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Eva Björg Ægisdóttir frá Akranesi er nýbúin að senda frá sér aðra sakamálasögubók sína þar sem atburðarásin gerist á Vesturlandi. 
Fyrri bók hennar sem kom út í fyrra sló í gegn og kemur í vor út á ensku og síðan á fleiri tungumálum. Við spjöllum við Evu Björgu 
og birtum kafla úr nýju bókinni „Stelpur sem ljúga.“

Glæpasagnahöfundur frá Akranesi á alþjóðamarkað

Jólamarkaður á 
aðventu

Ævintýri Dóra í 
Henson

Fasteignagjöld 
lækka
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Nútímaleg, kraftmikil og 
framsækin fasteignasala 

sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna!

Allir þurfa 
þak yfir 
höfuðið!
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Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Erlendur Davíðsson
Löggiltur fasteignasali 
Forstöðum. útibús Ólafsvík
897 0199

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari 
896 5222

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð Allir þurfa þak yfir höfuðið

  Tilvalinn
fyrir jóla−
  dagatalið!

 Nýr miði!

HeydalurHotelHeydalur
 (+354) 456 48 24
www.heydalur.is

heydalur@heydalur.is

Hótel-Veitingastaður
Tjaldsvæði
Gjafabréf fyrir jólin

Velkomin

Vík verkstæði 
Funahöfða 17, 110  Reykjavík

Löggilding, skoðun og ísetningar á ökuritum og hraðatakmörkurum

Ágúst Magni, sími 896 1083, agustm@vikverkstaedi.is, vikverkstaedi.is

Endilega hafið samband og sjáið hvort við getum ekki leyst ykkar mál.

Mælar á allar 
gerðir vagnaVið erum með nýjustu og fullkomnustu 

tæki sem boðið er upp á frá VDO til að mæla 
og stilla allar gerðir af digital og analong ökuritum
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Sunnudaginn 1. desember 
verður haldinn jólamarkaður 
í félagsheimilinu Miðgarði 

í Hvalfjarðarsveit, rétt innan við 
Akranes. Hann stendur frá klukkan 
13 til 17.

Í boði verður ýmiss konar 
handverk, sultur, kleinur, broddur 
og kökur. Einnig verður til sölu kaffi, 
rjómavöfflur og smákökur. Þarna 
verður tilvalið að líta við í byrjun 
aðventu og finna anda jólanna sem 
nálgast nú óðum, jafnvel birgja sig upp 
og finna jólagjafir.

Jólamarkaður fyrir 
Innra-Hólmskirkju

Á Vesturlandi eiga heima 
samtals um 940 einstaklingar 
með 75% örorkumat og 

endurhæfingarmat.  Þetta eru karlar 
og konur á ýmsum aldri sem búa 
við skerta starfsorku vegna andlegra 
eða líkamlegra sjúkdóma, áfalla 
eða slysa. Aðstæður þessa fólks eru 
æði misjafnar, bæði persónulega 
og félagslega.  Eitt á þetta fólk þó 
sennilega sameiginlegt sem hópur. 
Enginn hefur valið sér þetta hlutskipti 
og allir vildu vera í annarri stöðu.

Ójöfnuður
Öryrkjar hafa misserum saman leitað eftir 
sanngjörnum leiðréttingum á kjörum 
sínum, að dregið sé úr hróplegum ójöfnuði 
þannig að hver og einn geti búið við 
sæmandi atlæti, félagslega og fjárhagslega. 
Þeir krefjast lífskjarasáttmála eins og 
annað fólk í samfélaginu. Þeir vilja vera 
þátttakendur, veitendur og neytendur á 
öllum stigum og á eigin forsendum.

Á vettvangi stjórnmálanna eru kjör 
og viðmót gagnvart öryrkjum vissulega 
talsvert til umfjöllunar um þessar mundir 
en í verki þokast lítið. Fjárlagafrumvarp 
ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár er enn eitt 
reiðarslagið, gefur öryrkjum enga nýja von. 
Þrátt fyrir endurteknar og hástemmdar 
yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar, hlý orð og 
fögur loforð, þá verður öryrkjum boðið upp 
á það sama árið 2020, áfram kalda sturtu.

Aðsend grein:

Lífsgæðasamning fyrir öryrkja
Starfshópur félagsmálaráðherra, 

skipaður ágætu fólki skilaði af sér skýrslu 
í vor með tillögum en engri niðurstöðu.  
Traust á milli aðila skorti, tortryggni 
talsmanna öryrkja réði því að ekki var hægt 
að ljúka stórum áfanga.

Starfsgetumat
Skýringar ráðherra á töfum á umbótum 
gagnvart öryrkjum voru lengi framan af 
þær, að unnið væri að kerfisbreytingum 
með svokallað starfsgetumat að leiðarljósi. 
Samkvæmt skilgreiningu úr fyrrnefndri 
skýrslu ráðherra er starfsgetumat mat á getu 
einstaklings til starfa að gefnum tilteknum 
kröfum og við tilteknar aðstæður.  

Öryrkjum finnst skorta á trúverðugleika 
þessarar hugmyndafræði, hvort sem það 
snýr að stjórnvöldum eða vinnumarkaði. 
Þeir óttast að raunverulegir hagsmunir 
þeirra verði fyrir borð bornir. Vísað er til 
misjafnrar reynslu annarra þjóða og m.a. 
til þekktrar breskrar heimildamyndar sem 
sýnd var hér á landi. Hugtakið starfsgetumat 
eitt og sér hefur öðlast neikvætt inntak í 
hugum flestra.

Lífsgæðamat
Stjórnvöld þurfa að bregðast við á enn 
ferskari og sveigjanlegri hátt en hingað til 
í samskiptum við öryrkja og hafa hugfast 
að orðfæri og inntak skiptir máli. Hugtakið 
lífsgæði ætti að vera leiðarstef. 

Fyrir hóp öryrkja getur mat á getu til 

starfa í atvinnulífinu verið hluti af bættum 
lífsgæðum en það gildir ekki um alla.  
Við eigum því miklu frekar að ræða um 
lífsgæðamat fremur en bara starfsgetumat 
þegar þessi málefni öryrkja eru annars 
vegar.

Stjórnvöld þurfa að flýta för, skapa 
traust og ráðast í gerð raunverulegs 
lífsgæðasamnings við öryrkja.  Fyrir því 
munum við jafnaðarmenn áfram berjast 
sem hingað til.

Guðjón S. Brjánsson, alþingismaður 
Samfylkiningarinnar í Norðvestur-

kjördæmi.

Kjósarhreppur hefur auglýst 
breytingar á deiliskipulagi við 
Hvammsvík í sunnanverðum 

Hvalfirði. Eigandi jarðarinnar er Skúli 
Mogensen fyrrum forstjóri og eigandi 
flugfélagsins WOW-air. 

Tilefni deiliskipulagsbreytinganna eru 
áform um uppbyggingu. Í skipulagslýsingu 
segir að ætlunin sé að ráðast í framkvæmdir 
þar sem núverandi náttúrulaug er staðsett 
(sjá fyllta reit á loftmynd). „Þar verður 
þjónustuhús, lítið bílastæði (fyrir allt að 

Fyrirhuga baðlaugar í 
Hvammsvík

Jólamarkaðurinn er til styrktar 
kirkjunni á Innra-Hólmi. Þar er einn 
elsti kirkjustaður landsins. Kirkjan 
þar er orðin illa farin og þarfnast 
sárlega fjármagns til viðgerða. 

Þessi jólamarkaður til styrktar 
kirkjunni er að festa sig í sessi. Hann er 
nú haldinn í þriðja sinn á jafn mörgum 
árum, ávallt á fyrsta sunnudegi í 
aðventu. Jólamarkaðurinn hefur í 
öll fyrri skiptin verið fjölsóttur og 
heppnast afar vel.

Félagsheimilið Miðgarður undir sunnanverðu Akrafjalli.

