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Endurtekin 
stefnuumræða
Málþingið um menningar- 

og söguferðaþjónustu á 
Vestfjörðum var ágætt 

svo langt sem það náði segir Helga 
Hausner á Ísafirði. „Þar komu fram 
hugmyndir og upplýsingar en spegl-
uðu ekki það sem er nú þegar að ger-
ast og án þess að móta sameiginlegu 
stefnu sem okkur bráðvantar.“ Helga 
er einn að mörgum á Vestfjörðum sem 
starfar að þjónustu við ferðamenn og 
lætur sig málaflokkinn varða og sat 
málþingið á Ísafirði sunnudaginn 22. 
febrúar. Helga kemur frá Þýskalandi 
og hefur verið búsett á Vestfjörðum 
í 18 ár. 

Helga bendir á að ýmislegt hafi 
verið gert sem muni koma að gagni. 
Úr fundaröðinni Vestfiðringi þurfi 
að taka saman fróðleik um einstök 
byggðarlög og sérstöðu þeirra. Það 
efni þurfi að vera aðgengilegt á netinu. 
Þá hafi Markaðsstofa Vestfjarða staðið 
fyrir opnum fundum um opinbera 
stefnumörkun í ferðaþjónustunni. 
En það gangi hægt að móta stefnuna 
og því verði stundum um endurtekið 
efni að ræða á fundum eins og mál-
þinginu. 

„Það vantar stefnur í greininni 
sem allir eru að vinna að, t. d. um-
hverfisstefna því hún er nauðsýnleg. 
Fjórðungssambandi Vestfjarða vinnur 
í Earth Check viðurkenningu og lík-
lega eru 3 ár vinna eftir. Earth Check 
kemur að mörgum málefnum eins og 
losun gróðurhúsa lofttegunda, starfs-

mannastefnu sveitarfélaga, ferða-
mannamál, þróun iðnarins á svæð-
inu og fleira og eru þar á meðal tekið 
fram sorpmál, virkjanir svo eitthvað 
sé nefnt“. Helga segir að teikna þurfi 
raunhæfa mynd af svæðinu og byggja 
á því sem til er og fella það inn í vænt-
anlega stefnu fyrir atvinnugreinina. 
Svæðið geti boðið upp á fjölbreytta 
afþreyingu, náttúrufegurð, kyrrð og 
fámenni, jafnvel einsemd. 

„Það þarf lagasetningu til þess 
að takmarka siglingar skemmti-
ferðaskipa um firðina. Þau geta ekki 
farið hvert sem er vegna mengunar 
og án þess að spilla fyrir öðrum 
ferðamönnum. Þá þarf líka að laga 
heimildir til þess að stjórna umferð 
um landið. Það er betra að gera það 
strax heldur en að þurfa seinna að 
takmarka ferðafrelsið sem þá hefur 
verið um árabil.“

Helgu Hausner finnst sem mætti 
vera meiri samvinna og samstarf 
milli ferðaþjónustufyrirtækja. Það 
sé líka nauðsynlegt til þess að betur 
miði áfram í stefnumótuninni.“Mér 
finnst því miður samkeppnishugsanir 
alltof mikið stjórna samstarf okkar. 
Við þurfum að koma saman og vinna 
stefnuatriðin og standa svo saman að 
framkvæma þau. Ég oska mér að við 
bjóðum ferðamönnum umhverfis-
vænni Vestfirðir þar sem fyrirtækin 
bjóða upp á fjölbreyt en sjálfbærar 
þjónustu. Þá greiðum við öll á því.“ 
segir Helga að lokum. 

Nýr gervigrasvöllur á Torfnesi
Hætt við fjölnota íþróttahús

Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar hefur tekið 
þá ákvörðun að leggja til 

hliðar að sinni áform um byggingu 
fjölnota íþróttahúss og nýrrar sund-
laugar á Torfnesi. Bæjarstjórnin sam-
þykkti að hætt yrði við skipulagsvinnu 
á Torfnesi og þær 10 mkr sem eru til 
verksins verða notaðar til samkeppni 
um hönnun á Sundhöll Ísafjarðar 
og umhverfi hennar við Austurveg. 
Sérstök áhersla verði lögð á útipotta 
og endurbætur á aðstöðu í víðu sam-
hengi þar sem litið yrði til aðgengis, 
klefa, gufu og almennrar íþróttaað-
stöðu. Með þessari ákvörðun tekur 
Í –listinn nýja stefnu í uppbyggingu 
íþróttamannvirkja í Ísafjarðarbæ. Stefnt 
verður að því að gera sem fyrst nýja 
gervigrasvöll á Torfnesi og segir Gísli 
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri að 
ætlunin væri að fá upphitaðan völl sem 
gæti nýst lungann úr árinu. „Ég veit að 
hugurinn stendur til þess að geta vígt 
hann á næsta ári, en til þess þarf margt 
að gerast. Endanleg ákvörðun í því máli 
yrði þá tekin við gerð fjárhagsáætlunar 
í haust“ segir Gísli Halldór og bætti því 
við að það flýtti fyrir gervigrasvellinum 
að hætta við skipulagstillöguna. Hann 
taldi kostnað við völlinn geta orðið 150 
milljónir króna en vel á annan milljarð 
króna gæti kostað nýtt fjölnota íþrótta-
hús og sundlaug á Torfnesi. 

Gísli segir hönnunarsamkeppn-
ina um Sundhöll Ísafjarðar vera leið 
Í-listans til þess að svara kalli íbúana 
um góða aðstöðu til að fara með fjöl-
skylduna í sund. Áherslurnar væru 
í þessari röð: „að bæta aðgengi fatl-
aðra, að bæta vinnuaðstöðu starfs-
manna og kennara, að koma fyrir 
útipottum, að bæta almenna aðstöðu 
og auka möguleikana á iðkun ýmis 
konar heilsuræktar. Við munum líka 

leggja þunga áherslu á að þetta verði 
gert af fullri virðingu við Sundhöll Ísa-
fjarðar, sem þáverandi húsameistari 
ríkisins Guðjón Samúelsson teiknaði, 
en Sundhöllin sem er í hjarta bæjarins 
verður 70 ára á næsta ári. Tekið verður 
tillit til skrúðgarðsins að Austurvelli 
og hugsanlega má mynda einhvers 
konar tengingu þar. Við ætlum okkur 
svo að láta arkitekta fremja galdurinn 
fyrir okkur. 

Kannski getum við ekki gert þetta 
allt og kannski þarf að framkvæma 
þetta í einhverjum skrefum, en við 
trúum að við getum gert góða hluti. 
Aðgengi fatlaðra er ómögulegt þarna 
eins og er og vinnuaðstaðan er það 
líka. Búningsklefar eru ekki sérstakt 
vandamál, en ef aðstaða starfsmanna 
verður lagfærð þá kallar það sjálfkrafa 
á uppstokkun á klefunum.“

Vill fjölnota íþróttahús
Marzellíus Sveinbjörnsson, bæjar-
fulltrúi Framsóknarflokksins segir að 
yfirbyggt íþróttahús á Torfnesi hafi 
verið á stefnuskrá flokksins og kosn-
ingamál í fyrra og að hann standi við 

það. Marzellíus vill að svæðið verði 
skipulagt eins og til stóð. Hann styð-
ur athugun á Sundhöll Ísafjarðar en 
telur nóg að verja 2 milljónum króna 
til athugunarinnar. Hann segist líta á 
Sundhöllina sem fokhelt hús. Það þurfi 
aðstöðu fyrir starfsfólk, gufubaðsað-
stöðu fyrir bæði kynin, bætt aðgengi 
fyrir fatlaða. Þá segir Marzellíus að loft-
ræstikerfið sé komið til ára sinna og að 
búningaklefarnir séu barn síns tíma. 
Þá vantar bílastæði og segist Marzellí-
us ekki mæla með aukinni starfsemi í 
húsinu. „Endurbætur á Sundhöllinni 
verða miklu dýrari en meirihlutinn 
áætlar og er það skynsamlegt að reka 
tvær íþróttamiðstöðvar á Eyrinni ? “ 
segir Marzellíus Sveinbjörnsson, bæj-
arfulltrúi. „Ég lít svo á að meirihlutinn 
hafi ákveðið að fara í uppbyggingu við 
Sundhöllina“. Marzellíus segir að upp-
bygging íþróttaaðstöðu verði dýr og 
sveitarfélagið þurfi að gæta vel að fjár-
málunum. Það sé skoðun hans að um 
svona stór mál eigi að vera samstaða í 
bæjarstjórn. 

