
spennandi tilboð um fjarskiptaviðskipti á
öld ljósleiðarans sem nú fer í hönd. Með
fylgjandi myndir tók Jón Bjarnason og eru
þær birtar hér með góðfúslegu leyfi.

Karl Magnús Kristjánsson
sveitarstjóri með fulltrúa
Hringdu.

Frá vinstri: Eiríkur Sæmundsson Rafal með drengina sína: Kristófer og Sæmund, Hörður
Úlfarsson Gröfutækni ehf, Jón Örn Ingileifsson – Jón Ingileifsson ehf, Bubbi Morthens,
Guðmundur Daníelsson verkefnastjóri Ljós í Kjós, Jón Gunnarsson þingmaður, Karl
Magnús Kristjánsson sveitarstjóri og stjórnarformaður Leiðarljóss ehf, Rebekka Th.
Kristjánsdóttir stjórn Leiðarljóss ehf, Regína Hansen Guðbjörnsdóttir stjórn Leiðarljóss
og Sigríður Klara Árnadóttir framkvæmdastjóri Leiðarljóss ehf..

Bubbi Morthens skoðar tilboð hjá
Símanum.

www.normx.is

Fulltrúar Vodafone
sinna viðskiptavinum
framtíðar.

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Sjáumst í Kjósinni 20. júlí
www.kjos.is

POTTAGALDRAR
VIÐ GRILLIÐ Í SUMAR

Kebab
kjúklingakrydd

Villijurtir

Eðalsteikog grillkrydd

Best á allt

Víkingaolía
fyrir naut
og lamb

Ítölsk
hvítlauksolía

Grísk kryddolía
fyrir kjúkling
og fisk

Piri piri
kryddolía

Með sjálfbærni og mannúð að leiðarljósi • Engin aukaefni • 100% hrein krydd
Uppskrift að góðri matargerð
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Allar gerðir báta velkomnar

Grundfirðingur SH við bryggju á
Grundarfirði.

á bátadaga á Breiðafirði
Siglingaleiðin sem farin verður.

Grundfirðingur
seldur til
Suðurnesja

F
F

élag áhugamanna um Bátasafn
Breiðafjarðar á Reykhólum,
í samvinnu við Báta- og
hlunnindasýninguna á Reykhólum,
gengst nú fyrir bátahátíð á Breiðafirði
í tólfta sinn dagana 5. og 6. júlí nk. Nú
verður breyting á því nú eru allar gerðir
báta velkomnar, ekki bara trébátar.
Fyrirhuguð dagskrá
er í stórum
dráttum þessi sem hér segir:

Föstudagur 5. júlí

Ráðgert er að þáttakendur safnast
saman á Reykhólum föstudaginn 5 júlí.
Flóð er um kl. 21 og þá er gott að setja
bátana niður í höfninni fyrir þá sem
koma með bátana landleiðina.

Laugardagur 6. júlí

Á laugardagsmorgun verður haldið frá

Reykhólum um kl. 9 og áformað er að
sigla að Ólafseyjum og þar skoðaðar
gamlar mannvistarleifar. Þaðan verður
siglt í Sviðnur þær skoðaðar, eigendur
verða á staðnum og fræða þáttakendur.
Síðan verður siglt innanskerja til
Skáleyja. Loks verður siglt til baka til
Reykhóla og ráðgert koma að landi um
eða fyrir kl. 20 en háflóð er um kl. 22 og
því hentugt að taka bátana upp.
Allir bátar eru velkomnir og eru
sem flest hvött til að nýta sér þetta
tækifæri til siglingar um þetta
fallega umhverfi. Sjá má fróðleik úr
starfi félagsins og myndir frá fyrri
bátadögum á vefsíðunni batasmidi.
is. Frekari upplýsingar veitir: Hafliði
Aðalsteinsson, formaður félagsins, s.
898-3839.

iskiskipið
Grundfirðingur
SH 24 hefur verið seldur til
Suðurnesja þaðan sem hann
verður gerður út til netaveiða, að því
er fram kemur á vefnum skipamyndir.
com.
Grundfirðingur hefur verið gerður
út frá Grundarfirði síðan 2001 en þá
keypti útgerðarfyrirtækið Soffanías
Cesilsson skipið og gerði lengst af
út til línuveiða. Fyrir um ári síðan
var áhöfninni hins vegar sagt upp og
skipinu lagt.
Grundfirðingur hét upphaflega
Þorlákur ÁR 5 og var smíðaður hjá
Stálvík í Garðabæ 1972 fyrir Meitilinn
h/f í Þorlákshöfn. Árið 1977 fékk hann
nafnið Brimnes SH og 1979 Rita NS 13
þar sem heimahöfn var Vopnafjörður.
Árið 1982 varð báturinn svo Hringur
GK og gerður út frá Hafnarfirði.
Báturinn var lengdur 1973,
yfirbyggður 1985 og aftur lengdur
1990, þá var honum slegið út að aftan
og skipt um brú 1990. Hann mælist
151 brl./255 BT að stærð. Aðalvél
775 hestafla Caterpillar frá 1998.
Upphaflega var hann 105 brl. að stærð.