30 bíla) og baðaðstaða. Aðalbílastæði 
þar sem gert er ráð fyrir að gestir leggi 
verða meðfram núverandi vegi vestan við 
gamla Hvamm í um 500 m fjarlægð frá 
þjónustuhúsi (sjá ófylltan reit á loftmynd). 
Gert verður ráð fyrir bílastæðum fyrir um 
50 bíla auk stæða fyrir 2-3 hópferðabíla. 
Þjónustuhúsið verður allt að 500 fermetrar 
að stærð með búningsaðstöðu fyrir allt að 
150 manns.”

Í lýsingunni segir einnig: „Leitast 
verður eftir að nota íslensk efni og íslenska 

list eftir fremsta megni. Laugarnar verða 
allar hlaðnar úr grjóti sem finnst víðsvegar 
í fjörunni eða á jörðinni. Húsið verður 
lagt torfi og það falið að mestu leyti frá 
götu og þjóðvegi. Gert er ráð fyrir fimm 
til sex heitum og köldum laugum sem 
liðast út í víkina og fyllast og tæmast með 
flóði og fjöru. Einnig er gert ráð fyrir 
tveim gufuböðum og hvíldaraðstöðu sem 
jafnframt er hugsað sem skjól. Laugarnar 
yrðu misdjúpar en þrjár þeirra yrðu alltaf 
að mestu nothæfar, einnig á flóði.”

MT1: Loftmynd af svæðinu í Hvammsvík. Mynd fengin úr skipulagslýsingu. Sjá nánar heimasíðu Kjósarhrepps (kjos.is). 

Viltu auglýsa í blaðinu Vesturland? 
Auglýsingasíminn er 578 1190

Flott Jólaföt, fyrir flottar konur

Netverslun www.belladonna.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Fíkniefnafaraldurinn – 
plága og drepsótt

Vafasöm ævintýri Samherjafyrirtækisins í 
Namibíu er óskemmtileg saga. Það sem 
kom fram í sjónvarpsþættinum Kveik er eitt. 

Annað er svo ríflega 30 þúsund skjölin sem wikileaks 
hefur birt og hægt er að skoða á vefnum og leita í. Og 
það er víst von á öðru eins. 

Sá sem hér heldur á penna hefur aðeins kíkt í 
þennan mikla skjalabunka. Óhætt er að segja að þar 
sé sitt hvað sem vekur alvarlegar spurningar. 

Ég get tekið dæmi. Eitt skjalið heitir þmb.pdf 
[þmb eru upphafsstafir í nafni forstjóra Samherja]. 
Þetta virðast eins konar minnispunktar teknir saman 
á fundum frá vori til haust 2014. Á fundi 11. apríl 
ræða menn þann vanda að bannað er að veiða með 
flotvörpu í lögsögu Angóla.  Menn hafa illan bifur á 
flotvörpuveiðum víða um heim þó þetta veiðarfæri 
njóti furðulegs dálætis í uppsjávarveiðum hér við 
land. Þar er Afríka engin undantekning. 

Fram kemur í minnisblaðinu að angólsk 
stjórnvöld segist ekki geta breytt botnvörpuleyfum 
í flotvörpuleyfi. Þá fæst ekki betur séð en að menn 
byrji að ræða þann möguleika að nota bara flotvörpu 
en þykjast vera að draga botntroll. Þetta er vegið og 
metið þó menn viti að þetta sé kolólöglegt enda um 
mjög alvarlegt fiskveiðibrot að ræða. En þarna virðist 
fyrst og fremst rætt um að þetta geti skaðað ímynd og 
orðstír Samherja ef upp kemst. Það er hvergi að sjá að 
kveðið sé skýrt úr um að þetta skuli EKKI get vegna 
þess að það sé hreinlega ólöglegt. 

Mestri furðu sætir þó að stjórnendur Samherja 
skuli hafa opnað á  umræðu um þennan möguleika 
yfir höfuð, hvað þá þetta hafi verið fært til bókar. 

Nú skal því haldið til haga að ég hef ekki séð neitt 
sem bendir til þess að menn hafi farið út í svona 
svindl enda áhættan mjög mikil. Þetta gæti hins vegar 
sagt ýmislegt um hugarfarið í þessum rekstri. Dæmið 
sem hér er rakið ekki traustvekjandi.  Ef menn voru 
tilbúnir að skoða hvort svona rányrkjusvindl væri 

áhættunnar virði, 
hvað þá með 
aðra þætti? Svari 
því hver fyrir 
sig í ljósi þeirra 
upplýsinga sem 
þegar hafa komið 
fram. 

Augljóst er að 
orð stír Íslands 
á alþjóða vett-
vangi hefur orðið fyrir skakkaföllum hvað snýr 
að atvinnulífi, fjármálageira og stjórnmálum. 
Undanfarinn áratug, allt frá hruni 2008, hafa sífellt 
birst fréttir af alls kyns uppákomum sem ært geta 
óstöðugan. Og það er víst meira á leiðinni. 

Í svona stöðu skipta fyrstu viðbrögð stjórnvalda 
mjög miklu máli svo bjarga megi því sem bjargað 
verður af trausti og trúverðugleika. Því miður 
eru fyrstu aðgerðir íslenskra stjórnvalda við 
Samherjamálinu ekki nógu markviss og ákveðin. 
Þau bera keim af meðvirkni, jafnvel hugleysi, og 
tilburðum til kattarþvotts. 

Dæmi: Hvernig í ósköpunum dettur 
ríkisstjórninni í hug að leita til apparats á borð við 
FAO – Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna í 
Róm þar sem á fleti í yfirmannsstól situr innmúraður 
Sjálfstæðismaður, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra 
til margra ára og fjármálaráðherra sem sigldi hér 
öllu í strand í aðdraganda hrunsins 2008? Mann sem 
gólaði í ræðustól þingsins meðan þjóðarbúskapurinn 
stefndi í fár: „Drengir, sjáið þið ekki veisluna?” 

Það þarf ekkert að leita til útlanda og alla leið til 
Ítalíu eftir úttektum. Hæg eru heimatökin. Helstu 
aðilar þessa máls eru allir hér á landi. Við eigum að 
rannsaka þetta sjálf og hreinsa til í eigin ranni.

Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

LEIÐARI

Borgarbyggð 
framkvæmir fyrir 
rúmar 600 milljónir
Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 

fyrir árin 2020–2023 var lögð 
fram til fyrri umræðu á fundi 

sveitarstjórnar fimmtudaginn 14. 
nóvember sl. 

Þar var  annars vegar lögð fram tillaga 
til fjárheimilda fyrir árið 2020 og hins vegar 
fjárhagsáætlun fyrir árin 2021-2023.

Tekjur, gjöld og framkvæmdir
Í áætluninni er gert ráð fyrir að heildartekjur 
sveitarsjóðs og undirfyrirtækja á árinu 2020 
verði 4.538 milljónir króna, heildarútgjöld 
án fjármagnsliða 4.267 milljónir króna, 
fjármagnsliðir 112 milljónir króna og 
rekstrarniðustaða ársins 160 milljónir 
króna.  Gert er ráð fyrir að handbært fé í 
árslok verði 248 milljónir króna.

Framkvæmda- og fjárfestingaáætlun 
fyrir árið 2020 er um 614 milljónir króna.  
Stærstu liðir þeirrar áætlunar eru að lokið 
verður við endurbætur á Grunnskólanum í 
Borgarnesi, lokið við byggingu leikskólans 
Hnoðrabóls á Kleppjárnsreykjum og unnið 
áfram að lagningu ljósleiðara í dreifbýli 
Borgarbyggðar.

Óbreytt útsvar og leikskólagjöld
Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall 

útsvars verði óbreytt eða 14,52% en að 
álagningarhlutfall a-hluta fasteignaskatts 
(þ.e. íbúðarhúsnæði, sumarbústaðir, útihús 
o.fl.) lækki og verði 0,36% af fasteignamati. 
Álagningarhlutfall fasteignaskatts á aðrar 
fasteignir verður óbreytt.

