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1. tölublað 4. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Patreksfjörður. Séð yfir Vatneyrina, Hafnarmúli og Örlygshöfn í baksýn.  Mynd: Gústaf Gústafsson.



Hús eða íbúðir óskast til leigu

SFR – stéttarfélag óskar eftir íbúðum og/eða sumarhúsum til 
leigu fyrir félagsmenn sína tímabilið júni, júlí og ágúst 2015, á 
sunnanverðum Vestfjörðum og  suðausturlandi. Einungis full- 
frágengið húsnæði í góðu ásigkomulagi kemur til greina, auk 
þess sem húnæðið þarf að vera fullbúið húsgöngum og búnaði. 
Lóðir þurfa einnig að vera fullfrágengnar. 

Áhugasamir sendi upplýsingar til Önnu Dóru Þorgeirsdóttur, 
verkefnastjóra SFR á netfangið dora@sfr.is fyrir 27. jan. næst-
komandi. Allar almennar upplýsingar verða að koma fram, s.s. 
verð, almennt ástand eignarinnar, staðsetning, stærð, mögu-
leikar á fjölda gesta, aldur eignar, aðstaða (heitir pottar og slíkt), 
lýsing á útivistarmöguleikum og afþreyingu í næsta umhverfi, 
o.s.frv. auk mynda. Öllum tilboðum verður svarað.
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Sýslumaðurinn:

Dregur úr starf-
semi í Bolungavík
Sameinað embættis sýslumanns 

á Vesfjörðum tók til starfa um 
áramótin. Þegar eru komnar 

fram breytingar. Ráðinn hefur verið 
löglærður fulltrúi á Patreksfirði sem 
styrkir starfsstöðina þar umtalsvert. 
Þrír starfsmem í Bolungavík hafa 
verið fluttir til Ísafjarðar og eru þá 
aðeins eftir 2 starfsmenn. Jónas Guð-
mundsson, sýslumaður staðfesti að 
hann stefndi að því að loka núverandi 
aðstöðu í Bolungavík. Húsnæðið 
væri of dýrt fyrir svo fáa starfsmenn 
og til skoðunar væri að leigja aðstöðu 
í Sparisjóði Norðurlands fyrir starfs-
mennina tvo. Staðan á Hólmavík 
væri óljós. Þar væri 1 1/2 starf og 
Jónas sagðist hafa áhuga á að styrkja 

starfsemina 
þar, en ekkert 
væri ákveðið 
ennþá. 

Hvað hann 
sjálfan varð-
aði sagðist 
Jónas a.m.k. 
fyrst um sinn 

sitja á Ísafirði. Sú breyting hefði 
orðið að ríkið leggur ekki lengur til 
embættisbústaði og það hefði áhrif. 
Jónas Guðmundsson, sýslumaður 
bý í embættisbústað í Bolungavík 
og getur verið þar áfram, en Jónas 
sagði húsnæðið orðið lélegt og þyrfti 
verulegt viðhald. Ekki væri gert ráð 
fyrir fjármagni til viðhalds þess. 

Síminn kærður
Ábúendur á Skjaldfönn í Ísa-

fjarðardjúpi lögðu fram í 
desember kæru á hendur 

Símanum hjá lögreglustóranum í 
Kópavogi. Kært er að fyrirtækið 
hafði þá ekkert aðhafst til þess að 
koma á símasambandi. Alls var bær-
inn án sambands í þrjár vikur sem er 
grafalvarlegt meðal annars vegna ör-
yggissjónarmiða. Barst ábending frá 
112 um að íhuga kæru. 

Þegar loksins kom viðgerðarmaður 
var aðeins komið á símasambandi til 
bráðabirgða og er svo enn. Síminn 
bauðst til þess að fella niður afnota-
gjöld í tvo mánuði en að sögn Krist-
bjargar Lóu Árnadóttur, bónda á 
Skjaldfönn er ekki farið að sjást í efndir 
né liggur fyrir hver fjárhæðin verður. 
Fyrirtækið hefur gefið út reikninga 
eins og ekkert hafi í skorist og inn-
heimtir þá með venjubundnum hætti. 

Stýrimenn fengu greitt 20 mkr. 
Stýrimenn á 30 tonna smábát-

unum þremur í Bolungavík hafa 
fengið greiddan fullan hlut eins 

og lög og kjarasamningar kveðja á 
um. Höfðu þeir áður aðeins fengið 1 
hlut greiddan en átti rétt á 1 1/2 hlut. 
Samkvæmt upplýsingum blaðsins Vest-

firðir var leiðrétt 1 ár aftur í tímann 
og nam full leiðrétting nærri 3 millj-
ónum króna. Þar sem um var að ræða 6 
stöður má ætla að sjómenn hafi fengið 
um 20 milljónir króna þegar með er 
talið orlof, sjóðagjöld og framlag í líf-
eyrissjóð. 

Bændafundur í Holti
Bændur í vestur-Ísafjarðarsýslu 

komu saman á laugardaginn í 
Holti í Önundarfirði. Virkjun-

armál voru efst á baugi. Gunnar Gaukur 
Magnússon, framkvæmdastjóri Vestur-
Verks gerði grein fyrir áfromum um 
Hvarárvirkjun. Nýlega var hlutafé 
aukið og HS orka keypti sig inn í fé-
lagið. Framundan eru frekari rann-
sóknir og er stefnt að því að ljúka þeim 
á næstu 2 árum. Að sögn Gunnars er 
eigendum fyrirtækisins full alvara með 
áformum um að reisa 55MW virkjun 
sem framleiðir 320 GWST á ári. 

Tenging við raforkukerfið er þrösk-
uldur á vegi framkvæmda vegna kostn-
aðar, en líklega er ódýrast að leggja línu 
frá virkjuninni suður í Geiradal. Hins 
vegar tekur Gunnar það mikið kapps-
mál fyrir Vestfirðinga að lína verði lögð 
um Ísafjarðardjúpið og til Ísafjarðar 
og þannig fengin fram hringtenging 
rafmagns í fjórðungnum. Kom fram í 
máli hans að sveitarstjórnir á svæðinu 
og Fjórðungssamband Vestfirðinga 
væru ekki að þrýsta á framkvæmdir 
og ynnu slælega að hagsmunamálum 
Vestfirðinga. Benti Gunnar Gaukur á 
að fyrirtæki í eigu sveitarfélaga gætu 
átt og rekið línuna. 

Jakob Valgeir: 

Nærri 53 milljarðar króna 
tapast í gjaldþrotum
Í skýrslu rannsóknarnefdar Alþingis 

er sérstakur kafli um Jakob Valgeir 
hf og tengd félög. Félögin er 8 tals-

ins og skulduðu þau í Landsbankanum 
og Glitni nærri 32 milljarða króna. Nú 
hafa 6 af þessum félögum verðið úr-
skurðuð gjaldþrota og skiptum er lokið 
í þeim öllum. Tvö fyrirtæki er enn 
starfandi Jakob Valgeir ehf og Sýr ehf. 
Samningar hafa því tekist um skuldir 

þeirra. Lýstar kröfur í fyrirtækin sex 
námu 52,8 milljörðum króna og feng-
ust aðeins 189 milljónir króna greiddar 
upp í skuldirnar eða 0,4%. 

Hafa ber í huga að eftir dóma 
Hæstaréttar um gengistryggð lán 
lækkaði skuldin þeirra vegna og það 
kann að vera að það eigi við í ein-
hverjum tilvikum en ekki haft þótt 
svara kostnaði að endurreikna þau 

þegar ljóst var að ekkert fengist greitt. 
Lýstar kröfur gætu því verið hærri en 
rétt er. En engu að síður verður það að 
teljast með ólíkindum að hægt skuli 
vera að stofna til svo gríðarlegra skulda 
og ekki síður að hægt hafi verið koma 
undan nær öllum eignum sem stóðu 
sem trygging fyrir lánunum. Víst er 
að það gerist ekki nema með vitund 
og vilja lánastofnana. 

Yfirlit yfir fyrirtæki Jakobs Valgeirs Flosasonar:
Gjaldþrot Skiptalok Kröfur Greitt Ógreitt Hlutfall Starfsemi

JV ehf - S44 ehf 14.sep.12 29.12. 2014 21.421 97 21.324 99,5 útgerð og vinnsla

Stím ehf 24.5.2012 30.8.2103 24.029 15 24.014 99,9
starfsemi 
eignarhaldsfélaga

Ofjarl ehf 3.10.2012 29.11.2103 2.016 50 1.966 97,5
starfsemi 
eignarhaldsfélaga

R400 ehf 
(Rómur) 7.12.2011 3.4.2013 1.904 2 1.902 99,9

eign og leiga 
aflaheimilda

Gafl ehf 9.7.2012 27.3.2013 1.765 0 1.765 100,0 fasteignarekstur

Áll ehf 17.12.2010 12.9.2012. 1.665 25 1.640 98,5
starfsemi 
eignarhaldsfélaga

52.800 189 52.611 99,6
starfsemi 
eignarhaldsfélaga

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

39% hækkun fasteignaskatts í sveitum
Þegar Ísafjarðarbær hækkaði 

fasteignaskattinn árið 2012 úr 
0,45% í 0,625% urðu gjaldendur 

í byggðarlögunum ekki fyrir neinni 
hækkun þar sem holræsagjald og 
vatnsgjald lækkaði jafnmikið og hækk-
uninni nam. Hækkunin er 39% í krón-
utölu. Hins vegar kom hækkunin fram 

hjá gjaldendum í dreifbýli þar sem þeir 
búa við eigin vatnsveitu eða fráveitu. 
Samkvæmt upplýsingun Gísla Hall-
dórs Halldórssonar, bæjarstjóra eru 
það 721 gjaldandi sem þannig háttar 
til um í sveitarfélaginu. Til viðbótar eru 
38 gjaldendur sem hafa vatnsveitu en 
ekki eru tengdir skolpveitu bæjarins og 

