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Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 
og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-
menn með áralanga reynslu.

Meirapróf - Vinnuvélanámskeið  
Ökunám - Endurmenntun

Birgir Örn Hreinsson
Ökukennari 
S: 892-1790
bigh@simnet.isHÁEYRI 1   SAUÐÁRKRÓKI   SÍMI 455 4400

www.facebook.com/velavalehf

www.facebook.com/velavalehf
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Stórprent í toppgæðum
Við prentum strigamyndir, auglýsingaskilti og 
plaggöt í hinum ýmsu stærðum og gerðum

Veðrið hefur leikið við landsmenn 
undanfarna daga með hita upp á 
20 stig og jafnvel meira og að 
sjálfsögðu stillu norðanlands sem 
er ávísun á næturdögg.  Á mánu-
dagsmorgun mátti sjá hvernig 
áfallið baðaði umhverfið a.m.k. í 
og við Sauðárkrók. Á Borgarsand-
inum höfðu maurköngulær 
spunnið breiðu af fallegum vefjum 
svokölluðum vetrarkvíða sem 
Ingólfur Sveinsson, sá er tók 
meðfylgjandi mynd, segir 
sjaldgæfa sjón.  
 Matthías Alfreðsson, skordýrafræð-
ingur hjá NÍ segir vetrarkvíða vera 
náttúrufyrirbrigði sem voðköngulær 
eru þekktar fyrir að spinna og leggist 
eins og silki yfir gróður. Blökkuló 
(Erigone arctica) er dæmi um tegund 
sem skilur eftir sig slíka þræði.

 Á vef Náttúrufræðistofnunar Ís-
lands kemur fram að maurkönguló sé 
tiltölulega sjaldgæf en fundin í öllum 
landshlutum, e.t.v. algengari um 
norðanvert landið en á landinu 
sunnanverðu, á miðhálendinu í 
Fróðárdal við Hvítárvatn.
 Maurkönguló finnst í runnum og 
trjám, einnig í klettum og skriðum, 
ekki eins hænd að vatni og frænka 
hennar sveipköngulóin (Larinioides 
cornutus). Vefurinn er hjóllaga, 
tengdur milli greina inni í runnum eða 
utan í þeim eða á milli steina. Hér á 
landi hafa maurköngulær fundist 
kynþroska í júlí og ágúst.

Almennt
Maurkönguló er lítt áberandi þar sem 
lítið er af henni og hún dylst vel í 
kjörlendi sínu. Auk þess er vefurinn 

fíngerður og óáberandi, varla nema um 
hálfur metri í þvermál ef aðstæður 
leyfa.
 Maurkönguló er mjög lík sveip-
könguló, þó heldur minni, og er 
stundum vissara að aðgæta kynfæri til 
að aðgreina þessar frænkur með vissu. 
Oftast er afturbolur þó dekkri á 
maurkönguló og ekki ljós rönd aftur 
eftir honum miðjum. Miðbakið er að 
mestu dökkt en ljóst þverbelti sker 
dökka flekkinn í tvo hluta rétt framan 
miðju á kvendýrum. Þetta getur þó 
verið breytilegt. Neðan á afturbol eru 
tveir svigalaga ljósir blettir eins og á 
sveipkönguló, og fætur eru sömuleiðis 
rauðleitir eða rauðgulir með dökkum 
beltum.
 Í heiminum eru þekktar um 44.000 
tegundir köngulóa, á Íslandi 91 tegund 
auk slæðinga.  /PF

Köngulóin sveipar melgresið silki
Áfall næturinnar í sólargeislum árdagsins

Þessa skemmtilegu mynd tók Ingólfur Sveinsson sl. mánudagsmorgun af maurkönguló sem hafði strengt vef milli melgresisstráa. Sagði hann vefina hafa 
verið fjölmarga á svæðinu og sagði slíka breiðu vefja sem baðaðir eru næturdögginni kallaða vetrarkvíða. Sáust þeir vel í morgunsárinu áður en döggin hvarf 
með hækkandi sól.   MYND: INGÓLFUR SVEINSSON

Jón Gíslason formaður sam-
einingarnefndar A-Hún í spjalli

„Sterkari rödd út á við 
til eflingar svæðisins“

„Gæti flokkast undir gott sauðburðarveður“
Það hefur veri kalt á landinu síðustu 
vikur, svali á daginn og frost á nóttum 
og útlit fyrir óbreytt ástand næstu 
daga, a.m.k. á Norðurlandi vestra. 
Gróður er stutt á veg kominn vegna 
kulda og úrkomuleysis og spáir 
Veðurstofan áframhaldandi þurrkum 
á svæðinu en annars staðar á landinu 
má gera ráð fyrir vætu. 
 Norska veðurspáin á Yr.no gefur þó 
tilefni til bjartsýni því hitinn fer ört 
hækkandi eftir helgi og ef eitthvað er að 
marka hana má búast við hita vel yfir tíu 
gráður næsta miðvikudag.
 Þrátt fyrir kulda virðist sauðburður 
ganga vel víðast hvar og má þó þakka 
úrkomuleysinu það að hluta þar sem 
fé sem búið er að sleppa úr húsi þoli 
veðráttuna ágætlega. „Það er skelfilegt 
hvað er kalt og það sprettur ekki neitt, 
en ég held að bændur séu ótrúlega 
brattir, segir Anna Margrét Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri Búnaðarsambands 
Húnaþings og Stranda. Hún segir bænd-
ur hafa getað sett fé í hey en það sé vont 

að allan nýgræðing vanti þegar sleppt 
er út úr húsi. „Það er þessi þurrakuldi 
en ef féð hefur nóg að éta væsir ekki 
um það. Þetta er í lagi meðan ekki er 
slyddurigning með þessu. En auðvitað 
er það ferlegt að það kemur ekkert upp 
úr túnunum.“ Anna Margrét segir tún 
hafa komið vel undan vetri í Húnaþingi 
en einhver þeirra eru þó enn léleg frá 
fyrri vetri. „Það er ekkert neyðarástand 
en auðvitað eru menn að bíða eftir meira 
vori,“ segir hún.
 Eiríkur Loftsson, ráðunautur í Skaga-
firði, hafði sömu sögu að segja og bætti 
við að óvenju mikill klaki væri enn í 
jörðu sem bændur hafi orðið varir við 
við jarðvinnslu. „Ég veit ekki hvort hann 
hafi endilega mikil áhrif en jörðin er 
kaldari og hefur ekki tafið jarðvinnslu 
mikið enda hægt að plægja þó klaki 
sé í jörðu ef hann er í hæfilegri dýpt,“ 
útskýrir Eiríkur.  
 Ráðunauturinn lítur á björtu hliðarnar 
við að búa í köldu landi og segir kostinn 
ótvíræðan varðandi ýmislegt sem við 

erum laus við, óværu sem annars myndi 
sækja á gróður, fólk og fénað. „Í köldu 
veðri er minna um smit þar sem þétt-
leiki er mikill og þá er heilbrigði búfjár 
betra svo þetta gæti flokkast undir gott 
sauðburða-veður. Það gerist allt hægar í 
gróðri en maður veit aldrei hvað bíður 
manns eftir hálfan mánuð. Kannski verð-
ur allt komið á blússandi siglingu þá.“ 
 Karólína í Hvammshlíð ræktar lit-
fagurt fé, eins og meðfylgjandi mynd 
sýnir, og segir hún að á ýmsu hafi 
gengið við sauðburðinn er hún er spurð 
út í stöðuna: „Í fyrsta skipti verð ég að 
segja „rysjótt“. Ég missti eina ær en gat 
bjargað lömbunum, hafði aldrei misst 
lamb né ær í sauðburði áður. En hitt 
gekk að mestu vel, lömbin öll spræk þótt 
veðrið sé fremur kalt, en sem betur fer 
þurrt. “ Karólína segir ekkert lamb hafa 
komið einlitt til þessa, öll að minnsta 
kosti með eitt mynstur. „Ég er mjög 
ánægð með útkomuna. Eitt er jafnvel 
mógolsubotnukrunótt, sem finnst ekki 
svo oft.“  /PF

Sauðburður gengur vel í svalanum

Þau eru æði litfögur 
lömbin í Hvammshlíð 
Mynd: Karólína



Nú líður að því að Austur-Húnvetningar fái að kjósa um 
framtíð sveitarfélaganna fjögurra í sýslunni sem undanfarin 
misseri hafa haft skilvirka nefnd sem kafað hefur í kosti og 
galla þess að sameinast í eitt. Eins og búast má við eru 
skiptar skoðanir um þann tilbúnað og fólk á öndverðum 
meiði og svo eru líka þeir sem engan áhuga sýna á 
verkefninu og kæra sig kollótta.

Hræðslu við sameiningu má sjá 
víða á landinu, sérstaklega hjá 
minni sveitarfélögum. Er viðkvæð-
ið oft að það stærra muni gleypa 
það minna með húð og hári sem ber 
þess vegna lítið sem ekkert úr 
býtum. Mörg dæmi eru um slík 
ummæli en á móti er bent á að 
miklir fjármunir fari í verkefni sem 
ekki endilega sjáist berum augum. 
Dæmi um það geta verið verkefni undir yfirborðinu líkt og 
fráveitur eða jafnvel hitaveituframkvæmdir sem geta hlaupið 
á milljörðum króna. 
 Þá eru fjármunir lagðir í ýmiss konar viðhald sem gjarn-
an hefur setið á hakanum hjá smærri sveitarfélögum vegna 
fjárskorts, en ráðist er í eftir sameiningu. Margir hefðu 
gjarnan viljað sjá þann pening fara í eitthvað skemmtilegra. 
Bent hefur verið á að á stærri stöðum rísi gjarnan mannvirki 
sem sjást vel og greinilega og beri jafnvel einhverjum 
pólitíkusi eða flokki gott vitni. Þetta kann einhverjum að 
þykja gremjulegt sem lengra býr frá viðkomandi stað jafn-
vel þó að hann hafi í sjálfu sér ekkert á móti verkefninu.
 Svo er alltaf þessi spurning; á að sameina bara til að 
sameina? Ég er ekki viss um að hún kunni góðri lukku að 
stýra. Mér leist ekkert á þá fyrirætlan stjórnvalda að þvinga 
sveitarfélög í eina sæng eftir því hve fjölmenn þau væru. Ég 
tel það farsælast að íbúarnir sjálfir fái að velja það með 
kosningu og upplýstri ákvörðun um hvar krossinn lendir og 
ekki má gamall hrepparígur stjórna þegar í kjörklefann er 
komið. 
 Gamla góða viðkvæðið að sameining einfaldi alla stjórn-
sýslu og geri hana skilvirkari með minni kostnaði á alltaf vel 
við. Það er staðreynd sem löngu er búið að sanna þ.e. hjá 
þeim sveitarfélögum sem alla jafna reka sameiginlega mála-
flokka. Það segir sig sjálft að færra fólk kemur að stjórn eins 
sveitarfélags en fleiri og með minni stjórnunarkostnaði. En 
hin hliðin á peningnum er sú að þeim kostnaði sé vel varið.
 Háttvirtur kjósandi í Austur Húnavatnssýslu! Hér með er 
skorað á þig að mæta á kjörstað þann 5. júní og gerast 
þátttakandi og um leið örlagavaldur um framtíð sveitar-
félaganna fjögurra; Húnavatnshrepps, Blönduóss, Skaga-
byggðar og Skagastrandar.
 Góðar stundir.

Páll Friðriksson, ritstjóri
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AFLATÖLUR  |  Dagana 9. til 15. maí 2021 á Norðurlandi vestra

Málmey SK 1 landaði rúmum 124 tonnum 

SKIP/BÁTUR VEIÐARFÆRI KG SKIP/BÁTUR VEIÐARFÆRI KG

Hjalti HU 313 Grásleppunet            668 
Hrund HU 15 Handfæri         2.421 
Ísak Örn HU 151 Grásleppunet         1.315 
Jenny HU 40 Handfæri         1.946 
Kambur HU 24 Grásleppunet         7.440 
Kópur HU 118 Handfæri         2.220 
Kristín HU 168 Handfæri         1.430 
Lofur HU 717 Handfæri         2.464 
Onni HU 36 Dragnót      11.237 
Smári HU 7 Handfæri            214 
Svalur HU 124 Handfæri         2.232 
Sæunn HU 30 Handfæri         2.342 
Viktor Sig HU 66 Handfæri         2.155 
Viktoría HU 10 Handfæri         2.218 
Víðir ÞH 210 Handfæri         2.257 
Alls á Skagaströnd        64.374                   

HOFSÓS
Rósborg SI 29 Handfæri         2.064 
Skáley SK 32 Grásleppunet         4.493 
Skotta SK 138 Handfæri            564 
Venni SI 67 Handfæri            322 
Þorgrímur SK 27 Grásleppunet         3.393 
Alls á Hofsósi   10.836   

HVAMMSTANGI
Steini G HU 45 Grásleppunet         4.763  
Alls á Hvammstanga  4.763  

SAUÐÁRKRÓKUR  
Badda SK 113 Grásleppunet         8.726 
Birna SK 559 Handfæri            726 
Drangey SK 2 Botnvarpa    113.168 
Fannar SK 11 Grásleppunet            606 
Gammur II SK 120 Grásleppunet         4.326 
Hafey SK 10 Grásleppunet         3.821 
Kristín SK 77 Handfæri         2.296 
Maró SK 33 Handfæri         1.553 
Málmey SK 1 Botnvarpa    124.383 
Már SK 90 Handfæri         2.472 
Skvetta SK 7 Handfæri         2.449 
Steini G SK 14 Grásleppunet         4.925 
Vinur SK 22 Handfæri         2.259 
Onni HU 36 Dragnót      11.230    
Alls á Sauðárkróki                     282.940        

SKAGASTRÖND
Alda HU 112 Handfæri         2.332 
Arndís HU 42 Handfæri         1.556 
Auður HU 94 Handfæri         1.584 
Bergur Sterki HU 17 Grásleppunet         4.300 
Bjartur í Vík HU 11 Handfæri         2.268 
Blíðfari HU 52 Handfæri         2.407 
Bragi Magg HU 70 Handfæri            459 
Dagrún HU 121 Grásleppunet         1.942 
Elfa HU 191 Handfæri         2.405 
Fengsæll HU 56 Grásleppunet         2.348 
Hafdís HU 85 Grásleppunet            214 

Í aflafréttum er það helst að 
alls var landað tæpum 283 
tonnum á Króknum, þar af 
voru 22.404 kg af grásleppu 
og strandveiðimenn náðu 
samanlangt 11.755 kg á 
land. Drangey SK 2 og 
Málmey SK 1 lönduðu 
samanlagt tæpum 238 
tonnum en Málmey SK 1 var 
aflahæst með rúm 124 tonn.
 Á Skagaströnd var landað 
tæpum 64 tonnum, rúmum 18 
tonnum af grásleppu og tæpum 
35 tonnum frá standveiðimönnum. Aflahæsti báturinn á Skagaströnd var Onni HU 36 með rúm  
11 tonn. Einn bátur landaði á Hvammstanga, Steini G HU 45, 4.763 kg af grásleppu og fimm bátar 
lönd- uðu á Hofsósi alls 10.836 kg. Heildarafli á Norðurlandi vestra var 362.913 kg. 
 Alls er búið að veiða rúm 700 tonn af grásleppu á Norðurlandi vestra síðan vertíðin byrjaði og 
ennþá eru nokkrir við veiðar. Verðið per. kiló var, til að byrja með, um 130 kr. en var dottið niður 
í 100 kr. um daginn og borgar sig varla að fara á veiðar fyrir þetta verð. En strandveiðarnar fara 
vel af stað og gaman að sjá allar litlu trillurnar við strandlengjuna á góðum dögum. /SG

Fyrstu tveir riðlar Skóla-
hreysti fóru fram þann 4. 
maí í Íþróttahöll Akureyrar í 
beinni útsendingu á RÚV. Í 
fyrri riðli öttu kappi átta 
skólar af Austur- og 
Norðurlandi og þar mætti 
m.a. Grunnskólinn austan 
Vatna sem gerði sér lítið 
fyrir og sigraði.
 Þá komst lið Varmahlíðar-
skóla einnig áfram í úrslita-
keppnina, sem fer fram þann 
29. maí næstkomandi, en lið-
ið keppti í Norðurlandsriðli 
með skólum frá Akureyri og 
nágrenni. Sjá Feykir.is.  /SMH, PF

Skólahreysti 2021

Tveir skólar úr 
Skagafirði 
í úrslit

Frá Skagaströnd.   MYND: ÞORGRÍMUR ÓMAR UNASON

Textílmiðstöðin á Blönduósi

Stór vika framundan
Textílmiðstöð Íslands á 
Blönduósi stendur fyrir 
tveimur viðburðum tengdum 
HönnunarMars 2021. Annars 
vegar afhendingu verðlauna    
í Ullarþoni, hugmynda- og 
nýsköpunarkeppni sem haldin 
var í samstarfi við Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands, og hins 
vegar formlegri opnun 
TextílLabs á Blönduósi. 
 Í tilkynningu frá Textíl-
miðstöðinni kemur fram að 
verðlaun í Ullarþoni verði 
afhent af hr. Guðna Th. 
Jóhannessyni forseta Íslands 
nk. fimmtudag, 20. maí kl. 17 á 
svæði Textílfélagsins á Hafnar-
torgi, Kolagötu 2.
 Jafnframt er tekið fram að 

markmið Ullarþonsins hafi 
verið að finna leiðir til að auka 
verðmæti verðminnstu ullar-
flokkana með tilliti til hring-
rásarhagkerfisins en á Face-
book-síðu Ullarþonsins má  sjá 
myndband með topp 5 í 
hverjum keppnisflokki. 
 Eftir formlega opnun Textíl-
Labs á Blönduósi að Þverbraut 
1 á föstudaginn 21. maí nk., kl. 
14 verður opið hús til kl. 20:00. 
Mennta- og menningarmála-
ráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, og 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra, Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir koma til með að 
ávarpa gesti og að klippa í 
sameiningu á þráðinn þegar 
TextílLab verður opnað.  /PF
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Rafbíllinn þinn er betur 
tryggður hjá okkur

Víðtækari kaskótrygging fyrir allar tegundir bíla

Sauðárkróki 440 2460 | kristin.snorradottir@sjova.is
Skagaströnd 452 2895 | adolf@marska.is



Hesteyri 2
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4570
Hesteyri 2
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4570

Hesteyri 2   |   550 Sauðárkrókur   |   Sími 455 4570
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Teni restaurant - Húnabraut 2 - 540 Blönduós - Sími: 452 4040 -      Teni

Spennandi matseðill í boði alla daga. 
Pizzur, hamborgarar, djúpsteikur fiskur og eþíópískur matur.

Heitur heimilsmatur í hádeginu alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!  

Eyrarrósin 2021 á Hvammstanga

Handbendi brúðuleikhús 
metið framúrskarandi
Eyrarrósin, viðurkenning fyrir framúrskarandi 
menningarverkefni utan höfuðborgar-
svæðisins, var afhent í sautjánda sinn 
sunnudaginn 16. maí, við hátíðlega athöfn á 
Patreksfirði. Frú Eliza Reid forsetafrú og 
verndari Eyrarrósarinnar veitti verðlaunin. 
 
Handbendi brúðuleikhús á Hvammstanga hlaut 
viðurkenninguna að þessu sinni og er það í  
fyrsta sinn sem Eyrarrósin fellur í skaut verkefnis 
á Norðurlandi vestra. Greta Clough, stofnandi  
og listrænn stjórnandi Handbendis tók á móti 
viðurkenningunni og verðlaunafé að upphæð   
kr. 2.500.000. Viðurkenningunni fylgir að auki 
boð um að standa að viðburði á Listahátíð 2022  
og framleitt verður vandað heimildamyndband 
um verkefnið.
 Í frétt á vef Listahátíðar kemur fram að alls 
bárust 36 umsóknir um Eyrarrósina og hvatn-
ingarverðlaun Eyrarrósarinnar 2021 hvaðanæva 
af landinu. 
 Handbendi er eina starfandi atvinnuleikhúsið 
á Norðurlandi vestra og eitt af sárafáum slíkum 
utan höfuðborgarsvæðisins og byggir. fjölbreytt 
starfsemi þess á bjargfastri trú á gildi listanna 
fyrir dreifðari byggðir en ekki síður á gildi þess 
sem dreifbýlið hefur upp á að bjóða fyrir listirn-
ar. Nýjasta skrautfjöðrin í hatt Handbendis er 
alþjóðleg brúðuleikhúshátíð - Hvammstangi 

International Puppet Festival - eða HIP Fest - sem 
fram fór í fyrsta sinn á síðasta ári og verður hér 
eftir árlegur viðburður í október.  /ÓAB

Greta Clough, stofnandi og listrænn stjórnandi Handbendis 
tók á móti viðurkenningunni.   MYND AÐSEND

Nýr blaðamaður á Feyki 

Sæþór Már ráðinn 

Sæþór Már Hinriksson hefur 
verið ráðinn blaðamaður á 
Feyki í sumarafleysingar og 
hóf störf sl. mánudag. Sæþór 
segist alltaf hafa verið opinn 
fyrir því að prófa nýja hluti en 
hann hafði aldrei prófað að 
starfa sem blaðamaður og 
fannst því vera kominn 
tími á það. 
 „Ég hef líka alltaf haft gaman 
af því að tala við fólk, eða að 
minnsta kosti gasa um ýmsa 
hluti og ekki skemmir fyrir að 
ég hef líka mikinn áhuga á fólki, 
allskonar fólki. Ég hef mikinn 
áhuga á okkar nærsamfélagi og 

reyni að setja mig inn í helstu 
hluti og málefni sem snerta það, 
og hef því að taka þátt í því með 
Feyki að vera spegill á sam-
félagið,“ segir hann. 
 Sæþór er ættaður frá Syðstu-
Grund í Akrahreppi, sonur 
Kolbrúnar Maríu Sæmunds-
dóttur og Hinriks Más Jóns-
sonar.
 Þeir sem eru með ábend-
ingar um fréttir eða annað sem 
áhugavert gæti verið að fjalla 
um geta sent honum línu á 
bladamadur@feykir.is eða sleg-
ið á þráðinn í síma 841 7475.  
/PF

Sæþór mættur á skrifstofu Feykis.    MYND: PF
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GUÐDÓMLEGUR
NÝR DRYKKUR!

