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edinborgarhúsið á Ísafirði hefur lengi verið mikil bæjarprýði, sérstaklega eftir endurbyggingu hússins. Í sumar var lokið við 
frágang lóðar og aðkomu að húsinu og eins og myndin ber með sér hefur verkið tekist afskaplega vel.



Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flott föt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Þjóðaratkvæðagreiðsla um 
framtíð Reykjavíkurflugvallar
Lögð hefur verið fram á Alþingi 

tillaga til þingsályktunar um 
framtíð flugvallarins í Vatnsmýr-

inni í Reykjavík. Lagt er til að efnt verði 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um málið og 
fyrir kjósendur lögð spurningin: 

Vilt þú að flugvöllur og miðstöð 
innanlands- og sjúkraflugs hér á landi 
verði áfram í Vatnsmýrinni í Reykja-
vík?

Svarmöguleikar verði tveir, annað-
hvort já eða nei. 

Í greinargerð með tillögunni segir 
að um framkvæmdina fari samkvæmt 
lögum um framkvmd þjóðaratkvæða-
greiðslna og að niðurstaðan verði 
ráðgefandi fyrir Alþingi. Ögmundur 
Jónasson er fyrsti flutningsmaður 
tillögurnnar en með honum eru 24 
alþingismenn. Segja flutningsmenn 
í greinargerð að “öll skynsamleg rök 
hníga því í þá átt að halda flugvellinum 
og miðstöð innanlandsflugs í Vatns-
mýrinni en verði þar einhver breyting 
á er nauðsynlegt að öll þjóðin fái að 
koma að þeirri ákvörðun á beinan og 
lýðræðislegan hátt.” og fer því ekki á 

milli mála að flutningsmenn vilja að 
flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýr-
inni.

Í rökstuðningi fyrir tillögunni er 
minnt á þýðingu flugvallarins fyrir 
landsbyggðina varðandi aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu og aðra opinbera 
grunnþjónustu. Þar segir ennfremur:

“Í nýlegri skýrslu innanríkisráðu-
neytisins um félagshagfræðilega 
greiningu á framtíð innanlandsflugs 
kemur fram að áætlunarflug innan 
lands muni að öllum líkindum dragast 
mikið saman og verði jafnvel ekki fýsi-
legt ef það verður flutt frá Reykjavík, 
t.d. til Keflavíkurflugvallar. Það er því 
forsenda fyrir virku innanlandsflugi á 
Íslandi að miðstöð innanlandsflugs sé í 
Reykjavík og þannig í nánum tengslum 
við þá þjónustu sem landsmenn sækja 
til höfuðborgarinnar. Í skýrslunni 
kemur einnig fram að innanlandsflugið 
sé þjóðhagslega arðbært og að þjóð-
hagslegur ávinningur af því til næstu 40 
ára séu um 70 milljarðar kr. á núvirði.”

Alls eru fimm þingmenn Norðvest-
urkjördæmis sem standa að flutningi 

tillögurnnar. Það eru ásmundur Einar 
Daðason, Elsa Lára Arnardóttir, Har-
aldur Benediktsson, Jóhanna María 
Sigmundsdóttir og Lilja Rafney Magn-
úsdóttir.  Þrír þingmenn kjördæmisins 
eru ekki á meðal flutningsmanna, þau 
Einar K. Guðfinnsson, Gunnar Bragi 
Sveinsson og Ólína Þorvarðardóttir.

Aðeins tveir þingmenn Vinstri 
grænna og einn þingmaður Samfylk-
ingarinnar, Kristján L. Möller eru á 
meðal flutningsmanna og enginn þing-
manna Pírata eða Bjartrar framtíðar.

Þjóðfræðistofa Háskóla  
Íslands á Hólmavík
Nýtt rannsóknasetur, Rann-

sóknasetur Háskóla Íslands 
á Ströndum – Þjóðfræðistofa, 

hefur verið sett á laggirnar. Rannsóknir 
í þjóðfræði verða þar í öndvegi og sér-
stök áhersla á miðlun og hagnýtingu 
þjóðfræðilegrar þekkingar. Rann-
sóknasetrið er staðsett á Hólmavík. 
Rannsóknasetur Háskóla Íslands á 
Ströndum er hluti af Stofnun rann-
sóknasetra Háskóla Íslands en innan 
stofnunarinnar eru fyrir sjö rannsókna-
setur víða um land, á Suðurnesjum, 
Snæfellsnesi, Vestfjörðum, Norður-
landi vestra, Húsavík, Hornafirði og 
Suðurlandi. Viðfangsefni rannsókna 
sem setrin standa fyrir eru fjölbreytt, 
en á meðal þeirra eru lífríki hafsins, 
umhverfi og landnýting, hvalir, fiskar 
og fuglar, ferðamál, bókmenntir, sagn-
fræði, fornleifafræði og nú þjóðfræði.

Með samningi mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytisins og Stofnunar 
rannsóknasetra Háskóla Íslands frá 
byrjun ársins 2016 var sett af stað vinna 
við að greina tækifæri og leiðir við að 
koma rannsóknasetrinu á fót. Áður 
hafði Strandagaldur staðið fyrir rekstur 
þekkingarsetursins Þjóðfræðistofu á 
Hólmavík frá árinu 2008, en starfsemi 

hennar hafði lagst af. Á grunni þessarar 
vinnu varð úr að ráðuneytið fól Stofnun 
rannsóknasetra Háskóla Íslands að hefja 
starfsemi þessa nýja rannsóknaseturs, í 
góðri samvinnu við heimamenn og að 
hluta til er byggt á þeim góða grunni sem 
áður hefur verið lagður með starfsemi 
Þjóðfræðistofu Strandagaldurs.

Jón Jónsson þjóðfræðingur á Kirkju-
bóli hefur verið ráðinn verkefnisstjóri 
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á 
Ströndum – Þjóðfræðistofu og hóf hann 
störf í byrjun mánaðarins. Jón hefur síð-
ustu árin starfað sem menningarfulltrúi 
Vestfjarða. Aðsetur rannsóknasetursins 
er í Þróunarsetrinu á Hólmavík.

Strandamenn fögnuðu stofnun Rann-
sóknaseturs Háskóla Íslands á Ströndum 
– Þjóðfræðistofu strax um síðustu helgi. 
Laugardagskvöldið 10. september var 
haldin í félagsheimilinu Sævangi þjóð-
trúarkvöldvaka í samvinnu hins nýja 
seturs og Sauðfjárseturs á Ströndum 
sem bar yfirskriftina Leyndardómar fjör-
unnar, þjóðtrú, ótti og óhugnaður. Jón 
Jónsson sagði þar frá þjóðtrú og þjóð-
sögum tengdum heimsóknum ísbjarna 
til landsins og hét erindi hans: Ísbirnir 
éta ekki óléttar konur! Á kvöldvökunni 
flutti ja einnig erindi þjóðfræðingarnir 
Dagrún Ósk Jónsdóttir og Kristinn H.M. 
Schram sem var fyrsti forstöðumaður 
Þjóðfræðistofu Strandagaldurs.  
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Kjarnakona keyrir 
flutningabíl
Hrönn Arnfjörð er ekki fisjað 

saman. Hún hefur um 
nokkurra ára skeið ekið 

stórum flutningabíl hjá verktakafyr-
irtækinu Akstur og Köfun á Patreks-
firði.  Bíllinn sem hún ekur er Volvo 750 
hestafla  flutningabíll af stærstu gerð. 
Hrönn keyrir aðallega laxi og nótum 
frá Bíldudal norður og austur um land. 
“Laxinn fer í Norrænu á Seyðisfirði en 
næturnar í þvott á Reyðarfirði” segir 
Hrönn í samtali við blaðið Vestfirði. 
Eins og nafnið gefur til kynna er Hrönn 
ættuð frá Arnarfirði en hún nú býr á 
Akureyri og keyrir ýmist á milli Bíldu-
dals og Norður- og Austurlands eða 

suður með lax í flug frá Keflavíkur-
flugvelli. Hrönn segir að yfirleitt komi 
hún tvær ferðir á viku vestur. Aðspurð 
hvernig það kom til að hún fór í akstur-
inn segir Hrönn að þegar hún var hjá 
Ölgerðinni hafi eitt sin vantað bílstjóra 
og hún fór í meirapróf og þar með varð 
ekki aftur snúið.

Framkvæmdir standa yfir við nýjan veg yfir bjarnafjarðarháls í strandasýslu. 
Gamli vegurinn hefur löngum verið erfiður bæði vegna snjóa og aurbleytu. 
Verkinu á að vera lokið í september á næsta ári. Nýi vegurinn er milli Hálsgötu 
og svanshóls í bjarnafirði og  verður 7,4 km langur.
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Það ríður ekki við einteyming ruglandinn í pólitískri umræðu um 
prófkjör Sjálfstæðisflokksins.  Það stendur strókurinn upp úr hverjum 
fréttamanninum  á fætur öðrum um svonefnda slæma útreið kvenna 

í Sjálfstæðisflokknum.  Það er oft svo með grunnhyggna umræðu að henni 
fylgir mikill gusugangur sem gerir fátt annað en að byrgja mönnum sýn á 
hina augljósu skýringar sem ættu að vera aðalumfjöllunarefni fjölmiðla.