1 gjaldandi sem ekki hefur aðgang að 
vatnsveitu en hins vegar að skolpinu. 
Samtals eru það 760 gjaldendur sem 
verða fyrir hækkun á fasteignagjöldum 
að fjárhæð kr. 13.318.939 vegna hækk-
unar fasteignaskattsins. Tilgangur 
hækkunarinnar var að sækja aukin 
framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 



Njóttu boltans - áfram Ísland

H5005 LÍNAN

100 CMR (riða) skjár.
Afspilun af USB.
T2 móttakari

32“  verð:   86.900.-
40“  verð:   99.900.-
48“  verð: 149.900.-

H6475 LÍNAN
 

400 CMR  skjár
Screen mirroring.
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

55“  verð:  269.900.-
65“  verð:  449.900.-

H6675 LÍNAN
 

600 CMR skjár 
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

48“  verð   199.900.-

  Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Morðin í Frakklandi eru hryllilegur vitnisburður um kúgun og ofstæki 
sem hafa hreiðrað um sig í hugarheimi fólks, sem gætu  á öðrum 
degi og öðrum tíma alveg verið venjulegir friðsamir borgarar. 

Fátt er auðveldara en að breyta eigin viðmiðunum og sannfæra sjálfan sig 
um að rangt sé  rétt og að ofbeldi sé nauðsynlegt og alltof mörg dæmi eru um 
að brenglaður hugur telji  jafnvel manndráp nauðsynleg.  Þetta eru ekki ný 
sannindi. Ranghugmyndir og þróun af réttri braut eru til í hverju þjóðfélagi 
og líklega þekkir hver maður af eigin raun átakanleg dæmi um slíkt. 

Óvíst er að þessi hegðun verði nokkrun tíma upprætt, það verður stöðugt 
verkefni að viðhalda eðlilegum og sanngjörnum leikreglum í hverju þjóðfé-
lagi og halda aftur af ranghugmyndum og viðleitni einstaklinga til þess að 
færa reglurnar til sér í hag og nota þær til þess að halda niðri þeim sem eru 
hinum sömu fjötur um fót. 

Ofstækismennirnir í Frakklandi vilja svipta hinn venjulega mann frelsi hugans 
og kúga hann til hlýðni og þjónkunar við eigin sjónarmið.  Svo langt voru 
þeir leiddir að þeir töldu rétt að drepa þá sem ekki beygðu sig undir andlega 
kúgun ofstækisins.  Það er bilun, smitandi andlegur sjúkdómur, að taka af 
af öðrum frelsi þeirra til hugsana og tjáningar.  Lækningin  er ekki að gera 
málamiðlun, ekki heldur að beygja sig undir vilja kúgarans, lækningin er 
aðeins sú ein að standa fast á eigin frelsi og gefa ekki þumlung eftir.

Þjóðfélag þrífst ekki í kúgun og það veslast upp ef hver og einn er ekki frjáls 
til orðs, hugsunar og æðis. Það er lærdómur sögunnar. Mannlíf í Norður 
Kóreu er helvíti á jörð af því að fólkið er ekki frjálst. Það má ekki hugsa , tala 
eða skrifa á annan veg en þann sem kúgaranum þóknast.  Það er um þessar 
mundir mjög áberandi að grimmdarverkin séu gerð í nafni islam. Það á við 
um voðaverkin í Frakklandi og ekki síður við um illvirki og morð í Nígeríu, 
Sýrlandi og Írak svo helstu dæmin séu talin upp. Engu að síður er það ekki 
islam sem er vandinn, hvorki hin almenna kenning né þorri þeirra sem iðka 
þá trú. Vandinn er ekki bundinn við kenninguna heldur við persónurnar sem 
boða sína útgáfu og afla sér fylgjenda.    

Lausnin er því ekki að stimpla þá sem eru islmaskrar trúar og hvetja til sér-
meðferðar á þeim í varúðarskyni. Lausnin er að berjast gegn ofstækinu og  
gegn kúguninni. Það verður gert með því að vinna stöðugt að því að tryggja 
grundvallarfrelsi hvers manns í hverju þjóðfélagi. Þar liggur orrustan um 
framtíð vestrænna þjóðfélaga. Með því að virða skoðanir hvers manns  og  
rétt hans til þess að setja þær fram    er unnið að því að varðveita samfélög 
sem fólki finnst eftirsóknarvert að búa í, samfélög þar sem fólki líður vel og 
er óþvingað í leik og starfi. 

Við eigum líka í baráttu í íslensku þjóðfélagi til þess að varðveita gildin sem 
skapa eftirsóknarvert samfélag. Andleg kúgun er alltaf sýnileg og það þarf 
alltaf að standa fast gegn ofbeldi manna sem vilja breyta þjóðfélaginu fyrir sig 
persónulega.  Lítt dulin kúgun nokkurra útgerðarmanna  í íslenskum sjávar-
plássum er alvarlegt vandamál. Það hefur birst í starfsmissi og hótunum til 
yfirvalda ef  þau gera ekki eins og hrokagikkir valdsins vilja.  Það veldur því 
að fólki líður illa. það er ekki lengur frjálst að því að setja fram skoðanir sínar 
og sjónarmið því það kann að hafa afleiðingar. Fólki líður illa undir kúgun, 
beinni eða óbeinni og fólk flytur frá samfélögum þar sem því líður illa og 
finnur sér stað annars staðar þar sem það fær að vera frjálst og óþvingað. Ef 
frelsið er tekið burt er samfélagið deyjandi. Tjálningarfrelsið er lykilinn að 
bjarti framtíð, alls staðar, alltaf. 

Kristinn H. Gunnarsson

Tjáningarfrelsið er 
grundvöllur lýð-
ræðislegs þjóðfélags

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Þá er nýtt ár runnið upp og sól 
farin að hækka aftur á lofti. Hag-
yrðingarnir eru vel vakandi sem 

fyrr yfir því sem létt getur lund og um 
leið stungið á líkþornum ef því er að 
skipta. En hefjum leik á veðurvísu.
Sigmundur Þorkelsson, hestamaður 
orti  fyrir skömmu í hesthúsi undir 
Erninum  við morgungegningar á 
mesta snjóflóðahættusvæði  Bolvík-
inga í norðaustan byl.

Ennþá næðir Kári kjaftur 
kófið æðir, færið tefur
ört þú færir illi raftur 
óttuhæðir okkur gefur.

Indriði Aðalsteinsson bóndi á Skjald-
fönn hugsaði til dapurlegra endaloka 
hestanna  fyrir sunnan í illviðri, ef 
til vill því sama og Sigmundi varð að 
yrkisefni:

Þegar úti herjar hríð.
Hesta skortir vörn.
Bíður þeirra banastríð
í Bessastaðatjörn.

En  það er stórkrossinn á forsætisráð-
herrann sem kveikir í hagyrðingun-
um. Fyrst fær orðið Aðalsteinn Valdi-
marsson bóndi á Strandseljum:

Stjórna landi stoltur kann
þótt stormar um hann geysi
því ei lengur hryggir hann
heiðursmerkisleysi.

Fólksins vel mun falla í kram
Fálkakrossins sómi
nú er veitist fyrir fram
frægð og heiðursljómi.

Aðalsteinn lætur duga að segja að orð-
an sé veitt fyrirfram og gefur þannig 
í skyn að forsætisráðherrann muni 
seinna framvísa verðleikum fyrir 
hana. En Indriði á Skjaldfönn gengur 
beint til verks, sem fyrr:

Er þeir kræktu krossi í spikið,
hvergi sá á þeim hikið,
en þjóðin er leið,
og þjóðin er reið,
og þykir víst engum mikið.

Indriði lætur svo kné fylgja kviði með 
vísu sem hann nefnir: Gátan.

Á öðrum skónum var hann.
Enga sæmd af slíku bar hann.
Nú er hann kominn á kross.
Kristur hjálpi oss!

Indriði Aðalsteinsson sendir Fram-
sókn þessa kveðju í tilefni nýlegra 
skoðanakannana sem sýna fallandi 
fylgi maddömunnar:

Þeir yfirgefana einn og tveir
uns á hún sitt fylgi í ský’onum.
En þessi flokkur fríkkar því meir
því færri sem eru í ‘onum.

En kannski á Sigmundur Davíð sér 
eitthvað til framdráttar. Það fannst 
Indriða eftir áramótaræðuna, þar sem 
haft var orð á úrbótum í fjarskiptamál-
um á landsbyggðinni.

Fróðleiksljósið leiftursnjallt
létt um byggð mun standa.
Kemur loksins eftir allt,
eitthvað gott frá Munda? 

Teiknarinn Halldór Baldursson minnist ádeiluteiknaranna á Charlie Hebdo. Myndin birtist í Fréttablaðinu og er birt 
með leyfi höfundar.