GRÍSK DRYKKJARJÓGÚRT

FRÁ MJÓLKU

Guðdómlega Gríska drykkjarjógúrtin 
frá Mjólku er handhæg, næringarrík 
og laktósafrí. Fæst í fjórum ferskum 
og spennandi bragðtegundum.
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AÐSENT  |  Teitur Björn Einarsson  skrifar

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í 
Norðvesturkjördæmi fer fram dagana 
16. og 19. júní næstkomandi þar sem 
ég gef kost á mér í 2. sæti listans. 
Á þingferli mínum kjör-
tímabilið 2016 til 2017, og 
sem 1. varaþingmaður á 
yfirstandandi kjörtímabili, 
hef ég verið svo lánsamur 
að vinna með fjölda fólks 
um allt kjördæmið að 
góðum málum og fagnað 
með því ýmsum merkum 
áföngum. En róðurinn 
hefur líka víða verið 
þungur. Óskir um marg-
víslegar úrbætur eru 
skiljanlegar og réttmætar. 
 
Heimsfaraldur hefur ennfremur sett strik 
í reikninginn og snúið öllu á hvolf í lífi 
okkar allra. Þótt erfiðleikar fólks, kostn-
aður hins opinbera og efnahagslega 
tjónið af völdum sóttarinnar verði aldrei 
að fullu fært til bókar blasir við að taka 
þarf hraustlega til hendinni og sækja 
fram nú þegar hillir undir að lokið verði 
við bólusetningar og samfélagslegum 
takmörkunum lyft samhliða. 

Uppspretta tækifæranna
Kosningarnar í haust verða að snúast um 

hvernig við aukum lífsgæði og búum til 
meiri verðmæti þannig hægt sé að treysta 
afkomu fólks, fjölga atvinnutækifærum í 
byggðum landsins og laða til þeirra ung-

ar fjölskyldur á ný. 
   Leggja verður meiri áherslu 
á sjálfbæra auðlindanýtingu 
til sjávar og sveita, nýsköpun í 
matvælaframleiðslu og iðn-
aði, aukna samkeppnishæfni 
með hófstilltari álögum, 
minni ríkisafskiptum og skil-
virkara regluverki sem og 
kröftugri fjárfestingum í sam-
félagslegum innviðum. 
  Þetta verður að gerast á 
forsendum byggðanna.  Þær 
þurfa að fá notið sérstöðu 

sinnar og nálægðar við uppsprettu 
margvíslegra tækifæra. Má þar nefna 
vistvænt fiskeldi, hagnýtingu grænnar 
orku, hreinleika landbúnaðarafurða, 
hágæða ferðaþjónustu og framþróun í 
sjávarútvegi. Hér skiptir máli að lögð sé 
áhersla á framþróun með nýsköpun og 
frumkvöðlastarfsemi að leiðarljósi ásamt 
hagfelldrar lagaumgjörðar fyrir lítil fyrir-
tæki að vaxa og dafna. 
 Þessu samfara er mikilvægt að tryggja 
enn betur aðgengi að heilbrigðisþjónustu, 
sér í lagi með tilliti til þarfa barna-
fjölskyldna og aldraðra, jafnrétti til náms 

og nægilegt framboð húsnæðis svo tæpt 
sé á brýnum hagsmunamálum. Það er 
nefnilega deginum ljósara að uppbygg-
ingu velferðarkerfisins er hvergi nærri 
lokið í hinum dreifðari byggðum.  

Úr viðjum 
miðstýringar
Kjarninn í stefnu Sjálfstæðisflokksins er 
og verður áfram að einstaklingurinn hafi 
fjárhagslegt og félagslegt frelsi til að vaxa 
og dafna á sínum forsendum án 
íþyngjandi afskipta ríkisvaldsins með 
sína fjarlægu, miðstýrðu og svifaseinu 
stjórnsýslu. 
 Umfangsmikil miðstýring hins opin-
bera er ávísun á sóun, stöðnun og óboð-
lega þjónustu við landsmenn. Nærtækt er 
að líta til hvernig ótíð og náttúruham-
farir síðustu misserin hafa dregið fram 
með augljósum hætti þörfina á mun betri 
og skjótvirkari þjónustu opinberra aðila 
heima í héraði nær fólki. 
 Einn lærdómur af heimsfaraldrinum 
er skýr - Margvísleg störf er í auknum 
mæli hægt að inna af hendi óháð 
staðsetningu og í því felast fjölmörg 
tækifæri fyrir fólk að vinna sín störf þar 
sem það kýs að búa en ekki hvar það 
verður að sækja vinnu. Hin miðlæga 
stjórnsýsla og þjónusta í Reykjavík verður 
að bregðast við þeim nýja veruleika og 

sveitarfélög og fyrirtæki víða um land að 
nýta þau sóknarfæri. 

Aflvaki breytinga
Fáu er hægt að kippa í liðinn á einni nóttu 
í kerfum ríkisins. En með þrautseigju 
finnast lausnir og með samhentu átaki 
næst árangur. Þennan kraft, sem þarf til 
breytinga, er að finna í Sjálfstæðis-
flokknum um allt kjördæmið og ég veit 
að á grundvelli sjálfstæðisstefnunnar 
verður hægt að stíga stór skref til framfara 
og bæta lífskjör í okkar samfélagi.
 Prófkjörið í júní markar öðrum þræði 
upphaf kosningabaráttu Sjálfstæðis-
flokksins og er kjörinn vettvangur fyrir 
sjálfstæðisfólk í Norðvesturkjördæmi til 
að segja sína skoðun á frambjóðendum 
og áherslumálum flokksins. Ég er reiðu-
búinn og fullur tilhlökkunar að takast á 
við verkefnin framundan og óska eftir 
stuðningi sjálfstæðisfólks til þess. 

Teitur Björn Einarsson
Höfundur er varaþingmaður 

og sækist eftir 2. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í 
Norðvesturkjördæmi

Á forsendum byggðanna
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AÐSENT  |  Magnús Magnússon  skrifar

,,Hver vegur að heiman er vegurinn 
heim“ segir máltækið en þó kemur 
hann lítt að gagni til og frá nema 
hann sé þokkalega fær. Um vegamál 
var allmikið rætt á 
Norðurlandi vestra fyrir 
síðustu sveitarstjórnar-
kosningar og ekki að 
tilefnislausu enda er á 
svæðinu hæsta hlutfall 
landsins af tengivegum á 
möl. Undirritaður vildi 
frá byrjun kjörtímabils 
beita þekkingu sinni, 
reynslu og tengslum til 
þess að þoka málum 
áfram fyrir héraðið og 
síðar svæðið í heild sinni. 
 
Á fyrsta sveitarstjórnarfundi að loknu 
sumarleyfi kosningaárið 2018, var 
samþykkt samhljóða tillaga undir-
ritaðs, þess efnis að stofna starfshóp 
um samgöngumál, sem yrði sveitar-
stjórn innan handar varðandi tillögu-
gerð og forgangsröðun í vegamálum. Í 
þessum hópi tóku sæti oddvitar beggja 
lista auk sveitarstjóra. Starfshópurinn 
tók til starfa strax í september 2018 og 
átti símafundi með hluta af þing-
mannahópi kjördæmisins og sam-
gönguráðherra auk staðfunda með 
forsvarsmanni Vegagerðar ríkisins á 
Hvammstanga og svæðisstjóra sömu 
stofnunar á Norðurlandi.
 Nokkrum vikum síðar, eða á haust-
þingi Samtaka sveitarfélaga á Norður-
landi vestra í október 2018, var 
samþykkt stofnun samgöngu- og 
innviðanefndar SSNV. Undirritaður 
hlaut stuðning og traust sveitarstjórnar 
Húnaþings vestra til að setjast í 
umrædda nefnd fyrir hönd Húnaþings 
vestra.  
  Samgöngu- og innviðanefnd tók til 
starfa strax í desember 2018 og var 
starfið yfirgripsmikið. Fyrir voru tekin 
vega-, hafnar-, flugvallar-, fjarskipta- 
og raforkumál. Gengið var rösklega til 
verks og skilaði nefndin af sér skýrslu 
og um leið tillögu að samgöngu- og 
innviðaáætlun SSNV á ársþinginu 
vorið 2019. Skýrslan og tillagan voru 
samþykkt samhljóða á þinginu og þar 
náðist þakkarverð eining og afgerandi 
niðurstaða. Niðurstaða varðandi vega-
mál var sú að tvær vegaframkvæmdir 
voru settar á oddinn varðandi sam-
eiginleg áherslumál sveitarfélaganna á 
Norðurlandi vestra. Annars vegar upp-
bygging syðri hluta Skagastrandar-
vegar, sem nefnist Þverárfjallsvegur 
um Refasveit, ásamt nýrri brú yfir Laxá 
í Refasveit. Meginþungi þessa verkefnis 
var á áætlun seinni hluta fyrsta tíma-
bils samgönguáætlunar, þ.e. 2023 og 
2024 en í fyrra var tekin ákvörðun um 

að flýta verkinu og fer það væntanlega 
í útboð á næstu dögum. Hins vegar var 
um að ræða uppbyggingu Vatnsnes-
vegar, sem lengi hefur verið baráttumál 

sveitarstjórnar Húnaþings 
vestra og íbúa í kringum 
Vatnsnes. Að öðru leyti setti 
hvert sveitarfélag fyrir sig 
fram sínar áherslur varð-
andi forgangsröð vegafram-
kvæmda. Þegar samgöngu-
ráðherra lagði fram 
endurskoðaða samgöngu-
áætlun á Alþingi haustið 
2019 var Vatnsnesvegurinn 
kominn á áætlun, reyndar 
undir þeim formerkjum að 
mikill minnihluti fjármagns-

ins átti að koma á öðru tímabili áætl-
unarinnar en aukinn meirihluti fjár-
magnsins á þriðja tímabili. Samþykkti 
samgöngunefnd Alþingis og síðar 
meirihluti þingsins þessa tillögu ráð-
herra að endurskoðaðri áætlun. 
Engum blöðum er um það að fletta að 
stóru skrefin í þessari baráttu, þ.e. að 
ýta Skagastrandarvegi/Þverárfjallsvegi 
framar og koma Vatnsnesvegi inn á 
áætlun má öðrum þræði þakka 
slagkraftinum sem kom í kjölfar þess 
að Skagastrandarvegur/Þverárfjalls-
vegur og Vatnsnesvegur voru sam-
þykktir sem sérstök forgangsverkefni í 
samgöngu- og innviðaáætlun SSNV.
 Síðan Vatnsnesvegur komst inn á 
samgönguáætlun hefur undirritaður 
talað fyrir tvennu innan sveitarstjórnar 
Húnaþings vestra, á þingum SSNV, á 
þingmannafundum og fundum með 
embættismönnum Vegagerðar ríkisins. 
Annars vegar að fá Vatnsnesveginn 
færðan framar í samgönguáætlun og 
hins vegar að fá fjármagn úr tengi-
vegapotti í millitíðinni til að byggja 
upp stutta kafla  á hverju ári og nýta 
þannig tímann til að vinna í haginn 
þegar kemur að aðalframkvæmdinni. 
Þessi þrýstingur og samstaða sveitar-
stjórnar hefur skilað því að á þessu ári 
verður farið í byggingu nýrrar brúar 
yfir Vesturhópshólaá í Vesturhópi og 
um leið uppbyggingu á veginum frá 
Þorfinnsstöðum og út fyrir nefnda á 
eða tæplega þriggja km kafla. Á næsta 
ári verður síðan farið í uppbyggingu 
fimm km kafla á Vatnsnesvegi að 
vestanverðu frá Kárastöðum og út  
fyrir Ánastaði.

,,Stórfé! Hér dugar ei minna“ 
Einar Benediktsson skáld sagði í ljóði 
sínu Aldamót, sem hann gaf út fyrir 
aldamótin 1900, að þörf væri á stórfé 
til að byggja upp landið um og eftir þau 
aldamót. Þessi barátta fyrir bættum 
samgöngum á Norðurlandi vestra um 
svokallaða tengivegi hefur leitt í ljós að 

Vegurinn að baki – vegurinn framundan 
Stórátaks er þörf í tengivegamálum

milljarði króna árlega. Vegir, sem fjár-
magnaðir væru úr þessum potti, þyrftu 
að lagfærast eftir atvikum og yrðu síðan 
lagðir bundnu slitlagi í einni og hálfri 
breidd. Sumir þessara vega þarfnast í 
raun ekki mikilla lagfæringa til að hægt 
sé að leggja á þá. 
 Í ofangreindri tillögu er öðrum 
þræði verið að koma með nýja nálgun á 
það stórverkefni, sem uppbygging 
tengivega vissulega er, og flestir ef ekki 
allir eru sammála um að gangi fremur 
hægt fram. Í þessu efni er mikilvægt að 
gera sér grein fyrir því að hér væri um 
tímabundið stórátak að ræða og einnig 
hitt að draga mundi hratt úr fjárþörf til 
viðhalds sömu vega s.s. ofaníburði, 
bleytingu, söltun og heflun. Það hefur 
sannarlega sitt að segja þegar allt kem-
ur alls og verkefnið er gert upp að 
lokum.

Magnús Magnússon,
sveitarstjórnarfulltrúi og byggðarráðsmaður 

Húnaþings vestra, nefndarmaður í samgöngu- og 
innviðanefnd SSNV og frambjóðandi í 3.-4. sæti í 

prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Norðvesturkjördæmi

hér dugar ei minna en stórfé og stórátak. 
Slíkt átak myndi væntanlega standa 
næsta áratuginn og án efa hafa jákvæð 
og góð áhrif bæði á daglega vegferð og 
velferð fólks vítt og breitt um héröð.
 Undirritaður vill setja fram tillögu 
þess efnis að þeim tengivegapotti, sem 
Vegagerð ríkisins hefur nú úr að moða 
og settar eru í tæplega einn milljarður 
króna árlega, verði skipt í tvennt, þ.e. 
tengivegapott I og tengivegapott II. 
Tengivegapottur I myndi standa undir 
uppbyggingu tengivega, sem auk 
innansveitarumferðar og skólaaksturs 
innihéldi allnokkra ferðamannaum-
ferð og þaðan af meira. Þennan pott 
þyrfti að tvöfalda með fjárframlögum, 
samtals tveimur milljörðum króna ár-
lega. Vegir sem fjármagnaðir væru úr 
þessum potti þyrfti að byggja vel upp í 
tvöfaldri breidd og leggja bundnu slit-
lagi. Tengivegapottur II stæði síðan 
undir uppbyggingu á tengivegum, sem 
auk innansveitarumferðar og skóla-
aksturs innihéldi nokkra ferðamanna-
umferð eða þaðan af minna. Þennan 
pott þyrfti að fjármagna með einum 

leiklist.isLeikfélag Sauðárkróks
er á Facebook og Instagram

SÓKNARÁÆTLUN
NORÐURLANDS VESTRA

Höfundur & leikstjóri  Pétur guðjónsson
2. SÝNING  fimmtudaginn 20. maí  kl. 20:00 

3. SÝNING  föstudaginn 21. maí  kl. 20:00

4. SÝNING  sunnudaginn  23. maí  kl. 16:00 

5. SÝNING  sunnudaginn 23. maí  kl. 20:00 

6. SÝNING  mánudaginn 24. maí  kl. 16:00

7. SÝNING  mánudaginn 24. maí  kl. 20:00

8. SÝNING  miðvikudaginn 26. maí  kl. 20:00 

9. LOKASÝNING  þriðjudaginn 1. júní  kl. 20:00 

Miðapantanir í síma 849 9434 
Almennt miðaverð kr. 3500  |  Hópar, eldri borgarar, öryrkjar og grunn- og leikskólabörn kr. 3000

Húsið opnar 30 mínútum fyrir sýningu – mætum tímanlega
Gefa þarf upp nafn og kennitölu allra við pöntun vegna sóttvarnareglna 

Starfsmannafélög HSN og KS bjóða sínu fólki á sýningu – takið fram við pöntun 

Gætum að sóttvörnum  –  Grímuskylda er á sýningum
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Saga um sjómennsku, smábæjarlífið, síldarárin, 
réttindabaráttu og ástina

– Leikrit með þekktum sjómannalögum –– Leikrit með þekktum sjómannalögum –
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ÍÞRÓTTAFRÉTTIR FF

Hversu gaman ætli það sé að 
vinna leik í Pepsi Max deildinni? 
Það er örugglega eitthvað sem 
Stólastúlkur hafa verið búnar að 
láta sig dreyma um lengi og á 
laugardaginn – í öðrum leik 
Tindastóls í Pepsi Max – rættist 
draumurinn. Það voru Blikaban-
arnir í liði ÍBV sem mættu á 
Krókinn og efalaust voru Eyja-
stúlkur fullar af sjálfstrausti eftir 
sigurinn á Íslandsmeisturum 
Breiðabliks í síðustu umferð. 
En þær komust lítt áleiðis gegn 
heilsteyptu og einbeittu 
Tindastólsliði. Lokatölur 2-1 
fyrir Tindastól og sigurinn 
var sanngjarn.
 Það var norðangola, sól en 
hitastigin spöruð á Sauðárkróks-
velli en ágætar aðstæður til að 
spila fótbolta. Jafnræði var með 
liðunum framan af en vörn 
Tindastóls gaf engin færi á sér. 
Fyrsta markið kom eftir 
hálftíma leik en það gerði María 
Dögg eftir að Murr sendi bolt-
ann á hana eftir aukaspyrnu frá 
Jackie. Staðan var 1-0 í hálfleik 
og heimastúlkur komu gríðar-
lega einbeittar til leiks í þeim 
síðari með Murr í miklum stuði. 
Varnarmenn ÍBV réðu lítið við 
styrk hennar og hraða og hún 
óð inn á teig gestanna á 51. 
mínútu, náði bylmingsskoti á 

Knattspyrna  |  Tindastóll – ÍBV  2–1

Fyrsti sigur Stólastúlkna 
í Pepsi Max deildinni 

Stólastúlkur fagna fyrra marki sínu í leiknum sem María Dögg gerði.  MYND: ÓAB

Tindastólsmenn hófu leik í 
úrslitakeppni Dominos-
deildarinnar á laugardag en þá 
brunuðu þeir í Sláturhúsið í 
Keflavík og mættu hinu 
ógnarsterka liði heimamanna. 
Eitthvað hökt var á slátur-
línunni, gestaskrokkarnir gáfu 
sig ekki jafn auðveldlega og 
vanalega og slátrun dróst á 
langinn. Já, Stólarnir komu 
semsagt baráttuglaðir til leiks 
og heimamenn mörðu sigur 
rétt áður en vaktinni lauk. 
Lokatölur 79-71.
 Lið Keflavíkur sigraði í 
deildarkeppninni af miklu 
öryggi í vetur en Tindatóll 
marði áttunda sætið eftir 
taktlaust tímabil. Flestir reikn-
uðu því með auðveldum sigri 
heimamanna og ekki bætti úr 
skák að Stólarnir mættu til 
leiks örlítið vængbrotnir en 
Antanas Udras varð að sitja 
heima í sóttkví.

 Jafnt var á flestum tölum í 
fyrsta leikhluta og leikurinn 
fjörugur. Heimamenn höfðu 
lengstum yfirhöndina en 
Stólarnir voru á hælum þeirra 
allt fram á síðustu mínútur 
leiksins.
 Tindastólsmenn gátu geng-
ið hnarreistir úr Sláturhúsinu 
að þessu sinni, sýndu karakter 
og góða baráttu allt til enda. 
Whitfield endaði með 23 stig í 
leiknum og tók 14 fráköst, 
Brodnik var með 14 stig, Pétur 
13 og Axel átta. Tomsick náði 
sér engan veginn á strik og 
skilaði fimm vítum niður en 
annað skoppaði af hringnum. 
Í liði Keflavíkur var Milka 
bestur með 33 stig en alls 
skoruðu fimm leikmenn 
Keflavíkur í leiknum.
 Annar leikur liðanna fór 
fram í Síkinu í gærkvöldi en þá 
var Feykir farinn í prent. /ÓAB

Dominos-deildin  |  Keflavík – Tindastóll 79–71 

Slátrun aflýst?