Ekki náðist í Daníel Jakobsson, 
oddvita Sjálfstæðisflokksins.

Ísfirðingar hluskarp-
astir í Skólahreysti 2015
Vestfjarðariðill Skólahreysti 2015 
fór fram í síðustu viku í Mýrinni í 
Garðabæ. Keppendur höfðu greini-
lega gaman af og lögðu drógu ekki af 
sér. Lið Grunnskóla Ísafjarðar varð 
hlutskarpast og mun taka þátt í úr-
slitakeppninni. Lið Grunnskóla Ísafjarðar sem sigraði í Vestfjarðariðlinum 

og keppir til úrslita í lok aprílmánaðar í Laugardalshöll

Lið Gunnskóla Vesturbyggðar sem varð í 2. sæti
Lið Grunnskóla Hólmavíkur sem varð í 3. sæti
 Myndir: Geir Guðsteinsson.
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Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og 

hömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.

Beats Studio 2.0 by  Dre
Vinsælu heyrnartólin

frá 49.990 kr. 

Wahoo BlueHR

iRig Voice
fyrir iPhone, iPad og iPod Touch

7.990 kr. 

Apple TV
18.990 kr. 
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566 8000 istore.isí Kringlunni

iPhone 
frá 68.900 kr. 

Frábærir Braven hátalarar
Verð aðeins 19.990 kr. 

Veðurheldir Bluetooth hátalarar með batteríi sem endist í allt að 12 tíma.
Einnig hægt að nota hátalarann sem hleðslubatterí fyrir síma.

Fermingarbros? Ójá!

frá  kr. 174.990
MacBook Air

frá  kr. 94.990
iPad Air 2
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Ritstjóri blaðsins var beðinn um að taka þátt í málþingi um sjávarút-
vegsmál, sem einn af nýju stjórnmálaflokkunum, Píratar, hugðust 
standa fyrir.  Þeir hafa unnið að undirbúningi með nýjum sam-

tökum atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi sem eru í raun gamla LÍÚ í nýjum 
klæðum. LÍÚ hafnaði því að taka þátt í fundinum og blaðafulltrúi þeirra 
sagði ekki koma til greina að vera á sama stað og ritstjórinn. Píratarnir 
vildu ekki láta segja sér hvaða skoðanir þeir mættu heyra. Varð því ekkert 
af fundinum. 

Þetta er  ofbeldi af yfirlögðu ráði. Skýringar blaðafulltrúans lúta að persón-
unni, “við viljum ekki vera á sama stað og þeir sem eru með stóryrði” 
skrifaði blaðafulltrúinn á facebókina. Kjarni málsins er að farið í manninn 
en forðast að ræða málefnið. Með því að vega að manninum er ætlunin 
að draga úr trúverðugleika málflutningsins. 

Þetta er rökrétt en dapurlegt framhald af valdbeitingu sem frammámenn 
innan samtakanna hafa orðið berir að á undanförnum árum. Rétt er að 
rifja upp nokkur dæmi:

Samherji fékk því ráðið árið 2002 að alþingismaður Norðurlandskjördæmis 
eystra fyrir Vinstri græna flutti ekki hátíðaræðuna á sjómannadeginum á 
Akureyri. Gengið hafði verið frá því að þingmaðurinn talaði en hinn langi 
armur kvótaauðvaldsins á staðnum sætti sig ekki við ræðumanninn og 
annar alþingismaður úr öðru flokki var fenginn til verksins. 

Forstjóri Samherja lokaði fiskvinnslu á Dalvík í framhaldi af rannsókn 
Seðlabankans á verðlagningu á afurðum fyrirtækisins sem seld voru er-
lendis. Rannsókn Seðlabankans var hefnt á Dalvík. Það voru skýr skilaboð 
til ráðamanna þjóðarinnar.

Forstjóri Hraðfrystihússins Gunnarar í Hnífsdal reiddist svo bæjarstjórn 
Ísafjarðarbæjar að hann lét einn togara fyrirtækisins landa í Bolungavík. 
Bæjarstjórnin vildi ekki ganga erinda LÍÚ og álykta eins og samtökin 
kröfðust í tilteknu máli. Skilaboðið voru líka skýr: Það hefur fjárhagslegar 
afleiðingar fyrir bæjarfélagið að hlýða ekki útgerðarvaldinu.

Sjómenn í Bolungavík leituðu réttar síns og sóttu lögboðið kaup. Forstjóri 
fyrirtækisins sagði upp tveimur sjómönnum sem gengu fram í því máli 
og bar við hagræðingu. Skilaboðið eru líka skýr: Það hefur afleiðingar að 
una ekki valdboðinu.

Einstaklingur tengdur sjómanni vekur athygli á facebókinni á því að fram-
kvæmdastjóri útgerðar- og vinnslufyrirtækis hefur lagt í stæði fatlaðra. 
Hart er brugðist við og starf sem sjómanninum hafði verið er afturkallað. 
Skilaboðin eru skýr: Sá sem hefur valdið þolir ekki ætlaða persónulega 
skoðun einstklings á sér og tekur það út á öðrum einstaklingi sem er í 
vinnu hjá honum. 

LÍÚ gekkst fyrir útifundi á Austurvelli á síðasta kjörtímabili gegn þáverandi 
stjórnvöldum. Skipum með áhöfn var siglt til Reykjavíkur og sjómenn 
fengu skýr skilaboð um það sem ætlast við af þeim. Sjómennirnir stóðu 
á Austurvelli í sjógöllum með rýting atvinnurekendavaldsins í bakinu.

Forstjóri Samherja róaði Ísfirðinga með orðunum: Guggan verður áfram 
gul, áfram ÍS og áfram gerð út frá Ísafirði. Hann gekk á bak orða sinna að 
öllu leyti og fannst það allt í lagi. Hann sá bara eftir því að hafa lofað of 
miklu, ekki því að hafa vanefnt loforðið. Honum finnst allt í lagi að svipta 
Ísfirðinga vinnu,tekjum, umsvifum og sóknarfærum sem fylgja öflugri 
útgerð. Honum finnst að það eigi að taka því þegjandi og möglunarlaust. 

Þessi dæmi sýna svo ekki verður um villst að það er eitthvað að í hópi 
þeirra sem hafa mikil völd og auð undir höndum. Þrátt fyrir að án nokkurs 
vafa eru flestir útvegsmenn og kvótahafar lausir við þessa frávikshegðun 
er það líka án nokkurs vafa að yfirgangur og ofbeldi nokkurra manna í 
þeirra hópi er slík að ógerningur er að una við og láta sem ekkert sé. Það 
er of mikið í húfi til þess að hægt sé að líta undan og látast hvorki sjá né 
heyra. Það verður að brjóta þess tilburði á bak aftur. Það er lýðræðisleg 
skylda hvers manns.  