Metaðsókn var að jólatónleikum í Ísafjarðarkirkju. Um 600 manns sóttu tvenna tónleika.
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Er gamla dúnsængin orðin slitin? 
Þarf hún að fá upplyftingu?Dúnþvottur

Við þvoum æðardún og skiptum um 
ver á gömlum dúnsængum. 
Setjum æðardún í dúnver.

Geymið auglýsinguna!

Morgunroði ehf. Sími 893-2928
Kárastaðir Borgarnes

Norski laxinn framandi 
tegund í íslensku lífríki
Óðinn Sigþórsson, formaður 

Landssambands veiðifélaga 
hefur í blaðagreinum að undan-

förnu gagnrýnt laxeldi í sjó og bendir á 
hættur sem eru því samfara. hefur hann 
bent á það slys þegar lax slappúr kvíum í 
Patreksfirði haustið 2013 í umtalsverðum 
mæli.  Miklar vonir eru bundnar við upp-
byggingu á sjókvíaeldi á Vestfjörðum, 
einkum á sunnanverðum fjörðunum. 
Eðlilega verður  því gagnrýni á sjókvía-
eldið Vestfiðringum áhyggjuefni. Blaðið 
Vestfirðir bað því Óðinn um að gera grein 
fyrir ástæðum gagnrýni sinnar. Í næsta 
blaði verður gerð grein fyrir svörum og 
sjónarmiðum sjókvíaeldisfyrirtækjanna. 
- Hvert er gagnrýnisefnið?
“Áhyggjur okkar snúast fyrst og fremst að 
því að verið er nota að erlendan laxastofn 
í sjókvíaeldi á Íslandi.  Þessi laxastofn var 
fluttur inn frá Noregi á 9 áratugnum og þá 
strax voru uppi áhyggjur um afleiðingar 
þess að hann yrði notaður í laxeldið.  Jón 
Helgason þáverandi landbúnaðarráð-
herra skipaði nefnd allra hagsmunaað-
ila sem semja skyldi reglur um meðferð 
norska laxastofnsins.  Nefndin skilaði af 
sér haustið 1988 og var það sameiginleg 
niðurstaða nefndarmanna, einnig fisk-
eldismanna, að norska laxinum yrði ekki 
dreift í sjókvíaeldi,  hann mætti aðeins 
nota í strandeldi.  Í nefndarálitinu eru 
rakin ýmis sjónarmið varðandi skort á 
upplýsingum m.a. um erfðaskyldleika 
norska laxins við hinn íslenska.  Nú liggur 
fyrir mikið magn upplýsinga og allar eru 
þær okkur áhyggjuefni.  T.d. hefur erfiða-
mengi þessara stofna verið skráð og í ljós 
kemur að sá norski er mjög fjarskyldur 
þeim íslenska.  Svo mikill munur er á 
genamengi þessara stofna að erfðanefnd 
landbúnaðarin metur það svo að norski 
laxinn sé framandi tegund í íslensku líf-
ríki.   Því er mikil hætta á umhverfisslysi í 
ánum sleppi sá norksi úr kvíum og hrygni 
þar. “ Óðinn minnir á annað mun eldra  
mál, innflutning minksins. “Það er athygl-
isvert að þessi umræða um norska laxinn 
í eldi er mjög á sömu nótum og var þegar 
minkurinn var fluttur til landsins á sínum 
tíma.  Þá voru þeir sem vöruðu við ævin-
týrinu kallaðir úrtölumenn.  Minkurinn  
og innfluttur refur áttu að bjarga byggð 
um landið.  Talið er að stórfjölgun refa 
sé afleiðing af blöndun melrakkans við 
búrdýr.  Þessar tilraunir í náttúrunni hafa 

leitt til stórfellds umhverfistjóns og nú á 
að bæta í með norska laxinum.”  

Skoða þarf sjókvíaeldi  
við Ísland uppá nýtt
- Er einhver hætta þótt laxinn sleppi úr 
kvíunum?
Óðinn Sigþórsson segir að komið hafi í 
ljós að mjög villandi orðræða hafi verið 
höfð um afdrif laxa sem sleppa úr kvíum.  
“Því hefur jafnan verið haldið á lofti að 
þessir búrfiskar kunni ekki að bjarga sér 
í náttúrinni og syndi til hafs og drepist 
þar.  Þá var norski stofninn sagður svo 
kynbættur að til eldis að hann yrði vart 
kynþroska. Allur þessi málatilbúnað-
ur er byggður á sandi.  Það sýnir um-
hverfisslysið í Patreksfirði haustið 2013.  
Nú er deilt um hversu margir laxar sluppu 
þegar starfsmenn Fjarðarlax misstu bát 
fyrirtækisins á eldiskví fyrirtækisins.  
Talsmenn fyrirtækisins gerðu lítið úr 
þessum atburði framanaf allt þar til að 
fréttir bárust um að strokulaxinn væri 
farinn að veiðast í miklum mæli síðasta 
sumar og  haust.  Þegar laxinn var svo 
rannsakaður kom í ljós að sumir þeirra 
voru orðnir kynþroska og aðrir farnir að 
mynda hrogn og svil.  Þessi atburður og 
þær upplýsingar sem hann leiddi í ljós 
gera það að verkum að skoða þarf sjó-
kvíaeldi við Ísland uppá nýtt.  Í Noregi 
eru fjölmargar góðar laxveiðiár ónýtar 
eða stórskemmdar af völdum laxeldis-
ins.  Það hefur gerst þrátt fyrir að þeir 
leyfa aðeins að innlendir laxastofnar séu 
notaðir í eldið.  Hér leyfa menn sér að 
halda því fram að lítil áhætta sé af stór-
felldu sjókvíaeldi og það með erlendum 
laxastofnum  ofan á kaupið.”  

Líta verður til reynslu og rannsókna 
norðamanna í þessu sambandi segir 
Óðinn.  “Það hefur sýnt sig þar að það 
sleppur að meðaltali 1 lax fyrir hvert tonn 
sem alið er.  Að vísu eru þær tölur sem 
fyrirtækin gefa upp  lægri, sem hljómar 
kunnuglega. Þar hefur sýnt sig líka að 
eldislax finnst í ám langt frá eldisstaðnum 
í yfir 100 km radíus.   Þetta verður að 
hafa í huga þegar rætt er um núgildandi 
regluverk fyrir laxeldi á Íslandi. Þegar lax 
slapp úr sláturkví í Norðfirði haustið 2003 
kom eldislaxinn fram í ám á Austurlandi 
allt frá Breiðdal í Vopnafjörð.  Þetta sýnir 
okkur að reglugerðir duga skammt til að 
halda strokulaxi á afmörkuðum svæðum.”

Á síðasta vorþingi voru lögfestar 
breytingar á lögum um fiskeldi.   Þær 
breytingar sem Alþingi gerði á fyrir-
liggjandi gerði á lögunum m.a. með 
breytingum á frumvarpinu herðir mjög 
þær kröfur sem gerðar eru til leyfis-
veitinga og búnaðar laxeldisstöðva.  
“Þarna eru teknar upp ströngustu reglur 
sem við þekkjum frá Noregi.  Nú er hafin 
vinna við að innleiða þær reglur og staðla 
sem lögin kveða á um.  Það er mikið verk 
og ljóst að ekki verður um að ræða að bætt 
verði við þau 20 þúsund tonn sem nú er 
heimilt að ala á næstu árum. Fyrst þarf að 
setja reglurnar og afla þekkingar og þjálfa 
mannskap til að framfylgja þeim.   Þá sér 
maður varla að þörf sé að stækka leyfin 
miðað við framleiðsluna í dag.”

Norska sjókvíaeldið 
óforsvaranlegt
- Er þá þitt mat að sjókvíaeldi eigi ekki 
rétt á sér?

“Að okkar mati er algjörlega óforsvar-
anlegt að vera með norska laxinn í sjó-
kvíum við Ísland.  Ef menn telja hinsvegar 
að það sé óhjákvæmilegt, þá á að nota 
geldstofn í eldið.  Sá stofn er fyrir hendi 
í landinu hjá Stofnfiski sem með svokall-
aðri þrílytna aðferð gerir fiskinn ófrjóan.  
Það er grátbroslegt að þessi ófrjói fiskur 
sem er af norska stofninum er allur fluttur 
út til Noregs í eldisstöðvar þar og alinn til 
slátrunar með góðum árangri.  Á Íslandi 
vilja eldisstöðvarnar ekki sjá þennan stofn 
vegna þess að þeir markaðssetja  norska 
eldislaxinn sem hreina og vistvæna ís-
lenska afurð.  

Staðreyndin er sú að það eru gríðarlega 
margt sem er órannsakað varðandi hætt-
una af eldi norskra laxa við Ísland.  Engar 
upplýsingar eru t.d. um farleiðir laxa sem 
sleppa  úr kvíum og dreifingu þeirra.  Nú 
vitum við þó eftir umhverfisslysið í Pat-
reksfirðri að hluti þeirra lifir af í hafinu 
og verður kynþroska.  Hversu margir þeir 
voru eru mjög slæm tíðindi,  bæði fyrir 
veiðiréttareigendur og eldismenn.”

Óðinn Sigþórsson.

Myndir frá Álfadansinum í Bolungavík föstu-
daginn 9. Janúar 2015.

Þar máti sjá menn, álfa, púka og tröll í sínu 
fegursta skarti.