Í prófkjörum takast á metnaðarfullir einstaklingar um völd og metorð.  Flokks-
menn  sem taka þátt og velja sér frambjóðendur   eru auðvitað fyrst og fremst 
að horfa á einstaklingana og fyrir hvað þeir standa málefnalega. Þingmenn sem 
freista þess að sækja sér endurnýjað umboð leggja verk sín í dóm kjósendanna. 
Þessi atriði vega þyngst á metunum. Þingkonurnar sem fóru halloka í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi féllu á því að verk þeirra féllu ekki í kramið. 
Iðnaðarráðherrann hefður allt kjörtímabilið verið í stökustu vandræðum með 
að leysa úr vandanum sem fylgir mikilli fjölgum ferðamanna. Satt best að segja 
hefur ráðherrann ekki ráðið við verkefni sitt. Það eru því ekki nein óvænt tíð-
indi að hún falli af sínum stalli og aðrir frambjóðendur settir þar í hennar stað. 
Það má að einhverju leyti vera ósanngjarnt og  ef til vill eigi fleiri ráðherrar og 
forystumenn flokksins sinn þátt í pólitísku afglöpunum en iðnaðarráðherrann er 
samt þar í fararbroddi  og verður að bera ábyrgð á eigin forystu í málaflokknum. 

Dæmd af verkum
Þegar því er slegið upp að konur hafi farið halloka er verið að sópa málefnalegum 
ástæðum undir teppið.   Svo mikilvægt sem það er að konur séu virkar og ráðandi 
í stjórnmálum til jafns við karla þá á  kynferðið aldrei að vera tylliástæða til þess 
að gleyma verkum viðkomandi stjórnmálamanns.Það  á auðvitað að vega og 
meta hvern og einn sem einstakling að eigin verðleikum og verkum en ekki á 
grundvelli kynferðis.  Ef Ragnheiður Elín Árnadóttir hefði verið karlmaður og 
með sömu vandræðaframmistöðuna hefði enginn fréttamaður gert athugasemd 
við úrslitin  í prófkjörinu. 

Múslimaóttinn
Unnur Brá Konráðsdóttir var einnig metin í prófkjörinu fyrst og fremst á grund-
velli starfa sinna, en ekki kynferði. Hún hefur beitt sér fyrir breytingum á löggjöf 
um útlendinga og hælisleitendur sem er í takt við áherslur erlendra mannúðar-
samtaka og ákvæði í mannréttindalöggjöf í Evrópu. Í þeim efnum hefur hún verið 
að mörgu leyti óvenjulegur hægri maður og haft yfir sér alþjóðlegra yfirbragð 
en tíðkast í Sjálfstæðisflokknum. Afstaða Íslendinga hefur því miður einkennst 
af ótta og verulegri þröngsýni sem minnir um margt á þá eilífu smán íslenskra 
stjórnvalda , þegar þau sóttust eftir bandaríska setuliðinu á miðnesheiðinni, að 
fara fram á það að “svertingjar” yrðu ekki í hópi hermanna. Unnur Brá atti kappi 
við annan þingmann Ásmund Friðriksson, sem ítrekað hefur á kjörtímabilinu 
skipað sér í sveit þeirra sem vara við erlendum flóttamönnum og hefur lagt sig 
fram um að gera múslima tortryggilega.  Í prófkjörinu tókust þessi tvö ólíku 
sjónarmið og fyrir utan venjulegan liðssafnað í prófkjöri bundinn einstökum 
frambjóðendum og byggðarlögum þá var um málefnaleg átök  í Sjálfstæðis-
flokknum. Niðurstaðan var afgerandi stuðningur við útlendingatsefnu Ásmundar 
Friðrikssonar og  frjálslyndri afstöðu Unnar Brár var eftirminnilega hafnað. 

Öfgasjónarmið ofan á 
Þetta eru stóru tíðindin úr prófkjörinu. Ekki þau að konum hafi verið sérstaklega 
hafnað, heldur hitt að Sjálfstæðisflokkurinn skipar sér í sveit með harðsvíruðum 
hægri öfgaflokkum í Evrópu í málefnum flóttamanna.  Íhaldsflokkur Merkels 
í Þýskalandi er a.m.k.  þingmannaleið frá þessum öfgum íslenska systurflokks-
ins. Um þetta eiga fjölmiðlarnir að fjalla. Þeir eiga að skýra hinar mismunandi 
póltískar áherslur, strauma og stefnur. Að þessu leyti bregðast fjölmiðlarnir og 
stjórnarandstaðan gerir þau mistök að elta umræðuna í þeirri von að hafa einhvern 
pólitískan ávinning.  Staðreyndin er sú að með þessari röngu umfjöllun er verið 
að hlífa Sjálfstæðisflokknum við því að svara fyrir þá stefnu sem flokksmenn eru 
að móta. Athyglin er dregin frá pólitík og stefnu að kynferði stjórnmálamannsins.  
Fjölmiðlarnir eru að gera Sjálfstæðisflokknum mikinn greiða og hjálpa honum 
að sópa útlendingafóbíu sinni undir teppið fram yfir kosningar.  Fjölmiðlarnir 
eiga að draga þetta fram og knýja fram umræðu um þessa stefnu. Það gera þeir 
ekki. Þeir eru ekki að vinna verk sitt. 

Kristinn H. Gunnarsson

Röng fjölmiðla-
umfjöllum bjargar 
Sjálfstæðisflokknum

Leiðari

Það er næmt þjálfað brageyrað og 
hagyrðingar heyra  strax ef ekki 

er  rétt farið með góða vísu. Umsjónar-
manni varð það á í síðasta þætti að 
víxla orðum á viðkvæmum stað í einni 
af vísum Rögnu á Laugabóli.  Er Ragna 
beðin velvirðingar á glöpunum og 
hefst því þátturinn á því að endurbirta 
vísuna og nú vonandi rétta:

Síst ég nenni í sumt að spá
þó söknuð stöðugt  finni.
Ég er eins og ýlustrá
í allri veröldinni.

Mannleg samskipti eru Rögnu Aðal-
steinsdóttur oft ofarlega í huga eins og 
þessi vísa ber með sér:

Margir tala og hafa hátt 
helst ef finna smáa.
Það er gott að geta átt
góða vini en fáa.

Nú fara göngur og réttir í hönd og 
Ragna orti um kind sem átti að fara 
að ná í:

Æðir yfir urð og grjót
allt er gert í hvelli.
Hugsaðu til mín litla Ljót
ef þú lendir á hálu svelli.

Í einu af Reykjavíkurblöðunum var frétt 
um daginn um skólastjórann  á Þingeyri, 
Ernu Höskuldsdóttur,  sem svo háttar til 
um að hún er ein eftir búandi í þorpinu 
af þeim börnum sem hófu skólagöngu 
haustið 1986. Kristjana S. Vagnsdóttir á 
Þingeyri  er góður hagyrðingur og hún 
orti af þessu tilefni og lýsir vel þróuninni 
síðustu árin í vestfirskum  sjávarplássum:

Allir þola sorg og sút
sem að flestir kanna.
Þorpið er að þurrkast út
þetta má hér sanna.

Hagyrðingurinn snjalli Georg Jón Jóns-
son, bóndi á Kjörseyri  hefur oft sent 
þættinum efni og ávallt verið fengur 
að því. Aðspurður um hvort hann ætti 
vísur sendi hann þetta svar:

Ljúft er á langri vöku
að láta hugann sveima.
Yrkja svo eina stöku
um það sem mann var að dreyma.
 

En nú er tímabært að draga þáttinn 
að þjóðmálunum. Ragna á Laugabóli 
ríður á vaðið með þessari vísu um 
ákveðinn stjórnmálamann, sem hún 
vill ekki upplýsa hver er:

Veður áfram ósjálfrátt
með yfirlæti og hroka.
Þetta er ógnar opin gátt
sem er ekki hægt að loka.

Svo kemur þessi  frá Eiríki Jónssyni, 
fyrrverandi formanni Kennarasam-
bandi Íslands og það fer ekki á milli 
mála að skotspónninn er Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins:

Með lymsku hefur lofað mörgum bótum
logið eins flest þið eflaust munið.
Nú flokkurinn er fúinn inn að rótum
og fylgið svo til algerlega hrunið.

Sláum botninn í þáttinn að þessu sinni 
með mannlífslýsingu Georgs Jóns Jóns-
sonar. Georg segir að hún sé um einn 
ónefndan og þar komi ýmsir til greina 
um þessar mundir:

Beitti mælsku mjúkum hreim
með því ýmsa blekkt‘ann.
Elskaður af öllum þeim
sem ekki mikið þekkt‘ann.
 