1. deild kvenna  |  Úrslitakeppnin

Stólastúlkur í körfufrí
Stólastúlkur mættu ÍR í átta 
liða úrslitum 1. deildar 
kvenna. Það var ljóst að á 
brattann yrði að sækja í 
þessu einvígi og það kom á 
daginn, lið Breiðhyltinga 
reynslumikið og sterkt.
 Fyrsti leikurinn var í TM 
Hellinum fyrir sunnan og 
voru heimastúlkur sterkari í 
fyrri hálfleik og leiddu með 18 
stigum í hálfleik en Stóla-
stúlkur bitu betur frá sér í 
síðari hálfleik og náðu að klóra 

örlítið í bakkann. Lokatölur 
80-66.
 Liðin mættust öðru sinni í 
Síkinu sl. sunnudag. Vinna 
þurfti tvo leiki til að komast 
áfram í fjögurra liða úrslit og 
það gerðu ÍR-ingar. Sterkur 
kafli þeirra skömmu fyrir 
hálfleik og meiðsli Evu Wium 
urðu til þess að lið Tindastóls 
átti ekki séns í síðari hálfleik. 
Lokatölur 39-68 og Stólastúlk-
ur því loks komnar í sumarfrí 
eftir strembinn kóf-vetur.  /ÓAB

markið sem Auður í marki ÍBV 
hálfvarði en boltinn barst á 
Hugrúnu sem gat ekki annað en 
skorað fyrir opnu marki. Næstu 
mínútur voru eign Stólastúlkna 
en síðustu 20 mínútur leiksins 
færðu þær sig aftar á völlinn og 
gekk verr að finna samherja í 
fætur þegar boltinn vannst. 
Clara Sigurðardóttir minnkaði 
muninn á 79. mínútu með 
laglegu marki sem virtist þó með 
heppnisstimpilinn á sér. Eftir 
þetta reyndu gestirnir hvað þeir 
gátu til að jafna en gekk sem fyrr 
afleitlega að skapa sér færi.
 Lið Tindastóls átti góðan leik 
og stelpurnar gáfu allt í leikinn. 
Þetta var liðsheild. Vörnin var, 
líkt og í fyrsta leiknum gegn 
Þrótti, hreint frábær og nú gekk 
liðinu betur að halda í boltann 
og koma honum í fætur en ekki 

bara fram. Bryndís og Kristrún 
hafa verið frábærar og Laufey og 
María Dögg voru með sína 
andstæðinga í rassvasanum. Á 
bak við þær var Amber öryggið 
uppmálað, hugrökk og yfirveg-
uð. Bergljót var gríðarlega dug-
leg fyrir framan vörnina. Jackie 
virðist vera að hrista af sér vor-
meiðslin en hún og Dom halda 
boltanum vel. Aldís var lífleg og 
Hugrún er bara fantagóð. Murr 
var frábær í dag og allar hættu-
legustu sóknir Stólastúlkna 
komu í gegnum hennar vinnu. 
Guðrún Jenný, Sylvía, Hallgerð-
ur og Krista Sól komu inn á 
þegar þreyta fór að segja til sín 
og stóðu sig vel. 
 Gestirnir náðu sér ekki á 
strik og kannski vegna þess að 
það var ekkert gefins - lið Tinda-
stóls einfaldega betra. /ÓAB

Badmintondeild Tindastóls

Tveir Íslandsmeistaratitlar í hús
Íslandsmeistaramót unglinga í 
badminton fór fram á Akranesi 
um helgina þar sem 168 
keppendur frá níu félögum 
öttu kappi í einliðaleik, 
tvíliðaleik og tvenndarleik í 
U11-U19. Í fyrsta sinn sendi 
badmintondeild Tindastóls 
keppendur á mótið, systurnar 
Júlíu Marín, sem spilar í U11 og 
Emmu Katrínu í U13 og náðu 
þær frábærum árangri.
 Á Facebook-síðu deildar-
innar segir að um útsláttar-
keppni hafi verið að ræða og 
spilað samkvæmt reglum Al-
þjóðabadmintonsambands-
ins. Þær Júlía og Emma komust 
báðar í úrslit í öllum greinum 
og fór svo að þær systur urðu 
báðar Íslandsmeistarar í tví-
liðaleik í sínum flokkum og þar 
með fyrstu tveir Íslands-

meistaratitlar til Tindastóls í 
þessari vinsælu íþrótt.
 Júlía Marín og Emma 
Katrín eru Helgadætur en faðir 
þeirra, Helgi Jóhannesson, er 
landsliðsþjálfari í badminton 

og aðalhvatamaður að stofn-
un badmintondeildar Tinda-
stóls. Móðir stúlknanna er 
Króksarinn Freyja Rut Emils-
dóttir. /PF

3. og 4. deild karla í knattspyrnu

Tveir tapleikir
Lið Tindastóls og Kormáks 
Hvatar hafa nú spilað fyrstu 
leiki sína í sumar og bæði lið 
máttu sætta sig við 3-2 töp.
 
Tindastóll - H/H  2–3
Á uppstigningardag tók lið 
Tindastóls á móti Austfirð-
ingum í sameinuðu liði Hattar 
og Hugins í 3. deildinni. 
Tvívegis náðu Stólarnir forystu 
í fyrri hálfleik, fyrst skoraði 
Pape og síðan Halldór Broddi 
og leiddu Stólarnir 2-1 í 
hálfleik. Gestirnir voru hins 
vegar sprækari í síðari hálfleik 
og voru snöggir að jafna 
metin. Halldór Broddi fékk 

síðan að sjá rautt eftir um 
klukkutíma leik og lið Hattar 
Hugins gerði sigurmark 
leiksins þegar um tíu mínútur 
voru eftir af leiknum. 
Lokatölur því 2-3.
 
Léttir – Kormákur Hvöt  3–2
Húnvetningar lentu undir 
snemma leiks gegn liði Léttis í 
D-riðli 4. deildar um helgina. 
Léttir bætti við öðru marki 
áður en Akil Di Freitas lagaði 
stöðuna. Í síðari hálfleik bættu 
heimamenn við marki áður en 
Bouna Dieye lagaði stöðuna 
stundarfjórðungi fyrir leiks-
lok. Þar við sat.  /ÓAB

Júlía Marín og Emma Katrín.  MYND: ???
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Sveitarstjórnir Blönduósbæjar, 
Húnavatnshrepps, Skaga-
byggðar og Sveitarfélagsins 
Skagastrandar skipuðu 
samstarfsnefnd til að kanna 
hvaða áhrif sameining sveitar-
félaganna myndi hafa á rekstur 
og þjónustu sveitarfélaganna og 
hlaut verkefnið nafnið 
„Húnvetningur“ en allar 
upplýsingar um verkefnið er 
hægt að nálgast á samnefndri 
heimasíðu þess. Í samstarfs-
nefnd sitja tveir fulltrúar hverrar 
sveitarstjórnar, auk fram-
kvæmdastjóra sveitarfélaganna 
og er formaður verkefnis-
hópsins Jón Gíslason, oddviti 
sveitarstjórnar Húnavatns-
hrepps. 

Samstarfsnefndin hefur leitað 
svara við ýmsum spurningum 
varðandi áhrif mögulegrar 
sameiningar á fjármál, rekstur, 
stjórnsýslu og þjónustu við íbúa 
svæðisins til að meta hvort hag 
íbúanna sé betur borgið í 
sameinuðu sveitarfélagi en í 
núverandi skipulagi. Kosið 
verður um sameiningu sveitar-
félaganna þann 5. júní nk.
 „Þetta er búin að vera löng 
vegferð sem hófst á árinu 2017 
með skipan samstarfsnefndar 
sem starfaði fram að kosningum 
2018 og var þá endurskipuð í 
byrjun nýs kjörtímabils. Í upp-
hafi komu til starfa við þessa 
vinnu ráðgjafafyrirtækið Ráðrík 
en í upphafi árs 2020 var svo 
ákveðið að skipta um ráðgjafa 
og RR ráðgjöf ráðin til starfa. 
Um svipað leyti tók ég við 
formennsku nefndarinnar af 
Þorleifi Ingvarssyni, fyrrverandi 
oddvita Húnavatnshrepps. Það 
má því segja að tvöfalt gengi hafi 
komið að þessum sameiningar-
málun frá því þær hófust,“ segir 
Jón og bætir við að þessi vinna 
hafi því tekið hátt í fjögur ár sem 
verði að teljast talsvert langur 
tími. Hann segir ýmsar ástæður 
liggja þar að baki en það sé þó 
ljóst að ekki hafi náðst upp 
kraftur eða stemning í þessar 
viðræður fyrr en RR ráðgjöf fór 
að leiða þá vinnu en síðan hefur 
heimsfaraldur Covid-19 tafið 
vinnuna og þennan feril veru-
lega. 
 „Á vordögum 2020 var 

Íbúar Austur-Húnavatnssýslu kjósa um sameiningu fjögurra sveitarfélaga

„Sterkari rödd út á við 
til eflingar svæðisins“

Jón Gíslason formaður sameiningarnefndar A-Hún.  MYND AÐSEND

ákveðið að leita eftir því við 
sveitarfélögin í Vestur-Húna-
vatnssýslu og Skagafirði hvort 
vilji væri fyrir þátttöku í við-
ræðunum með það að markmiði 
að sameina allt Norðurland 
vestra eða stóran hluta þess í eitt 
sveitarfélag en fyrir því var 
enginn áhugi,“ segir Jón.

Sterkari rödd út á við
Hvaða mál það voru sem erfið-
ast þótti að ná samstöðu um í 
þessari vinnu segir Jón hafa 
verið þau er varði staðsetningu 
og fyrirkomulag stjórnsýslu og 

að taka lokaákvörðun um að 
færa vinnuna úr könnunar-
viðræðum í formlegan samein-
ingarferil sem endaði með 
ákvörðun um kosningar þann   
5. júní næstkomandi en sú 
ákvörðun var tekin af öllum 
sveitarstjórnum sveitarfélaganna 
í október síðastliðnum. „Einnig 
trufluðu hugmyndir stjórnvalda 
um hvort lögfesta ætti lág-
marksíbúafjölda í sveitarfélög-
um eða ekki verulega í þessari 
vinnu. Sú barátta sem unnin 
hefur verið í samstarfs-
nefndinni, um að fá stjórnvöld 

VIÐTAL
Páll Friðriksson

að borðinu með einhverja 
innspýtingu í nýtt sveitarfélag í 
atvinnu og samgöngumálum, 
hefur verið mjög erfið og lítinn 
árangur borið enn sem komið 
er. Sú vinna er enn í fullum 
gangi og skilar vonandi ein-
hverju að lokum, sem er mjög 
mikilvægt til að hægt sé að sýna 
fram á að sameinað sveitarfélag 
sé öflugra gagnvart hinu opin-
bera en sitt í hvoru lagi.“
 Aðspurður hver helstu málin 
hafi verið sem allir eru sammála 
um er að við sameiningu yrði 
stjórnsýslan skilvirkari gagn-
vart þeim verkefnum sem nú 
eru unnin í byggðasamlögum 
og möguleikar sköpuðust til 
mun meiri sérhæfingar og fag-
legri vinnu í stjórnsýslunni.
 „Einnig eru allir sammála 
um að sameinað sveitarfélag sé 
með sterkari rödd út á við til 
eflingar svæðisins í heild, að 
minnsta kosti til lengri tíma 
litið. Sameining grunnskólanna 
á Húnavöllum og á Blönduósi 
hefur verið talin eðlilegt skref ef 
af sameiningu verður og þar 
með nauðsyn þess að nýta 
Húnavallasvæðið og þær miklu 
og góðu fasteignir sem þar eru 
undir nýja og öfluga starfsemi 
sem skapað gæti sem allra flest 
atvinnutækifæri og ný tækifæri í 
sameinuðu sveitarfélagi. Af því 
tilefni hefur starfshópur á 
vegum samstarfsnefndarinnar 
verið að störfum og útkoman er 
að vinna að því að Umhverfis-
akademía verði staðsett á 
Húnavöllum sem yrði í formi 
einhvers konar lýðskóla í um-
hverfisfræðum í samstarfi við 
hótelrekstur sem nú þegar 
starfar á ársgrundvelli á 

staðnum. Þetta kemur til meðal 
annars vegna þess að sam-
starfsnefndin hefur verið sam-
mála um að stefna að því að nýtt 
sveitarfélag í A-Hún. verði 
umhverfisvænasta sveitarfélag 
landsins.“

Ertu bjartsýnn á að samein-
ingartillagan verði samþykkt? 
„Ég leyfi mér ekkert annað en að 
vera bjartsýnn á að þetta gangi 
en það sér ekki enn til lands í 
kynningarmálunum vegna 
Covid faraldursins en við höf-
um hrakist nær og nær kjördegi 
með aðal kynningarfundina 
sem vonandi komast á í þétt-
býliskjörnum í þessari viku og 
um mánaðamótin í dreifbýlis-
sveitarfélögunum. Það skiptir 
mjög miklu máli að íbúar geti 
tekið upplýsta ákvörðun á 
kjördag,“ segir Jón sem trúir því 
að við sameiningu geti myndast 
slagkraftur og samstaða til sókn-
ar á ýmsum sviðum í Austur-
Húnavatnssýslu sem hann segir 
sannarlega ekki veita af. „Við 
höfum einfaldlega ekki efni á 
því að láta ekki á það reyna.“

En hvað gæti formanni sam-
einingarnefndar hugnast að 
nýtt sveitarfélag myndi heita ef 
kosningar færu svo? „Nýtt 
sveitarfélag, sem nær yfir alla 
Austur-Húnavatnssýslu, á að 
sjálfsögðu að heita ,,Húna-
byggð”. Ég er búinn að syngja 
þjóðsöng okkar Austur-Hún-
vetninga með Karlakór Ból-
staðarhlíðarhrepps, Húnabyggð, 
lag Guðmanns Hjálmarssonar 
við texta Páls Kolka, nógu oft til 
að átta mig á því.“

Lokamót meistaradeildar KS fór 
fram föstudagskvöldið 7. maí 
síðastliðið í reiðhöllinni á 
Sauðárkróki, en keppt var að 
þessu sinni tölti og flugskeiði. Í 
töltkeppninni var það Bjarni 
Jónasson sem stóð uppi sem 
sigurvegari, en í skeiðinu fór 
Jóhann Magnússon hraðastur 
allra. Mette Manseth stóð uppi 
sem einstaklings sigurvegari 
heildarkeppninnar og lið 
Íbishóls sigraði í liðakeppninni. 
 Bjarni Jónasson var efstur 
eftir forkeppni á Kötlu frá Ytra-
Vallholti og hélt þeirri forystu 
áfram í úrslitum og endaði sem 
töltsigurvegari með einkunn-
ina 8,11. Í öðru sæti varð Mette 

Manseth og List frá þúfum með 
7,94 og í því þriðja Þórarinn 
Eymundsson og Þrá frá Prest-
bæ með 7,78. Það voru síðan 
liðsfélagarnir í Íbishólsliðinu, 
Magnús Bragi Magnússon liðs-
stjóri og Sigursteinn Sumar-
liðason sem enduðu í fjórða og 
fimmta sæti, Magnús í því 
fjórða á Óskadís frá Steinnesi 
með 7.72 og Sigursteinn í því 
fimmta á Skrámu frá Skjálg 
með 7,67. Það er skemmtilegt 
að vekja athygli á því að það 
voru einungis merar í braut í 
A-úrslitunum. 

A-ÚRSLIT
1. Bjarni Jónasson & Katla frá Ytra-

Vallholti 8,11 / STORM RIDER

Lokamót Meistaradeildar KS í hestaíþróttum

Lið Íbishóls sigraði 
í liðakeppninni

2. Mette Mannseth & List frá Þúfum 
7,94 / ÞÚFUR

3. Þórarinn Eymundsson & Þrá frá 
Prestsbæ 7,78 / HRÍMNIR

Það var lið Íbishóls sem sigraði 
liðakeppnina með 292,2 stig. 
Liðstjóri þess liðs var Íbishóls-
bóndinn Magnús Bragi Magn-
ússon og með honum í liði 
voru Guðmar Freyr Magnús-
son, Védís Huld Sigurðardóttir, 
Freyja Amble Gísladóttir og 

Sigursteinn Sumarliðason. Lið 
Hrímnis endaði í öðru sæti 
með 281,2 stig og lið Þúfna 
endaði í því þriðja með 260 stig.

Niðurstaða í liðakeppni: 
1. Íbishóll 292,2 stig 
2. Hrímnir 281,2 stig 
3. Þúfur 260 stig
4. Storm Rider 257,7 stig
5. Leiknisliðið 205 stig
6.-7. Equinics 191 stig
6.-7. Hofstorfan 191 stig
8. Uppsteypa 185 stig                  /SMH

Lið Íbishóls að sigri Loknum. Freyja, Guðmar, Magnús og Sigursteinn.  MYND AÐSEND
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Opnunartími:
mánudaga til föstudaga: 16-18,

laugardaga: 13-15 og sunnudaga: LOKAÐ

    Verslunin Hitt og þetta    Vötnin veiðibúð 
Aðalgata 8 - 540 Blönduós - Sími: 860 7077

Og margt fleira…….
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NÁMS- OG 
STARFSRÁÐGJÖF 
Ráðgjafi Farskólans býður upp á náms- og 
starfsráðgjöf, gerð ferilskrár og áhugasviðsgreiningu. 
Ráðgjöfin er í boði rafrænt næstu tvær þrjár 
vikurnar vegna Covid – 19. Ráðgjöfin er ókeypis.
 

EDUCATION AND CAREER 
COUNSELLING 

Our study and carreer counsellor offers various study 
and career services. Services available include, 

one-on-one interviews, help with CV writing 
and validation of previous studies. This service 

is free and will be offered online in the 
coming weeks due to Covid.

 

Nánari upplýsingar hjá:
sandra@farskolinn.is 
Sími/Tel.: 455 -6160

Það þekkja eflaust margir til hans 
Sigmars Jóhannssonar í Lindabæ í 
Skagafirði en hann hefur haft mikinn 
áhuga á dráttarvélum og búminjum um 
langa tíð og var hans fyrsta vél Farmal 
Cub dráttarvél sem fylgdi bæði sláttu-
vél og plógur. 

Í framhaldi af því fór hann að safna og 
varðveita fleiri vélar sem endaði, eins og 
margir vita, á því að hann stofnaði 
Búminjasafnið Lindabæ þann 28. júní 
2015. Það hefur að geyma margar 
uppgerðar vélar sem má segja að hafi 
verið eins manns rusl en er í dag annars 
manns fjársjóður. Hér fáum við að lesa 
um Zetor 3511 og við hvetjum alla, sem 
hafa áhuga á traktorum og öllu því 
tengdu, að kíkja á Búminjasafnið 
Lindabæ. Opnunartíminn í sumar 
verður alla daga frá 1. júní til 20. ágúst 
frá kl. 13-17.   
 Jón Guðmundur Guðmundsson á 
Hofi í Hjaltadal fékk þessa vél, Zetor 
3511, nýja snemma vetrar 1971. Inn-
flytjandi var Ístékk hf. Hún var með 
Sekura klæðningu á öryggisgrind enda 
keyrði Jón vélina alla leið úr Reykjavík 
og norður í Skagafjörð í snjó og mis-
jöfnu veðri, hann mun hafa gist í 
Borgarfirðinum. Eftir lát Jóns eignaðist 
Hörður, sonur hans, vélina. Hann seldi 
hana seinna Leó Leóssyni, bónda á 
Laufskálum í Hjaltadal, og Sigmar fékk 
vélina hjá honum. 
 Jón S. Jónsson í Ásgarði á Dalvík 
kom á safnið í Lindabæ sumarið 2017, 

hann var þá svo hrifinn af því  hvað hún 
var heilleg að hann kom og sótti hana í 
janúarbyrjun 2018 og hóf að gera hana 
upp. Skipt var um allt í bremsum og 
ýmislegt fleira, þá lét hann sprauta 
búkinn á henni og kom boddíhlutum og 
felgum í sandblástur á Akureyri en 
Múlatindur á Ólafsfirði sá um spraut-
un. Það var svo í júlí 2018 sem Jón kom 
með vélina til baka en þá var hann að 
flytja til Vopnafjarðar. Þá var búið að 
sprauta búkinn og felgurnar og setja ný 
dekk undir hana. Það var svo Sigurður 
Baldursson í Varmahlíð sem hjálpaði 
Sigmari að klára verkið sem lauk í 
nóvember 2018.

Zetorinn hans Sigmars

EINS MANNS RUSL ER ANNARS FJÁRSJÓÐUR  |  siggag@nyprent.is
Búminjasafnið Lindabæ í Sæmundarhlíð

Sigmar á Zetornum nýuppgerðum.   MYNDIR AÐSENDAR

Óuppgerður Zetor af sömu gerð.

Zetorinn í  túninu.

Búminjasafnið Lindabæ er í Sæmundarhlíð í Skagafirði.
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Kollagenrík náttúruafurð úr hafinu
sem verndar liði, byggir upp bein og
brjósk og hefur bólgueyðandi áhrif.

Inniheldur aðeins náttúruleg efni

D3- og C-vítamín bætt

Lið Kormáks Hvatar spilaði 
fyrsta leikinn í D-riðli 4. deildar 
um liðna helgi en þá mættu þeir 
liði Léttra á Hertz-vellinum í 
Breiðholtinu. Áður en keppni 
hófst sendi Feykir nokkrar 
spurningar á Ingva Rafn Ingvars-
son sem tók við þjálfun liðsins 
nú á vordögum eftir smá svipt-
ingar á þjálfaramarkaðnum.
 

Ingvi Rafn er uppalinn á 
Króknum, fæddur 1994, en með 
fínar tengingar vestur yfir Þver-
árfjallið. Hann hóf meistara-
flokksferilinn með liði Drang-
eyjar, sem var þá nokkurs konar 
b-lið Tindastóls, en skipti sum-
arið 2013 yfir í lið Kormáks 
Hvatar og hefur leikið þar síðan 
ef frá eru skildir tveir leikir með 
Stólunum sumarið 2014. Ingvi 
Rafn hefur spilað 112 leiki og 
skorað í þeim 65 mörk.
Hvernig leggst það í þig að taka 
við liði Kormáks Hvatar? „Það 
leggst mjög vel í mig og er ég 
spenntur að takast á við nýtt 
hlutverk í liðinu. Leikmanna-
hópurinn lítur vel út og hef ég 
fulla trú á að liðið geri vel í 
sumar. Ég verð þó ekki einn í 
þjálfarateyminu því Akil De-
Freitas verður einnig spilandi 

Ingvi Rafn Ingvarsson þjálfari Kormáks Hvatar 

„Förum fullir sjálfstrausts 
og tilhlökkunar inn í sumarið“

Ingvi Rafn Ingvarsson í fyrsta leik sínum sem spilandi þjálfari Kormáks Hvatar.  
MYND: JÓI SIGMARS

þjálfari. Þá hafa reynslumiklir 
menn sem hafa séð þetta allt 
áður boðið fram krafta sína og 
verða þeir hluti af teyminu 

okkar. Tel ég það mikilvægt í 
ljósi þess að báðir þjálfarar 
liðsins eru spil-andi.“
Hver er stefnan fyrir sumarið? 