*Afsláttur gildir eingöngu af útsöluvörum.
*Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“. 
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

ÖLL HANDVERKFÆRI • ALLAR FLÍSAR • ALLT PARKET • ÖLL BLÖNDUNARTÆKI • ÖLL HEIMILISTÆKI 
ALLAR INNIHURÐIR • ÖLL MÁLNING • ÖLL BÚSÁHÖLD • ALLUR ÚTIVISTARFATNAÐUR 

ALLAR POTTAPLÖNTUR • ALLAR VERKFÆRATÖSKUR OG MARGT FLEIRA*

LAGER
HREINSUN
&ÚTSALA

1805656
2201168

1840072

5245599

VERÐ ÁÐUR 9.876

NÚ 6.914 kr.

þú sparar: 2.962 kr

Höggborvél

VERÐ ÁÐUR 9.691

NÚ 5.990 kr.

þú sparar: 3.701 kr

Blandari 1.5 ltr

VERÐ ÁÐUR 69.900

NÚ 55.900 kr.

þú sparar: 14.000 kr

Þvottavél 1000 sn

VERÐ ÁÐUR 9.995

NÚ 6.996 kr.

þú sparar: 2.999 kr

Innimálning 10 ltr.

38%
AFSLÁTTUR!

SPARAÐU

14.000 30%
AFSLÁTTUR!

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

Okkar stærsta útsala frá upphafi

VERÐ ÁÐUR 12.999

NÚ 6.495 kr.

þú sparar: 6.504 kr

Matarstell 20 stk

50%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 1.490

NÚ 999 kr.

þú sparar: 491 kr

Ástareldur

POTTAPLÖNTU

ÚTSALA
Í BLÓMAVALI

20-50%
afsláttur

VERÐ ÁÐUR 2.490

NÚ 1.990 kr.

þú sparar: 500 kr

Orkidea

30-70%
afsláttur

Útivistarfatnaður

40%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 11.999

NÚ 7.199 kr.

þú sparar: 4.800 kr

Gönguskór True North

5872406

30%
AFSLÁTTUR!



8 15.  Janúar 2015

Friðargangan á Ísafirði á Þorláksmessu 2014
Mamma, ert þú einhver fánaberi friðarins? spurði sonur minn mig þegar 
ég sagði honum að ég ætlaði að segja nokkur orð í friðargöngunni í dag. 
Já, þegar stórt er spurt er oft fátt um svör. En er ég það, fánaberi friðarins 
og hverjir skyldu nú flokkast undir að vera það? 

Jú í mínum huga eru margir sem gætu 
tilheyrt þeim hópi að vera fánaberar 
friðar en í þetta sinn vil ég sérstaklega 
horfa til þeirra sem tengjast starfi með 
börnum og ungmennum, hvort sem 
það eru hugsjóna- eða mannúðarstörf 
eða annað, þar sem á þessu ári hafa 
margir atburðir um heim allan, bæði 
góðir og slæmir, tengst þeim. 

Mig langar til að tengja þetta bæði 
vinnu minni og sjálfboðaliðastarfi því 
ég held að það skipti máli. 

En í upphafi er gott að skoða hvað 
er friður og hvernig hefur hann áhrif 
á okkur? Jú í mínu starfi í Fjölmenn-
ingarsetri, sem sinnir þjónustu við 
innflytjendur á Íslandi hefur hann 
töluverð áhrif og það er ekki síður 
andstæða friðar, stríð, óöryggi, of-

beldi og fleira sem hefur áhrif á störf 
mín. 

Einstaklingar, fjölskyldur, börn og 
ungmenni leita til landsins, í von um 
betra líf, frá mörgum löndum þar sem 
ekki ríkir friður og þá skiptir máli 
að vanda til verka, þekkja réttindi og 
skyldur og huga að öllum þeim þáttum 
sem skipta máli fyrir hvern og einn. 

Á fyrstu níu mánuðum þessa árs 
hafa til að mynda 112 einstaklingar af 
41 þjóðerni sótt um hæli á Íslandi þar 
á meðal börn og ungmenni. Það geta 
verið margar ástæður fyrir því að sótt er 
um hæli, t. d stríð, ofbeldi og fleira en 
alltaf er skoðað hvort um raunverulega 
ógn eða hættulegar aðstæður í heima-
landi er að ræða. Í tilfellum barna og 
ungmenna þarf að huga fyrst og fremst 

að þeirra velferð og öryggi. Það hefur 
áhrif á okkur öll sem komum að starfi 
með börnum og ungmennum sem 
hingað koma frá löndum þar sem lengi 
hafa verið átök og ofbeldi. Það er margt 
sem þarf að huga að þegar einstaklingar 
og fjölskyldur byrja nýtt líf í nýju landi, 
nýjum aðstæðum þar sem margt er ólíkt 
þeirra menningu, siðum og venjum. 
Framfærsla og húsaskjól er bara hluti 
af því sem þarf að huga að, öryggi, 
félagslegar aðstæður, andleg líðan og 
heilbrigði eru líka mikilvægir þættir 
sem þarf að vinna með. Það er stundum 
sagt að friðurinn hefjist heima í stofu, 
í eigin sálartetri en ef friðurinn ríkir 
ekki í hjörtum okkar og sál þá gengur 
okkur ekki vel. 

Friðarhugtakið hefur mismunandi 
inntak eftir menningarheimum og 
hefur það til að mynda tengst meira 
innri frið, þ. e í huga og hjarta í aust-
rænni menningu en meira ytri að-
stæðum eins og að ekki ríki stríðsá-
stand í vestrænni menningu. Friður 
snýst m. a um það hvernig fólk lifir, 
hvort við erum að tala um neikvæðan 
frið eða jákvæðan frið þar sem ekkert 
stríð plús félagslegt réttlæti og framfarir 
eiga sér stað. 

En þess má geta að af þessum 112 
sem sóttu um hæli á þessu ári hefur 
20 verið veitt vernd á Íslandi og fjórir 
hafa fengið leyfi af mannúðarástæðum. 
Meðal þeirra eru ríkisborgarar frá 
Palestínu, Sýrlandi, Alsír, Írak og Íran 
en flest okkar hafa heyrt af þeim at-

burðum sem þar hafa átt sér stað á 
þessu ári. 

Það skiptir máli að vanda til verka 
í þessum málum og það er mikilvægt 
verk sem bíður allra þeirra sem koma 
að velferð og öryggi þeirra fjölskyldna, 
barna og ungmenna sem hingað hafa 
komið og eiga eftir að koma. Þegar við 
tölum um frið og fjölmenningu getum 
við hugsað okkur að við séum að sam-
eina kynslóðir og fólk af ólíku þjóðerni 
og skapa m. a börnum og ungmennum 
betri aðstæður og öryggi að vera í. 

Það er alveg ljóst að starf mitt í Fjöl-
menningarsetri væri örugglega tölu-
vert öðruvísi en það sem það er í dag 
ef friður ríkti í öllum löndum heims. 
Lög og reglur á Íslandi væru kannski 
öðruvísi og kannski værum við að 
vinna meira í því að huga að innri frið 
og frelsi. 

En friður, öryggi og heilbrigði tengj-
ast einnig því sjálfboðaliðastarfi sem ég 
tek þátt í hjá Rauða krossinum. Rauði 
krossinn á Íslandi kemur að ýmsum 
verkefnum í löndum þar sem ekki 
ríkir friður. Má þar m. a nefna verk-
efni sem tengjast sálrænum stuðningi 
til barna í Palestínu, munaðarlausum 
og ílla stöddum börnum í Malaví, 
heilsugæsluverkefnum og vannærðum 
börnum í Sómalíu og starfi í athvarfi 
fyrir ungmenni í Sierra Leone. Einnig 
má nefna verkefni í Hvíta Rússlandi 
og Úkraínu sem tengjast fatapökkum 
til barna og ungmenna. Allt eru þetta 
verkefni sem á einhvern hátt eru tengd 
erfiðum aðstæður barna og ungmenna 
hvort sem það er varðandi heilbrigði, 
öryggi, frelsi, menntun eða annað. 
Sjálfboðaliðastörf innan Rauða krossins 
snúa líka að velferð barna og ungmenna 
á Íslandi. 

Gleymum því ekki. 
En snúum okkur aftur að því sem 

kom fram í upphafi, fánaberar frið-

arins, já það má kannski segja að sá 
fyrsti sem kemur upp í hugann sé hinn 
svissneski Jean Henry Dunant sem fékk 
friðarverðlaun Nobels árið 1901 fyrir 
hlut sinn í stofnun Rauða krossins en 
börnin á sumarnámskeiðinu okkar sem 
haldið var í Hnífsdal sögðu að það væri 
bara að betra að kalla hann Jóa D svo 
þau myndu nú hvað hann héti og hvað 
hann gerði. 

Friðarverðlaunin voru líka veitt Al-
þjóðaráði Rauða krossins árið 1917 og 
1944 og Alþjóðaráðinu og Rauða hálf-
mánanum árið 1963 þannig að það má 
segja að Rauði krossinn og sjálfboða-
liðar hans séu á einhvern hátt fánaberar 
friðar. 

En við skulum ekki gleyma hinni 17 
ára gömlu Malölu frá Pakistan sem er 
sú yngsta sem hlotið hefur friðarverð-
launin. Eins og flest okkar vita fékk 
hún þau á þessu ári ásamt Satyarthi frá 
Indlandi fyrir baráttu þeirra gegn undir-
okun gagnvart börnum og ungu fólki. 