 Ekki fleira að sinni. 
Með haustkveðjum,

Kristinn H. Gunnarsson

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Málverkasýning 
Andreu Kr. Jónsdóttur
Andrea Kr. Jónsdóttir, sveitar-

stjóri í Strandabyggð  heldur 
sína fyrstu einkasýningu 

í Hnyðju, Höfðagötu 3 á Hólmavík.  
Áður hefur Andrea tekið þátt í nem-
endasýningu við Myndlistarskóla Mos-
fellsbæjar. Myndirnar eru ýmist unnar  
á krossvið eða bleyjuléreft. Oftast er 
notað akríl, en einnig olía og lakk ýmiss 
konar. Í sýningarskrá  segir Andrea Kr. 
Jónsdóttir að hingað til hafi hún haldið 
myndunum að mestu fyrir sig, en langi 
nú til þess að opna upp á gátt. 

Þá segir í sýningarskránni: “Að stíga 
út fyrir þægindarammann er öllum 
hollt. Að gera eitthvað annað og nýtt. 
Að leyfa sér að mistakast, vinna sigra, 
halda áfram, skipta um skoðun eða 
bara láta draumana rætast.”

Nafnið á sýningunni Dillur kemur 
frá móður Andreu því  “mamma mín 
sagði alltaf þegar ég leyfði huganum 
að reika í skapandi leik - Hvaða dillur 
eru þetta í þér?”  

Dillur:

Andrea Kr. Jónsdóttir



Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is
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Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Allt fyrir sjávarútveginn

Allt fyrir nýsmíðina
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Adventure

Vökvakranar fyrir skip og bátaRafstöðvar og ljósavélar
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Titringsmæling
Laser afrétting

Balansering
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Aðeins meira um prófkjör Pírata í NV kjördæmi
Í Kvennablaðinu þann 6. september s.l. 

birtist grein Andrésar Helga Valgarðs-
sonar „Um prófkjör Pírata í Norðvestur 
kjördæmi“.  Sem fyrrum meðlimur kjör-
dæmisráðs Pírata í Norðvestur finn ég 
mig knúna til að leiðrétta ýmsar villur 
sem fram komu í þessari grein og bæta 
við örlitlum fróðleik. 

Undirrituð var skipuð í kjördæm-
isráð Norðvestur eftir mikinn vand-
ræðagang, þar sem fyrrum meðlimir 
ráðsins voru nánast allir komnir sjálfir 
í prófkjör.  Þegar þar var komið við 
sögu var lögsaga prófkjörsins komin 
til framkvæmdaráðs Pírata sem höfðu 
tekið prófkjörsreglur og breytt lokuðu 
prófkjöri í opið.  Það vakti undrun að 
undir þær nýju prófkjörsreglur skrifar 
framkvæmdaráð með Halldóru Sigrúnu 
Ásgeirsdóttur innanborðs sem þá þegar 
hafði tilkynnt að hún hyggði á framboð í 
þessu sama kjördæmi.  Nú tók við vinna 
hjá nýju kjördæmisráði að snúa þessu 
við en aðildarfélögin, Píratar á Vestur-
landi og Píratar á Vestfjörðum náðu ekki 
saman, enda hagsmunir ólíkir. Píratar á 
Vesturlandi vildu takmarka kosningarétt 
við félagsmenn með kjörgengi í kjör-
dæminu á meðan Vestfirðir vildu opið 
prófkjör fyrir alla félagsmenn á lands-
vísu.  Meðlimir kjördæmisráðsins voru 
þrír, einn frá hvoru aðildarfélagi og svo 
oddamaður, kosningastjóri flokksins, 
sem kom með þá yfirlýsingu strax í upp-
hafi að hann myndi ekki skerast í leikinn 
og taka af skarið, menn yrðu að leita 
lausna.  Þegar enginn gaf eftir og allt stóð 
fast, stutt í kosningar og pressa komin 
á mannskapinn var þrautalendingin sú 

að hafa lokað prófkjör en opna stað-
festingarkosningu, þar sem listinn 
yrði staðfestur eða felldur af skráðum 
Pírötum á landsvísu. 

Þegar niðurstaða kosningarinnar 
varð ljós fór að bera á óánægju þeirra 
vestfirðinga enda þeirra maður frekar 
svekktur með sinn hlut og vildi ofar. 
Kæra vegna smölunar fór í gang og 
símhringingar fóru að berast.  Aðilinn 
í þriðja sæti sem og aðilinn í fjórða sæti 
fengu símhringingar frá kosningastjóra 
og meðlimum framkvæmdaráðs þess 
efnis að Gunnar Ingiberg gerði kröfu 
á að komast ofar á lista og menn voru 
beðnir um að færa sig til í hans þágu. 
Rökin sem notuð voru snérust um að 
koma vestfjörðum ofar á blað. Gunnar 
Ingiberg er hinsvegar ekki Vestfirðingur, 
hann er ættaður úr Stykkishólmi og býr 
í Kópavogi.  Lögheimilið flutti hann 
reyndar á Ísafjörð „korteri“ fyrir prófkjör 
en þar er hann til sjós. Hafsteinn Sverr-
isson, sem fékk kosningu í þriðja sætið 
eftir endurútreikninga,  er hinsvegar 
borinn og barnfæddur Ísfirðingur og 
bjó þar í tæp fjörtíu ár en það þótti ekki 
þess virði að skoða þá tengingu nánar.

Símhringingar, tölvupóstar og fundir 
þess efnis um að fólk myndi færa sig 
neðar á lista til að koma Gunnari Ingi-
berg ofar báru ekki árangur.  Þingmaður 
flokksins, Birgitta Jónsdóttir, fór ham-
förum á leynilegri síðu flokksins þar 
sem hún sagðist þekkja mann og annan 
í heimabæ Þórðar Péturssonar, efsta 
manns á lista, sem gættu sagt sér hitt 
og þetta um manninn.

Framkvæmdaráð flokksins sat á 

kærunni í nokkra daga þar sem hún 
gleymdist í tölvupósthólfi ráðsins en 
vestfirðir tóku að fjölmenna af listanum. 
Kópavogsbúinn, Gunnar Ingiberg, hélt 
sér til hlés og símhringingar gerðust 
tíðari.  Þegar staðfestingarkosning 
hófst, fór að bera á áróðri framámanna 
í flokknum þess efnis að mönnum 
bæri að hafna þessum lista. Fór þar 
fremst í flokki andlit flokksins, Birgitta 
Jónsdóttir og kosningastjóri flokksins 
Jóhann  Kristjánsson. Undirrituð átti 
einmitt samtal við þann síðarnefnda sem 
fór hamförum í að útlista nákvæmlega 
hversu mikilvægt það væri að Gunnar 
Ingiberg kæmist ofar á listann, „til að ná 
sáttum meðal frambjóðenda“. 

Áróðurinn var gengdarlaus á face-
booksíðum flokksins, bæði opinberum 
og óopinberum. Símtöl héldu áfram að 
berast um allt land.  Fólk var beðið um 
að fella listann og ýmiskonar rökum 
slengt fram, efstu menn væru ekki 
þekktir innan grasrótarinnar í Reykja-
vík, það væri ekki nógu margar konur á 
listanum og það þyrfti að rétta við hlut 
Vestfirðinga. En fyrst og fremst var sú 
ástæða nefnd að smölun væri ekki liðin 
innan flokksins. Allavega ekki úr þeirri 
átt sem talin var hafa verið í baráttu efsta 
manns á listanum.

Að lokum fór það svo eftir úrskurð 
úrskurðarnefndar að listinn var felldur.  
Þess má geta að samkvæmt lögum 
Pírata þá er úrskurðarnefnd til þess 
eins að fjalla um mál þar sem brotið 
er á lögum Pírata á landsvísu. Kæran 
snérist ekki um landslög flokksins og 
með ólíkindum að þar réði mestu, ef 

rýnt er í textann, álit forritara flokksins 
sem áður hafði komið sinni skoðun á 
þessari kosningu á framfæri. Ólafur B. 
Davíðsson, tölfræðingur, sem einnig  var 
fenginn til að meta gögnin komst að 
annarri niðurstöðu en forritarinn en 
það var látið liggja á milli hluta.

Listinn var felldur með með tæplega 
55% atkvæða. Hefði listinn verið sam-
þykktur með slíkum meirihluta hefði sú 
kosning án efa ekki þótt sannfærandi 
sigur.  Já sögðu 119 en nei sögðu 153. 
Þarna munaði 34 atkvæðum.

Við tók undirbúningur fyrir seinni 
lotu kosninga og nú á landsvísu og sím-
tölin héldu áfram að berast, ekki bara 
frá Birgittu Jónsdóttur heldur einnig 
fleirum. Nú skyldi koma Gunnari Ingi-
berg upp um sæti og hafa í hávegum 
dreifingu á listanum Vestfjörðum til 
handa.  Gunnar Ingiberg hlaut 2. sætið í 
seinni kosningunni. Og í raun toppsætið 
þar sem Eva Pandóra, sigurvegari kosn-
ingarinnar dvelur á fæðingardeildinni á 
Akureyri þegar þetta er skrifað og verður 
eðlilega fjarri kosningabaráttunni. 