VIÐTAL
Óli Arnar Brynjarsson

„Við förum fullir sjáfstrausts og 
tilhlökkunar inn í sumarið. 
Markmið liðsins er frekar skýrt 
en stefnan er sett á að enda í 
öðru af tveimur efstu sætunum í 
riðlinum sem gefur sæti í 
úrslitakeppninni. Mér sýnist á 
gamla góða pappírnum að við 
séum í riðli með sterkum liðum 
þannig að spilamennskan í 
sumar verður að vera góð svo 
markmið náist. Vona ég að þetta 
verði sumarið sem við tökum 
skrefið lengra og leyfum stuðn-
ingsmönnum Kormáks/Hvatar 
að dreyma um 3. deild að ári.“
Hvernig standa leikmannamál 
hjá Kormáki Hvöt. Er enn verið 
að safna í lið eða er hópurinn 
fullskipaður? „Leikmannahóp-
urinn er að taka á sig mynd og 
líst mér vel á liðið sem við tefl-
um fram í sumar. Undanfarnar 
vikur höfum við verið að setja 
saman lið sem við teljum að geti 
náð í jákvæð úrslit í bland við að 
spila skemmtilegan fótbolta. Við 
höfum misst nokkra leikmenn 
en við höldum stórum kjarna frá 
síðasta ári. Þá hafa nýir leik-
menn séð ljósið og gengið til við 
liðs við okkur og munu þeir án 
efa styrkja liðið mikið. Líkt og 
undanfarin ár höfum við leitað 
að liðsstyrk til Spánar og koma 
fjórir leikmenn þaðan. Yepes 
(markvörður), Acai (varnar-

maður), Jose (miðjumaður) og 
George (sóknarmaður). Einnig 
fáum við fyrrnefndan Akil 
DeFreitas frá Trinidad & Tobago 
en hann hefur áður spilað á 
Íslandi. Að auki höfum við 
fengið franskan bakvörð, Bouna 
Dieye. Reynsluboltinn Bjarki 
Már Árnason er mættur aftur 
eftir að hafa villst aðeins inn í 
Eyjafjörð í vetur. Þá hefur Ólafur 
Þór Sveinbjörsson snúið til baka 
frá Ægi Þorlákshöfn. Það má því 
segja að hópurinn sé að verða 
fullskipaður. Það er þó aldrei að 
vita nema fleiri leikmenn bætist 
við öflugt lið okkar áður en 
leikmannamarkaðurinn lokast, 
þar sem að blekið í pennanum 
hjá Lee Ann, eiganda Kormáks/
Hvatar, þornar seint,“ segir Ingvi 
Rafn að lokum. 
 Það fór reyndar svo að tveir 
leikmenn bættust í hópinn áður 
en leikmannaglugginn lokaði. 
Það voru þeir Alfreð Már 
Hjaltalín, sem hefur leikið í efstu 
deild með ÍBV og Víkingi Ólafs-
vík, og loks Edvard Börkur 
Óttharsson sem tekur fram  fót-
boltaskóna á ný eftir að hafa 
spilað áður með liði Tindastóls 
og Leiknis Reykjavík.
 Áfram Kormákur Hvöt!
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Heilir og sælir lesendur góðir. 
Minnir að ég hafi einu sinni í vetur, eða 
kannski tvisvar, birt smá sýnishorn af 
kveðskap Ólafs Bjarnasonar frá Stafni. 
Hafa nú rifjast upp fleiri sýnishorn af hans 
kveðskap sem bara gaman er að rifja upp. 
Um Guðlaug, sem þá var bóndi í Mjóadal á 
Laxárdal, varð þessi vísa til:

Merkur – Guggi mjög er skuggalegur
synda bruggi vanur var.
Veginn ruggar hér og þar.

Ekki fóru þau ágætu hjón sem þá bjuggu á 
Kringlu í Torfalækjahreppi alveg fram hjá 
hugsanagangi Ólafs, sem leggur þetta til 
þeirra mála:

Gunna á Kringlu gjörir svamla um foldu
Árna dinglar alltaf við.
Á henni ringlar toppstykkið.

Heldur fékk Guðjón Hallgrímsson, bóndi í 
Hvammi í Vatnsdal, kalda kveðju:

Guddi í Hvammi gamall vamma hundur.
Áfram þrammar eins og svín
sem aldrei kann að skammast sín.

Þegar Ólafur fer svo næst í Skagafjörðinn 
og nálgast bæ Gísla Sigurðssonar, 
hreppsstjóra á Víðivöllum, fær hann sinn 
skammt.

Gísli á Völlum gömlum tröllum líkur.
Syndadúsu seiglast við
sá er með lúsarandlitið.

Síðan liggur leiðin alla leið fram í Ábæ og 

Gunnar Gíslason, bóndi þar sem þótti þá 
nokkuð ríkur af hundum, fær þessa:

Gunnar á Bæ er gömlu hræi líkur.
Synda fægir flíkurnar.
Fer á bæi með tíkurnar.

Enn er talsvert til af þessum sérkennilega 
kveðskap Ólafs og langar mig síðar að 
rifja kannski upp meira af því. Ljóst er að 
á þessum tíma var mikil hrifning af þessum 
kveðskap, annars hefði hann ekki lærst af 
svo mörgum.
 Það er Egill Jónasson sem er höfundur að 
næstu vísu. Er hún gerð er hann kom að þar 
sem verið var að undirbúa Laxárvirkjun. 
Hitti hann Færeying sem var mikill trúmaður 
og vann af miklu kappi við grjótborun fyrir 
sprengingar. Sá fékk vísu:

Hann er að tálga hraungrýti,
himinfjálgur í andanum.
Hann er að nálgast helvíti
og hyggst að sálga fjandanum.

Sá vestur-íslenski, Guttormur Guttormsson, 
orti svo til stúlku af hrekk undir nafni 
annars manns.

Til þín ennþá, elskan mín
augum renni ég glaður.
Upp ég brenn af ást til þín.
ég er kvennamaður.

Nú, þegar þessi þáttur er í smíðum, er ég að 
grafa mjög djúpt í drasli mínu eftir gömlum 
vísum, margt lítur þar dagsins ljós sem ég 
er nokkuð viss um að ekki hafi birst áður. 
Helgi Björnsson á Staðarhöfða mun hafa 

Vísnaþáttur 784
( GUÐMUNDUR VALTÝSSON )   palli@feykir.is

ort þessa ágætu hringhendu á heimleið úr 
sjóferð.

Dagur kveikir landi ljós
láfi eykur gaman.
Blær og reykur yfir ós
eiga leiki saman.

Næstu tvær vísur koma upp úr þessu rusli 
og er höfundur þeirra sögð Jónína Þorbjörg 
Magnúsdóttir, Fagrahvammi.

Margt það lífið ber á borð
sem böli kann að valda.
Gálaust falla orð og orð
sem aðrir hljóta að gjalda.

Mikið ber á mönnum þeim
sem meira en aðrir vita.
Mæla gjarnan tungum tveim
og tala í sig hita.

Deilur munu hafa verið með nágrönnum 
þegar Bjarni Jónsson frá Sýruparti orti eftir-
farandi hringhendu:

Set ég spá á sagnaþil
sjón þó nái glata.
Að hann sjái alltaf til
aðra að flá og hata.

Gott að heyra næst frá gamla Káin þar sem 
hann lýsir deilum við samferðamenn.

Einlægt þú talar illa um mig,
aftur ég tala vel um þig.
En það besta af öllu er
að enginn trúir þér – né mér.

Ólafur Stefánsson hefur áður glatt okkur 
með góðum vísum. Þegar hann var á vetri 
farinn að hlakka til vorsins urðu þessar til:

Kviknar bráðum vor af vetri,
veðra hljóðnar gnýr.
Tíðin gerist tállaust betri
tuðar blærinn hlýr.

Vonir sem að visna gerðu,
- vetrar tóku frí,
safaríkar að sunnanverðu
safna orku á ný.

Vori fylgi virkni og kraftur
verka gerumst fús.
Þegar lundur laufgast aftur
við lífið erum dús.

Minnir endilega að þessi kunna vorvísa sé 
eftir Magnús, Vaglaskáldið í Blönduhlíð.

Vors er talar tunga á ný
takast skal að sanna.
Að lifnar falinn eldur í
æðum dalamanna.

Virðist þá góð leið, eins og stundum áður, 
að leita til Ingólfs Ómars, sem virðist tilbúinn 
með lokavísuna.

Vafin gleði, ást og yl
engum pínum hrjáður.
Lífið við mig líkast til
leikur nú sem og áður.

Veriði þar með sæl að sinni.

Guðmundur 

Valtýsson

Eiríksstöðum, 

541 Blönduósi

Sími 452 7154

Örlítið raus um sinu 

ÁSKORANDAPENNINN  |  palli@feykir.is

„...það ætti að vera 
knippi af henni í fánanum 
okkar,“ sagði Jón Gnarr í 
sýningu sinni Ég var einu 
sinni nörd, og talaði þar 
um hinn stórvaxna og 
tignarlega snarrótarpunt. 
Á meðan norðanáttin 
ríkir hér á landi með 
sinn þurrakulda gengur 
vorið hægt í garð. 
Nýgræðingur lítið 
kominn af stað þegar 
þetta er skrifað, og 
aðeins gulbrúna sinuna 
að sjá í úthögum. Það 
var útsýnið á sinuna út 
um stofugluggann sem 
kveikti hugmynd að 
einhverju til að skrifa 
um, þar sem eftir langan 
umhugsunarfrest var enn 
fátt um góðar hugmyndir. 
     
Snarrótin okkar allra, sem 
lifir af hvaðeina, hefur 
stutt við bakið á landanum 
frá örófi, þegar annað 
gafst upp fyrir kulda hélt 

snarrótin sínu striki enda 
harðgerð og stórvaxið gras 
sem tranar sér gjarnan 
fram og nær yfirhöndinni 
á því svæði sem henni 
bregður fyrir á annað borð. 

Fóðurgildi hennar er ekki 
hátt, en betra en ekkert á 
erfiðum og myrkum tímum, 
líkt og móðuharðindin svo 
dæmi sé tekið. Það eru 
skiptar skoðanir um hvort 

hún hafi komið hér til lands 
á undan landnámsmönnum 
eða hvort hún hafi borist 
hingað með þeim, og 
síðan náð útbreiðslu með 
sauðfé. En eitt er víst að 

Ólöf Rún og Hartmann Bragi.  MYND AÐSEND

Hartmann Bragi Stefánsson og Ólöf Rún Skúladóttir   Húnaþingi vestra
hún hefur verið, og mun 
áfram verða, partur af 
okkur landanum. Í þessum 
þurrkum sem nú ríkja er 
sérstaklega verið að vara 
við hættu á gróðureldum, 
að þurr snarrótin sé 
hættulegur eldsmatur og 
getur lítill neisti orðið að 
stóru báli á örskotstundu. 
Við erum kannski full 
vön þurrkatíðum hér 
á Norðvesturlandi, en 
ekki oft sem það vofir 
yfir vá um gróðurelda. 
Sinubrunar geta orðið 
miklir og stórir, en einnig 
er jörð sviðin til ræktunar 
og það þekkt frá örófi að 
nýgræðingur sprettur 
ört á svæðum þar sem 
eldur hefur eytt þeirri 
gróðurhulu sem þar fyrir 
var. Þetta er þó kannski 
heldur á undanhaldi þar 
sem nútímatækni og 
vélar bjóða upp á breytta 
jarðvinnu. Vert er að 
nefna í kjölfarið að það 
að brenna sinu er með 
öllu óheimilt án tiltekinna 
leyfa. Við vonum nú að 
það fari fljótt að rigna 
og að græna grasið fari 
að sjást um úthagana 

frekar en gulbrún sinan 
sem við störum á út um 
stofugluggann. 

Með þessu ómerkilega 
rausi um sinu getum við 
ekki komist hjá því að 
hugsa að sennilega er 
það rétt hjá Jóni, hvort 
sem okkur líkar það betur 
eða verr, skipar snarrótin 
þann sess hér á Fróni að 
kannski, bara kannski, ætti 
að vera knippi af henni í 
fánanum.

Við þökkum þessa 
áskorun frá Sofiu til 
Hartmanns, sem varð 
að þessu skemmtilega 
samvinnuverkefni okkar 
hjónaleysanna, og 
hlökkum til að skora á 
þann næsta.

- - - - - -

Þau Hartmann Bragi 
og Ólöf Rún Skúladóttir 
höfðu ekki fundið 
áskorenda þegar Feykir 
fór í prentun en vonum 
það besta.
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ERTU MEÐ HUGMYND?
Komdu og hugsaðu upphátt
með okkur og fáðu hjálp við að
ákvarða næstu skref.

VIÐ SÆKJUM STYRK...
..með því að hjálpa þér að skoða
möguleika á styrkjum eða
annarskonar stuðningi við þína
hugmynd.

VILTU GERA PLAN?
Við aðstoðum þig við að vinna
viðskipta- og rekstraráætlanir.

VIÐ FYLGJUMST MEÐ...
...og miðlum upplýsingum um
tækifæri og tengjum réttu
aðilana saman til að hægt sé að
grípa þau.

SSNV sinnir ráðgjöf á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningarmála til einstaklinga, fyrirtækja
og frumkvöðla á Norðurlandi vestra. Þjónustan er endurgjaldslaus fyrir íbúa landshlutans.

 

HVERNIG GETUM VIÐ AÐSTOÐAÐ?

PANTAÐU TÍMA HJÁ RÁÐGJAFA 

www.ssnv.is         ssnv@ssnv.is         419-4550

RADDIR VIÐSKIPTAVINA OKKAR

Ég hef oft nýtt mér þjónustu atvinnuráðgjafa
hjá SSNV t.d. við styrkumsóknir og verkefni
sem ég hef unnið að. Þægilegt viðmót og
hjálpsemi þeirra sem og uppbyggileg rýni
hafa stutt mig í mínum verkefnum. Ég er

mjög þakklát fyrir þessa þjónustu!
 

Evelyn Ýr Kuhne, 
Ferðaþjónustunni Lýtingsstöðum.

Atvinnuráðgjafar SSNV hafa ólíkan bakgrunn
sem gerir þá að sterkri heild. Ég hef nýtt mér

ráðleggingar og aðstoð frá þeim öllum í ólíkum
verkefnum. Þau hafa veitt mér ómetanlega

aðstoð við umsóknaskrif sem hefur nýst vel og
skilað fjármagni inn á svæðið.

 

Þórhildur M. Jónsdóttir, 
Vörusmiðju BioPol.



Skiptar skoðanir íbúa Austur-Húnavatnssýslu

Sameining eða ekki sameining – þarna er efinn
SAMANTEKT
Páll Friðriksson

Sigurlaug Gísladóttir, sem 
fædd er og uppalin í Lýtings-
staðahreppi í Skagafirði, býr 
nú á Blönduósi og rekur 
verslunina Húnabúð þar í 
bæ, sem er hvoru tveggja í 
senn, kaffihús og verslun 
með blóm og gjafavörur. 

Hvernig líst þér á að sveitar-
félögin í Austur-Húnavatns-
sýslu verði sameinuð?
-Mér líst vel á að sameina 
Austur-Húnavatnssýslu

Hvað telur þú jákvætt við 
þær?
-Held að  flest sé jákvætt.

Hvað neikvætt?
-Neikvætt væri ef það yrðu 
margir ósáttir ef þetta yrði 
samþykkt. Því óánægja getur 
skemmt mikið fyrir verkum 
framundan í stærra sveitar-
félagi.

Hvernig telur þú að samein-
ing eigi eftir að breyta þinni 
afkomu, ef nokkuð? 
-Sameining breytir litlu fyrir 
mig persónulega.

Hefur þú fylgst með umræð-
um og skrifum á heimasíðu 
sameiningarnefndar, Hún-
vetningur.is?
-Lítið fylgst með umræðum á 
netinu, er meira fyrir að tala 
beint við fólk.

Er eitthvað sem þér finnst 

tortryggilegt sem sett er fram 
um hugsanlega sameiningu?
-Nei, get ekki séð það.

Er eitthvað þar sem þú ert 
virkilega sammála?
-Ekkert sérstakt. Ég tel bara að 
stærra sveitarfélag verði öfl-
ugra að öllu leyti.

Eitthvað sem þú vilt koma á 
framfæri?
-Öll sveitarfélög þurfa að fara 
hysja upp um sig buxurnar í 
málefnum fatlaðs fólks, sér-
staklega ef litið er til NPA 
þjónustunnar og dóms sem féll 
nýlega á Mosfellsbæ, og verður 
fordæmisgefandi, og ég tel 
engar líkur á að það sveitarfélag 
vinni málið á seinni dóms-
stigum, því lögin eru skýr en 
ekki hefur verið farið eftir 
þeim hingað til. Sveitarfélögin 
sömdu hroðalega af sér þegar 
sá málaflokkur færðist yfir á 
sveitarfélögin og eru að súpa 
seyðið af því síðan. Létu plata 
sig út í þetta sem kallast SIS 
mat á fatlanir fólks og fá greitt 
eftir því sem hefði aldrei átt að 
verða til. Fólk á ekki að setja í 
verðflokka eins og hverja aðra 
gripi heldur skal hver ein-
staklingur fá þá þjónustu sem 
hann þarf miðað við heilsu, 
óháð hvað Excelskjölin segja 
að þurfi. Og það segja lögin 
alveg skýrt, hvað sem tekjum 
sveitarfélaga frá ríki líður.

FEYKIR SPYR  |  Sigurlaug Gísladóttir  Blönduósi

Telur að stærra 
sveitarfélag verði öflugra 
að öllu leyti 

Ólafur Bernódusson kennari, námsráðgjafi 
og verkefnisstjóri í Höfðaskóla á Skaga-
strönd, er mjög skeptískur á sameiningu og 
hvetur fólk til að hafna henni í kosningun-
um. Ólafur er fæddur og uppalinn á 
Skagaströnd, giftur og þriggja barna faðir.

Hvernig líst þér á að sveitar-
félögin í Austur-Húnavatnssýslu 
verði sameinuð?   
-Ég er andvígur sameiningu. 
Einkum vegna mjög ólíkrar fjár-
hagsstöðu sveitarfélaganna. Ég 
kaupi heldur ekki þau rök að við 
verðum að sameinast til að öðlast 
aukinn slagkraft gagnvart stjórn-
völdum. Ég tel að sveitarfélögin 
geti sem best unnið saman og 
komið fram sem eitt gagnvart 
stjórnvöldum í þeim málum sem 
snerta hag íbúanna á svæðinu, án 
sameiningar.

Hvað telur þú jákvætt við þær?
-Ég sé svo sem ekkert jákvætt við sameiningu 
og finnst hún óþörf. Sveitarfélögin hafa starfað 
ágætlega saman, sem sjálfstæðar einingar, 
gegnum byggðasamlög að þeim verkefnum 
þar sem samstöðu er þörf. Ég veit ekki betur 
en sú samvinna hafi reynst vel.

Hvað neikvætt?
-Fjárhagsleg staða stærstu sveitarfélaganna er 
með öllu ósamrýmanleg að mínu mati. Þá er 
það nú svo að reynslan kennir okkur að þrátt 
fyrir fögur fyrirheit og loforð um jafnrétti og 
jafnvægi milli sveitarfélaga eftir sameiningu 
hafa minni/fámennari byggðirnar ávallt misst 
stöðu sína gagnvart hinum fjölmennari. Dæmi 
um þetta hér á Norðurlandi  eru Ólafsfjörður/
Siglufjörður, Hofsós/Sauðárkrókur og jafnvel 
Laugarbakki/Hvammstangi. Þá bendi ég líka á 
að þeir fjármunir sem stjórnvöld lofa að leggja 
til sveitarfélagana eiga að greiðast á sjö ára 
tímabili þannig að þeir fjármunir vatnast 
dálítið mikið út.

Hvernig telur þú að sameining eigi eftir að 
breyta þinni afkomu, ef nokkuð?
-Ég sé ekki að ef af sameiningu verður muni 
það breyta afkomu minni að öðru leyti en því 
að skuldir mínar, sem íbúa hins nýja sveitar-
félags, munu aukast mjög mikið.  

Hefur þú fylgst með umræðum og skrifum á 
heimasíðu sameiningarnefndar, Húnvetn-
ingur.is?
-Já, það hef ég gert.

Er eitthvað sem þér finnst tortryggilegt sem 
sett er fram um hugsanlega sameiningu?

-Kannski ekki tortryggilegt en bendi á að öll 
loforð, sem gefin eru um hvernig hlutirnir 
verða í framtíðinni eru innihaldslaus því sú 
sveitarstjórn, sem kosin verður  2022, er 
algjörlega óbundin af því sem sagt er fyrir 
sameiningarkosningarnar. Sú stjórn mun taka 
sínar ákvarðanir út frá þeim forsendum sem 
þá verða uppi.

Er eitthvað þar sem þú ert virkilega sam-
mála? 
-Mér finnst skynsamlegt að Húnavallaskóli og 
Blönduskóli sameinist – og þá á jafnréttis-
grunni. Að mínu viti væri hægt að gera það án 
þess að sameina sveitarfélögin. Bendi á áratuga 
góða reynslu af að nemendur úr Skagabyggð 
hafa sótt Höfðaskóla án þess að sveitarfélögin 
væru sameinuð. Það er gott dæmi um góða 
samvinnu sjálfstæðra sveitarfélaga.

Hvað gætir þú hugsað þér að sameinað 
sveitarfélag myndi heita?
-Hef ekki skoðun á því.

Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri?
-Ég vil skora á fólk að hafna sameiningu en 
vera opið fyrir samvinnu  þar sem hennar er 
þörf. Einnig samstöðu gagnvart ríkisvaldinu, 
sem mér finnst undarlegt að líta á sem óvinveitt 
á skynsamlegar framfarir í A -Hún.

FEYKIR SPYR  |  Ólafur Bernódusson Skagaströnd

Skora á fólk að hafna sameiningu

Í tilefni af væntanlegum íbúa-
kosningum í Austur-Húna-
vatnssýslu, þar sem fjögur 

 Fyrsti íbúafundur til kynningar á tillögu 
samstarfsnefndar um sameiningu fór fram í 
Fellsborg á Skagaströnd í gær og annar boðaður í 
Félagsheimilinu á Blönduósi í kvöld, miðvikudag. 
Þriðji fundur fer svo fram rúmri viku síðar eða 
mánudaginn 31. maí á Húnavöllum og loks í 
Skagabúð í Skagabyggð daginn eftir. Allir hefjast 
þeir kl. 20 og eru allir hvattir til að mæta en einnig 
verða þeir sendir út rafrænt á Zoom og streymt á 
Facebook-síðunni Húnvetningur þar sem hægt er 
að nálgast frekari upplýsingar. /PF

sveitarfélög bíða örlaga sinna um sameiningu eður 
ei, sendi Feykir, af handahófi, fjórum einstakl-
ingum úr sitthverju sveitarfélagi héraðsins, spurn-
ingar til að kanna hug þeirra til verkefnisins. 
 Hvort þetta litla úrtak segir nokkuð til um það 
hvernig málin standa gagnvart sameiningarvilja 
íbúanna skal ósagt látið en sitt sýnist hverjum um 
framtíðina í þeim málum.
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Erla Jónsdóttir býr í Kambakoti í Skaga-
byggð, framkvæmdastjóri Lausnamiða, sem 
er bókhalds- og rekstrarráðgjafa fyrirtæki 
með skrifstofu á Skagaströnd. Einnig 
stundar hún kolefnisjafnaða 
sauðfjárframleiðslu á jörðunum 
Kambakoti og Hafursstöðum 
ásamt Jóhanni Ásgeirssyni, 
eiginmanni sínumm og börnum 
þeirra, Freyju Dís og Loga 
Hrannari. Erla er ekki hlynnt 
sameiningu og telur hana 
snúast meira um skiptingu 
starfa á milli Skagastrandar og 
Blönduóss frekar en nokkuð 
fyrir íbúa Skagabyggðar.