Að mínu mati eru þau fánaberar 
friðarins eins og fleiri. 

Samstarfshópur friðarhreyfinga 
minnir á að málstaður og rök friðar-
sinna skipta jafn miklu máli nú og fyrir 
þrjátíu árum og því getum við öll sem 
hér erum tekið að okkur það hlutverk 
að vera fánaberar friðar. 

Munum eftir öllum þeim sem þurfa 
á friði að halda, fræðum börn okkar og 
ungmenni um mikilvægi friðar, hvort 
sem við erum að horfa í innri frið eða 
ytri aðstæður og látum þau skipta máli 
í þeirri vegferð okkar að stuðla að friði. 
Munum eftir öllum þeim sem starfa í 
þágu mannúðar og friðar og munum 
að friður er kærleikur og mannréttindi. 

Að lokum ætla ég að svara spurningu 
sonar míns og segja að ég sé fánaberi 
friðarins og hvet ég ykkur öll til að taka 
þátt í því með mér. 

Takk fyrir mig

ræðumaður var Hrefna Magnúsdótt-
ir, formaður rauða krossins á Ísafirði.
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Kirkjan er fyrir alla
Nú eru jólin liðin og lífið er að 

komast í fastar skorður aftur 
hjá flestum eftir hátíðarnar. 

Jólin eru bæði annasamur og gleði-
legur tími í lífi kirkjunnar. Yfirleitt 
sækja fleiri atburði og uppákomur á 
vegum kirkjunnar á jólum og aðventu 
en á öðrum tíma ársins. Meiri aðsókn 
er að uppákomum sem auglýstar eru 
og eru á allra vitorði en einnig er meiri 
aðsókn í persónulegri þjónustu, í viðtöl 
og ráðgjöf sem prestar veita að kostn-
aðarlausu. Í hinum dreifðari byggðum 
getur verið erfitt að fá viðtal hjá ráð-
gjafa og kostnaðurinn getur einnig 
valdið einhverjum áhyggjum, þessa 
þjónustu veita prestar og hafa sumir 
þeirra sótt sér framhaldsmenntun í 
þeim efnum umfram það sem er kennt 
í guðfræðináminu. Prestar veita ekki 
aðeins þessa þjónustu í aðdraganda 
jóla heldur allt árið um kring og eru 
þeir bundnir þagnarskyldu um allt sem 
að þeim er sagt í trúnaði. 

Undirritaður er sóknarprestur í 

Holtsprestakalli og því prestakalli til-
heyra 4 sóknir, Flateyrarsókn, Holts-
sókn og Kirkjubólssókn í Önundar-
firði og Staðarsókn í Súgandafirði. 
Jólahelgihaldið gekk vel í þetta skiptið 
en undanfarin ár hefur veður stundum 
sett strik í reikninginn. Mér til mik-
illar ánægju (og vonandi fleirum) gekk 
dagskráin upp að öllu leyti nema að 
aðventukvöldi í Holti varð að fresta 
um einn sólarhring vegna veðurs og 
var aðsóknin góð á alla skipulagða við-
burði. Jólahelgihaldið er mikilvægt í 
bæjum, þorpum og sveitum um allt 
land og stór hluti þjóðarinnar nýtur 
og tekur þátt í einhverjum atburðum 
á vegum kirkjunnar á hverjum jólum. 

Jólin eru vissulega ein af stærstu 
hátíðum kirkjunnar og sá tími þegar 
kirkjustarfið er hvað sýnilegast en mik-
ilvægt er að geta þess að í kirkjunni fer 
fram mikið starf allt árið um kring. 
Þó að jólaskrautið sé tekið niður og 
aðventukransinn settur í geymsluna 
heldur kirkjan áfram að gegna mik-

ilvægu hlutverki. Jólaljósin slokna en 
ljós heimins logar jafn skært eftir sem 
áður. Kirkjan er mikilvæg í andlegu lífi 
fólks en einnig í hinu félagslega lífi. 
Guðsþjónustur eru haldnar allt árið 
um kring um allt land, í öllum presta-
köllum starfa kórar og tónlistarfólk við 
kirkjurnar og enn sem fyrr leitar fólk 
til kirkjunnar á mikilvægum stundum 
lífsins, við skírnir, fermingar, hjóna-
vígslur og þegar ástvinir eru kvaddir. 
Kirkjan er sameiningarafl og ein af 
þeim stoðum sem styrkja mannlíf í 
bæ og sveit um landið allt og er öllum 
opin. Þjóðkirkjan er svo nefnd vegna 
þess að hennar hlutverk er að þjóna 
öllum. Hvort sem fólk tilheyrir þjóð-
kirkjunni eða ekki er það hlutverk 
hennar að veita þjónustu ef um það 
er beðið. 

Þessi sérstaða Þjóðkirkjunnar, að 
vera fyrir alla, er að mínum dómi einn 
af hennar stærstu kostum. Allir eru 
jafnir fyrir Guði og þannig er eðli-
legt að allir séu jafnir þegar kemur 

að þjónustu kirkjunnar. Jólin eru 
vissulega liðin en jólaboðskapurinn 
um von og gleði yfir því að frelsari 
mannkyns er fæddur gildir allt árið. 
Ég hvet því fólk til að halda áfram að 

stuðla að fjölbreyttu og uppbyggilegu 
starfi í sínum kirkjum um allt land og 
í þjóðkirkjunni sem heild. 

Í Guðs friði, Fjölnir Ásbjörnsson, 
sóknarprestur í Holtsprestakalli

Eitt þúsund  
og fimm íbúar
Við síðustu mánaðarmót voru 

íbúar Vesturbyggðar 1005. 
Fyrir ári síðan voru íbúar 

Vesturbyggðar 949. Þetta er mikil 
fjölgun fyrir lítið samfélag. Þúsundasti 
íbúinn fluttist til Vesturbyggðar með 
fjölskyldu sinni í byrjun desember 
og er það 10 ára gömul stúlka, Adelia 
Felizidas Valsdóttir sem býr á Patreks-
firði og stundar nám í Patreksskóla. 

Það er ekki að ástæðulausu að 
íbúum á sunnanverðum Vestfjörðum 
hefur fjölgað svo mjög hin síðustu 
ár. Fiskeldi, ferðaþjónusta og kalk-
þörunganám hefur vaxið fiskur um 
hrygg, samhliða útgerðinni sem er enn 
stærsti atvinnuvegur sunnanverðra 
Vestfjarða. Mikil fjölgun íbúa síð-
ustu ár verður þó beint rakin til upp-
byggingar í fiskeldi en foreldrar þús-
undasta íbúans í Vesturbyggð starfa 
einmitt hjá Fjarðalax. Allnokkrar fjöl-
skyldur hafa flust til Vesturbyggðar 
vegna uppbyggingarinnar í fiskeldinu 
og er gleðilegt að sjá þá þróun sem 
orðið hefur síðustu ár. Sveitarfélagið 
bindur að sjálfsögðu vonir við að þessi 
þróun haldi áfram og að íbúum fjölgi 
og nái fyrri íbúatölu en árið 1994 
bjuggu hátt í 1500 manns í Vestur-
byggð. Hér eru glæsileg fyrirtæki, ný 
og gömul, sem þekkja skyldur sínar 
gagnvart samfélaginu og tækifærin 
til vaxtar eru næg. 

Lækkun fasteignaskatts
Samhliða fjölgun eykst krafan um 
þjónustu og hefur Vesturbyggð lagt 
sig fram um að bjóða upp á góða 
þjónustu við íbúa. Álagningarstuðull 
fasteignagjalda lækkaði milli ára. Leik-
skólagjöld hafa ekki hækkað um árabil 
í Vesturbyggð, þrátt fyrir að miklar 

endurbætur hafi verið gerðar á leik-
skólanum á Patreksfirði. Eins er boðið 
upp á ríkuleg afsláttarkjör fyrir barna-
fólk sem gengur á milli lengdrar við-
veru og leikskóla. Þá hækkuðu árskort 
í sund ekki og árskort í líkamsrækt 
lækkaði. Allt er þetta gert til þess að 
létta undir með fjölskyldum. Þá hefur 
þjónusta við eldri borgara verið bætt 
umtalsvert og er sú starfssemi stöðugt 
í endurskoðun og opin fyrir breyting-
um. Í lok árs var kynnt skólastefna 
fyrir Vesturbyggð sem miðar að því 
að auka gæði í innra starfi skólanna. 

Nú um áramótin var nýtt starf 
íþróttafulltrúa auglýst sem er sam-
vinnuverkefni Vesturbyggðar, Tálkna-
fjarðarhrepps, Héraðssambandsins 
Hrafna-Flóka og fyrirtækja á svæðinu. 
Verkefnið gengur út á að samræma allt 
frístundastarfs sveitarfélaganna, efla 
tengsl milli samfélaganna og bjóða 
upp á fjölbreyttara úrval íþróttagreina 
fyrir börn á svæðinu. Þannig verður 
svæðið enn meira aðlaðandi fyrir fjöl-
skyldufólk. 