Kristinn H. Gunnarsson

Ofbeldi  LÍÚ  
- útgerðarvaldsins

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Það er við hæfi svona skömmu eftir 8. 
mars, alþjóðlegan baráttudag kvenna 
að birta kvæðið  Ég þekki konur eftir 
Vestfirðinginn Böðvar frá Hnífsdal 
(1906-1961) Guðjónsson,  sem lengi 
var kennari í Árnessýslu og Kópa-
vogi. 

Ég þekki konur 
með eld í æðum,
frjálsar í skapi,
fyndnar í ræðum, 
sem þekkja lífið
og lífssins sorgir,
en minnast sjaldan 
á brunnar borgir.

Æskan svívirt 
og eiðar lognir,
en brennumenn
í burtu flognir.
Heimurinn dæmir þær
hyggjuspilltar,
um nætur beztar, - 
í nautnum villtar.

Dæmir þær úrhrök
og einskis virði,
og dræpi þær eflaust,
ef hann þyrði.
Heimur! Skolaðu
hendur þínar,
ég þekki sjálfur 
systur mínar.

Konur, sem dansa
með dauðann í hjarta,
sem kunna að elska,
en ekki að kvarta.
Konur, sem hlæja,
Og hylja tárin,
Og brosa fegurst,
Þá blæða sárin. 

Hér þarf engu að bæta við nema 
kannski því að enn mun um sinn 
þurfa að brýna menn og konur um 
allan heim á alþjóðlegum baráttudegi 
kvenna.

Víkur næstu sögunni vestur í Súg-
andafjörð í  fögru veðri í febrúarbyrjun. 
Það getur verið, sem víðar, vetrarfagurt 
og Sturla Páll Sturluson setti inn á face-
bókina fyrripart. Um leið kom botn 
innan úr Birkihlíð við fjarðarbotninn 
frá Birki Friðbertssyni:

Gyllir sólin Gölt og hlíð
gæðir fjörðinn lífi
andar þó köldu enn um hríð
útnorðan garðurinn stífi.

Þátturinn endar á þjóðmálunum. 
Kaupþingsdómurinn varð hag-
yrðingunum að yrkisefni. Georg Jón 
Jónsson frá Kjörseyri við Hrútafjörð 
dró málið saman svona:

Nú kreppir að hjá Kaupþingsliði
komið að skuldadögum.
Bankamenn verða að breyta um siði
og beygja sig fyrir lögum.

Meira síðar um Kaupþingsdóminn. 
Gott að sinni héðan frá Traðarstígnum. 

Hlífarsamsætið 2015
Kvenfélagið Hlíf stendur ár-

lega fyrir veglegri samkomu 
og býður eldri borgurum í 

Ísafjarðarbæ. Veittar eru veglegar 

veitingar og soðnir voru margir lítrar 
af heitu súkkulaði ásamt pönnukökum, 
kleinum, snittum og Dísudraumum. Á 
annað hundrað gestir þáðu boð Hlíf-

arkvenna og nutu veitinganna. Hlíf-
arkórinn söng, flutt voru skemmtiatriði 
og Sr Magnús Erlingsson og Gunn-
laugur Jónasson flutti erindi. 
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Raunir rjúpunnar – ákall til nýs umhverfisráðherra
Ekki sýnist afleiðingin metin, 
önnur dýr víst líf sitt munu stytta. 
Þegar sérhver rjúpa upp er etin
út þá deyr vor hinsta rjúpnaskytta. 
 A. L. V. 

Í undangengnum greinum hef ég fjall-
að um rjúpnamergð áður og rjúpna-
þurrð nú. Einnig stórundarlega rjúpna-
ráðgjöf Náttúrufræðistofnunar í haust 
og þann nýja afránsþátt sem ég óttast 
að rjúpnafræðingar annað hvort horfi 
framhjá eða vilji alls ekki viðurkenna. 
Að á sama tíma og refastofninn (en 
aðalfæða refa eru rjúpur) hefur 10 – 
15 faldast, er rjúpnastofninn hruninn 
langt niður fyrir veiðanleg mörk. 

Heimska, blóðþorsti  
og frekja
Skotvís, samtök veiðimanna, hafa oft 
verið óheppin með forvígismenn sína. 
Við sem tilheyrðum „gamla skólanum“ 
á rjúpnaslóð urðum fljótlega illa fyrir 
sportkynslóðinni og vorum uppnefndir 

magnveiðimenn og fjöldamorðingjar. 
Á sama tíma áttu veiðiþjófar, sær-
ingaskyttur, yfirgangsmenn og ut-
anvegaakstursböðlar öruggt skjól og 
lögmannsaðstoð vísa hjá Skotvís. 

Einn af stofnendum Skotvís rekur 
ofangreinda háttsemi skilmerkilega í 
Degi frá 20. des. 2000, en það var Sól-
mundur Tr. Einarsson fiskifræðingur 
sem nefnir greinina“Villimennska við 
rjúpnaveiðar“. Nokkru fyrr hafði ég 
verið að tjá mig svipað í blöðum og 
útvarpi og til þess að þagga niður í mér, 
vildi þáverandi formaður Skotvís gera 
mig að heiðursfélaga, sem ég hafnaði. 
2001 vildu Skotvísmenn ólmir fá að 
skjóta lóur og hrossagauka og fannst 
ég óþolandi í þeim slag og brá vara-
formaðurinn þá á það ráð að kæra mig 
til ríkissaksónara fyrir morðhótun við 
þáverandi umhverfisráðherra. Ekkert 
nema skömmina hafði Skotvís út úr 
þeim málarekstri. Varla þarf að taka 
fram að Skotvís hefur barist af hörku 

gegn allri viðleitni til að rjúpnastofninn 
rétti úr kútnum, og bullað er árvist um 
að sölubann dragi stórlega úr veiði. En 
það er ekki eina óráðshjalið, því í DV 
21. nóv. s.l. krefst formaður fleiri daga 
til veiða, óhagstæð tíð hafi spilt fyrir 
og hann geti ekki láð sínum mönnum 

þó þeir fari til veiða í heimildarleysi.“-
Kerfið er ósanngjarnt og óréttlátt“!

Ég get vel skilið að Elvari Árna Lund 
þyki sárt að koma heim“með byssuna í 
borunni“ en þá ætti hann að snúa reiði 
sinni að þeim sem í haust heimiluðu 
veiði í heila 12 daga í nær útþurrk-
aðan fuglastofn, samanber fjölmargar 
áður fram kominna vitnisburða nátt-
úruunnenda, smala og rjúpnaskyttna. 
Vonandi lætur Skotvís af sinni svart-
nættisheimsku og gengur til liðs við 
okkur sem viljum endurheimta, ekki 
bara veiðanlegan rjúpnastofn, heldur 
allt eðlilegt fuglalíf, sem vargurinn 
hefur vísast stórspillt eða þurrkað út. 

Hret eða ekki hret? 
Um mitt sumar bárust þau gleðitíðindi 
frá Ólafi K. Níelsen að varp rjúpna 
hefði tekist vel og vænta mætti veru-
legrar stofnuppsveiflu. Svo hröðuðu 
þúsundir veiðimanna sér upp um 
fjöll og heiðar, hina leyfðu 12 daga, 

fundu nánast enga rjúpu eða ummerki 
þeirra, en því meira af refum og þeirra 
slóðum. 