Hvernig líst þér á að sveitar-
félögin í Austur-Húnavatnssýslu 
verði sameinuð?   
-Mér leist í raun mjög vel á það og var 
talsmaður þess en það eru eiginlega farnar að 
renna á mig tvær grímur. Mér finnst umræðan 
ekki vera nægilega jákvæð um að þetta verði 
eitt sameinað sveitarfélag. Heldur er til-
finningin að stærsta sveitarfélagið ætli að 
gleypa okkur hin. Það er svona því miður 
tilfinningin. 

Hvað telur þú jákvætt við þær?   
-Út frá mínum persónulegu hagsmunum á ég 
bara svolítið erfitt með að finna það nema vera 
nokkuð örugg um að lenda ekki í sveitarstjórn, 
en vonandi myndi stjórnunarlegur kostnaður 
lækka og stjórnsýslan verða vandaðri. 

Hvað neikvætt?  
-Eina sem ég sé fyrir víst að breytist pottþétt 
fyrir mig er að fasteignagjöld verða hækkuð.  
Sauðfjárbúskapur má nú kannski ekki við því.  

Hvernig telur þú að sameining eigi eftir að 
breyta þinni afkomu ef nokkuð?  
-Ég sé ekki í fljótu bragði að það verði nein 
breyting nema hækkuð fasteignagjöld og þau 
telja talsvert fyrir mig, eigandi alltof margra 
fermetra af húsum. 

Hefur þú fylgst með umræðum og skrifum á 
heimasíðu sameiningarnefndar, Húnvetn-
ingur.is?  
-Ég hef lesið kynningarefnið sem þar er að 
mestu en missti af fundum á netinu því miður.   

Er eitthvað sem þér finnst tortryggilegt sem 
sett er fram um hugsanlega sameiningu?  
-Nei, ekki beint held ég en þarna eru ansi 
margir þekktir gamlir frasar um að standa 
saman að hinu og þessu sem þessar 
sveitarstjórnir hafa alltaf verið að reyna að gera 
en kannski ekki uppskorið. Ég sé ekki hvað 
þessi sameining ætti að breyta þar sérstaklega. 
Þetta er meira skipting starfa á milli 
Skagastrandar og Blönduóss en aldrei minnst 
á neitt fyrir íbúa Skagabyggðar. Ég sakna þess 
að sjá ekki meira hvað sé á dagskrá hjá 

sveitarfélögunum. Nú er þekkt að það þarf að 
ráðast í lausnir á skolpmálum á Skagaströnd 
og við í Skagabyggð búum við óupplýstar og 
ómalbikaðar heimreiðar. Ég óttast svolítið að 
þetta verði slagur á milli Blönduóss og 

Skagastrandar um framkvæmdir og við hin 
bara verðum skilin eftir.   
Eignastaða er líka gríðarlega ólík en  það 
gleymist kannski að meta til fjár það landnæði 
sem íbúar í Skagabyggð og Húnavatnshreppi 
búa við, miðað við ný drög að 
landbúnaðarstefnu og alla umræðu um 
kolefnismál að þá gætu það verið gríðarleg 
verðmæti, landnæði á bara efir að hækka í 
verði, það er mitt mat.     

Er eitthvað þar sem þú ert virkilega 
sammála? 
-Sameining grunnskólanna, hefði bara viljað 
sjá það ganga lengra. Það er ókostur að skipta 
börnum úr dreifbýlinu í báða skólana. Held að 
ef þau væru saman í einum skóla væri það 
kostur og meira tillit yrði þá tekið til þeirra 
þarfa, bæði varðandi skipulag á tómstundum 
og eins varðandi það að þau geti ekki hlaupið á 
milli skóla og heimilis. Ég held að það væri 
hagur barnanna okkar ef þau væru öll saman í 
skóla en ég á kannski ekki að úttala mig um 
það þar sem stutt er eftir í þeim málum hjá 
mér. En ég hefði viljað hafa börnin mín í 
fjölmennari bekk svo það sé bara sagt.  

Hvað gætir þú hugsað þér að sameinað 
sveitarfélag myndi heita?  
-Ég er aðflutt þannig ég ber ekki eins miklar 
tilfinningar og innfæddir Húnvetningar, en 
Húnaþing eystra er það ekki bara málið? 

Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri?  
-Já, mér finnst fréttaflutningur af lokun 
bankans á Blönduósi mjög dapur, ekki bara 
það að bankinn loki heldur líka það hvernig 
íbúar tjá sig. Hefði viljað sjá væntanlega 
samsveitunga mína sameinast um að flytja 
viðskipti sín opinberlega í útibú Landsbankans 
á Skagaströnd en það hefur lítið farið fyrir því. 
Það eitt held ég að hefði virkað vel í þessar 
sameiningarumræður. Mig setur pínu ugg yfir 
þessu þar sem það er ansi mikil þjónusta sem 
íbúar norðan Blönduóss sækja möglunarlaust 
til Blönduóss.

FEYKIR SPYR  |  Erla Jónsdóttir Skagabyggð

Ókostur að skipta börnum úr 
dreifbýlinu í báða skólana 

Ingvar Björnsson býr á Hóla-
baki í Þingi og rekur, ásamt 
Elínu Aradóttur konu sinni, 
kúabú og textíl- og hönnunar-
fyrirtæki sem framleiðir vörur 
undir vörumerkjunum Lagður 
og Tundra. Þau hjón eiga þrjú 
börn, Aðalheiði 15 ára, Ara 12 
ára og Elínu 8 ára. Ingvari 
finnst faglega hafi verið staðið 
að undirbúningi sameiningar 
og er hlynntur þeim.

Hvernig líst þér á að sveitar-
félögin í Austur-Húnavatns-
sýslu verði sameinuð?
-Sameining sveitarfélaga í A-Hún 
er löngu tímabært framfaraskerf.

Hvað telur þú jákvætt við þær?
-Ef vel tekst til mun sameining 
þjappa Austur-Húnvetningum 
saman og hvetja þá til að stefna til 
framtíðar og byggja héraðið upp. 
Vonandi mun draga úr þeirri 
togstreitu sem oft verður vart við 
inn til héraðsins. Mikilvægt er að 
íbúar átti sig á því að það er sama 
hvar uppbyggingin á sér stað, allt 
sem gert er til framfara styrkir 
svæðið í heild. Við eigum að 
leggjast sameinuð á árarnar og 
róa í takt til betri framtíðar. 

Hvað neikvætt?
-Til lengri tíma sé ég ekkert sem 
talist getur neikvætt. Til skemmri 
tíma er það ljóst að ferli sem 
þessu fylgja oft einhver tíma-
bundin sárindi vegna ummæla 
sem falla í hita leiksins og 
niðurstöðu sem hluti íbúa er 
ósáttur við. Það er því ljóst að ef 
af sameiningu verður þarf að 
vanda mjög til verka í fram-
haldinu til að sætta íbúa og 
mismunandi sjónarmið.

Hvernig telur þú að sameining 
eigi eftir að breyta þinni af-
komu, ef nokkuð? 
-Sameining mun ekki hafa bein 
áhrif á okkar rekstur eða af-
komu. Til framtíðar mun sam-
eining þó styrkja svæðið og gera 
það ákjósanlegra til búsetu og 

renna á þann hátt stoðum undir 
rekstur og afkomu fyrirtækja og 
rekstaraðila á svæðinu.

Hefur þú fylgst með umræðum 
og skrifum á heimasíðu samein-
ingarnefndar, Húnvetningur.is?
-Hef fylgst lauslega með efni á 
Hunvetningur.is.

Er eitthvað sem þér finnst 
tortryggilegt sem sett er fram 
um hugsanlega sameiningu?
-Nei.

Er eitthvað þar sem þú ert 
virkilega sammála?
-Almennt má segja að vel og 
faglega hafi verið staðið að 
undirbúningi sameiningar. Sem 
dæmi má nefna stofnun starfs-
hópa um skilgreind verkefni þar 
sem reynt er að draga saman 
stöðu málaflokka og hugsanleg 
áhrif sameininga á þróun þeirra. 
Framsetning þessa efnis á 
heimasíðunni Húnvetningur.is er 
ágæt og margt þar sem hægt er 
að taka undir. Þá má segja að 
umræðan sé almennt hófstillt og 
málefnaleg.

Hvað gætir þú hugsað þér að 
sameinað sveitarfélag myndi 
heita?
-Húnaþing.

Eitthvað sem þú vilt koma á 
framfæri?
-Ég vil hvetja alla íbúa sveitar-
félaganna í Austur-Húnavatns-
sýslu til að taka þátt í samein-
ingarkosningunni. Hver og einn 
verður að spyrja sig að því hvort 
okkur sem samfélagi muni farn-
ast betur í einu sterku sameinuðu 
sveitarfélagi eða í gömlu ein-
ingunum. Ég er sannfærður um 
að ef fólk skoðar málið í víðu 
samhengi, og af yfirvegun, þá 
verður niðurstaðan sú að mikill 
meirihluti íbúa allra sveitarfé-
laganna mun kjósa með sam-
einingu og þar með bjartri 
framtíð Húnaþings.

FEYKIR SPYR  |  Ingvar Björnsson Húnavatnshreppi

Hvetur alla íbúa að taka 
þátt í kosningunni
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Feykir er félagi sem 
þú vilt ekki vera án
Feykir er héraðsfréttablað á Norðurlandi vestra en Nýprent hefur haft umsjón með útgáfu 
blaðsins síðan í ársbyrjun 2007. Feykir er áskriftarblað auk þess að vera seldur í lausasölu. 
Efnistökin eru fréttir, fréttatengt efni og fjölbreytt mannlíf á Norðurlandi vestra. Gefin eru 
út 48 blöð á ári og þar með talin nokkur glæsileg sérblöð.

Feykir.is er fjölbreyttur frétta- og afþreyingarvefur fyrir Norðurland vestra. 

Feykir.is líkt og fréttablaðið Feykir treystir á fréttaskot og aðsent efni til að auka á fjölbreytni 
og skemmtanagildi vefsins.

Feykir    Borgarflöt 1    550 Sauðárkrókur   Sími 455 7176    feykir@feykir.is

Ert þú áskrifandi?
Ef ekki þá er tilvalið að 
gerast áskrifandi núna! 

FRÉTTIR AF FÓLKI OG VIÐBURÐUM   VIÐTÖL   GREINAR   FRÉTTASKÝRINGAR   UPPSKRIFTIR   ÍÞRÓTTIR 
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2. maí 2018 
38. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

BLS. 3

BLS. 6

Kristín Sigurrós Einarsdóttir 

skrifar gagnrýni um sýningu 

Leikfélags Sauðárkróks

Framúrskarandi 

frumsýning

BLS. 10

Rætt við Sigfús Inga Sigfússon 

um atvinnulífssýninguna sem 

verður á Króknum um helgina

Mikill áhugi hjá 

sýnendum

Magdalena Berglind Björns-

dóttir svarar Bók-haldinu

Hefur alla tíð verið 

bókaormur

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Lista- og menningarhátíðin 

Sæluvika Skagfirðinga var formlega 

sett í Safnahúsinu á Sauðárkróki 

sl. sunnudag að viðstöddu 

fjölmenni. Ljósmyndasýning 

Gunnhildar Gísladóttur var opnuð 

af því tilefni, úrslit Vísnakeppni 

Safnahússins kynnt og 

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar 

afhent. Að þessu sinni var ákveðið 

að veita hjónunum Árna 

Stefánssyni, íþróttakennara, og 

eiginkonu hans, Herdísi Klausen, 

yfirhjúkrunarfræðingi, Samfélags-

verðlaun Skagafjarðar árið 2018.

Í ávarpsorðum Gunnsteins Björns-

sonar, formanns atvinnu-, menningar-,  

og kynningarnefndar sveitarfélagsins 

kom fram að til marks um það 

frumkvöðlastarf sem þau hjón, Árni og 

Herdís, hafa unnið er að í dag þyki 

öllum sjálfsagt að skokka en þegar starf 

þeirra hófst þótti mögum skrítið að 

hlaupa um allt án sýnilegs tilgangs.

 Vísnakeppni Safnahússins hefur 

verið fastur liður Sæluvikunnar frá 

árinu 1976 og nýtur enn vinsælda. 

Úrslit keppninnar í ár voru kynnt á 

setningunni og voru veitt verðlaun 

annars vegar fyrir besta botninn og 

hins vegar fyrir bestu vísuna. Besta 

botninn að þessu sinni átti Ingólfur 

Ómar Ármannsson og bestu vísuna, 

eða öllu heldur vísurnar átti Jón 

Gissurarson. Farið verður betur yfir 

keppnina í næsta blaði.

 Húsfyllir var í Kakalaskála þar sem 

Einar Kárason sagði frá Gretti Ás-

mundssyni og fór á kostum. Ágætis 

rennirí var á Grænumýrarfjöri sem og 

á Tónadansi Kristínar Höllu. Myndlist-

arsýningar eru í Gúttó og Kaffi Krók, 

ljósmyndasýningar í Safnahúsi og 

Bakaríinu
 Mikil stemning var í Bifröst er 

Leikfélag Sauðárkróks frumsýndi leik-

ritið Einn koss enn og ég segi ekki orð 

við Jónatan á sunnudagskvöldið. 

 Kirkjukvöld í Sauðárkrókskirkju er 

ómissandi þáttur Sæluvikunnar og 

nýtur mikilla vinsælda. Að þessu sinni 

var Guðni Ágústsson, fv, ráðherra, 

ræðumaður kvöldsins.

 Ýmislegt forvitnilegt er á boðstólum 

alla vikuna fyrir unga sem gamla og 

endar vikan á afmælishátíð Karla-

kórsins Heimis þar sem 90 ára afmælis 

hans er minnst. Rúsínan í pylsuend-

anum er svo Atvinnulífssýning í 

íþróttahúsinu á Sauðárkróki þar sem 

fjöldi félagasamtaka, fyrirtækja og 

stofnana kynnir starfsemi sína.   /PF

Sæluvika Skagfirðinga 

Gleði, söngur og menning 

Nýttu þér
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið 

á ly�a.is

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar árið 2018 komu í hlut hjónanna Árna Stefánssonar og Herdísar Klausen.  MYND: PF

14. mars 2018 
38. árgangur : Stofnað 1981

Fermingar

Frétta- og dægurmálablað 
á Norðurlandi vestra
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10. maí 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 
á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 5

Helga Kristín Gestsdóttir,
brottfluttur Blönduósingur, 
svarar Rabb-a-babbi

Ætlaði að verða 
hárgreiðslukona

BLS. 4

Myndasyrpa frá Sæluviku 
Skagfirðinga og umfjöllun um 
Vísnakeppni Safnahússins

Nú Sælan
liðin er

Salbjörg Ragna frá Borðeyri 
er íþróttagarpur vikunnar

Íslands- og bikar-
meistari með 
tveimur liðum

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, 

og kona hans, frú Eliza Reid, sóttu 

Skagfirðinga heim í tilefni af Sæluviku 

sem lauk formlega um síðustu helgi. 

Forsetahjónin þáðu hádegisverð í boði 

sveitarstjórnar Svf. Skagafjarðar á 

Hótel Tindastóli, sóttu opið hús í 
Árskóla á Sauðárkróki, skoðuðu 
myndlistarsýningu í Gúttó og heilsuðu 

upp á bændur á Syðra-Skörðugili og 

Syðri-Hofdölum. 
 Að kvöldi laugardags sóttu forseta-
hjónin tónleika Karlakórsins Heimis í 
Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð 
en þar var einnig haldið afmælishóf 
daginn eftir er Sögufélag Skagfirðinga 
fagnaði 80 ára afmæli og Héraðs-
skjalasafn Skagfirðinga 70 ára afmæli 

með málþingi. Þar ávarpaði forseti gesti 
og setti þingið í kjölfarið.
 „Skál‘ og syngja, Skagfirðingar, er oft 
kyrjað. Skrá og skrifa, Skagfirðingar, 
mætti líka syngja; þvílíkur er dugnað-
urinn í sagnariturum héraðsins,“ segir 
Guðni á fésbókarsíðu forsetans og hefur 
orð á því að gaman hafi verið að taka 
þátt í Sæluviku.

Frá Skagafirði til Noregs

„Á laugardeginum fengum við að 
fylgjast með sauðburði á Syðri Hofdölum 
og héldum í útreiðartúr með fólkinu á 
Syðra Skörðugili, fórum nú bara fetið 
yfirleitt enda lítt vön hestamennsku en 
það var engu að síður indælt. Um 

kvöldið sátum við Eliza svo tónleika 
Karlakórsins Heimis í Miðgarði. Við 
litum líka við í Árskóla á Sauðárkróki, 
kíktum á listsýningu í Gúttó og gengum 
um Vesturfarasetrið á Hofsósi, fengum 
góðan mat í Jarlsstofu á Hótel Tindastóli 
og Hótel Varmahlíð, að ekki sé minnst á 
Hofsstaði þar sem við gistum. Alls 
staðar nutum við hlýhugar og gestrisni 
heimafólks og þökkum kærlega fyrir 
okkur. Í þessari ferð kynntumst við 
íslensku samfélagi eins og það getur best 
verið.“
 Frá Sæluviku Skagfirðinga liggur leið 
forsetahjónanna til Noregs, í áttræðis-
afmæli konungshjónanna Haraldar og 
Sonju.  /PF

Forsetahjónin fyrir utan Hótel Tindastól ásamt prúðbúnum skagfirskum konum                                                          MYND: FORSETI.IS

Forsetahjón á Sæluviku

Ánægð með ferð sína í Skagafjörðinn

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú færð 
MÚMÍN bollana 

hjá okkur!
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1. febrúar 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981 Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–7

BLS. 9

Húnaþing vestra
Skipulagsmál og 
fleira tengt

BLS. 8

Hólmfríður Sveinsdóttir 
hlaut Hvatningarverðlaun
 FKA

Mikilvæg viður-
kenning fyrir 
konur í nýsköpun

Ægir Finnsson frá Hofsósi er áskorendapenninn
Byrjaðu núna!

BÍLAVERKSTÆÐIHesteyri 2    550 Sauðárkrókur    Sími 455 4570

Við þjónustum bílinn þinn!
Alhliða bílaviðgerðir fyrir fólksbíla,vörubíla og dráttarvélar. Réttingar og sprautun.

Þessi tignarlegi haförn brá sér í bæjarferð á Blönduós á fimmtudaginn í síðustu viku. Höskuldur B. Erlingsson, lögregluvarðstjóri og áhugaljósmyndari á Blönduósi, átti leið um Hnjúkabyggð þegar hann sá örninn og fylgdi honum eftir, til að fanga hann á mynd.
 „Á flugi er haförninn svo tignarlegur að sjá að maður fyllist lotningu,“ segir Höskuldur um þennan konung fugl-anna. „Hjartað tók kipp og sem betur fer var myndavélin með í för. Ég fór aðeins upp fyrir bæinn og fylgdi honum eftir. Ég ók upp fyrir brekkuna og skreið fram á brúnina. Þar komst ég 

í návígi og náði góðum myndum með sterkri aðdráttar-linsu,“ segir hann.
 Höskuldur segir örninn hafa haldið áfram flugi sínu er hann varð ljósmyndarans var, en hann hafi þó náð nokkrum myndum af honum á flugi. „Það er ekki oft sem örn sést hér innanbæjar,“ segir hann. Myndir Höskuldar hafa vakið athygli og m.a. birst í Morgunblaðinu. Þar segir að hafernir hafi á síðustu misserum alloft sést á sveimi nyrðra, svo sem í Víðidal og Vatnsdal. Eru orð vísindamanna fyrir því að arnastofninn við Húnaflóa sé að styrkjast.  /KSE

Konungur fuglanna 

Haförn á sveimi í Blönduósbæ

Fyrirtækið Vilko á Blönduósi 
hefur flutt starfsemi sína í 
húsnæði að Húnabraut 33 á 
Blönduósi, sem áður hýsti 
mjólkurstöðina. Sagt er frá 
þessu á Húnahorninu og þar 
kemur fram að búið sé að 
hreinsa allt  sem minnti á 
mjólk og mjólkurframleiðslu 
út úr því húsnæði.

 Undanfarna mánuði 
hefur verið unnið að því að 
flytja starfsemi Vilko og 
Prima yfir í umrætt húsnæði, 
frá Ægisbraut 1. Áhaldahús 
Blönduósbæjar flyst nú aftur 
þangað.
 Vilko var upphaflega 
stofnað árið 1969 í Kópavogi 
en árið 1986 keypti Kaupfélag 

Vilko og Prima 

Flytja í mjólkurstöðina

Húnvetninga félagið og flutti 
norður á Blönduós. Var starf-
semin upphaflega í Votmúla 
en þegar það húsnæði brann 

flutti félagið starfsemina á 
Ægisbraut þar sem áður var 
áhaldahús Blönduósbæjar.

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – BremsuviðgerðirPústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Ólafur Valgarðsson og Kári Kárason í pökkunarsalnum í hinu nýja húsnæði.                  MYND: HÚNAHORNIÐ
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11. október 2017 

37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 10

Ragnheiður Sveinsdóttir 

Hvammstanga

Baby born 
kjóllinn breyttist í 
skírnarkjól

BLS. 5

Ferðasaga:
Gunnar Rögnvaldsson, 

Guðrún Jónsdóttir og 
Arnór Gunnarsson

Arkað í austurveg

Ingvi Aron Þorkelsson 

Lítið um 
straumharðar ár 
og skíðabrekkur á 
Skáni

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Á dögunum afhentu Búhöldar á Sauðárkróki tvær nýjar íbúðir 

í Iðutúni? En þar hafa risið tvö parhús með fjórum íbúðum og 

grunnur tilbúin að því þriðja. Að sögn Þórðar Eyjólfssonar er 

vonast til þess að næstu tvær íbúðir verði afhentar í 

desember og hafist handa við að reisa síðasta húsið næsta 

vor. Þegar þeim áfanga lýkur hafa Búhöldar komið alls 

fimmtíu nýjum íbúðum í gagnið fyrir félagsmenn sína.