Hlutverk sveitarfélaga er að skapa 
hagfelld umhverfi fyrir fyrirtæki til 
að starfa í og standa vörð um hags-
muni íbúa og fyrirtækjanna. Lögð er 
áhersla á að nýta þjónustu heimafólks 
og versla við fyrirtæki í heimabyggð 
með samfélagslega ábyrgð að leiðar-
ljósi. Er það í anda við sameiginlega 
stefnu sveitarfélaga á Vestfjörðum um 
sjálfbæra þróun. Sveitarfélagið leggur 
sig sömuleiðis framvið að styðja við 
ný fyrirtæki sem vilja byggja sig upp 
á svæðinu, s.s. eins og fiskeldisfyrir-
tækin sem fá nú tímbundinn afslátt 
af aflagjöldum umfram gjaldskrá og 
bjóða góðar lóðir sem uppfylla kröfur 
fyrirtækjanna. Er þetta gert til að koma 

á móts við fyrirtæki í uppbyggingu. 
Sömuleiðis hefur Vesturbyggð lagt 
sig fram við að skapa umhverfi sem 
er öðrum fyrirtækjum hagstætt t.d. 
með hafnargerð, lóðargerð, ofanflóða-
vörnum og fleira. Vesturbyggð kláraði 
nýlega umfangsmikla framkvæmd við 
hafnarmannvirki á Patreksfirði sem 
var orðin bráðnauðsynleg og skiptir 
útgerðina og fiskeldið miklu máli 
varðandi aðstöðu. Í sumar er áætlað 
að bæta um beturog bæta við nýrri 
flotbryggju á Patreksfirði og lengja 
flotbryggjuna á Bíldudal. Undanfarið 
hafa verið framkvæmdir við bryggjuna 
á Brjánslæk vegna komu nýs Baldurs. 
Hafnarstjórn hefur sömuleiðis sam-
þykkt að láta kanna enn frekar bætta 
hafnaraðstöðu fyrir smábáta og ferj-
una á Brjánslæk. Vesturbyggð byggði 
á sínum tíma með aðstoð ríkisins 
hafnaraðstöðu og landfyllingu vegna 
kalkþörungaverksmiðju Ískalks á 
Bíldudal. Forsendurnar voru brothætt 
byggð á Bíldudal og að í Arnarfirði 
væru kjöraðstæður fyrir kalkþör-
unganám. Sagan hefur sýnt sig að 
þær framkvæmdir hafa margborgað 
sig, bæði fyrir ríkið og Vesturbyggð. 
Á sömu forsendum hefur verið sam-
þykktur stuðningur ríkisins við gerð 
landfyllingar á Bíldudal fyrir laxeldi 
og tengda starfssemi. Er áætlað að ráð-
ist verði í þær framkvæmdir um mitt 
þetta ár ef allt gengur samkvæmt áætl-
unum. Þá munu ofanflóðavarnir við 
Litladalsá á Patreksfirði klárast sem 
eru að mestu leyti kostaðar af Vestur-
byggð en Ofanflóðasjóður kemur að 
hluta til að þeirri framkvæmd. Voru 
framkvæmdirnar forsendur fyrir því 
að hægt yrði að reka heilsárshótel á 
Patreksfirði í gamla sláturhúsinu. 

Miklar framkvæmdir 
framundan
Framundan er mikið framkvæmda-
ár Í Vesturbyggð. Fjárfestingar eru 
áætlaðar um 215 milljónir m.a. í 
verkefnum sem ég hef rakið hér að 
framan en sömuleiðis í innviðum, 
s.s. skóla, endurbótum á íþróttamið-
stöðvum á Patreksfirði og Bíldudal 
og gatnagerð. Þá eru Vesturbyggð og 
Tálknafjarðarhreppur að kanna hvort 
ástæða sé til að sameina hafnarsjóði 
sveitarfélaganna og móta stefnu til 
framtíðar varðandi rekstur þeirra og 
nýframkvæmdir. 

Á árinu var stofnaður löngu tíma-
bær og mikilvægur vettvangur fyrir 
hagsmunamál atvinnulífsins, Sam-
tök atvinnulífisins á sunnaverðum 
Vestfjörðum. Formaður þeirra sam-
taka er Einar Sveins Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Íslenska Kalkþörunga-
félagsins á Bíldudal. Þetta er mikið 
fagnaðarefni og hefur stjórn SASV 
og bæjarráð Vesturbyggðar tekið 
ákvörðun um að funda reglulega um 
sameiginleg hagsmunamál sem eru 
fjölmörg. 

Bæjarstjórn Vesturbyggðar er full-
komlega meðvituð um að til þess getur 
komið, að til skamms tíma verði fyr-
irtækin að leita leiða til að koma fyrir 
nýju fólki með öðrum hætti en verið 
hefur. Það eina sem hamlar vexti okkar 
ágæta samfélags þessa dagana er hús-
næðisskortur en t.d. eru allar 30 íbúðir 

sem sveitarfélagið á í leigu og nokkur 
biðlisti. En flest fyrirtækin hafa unnið 
ötullega að því að koma upp húsnæði 
fyrir starfsfólk sitt eða útvega húsnæði, 
þannig að góður sómi sé að. Má þar 
sem dæmi nefna að Fjarðarlax hefur 
undanfarið unnið að endurbótum á 
húsnæði á Patreksfirði til að hýsa sitt 
starfsfólk, Oddi og Ískalk sömuleiðis 
auk annarra fyrirtækja sem hafa fest 
kaup á fjölbýlishúsi á Bíldudal. Fyrir-
tækin, ný sem og eldri, eru að fóta sig 
í þessum nýja veruleika. Það er meiri 
hreyfing á vinnumarkaðinum, fólk 
færir sig milli starfa í auknum mæli 
og nýtt starfsfólk, nýjir íbúar koma 
annars staðar frá leggja sig fram um 
að aðlagast í nýju samfélagi

Bæjarstjórn Vesturbyggðar væntir 
mikils af þeirri atvinnuuppbyggingu 
sem átt hefur sér stað undanfarið á 
sunnanverðum Vestfjörðum og þeim 
jákvæðu vaxtarverkjum sem því fylgja. 
Í Vesturbyggð er mikill hugur í samfé-
laginu og er það ekki síst vegna skuld-
bindingar og framtíðarsýnar þeirra 
nýju fyrirtækja sem hér hafa verið að 
koma sér fyrir að sú ánægjulega þróun 
hefur átt sér stað. 

Góðir Vestfirðingar. 
Vesturbyggð er vaxandi sveitarfé-
lag. Verkefni nýrrar sveitarstjórnar 
að halda áfram á þeirri braut sem 
hafin var fyrir fjórum árum síðan að 
styrkja grunnþjónustu og gera búsetu 
í sveitarfélaginu ákjósanlegri. Það má 
sífellt gera betur en mörg stór skref 
hafa verið stigin og næstu ár verða 
þau enn stærri. Það er von okkar að 
atvinnulífið verði áfram blómlegt 
þannig að samfélagið sigli sterkt inn 
í framtíðina.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri í 
Vesturbyggð
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Bolungavík:

93% hækkun launa bæjarfulltrúa
Bæjarstjórn Bolungavíkur 

samþykkti á síðasta fundi 
sínum á síðasta ári að hækka 

eigin laun um 93%. Heildarlaunin 
yfir árið hækka úr 3,5 milljónum 
króna og verða 6,8 milljónir króna. 
Hækkunin er 93%. Í fjárhagsáætlun 
er gert ráð fyrir að hækkunin verði 
2,5 mkr en hún verður skv. útreikn-
ingum blaðsins heldur meiri eða um 
3,3 mkr. 

Hækkunin er þó mjög mismikil 
eftir því hvaða stöðu bæjarfulltrúar 
gegna. Mest hækka árslaun formanns 
bæjarráðs. Laun hans verða 1.911.994 
kr. en voru 759.567 kr. samkvæmt 
fyrri reglum. Hækkunin nemur 
152%. Laun annarra bæjarráðs-
manna hækka líka mjög mikið. Þau 
verða 1.423.410 kr. en voru 584.282 
kr. skv fyrri reglum. Hjá þeim er 
hækkunin 144%. 

Formaður bæjarráðs er Baldur 
Smári Einarsson og aðrir sem sitja í 
bæjarráði eru Margrét Jómundsdóttir 
og Halldóra Dagný Sveinbjörns-
dóttir. Einhugur var um hækkunina 
í bæjarráði og bæjarstjórn og stóðu 
meirihluti og minnihluti saman að 
samþykktinni. 

Nýju reglurnar miðast við þing-
farakaup alþingismanna í stað þess 
að miða við FosVest launaflokk 127. 
Þetta hækkar verulega launin, þar 

sem þingfarakaupið er 651.446 kr 
á mánuði en FosVest lfl 127 aðeins 
243.451. Þá eru gerðar þær breytingar 
að horfið er frá föstum greiðslum 

eingöngu og tekið upp blandað kerfi 
fastra greiðsla og greiðslur fyrir hvern 
fund í bæjarstjórn og bæjarráði. 

Þá hækka einnig greiðslur fyrir 

hvern setinn nefndarfund. Fyrir 
formann í nefnd hækkar greiðslan 
um nærri 10.000 kr. og um 5.700 kr. 
fyrir óbreyttan nefndarmann. 

Útreikningarnir í greininni miðast 
eingöngu við kjör bæjarfulltrúa og 
greiðslur fyrir setu á bæjarstjórnar-

fundum og bæjarráðsfundum. Ekki 
hefur verið áætlað hver kostnað-
arhækkunin verður af nefndarstarf-
inu. Þessi hækkun er margfalt meiri 
en samið hefur verið í kjarasamn-
ingum lækna og kennara á undan-
förnum mánuðum. 