Skotvískjáni á Akureyri sagði samt 
í hádegisfréttum RÚV að nauðsynlegt 
væri að fjölga veiðidögum, stofninn 
hlyti að þola það. Ólafur K. bað menn í 
guðanna bænum að vera ekki að rugga 
bátnum. Eðlilega, því nú var orðið bágt 
til bjargar hjá blessuðum fræðingnum 
með buxurnar á hælunum og því varð 
að“rembast eins og rjúpan við staur-
inn“ að hífa þær upp. 

Sú viðleitni birtist í Mbl. á þor-
láksmessu.“Líklegt er að hret sem gerði 
um mánaðarmótin júní, júlí hafi ráðið 
miklu um lélega viðkomu rjúpunnar, 
sumarið 2014.“

Og hér erum við komin að ástæðu 
þess að ég ákvað að blanda mér í 
rjúpnaumræðuna, en svigrúm er tak-
markað og því verð ég að bíða með að 
slá botninn í, þar til í næstu og vonandi 
síðustu grein.

Indriði aðalsteinsson.

Tónleikar lengra kominna nemenda í Hömrum
Í gærkvöld, miðvikudagskvöldið 

11. mars hélt stór hópur lengra 
kominna nemenda Tónlistarskóla 

Ísafjarðar ásamt gestum tónleika með 
fjölbreyttu efni í Hömrum, sal skól-
ans. Um 30 ungir tónlistarmenn komu 
fram á tónleikunum og léku á píanó, 
fiðlu og gítar auk söngs og samleiks. 
Gítarhópur skólans lék tvö lög og rokk-
hljómsveit nemenda TÍ og hljómsveitin 
Rhythmatic spiluðu báðar frumsamin 
lög. 

Í Tónlistarskóla Ísafjarðar er nú 
óvenju stór hópur langt kominna nem-
enda og komu margir þeirra fram á 
tónleikunum. Nemendur sem komnir 
eru á framhaldsstig í tónlistarnáminu 
eru nú 15 talsins, sem er einstakt 
miðað við höfðatölu í tónlistarskólum 
almennt, og enn fleiri eru langt komnir 
í miðnámi. Flestir eru þessir nemendur 
í Menntaskólanum á Ísafirði, en einnig 
örfáir í grunnskóla og svo eldri nem-
endur. 

Á efnisskránni kenndi margra grasa. 
Fyrri hluti dagskrárinnar var einkum 
klassískur, m.a. verk eftir Bach, Moz-
art, Chopin, Liszt, Debussy og ýmsa 
samtímamenn þeirra. Eftir hlé var að-

aláherslan á nýrri tónlist, djass, kvik-
myndatónlist o. fl. Þar mátti m.a. heyra 
lög eftir Mancini, Duke Ellingron, 
Morricone, Sondheim, en einnig voru 
flutt frumsamin lög eftir nemendur. 

Hér eru nöfn þeirra ungu tónlistar-
manna sem fram komu á tónleikunum, 
en á meðfylgjandi mynd eru nokkrir 
þeirra. 

Anna Anika Jónína Guðmunds-
dóttir, píanó

Davíð Sighvatsson, píanó og söngur
Dóróthea Magnúsdóttir, píanó
Hilda María Sigurðardóttir, söngur
Hilmar Adam Jóhannsson, fiðla og 

píanó
Hólmfríður Bjarnardóttir, gítar
Inge Sól Lauridsen, söngur
Jóhanna María Steinþórsdóttir, pí-

anó
Karolína Júlía Edwardsdóttir, píanó
Kristín Harpa Jónsdóttir, píanó
Laufey Helga Jónsdóttir, píanó
Maksymilian Frach, söngur, fiðla
Melkorka Ýr Magnúsdóttir, píanó 

og söngur
Mikolaj Ólafur Frach, píanó og gítar
Nikodem Júlíus Frach, fiðla
Patrekur Brimar Viðarsson, gítar

Pétur Ernir Svavarsson, píanó og 
söngur

Salóme Katrín Magnúsdóttir, söngur
Sigríður Salvarsdóttir, píanó og 

söngur
Sævar Hrafn Jóhannsson, gítar
Þormóður Eiríksson, gítar

Rokkhljómsveit nemenda TÍ 
en hana skipa: Daníel Snær Viðars-

son, söngur
Gunnar Þór Valdimarsson, gítar, Sig-

þór Hilmarsson Lyngmó, gítar,
Björn Dagur Eiríksson, bassi og 

Magnús Ingi Traustason, trommur

Hljómsveitin Rhythmatic
en hana skipa: Hrafnkell Hugi 

Vernharðsson, söngur og gítar, Eggert 
Thomas Nielson, gítar, 

Pétur Óli Þorvaldsson, bassi og Val-
geir Skorri Vernharðsson. trommur
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Yfirstjórnin kostar 150 milljónir króna
Hægt að lækka kostnaðinn um helming

Kostnaður 7 sveitarfélaga á Vest-
fjörðum vegna starfa kjörinna 
sveitarstjórnarmanna og ráð-

inna sveitarstjóra er a.m.k. 150 millj-
ónir króna á þessu ári. Þá er ótalinn 
kostnaður við almenn nefndarstörf 
annarra en bæjarráða, þar sem þau 
eru og einnig er ómetinn kostnaður 
vegna varamanna í sveitarstjórn. Þar 
sem flest sveitarfélögin greiða kjörnum 
sveitarstjórnarmönnum föst mánaða-
laun auk laun vegna setu á hverjum 
fundi sveitarstjórnar hækkar kostnaður 
við það að kalla inn varamann í stað 
aðalmanns um fjárhæð sem nemur 
föstu laununum. Heildarkostnaður 
við kjörna sveitarstjórnarmenn er 
reiknaður skv. samantekt blaðsins sem 
birst hefur áður. Upplýsingar um laun 
sveitarstjóra liggja fyrir og er gert ráð 
fyrir að kostnaður sveitarfélagsins sé 
sem svarar 13 mánaða launum. Ofan 
á launakostnaðurinn er reiknað 20% 
álag til þess að mæta launatengdum 
gjöldum. Stærstu liðirnir í þeim eru 
framlag sveitarfélagsins í lífeyrissjóð 
og tryggingargjald. Segja má með vissu 
að heildarkostnaðurinn 147 mkr sé 
eitthvað vanmetinn, en líklega ekki 
verulega. 

Þennan kostnað væri hægt að 
lækka um nærri helming með sam-
einingu sveitarfélaga. Ef Vesturbyggð 
og Tálknafjörður væru eitt sveitarfé-
lag má ætla að sparnaðurinn yrði sem 
nemur kostnaði Tálknafjarðar eða um 
15 milljónir króna. Með einu sveitar-
félagi á norðanverðum Vestfjörðum er 
ekki fráleitt að kostnaðurinn yrði sá 
sami og við Ísafjarðarbæ einan í dag. 
Það myndi spara 40 milljónir króna á 
ári. Loks má telja raunhæft að sam-
eina Reykhólahrepp og Strandabyggð 
og við það myndu hugsanlega spar-
ast 15 milljónir króna. Samtals fyrir 
sveitarfélögin sjö má leiða líkur að því 
að hægt yrði að lækka kostnaðinn um 
70 milljónir króna á hverju ári. Það 
er nærri helmingur þeirrar fjárhæðar 
sem reksturinn kostar í dag. Ekki 
hefur verið lagt í að meta hvort hægt 
yrði að lækka til viðbótar kostnað við 
rekstur sveitarfélaganna svo sem með 
hagræðingu í rekstri á skrifstofum 
sveitarfélaganna. 