Reiknað er með að breyting á öðrum 
gjaldskrám taki mið af því sem fram kemur 
í kjarasamningum og hækki ekki meira 
en um 2,5% á milli ára. Undantekning 
frá því er að dvalargjöld á leikskólum 
sveitarfélagsins verða óbreytt frá því sem er 
á árinu 2019.

Brúin til framtíðar
Sveitarstjórn samþykkti að vísa 
áætluninni til síðari umræðu á næsta 
fundi sveitarstjórnar sem verður 
haldinn um miðjan desember. Fram 
að þeim tíma verður sérstaklega farið 
yfir framkvæmdaáætlun næsta árs. Í 
þeirri vinnu verður sérstaklega horft til 
verkefnisins Brúin til framtíðar, en það  
felur í sér að sett er upp heildaryfirlit um 
fjármál sveitarfélagsins þannig að samhengi 
milli rekstrarafkomu, fjárfestingargetu og 
efnahags verði skýr.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

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.

NormX hitaveitupottar

Það er alltaf rétti 
tíminn að eignast 
vandaðan heitan 
pott á hagstæðu 
verði.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAÍ YFIR 30 ÁR

www.normx.is
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SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll GENIUS LOCI tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

LUR.IS

Danskt handverk
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Metsöluhöfundurinn Eva 
Björg Ægisdóttir, sem er 
frá Akranesi, hefur sent 

frá nýja glæpaskáldsögu. Síðasta bók 
hennar „Marrið í stiganum,“ sem 
jafnframt var frumraun Evu Bjargar, 
hlaut afar góðar viðtökur. Hún vann 
verðlaunin „Svartfuglinn“ sem eru 
veitt glæpasagnahöfundum sem 
eru að senda frá sér sína fyrstu bók. 
Í kjölfarið fór bókin sigurför um 
Ísland. Næsta vor kemur „Marrið í 
stiganum“ út í enskri þýðingu fyrir 
alþjóðamarkað. Útgáfur á fleiri 
tungumálum eru í bígerð. Önnur 
bók Evu Bjargar sem heitir „Stelpur 
sem ljúga“ er hins vegar nýkomin út 
á íslensku og verður í kjölfarið þýdd 
og gefin út á ensku. Sögusvið beggja 
bóka Evu Bjargar er á Akranesi og 
víðar á Vesturlandi.  

Nýkomin úr rithöfundalest(ri)
Við hittum Evu Björgu á kaffihúsi í 
vesturbæ Reykjavíkur. Það er nóg að 
gera hjá rithöfundinum. Kvöldið áður 
kom hún úr nokkurra daga upplestrar- 
og kynningarferð með þjóðþekktum 
rithöfundum um austanvert landið.

„Á hverju ári fer svona „rithöfundalest“ 
um Austurland. Hópur höfunda fer saman 
um landshlutann og les úr bókum sínum og 
kynnir þær. Nú vorum við fjögur, það er ég, 

Eva Björg Ægisdóttir rithöfundur frá Akranesi:

Ný bók og sú fyrsta að koma út á alþjóða markaði
Pétur Gunnarsson, Andri Snær Magnason 
og Margrét Tryggvadóttir, auk höfunda af 
Austurlandi. Nú fórum við á Reyðarfjörð, 
Seyðisfjörð, Vopnafjörð, Skriðuklaustur 
og Djúpavog. Það var mjög skemmtilegt 
að koma á þessa staði og verða vör við að 
fólk hafði lesið fyrstu bókina mína. Ég 
er búin að fara í nokkra svona upplestra 
undanfarið, meðal annars til Akraness. Svo 
verð ég í Snæfellsbæ nú í byrjun desember. 
Mér finnst þetta gaman, ég sem alltaf var 
svo hrædd að lesa upphátt fyrir margmenni 
þegar ég var lítil í Grundaskóla á Akranesi.“   

Alþjóðamarkaður fyrir dyrum
Eva Björg var í viðtali við Vesturland 
sumarið 2018. Þá var hún nýverið búin 
að senda frá sér fyrstu bók sína. Þarna 
var að hefjast ævintýri sem ekki sér fyrir 
endann á. „Fyrsta bókin mín „Marrið í 
stiganum“ seldist mjög vel og var prentuð 
í tveimur upplögum. Salan var sérlega 
góð á Akranesi,“ segir Eva Björg og brosir 
í kampinn. „Skagamenn hafa sýnt góðan 
áhuga á því sem ég hef verið að skrifa.“  

Nú er þessi bók sem gerist á Akranesi að 
koma út erlendis. „Breskt útgáfufyrirtæki 
keypti réttinn til útgáfu með það í huga 
að gefa bókina út í Bretlandi, Ástralíu og í 
Bandaríkjunum. Þessi sama útgáfa gefur 
út bækur Lilju Sigurðardóttur og Ragnars 
Jónssonar. Þýðingu bókarinnar á ensku lauk 
nú nýverið. Ég fékk mjög góðan þýðanda. 

Hún heitir Victoria Cribb og hefur einnig 
þýtt bækur Arnaldar Indriðasonar og Yrsu 
Sigurðardóttur úr íslensku á ensku. „Marrið 
í stiganum“ fær enska titilinn „The Creek 
on the Stairs.“ Eva Björg segir að bókin eigi 
að koma út í maí á næsta ári. „Ferlið þarna 
úti er öðru vísi en hér. Þar eru til dæmis 
prentuð út eintök fyrir fram og send til 
ýmissa áhrifavalda sem fjalla um bækur, 
svo sem bloggara og þess háttar. Þau skrifa 
um þessar nýju bækur og vekja þannig 
athygli á þeim og undirbúa jarðveginn áður 
en bókunum er svo sleppt út á almennan 
markað.“

Eva Björg upplýsir einnig 
leyndardómsfull að „Marrið í stiganum“ 
muni sömuleiðis að koma út víðar í 
öðrum löndum og á öðrum tungumálum. 
„Á þessari stundu má ég hins vegar ekki 
segja frá því hvar það verður.“  Þannig 
mun hróður Akraness og Vesturlands 
sem vettvangur upp skáldaðra glæpasagna 
berast víða. „Vonandi telst það fín auglýsing 
fyrir landshlutann,“ segir hún sposk á svip.

Nýja bókin
Nú þegar jólabókaflóðið stendur sem 
hæst þá er hins vegar mest athygli næstu 
vikna á nýju bókinni sem heitir „Stelpur 
sem ljúga.“ Með henni stígur Eva Björg 
alfarið það skref að vinna eingöngu við 
ritstörf samhliða heimilisrekstri og uppeldi 
þriggja barna. Hún er annars menntuð 

sem alþjóðasamskiptafræðingur og hefur 
starfað sem flugfreyja.

„Ég byrjaði strax á nýju bókinni eftir að 
ég var búin með „Marrið í stiganum.“ Þarna 
vorum við reyndar nýbúin að eignast barn 
snemma árs 2018. Ég hélt fyrst ég gæti bara 
skrifað þessa í fæðingarorlofinu, segir Eva 
Björg og hlær við. „En það gekk nú ekki 
alveg. Mér tókst ekki að byrja á bók númer 
tvö fyrr en í janúar á þessu ári. Þá var litla 
dóttir okkar orðin nógu gömul til að fara í 
pössun og ég gat snúið mér að skriftunum. 
Ég sat heima og skrifaði. Þetta gekk vel 
þegar ég loks gat einbeitt mér.“

Aðalpersónur í „Stelpur sem ljúga“ 
eru þær sömu og í „Marrinu í stiganum.“ 
Mig langaði hins vegar til að brjóta formið 
aðeins upp og hafa meiri sálfræðitrylli í 
þeirri nýju. í fyrstu bókinni var mikið um 
stutta endurminningakafla þar sem var 
farið aftur til fortíðar. Í nýju bókinni er 
meira sagt frá í fyrstu persónu.“ 