Þeir sömu og lýstu yfir óánægju sinni 
með einsleitan lista voru nú hæstá-
nægðir þó fjöldi kvenna væri sá hinn 
sami og áður. Þeir sem kvörtuðu sáran 
yfir að vinnumenn grasrótarinnar hefðu 
ekki náð árangri voru líka hæstánægðir 
þó svo að Eva Pandóra hefði ekki komið 
nálægt grasrótarstarfi flokksins. Og þeir 
sem kvörtuðu yfir smölun voru alsælir 
með að þeirra eigin smölun bar tilætl-
aðan árangur og þeirra maður sigur-
vegari. 

Nákvæmlega svona er prófkjörsbar-

áttan í norðvestrinu búin að vera hjá 
Pírötum og ekki öðruvísi.

Bara svona til að taka af allan vafa, þá 
eru víst líka til flokkseigendur Pírata eins 
og hjá öllum hinum stjórnmálaflokk-
unum, það vitum við núna sem höfum 
komið að þessu prófkjöri í kjördæminu 
okkar. Þegar upp er staðið er sami rass-
inn undir þessu öllu saman.

Ég óska hér með Evu Pandóru inni-
lega til hamingju með árangurinn. Þó 
hún hafi ekki verið virk í grasrót Pírata 
í Reykjavík þá er hún vel að þessum sigri 
komin.  Því Píratar eru nefnilega stærri 
en bara Reykjavík og Birgitta Jóns-
dóttir. Gunnari Ingiberg óska ég líka til 
hamingju með að hafa náð að olnboga 
sig upp listann. Hann verður vonandi 
kyndilberi nýrra vinnubragða í stjórn-
málum, þar sem lýðræði og gagnsæi 
verða í fyrirrúmi… eða hvað?

Lilja Magnúsdóttir
Höfundur er fyrrum meðlimur 

kjördæmisráðs Pírata í Norðvestur-
kjördæmi og fyrrum varamaður í 

stjórn Pírata á Vesturlandi.

Hví eru stjórnvöld hér neikvæð gagnvart öldruðum?
Margir undrast það hve  neikvæð 

stjórnvöld hér  eru gagnvart 
eldri borgurum. Þessu er á annan veg 
farið í grannlöndum okkar. Þar eru 
stjórnvöld jákvæð í garð aldraðra og 
leitast við að fylgjast með því  á hvern 
hátt þau geti létt undir með lífsbaáttu 
þeirra. Hér standa stjórnvöld gegn 
kjarabótum aldraðra eins lengi og þau 
telja það nokkurn kost. Það má eigin-
lega segja, að neyða verði stjórnvöld hér 
til þess að veita öldruðum sjálfsagðar 
og eðlilegr kjarabætur í takt við launa-
hækkanir launþega. Grunnlífeyrir er 
þrefalt hærri í grannlöndum okkar en 
hér. Og heildarlífeyrir er miklu hærri 
í  nágrannalöndum okkar.Þá þekkjast 

þar ekki þessar miklu tekjutengingar, 
sem hér eru.

Fyrir alþingiskosningarnar 2013  fór 
ég sem formaður kjaranefndar Félags 
eldri borgara í Reykjavík  á fund  for-
manna allra þingflokka stjórnmála-
flokkanna  og ræddi við þá um kjara-
mál aldraðra. Með  mér í för voru 2-3 
fulltrúar kjaranefndar. Fundir þessir 
gengu nokkuð vel. Stjórnarandstöð-
uflokkarnir á þingi voru áberandi 
jákvæðari  gagnvart erindi okkar um 
kjarabætur. Leiddu viðræður okkar við 
þá til þess, að Sjálfstæðisflokkurinn 
og Framsóknarflokkurinn  tóku upp 
í stefnuskrár sínar  2013 ýmsar óskir 
kjaranefndar um kjarabætur aldraðra. 

Hreyfingin tók erindi okkar svo vel, 
að  Margrét Tryggvadóttir þingmaður 
flokkksins flutti þingmál  í samræmi 
við okkar óskir.Það náði þó ekki fram 
að ganga.

En björninn var ekki unninn þó Sjálf-
stæðisflokkurinn og Framsókn tækju 
mikilvæg  kjaramál eldri borgara upp í 
stefnuskrár sínar. Við í kjaranefndinni 
fögnuðum þessu en gleði okkar stóð 
ekki lengi. Umræddir flokkar  stóðu 
ekki við fyrirheit þau, sem þeir gáfu 
öldruðum og öryrkjum í  stefnuskrám 
sínum. Þeir hafa ekkert  gert  í því að 
efna mikilvægasta fyrirheitið, þ.e. að 
leiðrétta lífeyri vegna kjaragliðnunar 
krepputímans. Hitt  fyrirheitið var að 

afturkalla kjaraskerðingu aldraðra og 
öryrkja  frá árinu 2009. Þar var um 6 
atrði að ræða. Aðeins 3 þeirra hafa verið 
afturkölluð og í rauninni aðeins 2, þar 
eð eitt rann úr gildi af sjálfu sér.Það 
var tímabundið.

Það er verkefni sálfræðinga að rann-
saka hvers vegna  stjórnmálamenn og 
ráðamenn  hér hafa neikvæða afstöðu 
til eldri borgara . Það getur hver maður 
séð, að  kjör þeirra lífeyrisþega,sem 
hafa einungis tekjur frá almanna-
tryggingum, eru óásættanleg. Það væri 
einnig eðlilegt og röklegt að stjórnvöld 
og stjórnmálamenn væru jákvæðir í 
garð eldri borgara vegna þess hve mikið 
eldri kynslóðin hefur gert til þess að 

skapa það þjóðfélag,sem við búum 
í.Vonandi verður breyting á.

Björgvin Guðmundsson
viðskiptafræðingur



Ræðst gegn verkjum

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6 
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að 
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru 
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað 
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota 
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með ly�um sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi, 
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi,  ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða 
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum ly�um sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en 
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum 
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn 
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og 
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt 
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en 
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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Á þingi Fjórðungssambands 
Vestfirðinga um síðustu helgi 
kynnti Ágúst Bjarni Garðar-

son, aðstoðarmaður forsætisráðherra,  
tillögur nefndar um aðgerðaáætlun fyrir 
Vestfirði. Nefndin var skipuð í lok maí 
síðastliðinn. Nefndin starfaði í nánu 
samstarfi við ráðuneyti og stýrihóp 
ráðuneytanna um byggðamál. Þegar 
nefndin var skipuð sagði Sigurður 
Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra að 
mikilvægt væri að vinna að því að efla 
atvinnulíf og stuðla að fjölbreyttum at-
vinnutækifærum um allt land.  

Íbúum á Vestfjörðum fækkaði um 
20% á 18 árum frá ársbyrjun 1998 til 
2016, úr 8500 í 6900 manns. Alvar-
legust er þó þróunin, segir í frétt frá 
Forsætisráðuneytinu á þessum tíma, 
40%  fækkun í aldurshópnum 0 - 40 ára.  
Bent er á íbúafjölgun á sunnanverðum 
Vestfjörðum á síðustu árum til sann-
indamerkis um það að unnt er að snúa 
þróuninni við.

Í nefndina voru skipuð auk Ágústar 
þau  Daníel Jakobsson, fulltrúi norðan-
verðra Vestfjarða, Valgeir Ægir Ingólfs-
son, fulltrúi sunnanverðra Vestfjarða, 
Aðalbjörg Óskarsdóttir, fulltrúi 
Stranda og Reykhólahrepps og Hanna 
Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur 
í atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytinu, sem jafnframt var starfs-
maður nefndarinnar. Með nefndinni 
störfuðu einnig Aðalsteinn Óskarsson, 
framkvæmdastjóri Fjórðungssambands 
Vestfjarða, Pétur G. Markan, formaður 
Fjórðungssambands Vestfjarða auk þess 
sem nefndin kallaði Shiran K. Þórisson, 
framkvæmdastjóra Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða inn á einstaka fundi 
nefndarinnar. 

Nefndin hélt alls sex fundi, alla á 
Vestfjörðum.  Fram kom í máli Ágústar 
Bjarna Garðarssonar að skýrslu nefndar-
innar er skipt upp í fjóra hluta. Fyrsti 
hluti skýrslunnar fjallar um þróun og 
stöðu búsetu á Vestfjörðum. Í öðrum 
hluta skýrslunnar er farið stuttlega yfir 
sérstök tækifæri í vaxtargreinum. Í 
þriðja hluta skýrslunnar er fjallað um 
stór og viðamikil framfaraverkefni fyrir 
Vestfirði. Þar má m.a. nefna samgöngu-
mál, uppbyggingu heilbrigðisþjónustu til 
framtíðar, skattamál, orkumál, menntun 
og menningu, húsnæðismál, aukna sam-
vinnu sveitarfélaga og svo framvegis. Í 
fjórða og síðasta hluta skýrslunnar er 
tekið á einstökum verkefnum, sem hægt 
er að kalla minni verkefni, og er það von 
og trú nefndarinnar að hægt sé að koma 
þeim strax til framkvæmda samhliða 
sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019.   