Allt að 15% skatttekna 
Þegar litið er á kostnað við kjörna 
fulltrúa og sveitarstjóra sem hlutfall 
af skatttekjum sveitarfélaganna koma 
athyglisverðar upplýsingar fram. Skatt-
tekjur eru tekjur af sköttum, svo sem 
útsvari og fasteignagjöldum en ekki 
framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Tölur um skatttekjur fyrir árið 2013 eru 
til og þær eru framreiknaðar um 9% til 
þess að áætla þessar tekjur fyrir árið 
2015. Þar sem tekjurnar eru metnar út 
frá árinu 2013 eru tekjur pr íbúa reikn-
aðar skv íbúafjölda í byrjun árs 2013 
og þær síðan framreiknaðar til 2015. 

Kostnaðartölurnar eru allar samkvæmt 
mat fyrir árið 2015. Í Reykhólahreppi 
er kostnaðurinn 15% af öllum skatt-
tekjum. Í Súðavíkurhreppi er hlutfall-
ið 14% og 11% í Tálknafjarðarhreppi. 
Lægst er það fyrir Ísafjarðarbæ eða 
1,9%. Ef teknar eru saman áætlaðar 
skatttekjur fyrir öll sveitarfélögin sjö og 
gert ráð fyrir óbreyttum heildarkostn-
aði 150 mkr nemur hann um 4,7%. 
Gangi það eftir að þessi kostnaður gæti 
lækkað um nærri helming gæti talan 
lækkað niður í 2,5% af skatttekjum. 

Frekari sameining  
sveitarfélaga? 
Það fer ekki á milli mála að með frek-
ari sameingu sveitarfélaga er hægt að 
lækka kostnað við rekstur yfirstjórn-
ar umtalsvert. Það kostar mikið fé að 
halda úti sjálfstæðu fámennu sveitar-
félagi. Það kmeur óhjákvæmilega að 
einhverju leyti niður á þjónustustigi í 
sveitarfélaginu. Á móti því kemur að 
íbúarnir kunna að líta svo á að eigið 
ákvörðunarvald í ýmsum málum er 
varða nærþjónustu skili ávinningi sem 
vegi upp kostnaðinn við sér sveitarfé-
lag. Allt er þetta val sem sjálfsagt er 
að íbúarnir hafi síðasta orðið um. En 
engu að síður ber líka að skoða hvort 
sameining geti falið í sér styrkingu 
byggðanna. Þar er eru einkum tveir 
möguleikar. Annar að huga að sam-
einingu innan sama samgöngusvæðis 
sem gæti fækkað sveitarfélögunum sjö 
niður í þrjú eða jafnvel skoða Vestfirði 
alla sem eitt stjórnsýslusvæði. Árnes-
hreppur og Kaldrananeshreppur eru 
ekki með í þessari úttekt en gera má ráð 
fyrir því að ef hreyfing kemst á skipulag 
sveitarfélaganna muni þau taka þátt í 
umræðunni. Hinn möguleikinn sem 
vert væri að skoða er hvort ávinningur 
gæti verið að samrekstri yfirstjórnar 
eða skrifstofu án formlegrar samein-
ingar sveitarfélaganna. Þessi kostur 
gæti skilað nokkrum sparnað þar sem 
kostnaður við sveitarstjóra er miklu 
meiri en kostnaður við kjörna fulltrúa. 

Hvað svo sem kann að þykja álitlegt 
verður því ekki á móti mælt að sveitar-
félögin eru í fjárhagsvanda og þau hafa 
ekki nægar tekjur til þess að standa 
undir lögboðinni þjónustu. Því verða 
kjörnir sveitarstjórnarmenn að skoða 
af alvöru allar leiðir til þess að lækka 
rekstrarútgjöld og þannig auka svig-
rúm til þjónustu. En kannski ekki hvað 
síst þurfa kjörnir fulltrúar íbúanna á 
Vestfjörðum að velta fyrir sér leiðum 
til þess að auka styrk Vestfirðinga og 
knýja á þann hátt á breytingar sem 
verða fjórðungnum til framfara. Aug-
ljósast að krefjast aukinnar stjórnunar 
yfir auðlindum fjórðungsins til lands 
og sjávar og sanngjarns hlutar af þeim 
gríðarlegu tekjum sem ár hvert verða 
til vegna nýtingar þeirra. Það myndi 
skipta sköpum fyrir vöxt og viðgang 
vestfirskra byggða.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Árskostnaður af sveitarstjórn og sveitarstjóra árið 2015

Sveitarstjórn Sveitarstjóri Samtals
með 20% 
ltgjöldum

Kostn pr íbúa

Ísafjarðarbær 13.784.597 15.860.000 29.644.597 35.573.516 9.827

Vesturbyggð 8.227.763 10.707.216 18.934.979 22.721.975 22.722

Bolungavík 7.296.195 14.024.426 21.320.621 25.584.745 27.810

Strandabyggð 3.928.219 11.044.527 14.972.746 17.967.295 37.432

Súðavík 1.125.000 11.050.000 12.175.000 14.610.000 73.050

Tálknafjörður 3.713.202 9.050.197 12.763.399 15.316.079 49.407

Reykhólar 2.345.206 10.400.000 12.745.206 15.294.247 56.645

147.067.858 21.628
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Strandabyggð 3.928.219 11.044.527 14.972.746 17.967.295 37.432 849.579 480 208.302 518 402.127 438.319 8,5
Súðavík 1.125.000 11.050.000 12.175.000 14.610.000 73.050 850.000 200 86.802 179 484.927 528.571 13,8
Tálknafjörður 3.713.202 9.050.197 12.763.399 15.316.079 49.407 696.169 310 119.146 293 406.642 443.239 11,1
Reykhólar 2.345.206 10.400.000 12.745.206 15.294.247 56.645 800.000 270 95.030 280 339.393 369.938 15,3

147.067.858 21.628 6800 3.149.989 4,7
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Biðskyldan
– Fyrsti maður sem hreytti úr sér svívirðingum  
í stað þess að henda steini var upphafsmaður  
menningar vorrar. –

Þessi kaldhæðnislegu orð eru 
komin frá sálkönnuðinum Sig-
mund Freud. Við tökum ekki 

lengur upp grjót og grýtum fólk til 
bana. Við erum yfir það hafin, við erum 
jú siðmenntað fólk. 

En ekki þarf að rýna lengi í sögu 
og samtíð til að sjá að það er stutt í 
mannlega grimmd. Grimmd og mis-
kunnarleysi eru mannlegir eiginleikar. 
Og því miður er dómsýki engu minni 
í dag en hún var á fyrri tímum. En 

okkar bitra vopn er ekki lengur hart 
grjótið, það er hin ósýnilegu ORÐ. 
Og vígvöllurinn er forsíður blaða og 
tímarita, veraldarvefurinn með sínum 
bloggum og fésbókarfærslum. Þar fellir 
fólk sleggjudóma um menn og mál-
efni án ábyrgðar. Í stað þess að vera 
grýtt til bana er fólk tekið af lífi með 
svívirðingum, það er úthrópað, líf þess 
og tilvera lítilsvirt og niðurnídd. Mann-
orðsmorð er það kallað og verður ekki 
aftur tekið frekar en mannsmorð. Við 
skulum aldrei gleyma því að jafnvel 
sekum manni ber að lífi hans sé sýnd 
virðing. Sleggjudómar og múgæsingur 
hefur aldrei leitt til góðs. 