Elías jónatansson, oddviti meirihluta bæjarstjórnar. Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir, oddviti minnihluta bæjarstjórnar.

Greiðslur fyrir 13 bæjarstjórnarfundi og 51 bæjarráðsfundi pr. ár.

2014 2015 Hækkun Hækkun %

bæjarfulltrúi 350.569 524.414 173.845 50

forseti bstj 525.854 964.140 438.286 83

bæjarráðsmaður 584.282 1.423.410 839.127 144

formaður bæjarráðs 759.567 1.911.994 1.152.427 152

Heildarkostnaður 2014 3.505.694

Heildarkostnaður 2015 6.771.781

Hækkun í kr. 3.266.087

Hækkun í % 93



Undirbúum okkur fyrir framtíðina, 
hleðslustöðvar fyrir rafbíla

www.reykjafell.is

ABL Sursum er fremstur í flokki hvað varðar 
hönnun og framleiðslu á hleðslustöðvum, 
þýsk gæðavara.
Ítarlegar upplýsingar eru að finna  
á heimasíðu Reykjafells.

Í framtíðinni mun fólk hugsa til núverandi jarðeldsneytis- 
véla líkt og við í dag hugsum til gufuvéla. 
Það mun rifja upp gamla góða tíma en þeir tímar  
verða liðnir og koma ekki aftur.
   „Elon Musk, Tesla“

Fáið fagmenn til að sjá um uppsetningu.

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
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Minningarorð um séra 
Baldur í Vatnsfirði
Falls er von af fornu tré og nú hefur 

séra Baldur í Vatnsfirði safnast til 
feðra sinna. 

Það þóttu firn mikil og áhyggjuefni 
íhaldsmanna við Inn-Djúp er fréttist að 
kommúnisti hefði verið settur prestur 
í Vatnsfirði. Var ekki nóg að þurfa 
að þola Ásgeir í Þúfum og Þorstein á 
Nauteyri, þó fleiri af þessari voðalegu 
manntegund festu hér ekki rætur. Og 
svo var líka búið að ráða hann sem 
barnafræðara. Þvílíkt og annað eins!

Heimavistarskólinn í Reykjanesi 
var á mínum uppvaxtarárum sann-
kallaður kvalastaður a.m.k. fyrir 9 
– 10 ára pasturslitla afdala- og inn-
fjarðasnáða, sem undantekningalaust 
voru barðir, píndir og rændir af eldri 
skóla“bræðrum“ og áttu í engin skjól 
að leita. Með aldri og orku varð maður 
svo sjálfur samdauna þessum skóla-
brag. Það var mörgum smásveininum 
raunabót haustið 1956 og lengi síðan, 
er séra Baldur var ráðinn barnakennari. 
Vistarvera hans stóð alltaf opin þeim 
sem þurftu á vernd og hughreystingu 
að halda. Utan kennslustunda hélt 
hann einnig uppi fjölbreyttu sprelli og 
kúnstum, sem brosa mátti að. Orðspor 
kennarans skilaði sér með börnunum 
heim, sem studdi að því að hann var 
kosinn prestur til Vatnsfjarðarþinga. 
Þá hafði hann einnig fastnað sér góða 
konu frá grónu heimili við vestanvert 
Djúp og þau setjast að búi í Vatnsfirði 
vorið 1958. 

Í þessu harðbýla og lítt vegaða héraði, 
kom sér vel að nýi presturinn lét sér 
fátt fyrir brjósti brenna þegar komast 
þurfti á annexíurnar til messuhalds. Og 
hann lagði á Djúpið, í þess orðs eig-
inlegustu merkingu og þótti mörgum 
nóg um dirfskuna. Eitt sinn náði hann 
nauðulega landi í Borgarey og beið þar 
af sér veðrið. Önnur sigling svakaleg, 
sniðhallt út Djúp til Snæfjallastrandar 

endaði einnig farsællega og þegar trill-
unni hafði verið bjargað undan sjó, 
spurði brúnaþungur sóknarnefndar-
formaður klerk, hvort hann hefði skilið 
skynsemina eftir í Vatnsfirði. „Má vera 
góði, má vel vera“ svaraði séra Baldur og 
vatt sjóvettlingana. „En ég tók frelsar-
ann með mér í staðinn, hann er betri 
en enginn“. 

Líklega hefur frelsarinn þó brugðið 
sér af bæ í togaraveðrinu nokkru síðar, 
en þá sleit Vatnsfjarðartrilluna frá 
bryggju og hún ónýttist. Nærstaddir 
orðuðu vangæslu. „Sjáið þið hnút-
inn, piltar“ sagði séra Baldur, sjálfum 
sér líkur, og benti á hnífilbrotið sem 
dinglaði í landfestarendanum. Ef til vill 
hefur þetta þó verið með ráðum gert hjá 
Frelsaranum, enda guðs kristni við Djúp 
lítill greiði gerður með því að umboðs-
maður hennar tapaðist í sjóinn. Bóka-
fólk og búhöldar stóðu Baldri hjarta 
næst svo og skynsamlega þenkjandi 
nemendur. Að eigin sögn naut hann 
þess mest sinna prestverka að jarða 
Framsóknarmenn og auðvaldinu hafði 
hann andstyggð á. Í fjölmennri afmæl-
isveislu sveitarhöfðingja af því taginu, 
stóð einmitt svo á að kirkjuhöfðingjar 
voru mjög milli tannanna á almenningi 
og gerði afmælisbarnið ítrekaðar atlögur 
að séra Baldri til að fá hans álit þar um. 
Prestur varðist lengi vel, en svo kom að 
hann þraut þolinmæði, reis upp og sagði 
svo hátt að yfirtók veisluglauminn. „Það 
eru smámunir góði, hreinir smámunir, 
að drýgja hór og drekka sér til vansa, hjá 
því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn“! Séra 
Baldur var Djúpmönnum happafengur. 
Við hæfðum honum og hann okkur, 
enda sótti hann aldrei burt og stóð 
meðan stætt var í Vatnsfirði og lengur 
þó. 

Einlægar samúðarkveðjur  
til aðstandenda.

Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn.

Minningarorð um 
hjónin frá Vatnsfirði
Ólafíu Salvarsdóttur f.12. 

ágúst 1931, dáin 21. júlí 
2014 og Baldur Vilhelmsson 

f. 22. júlí 1929. dáin 26. nóvember 
2014. Ólafía var jarðsungin frá dóm-
kirkjunni 30. júlí s.l. en sr. Baldur var 
jarðsungin frá dómkirkjunni þann 3. 
desember sl. 

Vinátta verður aldrei sett undir 
mæliker hins efniskennda, en víst er 
um það að vináttan milli heimilanna 
í Vatnsfirði og Miðhúsum var djúp 
og sönn. 

Þau hjónin í Vatnsfirði treystu á 
foreldra mína og það var gagnkvæmt. 
Í Vatnsfirði var jafnan gestkvæmt, þar 
lagði djúpbáturinn að bryggju og oft 
þurftu bændur að bíða skipsins, þá 
var sjálfsagt að setjast að kaffiborði í 
Vatnsfirði meðan beðið var. Eftir að 
þau prestshjónin drógu saman bú-
skap, nytjuðu bændur í nágrenninu 
hið grasgefna tún. Oftar en ekki var 

kallað í okkur heyskaparfólk til kaffi-
drykkju og einning minnist ég þess að 
börnin voru send með kaffikönnuna 
upp á Hóla, sérstaklega, ef móðir mín 
var við heyskapinn. 

Þau hjón voru ólík, má segja 
að þau hafi verið eins og fjallið og 
vindurinn, en samhent voru þau ef 
einhversstaðar bjátaði á og réttu oft 
hendi, þeim er minna máttu sín. Bæði 
höfðu þau yndi af lestri og voru fróð 
um margt. 

Hin sanna kímni og dillandi hlátur 
frúarinnar er mér ekki síður minnis-
stætt en hnittnar athugasemdir klerks, 
þó svo að þær hafi víðar heyrst. Þau 
hjón höfðu bæði mikinn áhuga á 
hvernig ungu fólki frá Djúpi farnað-
ist og ekkert gladdi Baldur meira, en 
ef það gekk menntaveginn, Lóa lagði 
víst fleira til grundvallar. 

Hið gamla samfélag við Djúp, er 
óðum að líða undir lok, en við sem 

upplifðum þessi ár, þegar búið var 
á nánast hverri jörð, eigum fjársjóð 
minninga, sem gott er að ylja sér við. 
Við lestur dagbóka föður míns, sá ég 
í nýju ljósi, hve samheldnin og sam-
vinnan var mikill þáttur í búskapnum 
á þessum jörðum. Mikil samskipti 
voru einkum á við Vatnsfjarðarfólkið 
og minnist ég þess að syskinin dvöldu 
í Miðhúsum, er móðir þeirra veikt-
ist og eins er Stefán fæddist 1966. Ég 
held að mamma hafi ekki oft verið 
jafnglöð og þegar hún stóð við hlið 
dóttursonar síns við altarið í Vatns-
fjarðarkirkju, er hann giftist dóttur 
Lóu og Baldurs. Þeim vinkonunum 
fannst ekki slæmt að önnur væri 
amma en hin langamma barnanna 
þeirra Kristjáns og Ragnheiðar. 

Kæru systkini og gömlu grannar. 
Það er stutt stórra högga í milli. 
Minning um mæt hjón lifir. 