Varðandi þróun og stöðu búsetu á 
Vestfjörðum vísaði Ágúst til gagna frá 
Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða. Sjáv-
arútvegur er langstærsta atvinnugreinin 
með um 60% tekjumyndunar og launa-
greiðslna. Vísbendingar eru um að sjáv-
arútvegurinn standi verr á Vestfjörðum 
en í öðrum landshlutum. Sunnanverðir 
Vestfirðir eru skilgreindir sem vaxat-
svæði með verulega tekjumyndun og 
fólksfjölgun, þótt íbúafjöldinn sé langt 
frá því sem mest var. Norðanverðir 
Vestfirðir eru skilgreindir sem svæði 
í hægum vexti sem dregst þó aftur úr 
öðrum svæðum. Strandir og Reyk-
hólahreppur eru skilgreind sem svæði 
í stöðnum eða afturför tekjulega með 
stöðugri fækkun íbúa.

Vöxtur er helst í fiskeldi og ferða-
þjónustu og sagði Ágúst að nefndin 

hefði horft til þess að í tillögum sínum. 
Nefndin leggur til að stjórnvöld taki 
ákvörðun um að staðsetja störf í stoð-
kerfi fiskeldis fyrir landið allt á Vest-
fjörðum og að þar verði svokölluð 
miðstöð fiskeldis staðsett til framtíðar. 
Þar mun vera um að ræða störf á sviði 
stjórnsýslu, eftirlits og rannsókna frá 
sofnunum eins og  Matís, Fiskistofu og 
Hafrannsóknarstofnun. Einnig er lagt 
til að lögfesta skipulag strandsvæða gera 
burðarþolsrannsóknir á Vestfjörðum. 
Þá er lagt til að tekjur af fiskeldisauð-
lindinni renni í ríkari mæli til sveitar-
félaga en er í dag. 

Svæðisbundin  
samgönguáætlun
Styrking innviða í fjórðungnum eru 
forgangsmál að því er fram kom í er-
indi formanns nefndarinnar og er þá 
einkum litið til samgangna og fjar-
skipta. Framkvæmdir í samgönguá-
ætlun 2015 - 2018, sem er til meðferðar 
á Alþingi,  eru metnar á 14-16 millj-
arða króna.  Þær tillögur sem til við-
bótar hafa komið til nefndarinnar um 
vegagerð, jarðgöng, hafnir og flugvelli 
kosta líklega um 40 milljarða króna, 
segir Ágúst Bjarni Garðarson. Ástæða 
væri  til þess að Vestfirðir njóti for-
gangs í  samgönguáætlunni og taldi 
jafnvel rétt að gera svæðisbundna sam-
gönguáætlun fyrir Vestfirði sem hefði 
það markmið að koma samgöngum 
svæðisins í sama horf og annars staðar 

á landinu á næstu 8 árum.  Ágúst 
nefndi sérstaklega Dýrafjarðargöng 
og nýjan veg um Dynjandisheiði svo 
og þaðan til Bíldudals, nýjan veg um 
Gufudalssveit, endurbyggingu á vegi 
í Ísafjarðardjúpi um Hestfjörð og 
Álftafjörð. Ennfremur rannsóknir á 
jarðgöngum undir Klettsháls, Hálfdán 
og Mikladal og Álftafjarðargöng auk 
endurbyggingar Innstrandarvegar 68 
og á Strandavegi norður í Árneshrepp. 

 Hann vék sérstaklega að ljós-
leiðaravæðingunni sem unnið væri að 
um landið og myndi skapa ný tæki-
færi. Heildarkostnaður við verkefnið 
væri um 4 milljarðar króna en aðeins 
2,5 milljarðar króna væru í fjármála-
áætlun ríkisins fyrir árin 2017 - 2021. 
Fyrirsjáanlegt væri að kostnaður við 
tengingar á Vestfjörðum yrðu dýrari 
en víða annars staðar og að sveitarfé-
lög á Vestfjörðum stæðu höllum fæti 
í samkeppni um fjármagn. Að þeim 
sökum væri nauðsynlegt að setja sér-
stakt fjármagn til til þess að flýta fram-
kvæmdum á Vestfjörðum á árunum 
2017 og 2018.

Í orkumálum sagði Ágúst að 
mikilvægt væri að stjórnvöld tækju 
ákvörðun um tengipunkt í Ísafjarðar-
djúpi og ná þannig fram hringtenginu 
sem gæti stórbætt raforkuöryggi.

Í erindi sínu kom Ágúst einnig inn 
á húsnæðismál, uppbyggingu fram-
haldsskóla- og háskólastigsins svo 
og heilbrigðis- og öldrunarþjónustu. 

Lagði hann áherslu á að auknu fé yrði 
veitt til heilbrigðismála.

Skattaívilnun
Athygli vakti að nenfdin gerir þá til-
lögu að skattkerfinu veiði beitt til þess 
að styrkja búsetu með svipuðum hætti 
og gert hefur verið í norður Noregi. 
Leggur nefndin til það verði gert í til-
raunskyni næstu átta árin og miði að-
gerðirnar að því að lækka tryggingar-
gjald fyrirtækja og lægra skattþrepi 
einstaklinga ásamt því að veita afslátt af 
námslánum. Vill nefndin að útfærslur 
liggi fyrir þegar næsta vor.

19 sérstök verkefni
Ágúst Bjarni Garðarson rakti ítarlega 
verkefnin  sem nefndin leggur til 

að tekin verði til athugunar. Kostn-
aður við þau gæti numið samtals um 
300 milljónum króna. Þar má nefna 
athugun á hringtengingu rafmagns á 
Vestfjörðum, athugun á flugvallarstæði, 
stofnun Vísindagarða um gróðurkorta-
gerð á Vestfjörðum, athugun á hitaveitu 
á Hólmavík, bygging Hornstrandastofu, 
svæðisbundun flutningsjöfnun fyrir 
sunnanverða Vestfirði, fleiri ferðir áætl-
unarflugs til Bíldudals og almennings-
samgöngur þar. Meðal tillagnanna má 
einnig nefna Rannsóknarsetur Háskóla 
Íslands á Ströndum og fræðasetur Há-
skóla íslands á Patreksfirði.

Að sögn Ágústar Bjarna Garðars-
sonar fara tillögurnar nú til einstakra 
ráðuneyta sem munu undirbúa frekari 
framgang þeirra.

Aðgerðaáætlun fyrir Vestfirði
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Lagt var fram til umræðu fyrir 
haustþing Fjórðungssambands-
ins, sem haldið var á Hólmavík, 

lýsingu  að hlutverki, markmiðum og 
leiðum í starfsemi þess. Þá voru settar 
fram tillögur um verkefni og for-
gangsröðum þeirra. Hugmyndin er að 
stefnumörkun komi í stað hefðbundinna 
ályktana. Ekki tóksta ð ljúka umræðum 
um forgangsröðun verkefna. Samþykkt 
var að fela stjórn og starfsmönnum 
Fjórðungssambandsins að áfram að 
tillögunum  með sveitarfélögunum.

Helstu málaflokkar, 
stefnumörkun og leiðir 
Samkvæmt samþykktum FV snúa 
málaflokkar þeir sem Fjórðungssam-
band Vestfirðinga fæst við að byggða-
þróun og atvinnumálum, menningar-
málum, markaðsmálum og kynningu 
Vestfjarða. Einnig gegnir FV mikil-
vægu hlutverki við hagsmunagæslu 
sveitarfélaganna og fjórðungsins gagn-
vart ríkisvaldinu og við áætlanagerð 
á vegum ríkisins og setningu laga og 
reglugerða. 

Í stefnumörkuninni eru tilgreind 
fjölmörg verkefni og eru hér rakin 
nokkur þeirra.

Atvinnumál og byggðamál 
Helstu forsendur fyrir byggð á Vest-
fjörðum eru öflugt atvinnulíf og aðgengi 
að grunnþjónustu. Sú grunnþjónusta 
sem verður að vera til staðar er meðal 
annars opinber þjónusta, aðgengi að 
tryggum fjarskiptum, raforku og fram-
úrskarandi samgöngum.

Leiðir: FV hefur starfandi verk-
efnisstjóra byggðaþróunardeildar 
sem vinnur í samræmi við áherslur í 
stefnumörkun FV, Sóknaráætlun og 
Uppbyggingarsjóð Vestfjarða. Einnig 
rekur FV Markaðsstofu Vestfjarða sem 
sinnir markaðssetningu fjórðungsins til 
ferðamanna, sem og hagsmunagæslu er 
snýr að ferðaþjónustu. 

FV vinnur náið með Atvest og út-
vistar til þess, með þjónustusamningi, 
verkefnum í tengslum við atvinnu- og 
byggðaþróun. 