Á tímum samfélagsmiðla
Þegar Eva Björg er beðin um að segja 
aðeins frá nýju bókinni upplýsir hún 
að ein aðal sögupersónan eignist barn í 
upphafi bókarinnar sem hún er ekki alveg 
sátt með. „Barnið er erfitt og móðurinni 
þykir það eilítið skrítið. Mamman er eilítið 
grunnhyggin og sjálfhverf. Ég var svolítið 
með í huga hvernig samfélagið er orðið í 
dag. Fólk er orðið uppteknara af ímynd 
á tímum þar sem samfélagsmiðlar ráða 
ríkjum. Þessi móðir býr í Reykjavík en 
söguþráðurinn á sér stað á Akranesi og 
annars staðar á Vesturlandi. Maður getur 
leikið sér svolítið með sviðsmyndirnar því 
rannsóknarlögreglan á Vesturlandi er með 
aðsetur sitt á Akranesi.“

Sjálft glæpamálið í nýju bókinni hefst 
hins vegar á líkfundi í Grábrókarhrauni í 

Borgarfirði. „Mér finnst ekki alveg raunsætt 
að láta öll morðin sem ég skrifa um gerast 
á Akranesi. Þar er sem betur fer ekki mikið 
um svoleiðis,“ hlær Eva Björg og bætir við: 
„Í nýju bókinni koma við sögu mæðgur sem 
búa í Borgarnesi en dóttirin fer 15ára gömul 
í fóstur á Akranesi þegar móðir hennar 
hverfur og svo spinnst þráðurinn,“ segir Eva 
Björg og gefur ekki meira upp um innihald 
nýju bókarinnar að svo komnu máli. Fólk 
verður bara að lesa hana.

 
Getur ekki hugsað sér annað
„Stelpur sem ljúga“ er eins og „Marrið 
í stiganum“ seld til útgáfu á enska 
markaðnum. „Forlagið úti gerði tveggja 
bóka samning og keypti þannig bæði fyrstu 
bókina og svo þessa númer tvö. „Stelpur 
sem ljúga“ kemur þá væntanlega út 2021 
erlendis.“  

Eva Björg segist þegar byrjuð á næstu 
bók. „Ég þarf að reyna að halda mig við að 
senda frá mér eina bók á hverju ári. Í næstu 
bók ætla ég að hafa sögusviðið einhvers 
staðar á Snæfellsnesi. Ég held þannig áfram 
á sömu slóðum. Það er líka svo að þessar 
fyrstu bækur mínar eru markaðssettar sem 
eins konar sería, það er þær gerast allar 
út frá störfum rannsóknarlögreglunnar á 
Akranesi og þar með er Vesturland megin 
vettvangur atburðanna. Sú þriðja verður því 
framhaldið í þessum flokki.“ 

Eva Björg helgar sig nú ritstörfum. „Það 
er buið að vera draumur minn lengi að 
starfa sem rithöfundur og ég ætla að gefa 
þessu tækifæri. Ég get eiginlega ekki hugsað 
mér að fara í einhver önnur störf. Þau eru 
hreinlega ekki spennandi í mínum huga, að 
minnsta kosti ekki sem stendur,“ segir Eva 
Björg Ægisdóttir rithöfundur frá Akranesi.  

 Eva Björg Ægisdóttir les úr nýju bókinni “Stelpur sem ljúga” á Austurlandi í síðustu 
viku.

Með öðrum höfundum á Skriðuklaustri í Fljótsdal í síðustu viku. F. v. Pétur 
Gunnarsson, Sveinn Snorri Sveinsson, Margrét Tryggvadóttir, Eva Björg og Andri 
Snær Magnason.
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Einstæð móðir hverfur af heimili sínu en skilur eftir miða með skilaboðum á 
eldhúsborðinu. Í fyrstu er talið að hún hafi fyrirfarið sér en þegar illa farið lík 
finnst í Grábrókarhrauni sjö mánuðum síðar standa lögreglukonan Elma og 
samstarfsmenn hennar frammi fyrir flókinni morðgátu.
Fimmtán árum fyrr liggur nýbökuð móðir á fæðingardeild og hefur óbeit á 
barninu sem liggur við hlið hennar. 
Stelpur sem ljúga er grípandi og mögnuð spennusaga um það hvernig brotin 
æska og áföll geta leitt til skelfilegra atburða síðar á lífsleiðinni.
Eva Björg Ægisdóttir hlaut fyrst allra glæpasagnaverðlaunin Svartfuglinn 
fyrir frumraun sína, Marrið í stiganum. Bókin fékk mikið lof, sat vikum 
saman í efstu sætum á metsölulistum og er nú væntanleg á markað erlendis. 
Stelpur sem ljúga sýnir glöggt að Eva Björg er á meðal okkar fremstu 
glæpasagnahöfunda.

Það var um klukkustundar akstur frá 
Akranesi upp að Grábrók. Sævar sofnaði á 
leiðinni. Höfuðið valt til hliðar og kipptist 
til áður en það lagðist aftur á höfuðpúðann 
á bílsætinu. Elma lækkaði í tónlistinni 
og hækkaði hitann. Það var enn hrollur í 
henni eftir fjöruferðina. Hún brosti þegar 
henni varð hugsað til Alexanders og fallegu 
orðanna hans. Bara að hún gæti stöðvað 
tímann svo hún gæti notið sakleysis hans 
og einlægni aðeins lengur. Árin liðu bara 
alltof hratt. Var það ekki í gær sem hún tók 
Alexander í fangið á fæðingardeildinni, 
krumpaðan og rauðan með skjannahvítt 
hár á kollinum? Eftir að hún fluttist til 
Akraness fyrir rúmu ári gat hún þó varið 
mun meiri tíma en áður með systursonum 
sínum, Alexander og Jökli sem varð tveggja 
ára í september. Fyrir vikið fannst henni 
þeir ekki stækka alveg jafn hratt og áður. 

Um leið og þau óku út úr Borgarnesi 
tóku við visnuð tún og sveitabæir. Þegar þau 
nálguðust Bifröst blasti hraunbreiðan við til 
beggja handa. Við flesta sumarbústaðina 
á svæðinu stóðu bílar. Það virtist sem fólk 
nýtti þær góðu helgar sem eftir voru áður 
en allur þungi vetrarins skylli á. 

Grábrók, litla eldfjallið sem síðast gaus 
fyrir þúsundum ára, var ekki hátt og varla 
hægt að kalla það fjall. En hún var falleg 
að sjá með stóran gíg í miðjunni. Gígarnir 
voru í rauninni þrír. Hinir tveir voru hvor 
sínum megin við sjálft fjallið en heldur 
minni en stærsti gígurinn. Hlíðar fjallsins 
voru sléttar, þaktar grárri og ryðrauðri möl. 
Brúnleitt gras teygði sig upp brekkurnar 
og allt í kring var hraun og mosi. Elma 
sá lögreglubíl uppi við fjallsræturnar og 
beygði rétt áður en hún kom að bílastæðinu 
sem venjulega var fullt af ferðamönnum og 
rútum. Hún keyrði þröngan malarveg og 
lagði bílnum við hið lögreglubílsins. 

Hún hnippti í Sævar sem deplaði 
augunum nokkrum sinnum og geispaði. 

„Líður þér betur?“ spurði Elma um leið 
og hún opnaði dyrnar á bílnum. 

Sævar svaraði með því að kinka kolli en 
ef marka mátti útlitið var það ekki rétt. Ef 
eitthvað, var hann enn þreytulegri en áður. 

Við lögreglubílinn stóð starfsmaður 
lögreglunnar í Borgarnesi. Maður á miðjum 
aldri sem Elma mundi ekki eftir að hafa séð 
áður. Hann hafði verið á undan þeim á 
vettvang og rætt við fólkið sem fann líkið. 

Bókarkafli:

Stelpur sem ljúga
Tvo unga stráka sem voru með foreldrum 
annars þeirra í sumarbústað nálægt fjallinu. 
Þeir voru í feluleik í hrauninu þegar þeir 
rákust á líkið. Lögreglumaðurinn skyggði 
hönd fyrir augu í sólinni. Þrátt fyrir lítinn 
vind var nógu kalt til að Elma fékk hroll 
og vafði treflinum þéttar um hálsinn. Út 
undan sér sá hún hvernig Sævar ríghélt 
þunnum jakkanum að sér. 