Þóra Hansdóttir, frá Miðhúsum. 

Minning hjónanna í Vatnsfirði  
sr. Baldurs Vilhelmssonar og  
Ólafíu Salvarsdóttur
Baldur var fæddur á Hofsósi 22. 

júlí 1929 og lést 26. nóvember 
2014. Foreldrar hans voru Vil-

helm Erlendsson, póst- og símstöðv-
arstjóri á Blönduósi, áður Hofsósi, f. 
13. mars 1891 á Sauðárkróki, d. 3. maí 
1972 og Hallfríður, f. 25. sept. 1891 
á Höfða, Hofshr. , Skag. , d. 27. febr. 
1977 í Reykjavík, Pálmadóttir Þórodds-
sonar pr. á Hofsósi. Ólafía Salvarsdóttir, 
húsfreyja og bóndi í Vatnsfirði við Ísa-
fjarðardjúp, fyrr Reykjarfjarðarhrepp, 
fæddist 12. ágúst 1931 í Reykjarfirði s.s. 
Hún lést 21. júlí 2014. Foreldrar hennar 
voru Salvar Ólafsson, b. í Reykjarfirði, 
f. 4. júlí 1888 í Lágadal, Nauteyrarhr. , d. 
3. sept. 1979 og Ragnheiður Hákonar-
dóttir, handavinnukennari og matráðs-
kona í Héraðsskólanum í Reykjanesi, f. 
16. ág. 1901 á Reykhólum, d. 19. maí 
1977. Ólafía eignaðist 1) Evlalíu S. 
Kristjánsdóttur, f. 1. júní 1951 í Reykj-

arfirði, með Kristjáni L. Jónssyni, b. á 
Helgafelli, f. 5. júní 1933. Maður Evlalíu 
er Jóhann Hallur Jónsson húsgagnasm. 
, f. 16. sept. 1952. 

Ólafía og sr Baldur gengu í hjóna-
band 6. október 1957. Börn þeirra eru: 
2) Hallfríður, bókasafnsfr. , f. 25. sept-
ember 1957 í Reykjavík; 3) Ragnheiður, 
f. 6. okt. 1958 í Vatnsfirði, bóndi þar, 
áður póstmeistari á Ísafirði. Maður 
hennar er Kristján Bj. Sigmundsson, 
f. 28. febr. 1956, frá Látrum í Mjóa-
firði. Þeirra börn a) Ólafía, f. 9. júlí 
1985, b) Baldur, f. 15. nóv. 1988. Hann 
einn son; 4) Þorvaldur, f. 5. nóv. 1959 
í Vatnsfirði; 5) Stefán Oddur, f. 5. apr. 
1966 í Reykjavík; 6) Guðbrandur, f. 2. 
maí 1968 í Vatnsfirði. Hann á einn son, 
Stefán, f. 3. ág. 1992. 

Á æskuárum vann Ólafía við bústörf 
í Reykjarfirði. Síðan fór hún í nám í 
Húsmæðraskólanum á Löngumýri. 

Vann í eldhúsinu á Reykjalundi og 
var um tíma ráðskona við Héraðsskól-
ann í Reykjanesi. Eftir að hún settist 
að í Vatnsfirði tóku við umsvif sem 
fylgdu prestssetrinu ásamt búskap. 
Hún gegndi ótal trúnaðarstörfum fyrir 
hrepp og kirkju, ungmenna- og bún-
aðarfélag o. fl. Baldur varð stúdent frá 
MA árið 1950 og lauk cand. theol. prófi 
frá Háskóla Íslands árið 1956. Sama ár 
tók hann við embætti sóknarprests í 
Vatnsfirði og gegndi því til starfsloka 
árið 1999. Einnig prófastur í Ísafjarðar-
prófastdæmi frá 1988. Jafnhliða prest-
þjónustu og búskap var Sr Baldur lengi 
kennari og prófdómari við Héraðsskól-
ann að Reykjanesi og skólastjóri í for-
föllum. Sinnti hann jafnframt félags- og 
trúnaðarstörfum í heimasveit sinni og 
í þágu Vestfirðinga. Þá skrifaði Baldur 
talsvert í blöð og tímarit og lét að sér 
kveða á opinberum vettvangi. 

Ólafía og Baldur í rúningi í Vatnsfirði.

Ólafía Salvarsdóttir, Kristján, Jón í Hagakoti og Baldur Vilhelmsson.

Sigríður Salvars í Vigur, Ólafía og arndís Salvars. auk Hallfríðar B.



1. janúar 2015 sameinast embætti sýslumannsins í Bolungarvík, sýslumannsins á Ísafirði, sýslumannsins á Hólmavík og sýslumannsins á 
Patreksfirði í eitt embætti, embætti sýslumannsins á Vestfjörðum, sbr. lög nr. 50/2014 um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins i héraði. 
Jafnframt flyst lögreglustjórn frá embætti sýslumannsins á Ísafirði til nýs embættis lögreglustjóra á Vestfjörðum, sbr. lög nr. 51/2014 um 
breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996.

Samkvæmt reglugerð nr. 1151/2014 um umdæmi sýslumanna, sem gefin var út 19. desember 2014, verða starfsstöðvar embættis sýslumannsins 
á Vestfjörðum sem hér segir:

Sömu þjónustu verður að fá á öllum starfsstöðvum og verið hefur og má snúa sér til hverrar þeirrar sem er með þau erindi sem um ræðir. 
Löglærðir starfsmenn verða á Ísafirði og Patreksfirði en munu verða með viðveru- og viðtalstíma á Hólmavík og í Bolungarvík samkvæmt 
nánari auglýsingum hverju sinni. 

Aðalsímanúmer sýslumannsins á Vestfjörðum verður 458 2400 og netfang vestfirdir@syslumenn.is Vefur embættisins er undir sameignlegum 
vef sýslumanna, www.syslumenn.is, þar sem frekari upplýsingar  verður að finna, m.a. um afgreiðslutíma á hverri starfsstöð og hvert skuli 
beina rafrænum og bréflegum erindum.    

Bolungarvík, 30. desember 2014.
Jónas Guðmundsson,

sýslumaður á Vestfjörðum
frá og með 1. janúar 2015.

•   Aðalskrifstofa:         Aðalstræti 92, 450 Patreksfjörður, sími  458 2410
•   Sýsluskrifstofa:        Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður, sími 458 2420
•   Útibú:  Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík, sími 458 2450
•   Útibú:  Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, sími 458 2460

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
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Hestamannafélagið Gnýr í Bolungavík efndi til súpuveislu 
sl föstudag í félagsheimili sínu. Boðrið var upp á dýrindis 
fiskisúpu og gaf Jakob Valgeir ehf allt hráefni í súpuna. Gestir 
tóku hraustlega til matar síns og  skemmtu sér vel að vanda.

Að leiðarlokum
Um áratugaskeið hef ég átt 

leið um hlaðið á Vatnsfirði 
á leið suður eða að sunnan. Á 

þeirri löngu leið, sem löngum var enn 
seinfarnari en nú er, var kærkomið 
að heilsa upp á hjónin í Vatnsfirði, 
þiggja veitingar og ræða landsins 
gagn og nauðsynjar. Þau voru hvort 
með sínu sniði gefandi í samtölum, 
greindu menn og atburði af yfirvegun, 
lífsreynslu og án fordóma. Auk þess 
var sr Baldur oft maður augnabliks-
ins og kom með beinskeyttar og 
hnyttnar athugasemdir sem sumar 
hverjar flogið hafa víða. Mannlíf 
við Ísafjarðardjúp naut góðs af þeim 

hjónum, sem settust ung að í Vatns-
firði og ákváðu að eyða þar ævinni. 
Mikil breyting varð á þeim nærri 
sextíu árum sem liðin eru og framtíð 
byggðarinnar var þeim báðum hug-
stæð og jafnvel áhyggjuefni. Víst er að 
sveitasamfélagið sem áður var er að 
mestu horfið, en byggðin heldur velli 
sem sést á því að nú hefur Ragnheiður 
dóttir þeirra ásamt fjölskyldu sinni 
tekið við staðnum og býr í Vatnsfirði. 

Að leiðarlokum vil ég þakka þeim 
Baldri og Ólafíu fyrir góða viðkynn-
ingu og trausta vináttu og færa að-
standendum þeirra samúðarkveðjur. 

Kristinn H. Gunnarsson

Baldur Vilhelmsson og Ólafía Salvarsdóttir í Vatnsfirði, tekin 1965 af Jóni 
aðalbirni Bjarnasyni.
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 105.622
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 124.262

Meira en bara  
blandari!
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KFÍ gekkst fyrir sérstökum körfuboltadegi á laugardaginn fyrir 
yngri kynslóðina. Eins og sjá má af myndunum var ekki slegið af 
og áhuginn mikill í tækniæfingunum. Seinna um daginn tók KFÍ 
á móti Þór frá Akureyri í 1.deild karla og hafi sigur með einu stigi 
með körfu á lolasekúndunni. Sigrinum var eðlilega vel fagnað.



kemur HeILSuNNI í Lag

íSLeNSk FramLeIÐSLa
LITLar TÖFLur
SYkurLauST

Icepharm
aSjá NáNar á víTamíN.IS      FæST í apóTekum um LaNd aLLT



Þjónustuaðili í Hnífsdal - Geirnaglinn ehf - sími 456 3766