Ljósleiðari 
Hringtengingu ljósleiðara á Vest-
fjörðum á að ljúka á árinu 2016 og 
stjórnvöld gáfu einnig fyrirheit um að 
síðustu þéttbýlisstaðirnir verði tengdir 
ljósleiðarakerfinu. FV skal fylgja eftir 
að þeir áfangar náist og verði án tafa 
fylgt eftir með tengingum heimila og 
fyrirtækja í dreifbýli. FV skal stuðla 
að samstarfi sveitarfélaga um lagn-
ingu ljósleiðara og kanna grundvöll 
um samráðshópa um staðsetningu 
ljósleiðara. 

Samgöngur
Fjórðungssamband Vestfirðinga skal 
fylgja eftir þeirri kröfu við stjórnvöld 
að staðið verði við fyrirheit þeirra um 
að samgöngubætur á Vestfjörðum 
verði í forgangi í samgönguáætlun til 
skemmri og lengri tíma litið. Samfélag 
Vestfjarða líður fyrir það að vegir eru á 
mörgum stöðum árum og áratugum á 
eftir því sem gerist og gengur í nútíma-
samfélagi. Brýnustu úrlausnarefnin 
í vegagerð á Vestfjörðum 2016-2018 
eru:

1. Að vegagerð um Gufudalssveit á 
Vestfjarðavegi 60 verði boðin út eigi 
síðar en haustið 2016. 

2. Að staðið verði við áætlanir og 
fyrirheit um gerð Dýrafjarðarganga 
2016-2019 með útboði fyrir árs-
lok 2016 og að endurgerð vegar um 
Dynjandisheiði ásamt tengingu við 
Bíldudal verði flýtt eins og kostur er. 

3. Að unnið verði að uppbyggingu 
heilsársvegar í Árneshrepp án frekari 
tafa, vinna við nýjan veg um Veiði-
leysuháls hefjist árið 2017 og samhliða 
þeim framkvæmdum verði undirbúin 
vegagerð úr botni Reykjarfjarðar í Tré-
kyllisvík. 

4. Endurbygging stofnvega með ein-
breiðu slitlagi eða malarslitlagi, þar 
sem brýnust er endurbygging Djúp-
vegar 61 í Seyðisfirði og Hestfirði og 
vegagerð á Innstrandavegi 68 í sam-
ræmi við áherslur Vegagerðarinnar. 

5. Unnið verði markvisst að fækkun 
einbreiðra brúa á stofnvegum á Vest-
fjörðum. 

6. Að jarðgöng milli Ísafjarðar og 

Súðavíkur verði sett á samgöngu-
áætlun, sem næstu jarðgöng á eftir 
Dýrafjarðargöngum. 

 
Fjarskipti
FV skal leggja sitt af mörkum til að 
knýja á um markvissa uppbyggingu 
hágæða fjarskiptakerfis fyrir alla 
landsmenn, enda er hátt þjónustustig 
fjarskipta ein grunnforsenda þess að 
viðunandi búsetuskilyrði séu til staðar 
um allt land. 

Jarðgangaáætlun til 2040
FV gerir þá kröfu á stjórnvöld að sett 
verði fram verkefnaáætlun um gerð 
jarðagangna til ársins 2040 og fjár-
munir settir til rannsóknar á jarð-
gangakostum. 

Flug
Áætlunarflug á milli Reykjavíkur og 
Ísafjarðar, Bíldudals og Gjögurs eru 
mikilvægustu almenningssamgöngur 
Vestfirðinga og lífæð byggðanna stóran 
hluta ársins. FV skal standa vörð um 

þá þjónustu og öryggi sem flugsam-
göngur veita íbúum á Vestfjörðum. 
Reykjavíkurflugvöllur er grundvöllur 
fyrir samgöngur á milli landsbyggðar 
og höfuðborgar. FV beitir sér fyrir því 
að við stefnumótun í samgöngumálum 
og forgangsröðun fjármuna til sam-
gönguverkefna verði ávallt horft til þess 
að fyrir hluta landsmanna eru flug-
samgöngur eini raunhæfi valkostur-
inn þegar kemur að almenningssam-
göngum. 

Orkuverðsjöfnun
FV beiti sér fyrir því að jafna raf-
orkukostnað bæði hjá fyrirtækjum 
og íbúum, m.a. með jöfnun flutnings-
kostnaðar á raforku og hærri greiðslum 
til jöfnunar á húshitunarkostnaði. Þetta 
á við um jöfnun kostnaðar milli heitra 
og kaldra svæða annars vegar og dreif-
býlis og þéttbýlis hins vegar. 

Raforkukerfi
FV beita sér fyrir því að unnin verði 
kerfisáætlun fyrir raforku- og gagna-

flutninga á Vestfjörðum. Meginmark-
miðið er að tengja virkjun Hvalár í 
Ófeigsfirði, og aðra hugsanlega virkj-
unarkosti í Ísafjarðardjúpi, við öll 
byggðarlög á Vestfjörðum. Virkjun 
Hvalár verður þannig forsenda nýrrar 
atvinnuuppbyggingar á svæðinu um 
leið og afhendingaröryggi raforku er 
tryggt.

Veiðigjald til sveitarfélaga
FV styður stefnu samtaka sjávarút-
vegssveitarfélaga sem hafa sett sér það 
markmið að hluti veiðigjalda eigi að 
renna til sjávarútvegssveitarfélaga. Að 
ná því markmiði gefur sjávarútvegs-
sveitarfélögum tækifæri til að takast 
á við afleiðingar þeirra breytinga sem 
skapa íslenskum sjávarútvegi aðstæður 
til að vera í fremstu röð. Það er liður í 
sjálfbærri nýtingu 

fiskistofnanna að þau samfélög, sem 
nýtingin hefur mest áhrif á, fái tæki 
til að takast á við afleiðingar þeirra 
breytinga sem fylgja sífellt hagkvæm-
ari nýtingu. 

Stefnumörkun Fjórðungssambands 
Vestfirðinga 2016 - 2018
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Nokkuð utarlega við norðan-
verðan Dýrafjörð stendur 
gamalt eyðibýli á fornri bújörð 

sem nefnist Arnarnes. Þar var löngum 
tvíbýlt og stundum þríbýlt þó ekki 
væri jörðin stór enda sóttu Arnarnes-
bændur sjóinn stíft eins og lenska var 
meðal Vestfirðinga. Ekki er laust við 
að eyðibýlið veki sterk hughrif og stór-
brotið landslagið gerir upplifunina enn 
magnaðri. Í gegnum aldirnar gengu 
menn til verka og áttu saman gleði- 
og sorgarstundir en nú ber allt merki 
fallvaltleikans. Steinsteypt íbúðarhúsið 
er hrörlegt orðið og útihúsin ekki annað 
en tóftir. Úti fyrir breiðir hafið úr sér við 
fjarðarminnið en fjallið Óþoli gnæfir 
yfir öllu eins og sá sem valdið hefur. 
Fátt rýfur kyrrðina nema náttúran sjálf 
sem ræður hér ríkjum.

Ég var hér fyrst á ferð sumarið 1975 
ásamt afa mínum, Sveini Mósessyni, og 
sonum hans tveimur – Kristni og Reyni. 
Sveinn fæddist á Arnarnesi árið 1907 en 
þar hafði ætt hans búið mann fram af 
manni. Þar sem bærinn var kominn í eyði 
þótti okkur furðulegt að sjá reyk liðast 
upp skorsteininn og var sem við hefðum 

færst aftur í tímann. Í ljós kom að síðasti 
ábúandinn, Guðný Gilsdóttir, var heima 
þó hún hefði brugðið búi átta árum fyrr. 
Guðný var frænka Sveins, fædd og upp-
alin á Arnarnesi. Ung flutti hún suður en 
snéri aftur til baka árið 1959 en þá hafði 
Arnarnes verið mannlaust í 10 ár. Guðný 
var kjarnakona sem gat ekki hugsað sér 
að ættjörðin færi í eyði og er óhætt að 

segja að hún hafi með sínum hætti tengt 
saman nútíð og fortíð. Hún lét leggja veg 
og síma að bænum, tún voru sléttuð og 
á dráttarvél lærði hún þó roskin væri. 
Flest var þó með fornum brag á bænum 
og áttum við eftir að komast betur að því 
þegar við tókum frúna tali.

Fagnaðarfundir urðu með þeim Guð-
nýju og Sveini sem tóku þegar að ræða 

liðna tíð. Var okkur boðið upp á loft þar 
sem vísað var til sætis á stórar kistur og 
minnti það á forna tíð þegar stólar voru 
fátíðir á heimilum manna. Á bænum 
var margt að sjá sem minnti á tímana 
tvenna svo sem gamall plötuspilari, þar 
sem hljómlistin barst út um lúður, og 
á sama borði var trog sem færði mann 
en lengra aftur í tímann. Guðný hafði 

gömul gildi í hávegum og nytjahyggjan 
var henni í blóð borin. Eftir að við 
höfðum þegið af henni grasate bað hún 
okkur um að bjarga rekatré undan sjó 
en við vorum á Bronco jeppa og var spil 
framan á honum með sterkum vír. Tréð 
lá í fjöru undan nokkuð háum bökkum 
nálægt stað sem nefnist Spillirinn. Var 
það myndarbjálki, góðar tvær mann-
lengdir að stærð. Vírnum var brugðið um 
rekatréð og fór spilið létt með að draga 
viðinn upp að bakkanum en Guðný 
fylgdist ánægð með aðförunum og var 
greinilegt að henni þótti dagsverkið gott.