„Þetta er ekki falleg sjón,“ sagði 
lögreglumaðurinn eftir að þau höfðu 
heilsað. „En þið eruð svo sem öllu vön 
þarna hjá rannsóknardeildinni.“ 

Elma brosti. Flest málin sem komu á 
hennar borð voru umferðarslys eða innbrot. 
Sem betur fer gat hún talið á fingrum 
annarar handar hversu oft hún hafði séð 
lík. Þegar hún byrjaði hjá rannsókardeild 
Vesturlands bjóst hún við rólegu starfi þrátt 
fyrir að umdæmið væri stórt. Það var þó 
ekki liðin nema vika þegar lík fannst við 
gamla vitann á Akranesi. Morðmál sem 
hafði fangað athygli þjóðarinnar. 

„Það er erfitt að athafna sig þarna,“ hélt 
maðurinn áfram. „Þetta er djúpt og þröngt. 
Maður þarf að beygja sig til að komast 
almennilega inn. Vesaling strákarnir töldu 
sig hafa séð svartálf og var mjög brugðið.“ 

„Svartálf?“ Elma lyfti brúnum. „Þú 
skilur það þegar þú sérð líkið.“ 

Það var enginn hægðarleikur að 
klöngrast yfir úfið hraunið. Elma þurfti að 
hafa sig alla við að fóta sig svo hún hrasaði 
ekki á flugbeittar hraunnibburnar. Hún 
horfði niður og einbeitti sér að því að stíga 
á staði sem virtust öruggir. Tvisvar kom það 
fyrir að mosinn sökk undan fæti hennar 
og hún var við það að missa jafnvægið. 
Hún gaf sér smátíma til að litast um í 
þessu stórfenglega umhverfi. Þau voru við 
sunnanvert fjallið, í skjóli frá hringveginum 
og fólkinu sem hafði lagt í bílastæðið 
framan við fjallið. 

Lögreglumaðurinn hafði merkt staðinn 
þar sem líkið fannst. Annars hefði verið 
erfitt að finna það aftur í hrauninu þar sem 
hver klettur var öðrum líkur. Jafnvel þegar 
þau námu staðar áttaði Elma sig ekki á 
hvar líkið gæti verið. Það var ekki fyrr en 
lögreglumaðurinn benti að hún sá að innan 
um mosann leyndist þröngur hellir. Hún 
var reyndar ekki viss um hvort ætti að kalla 
þetta helli eða gjótu. Opið lá skáhallt niður 

á við og virtist ekki tilkomumikið. En þegar 
hún beygði sig sá hún að hellirinn var í raun 
mun dýpri og breiðari en hún hafði haldið í 
fyrstu. Opið sjálft var þröngt, en fyrir innan 
var þokkalegt rými þar sem fullvaxinn 
maður gat staðið hokinn. 

Sævar tók við vasaljósi frá 
lögreglumanninum og rýndi inn í myrkrið. 
Ljósgeislinn lýsti upp dökkt hraunið á 
meðan Elma klöngraðist inn í hellinn og 
fetaði sig áfram. Um leið og hún var komin 
inn urðu öll hljóð svo fjarlæg að henni 
fannst hún aðeins heyra lágt suð. Kannski 
var það bara hennar eigin andardráttur sem 
bergmálaði í hraunveggjunum. Hún leit 
aftur fyrir sig á Sævar og fannst skyndilega 
óþægilegt í þessum þrengslum. Hún tók á 
sig rögg og horfði inn í hellinn. Um leið og 
vasaljósið lýsti upp rýmið tók hún andköf. 

Elma skildi nú hvers vegna strákarnir 
töldu sig hafa séð svartálf. Líkið var klætt 
í dökkar flíkur og lá þannig að aðeins 
hærra var undir höfðinu en líkamanum. 
Höfuðkúpan var þó ekki svört heldur 
ljósgrá og brún á lit með hártægjur hér og 
hvar. Ekkert var eftir af andlitinu, engin 
húð, aðeins gapandi tómar augntóftir og 
tennurnar óvarðar. 

Sævar lýsti niður eftir líkamanum og 
í ljós komu föt; svört kápa, blár bolur og 
gallabuxur. Allt farið að dökkna og leit 
hálftætingslega út. Skyndilega slokknaði á 
vasaljósinu. Elma sneri sér við og sá kríthvítt 
andlit Sævars. Aftur varð svartamyrkur um 
leið og Sævar sneri sér við, gekk nokkur 
skref í burtu og hallaði sér fram. Elma 
heyrði hann kúgast nokkrum sinnum áður 
en hann kastaði upp í hraunið. 

Sviknir og sveittir Skagamenn 
Það var snemma augljóst að markaðurinn 
var til staðar. Fyrsta stóra pöntunin sem ég 
fékk kom frá Akranesi í aðdragandanum 
að stórri íþróttahátíð á vegum ÍSÍ á 
Laugardalsvelli sumarið 1970. Þetta var 
pöntun upp á 150 æfingagalla, gular treyjur 
og svartar buxur. 

Ég var kominn með skrifstofu uppi 
á hanabjálka í Lækjargötu 6b og fór í 
að panta garnið hjá pabba Olla í Fram, 
Eyjólfs Bergþórssonar heildsala, sem var 
með sinn rekstur nánast við hliðina á mér 
í Lækjargötunni. Planið var að eftir að 
garnið kæmi til landsins skyldi vélprjóna 
það hjá Fatagerðinni á Akranesi og keyra 
það í bæinn, sníða og sauma. Þetta var alls 
ekki galið plan en það hefði mátt gera ráð 
fyrir því að þegar búið er að prjóna svona 
nælonvoð þarf að hleypa henni. Annars 

Bókarkafli:

Stöngin út – Ævintýralegt líf 
Halldórs Einarssonar í Henson

bara styttist allt um tugi prósenta, þannig að 
þetta tók sinn tíma og kostaði heilmikinn 
hausverk. 

En það var ekki það versta. Í þann mund 
sem garnið kom til landsins skall á verkfall 
og allt sat fast í margar vikur. Allt efnið 
lokaðist inni í vöruskemmu og óvissan var 
algjör. Þetta var mikið áfall og erfiður tími. 

Þegar verkfallinu loksins lauk og ég 
fékk efnið í hendurnar, reyndi ég hvað 
ég gat til þess að fá fleiri saumakonur og 
auka framleiðsluna, því aumingja Sigríður 
vann myrkranna á milli. Þetta var skelfilega 
taugatrekkjandi og ég man eftir mér á gangi 
niður í Lækjargötu 6b, í snjó og krapadrullu 
og þyngsli í rekstrinum, þar sem þetta 
helltist allt yfir mig. Hvern fjárann ég væri 
búinn að koma mér í og hvort þetta væri 
nokkurt vit? Það fór líka svo að ég náði 
ekki að afgreiða alla pöntunina og það situr 

enn í mér að hafa ekki náð þessu. Þetta 
var ömurlegur skellur að ganga í gegnum. 
En öll él styttir upp um síðir og ég bægði 
þessari hugsun frá mér. Brátt fóru líka að 
koma inn önnur verkefni sem gengu betur 
upp. 

Reyndar er það svo að Jón 
Gunnlaugsson, mágur minn og góður 
vinur, knattspyrnukappi af Skaganum hefur 
oft skemmt sér við að rifja upp þessa sögu. 
Hann bendir reyndar oftar en ekki á að ÍA 
hafi aftur farið út í viðskipti við Henson og 
það ekki löngu síðar. Það var þannig að ég 
seldi þeim búninga á meistaraflokkinn sem 
voru úr sérdeilis sterku efni en að sama 
skapi var öndunin nákvæmlega engin. 
Innan við búninginn svitnuðu Skagamenn 
því hressilega en það sá samt ekki einu 
sinni blett á fjárans treyjunum. Að klæðast 
búningnum var víst eins og að vera vafinn 

Halldór ásamt einum besta knattspyrnumanni fyrr og síðar, sjálfum Pelé.
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Halldór Einarsson, oft kenndur við Henson, er 
löngu orðinn þjóðþekktur sem knattspyrnumaður, 
íþróttafrömuður og frumkvöðull. Í þessari bók eftir 
Magnús Guðmundsson lítur hann yfir litríkan feril sem 
einkennst hefur af miklum sveiflum og stórkostlegum 
ævintýrum í viðskiptum og knattspyrnu, hérlendis og 
erlendis. 