Biðskyldumerkið hér til hliðar er 
verk listakonunnar Huldu Hákon. Á 
því stendur: Sá yðar sem syndlaus …, 
áframhaldið þekkjum við. Orðin vísa 
til sögu í áttunda kafla Jóhannesarguð-
spjalls. Sögusviðið er Musterið, hús 
Drottins, og svo virðist sem opinber 
aftaka sé við það að hefjast. Kona staðin 
að hórdómi er dregin fram og henni 
stillt upp frammi fyrir Jesú og hann 
krafinn um að dæma hana. Samkvæmt 
fornum lagabókstaf Móselögmálsins 
var hórdómur glæpur sem heimilaði að 
konan væri grýtt til bana. Frammi fyrir 
allra augum stendur konan, fyrirlitin, 
niðurlægð og varnarlaus. Um málsat-
vik fáum við ekkert að vita, ekkert um 
aðdragandann né aðstæður konunnar. 
Hvort hún var skækja eða gift kona, 
ung stúlka sem gegn eigin vilja hafði 
verið lofuð öðrum en hún elskaði. Allt 
eins gat hún verið fórnarlamb nauð-
gunar. Allt var þetta jú hórdómssök. 
En við þessum spurningum fáum við 
ekkert svar, enda skiptir svarið ekki 
máli hér. Það eitt skiptir máli að konan 
hefur verið fundin sek og Jesús krafinn 
um að dæma hana. Hvað segir þú um 
hana? þráspyrja þeir hann. Þegar svarið 
svo loksins kemur er það óvænt og af-

vopnandi: Sá yðar, sem syndlaus er, 
kasti fyrstur steini á hana. Jesús hafði 
kveðið upp sinn dóm, sá einn sem 
hafði hreinan skjöld, hefði flekklausar 
hendur, gat hafið grjótkastið. Á svip-
stundu umbreytist andrúmsloftið, allt 
datt í dúnalogn, svarið hafði hitt beint 
í hjartastað. Í stað þess að horfa á kon-
una og afbrot hennar, líta mennirnir 
í eigin barm. Hendur falla, einn af 
öðrum ganga þeir burt af vígvellinum 
til að hugsa ráð sitt, endurmeta stöðu 
sína í ljósi orða Jesú: Sá yðar sem synd-
laus er kasti fyrsta steininum. 

Engu grjóti var kastað þennan 
dag. Eftir því sem við eldumst og 
þroskumst skiljum við betur sann-
leiksgildi þessarar sögu. Hver lífs-
reynd manneskja veit að boðskap 
hennar ber að taka alvarlega. Sagan 
afhjúpar hvað við mannfólkið getum 
verið grimm og miskunnarlaus hvert 
við annað. Hún opinberar heiftina og 
dómsýkina sem býr innra með okkur 
öllum, en við eigum svo bágt með að 

kannast við. Hún brýtur upp sam-
félagið og sýnir okkur fram á þetta. 
Við getum ekki kastað steininum því 
við treystum okkur ekki til að dæma 
okkur sjálf flekklaus. Hver er ykkar 
flekklaus? spyr sagan. Þannig hvetur 
hún okkur til að snúa við blaðinu og 
stunda kærleika og miskunnsemi í 
stað óvæginnar grimmdar. Guðfræði-
leg þýðing sögunnar er því sú að þrátt 
fyrir illsku okkar og synd þá erum við 
fær um að velja hið góða, velja fyrir-
gefningu, kærleika og sátt. 

Boðskapur sögunnar er því einfald-
lega þessi: Við erum öll syndug. Hvort 
sem er í stóru eða smáu, þá þarf ekki að 
leita lengi til að finna misgjörðir í fari 
okkar allra. Öll þurfum við á fyrirgefn-
ingu Guðs og manna að halda. Því er 
ekkert okkar í raun þess umkomið að 
dæma aðra. Við höfum vald til að velja 
annað. Næst þegar við finnum dómsýk-
ina rísa innra með okkur skulum við 
hugsa okkur um áður en við teygjum 
okkur í grjótið eða smellum á Enter. 

Boltinn er hjá Alþingi, 
ekki þýðendum
Þessi grein er skrifauð í tilefni 

umræðna um þýðingu þýðenda 
og Alþingis á löggjöf Íslendinga 

í kjölfar fréttar af ummælum Sigrúnar 
Magnúsdóttur umhverfisráðherra. 
Ráðherra viðraði það í Fréttablaðinu 
hvort ekki væri hægt að nota mildara 
orðalag við þýðingu Evróputilskipana. 
Eftirfarandi dæmi sýna hins vegar að 
ströng lög og strangar reglugerðir koma 
ekki aðeins frá Evrópusambandinu. 
Íþyngjandi lög og reglugerðir virðast 
koma frá Alþingi og íslenskum eftirlits-
stofnunum og eru stundum í andstöðu 
við Evrópsk lög um frelsi og frjálsan 
flutning vöru og þjónustu. 

Innleiðing tilskipunar ESB 
um mat á umhverfisáhrif-
um nr 85/338
Tilskipun ESB um umhverfismat seg-
ir að allar meiriháttar framkvæmdir 
sem hafa áhrif á umhverfið skuli fara 
í umhverfismat áður en framkvæmd-
ir hefjast. Síðan skilgreinir tilskipun-
in nánar hvaða framkvæmdir teljast 
meiriháttar og þar á meðal eru tiltekin 

samgöngumannvirki. Til meiriháttar 
samgöngumannvirkja teljast langar 
járnbrautir, flugbrautir sem eru lengri 
en 2.100 metrar, hraðbrautir og nýir 
fjögurra akreina vegir sem eru lengri 
en 10 km. 

Í íslensku löggjöfinni, lög um mat á 
umhverfisáhrifum frá árinu 2000, eru 
mun fleiri framkvæmdir skyldaðar í 
umhverfismat. Með öðrum orðum þá 
er íslenska löggjöfin mun meira íþyngj-
andi en tilskipun ESB gefur tilefni 
til. Í íslensku löggjöfinni verða „nýir 
fjögurra akreina vegir sem eru lengri 
en 10 km“ að „nýjum vegum sem eru 
10 km eða lengri“

Almennir vegir á Íslandi þurfa að 
lúta sömu kröfum um umhverfismat og 
fjögurra akreina vegir innan ESB. Ekki 
er líklegt að þessi íþyngjandi íslenska 
löggjöf sé innleidd vegna villu í þýð-
ingu. Líklegra er að íslenski löggjafinn 
vilji hafa lögin strangari en almennt 
gerist í Evrópu. 

Hefði Alþingi samþykkt lög um 
mat á umhverfisáhrifum samhljóða 
tilskipun ESB hefði vegur um Teigsskóg 

verið lagður án umhverfismats og tafa 
sem hafa hlotist af langvarandi deilum 
um áhrif vegar á skóginn. Sé það vilji 
Alþingis getur það fært íslensku lögin 
að tilskipun ESB og lagt venjulegan 
íslenskan þjóðveg um Teigsskóg án 
umhverfismats þar sem hann telst ekki 
meiriháttar framkvæmd samkvæmt 
tilskipun ESB. 

Svo er það annar íslenskur misskiln-
ingur eða þýðingarvilla að Teigsskógur 
sé skóglendi. Samkvæmt alþjóðlegum 
stöðlum og málvenjum þá er Teigs-
skógur ekki skógur, á ensku „wood eða 
forest“ þar sem hann er ekki samfellt 
gróðurlendi sem er að jafnaði vaxinn 5 
m eða hærri trjám. Teigsskógur er kjarr 
á ensku „shrub“ en það er gróðurlendi 
sem er að jafnaði lægra en 6 m. 