Húsin þrjú eru sett saman með steypueiningum og algerlega 

viðhaldsfrí að utan og segir Þórður það fela í sér mikinn 

sparnað fyrir eigendur íbúðanna. Þá hælir hann líka 

innréttingum og þá sérstaklega í eldhúsunum enda mikið um 

nýjungar í þeim. 
Smíði húsanna hefur tekið lengri tíma en áætlað var í upphafi 

enda skortur á iðnaðarmönnum í Skagafirði. Undir það tekur 

Helgi Þorleifsson, yfirsmiður, en hann segist hafa þurft að reiða 

sig á lausamenn og eldri borgara. Gamlingjarnir sem Helgi 

minnist á eru stjórnarmenn í Búhöldum þ.á.m. Þórður sjálfur 

sem stendur á níræðu, Ragnar Guðmundsson, múrari, á 

níræðisaldri og fleiri góðir menn. 

Helgi, sem er eigandi að einni íbúðinni, er fluttur inn ásamt 

Ölmu Guðmundsdóttur, konu sinni. Hann segist líka vel við 

íbúðina og húsin en með góðum mannskap væri hægt að koma 

svona einingahúsum upp á skömmum tíma. En kosturinn við 

það að vera ekki fljótur er að þá þornar timbrið í rólegheitum 

og engar sprungur sem geta myndast í kverkum og annars 

staðar, segir hann.
Þegar Þórður er spurður hvað taki svo við þegar fimmtugasta 

íbúðin verður tilbúinn segir hann: „Ja, þá vantar okkur fleiri 

lóðir!“  /PF

Afhentu nýjar íbúðir á dögunumBúhöldar á Sauðárkróki

Í eldhúsinu hjá yfirsmiðnum. F.v. Búhöldarnir Þórður Eyjólfsson og Ragnar Guðmundsson, eigendur íbúðarinnar Helgi Þorleifsson, sem jafnframt er yfirsmiður 

húsanna, og Alma Guðmundsdóttir, með barnabarnið Árnýju Báru Feykisdóttur, og Fjólmundur Fjólmundsson stjórnarmaður. Mynd: PF

2. Fyrsta skrefið er að fara 
    inn á Feykir.is, hægra 
    megin á skjánum er 
    hlekkurinn 
  ,,Ert þú áskrifandi að Feyki?” 
    klikkar á hann.

1. Ef þú ert nú þegar áskrifandi að Feyki og hefur 
    áhuga á að fá rafrænan aðgang líka, hafðu 
    þá sambandi við okkur í síma 455 7171.

3. Þá koma upp upplýsingar um hvaða áskriftaleiðir 
    eru í boði og ef þú hefur áhuga á að halda áfram 
    þá klikkar þú á STOFNA AÐGANG.

4. Þar þarft þú að skrá inn allar þær upplýsingar sem óskað
    er eftir ásamt kortaupplýsingum en taktu eftir að það er 
    ekki gjaldfært af kortinu strax því nú er aðeins búið að
    stofna þig sem notanda.  

5. Inni á notendasíðunni þarftu
    svo að finna ÁSKRIFT, þar 
    getur þú valið um þær leiðir
    sem í boði eru. Ýtir á KAUPA
    við þá leið sem þú vilt verða
    áskrifandi að og þá gjaldfærist
    af kortinu þínu.

8. Ekki þarf að endurnýja áskriftina í hverjum mánaði því 
    kerfið tekur mánaðarlega af kortinu á meðan þú ert í 
    áskrift. ATH! Ef þú vilt segja upp áskriftinni verður 
    þú sjálf/ur að segja henni upp með því að fara inn á 
    notendasíðuna, inn í ÁSKRIFT og velja SEGJA UPP ÁSKRIFT. 

6. Til að nálgast rafrænu eintökin
    af Feyki þarftu að fara inn á
    MÍN SÍÐA og þar birtast öll 
    tölublöðin. Til að komast aftur 
    inn á fréttasíðuna ýtir þú á
    stóra Feykir.is lógóið.

7. Ef þú lendir í því að skrá þig út af kerfinu leitar þú að
    INNSKRÁNING á feykir.is og klikkar á það. Þá þarftu að 
    setja inn netfangið þitt og leyniorðið sem þú valdir þegar 
    þú bjóst til notendaskráninguna. 

Vertu velkomin/n í hóp áskrifenda Feykis!
Nánari upplýsingar eru veittar í 
síma 455 7171 eða á feykir@feykir.is

Feykir er félagi sem 
þú vilt ekki vera án
Feykir er héraðsfréttablað á Norðurlandi vestra en Nýprent hefur haft umsjón með útgáfu 
blaðsins síðan í ársbyrjun 2007. Feykir er áskriftarblað auk þess að vera seldur í lausasölu. 
Efnistökin eru fréttir, fréttatengt efni og fjölbreytt mannlíf á Norðurlandi vestra. Gefin eru 
út 48 blöð á ári og þar með talin nokkur glæsileg sérblöð.

Feykir.is er fjölbreyttur frétta- og afþreyingarvefur fyrir Norðurland vestra. 

Feykir.is líkt og fréttablaðið Feykir treystir á fréttaskot og aðsent efni til að auka á fjölbreytni 
og skemmtanagildi vefsins.

Feykir    Borgarflöt 1    550 Sauðárkrókur   Sími 455 7176    feykir@feykir.is

Ert þú áskrifandi?
Ef ekki þá er tilvalið að 
gerast áskrifandi núna! 

FRÉTTIR AF FÓLKI OG VIÐBURÐUM   VIÐTÖL   GREINAR   FRÉTTASKÝRINGAR   UPPSKRIFTIR   ÍÞRÓTTIR 
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2. maí 2018 
38. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

BLS. 3

BLS. 6

Kristín Sigurrós Einarsdóttir 

skrifar gagnrýni um sýningu 

Leikfélags Sauðárkróks

Framúrskarandi 

frumsýning

BLS. 10

Rætt við Sigfús Inga Sigfússon 

um atvinnulífssýninguna sem 

verður á Króknum um helgina

Mikill áhugi hjá 

sýnendum

Magdalena Berglind Björns-

dóttir svarar Bók-haldinu

Hefur alla tíð verið 

bókaormur

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Lista- og menningarhátíðin 

Sæluvika Skagfirðinga var formlega 

sett í Safnahúsinu á Sauðárkróki 

sl. sunnudag að viðstöddu 

fjölmenni. Ljósmyndasýning 

Gunnhildar Gísladóttur var opnuð 

af því tilefni, úrslit Vísnakeppni 

Safnahússins kynnt og 

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar 

afhent. Að þessu sinni var ákveðið 

að veita hjónunum Árna 

Stefánssyni, íþróttakennara, og 

eiginkonu hans, Herdísi Klausen, 

yfirhjúkrunarfræðingi, Samfélags-

verðlaun Skagafjarðar árið 2018.

Í ávarpsorðum Gunnsteins Björns-

sonar, formanns atvinnu-, menningar-,  

og kynningarnefndar sveitarfélagsins 

kom fram að til marks um það 

frumkvöðlastarf sem þau hjón, Árni og 

Herdís, hafa unnið er að í dag þyki 

öllum sjálfsagt að skokka en þegar starf 

þeirra hófst þótti mögum skrítið að 

hlaupa um allt án sýnilegs tilgangs.

 Vísnakeppni Safnahússins hefur 

verið fastur liður Sæluvikunnar frá 

árinu 1976 og nýtur enn vinsælda. 

Úrslit keppninnar í ár voru kynnt á 

setningunni og voru veitt verðlaun 

annars vegar fyrir besta botninn og 

hins vegar fyrir bestu vísuna. Besta 

botninn að þessu sinni átti Ingólfur 

Ómar Ármannsson og bestu vísuna, 

eða öllu heldur vísurnar átti Jón 

Gissurarson. Farið verður betur yfir 

keppnina í næsta blaði.

 Húsfyllir var í Kakalaskála þar sem 

Einar Kárason sagði frá Gretti Ás-

mundssyni og fór á kostum. Ágætis 

rennirí var á Grænumýrarfjöri sem og 

á Tónadansi Kristínar Höllu. Myndlist-

arsýningar eru í Gúttó og Kaffi Krók, 

ljósmyndasýningar í Safnahúsi og 

Bakaríinu
 Mikil stemning var í Bifröst er 

Leikfélag Sauðárkróks frumsýndi leik-

ritið Einn koss enn og ég segi ekki orð 

við Jónatan á sunnudagskvöldið. 

 Kirkjukvöld í Sauðárkrókskirkju er 

ómissandi þáttur Sæluvikunnar og 

nýtur mikilla vinsælda. Að þessu sinni 

var Guðni Ágústsson, fv, ráðherra, 

ræðumaður kvöldsins.

 Ýmislegt forvitnilegt er á boðstólum 

alla vikuna fyrir unga sem gamla og 

endar vikan á afmælishátíð Karla-

kórsins Heimis þar sem 90 ára afmælis 

hans er minnst. Rúsínan í pylsuend-

anum er svo Atvinnulífssýning í 

íþróttahúsinu á Sauðárkróki þar sem 

fjöldi félagasamtaka, fyrirtækja og 

stofnana kynnir starfsemi sína.   /PF

Sæluvika Skagfirðinga 

Gleði, söngur og menning 

Nýttu þér
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið 

á ly�a.is

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar árið 2018 komu í hlut hjónanna Árna Stefánssonar og Herdísar Klausen.  MYND: PF
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Frétta- og dægurmálablað 
á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 5

Helga Kristín Gestsdóttir,
brottfluttur Blönduósingur, 
svarar Rabb-a-babbi

Ætlaði að verða 
hárgreiðslukona

BLS. 4

Myndasyrpa frá Sæluviku 
Skagfirðinga og umfjöllun um 
Vísnakeppni Safnahússins

Nú Sælan
liðin er

Salbjörg Ragna frá Borðeyri 
er íþróttagarpur vikunnar

Íslands- og bikar-
meistari með 
tveimur liðum

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, 

og kona hans, frú Eliza Reid, sóttu 

Skagfirðinga heim í tilefni af Sæluviku 

sem lauk formlega um síðustu helgi. 

Forsetahjónin þáðu hádegisverð í boði 

sveitarstjórnar Svf. Skagafjarðar á 

Hótel Tindastóli, sóttu opið hús í 
Árskóla á Sauðárkróki, skoðuðu 
myndlistarsýningu í Gúttó og heilsuðu 

upp á bændur á Syðra-Skörðugili og 

Syðri-Hofdölum. 
 Að kvöldi laugardags sóttu forseta-
hjónin tónleika Karlakórsins Heimis í 
Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð 
en þar var einnig haldið afmælishóf 
daginn eftir er Sögufélag Skagfirðinga 
fagnaði 80 ára afmæli og Héraðs-
skjalasafn Skagfirðinga 70 ára afmæli 

með málþingi. Þar ávarpaði forseti gesti 
og setti þingið í kjölfarið.
 „Skál‘ og syngja, Skagfirðingar, er oft 
kyrjað. Skrá og skrifa, Skagfirðingar, 
mætti líka syngja; þvílíkur er dugnað-
urinn í sagnariturum héraðsins,“ segir 
Guðni á fésbókarsíðu forsetans og hefur 
orð á því að gaman hafi verið að taka 
þátt í Sæluviku.

Frá Skagafirði til Noregs

„Á laugardeginum fengum við að 
fylgjast með sauðburði á Syðri Hofdölum 
og héldum í útreiðartúr með fólkinu á 
Syðra Skörðugili, fórum nú bara fetið 
yfirleitt enda lítt vön hestamennsku en 
það var engu að síður indælt. Um 

kvöldið sátum við Eliza svo tónleika 
Karlakórsins Heimis í Miðgarði. Við 
litum líka við í Árskóla á Sauðárkróki, 
kíktum á listsýningu í Gúttó og gengum 
um Vesturfarasetrið á Hofsósi, fengum 
góðan mat í Jarlsstofu á Hótel Tindastóli 
og Hótel Varmahlíð, að ekki sé minnst á 
Hofsstaði þar sem við gistum. Alls 
staðar nutum við hlýhugar og gestrisni 
heimafólks og þökkum kærlega fyrir 
okkur. Í þessari ferð kynntumst við 
íslensku samfélagi eins og það getur best 
verið.“
 Frá Sæluviku Skagfirðinga liggur leið 
forsetahjónanna til Noregs, í áttræðis-
afmæli konungshjónanna Haraldar og 
Sonju.  /PF

Forsetahjónin fyrir utan Hótel Tindastól ásamt prúðbúnum skagfirskum konum                                                          MYND: FORSETI.IS

Forsetahjón á Sæluviku

Ánægð með ferð sína í Skagafjörðinn

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú færð 
MÚMÍN bollana 

hjá okkur!
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1. febrúar 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981 Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–7

BLS. 9

Húnaþing vestra
Skipulagsmál og 
fleira tengt

BLS. 8

Hólmfríður Sveinsdóttir 
hlaut Hvatningarverðlaun
 FKA

Mikilvæg viður-
kenning fyrir 
konur í nýsköpun

Ægir Finnsson frá Hofsósi er áskorendapenninn
Byrjaðu núna!

BÍLAVERKSTÆÐIHesteyri 2    550 Sauðárkrókur    Sími 455 4570

Við þjónustum bílinn þinn!
Alhliða bílaviðgerðir fyrir fólksbíla,vörubíla og dráttarvélar. Réttingar og sprautun.

Þessi tignarlegi haförn brá sér í bæjarferð á Blönduós á fimmtudaginn í síðustu viku. Höskuldur B. Erlingsson, lögregluvarðstjóri og áhugaljósmyndari á Blönduósi, átti leið um Hnjúkabyggð þegar hann sá örninn og fylgdi honum eftir, til að fanga hann á mynd.
 „Á flugi er haförninn svo tignarlegur að sjá að maður fyllist lotningu,“ segir Höskuldur um þennan konung fugl-anna. „Hjartað tók kipp og sem betur fer var myndavélin með í för. Ég fór aðeins upp fyrir bæinn og fylgdi honum eftir. Ég ók upp fyrir brekkuna og skreið fram á brúnina. Þar komst ég 

í návígi og náði góðum myndum með sterkri aðdráttar-linsu,“ segir hann.
 Höskuldur segir örninn hafa haldið áfram flugi sínu er hann varð ljósmyndarans var, en hann hafi þó náð nokkrum myndum af honum á flugi. „Það er ekki oft sem örn sést hér innanbæjar,“ segir hann. Myndir Höskuldar hafa vakið athygli og m.a. birst í Morgunblaðinu. Þar segir að hafernir hafi á síðustu misserum alloft sést á sveimi nyrðra, svo sem í Víðidal og Vatnsdal. Eru orð vísindamanna fyrir því að arnastofninn við Húnaflóa sé að styrkjast.  /KSE

Konungur fuglanna 

Haförn á sveimi í Blönduósbæ

Fyrirtækið Vilko á Blönduósi 
hefur flutt starfsemi sína í 
húsnæði að Húnabraut 33 á 
Blönduósi, sem áður hýsti 
mjólkurstöðina. Sagt er frá 
þessu á Húnahorninu og þar 
kemur fram að búið sé að 
hreinsa allt  sem minnti á 
mjólk og mjólkurframleiðslu 
út úr því húsnæði.

 Undanfarna mánuði 
hefur verið unnið að því að 
flytja starfsemi Vilko og 
Prima yfir í umrætt húsnæði, 
frá Ægisbraut 1. Áhaldahús 
Blönduósbæjar flyst nú aftur 
þangað.
 Vilko var upphaflega 
stofnað árið 1969 í Kópavogi 
en árið 1986 keypti Kaupfélag 

Vilko og Prima 

Flytja í mjólkurstöðina

Húnvetninga félagið og flutti 
norður á Blönduós. Var starf-
semin upphaflega í Votmúla 
en þegar það húsnæði brann 

flutti félagið starfsemina á 
Ægisbraut þar sem áður var 
áhaldahús Blönduósbæjar.

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – BremsuviðgerðirPústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Ólafur Valgarðsson og Kári Kárason í pökkunarsalnum í hinu nýja húsnæði.                  MYND: HÚNAHORNIÐ
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11. október 2017 

37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 10

Ragnheiður Sveinsdóttir 

Hvammstanga

Baby born 
kjóllinn breyttist í 
skírnarkjól

BLS. 5

Ferðasaga:
Gunnar Rögnvaldsson, 

Guðrún Jónsdóttir og 
Arnór Gunnarsson

Arkað í austurveg

Ingvi Aron Þorkelsson 

Lítið um 
straumharðar ár 
og skíðabrekkur á 
Skáni

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Á dögunum afhentu Búhöldar á Sauðárkróki tvær nýjar íbúðir 

í Iðutúni? En þar hafa risið tvö parhús með fjórum íbúðum og 

grunnur tilbúin að því þriðja. Að sögn Þórðar Eyjólfssonar er 

vonast til þess að næstu tvær íbúðir verði afhentar í 

desember og hafist handa við að reisa síðasta húsið næsta 

vor. Þegar þeim áfanga lýkur hafa Búhöldar komið alls 

fimmtíu nýjum íbúðum í gagnið fyrir félagsmenn sína.

Húsin þrjú eru sett saman með steypueiningum og algerlega 

viðhaldsfrí að utan og segir Þórður það fela í sér mikinn 

sparnað fyrir eigendur íbúðanna. Þá hælir hann líka 

innréttingum og þá sérstaklega í eldhúsunum enda mikið um 

nýjungar í þeim. 
Smíði húsanna hefur tekið lengri tíma en áætlað var í upphafi 

enda skortur á iðnaðarmönnum í Skagafirði. Undir það tekur 

Helgi Þorleifsson, yfirsmiður, en hann segist hafa þurft að reiða 

sig á lausamenn og eldri borgara. Gamlingjarnir sem Helgi 

minnist á eru stjórnarmenn í Búhöldum þ.á.m. Þórður sjálfur 

sem stendur á níræðu, Ragnar Guðmundsson, múrari, á 

níræðisaldri og fleiri góðir menn. 

Helgi, sem er eigandi að einni íbúðinni, er fluttur inn ásamt 

Ölmu Guðmundsdóttur, konu sinni. Hann segist líka vel við 

íbúðina og húsin en með góðum mannskap væri hægt að koma 

svona einingahúsum upp á skömmum tíma. En kosturinn við 

það að vera ekki fljótur er að þá þornar timbrið í rólegheitum 

og engar sprungur sem geta myndast í kverkum og annars 

staðar, segir hann.
Þegar Þórður er spurður hvað taki svo við þegar fimmtugasta 

íbúðin verður tilbúinn segir hann: „Ja, þá vantar okkur fleiri 

lóðir!“  /PF

Afhentu nýjar íbúðir á dögunumBúhöldar á Sauðárkróki

Í eldhúsinu hjá yfirsmiðnum. F.v. Búhöldarnir Þórður Eyjólfsson og Ragnar Guðmundsson, eigendur íbúðarinnar Helgi Þorleifsson, sem jafnframt er yfirsmiður 

húsanna, og Alma Guðmundsdóttir, með barnabarnið Árnýju Báru Feykisdóttur, og Fjólmundur Fjólmundsson stjórnarmaður. Mynd: PF

Feykir er félagi sem 
þú vilt ekki vera án
Feykir er héraðsfréttablað á Norðurlandi vestra en Nýprent hefur haft umsjón með útgáfu 
blaðsins síðan í ársbyrjun 2007. Feykir er áskriftarblað auk þess að vera seldur í lausasölu. 
Efnistökin eru fréttir, fréttatengt efni og fjölbreytt mannlíf á Norðurlandi vestra. Gefin eru 
út 48 blöð á ári og þar með talin nokkur glæsileg sérblöð.

Feykir.is er fjölbreyttur frétta- og afþreyingarvefur fyrir Norðurland vestra. 

Feykir.is líkt og fréttablaðið Feykir treystir á fréttaskot og aðsent efni til að auka á fjölbreytni 
og skemmtanagildi vefsins.

Feykir    Borgarflöt 1    550 Sauðárkrókur   Sími 455 7176    feykir@feykir.is

Ert þú áskrifandi?
Ef ekki þá er tilvalið að 
gerast áskrifandi núna! 

FRÉTTIR AF FÓLKI OG VIÐBURÐUM   VIÐTÖL   GREINAR   FRÉTTASKÝRINGAR   UPPSKRIFTIR   ÍÞRÓTTIR 
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Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

BLS. 3

BLS. 6

Kristín Sigurrós Einarsdóttir 

skrifar gagnrýni um sýningu 

Leikfélags Sauðárkróks

Framúrskarandi 

frumsýning

BLS. 10

Rætt við Sigfús Inga Sigfússon 

um atvinnulífssýninguna sem 

verður á Króknum um helgina

Mikill áhugi hjá 

sýnendum

Magdalena Berglind Björns-

dóttir svarar Bók-haldinu

Hefur alla tíð verið 

bókaormur

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Lista- og menningarhátíðin 

Sæluvika Skagfirðinga var formlega 

sett í Safnahúsinu á Sauðárkróki 

sl. sunnudag að viðstöddu 

fjölmenni. Ljósmyndasýning 

Gunnhildar Gísladóttur var opnuð 

af því tilefni, úrslit Vísnakeppni 

Safnahússins kynnt og 

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar 

afhent. Að þessu sinni var ákveðið 

að veita hjónunum Árna 

Stefánssyni, íþróttakennara, og 

eiginkonu hans, Herdísi Klausen, 

yfirhjúkrunarfræðingi, Samfélags-

verðlaun Skagafjarðar árið 2018.