Atburðirnir sem Halldór lýsir eru af öllu tagi, sumt er 
kostulegt, annað á alvarlegri nótum. Hér segir meðal 
annars frá lífsháska á Melavellinum og morðum og 
mannránum í villta austrinu eftir fall Berlínarmúrsins, 
saklausum hrekkjum sem gátu undið illilega upp á sig og 
sterkasta jólasveini í heimi. 

Hér eru tvær stuttar sögur úr bókinni sem báðar tengjast 
Skagamönnum:

inn í plast. Þrátt fyrir þetta urðu Skagamenn 
Íslandsmeistarar, enda hafa þeir verið 
komnir í alveg svakalega gott form af því að 
spila í þessum fjára. 

Flogið fyrir opnum dyrum 
Það voru alla jafna stórleikir þegar Valur 
og ÍA mættust á þessum árum enda bæði 
félög með hörkulið og gerðu atlögu að 
flestum titlum. Hins vegar var alltaf mjög 
gott á milli strákanna í þessum liðum og 
samgangurinn mikill. 

Einhverju sinni mættust liðin uppi 
á Skaga á laugardegi og ég man ekkert 
hvernig leikurinn fór, það gæti verið 
vísbending um að þeir hafi haft betur að 
þessu sinni, en það var ekki leikurinn sem 
reyndist eftirminnilegastur úr þessari ferð. 

Eftir leik var haldið heim á leið en í 
Hvalfirðinum snerist nokkrum okkar hugur 
og við ákváðum að snúa við til þess að hitta 
aftur vini okkar á Skaganum og skemmta 
okkur dálítið. Það gekk ágætlega en þegar 
fór að líða á kvöldið voru menn almennt á 
því að það væri ekki nægilega mikið stuð 
á Skaganum. Það var því pöntuð flugvél 
enda lá mikið við þar sem við þurftum 
að komast í Klúbbinn. Það var reyndar 
smá vandamál að komast út á flugvöllinn 
sem var fyrir utan bæinn, því enginn var 
ökuhæfur þegar þarna var komið sögu. Því 
björguðu heimamenn snarlega með því að 
hringja í lögguna sem tók að sér að flytja 
mannskapinn út á flugvöll. Algjör snilld! 

Við reyndumst vera fleiri en sætin í 
vélinni en það kom ekki að sök, allir fóru 
um borð, með því skilyrði að einn héldi 
sig á gólfinu. Þegar við vorum alveg að 
verða komnir varð einhverjum á orði að 
við værum yfir Hlíðarenda, með þeim 
afleiðingum að Ingi Björn Albertsson, þá 
ungur senter í Valsliðinu, tók upp á því að 
opna dyrnar og segja: „Hlíðarenda? Ég ætla 
út hér.“ En lét þó blessunarlega ekki verða 
af því. Okkur tókst að skella aftur hurðinni 
og svo fékk Ingi Björn að heyra það svona 

mátulega fyrir tiltækið. Eftir ævintýri 
næturinnar, þegar Skagamenn þurftu að 
komast heim aftur, fóru þeir bara sömu 

Halldór í góðra vina hópi. Halldór lengst til vinstri, þá Kelly Emberg, Rod Stewart, 
Billy McPearson, Dr. Robert Paterson og Baldvin Jónsson.

leið og aftur var það lögreglan sem kom til 
bjargar með þessa líku fínu akstursþjónustu 
og allir kátir. 
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Ásakanir á hendur sjávar-
útvegsfyrirtækinu Samherja 
vekja sorg og reiði. Fyrirtækið 

virðist hafa beitt mútum til að 
komast yfir veiðiheimildir fátækra 
þróunarríkja með veika innviði. Í 
samvinnu við spillta heimamenn 
er Samherji grunað um að hindra 
bláfátækt heimafólk í Afríkulöndum í 
að njóta afraksturs af þeim auðlindum 
sem þetta fólk á með réttu. Síðan 
virðist Samherji hafa flutt hagnaðinn 
burt úr þessum löndum og komið 
honum í skattaskjól.  

Snertir okkur öll
Vissulega er það svo að enginn skal 
úrskurðaður sekur fyrr en rannsókn 
hefur farið fram og dómsúrskurðir 
kveðnir upp. Augljóst er að Samherji 
þarf að útskýra og sanna bæði margt 
og mikið ef takast á að hreinsa nafn 
og orðstír fyrirtækisins og stjórnenda 
þess. En meira liggur þó undir. 

Samherji er fjölþjóða fyrirtæki 
með starfsemi í mörgum löndum, 
svo sem í Bretlandi og Þýskalandi, og 
í Noregi og Færeyjum. Auk þess er 
það eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki 
Íslands og á eignarítök í margvíslegum 
öðrum rekstri hér á landi. Hugsanleg 
afbrot og misbeiting þessa fyrirtækis 
er ekkert einkamál eigenda þess. Þetta 
varðar alla íslensku þjóðina. 

Orðspor okkar á alþjóða vettvangi 
er í húfi. Stjórnvöld verða nú að gera 
allt sem í þeirra valdi stendur til að 
bjarga því sem bjargað verður fari allt 
á versta veg. Þar skipta heilindi og 
hugsanleg hagsmuna- og vinatengsl 
máli. Sjávarútvegsráðherra þarf að 
meta stöðu sína. 

Aðsend grein:

Spillingarmælirinn er fullur
Endalaus röð spillingarmála
Samherjahneykslið er hið síðasta í 
langri röð ömurlegra mála sem orða 
má við alvarlega spillingu. 

Hrunið 2008 með öllum þeim 
ljótleika sem þar kom fram og 
eyðilagði líf þúsunda saklausra 
Íslendinga. Panama-skjölin og hið 
ömurlega Wintris-mál Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar núverandi 
formanns Miðflokksins sem kostaði 
hann forsætisráðherrastólinn. 
Djöflamessa Miðflokksins á Klaustri 
fyrir ári síðan hvar opinberaðist 
með sóðalegu orðbragði hvernig 
flokkar hafa notað sendiherrastöður 
sem skiptimynt í valdabitlingum. 
Gjaldþrot WOW-flugfélagsins þar 
sem öll kurl eru vart komin til grafar. 
Grái listinn. Og nú Samherjamálið. 

Öll þessi dæmi hafa orðið tilefni 
fjölmiðlaumfjöllunar og hneykslunar 
á alþjóða vettvangi þar sem orðspor 
Íslands og Íslendinga hefur beðið 
hnekki. 

Komið nóg
Ég búinn að fá nóg af þessum 
síendurteknu uppákomum þar sem 
við venjulegir Íslendingar horfum 
ofan í ógeðslegan pott spillingar sem 
við eigum enga sök á. 

Það er eitthvað mikið er að í okkar 
samfélagi. Kvótakerfið olli siðrofi: 
Frjálst framsal aflaheimilda, græðgi 
og misskipting þjóðarauðs þar sem 
örlítill hluti þjóðarinnar fékk gríðarleg 
auðæfi á silfurfati sem þau hafa fénýtt 
af miskunnarleysi í garð samborgara 
sinna, og veltast nú um í vellystingum 
meðan stærstur hluti landsmanna búa 
við basl og örbirgð. 

Við þurfum endurreisn; - siðbót 
í atvinnu- og stjórnmálalífi, nýja 
vendi og nýjar leikreglur við stjórn 
þessa þjóðfélags. Flokkur fólksins er 
reiðubúinn að taka þátt í slíku starfi.

Inga Sæland, þingmaður og 
formaður Flokks fólksins. 