Kadmíum í áburði
Innan ESB hefur það verðið kannað í 
áratugi hvort tilefni sé til þess að setja 
lög um hámark kadmíums í áburði. 
Ekki hefur verið talin ástæða til þess 
þrátt fyrir áratuga rannsóknir. Þrjú ríki 
innan ESB, Austurríki, Finnland og 

Svíþjóð hafa hins vegar tímabundna 
undanþágu frá almennu viðskiptafrelsi 
með áburð innan ESB til þess að setja 
hámark á kadmíum í áburði. Ísland 
hefur sett hámark á kadmíum í áburði 
án sérstakrar heimildar frá ESB. Þegar 
Ísland setti slíkt hámark var miðað við 
ströngustu reglu sem finnst en hún 
finnst hjá Finnum. Hún er helmingi 
strangari en sú sem Svíar nota en þeir 
eru með næst ströngustu regluna. 
Samkvæmt skilningi ESB er þessi tak-
mörkun á kadmíum viðskiptahindrun 
sem ekki byggir á vísindalegum grunni. 
Rannsóknir íslenskra vísindamanna, 
Þorsteins Þorsteinssonar, Friðriks 
Pálmasonar og Ingvars Björnssonar 
benda til þess að ekki hafi stafað nein 
hætta af kadmíum í áburði á Íslandi. 
Hætta af kadmíum í áburði getur verið 
mismunandi eftir löndum, jarðvegi og 
úrkomu. Verulega íþyngjandi reglur 
um kadmíum í áburði eru því án vís-
indalegra raka og í andstöðu við reglur 
ESB um fjórfrelsið. 

Hér að ofan eru rakin tvö dæmi um 
íþyngjandi ákvarðanir Alþingis sem 

ganga mun lengra en tilskipanir ESB, 
jafnvel í andstöðu við meginreglu ESB 
um fjórfrelsið. Það má finna fleiri dæmi 
um eindregin vilja íslenska löggjafar-
valdsins til þess að vera kaþólskari en 
páfinn. Nægir þar að nefna íþyngjandi 
reglur um innflutning á kjöti. 

Löggjafarvaldið er Alþingis. Þá á 
Alþingi að fylgjast með því að fram-
kvæmdavaldið, eftirlitsstofnanirnar, 
gangi ekki lengra en lög heimila í því 
að setja íþyngjandi reglugerðir. Boltinn 
er hjá Alþingi, ekki þýðendum.

Gunnlaugur H Jónsson
Eðlisfræðingur

Gunnlaugur fæddist í Bolungavík er 
menntaður eðlisfræðingur og starfar 
við Háskóla Íslands.

Ásta Ingibjörg Pétursdóttir, sóknarprestur í Bolungavík.



Menningartengd ferðaþjónusta 
á sunnanverðum Vestfjörðum
Á málþinginu um menningar- 

og söguferðaþjónustu á Vest-
fjörðum, sem haldið var á 

Ísafirði 22. febrúar sl. flutti Heiðrún 
Eva Konráðsdóttir athyglisvert erindi 
um menningartengda ferðaþjónustu á 

sunnanverðum Vestfjörðum. Rakti hún 
þá uppbyggingu sem þegar hefði átt sér 
stað á undanförnum árum. Fjölbreyttir 
möguleikar á hótelgistingu væru fyrir 
hendi á Patreksfirði, í Breiðuvík og 
Vatnsfirði auk annarra gistingar víða 

um svæðið. Þá hefðu verið byggð upp 
fjölbreytt úrval af söfnum sem hefðu 
aðdráttarafl fyrir ferðamenn svo sem 
byggðasafnið að Hnjóti, Skrímslasetrið 
á Bíldudal, safn Samúels Jónssonar í 
Selárdal og melódíur minninganna á 
Bíldudal. Bryddað væri upp á ýmsum 
hátíðum sem skírskotuðu til ferða-
manna innlendra sem erlendra með 
vísun til byggðanna eða náttúrunnar. 
Þar nefndi Heiðrún Eva sérstaklega 
Rauðasandsfestival, Pönk á Patró og 
Skjaldborgarhátíðina sem er kvik-
myndahátíð. Bæta má við þessa upp-
talningu framtak Bílddælinga með 
tónlistarhátíð á síðsumri og bæjarhá-
tíðirnar í öllum þremur þorpunum sem 
draga að sér brottflutta sem aðra sem 
gaman hafa af hátíðahaldinu. Það eru 
sjómannadagshátíðin á Patreksfirði, 
Bíldudals grænar baunir og Tálknafjör. 

Það kom fram í máli Heiðrúnar 
Evu að hún er að vinna að verkefni 
fyrir Tálknafjarðarhrepp um tengsl 
Hollendinga við Vestfirðinga og 
Tálknfirðinga. Heimildir eru um um-
fangsmikla útgerð Hollendinga hér við 
land og höfðu þeir um tíma bækistöð á 
Tálknafirði, sem þeir nefndu Lus Bay. 
Fylgdu þessum umsvifum Hollending-
anna ýmis samskipti við Íslendinga og 
um tíma var algengt að Íslendingar 
sigldu utan með hollenskum skipum. 
Ætlunin er að athuga hvort ekki verði 
hægt að höfða til hollenskra ferða-
manna með fróðleik um þessa sögu. 
Erindinu lauk Heiðrún Eva með því að 
benda á þá mörgu möguleika sem vær 
fyrir hendi um frekari uppbyggingu 
á menningartengdri ferðaþjónustu á 
sunnanverðum Vestfjörðum. 
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Auglýsingasíminn er 578 1190

B 60 W

Vinnslubreidd 550/650
Afköst 2200/2600 m2

Útskiptanlegur haus
Hægt að nota keflabursta
600-1300 sn/mín
eða diskabursta 180 sn/mín

BR 35/12 C

Vinnslubreidd 
350/1400 mm/fm
Hraði á bursta 
700-1500 sn/mín

BD 40/12 C

Vinnslubreidd 
385/1100 mm/fm
Hraði á bursta 
150 sn/mín

BR 40/10 ADV

Vinnslubreidd 
400/400 mm/fm
Hraði á keflabursta 
1100 sn/mín

Afkastamikil atvinnutæki fyrir 
allar gerðir gólfefna

BD 50/40 RS

Vinnslubreidd 
508/2200 mm/fm
Hraði á bursta 
180 sn/mín

Gólfþvottavélar

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · rafver@rafver.is · www.rafver.is

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

Skjaldborgarhátíðin 

Hollendingar við Tálknafjörð 

Óþrjótandi möguleikar 
• Hvalstöðin á Suðureyri 
• Sauðlauksdalur 
• Bátskumlið í Vatnsdal 
• Uppsalir í Selárdal 
• Saga útgerðar á Bíldudal 
• Verslunarsaga á 

Patreksfirði 
• Sjóslys á svæðinu 
• Námurnar í Stálfjalli 
• Fornleifar á svæðinu 

• Bókmenntir og 
Íslendingasögur sem 
gerast á svæðinu 

• Útróðrar í verunum og 
víkunum, (Keflavík, 
Brunnar, Breiðavík, 
Kolsvík og Hænuvík). 