Í ávarpsorðum Gunnsteins Björns-

sonar, formanns atvinnu-, menningar-,  

og kynningarnefndar sveitarfélagsins 

kom fram að til marks um það 

frumkvöðlastarf sem þau hjón, Árni og 

Herdís, hafa unnið er að í dag þyki 

öllum sjálfsagt að skokka en þegar starf 

þeirra hófst þótti mögum skrítið að 

hlaupa um allt án sýnilegs tilgangs.

 Vísnakeppni Safnahússins hefur 

verið fastur liður Sæluvikunnar frá 

árinu 1976 og nýtur enn vinsælda. 

Úrslit keppninnar í ár voru kynnt á 

setningunni og voru veitt verðlaun 

annars vegar fyrir besta botninn og 

hins vegar fyrir bestu vísuna. Besta 

botninn að þessu sinni átti Ingólfur 

Ómar Ármannsson og bestu vísuna, 

eða öllu heldur vísurnar átti Jón 

Gissurarson. Farið verður betur yfir 

keppnina í næsta blaði.

 Húsfyllir var í Kakalaskála þar sem 

Einar Kárason sagði frá Gretti Ás-

mundssyni og fór á kostum. Ágætis 

rennirí var á Grænumýrarfjöri sem og 

á Tónadansi Kristínar Höllu. Myndlist-

arsýningar eru í Gúttó og Kaffi Krók, 

ljósmyndasýningar í Safnahúsi og 

Bakaríinu
 Mikil stemning var í Bifröst er 

Leikfélag Sauðárkróks frumsýndi leik-

ritið Einn koss enn og ég segi ekki orð 

við Jónatan á sunnudagskvöldið. 

 Kirkjukvöld í Sauðárkrókskirkju er 

ómissandi þáttur Sæluvikunnar og 

nýtur mikilla vinsælda. Að þessu sinni 

var Guðni Ágústsson, fv, ráðherra, 

ræðumaður kvöldsins.

 Ýmislegt forvitnilegt er á boðstólum 

alla vikuna fyrir unga sem gamla og 

endar vikan á afmælishátíð Karla-

kórsins Heimis þar sem 90 ára afmælis 

hans er minnst. Rúsínan í pylsuend-

anum er svo Atvinnulífssýning í 

íþróttahúsinu á Sauðárkróki þar sem 

fjöldi félagasamtaka, fyrirtækja og 

stofnana kynnir starfsemi sína.   /PF

Sæluvika Skagfirðinga 

Gleði, söngur og menning 

Nýttu þér
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið 

á ly�a.is

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar árið 2018 komu í hlut hjónanna Árna Stefánssonar og Herdísar Klausen.  MYND: PF

14. mars 2018 
38. árgangur : Stofnað 1981

Fermingar
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á Norðurlandi vestra
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10. maí 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 
á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 5

Helga Kristín Gestsdóttir,
brottfluttur Blönduósingur, 
svarar Rabb-a-babbi

Ætlaði að verða 
hárgreiðslukona

BLS. 4

Myndasyrpa frá Sæluviku 
Skagfirðinga og umfjöllun um 
Vísnakeppni Safnahússins

Nú Sælan
liðin er

Salbjörg Ragna frá Borðeyri 
er íþróttagarpur vikunnar

Íslands- og bikar-
meistari með 
tveimur liðum

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, 

og kona hans, frú Eliza Reid, sóttu 

Skagfirðinga heim í tilefni af Sæluviku 

sem lauk formlega um síðustu helgi. 

Forsetahjónin þáðu hádegisverð í boði 

sveitarstjórnar Svf. Skagafjarðar á 

Hótel Tindastóli, sóttu opið hús í 
Árskóla á Sauðárkróki, skoðuðu 
myndlistarsýningu í Gúttó og heilsuðu 

upp á bændur á Syðra-Skörðugili og 

Syðri-Hofdölum. 
 Að kvöldi laugardags sóttu forseta-
hjónin tónleika Karlakórsins Heimis í 
Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð 
en þar var einnig haldið afmælishóf 
daginn eftir er Sögufélag Skagfirðinga 
fagnaði 80 ára afmæli og Héraðs-
skjalasafn Skagfirðinga 70 ára afmæli 

með málþingi. Þar ávarpaði forseti gesti 
og setti þingið í kjölfarið.
 „Skál‘ og syngja, Skagfirðingar, er oft 
kyrjað. Skrá og skrifa, Skagfirðingar, 
mætti líka syngja; þvílíkur er dugnað-
urinn í sagnariturum héraðsins,“ segir 
Guðni á fésbókarsíðu forsetans og hefur 
orð á því að gaman hafi verið að taka 
þátt í Sæluviku.

Frá Skagafirði til Noregs

„Á laugardeginum fengum við að 
fylgjast með sauðburði á Syðri Hofdölum 
og héldum í útreiðartúr með fólkinu á 
Syðra Skörðugili, fórum nú bara fetið 
yfirleitt enda lítt vön hestamennsku en 
það var engu að síður indælt. Um 

kvöldið sátum við Eliza svo tónleika 
Karlakórsins Heimis í Miðgarði. Við 
litum líka við í Árskóla á Sauðárkróki, 
kíktum á listsýningu í Gúttó og gengum 
um Vesturfarasetrið á Hofsósi, fengum 
góðan mat í Jarlsstofu á Hótel Tindastóli 
og Hótel Varmahlíð, að ekki sé minnst á 
Hofsstaði þar sem við gistum. Alls 
staðar nutum við hlýhugar og gestrisni 
heimafólks og þökkum kærlega fyrir 
okkur. Í þessari ferð kynntumst við 
íslensku samfélagi eins og það getur best 
verið.“
 Frá Sæluviku Skagfirðinga liggur leið 
forsetahjónanna til Noregs, í áttræðis-
afmæli konungshjónanna Haraldar og 
Sonju.  /PF

Forsetahjónin fyrir utan Hótel Tindastól ásamt prúðbúnum skagfirskum konum                                                          MYND: FORSETI.IS

Forsetahjón á Sæluviku

Ánægð með ferð sína í Skagafjörðinn

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú færð 
MÚMÍN bollana 

hjá okkur!
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1. febrúar 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981 Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–7

BLS. 9

Húnaþing vestra
Skipulagsmál og 
fleira tengt

BLS. 8

Hólmfríður Sveinsdóttir 
hlaut Hvatningarverðlaun
 FKA

Mikilvæg viður-
kenning fyrir 
konur í nýsköpun

Ægir Finnsson frá Hofsósi er áskorendapenninn
Byrjaðu núna!

BÍLAVERKSTÆÐIHesteyri 2    550 Sauðárkrókur    Sími 455 4570

Við þjónustum bílinn þinn!
Alhliða bílaviðgerðir fyrir fólksbíla,vörubíla og dráttarvélar. Réttingar og sprautun.

Þessi tignarlegi haförn brá sér í bæjarferð á Blönduós á fimmtudaginn í síðustu viku. Höskuldur B. Erlingsson, lögregluvarðstjóri og áhugaljósmyndari á Blönduósi, átti leið um Hnjúkabyggð þegar hann sá örninn og fylgdi honum eftir, til að fanga hann á mynd.
 „Á flugi er haförninn svo tignarlegur að sjá að maður fyllist lotningu,“ segir Höskuldur um þennan konung fugl-anna. „Hjartað tók kipp og sem betur fer var myndavélin með í för. Ég fór aðeins upp fyrir bæinn og fylgdi honum eftir. Ég ók upp fyrir brekkuna og skreið fram á brúnina. Þar komst ég 

í návígi og náði góðum myndum með sterkri aðdráttar-linsu,“ segir hann.
 Höskuldur segir örninn hafa haldið áfram flugi sínu er hann varð ljósmyndarans var, en hann hafi þó náð nokkrum myndum af honum á flugi. „Það er ekki oft sem örn sést hér innanbæjar,“ segir hann. Myndir Höskuldar hafa vakið athygli og m.a. birst í Morgunblaðinu. Þar segir að hafernir hafi á síðustu misserum alloft sést á sveimi nyrðra, svo sem í Víðidal og Vatnsdal. Eru orð vísindamanna fyrir því að arnastofninn við Húnaflóa sé að styrkjast.  /KSE

Konungur fuglanna 

Haförn á sveimi í Blönduósbæ

Fyrirtækið Vilko á Blönduósi 
hefur flutt starfsemi sína í 
húsnæði að Húnabraut 33 á 
Blönduósi, sem áður hýsti 
mjólkurstöðina. Sagt er frá 
þessu á Húnahorninu og þar 
kemur fram að búið sé að 
hreinsa allt  sem minnti á 
mjólk og mjólkurframleiðslu 
út úr því húsnæði.

 Undanfarna mánuði 
hefur verið unnið að því að 
flytja starfsemi Vilko og 
Prima yfir í umrætt húsnæði, 
frá Ægisbraut 1. Áhaldahús 
Blönduósbæjar flyst nú aftur 
þangað.
 Vilko var upphaflega 
stofnað árið 1969 í Kópavogi 
en árið 1986 keypti Kaupfélag 

Vilko og Prima 

Flytja í mjólkurstöðina

Húnvetninga félagið og flutti 
norður á Blönduós. Var starf-
semin upphaflega í Votmúla 
en þegar það húsnæði brann 

flutti félagið starfsemina á 
Ægisbraut þar sem áður var 
áhaldahús Blönduósbæjar.

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – BremsuviðgerðirPústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Ólafur Valgarðsson og Kári Kárason í pökkunarsalnum í hinu nýja húsnæði.                  MYND: HÚNAHORNIÐ
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11. október 2017 

37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 10

Ragnheiður Sveinsdóttir 

Hvammstanga

Baby born 
kjóllinn breyttist í 
skírnarkjól

BLS. 5

Ferðasaga:
Gunnar Rögnvaldsson, 

Guðrún Jónsdóttir og 
Arnór Gunnarsson

Arkað í austurveg

Ingvi Aron Þorkelsson 

Lítið um 
straumharðar ár 
og skíðabrekkur á 
Skáni

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Á dögunum afhentu Búhöldar á Sauðárkróki tvær nýjar íbúðir 

í Iðutúni? En þar hafa risið tvö parhús með fjórum íbúðum og 

grunnur tilbúin að því þriðja. Að sögn Þórðar Eyjólfssonar er 

vonast til þess að næstu tvær íbúðir verði afhentar í 

desember og hafist handa við að reisa síðasta húsið næsta 

vor. Þegar þeim áfanga lýkur hafa Búhöldar komið alls 

fimmtíu nýjum íbúðum í gagnið fyrir félagsmenn sína.

Húsin þrjú eru sett saman með steypueiningum og algerlega 

viðhaldsfrí að utan og segir Þórður það fela í sér mikinn 

sparnað fyrir eigendur íbúðanna. Þá hælir hann líka 

innréttingum og þá sérstaklega í eldhúsunum enda mikið um 

nýjungar í þeim. 
Smíði húsanna hefur tekið lengri tíma en áætlað var í upphafi 

enda skortur á iðnaðarmönnum í Skagafirði. Undir það tekur 

Helgi Þorleifsson, yfirsmiður, en hann segist hafa þurft að reiða 

sig á lausamenn og eldri borgara. Gamlingjarnir sem Helgi 

minnist á eru stjórnarmenn í Búhöldum þ.á.m. Þórður sjálfur 

sem stendur á níræðu, Ragnar Guðmundsson, múrari, á 

níræðisaldri og fleiri góðir menn. 

Helgi, sem er eigandi að einni íbúðinni, er fluttur inn ásamt 

Ölmu Guðmundsdóttur, konu sinni. Hann segist líka vel við 

íbúðina og húsin en með góðum mannskap væri hægt að koma 

svona einingahúsum upp á skömmum tíma. En kosturinn við 

það að vera ekki fljótur er að þá þornar timbrið í rólegheitum 

og engar sprungur sem geta myndast í kverkum og annars 

staðar, segir hann.
Þegar Þórður er spurður hvað taki svo við þegar fimmtugasta 

íbúðin verður tilbúinn segir hann: „Ja, þá vantar okkur fleiri 

lóðir!“  /PF

Afhentu nýjar íbúðir á dögunumBúhöldar á Sauðárkróki

Í eldhúsinu hjá yfirsmiðnum. F.v. Búhöldarnir Þórður Eyjólfsson og Ragnar Guðmundsson, eigendur íbúðarinnar Helgi Þorleifsson, sem jafnframt er yfirsmiður 

húsanna, og Alma Guðmundsdóttir, með barnabarnið Árnýju Báru Feykisdóttur, og Fjólmundur Fjólmundsson stjórnarmaður. Mynd: PF

Að gerast áskrifandi að rafrænni útgáfu Feykis er auðvelt...

Feykir er félagi sem 
þú vilt ekki vera án
Feykir er héraðsfréttablað á Norðurlandi vestra en Nýprent hefur haft umsjón með útgáfu 
blaðsins síðan í ársbyrjun 2007. Feykir er áskriftarblað auk þess að vera seldur í lausasölu. 
Efnistökin eru fréttir, fréttatengt efni og fjölbreytt mannlíf á Norðurlandi vestra. Gefin eru 
út 48 blöð á ári og þar með talin nokkur glæsileg sérblöð.

Feykir.is er fjölbreyttur frétta- og afþreyingarvefur fyrir Norðurland vestra. 

Feykir.is líkt og fréttablaðið Feykir treystir á fréttaskot og aðsent efni til að auka á fjölbreytni 
og skemmtanagildi vefsins.

Feykir    Borgarflöt 1    550 Sauðárkrókur   Sími 455 7176    feykir@feykir.is

Ert þú áskrifandi?
Ef ekki þá er tilvalið að 
gerast áskrifandi núna! 

FRÉTTIR AF FÓLKI OG VIÐBURÐUM   VIÐTÖL   GREINAR   FRÉTTASKÝRINGAR   UPPSKRIFTIR   ÍÞRÓTTIR 
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38. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

BLS. 3

BLS. 6

Kristín Sigurrós Einarsdóttir 

skrifar gagnrýni um sýningu 

Leikfélags Sauðárkróks

Framúrskarandi 

frumsýning

BLS. 10

Rætt við Sigfús Inga Sigfússon 

um atvinnulífssýninguna sem 

verður á Króknum um helgina

Mikill áhugi hjá 

sýnendum

Magdalena Berglind Björns-

dóttir svarar Bók-haldinu

Hefur alla tíð verið 

bókaormur

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Lista- og menningarhátíðin 

Sæluvika Skagfirðinga var formlega 

sett í Safnahúsinu á Sauðárkróki 

sl. sunnudag að viðstöddu 

fjölmenni. Ljósmyndasýning 

Gunnhildar Gísladóttur var opnuð 

af því tilefni, úrslit Vísnakeppni 

Safnahússins kynnt og 

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar 

afhent. Að þessu sinni var ákveðið 

að veita hjónunum Árna 

Stefánssyni, íþróttakennara, og 

eiginkonu hans, Herdísi Klausen, 

yfirhjúkrunarfræðingi, Samfélags-

verðlaun Skagafjarðar árið 2018.

Í ávarpsorðum Gunnsteins Björns-

sonar, formanns atvinnu-, menningar-,  

og kynningarnefndar sveitarfélagsins 

kom fram að til marks um það 

frumkvöðlastarf sem þau hjón, Árni og 

Herdís, hafa unnið er að í dag þyki 

öllum sjálfsagt að skokka en þegar starf 

þeirra hófst þótti mögum skrítið að 

hlaupa um allt án sýnilegs tilgangs.

 Vísnakeppni Safnahússins hefur 

verið fastur liður Sæluvikunnar frá 

árinu 1976 og nýtur enn vinsælda. 

Úrslit keppninnar í ár voru kynnt á 

setningunni og voru veitt verðlaun 

annars vegar fyrir besta botninn og 

hins vegar fyrir bestu vísuna. Besta 

botninn að þessu sinni átti Ingólfur 

Ómar Ármannsson og bestu vísuna, 

eða öllu heldur vísurnar átti Jón 

Gissurarson. Farið verður betur yfir 

keppnina í næsta blaði.

 Húsfyllir var í Kakalaskála þar sem 

Einar Kárason sagði frá Gretti Ás-

mundssyni og fór á kostum. Ágætis 

rennirí var á Grænumýrarfjöri sem og 

á Tónadansi Kristínar Höllu. Myndlist-

arsýningar eru í Gúttó og Kaffi Krók, 

ljósmyndasýningar í Safnahúsi og 

Bakaríinu
 Mikil stemning var í Bifröst er 

Leikfélag Sauðárkróks frumsýndi leik-

ritið Einn koss enn og ég segi ekki orð 

við Jónatan á sunnudagskvöldið. 

 Kirkjukvöld í Sauðárkrókskirkju er 

ómissandi þáttur Sæluvikunnar og 

nýtur mikilla vinsælda. Að þessu sinni 

var Guðni Ágústsson, fv, ráðherra, 

ræðumaður kvöldsins.

 Ýmislegt forvitnilegt er á boðstólum 

alla vikuna fyrir unga sem gamla og 

endar vikan á afmælishátíð Karla-

kórsins Heimis þar sem 90 ára afmælis 

hans er minnst. Rúsínan í pylsuend-

anum er svo Atvinnulífssýning í 

íþróttahúsinu á Sauðárkróki þar sem 

fjöldi félagasamtaka, fyrirtækja og 

stofnana kynnir starfsemi sína.   /PF

Sæluvika Skagfirðinga 

Gleði, söngur og menning 

Nýttu þér
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið 

á ly�a.is

Samfélagsverðlaun Skagafjarðar árið 2018 komu í hlut hjónanna Árna Stefánssonar og Herdísar Klausen.  MYND: PF

14. mars 2018 
38. árgangur : Stofnað 1981

Fermingar

Frétta- og dægurmálablað 
á Norðurlandi vestra
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10. maí 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 
á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 5

Helga Kristín Gestsdóttir,
brottfluttur Blönduósingur, 
svarar Rabb-a-babbi

Ætlaði að verða 
hárgreiðslukona

BLS. 4

Myndasyrpa frá Sæluviku 
Skagfirðinga og umfjöllun um 
Vísnakeppni Safnahússins

Nú Sælan
liðin er

Salbjörg Ragna frá Borðeyri 
er íþróttagarpur vikunnar

Íslands- og bikar-
meistari með 
tveimur liðum

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, 

og kona hans, frú Eliza Reid, sóttu 

Skagfirðinga heim í tilefni af Sæluviku 

sem lauk formlega um síðustu helgi. 

Forsetahjónin þáðu hádegisverð í boði 

sveitarstjórnar Svf. Skagafjarðar á 

Hótel Tindastóli, sóttu opið hús í 
Árskóla á Sauðárkróki, skoðuðu 
myndlistarsýningu í Gúttó og heilsuðu 

upp á bændur á Syðra-Skörðugili og 

Syðri-Hofdölum. 
 Að kvöldi laugardags sóttu forseta-
hjónin tónleika Karlakórsins Heimis í 
Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð 
en þar var einnig haldið afmælishóf 
daginn eftir er Sögufélag Skagfirðinga 
fagnaði 80 ára afmæli og Héraðs-
skjalasafn Skagfirðinga 70 ára afmæli 

með málþingi. Þar ávarpaði forseti gesti 
og setti þingið í kjölfarið.
 „Skál‘ og syngja, Skagfirðingar, er oft 
kyrjað. Skrá og skrifa, Skagfirðingar, 
mætti líka syngja; þvílíkur er dugnað-
urinn í sagnariturum héraðsins,“ segir 
Guðni á fésbókarsíðu forsetans og hefur 
orð á því að gaman hafi verið að taka 
þátt í Sæluviku.

Frá Skagafirði til Noregs

„Á laugardeginum fengum við að 
fylgjast með sauðburði á Syðri Hofdölum 
og héldum í útreiðartúr með fólkinu á 
Syðra Skörðugili, fórum nú bara fetið 
yfirleitt enda lítt vön hestamennsku en 
það var engu að síður indælt. Um 

kvöldið sátum við Eliza svo tónleika 
Karlakórsins Heimis í Miðgarði. Við 
litum líka við í Árskóla á Sauðárkróki, 
kíktum á listsýningu í Gúttó og gengum 
um Vesturfarasetrið á Hofsósi, fengum 
góðan mat í Jarlsstofu á Hótel Tindastóli 
og Hótel Varmahlíð, að ekki sé minnst á 
Hofsstaði þar sem við gistum. Alls 
staðar nutum við hlýhugar og gestrisni 
heimafólks og þökkum kærlega fyrir 
okkur. Í þessari ferð kynntumst við 
íslensku samfélagi eins og það getur best 
verið.“
 Frá Sæluviku Skagfirðinga liggur leið 
forsetahjónanna til Noregs, í áttræðis-
afmæli konungshjónanna Haraldar og 
Sonju.  /PF

Forsetahjónin fyrir utan Hótel Tindastól ásamt prúðbúnum skagfirskum konum                                                          MYND: FORSETI.IS

Forsetahjón á Sæluviku

Ánægð með ferð sína í Skagafjörðinn

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú færð 
MÚMÍN bollana 

hjá okkur!
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1. febrúar 2017 
37. árgangur : Stofnað 1981 Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–7

BLS. 9

Húnaþing vestra
Skipulagsmál og 
fleira tengt

BLS. 8

Hólmfríður Sveinsdóttir 
hlaut Hvatningarverðlaun
 FKA

Mikilvæg viður-
kenning fyrir 
konur í nýsköpun

Ægir Finnsson frá Hofsósi er áskorendapenninn
Byrjaðu núna!

BÍLAVERKSTÆÐIHesteyri 2    550 Sauðárkrókur    Sími 455 4570

Við þjónustum bílinn þinn!
Alhliða bílaviðgerðir fyrir fólksbíla,vörubíla og dráttarvélar. Réttingar og sprautun.