Bárður hífður á hafið. Ljósm.: Bredgaard Boats.

Ljósmynd Bredgaard boats. 2019.

Nýr Bárður SH kominn á flot

N

ýsmíðin Bárður SH 81
var sjósett á dögunum í
Bredgaard
bátasmiðjunni
í Rødby á eyjunni Lálandi, suður
af Kaupmannahöfn höfuðborgar
Danmerkur.
Bárður SH 81 er smíðaður
fyrir Pétur Pétursson skipstjóra
og útgerðarmann á Arnarstapa á
Snæfellsnesi. Báturinn verður búinn
til netaveiða. Hann er smíðaður úr
trefjaplasti og mjög stór sem slíkur.
Nýsmíðin er alls 26,9 metra löng og
7 metrar á breidd, og á að hafa pláss

fyrir 55 tonna afla í fiskikörum í lest.
Þetta mun vera stærsti plastbátur sem
íslensk útgerð hefur látið smíða.
Pétur Pétursson hefur undanfarin
ár gert út eldri trefjaplastbát með
sama nafni frá Arnarstapa en sá
er íslensk smíði. Hinn nýi Bárður
mun væntanlegur til Ísland síðar á
þessu sumri. Meðfylgjandi myndir
eru fengnar af Facebook-síðu
skipasmíðastöðvarinnar Bredgaard
Boats, en skipaáhugafólki skal
einnig bent á heimasíðu þeirra
bredgaardboats.com.
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Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

EINSTAKAR BÆKUR
Á hverju ári gefur Ferðafélag Íslands út heimilda - og fræðslurit , kor t og bækur

Forsíða nýjustu Öldu.

ÁR BÆKUR
Bókaflokkur um land
og náttúru

N

ýjasta tölublað sjávarút
vegs
blaðsins Öldunnar er
komið út. Það er aðgengilegt
ókeypis á netinu á vefnum fotspor.is,
en blaðinu er annars dreift frítt á öll
fyrirtæki og stofnanir í landinu.
Í nýjustu Öldunni kennir margra
grasa. Það er viðtal við Elliða Hreins
son forstjóra og stofnanda fisktækni
fyrirtækisins Curio, en það framleiðir
vélar til vinnslu á bol
fiski, einkum
flökunarvélar og búnað kringum þær.
Fyrirtækið er eitt þeirra íslensku há
tækni
fyrir
tækja sem hafa á undan
förnum árum haslað sér völl á al
þjóðamarkaði og njóta þar velgengni.

Ferðafélag Íslands gaf út sína fyrstu árbók
árið 1928. Árbókin hefur síðan komið út árlega
í óslitinni röð og er einstæður bókaflokkur um
land og náttúru. Hver bók fjallar um afmarkað
svæði á landinu og nær efni bókanna um landið
allt. Bækurnar eru altæk Íslandslýsing og gefa
ferðafólki góðar ferðaupplýsingar ásamt því að
veita innsýn í sögu og þjóðlegan fróðleik.

Aldan birtir einnig viðtal við Jón
Pál Jakobsson skipstóra og útgerðar
mann í Noregi. Þar hefur hann starfað
um tíu ára skeið og er nýfluttur þangað
með fjölskyldu sinni frá Bíldudal. Í
Noregi hefur Jóni Páli tekist að koma
undir sig fótunum með eigin útgerð.
Á dögunum sótti hann nýsmíðaðan
fiskibát sem hann keypti hjá Skipavík
í Stykkishólmi og er nú búinn að sigla
honum til Noregs.

GÖNGULEIÐARIT
Leiðir göngumenn á nýjar slóðir
Gönguleiðaritin benda gjarnan á leiðir sem ekki

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Verið velkomin

Opið: 10-17
alla virka daga

FALLEGIR LEGSTEINAR

Ritstjóri Öldunnar er Magnús Þór
Hafsteinsson sem jafnframt ritstýrir
Vesturlandi. Sem fyrr segir má lesa
Ölduna frítt á vefnum fotspor.is. Þar
eru einnig önnur blöð út
gáfunnar
Fótspor.

eru á allra vitorði og leiða göngumenn þannig
á nýjar slóðir. Einnig gera þau gönguferðirnar
ánægjulegri og eftirminnilegri þar sem fróðleikurinn skapar skemmtilegar tengingar við
atburði og sögur úr fortíðinni.
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