Inga Sæland í Stykkishólmi.

Út er komin bókin Kindasögur 
- Frásagnir af íslensku 
sauðfé að fornu og nýju 

eftir Aðalstein Eyþórsson og Gunnar 
Ragnar Jónasson sem báðir eru 
áhugamenn um sögur og sauðfé. 

Í bókinni eru rifjaðar upp sögur 
af íslenskum kindum að fornu og 
nýju, afrekum þeirra, uppátækjum 
og viðureignum við óblíða náttúru og 
kappsfulla smala.

Sagnabók um 
sauðfé

Kápumynd bókarinnar er fræg teikning af gamla hundrað krónu seðlinum fyrir 
myntbreytinguna 1981.

Kindasögur eru sérstök grein 
íslenskrar sagnaskemmtunar sem á sér 
langa sögu en lifir enn góðu lífi – rétt 
eins og sauðkindin sjálf. Við kynnumst 
meðal annars Herdísarvíkur-Surtlu, 
Eyvindarmúla-Flekku, villifé í Tálkna, 
hrútnum Hösmaga í Drangey og 
forystusauðnum Eitli. 

8. tölublað, 8. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi 

Ámundason.  Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@

fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: amundi@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór 

Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað 

af ritstjóra nema annað komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. 
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Fríblaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili og í  
fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós,  
Akranesi, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, Snæfellsnesi og 
í Dölum. Blaðið liggur einnig frammi á helstu þéttbýlis-
stöðum á svæðinu.

Fé nýrunnið af fjalli í Hvalfirði.

AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti 
ís lensks sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni ís lensks sjávarútvegs og fiskeldis. Sjóðurinn 
aug lýsir nú eftir umsóknum í verkefni 2020 með þetta að mark miði. Skilafrestur umsókna er 
til kl. 20, 2. des ember 2019. Umsóknum ber að skila rafrænt á net fangið avs@byggdastofnun.
is og bréflega á póst fangið Byggðastofnun v/AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi, Ártorgi 1, 
550 Sauðárkrókur. Vakin er at hygli á því að umsóknum þarf bæði að skila raf rænt og bréflega. 

 Styrkir sem sjóðurinn veitir 
 falla undir tvo flokka:

a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
	 Styrkir	 til	 afmarkaðra	 rannsókna-	 og/eða	 þró	unar-

verk	efna,	sem	falla	að	markmiðum	sjóðs	ins.	Veittur	
er	styrkur	til	eins	árs	í	senn	og	skal	í	umsókn	gera	
grein	fyrir	verk	þáttum	og	fjár	mögnun.	Hver styrkur 
getur numið allt að tólf milljónum króna.		

	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	 til	umfangsmeiri	verk-
efna	 (fram	haldsverkefna),	 sem	 unnin	 eru	 á	 lengri	
tíma,	 eða	 allt	 að	 þremur	 árum,	 en	 sækja	 þarf	 um	
styrk	á	hverju	ári.	Hafi	verk	efnið	áður	verið	styrkt,	
þarf	 að	 gera	 grein	 fyrir	 fram	vindu	 þess	 áður	 en	
styrk	umsókn	er	afgreidd.

b. Smá- eða forverkefni
	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	til	smærri	verkefna	eða	

til	 að	 undir	búa	 stærri	 verkefni	 á	 sviði	 rann	sókna	
og/eða	þró	unar.	Styrkupphæð getur numið allt að 
þremur milljónum króna	 og	 skal	 verk	efnið	 unnið	
innan	tólf	mánaða.

Um alla styrki gildir að framlag 
sjóðsins má ekki fara fram 

yfir 50% af heildarkostnaði og 
sjóðurinn tekur ekki þátt í að 

styrkja fjárfestingar

Nánari upplýsingar og 
umsóknarblað er að finna á 

heimasíðu sjóðsins www.avs.is 

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi ∙ Ártorgi 1 ∙ 550 Sauðárkrókur ∙ sími 455 5400 ∙ www.avs.is

AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi 
starf ar á vegum Atvinnu vega- og 

nýsköp unar ráðu neytis

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi 
auglýsir eftir umsóknum



 

Nýr og glæsilegur veitingastaður í Borgarnesi! 

Digranesgötu 4, 310 Borgarnesi, sími 430-5600 

Hollari valkostur við þjóðveginn! 
Matarmikil salöt og heimagerður heitur matur 

Staðgóður brönch um helgar 

Við bjóðum einnig upp á heimagerðar samlokur, pasta– og núðlurétti, skyrboost,  

pylsur, kaffi og kruðerí ásamt nesti í bílinn.  

Einnig erum við með gott úrval af nauðsynjavörum 
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Í samkomulagi ríkisins og 
Bændasamtaka Íslands um 
breytingar á samningi um 

starfsskilyrði sauðfjárræktar sem gert 
var sl. vor var m.a. ákveðið að setja á 
fót svokallaða „innanlandsvog“. 

Hlutverk hennar er að skilgreina 
þarfir og eftirspurn innanlandsmarkaðar 
eftir kindakjöti, meðal annars með það 
að markmiði að álagsgreiðslur vegna 
gæðastýringar skiptist á þann hluta 
heildarframleiðslunnar sem ætluð er fyrir 
innanlandsmarkað.

Tvískipt spálíkan
Matvælastofnun, Búnaðarstofa, hefur 
þróað líkan fyrir innanlandsvog sem byggir 
á sölu síðastliðinna 24 mánaða og líklegri 
söluþróun. Ákveðið hefur verið að birta 
innanlandsvog í tvennu lagi, þ.e. annars 
vegar fyrir dilkakjöt og hins vegar fyrir kjöt 
af fullorðnu fé. 

Á grundvelli þessa líkans liggur 
áætlun framleiðsluársins 2019–2020 nú 
fyrir og var staðfest af framkvæmdanefnd 
búvörusamninga þann 13. nóvember 
síðastliðinn í samræmi við ákvæði í 
endurskoðuðum sauðfjársamningi. 

Útgáfa innanlandsvogar á fyrsta ári 
hennar er seinna á ferðinni en verður 
framvegis. Á næstu árum er gert ráð fyrir 
að birta hana eigi síðar en 20. ágúst ár hvert 
fyrir komandi ár.

Samhliða innanlandsvoginni hefur 
búnaðarstofa Matvælastofnunar útbúið 

Innanlandsvog fyrir kindakjöt
spá um framleiðslu sem byggir á fjölda 
vetrarfóðraðra kinda og framleiðslu pr. 
vetrarfóðraða kind sl. 3 ár. Með því er 
einnig hægt að meta útflutningsþörf á 
komandi framleiðsluári. 

Dilkakjöt
Innanlandsvog fyrir dilkakjöt 
framleiðsluárið 2019–2020 er 7.129 tonn. 
Það er sú framleiðsla sem þarf til að 
mæta eftirspurn eftir heilum skrokkum 
og skrokkhlutum, það er frampörtum, 
hryggjum, lærum og slögum. 

Það er eftirspurn eftir lærum sem ræður 
áætluðu heildarmagni. Til þess að fullnægja 
eftirspurn eftir lærum verður til umfram 
framleiðsla, og þar með útflutningsþörf, á 
frampörtum, hryggjum og slögum, alls um 
420 tonn. 

Áætluð heildarframleiðsla á dilkakjöti 
er 8.670 tonn. Miðað við hana er 
útflutningsþörf á dilkakjöti alls 1.961 tonn.

Kjöt af fullorðnu
Innanlandsvog fyrir kjöt af fullorðnu fé 
framleiðsluárið 2019–2020 er 921 tonn. 
Það er sú framleiðsla sem þarf til að 
mæta innanlandseftirspurn eftir heilum 
skrokkum og skrokkhlutum. 

Eftirspurn eftir hryggjum 
ræður framleiðsluþörfinni fyrir 
innanlandsmarkað. Spá um 
heildarframleiðslu er 1.587 tonn og 
heildarútflutningsþörf er 992 tonn. Kind með lömb sín í Akrafjalli.