• Þilskipaútgerð á svæðinu 
• Og fleira og fleira 

 



SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

ÍSAFJARÐARBÆR
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Góugleði á Hólmavík
Um síðustu helgi fór fram Gó-

ugleði á Hólmavík. Sú hefð er 
að karlar sjái um Góugleði en 

konurnar um Þorrablótið. Gríðarleg 
góð mæting var. Meira en 200 gestir 
voru í Félagsheimilinu og komu þeir 

víða að, meðal annars frá Reykhóla-
sveit. Bára Karlsdóttir og Kristján 
Jóhannsson sáu sem endranær um 
veitingarnar og létu veislugestir vel af 
matnum. Myndirnar tók Jón Halldórs-
son frá Hrófbergi. 

Næsta Góunefnd kölluð upp á svið.



Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 
og léttir þrif.

Stiga+húsa+teppi

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Mikið úrval og litaval!

Sérverslun með teppi og parketKomdu með auglýsinguna og fáðu viðbótarafslátt!
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Litli leikklúbburinn 50 ára:

Vegleg afmælisdagskrá
Litli leikklúbburinn á Ísafirði 

heldur upp á 50 ára afmæli sitt á 
þessu ári. Og er margt á döfinni 

á næstu mánuðum. 
Leikklúbburinn frumsýnir gaman-

leikinn „Kallarðu þetta leikrit? !“ eftir 
Ágúst T. Magnússon í Edinborgar-
húsinu 21. mars n.k. Um er að ræða 
samtíma gamanleik með 3 hurðum og 
söngvum, kossaflensi og kinnhestum. 
Fjallað er um tilveru lítils leikfélags 
úti á landi og leikstjórans að sunnan, 
og háleitar áætlanir leikfélagsins með 
nýskrif hirðskálds síns, sem leiðir af 
sér allan þann misskilning er prýðir 
ekta gamanleik. 

Leikritið var frumflutt á Seyðisfirði, 
heimabæ höfundar, árið 2008 og fékk 
góðar viðtökur. Þetta er því í annað 
sinn sem verkið er sett á svið. Leikstjóri 
er Kári Halldór og tónlistarstjóri Stefán 
Jónsson. 

Vegleg afmælisdagskrá
Litli leikklúbburinn á Ísafirði heldur 
upp á 50 ára afmæli sitt á þessu ári. 
Og er margt á döfinni næstu mánuði. 
Það verður ekki eingöngu sett á svið 
leikrit. Á afmælisdaginn sjálfan, þann 
24. apríl kemur út veglegt 50 ára 
afsmælisrit. Sama dag opnar sögu-
sýning á Listasafni Ísafjarðar (Gamla 

sjúkrahúsinu). Þar verður farið yfir 
sögu Litla leikklúbbsins á lifandi og 
skemmtilegan hátt. Sýningin mun 
standa fram í júní. Daginn eftir eða 
laugardaginn 25. apríl verður sérstök 
afmælissýning á „Kallarðu þetta leikrit? 
!“ og um kvöldið munu gamlir sem nýir 
LL félagar hittast og rifja upp góðar 
stundir með Leikklúbbnum, því von 
er á að brottfluttir félagar geri sér ferð 
vestur og taki þátt í gleðinni. 

Stjórn Litla leikklúbbsins mun svo 
afhenda Safnahúsinu á Ísafirði upp-
tökur af leiksýningum, myndir, leik-
skrár, veggspjöld og fleira, til varð-
veislu. 
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Æsku- 
lýðs- 
starf  
KFÍ
Um síðustu helgi fór KFÍ 

með um 20 barna hóp til 
Keflavíkur á hið árlega Nettó 

mót. Félagið hefur farið með ung-
mennin í mörg ár á þetta geysifjöl-
menna mót. Þar er gleðin í fyrirrúmi 
og allir sigurvegarar. Send voru 4 lið 
barna á aldrinum 6 -10 ára. Voru tvö 
stelpulið, eitt strákalið og það fjórða 
var blandað. Myndirnar tók Birna Lár-
usdóttir, einn farastjóranna sem einnig 
lagði til myndatexta. Á heimleiðinni 
urðu ferðalangarnir veðurtepptir á 
Hólmavík.

Þingeyri:

Stefnum að 2500 tonnum
Rúnar Björgvinsson, fram-

kvæmdastjóri Íslensks sjáv-
arfangs ehf í Kópavogi segist 

stefna að því að vinna um 2500 tonn 
af bolfiski á ári á Þingeyri auk mak-
rílfrystingar. Hann segir fyrirtækið 
ekki vera í útgerð en sé í samstarfi við 
útgerðir sem veiði fyrir það og leggi 
til kvóta til viðbótar. Aðspurður segir 
Rúnar að áfram verði vinnsla í Kópa-
vogi og alltaf verði einhver miðlun á 
hráefni milli staðanna ef því hvernig 
stendur á á hvorum stað, en neitar 
því að miðlunin verði með svipuðu 
móti og var hjá Vísi hf á Grindavík. 
Þvert á móti lagði hann áherslu á að á 

Þingeyri væri gott hús og gott starfs-
fólk. Þar væri gott stjórnendateymi 
sem myndi annast reksturinn. Rúnar 
sagði gert ráð fyrir að rekstur hefjist 
þann 24. apríl. Tekið yrði við öllu 
starfsfólki sem fyrir væri á Þingeyri 
og væntanlega bætt við fleirum. 

Rúnar Björgvinsson sagðist 
gera ráð fyrir að samningar við 
Byggðastofnun tækjust um 400 tonna 
þorskígildistonna árlegan kvóta og 
að samið yrði til þriggja ára með 
möguleika á eins árs framlengingu. 
Það verður sama fyrirtækið sem 
stendur að rekstrinum á báðum 
stöðum. 

Hér er næst yngsta liðið, stúlkur í 3. Bekk. Þjálfarinn þeirra var stefanía 
Ásmundsdóttir.

Myndin er af strákaliðinu okkar, 3.-5. Bekkur. Þjálfari þeirra var Gunnlaugur 
Gunnlaugsson. steinþór Bragason var einn af fararstjórum KFÍ þessa helgi.

Elsta liðið okkar- stúlkur í 5. Bekk. Lilja Júlíusdóttir var þjálfarinn þeirra. 
Mariam Esmail var einn af fararstjórum KFÍ þessa helgi.

Áhorfendabekkurinn var oft þétt setinn enda fjöldi barna mikill og margir 
foreldrar og forráðamenn sem fylgjast með alla helgina.

Urðum að hafa okkar eigin verðlaunaafhendingu þar sem lokaathöfn mótsins 
fer svo seint fram að ekki er forsvaranlegt fyrir Vestfirðinga að bíða eftir 
henni, vegna veðurs og færðar. Dugði auðvitað ekki í þetta sinn þar sem 
hópurinn varð allur veðurtepptur á Hólmavík og fékk inni í íþróttahúsinu ásamt 
drengjaliði frá BÍ/Bolungarvík. Móttökur Hólmvíkinga eru alveg einstakar og 
þeir eru boðnir og búnir að aðstoða okkur. Þetta er í þriðja sinn sem  við hjá 
KFÍ verðum veðurteppt á Hólmavík á leið okkar heim af Nettó.

Hér er mynd af yngsta liðinu 1.-2. Bekkur. Þjálfarinn þeirra var Guðni Ólafur 
Guðnason. 
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Árlega greinast rúmlega 70 íslenskir karlar með ristilkrabbamein

Ristilkrabbamein er eitt algengasta krabbameinið og eitt fárra sem hægt er að koma í veg fyrir með leit. Mikilvægt er að þekkja einkennin 
og þeir sem eru 50 ára og eldri ættu að ræða við sinn lækni um leit að ristilkrabbameini.
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