Þessi tignarlegi haförn brá sér í bæjarferð á Blönduós á fimmtudaginn í síðustu viku. Höskuldur B. Erlingsson, lögregluvarðstjóri og áhugaljósmyndari á Blönduósi, átti leið um Hnjúkabyggð þegar hann sá örninn og fylgdi honum eftir, til að fanga hann á mynd.
 „Á flugi er haförninn svo tignarlegur að sjá að maður fyllist lotningu,“ segir Höskuldur um þennan konung fugl-anna. „Hjartað tók kipp og sem betur fer var myndavélin með í för. Ég fór aðeins upp fyrir bæinn og fylgdi honum eftir. Ég ók upp fyrir brekkuna og skreið fram á brúnina. Þar komst ég 

í návígi og náði góðum myndum með sterkri aðdráttar-linsu,“ segir hann.
 Höskuldur segir örninn hafa haldið áfram flugi sínu er hann varð ljósmyndarans var, en hann hafi þó náð nokkrum myndum af honum á flugi. „Það er ekki oft sem örn sést hér innanbæjar,“ segir hann. Myndir Höskuldar hafa vakið athygli og m.a. birst í Morgunblaðinu. Þar segir að hafernir hafi á síðustu misserum alloft sést á sveimi nyrðra, svo sem í Víðidal og Vatnsdal. Eru orð vísindamanna fyrir því að arnastofninn við Húnaflóa sé að styrkjast.  /KSE

Konungur fuglanna 

Haförn á sveimi í Blönduósbæ

Fyrirtækið Vilko á Blönduósi 
hefur flutt starfsemi sína í 
húsnæði að Húnabraut 33 á 
Blönduósi, sem áður hýsti 
mjólkurstöðina. Sagt er frá 
þessu á Húnahorninu og þar 
kemur fram að búið sé að 
hreinsa allt  sem minnti á 
mjólk og mjólkurframleiðslu 
út úr því húsnæði.

 Undanfarna mánuði 
hefur verið unnið að því að 
flytja starfsemi Vilko og 
Prima yfir í umrætt húsnæði, 
frá Ægisbraut 1. Áhaldahús 
Blönduósbæjar flyst nú aftur 
þangað.
 Vilko var upphaflega 
stofnað árið 1969 í Kópavogi 
en árið 1986 keypti Kaupfélag 

Vilko og Prima 

Flytja í mjólkurstöðina

Húnvetninga félagið og flutti 
norður á Blönduós. Var starf-
semin upphaflega í Votmúla 
en þegar það húsnæði brann 

flutti félagið starfsemina á 
Ægisbraut þar sem áður var 
áhaldahús Blönduósbæjar.

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – BremsuviðgerðirPústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Ólafur Valgarðsson og Kári Kárason í pökkunarsalnum í hinu nýja húsnæði.                  MYND: HÚNAHORNIÐ
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11. október 2017 

37. árgangur : Stofnað 1981

Frétta- og dægurmálablað 

á Norðurlandi vestra

„

BLS. 6–8

BLS. 10

Ragnheiður Sveinsdóttir 

Hvammstanga

Baby born 
kjóllinn breyttist í 
skírnarkjól

BLS. 5

Ferðasaga:
Gunnar Rögnvaldsson, 

Guðrún Jónsdóttir og 
Arnór Gunnarsson

Arkað í austurveg

Ingvi Aron Þorkelsson 

Lítið um 
straumharðar ár 
og skíðabrekkur á 
Skáni

Við þjónustum bílinn þinn!

Hesteyri 2   Sauðárkróki   Sími 455 4570

Velkomin til Pacta lögmanna

& 440 7900   pacta@pacta.is

BORGARTEIGI 5   550 SAUÐÁRKRÓKUR   & 571 5455 / 899 5227 / 691 6227

Smurþjónusta – Dekkjaþjónusta – Bremsuviðgerðir

Pústviðgerðir – Almenn bifreiðaþjónusta

Nýttu þér 
netverslun
Skoðaðu vöruúrvalið

www.lyfja.is

Verkstæðið okkar annast viðgerðir fyrir einstaklinga 

og fyrirtæki. Menntaðir og hæfir tölvuviðgerða-

menn með áralanga reynslu.

Þú hringir í síma 540 2700

Á dögunum afhentu Búhöldar á Sauðárkróki tvær nýjar íbúðir 

í Iðutúni? En þar hafa risið tvö parhús með fjórum íbúðum og 

grunnur tilbúin að því þriðja. Að sögn Þórðar Eyjólfssonar er 

vonast til þess að næstu tvær íbúðir verði afhentar í 

desember og hafist handa við að reisa síðasta húsið næsta 

vor. Þegar þeim áfanga lýkur hafa Búhöldar komið alls 

fimmtíu nýjum íbúðum í gagnið fyrir félagsmenn sína.

Húsin þrjú eru sett saman með steypueiningum og algerlega 

viðhaldsfrí að utan og segir Þórður það fela í sér mikinn 

sparnað fyrir eigendur íbúðanna. Þá hælir hann líka 

innréttingum og þá sérstaklega í eldhúsunum enda mikið um 

nýjungar í þeim. 
Smíði húsanna hefur tekið lengri tíma en áætlað var í upphafi 

enda skortur á iðnaðarmönnum í Skagafirði. Undir það tekur 

Helgi Þorleifsson, yfirsmiður, en hann segist hafa þurft að reiða 

sig á lausamenn og eldri borgara. Gamlingjarnir sem Helgi 

minnist á eru stjórnarmenn í Búhöldum þ.á.m. Þórður sjálfur 

sem stendur á níræðu, Ragnar Guðmundsson, múrari, á 

níræðisaldri og fleiri góðir menn. 

Helgi, sem er eigandi að einni íbúðinni, er fluttur inn ásamt 

Ölmu Guðmundsdóttur, konu sinni. Hann segist líka vel við 

íbúðina og húsin en með góðum mannskap væri hægt að koma 

svona einingahúsum upp á skömmum tíma. En kosturinn við 

það að vera ekki fljótur er að þá þornar timbrið í rólegheitum 

og engar sprungur sem geta myndast í kverkum og annars 

staðar, segir hann.
Þegar Þórður er spurður hvað taki svo við þegar fimmtugasta 

íbúðin verður tilbúinn segir hann: „Ja, þá vantar okkur fleiri 

lóðir!“  /PF

Afhentu nýjar íbúðir á dögunumBúhöldar á Sauðárkróki

Í eldhúsinu hjá yfirsmiðnum. F.v. Búhöldarnir Þórður Eyjólfsson og Ragnar Guðmundsson, eigendur íbúðarinnar Helgi Þorleifsson, sem jafnframt er yfirsmiður 

húsanna, og Alma Guðmundsdóttir, með barnabarnið Árnýju Báru Feykisdóttur, og Fjólmundur Fjólmundsson stjórnarmaður. Mynd: PF

Nýtum 
kosningaréttinn 

okkar!
Framtíðin er 

okkar!

INNLEND FRAMLEIÐSLA MEÐ 
EPD UMHVERFISYFIRLÝSINGU
Steinull hf er fyrsti byggingavöru-
framleiðandinn á Íslandi 
sem látið hefur útbúa 
umhverfisyfirlýsingu 
fyrir sínar vörur.

Umhverfisyfirlýsing 
vöru stendur fyrir 
,,Environmental 
Product Declaration” 
eða EPD.
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Hvernig nemandi varstu? 
Ætli ég hafi ekki verið 
samviskusöm, temmilega 
kærulaus og vandvirk.

Hvað er eftirminnilegast frá 
fermingardeginum? Þegar  
fermingarhópurinn labbaði 
með prestinum úr skólanum 
yfir í kirkjuna í blíðviðri.

Hvað ætlaðir þú að verða 
þegar þú yrðir stór? Ég ætlaði 
mér reyndar alltaf að verða 
hársnyrtir eða dýralæknir. 
Annað þeirra gekk eftir.

Hvert var uppáhalds 
leikfangið þitt þegar þú varst 
krakki? Hjólaskautar, hjól, 
skíði og allt sem tengdist 
útivist og hreyfingu.

Besti ilmurinn? Lyktin af 
birkitrjám eftir rigningu.

Hvar og hvenær sástu 
núverandi maka þinn fyrst? 
Í Samfés-ferð í 10. bekk. Við 
erum búin að vera saman 
síðan við vorum 16 ára.

Hvað varstu að hlusta á þegar 
þú fékkst bílprófið? Líklega 
FM957. 

Hvernig slakarðu á? Í sumar-
bústað, í heitum potti eða í 
góðum göngutúr. Annars þarf 
ég að fara að æfa mig betur í 
því að slaka á.

Hverju missirðu helst ekki af 
í sjónvarpinu? Þátturinn sem 
er efst á listanum er Greys 
Anatomy. Love Island er síðan 
guilty pleasure sem mér finnst 
gaman að horfa á.

Besta bíómyndin? Notebook 
nær mér í hvert skipti. 

Hvaða íþróttamanni hefurðu 
mestar mætur á? Crossfit 
dætrunum okkar! Þær eru 
hrikalegar og magnaðar konur 
sem hafa náð glæsilegum 
árangri.

Hvað gerir þú betur en 
allir aðrir á þínu heimili? 
Skipuleggja það, ganga frá 
hlutum og sjá um þvottinn. 

Hvert er snilldarverkið þitt í 
eldhúsinu?  Pizza og frönsk 
súkkulaðikaka eru líklegast á 
toppnum. Ég er reyndar dóttir 
móður minnar í eldhúsinu og 
hef mjög gaman af því að 
elda góðan mat.

Hættulegasta helgarnammið? 
Hrískúlur, Hraun og ostasalat 
með Ritz kexi.

Hvernig er eggið best? 
Skramblað eða steikt báðum 
megin.

Hvað fer mest í taugarnar á 
þér í fari þínu? Ég er óþolandi 
gleymin og ég á það til að 
fresta hlutum.

Hvað fer mest í taugarnar á 
þér í fari annarra? Óheiðar-
leiki, neikvæðni og ókurteisi.

Uppáhalds málsháttur eða 
tilvitnun?  Grasið er grænt 
þar sem þú vökvar það.

Hver er elsta minningin 
sem þú átt? Ætli það 
séu ekki leikskóla
minningar með 
gömlum 
vinum.

( RABB-A-BABB )  oli@feykir.is

NAFN:  Arnrún Bára Finnsdóttir.
ÁRGANGUR:  1989.
FJÖLSKYLDUHAGIR: Gift Kristjáni Blöndal og saman eigum við tvær 
dætur.
BÚSETA: Blönduós.
HVERRA MANNA ERTU OG HVAR UPP ALIN:  Foreldrar mínir eru 
Finnur Kristinsson & Guðbjörg Ólafsdóttir. Ég er uppalin á 
Skagaströnd.
STARF / NÁM:  Hársnyrtimeistari, sveitarstjórnarfulltrúi / B.Ed í 
grunnskólakennslufræðum.
HVAÐ ER Í DEIGLUNNI: Framkvæmdir í húsinu og njóta sumarsins 
með fjölskyldunni.

Arnrún Bára
Þú vaknar einn morgun í 
líkama frægrar manneskju og 
þarft að dúsa þar einn dag. 
Hver værirðu til í að vera og 
hvað myndirðu gera?  Úfff 
erfið spurning. Ætli ég segi 
ekki bara Beyoncé á góðum 
tónleikadegi hjá henni.

Hver er uppáhalds bókin þín 
og/eða rithöfundur?  Að lesa 
meira er á to do listanum. 
Lestur bóka hefur setið á 
hakanum vegna barneigna, 
vinnu og háskólanáms 
seinustu árin.

Orð eða frasi sem þú notar 
of mikið? „Farðu varlega” 
eða „passaðu þig” (við dætur 
mínar).

Hvaða þremur persónum 
vildirðu bjóða í draumakvöld-
verð? Ég myndi bjóða æsku-
vinkonunum þar sem  við 
erum allar farnar að

þrá að hittast. Það er orðið 
aðeins of langt síðan seinast 
(vegna Covid19) og það er svo 
sannarlega kominn tími til að 
hafa gaman saman.

Ef þú gætir farið til baka 
í tímann, hvert færirðu? 
Ég hugsa að ég sé einmitt 
í skemmtilegasta tímabili 
lífsins núna. Dætur mínar 
eru fjögurra ára og tæplega 
tveggja ára og það er mikið 
líf og fjör. Ég er að reyna að 
njóta þeirra eins mikið og 
ég get. En það væri reyndar 
ótrúlega skemmtilegt að fara 
aftur til ársins 2016 þegar ég 
og maðurinn minn ferðuðumst 
um Asíu og giftum okkur 
öllum að óvörum í Thailandi. 
Þær minningar verða seint 
toppaðar. 

Hver væri titillinn á ævisögu 
þinni? Með fullar hendur.

Framlenging:

Ef þú gætir hoppað upp í 
flugvél og réðir hvert hún 
færi, þá færirðu til... Balí eða 
Maldíveyjanna. Þetta eru 
draumaáfangastaðirnir sem 
mig langar til að heimsækja. 

Nefndu eitthvað þrennt sem 
þér finnst þú mega til að gera 
áður en þú gefur upp öndina:  
Sjá dætur mínar vaxa úr grasi 
og kynnast barnabörnunum.
Byggja hús eða sumarbústað.
Skoða heiminn.

Arnrún Bára.  SELFÍ
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Námsbrautir Námsbrautir 
við FNVvið FNV
Bóknámsbrautir 
til stúdentsprófs 

• Félagsvísindabraut 
• Fjölgreinabraut 
• Hestabraut 
• Náttúruvísindabraut 
Aðrar brautir: 
• Starfsbraut 

Iðnnámsbrautir
• Húsasmíði 
• Húsgagnasmíði 
• Bifvélavirkjun
• Vélvirkjun / Rennismíði
• Rafvirkjun 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki

Starfsnámsbrautir 
• Hestaliðanám 
• Kvikmyndatækni 
• Nám til iðnmeistararéttinda 
• Sjúkraliðabraut 
• Vélstjórnarnám A og B

Fjarnám 
Skólinn býður upp á fjarnám í flestum 
bóklegum áföngum sem 
í boði eru í dagskóla. 

fnv.is



Þórdís Erla Björnsdóttir býr á Blönduósi 
með eiginmanni og þremur sonum. 
Handavinna er hennar aðal áhugamál  
og notar hún hverja mínútu sem hún á 
aflögu til að dunda sér, helst í prjóni eða 
hekli. Eins skoðar hún mikið af handa-
vinnu á Instagram eða Facebook, Þórdís 
segir að það sé auðveldlega hægt að 
gleyma sér yfir slíku tímunum saman og 
einnig sé rosalega gaman að skoða 
fallegt handlitað íslenskt garn. 

Hvaða handavinna þykir þér skemmti-
legust? „Prjón og hekl er í uppáhaldi, 
eins finnst mér gaman að sauma út.“ 
Hve lengi hefur þú stundað hannyrðir?  
„Ég hef verið sirka 6-8 ára þegar ég 
byrjaði að sauma krosssaum og upp úr 
því fer ég að prjóna. Ömmur mínar 
báðar voru miklar hannyrðakonur og 
lærði ég mikið af þeim. Það voru mínar 
bestu gæðastundir sem barn og ung-
lingur að fara að heimsækja ömmu og 
eiga notalega stund. Einnig kenndi 

mamma mér líka margt í sambandi við 
prjón.“ 
Hverju ertu að vinna að um þessar 
mundir? „Ég er að prjóna tvö sjöl og 
tvær peysur.“
Hvar fékkstu hugmyndina?  „Hugmynd-
ir að handverkinu fæ ég mest á Face-
book og Instagram.“ 
Hvaða handverk sem þú hefur unnið 
ertu ánægðust með?  „Ætli ég sé ekki 
stoltust af skírnarkjólunum sem ég hef 
gert, annar er heklaður og hinn er 
prjónaður. Heklaði skírnarkjóllinn er 
fyrsta heklaða flíkin sem ég gerði.  
 Ég heklaði teppi árið 2017 sem ber 
nafnið Veðráttuteppi og sá ég hugmynd-
ina á Facebook. 
 Þá heklaði ég eina rönd á dag eftir 
hitastigi á Blönduósi um hádegi. Ég bjó 
mér til minn hitaskala.“ Sjá má mynd af 
teppinu hér að neðan, hvítu rendurnar 
eru skil milli mánaða. 
 Þórdís  skorar á Kristínu hjá Vatns-
nesyarn á Hvammstanga. 

Prjón og hekl er í uppáhaldi

( HVAÐ ERTU MEÐ Á PRJÓNUNUM )   klara@nyprent.is

Þórdís Erla Björnsdóttir Blönduósi

Heklaður skírnarkjóll (2002).

Þórdís með son sinn, Guðjón Óla.  AÐSENDAR MYNDIR

Peysa sem ég prjónaði 2020. Prjónaður skírnarkjóll (2003).

Veðráttuteppið, hvítu rendurnar eru skil milli mánaða.

 Sjal og vettlingar úr íslensku handlituðu garni. 

Kjóll úr handlituðu íslensku garni frá Vatnsnesyarn. 

Þessi peysa er í miklu uppáhaldi úr íslensku handlituðu garni úr ýmsum 
áttum.

Námsbrautir Námsbrautir 
við FNVvið FNV
Bóknámsbrautir 
til stúdentsprófs 

• Félagsvísindabraut 
• Fjölgreinabraut 
• Hestabraut 
• Náttúruvísindabraut 
Aðrar brautir: 
• Starfsbraut 

Iðnnámsbrautir
• Húsasmíði 
• Húsgagnasmíði 
• Bifvélavirkjun
• Vélvirkjun / Rennismíði
• Rafvirkjun 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki

Starfsnámsbrautir 
• Hestaliðanám 
• Kvikmyndatækni 
• Nám til iðnmeistararéttinda 
• Sjúkraliðabraut 
• Vélstjórnarnám A og B

Fjarnám 
Skólinn býður upp á fjarnám í flestum 
bóklegum áföngum sem 
í boði eru í dagskóla. 

fnv.is
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KROSSGÁTUSMIÐUR  Páll Friðriksson   

SVÖR VIÐ VÍSNAGÁTUR  :Strengur.

Sudoku

Krossgáta

FEYKIFÍN AFÞREYING                         

Feykir spyr...

Hvað er best 
við að búa í 
Húnavatns-
sýslu?
Spurt  á Facebook

UMSJÓN : klara@nyprent.is

„Mikil ungliðun í sveitum 
og mikið félagslíf í 
vestur sýslunni.“

Kristinn Rúnar Víglundsson

Finna skal út eitt orð 
úr línunum fjórum:  

Ótrúlegt  - en kannski satt...
Worcesterskíri er sýsla á Suðvestur-Englandi á Bretlandseyjum og  
Worcester nefnist höfuðborgin. Hvað skyldi vera þekktasta varan frá 
þessum stað, jú, Worcestershiresósan að sjálfsögðu, sem oft ert notuð 
til að bragðbæta matar- og drykkjaruppskriftir. Ótrúlegt, en kannski satt, 
þá er sósan í meginatriðum gerjuð ansjósusósa.

Tilvitnun vikunnar
Áttu óvini? Gott. Það þýðir að þú hafir tekið afstöðu á 
einhverjum tíma í lífi þínu. –  Winston Churchill

„Góð staðsetning, 
hafið og fjöllin.“

Hafdís Ásgeirsdóttir

„Lítið þægilegt samfélag og 
stutt í allar áttir.“

Ármann Óli Birgisson

LAUSN SÍÐUSTU KROSSGÁTU:  Brátt kosið um sameiningu.

FF

„Það er auðvitað 
náttúrudýrðin og 

veðurblíðan (svona oftast).“

Fjóla Dögg Björnsdóttir

Ofnbakaður teriyaki 
silungur og
marengsrúlluterta
Matgæðingar vikunnar eru þau Vigdís Elva Þorgeirsdóttir, leið-
beinandi við Höfðaskóla á Skagaströnd og kennaranemi við 
Háskóla Íslands, og eiginmaður hennar, Þröstur Árnason sjómaður 
á Drangey SK-2.   
 Þau eiga saman fjögur börn á aldrinum 8 til 20 ára og búa á 
Skagaströnd. 

AÐALRÉTTUR 

Ofnbakaður 
teriyaki silungur

u.þ.b. 800 g silungur (bestur 
beint úr Hnausatjörninni)

1 msk. ólífuolía
1 tsk. smjör
salt og pipar
6-8 msk. teriyakisósa
1 hvítlauksrif
2 stilkar vorlaukar
6 msk. hreinn fetaostur
slatti af ristuðum sesamfræjum

Aðferð: Hita ofninn í 180°C. Setja 
silunginn í eldfast mót. Saxa 
hvítlauk og vorlauk mjög smátt og 
blanda saman við teriyakisósuna. 
Pensla fiskinn með sósunni, meira 
er betra. Strá svo ristuðum 
sesamfræjum yfir og elda í ofni í 
u.þ.b. 8-10 mínútur. Þegar fisk-
urinn er að verða tilbúinn er gott 
að mylja fetaostinn yfir. Gott með 
fersku salati og hrísgrjónum.

EFTIRRÉTTUR 

Marengs-
rúlluterta

4 eggjahvítur
2 dl sykur
½ dl púðursykur
Kornflex eða Rice Krispies ef vill

Aðferð: Allt hrært saman þar til 
blandan verður stífþeytt. Ef þið 
ætlið að setja Rice Krispies eða 
kornflakes út í er það gert núna og 
hrært saman með sleif. Smurt á 
bökunarplötu og sett inn í 135°C 
heitan ofn og bakað í 40-50 mín-
útur. Botninum er hvolft á annan 
smjörpappír og látinn kólna 
aðeins. Inn í þetta set ég oftast: 

½ l þeyttur rjómi
1 plata af karamellufylltu 

súkkulaði
1 dós ferskjur

Aðferð: Skerið súkkulaðið og 
perurnar og setjið saman við 
rjómann. Rjómablandan smurð á 

( MATGÆÐINGAR VIKUNNAR )  siggag@nyprent.is

Vigdís Elva og Þröstur   |   Skagaströnd

Vigdís Elva og Þröstur. 
AÐSEND MYND

allan botninn og svo er rúllað. 
Gott að setja heita íssósu frá 
Kjörís ofan á til skrauts.
 Skotheld terta sem hægt er að 
borða nánast strax og búið er að 
setja á hana.

Við skorum á Guðrúnu Elsu 
Helgadóttur og Arnar Ólaf 
Viggósson. Þau eru miklir mat-
gæðingar og höfðingjar heim að 
sækja.
Verði ykkur að góðu! 

Marengsrúllutertan gómsæta.   AÐSEND MYND
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Vísnagátur Sveins Víkings
Veiðitæki og hnaus eg hugsa´um.
Á hljóminum kennist þetta undur.
Viðsjáll í ám, og oftast á buxum.
Á örlagastund var höggvinn í sundur.