Ólafsbraut 19 | 355 Ólafsvík
Tel, +354 436-6625
Follow us on facebook

Eat, live, enjoy!
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Þriðjudagskvöldið 26. nóvem ber 
klukkan 19:30 flytur Guðrún 
Sveinbjarnardóttir fornleifa-

fræðingur fyrirlesturinn „Reykholt 
í ljósi fornleifanna“ í Snorrastofu í 
Reykholti. Bók með sama heiti er gefin 
út um þessar mundir og verður fagnað 
af þessu tilefni.

Að fyrirlestrinum loknum verða 
pallborðsumræður um verkefnið 
og framtíð sambærilegra verkefna. 
Þær verða undir stjórn Bjarna 
Guðmundssonar á Hvanneyri, 
sem lengi sat í stjórn Snorrastofu. 
Í umræðunum taka þátt Benedikt 
Eyþórsson sagnfræðingur, Egill 
Erlendsson landfræðingur, Guðrún 
Gísladóttir landfræðingur, Guðrún 
Nordal forstöðumaður Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Guðrún Sveinbjarnardóttir 
fornleifafræðingur og Helgi 
Þorláksson sagnfræðingur.

Tuttugu ára verkefni
Dagskráin markar lok Reykholts-
verkefnisins, sem hefur verið undir 
stjórn Snorrastofu í 20 ár, allt frá 

REYKHOLTSVERKEFNIÐ KVATT MEÐ VIRKTUM
árinu 1999. Reifað verður hvert 
mat sé hægt að leggja á verkefnið 
og hver framtíð verkefna í sama 
dúr geti orðið. Reykholtsverkefnið 
er þverfaglegt, alþjóðlegt 
miðaldarannsóknarverkefni á sviði 
bókmennta, fornleifafræði, landafræði 
og sagnfræði. Það leiddi saman fjölda 
fræðimanna og var þátttakendum 
ætlað að glíma við sömu viðfangsefni, 
Snorra Sturluson, ævi og störf og 
Reykholt í tíð hans. Reykholt í 
Borgarfirði er meðal mikilvægari 
sögustaða þjóðar innar og líklega best 
þekkt fyrir búsetu Snorra Sturlusonar 
þar á 13. öld, en frásagnir af henni 
má meðal annars finna í Sturlunga 
sögu. Staðurinn var þó orðinn stórbýli 
og kirkju miðstöð fyrir þann tíma. 
Skipulegar fornleifa rannsóknir voru 
stundaðar á bæjar- og kirkjustæðinu 
um árabil í kringum síðustu aldamót. 

Sameiginlegur rammi verkefnisins 
varð hugtakið „miðstöð“ og hvernig 
Snorri hafi mótað þá miðstöð í 
Reykholti. Fornleifarannsóknir í 
Reykholti hafa vakið mesta athygli 
verkefnisins, sem var annars afar 

fjölþætt og hefur vakið umræður 
á mörgum sviðum. Um það vitnar 
m.a. margháttuð útgáfa innan ramma 
verkefnisins um bókmenntir, sögu og 
náttúru, auk fornleifa. 

Ný bók með samantekt
Á samkomunni verður kynnt ný 
bók Guðrúnar Sveinbjarnardóttur, 
„Reykholt í ljósi fornleifanna“ og fram 
fara pallborðsumræður þar sem litið 
verður til fortíðar og framtíðar. Bókin 
er samantekt og yfirlit á íslensku yfir 
þessar rannsóknir, en áður hafa komið 
út bækur á ensku um sama efni báðar 
eftir Guðrúnu: „Reykholt. The Church 
Excavations“ (2016) og „Reykholt. 
Archaeological Investigations at a 
High Status Farm in Western Iceland“ 
(2012). Guðrún Sveinbjarnardóttir 
hefur setið í rannsóknarstöðum við 
Birmingham University, University 
College London, Þjóðminjasafn 
Íslands og Snorrastofu, og stundað 
kennslu við UCL, Háskóla Íslands og 
Cambridge University. 

Nýja bókin greinir frá niðurstöðum 
þessara rannsókna sem höfundur 

stjórnaði, þar sem koma fram upp 
lýsingar um búsetu á staðnum og 
þróun hennar frá upphafi. Leitast er 
við að setja niðurstöðurnar í víðara 
sam hengi, bæði á Íslandi og annars 

Í Reykholti.

staðar á Norður-Atlantshafssvæðinu.
Kaffiveitingar verða á 

viðburðinum, enginn aðgangseyrir og 
öll velkomin.

Nýja bókin um fornleifarannsóknirnar í Reykholti.

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.



Steikur, snitsel, gúllas og hakk. Minnst 1/8 úr skrokk.

Mýranaut ehf / Leirulæk, 311 Borgarnes / myranaut.is / s. 868 7204

ÍSLENSKT
GÆÐA UNGNAUTAKJÖT 

BEINT FRÁ BÝLI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Driflæsing á 
öllum öxlum

Verð 15.900.000 + vsk

Nýr MAN 
TGS 41.460 
BB 8x8 

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.590.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Árgerð 2015

Ekinn 220.000km

120 tonna dráttargeta

Sjálfsk, loftpúðar, Retarder

BigSpace ökumannshús

Verð 9.950.000 + vsk

Mercedes Benz
2858 Dráttarbíll

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti

Árgerð 215
Ekinn 220.000 km.
120 tonna dráttargeta
Sjálfsk. loftpúðar, Retarder
BigSpace ökumannshús
Verð 9.600.000 + vsk

Mercedes Bens 
2858 Dráttarbíll



Auglýsingar: Sími 578 1190 og amundi@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

8. tölublað
8. árgangur

Nýtt nám í 
jarðvinnu 

Samtök iðnaðarins, Félag vinnu-
véla eigenda, Tækni skólinn 
og mennta- og menningar-

mála ráðuneytið hafa tekið höndum 
saman um að koma á laggirnar 
nýju námi í jarðvinnu í fyrsta sinn 
hér á landi. Samkomulag þess efnis 
var undirritað í gær í mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu. Mark-
miðið með samkomulaginu er að 
koma á formlegu jarðvinnunámi á 
framhaldsskólastigi sem undirbýr 
nemendur undir margvísleg störf 
við jarðvinnu og getur jafnframt 
verið grunnur frekara náms. 
Framfarasjóður Samtaka iðnaðarins 
hefur styrkt verkefnið um 5 milljónir 
króna.

Jarðvinnuverktakar fá eins og 
stendur ekki nægilegt hæft fólk til 
starfa og skortur á nýliðun í faginu er 
mikið áhyggjuefni. Tilgangur námsins 
er því að breyta því, stuðla að nýliðun 
og auka færni og þekkingu þeirra sem 
vinna eða munu vinna við jarðvinnu, 
meðal annars með tilliti til öryggis, 
gæða, skilvirkni og tækninýjunga. Um 
leið verður faginu gert hærra undir 
höfði til samræmis við það sem þekkist 
erlendis.

„Það eru gömul sannindi og ný, að 
á bjargi byggir hygginn maður hús. 
Jarðvinna leggur í raun grunninn að 
öllum mannvirkjum –  húsum og 
híbýlum, vegum og brúm – og þá 
vinnu þarf augljóslega að vanda. Það 
er löngu tímabært að bjóða nám af 
þessu tagi, svara kalli atvinnulífsins 
og þeim sem hafa áhuga á að læra 
fagið. Það eru ánægjuleg tímamót,“ 
sagði Lilja Alfreðsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra þegar 
samkomulagið var undirritað.

(Fréttatilkynning)

Frá undirritun samkomulags vegna 
náms í jarðvinnu, talið frá vinstri, 
Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari 
Tækniskólans, Lilja Alfreðsdóttir, 
mennta- og menningarmálaráðherra, 
Óskar Sigvaldason, formaður Félags 
vinnuvélaeigenda, og Sigurður 
Hannesson, framkvæmdastjóri SI.

NETTÓ Á NETINU
- ÓDÝRT OG ÞÆGILEGT -

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.
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