Rekaviður var talinn til mikilvægra 
hlunninda fyrr á tímum þegar timbur 
var dýrt. Hann þótti enda góður 
smíðaviður en á ferð sinni um hafið 
gegnsýrist hann af salti sem veitir 
góða vörn gegn fúa. Rekatré taldist 
því mikill happafengur á æskuárum 
Guðnýjar sem ólst upp við hirðusemi 
eins og flestir landsmenn. Þegar Sveinn 
var aftur á ferð um æskustöðvar sínar 
nokkrum árum síðar var tréð á sömu 
slóðum og má ætla að þar sé það enn.

Leifur Reynisson
Sagnfræðingur

Þegar hirðusemi var dyggð

KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 
Við tökum einnig við sérpöntunum.

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 699 1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land

Leifur reynisson



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Byggðaþróun á Íslandi ber sífellt 
aukin merki nýlendustefnu höf-
uðborgarsvæðisins gagnvart 

landsbyggðinni en sífellt hærra hlutfall 
af landsmönnum býr á höfuðborgar-
svæðinu.  Síðustu 18 árin hækkaði hlutfall 
landsmanna búsettum á höfuðborgar-
svæðinu úr 60% í 64% og yfir 80% af 
fjölgun íbúa varð þar.  Innan við 10% af 
fjölgun landsmanna varð utan höfuð-
borgarsvæðisins og Suðurnesja. Mikil 
hagræðing hefur orðið í sjávarútvegi og 
hefðbundnum landbúnaði og störfum 
fækkað í þessum atvinnugreinum en ný 
störf hafa ekki skapast í staðinn.  Þjón-
ustugrunnurinn á landsbyggðinni hefur 
verið að veikjast.  Uppgangur ferðaþjón-
ustu hefur ekki skapað nægilegan fjölda 
nýrra heilsársstarfa á landsbyggðinni og 
þrengt er að opinberri þjónustu.

Í opinberri umræðu og stjórn landsins 
má sjá mörg dæmi um hvernig þessi 
nýlendustefna birtist en hér skulu aðeins 
nokkur nefnd:  

Sjávarútvegurinn
Endalausar kröfur eru skattlagningu á 
sjávarútveg í því skyni að færa fjármuni frá 
fyrirtækjum á landsbyggðinni til höfuð-
borgarsvæðisins.  Enginn hljómgrunnur 
er fyrir því að geta sjávarútvegsins til að 
greiða sérstakan skatt sé fyrst og fremst 
nýtt til að stuðla að uppbyggingu nýrra 
atvinnutækifæra í þeim byggðum sem 
hafa orðið undir í hinni hörðu samkeppni 
sem innleidd var í sjávarútvegi.

Landbúnaðurinn
Settar eru á deilur um styrki til landbún-
aðar langt umfram tilefni og hlutfallslegt 
umfang styrkja og annars stuðnings við 
landbúnaðinn.  Allar búvörur og græn-
meti vega aðeins 6.6% af útgjöldum 
heimilanna.  Til samanburðar eru útgjöld 
vegna áfengis og tóbaks 3,1%,  bíla- og 
bensínreikningurinn 14,1%, húsnæð-
isliðurinn 20,7% og sífellt hærra hlutfall 
útgjalda er til þjónustuliða.  Öll kinda-
kjötsframleiðsla sauðfjárbænda er sam-

bærileg við það magn af mat sem fer í 
gegnum tvo til þrjá frystitogara en samt 
er eins og efnahagur landsmanna standi 
og falli með stuðningi við sauðfjárrækt.  

Ferðaþjónustan
Ferðaþjónustan byggist upp að miklu 
leyti á forsendum höfuðborgarsvæð-
isins.  Ferðamenn dreifast aðallega frá 
höfuðborgarsvæðinu út á land þar sem 
uppbygging innviða er stórlega vanrækt 
vegna þess að tekjur af ferðamönnum 
skila sér ekki til viðkomandi sveitarfélaga 
eða annarra þeirra sem þurfa að bera 
kostnað af því verki.  Hlutdeild erlendra 
ferðamanna í útgjöldum einkaneyslu er 
orðin um 20% og samsvarandi hlutdeild 
tekna af neyslusköttum skilar sér í ríkis-
sjóð.  Samt er endalaus vandræðagangur 
við að fjármagna innviði ferðaþjónustu 
á landsbyggðinni.  

Orkumálin
Orkuauðlindir Íslendinga eru að 
langstærstum hluta á landsbyggðinni.  Þar 
er víða áhugi á að nýta þær á sjálfbæran 
hátt í þágu íbúanna og almennur stuðn-
ingur við það í viðkomandi byggðar-
lögum.  En í flestum tilfellum þegar 
nýting orkuauðlinda og iðnaðarupp-
bygging  kemst á dagskrá fer af stað mikil 
mótmælaalda og andstaða frá fólki utan 
svæðis sem vill að orkuauðlindirnar séu 
helst ekki nýttar yfirleitt.  Þá er reynt að 
búa til fleyg á milli aðila í ferðaþjónustu og 
þeirra sem styðja uppbyggingu iðnaðar.  

Heilbrigðismálin
Heilbrigðiskerfið hefur þróast á 
forsendum nýlenduskipulagsins.  Á 
tiltölulega fáum árum hafa heilbrigðis-
stofnanir á landsbyggðinni verið skornar 
markvisst niður og starfsemin flutt til 
Landsspítalans fyrst og fremst.  Allt í nafni 
hagræðingar.  Og Landsspítalinn hefur 
jafnan talið sig geta tekið við stærra hlut-
verki.  Nú þegar Landsspítalinn kvartar 
undan of miklu álagi dettur engum í hug 
að létta af honum byrðinni og flytja þjón-

ustuna aftur til síns heima sem þó væri 
eðlilegt og í leiðinni byggja upp sérhæfðar 
þjónustueiningar á landsbyggðinni.  
Bygging nýs Landsspítala er í sjálfu sér 
hagkvæm aðgerð en hún mun væntanlega 
líka festa enn frekar í sessi samþjöppun 
þjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Menntamálin
Menntakerfið þróast á svipuðum 
forsendum, sértaklega háskólakerfið.  
Háskólar á landsbyggðinni eru í eilífri 
baráttu og mæta litlum skilningi.  Það 
er helst Háskólinn á Akureyri sem hefur 
fengið svigrúm til uppbyggingar en 
landbúnaðarskólarnir sannarlega lent 
fyrir niðurskurðarhnífnum.  Háskóli Ís-
lands hefur hins vegar fengið sérmeðferð 
og nú síðast með því að ákveðið hefur 
verið í fjármálaáætlun að efla hann sér-
staklega með 3,7 milljarða framlagi til 
Húss íslenskra fræða.  Það er að sjálf-
sögðu pólitísk ákvörðun.

Húsnæðismálin
Nýlendustefnunni hefur fylgt mikil 
hækkun á húsnæðisverði á höfuðborgar-
svæðinu umfram landsbyggðina.  Þannig 
var t.d. fermetraverð í fjölbýli á árinu 1995 
46% hærra í Reykjavík en í Borgarbyggð.  
Á árinu 2015 var munurinn orðinn 
110%.  Þessi þróun hefur haft í för með 
sér gífulega skattfrjálsa eignamyndun 
og auðssöfnun fyrir íbúa Reykjavíkur og 
nágrennis meðan íbúar landsbyggðar-
innar hafa setið eftir.  Raunhækkunin í 
Borgarbyggð er 12% en í Reykjavík 88% 
á þessum tíma.

Áhugalausir ráðherrar
Þessi mál eru mér sérstaklega hugleikin 
núna þegar Háskólinn á Bifröst hefur 
verið að sækjast eftir því að fá til sín lög-
reglunám á háskólastigi.  Eins og stjórn-
arflokkarnir hafa tala um byggðamál 
mætti reikna með því að svona „moli“ 
gæti hugsanlega mátt hrökkva norður 
fyrir Hvalfjörð því að þetta er ný starf-
semi og ekki neitt af neinum tekið þótt 

Háskólinn á Bifröst fengi þetta mikil-
væga verkefni sem yrð til þess að styrkja 
verulega starfsemi skólans.  En þá er 
eins og innanríkisráðherra og mennta-
málaráðherra sem hafa haft með málið 
að gera grípi mikið áhugaleysi og emb-
ættismennirnir látnir ráða ferðinni sem 
setja málið í „faglegt“ valferli sem er að-
allega sniðið fyrir Háskóla Íslands.  Há-
skólanum á Bifröst var þá vísað frá með 
bolabrögðum, þrátt fyrir að skólinn hefði 
algjörlega verið inni í myndinni á öllum 
fyrri stigum málsins og viðurkennt að 
skólinn gæti gert þetta mjög vel (eins og 
hinir  háskólarnir líka).  Þess má geta að 
engin „fagleg“ hugmyndasamkeppni fór 
fram um hvernig best væri að nýta 3,7 
milljarða í fjárfestingarfé í háskólakerf-
inu þegar ákvörðun var tekin um Hús 
íslenskra fræða.  Þá var hægt að taka póli-
tíska ákvörðun enda byggingin á réttum 
stað.  HÍ, HR og HA hafa allir verið efldir 
með pólitískum ákvörðunum.  HA hefur 
orðið myndarlegur skóli og fest sig í sessi 
fyrir harðfylgi norðlenskra þingmanna, 
HR fékk Tækniskólann til að efla kennslu 
í tæknigreinum og HÍ hefur eðlilega 
verið efldur með pólitískum sérkjörum 
allan sinn langa starfstíma.  Því var ekki 
óeðlilegt að Háskólinn á Bifröst fengi einu 
sinni eitt minni háttar pólitískt framlag til 
að styrkja skólann til lengri tíma.

Ráðlaus aðstoðarráðherra
Aðstoðarmaður innanríkisráðherra 

sem nú gefur kost á sér á lista Sjálf-
stæðisflokksins í Norðvesturkjördæki 
er meðal þeirra ráðuneytisstarfsmanna 
sem komið hafa hvað mest að þessu máli.  
Hún hefur aldrei getað séð glætu í því að 
að taka pólitíska ákvörðun um að fara 
með lögreglunám í Háskólann á Bifröst 
á sambærilegan hátt og hægt er með 
að veita 3,7 milljörðum í Hús íslenskra 
fræða á Melunum í Reykjavík.  Í þessu 
ferli hafa hinir áhugalausu ráðherrar 
leyft ráðuneytisstarfsmönnum að valta 
yfir þá þingmenn sem hafa verið að styðja 
málstað okkar.  Sem gamall þingmaður 

Norðurlandskjördæmis vestra verð ég að 
viðurkenna að ég er hissa á því að hún 
skuli vera að bjóða sig fram til þjónustu 
við okkur hér í kjördæminu þegar hún 
virðist alls ekki vera tilbúin til að taka á sig 
nein óþægindi fyrir okkar hönd, og hvað 
þá að vilja taka þátt í að efla háskólastarf í 
kjördæminu þegar tækifæri gefst. 

Þingmenn með kjark
Við höfum verið svo heppin að hafa 
nokkra þingmenn sem hika ekkert við 
að taka slaginn fyrir okkur.  Sjálfstæðis-
mennirnir tveir, Einar Kristinn og Har-
aldur, hafa verið í þeim hópi auk þing-
manna úr öðrum flokkum sem eru líka 
tilbúnir til að leggja hagsmunamálum 
kjördæmisins lið af áhuga og heilindum.   
Vonandi ná þannig þingmenn kjöri í 
kosningunum í haust, þingmenn sem 
skilja að þeir þurfa að vera bæði þjónar 
og leiðtogar og hafa líka kjark og afl til 
að verjast nýlendustefnunni.

Ísland sambandsríki?
En niðurstaða mín vegna þeirrar ný-
lenduþróunar sem ég skynja í sam-
skiptum höfuðborgarsvæðisins og 
landsbyggðarinnar er sú að fyrr eða síðar 
kemur til stofnunar flokks á svipuðum 
grunni og Skoski þjóðarflokkurinn.  Sá 
flokkur mun þá hafa á stefnuskrá sinni 
að Ísland verði sambandsríki þar sem 
sem landsbyggðin getur þá tekið málin í 
eigin hendur.  Það gerist ekki fyrir þessar 
kosningar en gæti vel gerst fyrir þær 
næstu ef núverandi flokkakerfi snýr ekki 
af braut nýlendustefnunnar.  

Nýlendustefnan

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Þjónustufulltrúi

Ábyrgðarsvið
• Almenn þjónusta við félagsmenn
• Aðstoð í vinnuréttindamálum
• Upplýsingagjöf til félagsmanna
• Aðstoð við skýrslugerð
• Aðstoð við innheimtu og rafrænar skráningar
• Símsvörun og önnur tilfallandi skrifstofustörf
• Vinnustaðaheimsóknir

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á starfsemi stéttarfélaga er kostur
• Reynsla af skýrslugerð og innheimtu er kostur
• Þekking á dk bókhaldskerfi er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.  

Önnur tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. sept. nk.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir eftir þjónustufulltrúa í 50% stöðu á skrifstofu félagsins á Ísafirði. 
Vinnutími er frá kl. 12-16 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. desember 2016.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga – Verk-Vest tók til starfa 1. janúar 2002. Verk Vest er blandað stéttarfélag á almennum 
vinnumarkaði með um 1.700 félagsmenn. Frá árinu 2005 nær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða, en í Bolungarvík 
eru eingöngu verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarmenn í Verk-Vest. Starfsstöðvar félagsins eru tvær, á Ísafirði og 
Patreksfirði og starfa 8 starfsmenn hjá félaginu. 



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun
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Opið virka daga frá 9-18 og laugardaga frá 10-16

Verkfærin fyrir skólana og  
handverksfólkið fást hjá okkur

Slípivél osm 100, 
kr. 44.150
Auðveldar þér verkin, 
pússar þar sem þú átt 
erfitt með að ná til. 
Tenging fyrir ryksugu - 
heilnæmara loft. 
6 mismunandi kefli 
fylgja með.

Bandsög Basa 1, 
kr. 53.700
Sögunarhæð 100 mm
Sögunarbreidd 195 mm

Þykktarhefill/afréttari
WoodStar pt 85, 
kr. 72.000 
Afréttari 737 x 210 mm
Þykktarhefill  
120 x 204 mm

Tifsög deco-flex,  
kr. 39.700

Tekur bæði blöð með 
takka og án. 

Barki fyrir bora 
o.þ.h. fylgir.

Fræsari hf 50
kr. 64.970

Borð 610x360 mm
Stiglaus hraði  

8000-24000 sn/mín
1500 W

Slípivél BD7500
kr. 22.900
25 mm belti 

125 mm skífa

Rennibekkur dm 460t
kr. 73.400
Bil milli odda 457 mm
hæð yfir stöngum 152 mm

Slípivél bts 800
kr. 45. 190
100 mm belti
150 mm skífa 

Scheppach Combi 6, 
kr. 232.300
Fimm aðgerða sambyggð 
vél. Þykktarhefill, afréttari, 
sög, fræsari og tappabor. 
Tenging fyrir spónsugu.

Í lok ágúst var haldin á Flateyri 
sérstök hátíð tileinkuð gaman-
myndum. Sýndar voru 25 íslenskar 

gamanmyndir og þar af voru 5 frum-
sýningar. Ein þeirra var tekin upp á 
Hvilft og var útskriftarverk nemenda í 
Kvikmyndaskóla Íslands. Flestar mynd-
anna voru nýlegar og gerðar á síðustu 
2 - 3 árum. 

Það var Flateyringurinn Eyþór Jó-
vinsson sem stóð fyrir hátíðinni. Hann 

var spurður að því hvernig á því stóð 
að efnt var til þessarar hátíðar. “ Hug-
myndin fæddist á annarri kvikmynda-
hátíð.  Verið var að sýna hádramatíska 
mynd og þungt yfir en svo kom í lokið 
gamanmynd og hún gladdi mig” sagði 
Eyþór. “ ég sagði við félaga minn að við 
ættum að standa fyrir gamanmynda-
hátíð og leyfa gamaninu og gríninu að 
njóta sín. Tæplega ári síðar var þetta 
orðið að veruleika”.

Elsta myndin á hátíðinni “Með 
allt á hreinu” var frumsýnd á hátíð-
inni í nýrri útsetningu  í smekkfullu 
samkomuhúsinu. Leikstjóri myndar-
innar Ágúst Guðmundsson mætti 
og var heiðraður fyrir framlag sitt til 
gamanmyndagerðar.  Myndirnar voru 
sýndar í Samkomuhúsinu og einnig í 
Tankinum á Sólbakka. Um 350 manns 
sóttu viðburðina.  

Áhorfendur kusu fyndnustu 

myndina og fyrir valinu varð myndin 
Landsliðið vann, sem fjallaði um 2 
pör sem sóttu snjóhöggskeppni í 
Colorado. Höfðu þau þó aldrei keppt 
í greininni og hæfileikar þeirra reynd-
ust af skornum skammti.

Kvikmyndasjóður Íslands og Upp-
byggingarsjóður Vestfjarða styrkti 
kvikmyndahátíðina og sagði Eyþór 
Jóvinsson að án þess stuðnings hefði 
ekki verið unnt að halda hana.

Gamanmyndahátíð á Flateyri

eyþór Jóvinsson og Ársæll Níelsson



10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
       stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
       vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
       lengri fiskflök raðast betur innan kassa
       meira rými er fyrir ís eða kælimottur 
       rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
       breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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einangrun – umbúðir



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR


