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Listakonan Gyða L. Jónsdóttir Wells 
á Akranesi hefur lifað bæði skin 
og skúrir á ævi sinni. Hún ætlar 

að líta yfir farinn veg á sýningu um fer-
il hennar sem opnuð verður 27. október 
sem liður í Vökudögum á Akranesi. Gyða 

segir frá ferli sínum og lífshlaupi í opnu-
viðtali í Vesturlandi.
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fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!



2   20. október 2016

AKRANES: „Vökudagar verða 
fjölbreyttir í ár. Þeir hefjast 
fimmtudaginn 27. október 

og standa til sunnudagsins  6. nóv-
ember. Á þessum 11 dögum verð-
ur boðið upp á yfir 40 viðburði sem 
verða af öllum stærðum og gerðum. 
Fjölbreytnin verður því mikil,“ seg-
ir Ella María Gunnarsdóttir. Hún er 
forstöðumaður menningar- og safna-
mála hjá Akraneskaupstað. Undir 
þann málaflokk heyra Bókasafnið, 
Héraðsskjalasafnið, Ljósmynda-
safnið, listaverkaeign bæjarins sem 
og menningarviðburðir og hátíðir 
á vegum bæjarins. Undir það síð-
asta fellur menningarhátíðin Vöku-
dagar sem Skagamenn halda árlega 
á haustin. Nú standa Vökudagar fyrir 
dyrum.  

Sígildir liðir í bland við nýja
Ella María lýsir ýmsum af þeim við-
burðum sem verða haldnir. „Eitt sem 
hefur verið vinsælt í gegnum tíðina 
og við endurtökum nú er rithöfunda-
kvöld undir stjórn Sigurbjargar Þrast-
ardóttur sem haldið er á Bókasafni 
Akraness. Annað klassískt eru tón-
leikarnir „Ungir – gamlir.“ Þar taka 
nemendur beggja grunnskólanna hér 
á Akranesi þátt og koma fram með 
landsþekktu tónlistarfólki. Að þessu 
sinni verður Gréta Salome Stefáns-
dóttir með í þessu skemmtilega ver-
kefni. Þetta verða tvennir tónleikar 
sem haldnir eru í Bíóhöllinni og 
reynsla fyrri ára hefur kennt okkur 
að það getur verið mjög erfitt að fá 
miða. Þarna er þétt setinn bekkurinn 
og mjög gefandi bæði fyrir krakkana 
sem eru að koma fram sem og gesti.“ 
Þá má einnig nefna að það hefur 
skapast hefð fyrir einskonar þjófstarti 
Vökudaga. Á miðvikudagskvöldinu, 
26. október, verða haldnir tónleikar 
á Bókasafni Akraness. Tónleikarnir 
kallast Upptaktur og að þessu sinni 
verður boðið upp á íslenskan djass.

Meðal nýjunga í ár eru tónleikar í 
Bjarnalaug sem er gamla sundlaugin 
á Akranesi. „Þar gefst gestum kostur 
á að fara í samflot í lauginni um leið 
og það hlýðir á tónleikana þar sem 

Hanna Þóra Guðbrandsdóttir syngur 
við píanóundirleik Birgis Þórissonar 
en hann kennir m.a. við Tónlistarskól-
ann á Akranesi.  Tónlistaruppákomur 
verða fleiri. Sem dæmi má nefna að 
finnskur karlakór heldur tónleika í 
safnaðarheimilinu Vinaminni og þar 
koma einnig fram félagarnir „Tveir 
Sveinar“ en það eru þeir Sveinn Arnar 
Sæmundsson organisti Akraneskirkju 
og Sveinn Rúnar Sigurðsson lækn-
ir og Eurovision-fari. Í Akranesvita 
koma Amma og úlfarnir fram og á 
Gamla Kaupfélaginu troða leikararnir 
Halli Melló og Gói upp.“

Útlagastjórn Bíldalíu
Margir áhugaljósmyndarar eru á 
Akranesi. Ljósmyndasýningar verða 
í verslunarrými við hlið Krónunnar, 
önnur í Tónlistarskólanum, sú þriðja 
í Akranesvita og svo eru leikskól-
arnir með sínar sýningar sem verða 
bæði ljósmynda- og myndlistasýn-
ingu. Þá er kanadíski ljósmyndarinn 
Marc Koegel jafnframt með sýningu 
í Akranesvita. Myndlist og handverki 
verður einnig á boðstólnum víða um 
bæinn. „Gyða L. Jónsdóttir Wells 
listakona verður með sýningu um fer-
il sinn. Hún verður í Guðnýjarstofu í 
safnaskálanum á Byggðasafninu á 
Görðum. Bjarni Þór Bjarnason og 
Harpa Hreinsdóttir verða saman með 
listgjörninginn „Geggjaðar peysur.“ 
Harpa sýnir peysur sem hún hefur 
prjónað og Bjarni Þór sýnir myndir 
eftir sig þar sem peysur eru í aðalhlut-
verki. Dýrfinna Torfadóttir gullsmið-
ur, skartgripahönnuður og fagurkeri 
sýnir skartgripahönnun sína ásamt 
skóm úr einkaeigu í Garðakaffi, bara 
svo fátt eitt sé nefnt.

Þá er gaman að nefna viðburð 
sem verður eflaust gaman að fylgjast 
með og jafnvel taka þátt í. Til stendur 
að stofna útlagastjórn Bíldalíu. Ingi-
mar Oddsson sem m.a. hefur staðið 
að búningagjörningi sem kenndur 
er við gufupönk (steampunk) vestur 
á Bíldudal er nýfluttur til Akraness. 
Hann hefur skipulagt fund í gamla 
Stúkuhúsinu á Byggðasafninu og í 
kjölfarið verður gengið fylktu liði 

niður í miðbæ Akraness. Hópurinn 
mun enda í kaffi í húsinu Sandvík, 
nýju stjórnarráðsshúsi útlagastjórnar 
Bíldalíu. segir Ella María.

Bæjarbyttur í Stúkuhúsinu
Forstöðumaður menningar- og 
safnamála á Akranesi nefnir einnig 
að Héraðsskjalasafnið, Ljósmynda-
safnið og Byggðasafnið verði með 
samstarfssýningu í Stúkuhúsinu á 
Byggðasafninu sem hefur hlotið 
heitið „Bæjarbytturnar, brennivínið 
og bannárin.“ Þar verður fróðleikur 
um ástæður bannáranna svokölluðu 
þegar áfengi var bannað á Íslandi, um 
góðtemplarahreyfinguna og fleira því 
tengt. „Stefán Pálsson sagnfræðingur 
verður með fyrirlestur um bannárin 
og Gunnar Sturla Hervarsson flytur 
drykkjuvísur.“

Auk alls þessa verður Hrekkja-
vökuviðburður í kjallara íþrótta-
hússins við Vesturgötu. „Að við-
burðinum stendur eldri skólakór 
Grundaskóla og þar munu þau m.a. 
syngja draugaleg lög og segja drauga-
sögur.“

Þegar gengið verður til Alþing-
iskosninga laugardaginn 29. október 
verður mikið um að vera. „Tónlistar-
skólinn ætlar að vera með opið hús 
þennan dag. Þar verða súputónleikar 
í hádeginu og ýmislegt um að vera. Á 
kjördag verður einnig haldin Þjóða-
hátíð Vesturlands í Íþróttahúsinu við 
Vesturgötu. Þar mun fólk af erlendu 
bergi brotið sem býr á Vesturlandi 
halda hátíð með mat og skemmtiat-
riðum. Heiðursgestur er Eliza Reid 
forsetafrú og Páll Óskar mun koma 
fram.“

Heilt yfir þá segir Ella María að 
það verði mikið í gangi á Vökudögum 
í ár og aðgangur er ókeypis á flesta 
viðburði sem reyndar eru fleiri en svo 
að hægt sé að nefna alla í stuttu blaða-
viðtali. „Ég hvet alla til að koma og 
njóta Vökudaga í ár. Allir viðburðirn-
ir eru skráðir í viðburðardagatal sem 
er aðgengilegt neðst á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar, akranes.is. Þar 
má finna ítarlegri upplýsingar um 
hvern og einn þeirra.“ 

Eftir hverju er beðið?

við Íslendingar getum rifist um alla mögulegu og ómögulega hluti. 
Sum verkefni virðast einhvern veginn vera af þeirri stærðargráðu, 
að þjóðin nær ekki almennilega utan um þau og kemst ekki að 

endanlegri niðurstöðu. Fyrir vikið er rifist og þrefað 
árum saman, en ekkert gerist.

Sem betur fer eru á þessu undantekningar og Hval-
fjarðargöngin eru gott dæmi um það. Færa má fyrir 
því veigamikil rök, að ennþá væri verið að rífast um 
þá framkvæmd, ef dugmiklir einstaklingar hefðu ekki 
tekið sig til á sínum tíma og komið því til leiðar að farið 
var í einkaframkvæmd um gerð ganganna. Það var nú 
aldeilis þrætuepli á sínum tíma og margir spáðu illa fyrir þessum göngum. 
En þau hafa gjörbreytt samgöngum á landinu, eflt Vesturlandið sem at-
vinnusvæði og ekki nokkur maður gæti hugsað sér að vera án þeirra í dag.

En því miður eru dæmin fleiri um stórar framkvæmdir og brýnar, 
sem allir eru sammála um að þurfi að ráðast í, en ekkert gerist samt. 
Árum saman. Gott dæmi um þetta er Sundabrautin, sem hefur lengi ver-
ið á teikniborðinu hjá samgönguyfirvöldum og sveitarfélögum við Faxa-
flóa, en ekkert hefur samt gerst enn.

Fyrir tæplega tíu árum setti ég fram þá hugmynd sem formaður 
stjórnar Faxaflóahafna, að félagið kæmi að framkvæmdum við Sunda-
braut og leiddi þær til lykta. Við töldum það enda mikilvægt hagsmuna-
mál að fara út í þessa mikilvægu framkvæmd sem fyrst og ljúka henni í 
einum áfanga, þ.e. frá Kollafirði að Sæbraut. Ég benti á að mörg fordæmi 
væru fyrir því erlendis að aðili eins og Faxaflóahafnir tæki að sér stór 
samgönguverkefni. Við stofnun Faxaflóahafna á sínum tíma hefði það 
verið m.a. eitt af markmiðum eigenda fyrirtækisins að hraða gerð Sunda-
brautar. Það væri skoðun stjórnar Faxaflóahafna að það þyldi ekki frekari 
bið að hefja þessa framkvæmd.

Við Gísli Gíslason hafnarstjóri ræddum gerð Sundabrautar og tvö-
földun Hvalfjarðarganga, bæði við Halldór Ásgrímsson og Geir H. Ha-
arde meðan þeir voru forsætisráðherrar. Báðir lýstu sig fylgjandi þessari 
hugmynd. Sama gerði Sturla Böðvarsson, þáverandi samgönguráðherra. 
Jafnframt var rætt við fulltrúa Vegagerðarinnar, enda eru Faxaflóahafnir 
stærsti einstaki eigandinn að Speli – eiganda ganganna.

Síðan hefur því miður ekki mikið gerst. Allir aðilar eru sammála um 
þetta sé forgangsverkefni, en samt gerist ekki neitt. Búið var að tryggja 
8–9 milljarða til verkefnisins þegar Síminn var einkavæddur á sínum 
tíma, en eftir átti að ræða frekari fjármögnun og fyrirkomulag hennar. 
Samkvæmt lögum á ríkissjóður að fjármagna gerð þjóðvega í þéttbýli, en 
Sundabraut fellur undir þá skilgreiningu.

Lagning Sundabrautar er gríðarlega mikilvæg framkvæmd. Með auk-
inni byggð sem tengjast mundi Vesturlandsvegi væri brýnt að tryggja 
greiðari samgöngur höfuðborgarinnar til vesturs og norðurs auk þess 
sem mikilvægt væri að samgönguæðar til og frá höfuðborginni væru 
tryggar. Það þarf ekki nema eitt óhapp, til þess að algert öngþveiti skapist 
í samgöngumálum inn og út úr borginni.

Bíðum ekki eftir því. Ekki gera ekki neitt í málefnum Sundabrautar.
Björn Ingi Hrafnsson, útgefandi Vesturlands.

Es. Magnús Þór Hafsteinsson er í leyfi sem ritstjóri Vesturlands meðan  
hann er í kosningabaráttu fyrir Flokk fólksins í höfuðborginni.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
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AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM 
Í UPPBYGGINGARSJÓÐ 

VESTURLANDS

Veittir verða styrkir til 
atvinnuþróunar og nýsköpunar
Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, www.ssv.is 

er að finna upplýsingar  um umsóknarferli, reglur og viðmið varðandi  
styrkveitingar undir hnappi vinstra megin á síðunni sem lítur svona út:

Frestur til að skila umsóknum er til 26. október 2016

Menningarveisla 
framundan á Akranesi

Ella María 
gunnarsdóttir 
forstöðumaður 
menningar- og 
safnamála hjá 
akranesbæ, hér 
stödd í bókasafni 
akraness.



STÉRIMAR 
Nefúði fyrir alla ölskylduna.

Losar um kvefstííur, auðveldar 
öndun og bætir svefn.

STÉRIMAR fæst í næsta apóteki
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Hvað ætlar þú að kjósa?
Laugardaginn 29. október verður gengið til kosninga á nýju Alþingi Íslendinga. Kjósendur hafa 
fjölda flokka til að velja á milli þegar þeir gera upp hug sinn. Blaðið Vesturland sendi spurningu 
á oddvita allra lista sem bjóða fram í Norðvesturkjördæmi. Hún hljóðaði svo: Hver er fram-
tíðarsýn ykkar lista þegar kemur að vesturlandi? Svör bárust fyrir tilskilinn frest frá öllum 
framboðum nema Samfylkingu. Varðandi Framsóknarflokkinn vísast til viðtals við Gunnar 
Braga Sveinsson oddvita flokksins í Norðvesturkjördæmi á bls. 10 í þessu blaði.

Áhersla lögð á 
sjálfbærni

Björt framtíð leggur áherslu á 
aukna fjölbreytni í atvinnu- og 

mannlífi á Vesturlandi og að hver 
landshluti sé sjálbær eins 
og kostur er bæði hvað 
varðar menntun, 
heilbrigðisþjónustu 
og aðra opinbera 
þjónustu.  Björt 
framtíð telur mikil-
vægt að staðinn sé vörður 
um háskólana á Vesturlandi og þeim 
fundinn varanlegur sess í framtíðar-
skipan menntamála á Íslandi.

Í fámennum byggðalögum er oft 
einhæft atvinnulíf. Það er mikilvægt 
að byggja upp meira og fjölbreyttara 
atvinnulíf til að verja slík byggðalög 
áföllum og skapa þeim lífvænlega 
og sjálfbæra framtíð. Björt framtíð 
vill leggja áherslu á að byggðamál 
fái þann sess í íslenskri stjórnsýslu 
sem þeim ber. Flokkurinn vill skoða 
hvort ekki sé rétt að stofna sérstakt 
ráðuneyti byggðamála sem vinnur 
þvert á málaflokka að því að tryggja 
viðunandi opinbera þjónustu, 
byggja upp fjölbreytt atvinnulíf og 
skapa betra mannlíf.

Umhverfismál, menntamál, 
byggðamál og fjárfesting í innviðum 
eru þau mál sem ég vil leggja áherslu 
á komist ég á Alþingi.  Til þess að 
tryggja það er einfaldast að leita ekki 
langt yfir skammt á kjörseðilinum 
og setja X við A.  Bjarta framtíð.

G. Valdimar Valdemarsson 
oddviti A-lista Bjartrar framtíðar 

(bjortframtid.is)

Árið 2030

Árið er 2030. Þú situr í sjálf-
keyrandi rafbíl á leiðinni heim 

á Akranes eftir námslotu á Bifröst. 
Þrátt fyrir tölvutæknina er gott að 
hittast í persónu. Þú 
hugsar til þess hvað 
þú hefur það gott. 
Börnin þín eru 
nýkomin heim eft-
ir nám í útlöndum, 
reynslunni ríkari, en 
eru lokkuð heim af áhugaverðum 
störfum og barnvænu umhverfi 
heimahaganna. Margir vinna við 
ferðaþjónustu árið um kring. Aðr-
ir sinna háþróuðum fiskveiðum 
og vinnslu. Störf eru vel borguð 
og fjölbreytt. Konur fá jafnmikið 
greitt fyrir vinnuna sína og karl-
ar, fæðingarorlofið er hálft ár hjá 
hvoru, og í flestum starfsgreinum 
eru kynjahlutföllin svipuð. Vinnu-
dagurinn er stuttur og sveigjan-
legur. Allir eru búnir að gleyma 
verðtryggingu, gengisflökti og 
vaxtabyrðinni eftir að krónan var 
tengd evru.

Þar sem bíllinn beygir með þig 
inn á Þjóðbrautina, hugsarðu til 
þess hve margt hafi breyst á síð-
ustu árum, en að eitt sé þó óbreytt; 
skrattans sementstankarnir eru 
ennþá þarna og virðast ekkert á 
leiðinni burt.

Gylfi Ólafsson oddviti C-lista  
Viðreisnar (vidreisn.is)

góður valkostur 
til búsetu
vesturland er góður valkostur til 

búsetu. Við búum þar við sterka 
atvinnuvegi, iðnað, sjávarútveg og 
landbúnað og vaxandi þjónustu-
fyrirtæki og ferðaþjónustu. Öflugar 
mennastofnanir á framhaldsskóla og 
háskólastigi. Menningar-
starfsemi sem vekur 
athygli á heimsvísu. 
Öfluga heilbrigðis-
þjónustu á öllum stig-
um. Þetta er sterkur 
grunnur að byggja á.

Með eflingu á starfsemi 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, há-
skólanna sem hér starfa,  rannsókna-
starf sem grundvallar nýsköpun. Með 
traustri umgjörð um atvinnugreinar 
okkar, þar sem skyndilausnum og 
skaðlegum inngripum er hafnað. Við 
bætum búsetuskilyrði og samkeppn-
ishæfni með breikkun vegar um 
Kjalarnes. Tryggjum raforku til upp-
byggingar á fjölbreyttri, umhverfis-
vænni starfsemi á Grundartanga. 

Nýja hugsun og metnað við fækkun 
malarvega i  sveitum, þar sem skóla-
börn og íbúar þurfa að búa við fara 
daglega um. Höldum áfram að byggja 
upp nútíma fjarskipti með lagningu 
ljósleiðara. Látum vaxandi ferðaþjón-
ustu vinna að eflingu byggðar með 
skýrri verkaskiptingu ríkis, sveitafé-
laga, ferðaþjónustu og landeigenda.

Haraldur Benediktsson oddviti  
D-lista Sjálfstæðisflokks (xd.is)

Að fortíð skal 
hyggja, er fram-
tíð skal byggja
vesturland, eins og aðrar byggðir 

landsins, hafa brotist frá örbirgð 
til álna án úrræða frá samfélaginu. 
Byggðir landsins hafa mótað samfé-
lagið. Ef litið er til baka, 
síðustu 20 ár, hefur  
samfélagið launað 
byggðunum, eins og 
kálfur ofeldi. Auð-
lindir og náttúrugæði 
hafa verið flutt á fáar 
hendur, framseljanlegir framleiðslu-
kvótar hafa grisjað byggðina og greitt 
götu auðmanna, sem hafa hrifsað til 
sín gæði lands og sjávar. Eignast bú-
jarðir byggðanna til tómstundastarfs.

Þetta hefur verið skipuleg aðför, 
sem byrjaði á sjávarútveginum. Síðan 
kom röðin að þeim hluta landbúnað-
arins sem framleiðir niðurgreiddar 
afurðir. Loks aðförin að sparisjóðun-
um  sem voru ryksugaðir upp undir 
kjörorðinu „Fé án hirðis.“ Það var 
ekki þolað að veltufé væri í umferð, 
þar sem það varð til.

Endurreisn verður að byggjast á, 
að arðurinn verði eftir þar sem hann 
verður til og að hann safnist ekki á 
fáar hendur. Sparisjóðir eru innviðir 
landsbyggðarinnar og 500 kúa fjós 
eru ekki lausnin.

Jens G. Jensson oddviti E-lista 
Íslensku þjóðfylkingarinnar  

(thjodfylking.is)

grunnstoðir Vesturlands eru í 
sjávarútvegi, landbúnaði, ferða-

þjónustu, iðnaði og menntun. Mikil 
sóknarfæri eru á öllum þess-
um sviðum.

Vesturland býr að 
miklum auðlindum, bæði 
í mannauði og náttúru. 
Auka skal frelsi til strand-
veiða minni handfærabáta 
svo sjávarbyggðir nái aftur vopn-
um sínum. Bæta þarf samgöngur s.s. 
á leiðum frá höfuðborgarsvæði og 
Suðurlandi þar sem forgangsverkefni 
á að vera að breikka Vesturlandsveg 
og gera góða vegi um Kjósarskarð 
og Uxahryggi. Sömuleiðis verður að 
sinna vegabótum og viðhaldi á öðr-
um vegum enda skipta góðar vega-
samgöngur gríðarlega miklu máli 
fyrir Vesturland.

Laða verður fleiri ferðamenn til 
landshlutans enda býr hann yfir stór-

kostlegri sögu og náttúru og tækifær-
in hvergi fullnýtt í ferðaþjónustunni. 
Sóknarfæri eru líka í landbúnaði og 

matvælaframleiðslu enda er 
Vesturland mikil matarkista. 

Fjarskipta- og raforkumál 
verða að komast í betra lag 
með ljósleiðaravæðingu og 

lagningu þriggja fasa raf-
magns. Uppbygging á að halda 

áfram á Grundartanga, bæði í 
hafnarmálum og í iðnaði.

Hlúa á betur að fjölmörgum 
framhaldsskólum og þremur há-
skólum sem eru í kjördæminu, þar 
af tveir á Vesturlandi. Þetta eru skól-
arnir á Hvanneyri, Bifröst og Hólum. 
Menntastofnanirnar eru lykill okkar 
að bjartri framtíð fyrir framtíðar-
kynslóðir.

Ólafur Snævar Ögmundsson 
oddviti F-lista Flokks fólksins 

(flokkurfolksins.is)

Leiðrétting
LANDIÐ: Í síðasta tölublaði Vestur-
lands var mishermt að Gunnar Bragi 
Sveinsson 1. þingmaður Norðvest-
urkjördæmis (Framsóknarflokki), 
fyrrverandi utanríkisráðherra og 
núverandi sjávarútvegsráðherra 
hefði sett smábáta sem stunduðu 
krókaveiðar á makríl í kvóta. Hið 
rétta er að Sigurður Ingi Jónsson 
flokksbróðir Gunnars Braga gerði 
þetta þegar hann gegndi stöðu sjáv-
arútvegsráðherra. Sigurður Ingi er 
nú forsætisráðherra og formaður 
Framsóknarflokksins.

Skipað í 
vinnuhóp um 
sameiningu
STYKKISHÓLMUR: Bæjarstjórn 
Stykkishólms skipaði á fundi sín-
um 5. október fulltrúa í vinnuhóp 
sem fjallar um sameiningu Stykk-
ishólmsbæjar, Grundarfjarðar og 
Helgafellssveitar. Hafdísi Bjarna-
dóttir, Lárus Ástmar Hannesson og 
Sturla Böðvarsson verða fulltrúar 
Stykkishólms í hópnum, ásamt 
tveimur varamönnum þeim Sig-
urði Páli Jónssyni og Ragnari Má 
Ragnarssyni.

Sjómanna-
verkfall 
framundan
LANDIÐ: Verkalýðsfélög sjó-
manna og vélstjóra um land allt 
hafa kolfellt kjarasamninga sína við 
útgerðarmenn með yfirgnæfandi 
meirihluta. Sjómannaverkfall er því 
boðað 10. nóvember næstkomandi.

Mótmæla 
lögguleysi
GRUNDARFJÖRÐUR: Bæjarráð 
Grundarfjarðar gerði eftirfarandi 
bókun á fundi sínum 29. Septem-
ber sl.: „Bæjarráð Grundarfjarðar 
mótmælir harðlega ástandi lög-
reglumála í Grundarfirði. Enginn 
lögreglumaður er staðsettur í 
sveitarfélaginu. Algjörlega er ótækt 
að búa við það að mikilvæg þjón-
usta af þessu tagi sé ekki til staðar 
í sveitarfélaginu. Slíkt veldur óör-
yggi íbúa, þegar vá ber að garði, 
auk þess sem sjálfsögð þjónusta 
lögreglu í hverju sveitarfélagi er 
ekki til staðar, svo sem í umferðar-
öryggismálum o.fl.  Bæjarráð krefst 
þess að yfirvöld lögreglumála sjái 
til þess að margítrekaðar beiðnir 
sveitarfélagsins um úrlausnir í lög-
reglumálum verði teknar til greina 
og að þegar í stað verði ráðið í störf 
lögreglumanna í Grundarfirði."  
Þessi ályktun var samþykkt sam-
hljóða og bæjarstjóra falið að koma 
henni á framfæri við innanríkis-
ráðuneytið, lögreglustjóra og aðra 
er málið varðar.

Veglegur 
haustfagnaður
DALIR: Félag sauðfjárbænda í 
Dalasýslu heldur sinn myndarlega 
haustfagnað dagana 21. -22. október 
n.k. Meðal annars verður blásið til 
sviðaveislu með hagyrðingakvöldi 
og dansleik, lambhrútasýningin 
verður á sínum stað að ógleymdu 
Íslandsmeistaramótinu í rúningi. 
Ítarlega dagskrá dýrðarinnar má 
lesa á heimasíðu Landssambands 
sauðfjárbænda (saudfe.is).

SMÁFRéTTIR

Fimm grunnstoðir vesturlands

vesturland hefur mikil tækifæri til 
að eflast hvort sem er í landbúnað-

i,sjávarútvegi,ferðaþjónustu, iðnaði eða 
þjónustugreinum.

Samgöngumál- Mjög mikilvægt er 
að bæta bæði vegasamgöngur og fjar-
skipti. Mjög slæmt  ástand er á vegum 
mjög víða á Vesturlandi og stendur það 
oft fólki fyrir þrifum að það geti sótt 
vinnu fjarri heimili og skapar mikla 
slysahættu vegna aukins umferðar-
þunga vegna fjölgunar ferðamanna. 
Stórátak þarf að gera í samgöngubótum 

og huga að breikkun Vesturlandsvegar.
Menntamál- Vesturland er mikið 

skólahérað. Háskólarnir á Bifröst og 
Hvanneyri eru samfélagslega mik-
ilvægir og eiga stóran þátt í að auka 
menntunarstig á Vesturlandi þar sem 
íbúar eiga mun auðveldara með að 
auka við sig menntun. Það er mik-
ilvægt að stjórnvöld standi vörð um 
þessar stofnanir og geri þeim kleyft 
að blómstra áfram. Það þarf að setja 
meiri fjármagn í framhaldsskólana og 
opna þá aftur fyrir 25 ára og eldri og 

bjóða upp á fjöbreyttar stúd-
entsbrautir.

Ferðaþjónustan fer ört 
vaxandi og fjármagna þarf 
innviðauppbyggingu og 
tryggja að ferðaþjónusta og 
náttúruvernd fari saman.

Heilbrigðismál- Mikilvægt er 
að efla heilbrigðisstofnanir og fjölga 
hjúkrunarrýmum. Sjúkrahúsið á 
Akranesi gegnir lykilhlutverki fyrir 
svæðið og „Bakdeildin“ við sjúkrahús-
ið í Stykkishólmi er landsfræg fyrir ár-

angursríka þjónustu og endur-
hæfingu. Niðurskurður til 
heilbrigðismála hefur valdið 
því, auk mikillar fólksfjölg-
unar sem fólgin er í dulinni 

búsetu, að erfitt aðgengi er 
oft á tíðum að heilbrigðisþjón-

ustu. Tryggja verður nægt fjármagn 
bæði til heilbrigðismála og í löggæslu 
á svæðinu.

Lilja Rafney Magnúsdóttir oddviti 
V-lista Vinstri hreyfingarinnar  

– Græns framboðs (vg.is)

Mikilvægt er að stjórnmálamenn 
styðji við athafnagleði og hug-

myndir fyrirtækja og einstaklinga. 
Tækifærin eru fjölbreytt og stór 
í  atvinnumálum á Vestur-
landi m.a. í iðnaði, hönnun, 
ferðaþjónustu,  landbúnaði 
og sjávarútvegi. Margt til 
fyrirmyndar í menningar-
tengdri ferðaþjónustu á Vestur-
landi. Fjölmörg tækifæri blasa  við 
og kemur þá upp í hugann að leggja 
rækt við Reykholt í tengslum við arf-
leið merkasta Íslendings fyrr og síðar 
þ.e. Snorra Sturlusonar, en framlag 
hans til að halda til haga germönskum 
menningararfi er ómetanlegt. 

Dögun mun beit sér fyrir lækkun 
vaxta, sem auðveldar uppbyggingu 

fyrirtækja og bætir hag  heimilanna. 
Dögun mun gefa handfæraveiðar  
frjálsar og beita sér fyrir að gert verði 

upp við sjómenn í samræmi 
við sanngjarnt markaðsverð. 
Það stórbætir bæði kjör 
sjómanna og tekjur hins 
opinbera. Standa þarf vörð 
um mennta- og  heilbrigðis-

stofnanir.
Ég mun einnig beita mér fyrir 

því að sveitarfélögin í kjördæminu fái 
að nýta sjálf það skattfé sem nú renn-
ur til menningarstarfs á höfuðborgar-
svæðinu í meira mæli í héraði, og efla 
þannig menningarstarf vítt og breitt 
um landið.

Sigurjón Þórðarson oddviti T-lista 
Dögunar (xdogun.is)

Styðja við athafnagleði og 
hugmyndauðgi

Landshluti tækifæra



Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is

GÆÐAVARA Á GÓÐA BÍLA



6   20. október 2016

A-listi Bjartrar framtíðar:
1. g. Valdimar Valdemarsson, 
framkvæmdastjóri
2. Kristín Sigurgeirsdóttir, skólaritari og 
MlM nemi
3. ásthildur Ósk ragnarsdóttir, skólaliði  
og handverkskona
4. Matthías Freyr Matthíasson, barna-
verndarstarfsmaður og laganemi
5. gunnsteinn Sigurðsson, umsjónar-
þroskaþjálfi og grunnskólakennari
6. gunnlaugur Ingivaldur grétarsson, fjalla-
leiðsögumaður
7. Elín Matthildur Kristinsdóttir, deildar-
stjóri og meistaranemi
8. Ólína Ingibjörg gunnarsdóttir,  
hjúkrunarfræðingur
9. Haraldur reynisson, kennari
10. Emilía Íris líndal garðarsdóttir,  
myndlistarmaður
11. Vilborg guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi
12. Hafþór Óskarsson, ferðamálafræðingur
13. Ingunn Jónasdóttir, kennari
14. guðmundur björnsson, verkfræðingur 
og gæðastjóri
15. Kristján E. guðmundsson, fv.  
framhaldsskólakennari
16. árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri 
Þroskahjálpar
 
B-listi Framsóknarflokks:
1. gunnar bragi Sveinsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra
2. Elsa lára arnardóttir, alþingismaður
3. Sigurður Páll Jónsson, útgerðarmaður 
og varaþingmaður
4. lilja Sigurðardóttir, sjávarútvegs-
fræðingur
5. Jón Kristófer Sigmarsson, bóndi
6. lilja rannveig Sigurgeirsdóttir, leiðbein-
andi á leikskóla
7. Jón árnason, skipstjóri
8. Eydís bára Jóhannsdóttir, kennari
9. Einar örnólfsson, bóndi
10. Halldór logi Friðgeirsson, skipstjóri
11. Ísak Óli traustason, nemi í íþrótta- og 
heilsufræði

12 gauti geirsson, aðstoðarmaður ráðherra
13. Heiðrún Sandra grettisdóttir,  
starfsmaður á hjúkrunarheimili
14. Kristín Erla guðmundsdóttir, húsfreyja
15. Sigrún Ólafsdóttir, fv.bóndi
16. gísli V. Halldórsson, fv.framkvæmdastjóri
 
C-listi viðreisnar:
1. gylfi Ólafsson, heilsuhagfræðingur
2. lee ann Maginnis, verkefnastjóri
3. Sturla rafn guðmundsson, svæðisstjóri 
rarIK
4. lísbet Harðardóttir, málari
5. Dagbjartur gunnar lúðvíksson,  
lögfræðingur
6. Maren lind Másdóttir, stjórnandi á 
Keflavíkurflugvelli
7. Jón Ottesen Hauksson, fram-
kvæmdastjóri
8. ása Katrín bjarnadóttir, nemi
9. Jóhannes H. Hauksson,  
mjólkurfræðingur
10. Jóhanna guðrún Jónasdóttir, 
leikskólastjóri
11. ragnar Már ragnarsson, byggingar-
fræðingur
12.unnur björk arnfjörð, skólastjóri
13.Pálmi Pálmason, framkvæmdastjóri
14. ragnheiður Jónasdóttir, verkefnastjóri
15. auður H. Ólafsdóttir, hjúkrunar- 
fræðingur
16. Jóhannes Finnur Halldórsson,  
hagfræðingur
 
D-listi Sjálfstæðisflokks:
1. Haraldur benediktsson, bóndi og 
alþingismaður
2. Þórdís Kolbrún reykfjörð gylfadóttir, 
lögfræðingur og aðstoðarmaður ráðherra
3. teitur björn Einarsson, lögfræðingur og 
aðstoðarmaður ráðherra
4. Hafdís gunnarsdóttir, forstöðumaður
5. Jónína Erna arnardóttir, tónlistarkennari 
og sveitarstjórnarfulltrúi
6. aðalsteinn Orri arason, verktaki og 
búfræðingur
7. June Scholtz, fiskvinnslukona

8. unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti 
Húnaþings vestra
9. ásgeir Sveinsson, formaður bæjarráðs 
Vesturbyggðar og bóndi
10. Steinunn guðný Einarsdóttir, sjómaður 
og ferðamálafræðingur
11. Sigríður Ólafsdóttir, ráðunautur og 
sauðfjárbóndi
12. böðvar Sturluson, framkvæmdastjóri 
og vörubifreiðarstjóri
13. Pálmi Jóhannsson, framkvæmdastjóri 
og pípulagningamaður
14. guðmundur brynjar Júlíusson, nemi
15. Þrúður Kristjánsdóttir, fyrrverandi 
skólastjóri
16. Einar Kristinn guðfinnsson, forseti 
alþingis

E-listi Íslensku  
þjóðfylkingarinnar:
Jens g. Jensson, skipstjóri
Valgeir Ólafsson, skipstjóri
Þóra Katla bjarnadóttir, leikskólakennari
Einar Hjaltason, skipsstjóri
birgir loftsson, sagnfræðingur
Sandra rós Ólafsdóttir, öryrki
Þórður Kr. Sigurðsson, öryrki
Ingi b. Jónsson, eldri borgari
Jón Pálmi Pétursson, vélstjóri
guðmundur J. Þórðarson, smiður
Jens n. Q. Jensson, nemi
Helga ágústsdóttir, kennari
Valdemar Jónsson, bílstjóri
Jón Jónsson, verkamaður
anna ágústa birgisson, nemi
Kári Þór birgisson, nemi

F-listi Flokks fólksins:
1. Ólafur Snævar ögmundsson, vélstjóri
2. Hjördís Heiða ásmundsdóttir, húsmóðir
3. bjarki Þór aðalsteinsson, kersmiður
4. Þröstur Ólafsson, vélstjóri
5. Þorbergur Þórðarson, smiður
6. Eva lind Smáradóttir, afgreiðslustúlka
7. guðjón Sigmundsson, safnstjóri
8. Karl Friðrik bragason, vinnuvélastjóri
9. Kristinn Jens Kristinsson, verkamaður
10. auðunn Ólafsson, sjálfstæður  
atvinnurekandi
11. böðvar Jónsson, vélfræðingur
12. ögmundur grétar Matthíasson, 
bifvélavirki
13. Jóhanna Kristín guðmundsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur
14. Jóhann H. Óskarsson, sjómaður
15. guðlaug andrésdóttir, forstöðumaður
16. Steingrímur bragason, kennari
 
p-listi pírata:
1. Eva Pandora baldursdóttir, viðskipta-
fræðingur 
2. gunnar I. guðmundsson, skipstjórnar-
maður 
3. Eiríkur Þór theódórsson, sýningarstjóri 
4. Þorgeir Pálsson, framkvæmdastjóri 
5. Vigdís Pálsdóttir, fyrrv. Sendiráðsritari
6. Hildur Jónsdóttir, nemi
7. Elís Svavarsson, stjórnmálafræðingur
8. gunnar örn rögnvaldsson, sund-
laugarvörður
9. Ómar Ísak Hjartarson, tónlistarmaður
10. Egill Hansson, nemi
11. ragnheiður Steina Ólafsdóttir, öryrki
12. Halldór Óli gunnarsson, þjóðfræðingur
13. geir Konráð theodórsson, hugmynda-
smiður
14. Margrét S. Hannesdóttir, bókavörður
15. Sigríður bylgja Sigurjónsdóttir,  
framkvæmdastjóri
16. Herbert Snorrason, bóksali

S-listi Samfylkingar:
1. guðjón S. brjánsson, forstjóri
2. Inga björk bjarnadóttir, háskólanemi
3. Hörður ríkharðsson, kennari
4. Pálína Jóhannsdóttir, kennari
5. gréta Sjöfn guðmundsdóttir
6. garðar Svansson, fangavörður
7. Sæmundur Kristján Þorvaldsson,  
framkvæmdastjóri
8. guðjón Viðar guðjónsson, rafvirki
9. guðrún Eggertsdóttir, viðskiptafræðingur
10. Pétur ragnar arnarsson, slökkviliðsstjóri
11. gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, héraðs-
skjalavörður
12. Eysteinn gunnarsson, rafveituvirki
13. Sólveig Heiða Úlfsdóttir, háskólanemi
14. bryndís Friðgeirsdóttir, verkefnastjóri
15. gunnar rúnar Kristjánsson, verkefnastjóri
16. Sigrún ásmundsdóttir, iðjuþjálfi
 
T-listi Dögunar:
1. Sigurjón Þórðarson, heilbrigðisfulltrúi
2. Pálmey Helga gísladóttir, lyfjatæknir
3. Þórður alexander Úlfar Júlíusson, nemi
4. Pétur guðmundsson, æðarbóndi
5. guðjón arnar Kristjánsson, fv. alþingis-
maður
6. Karólína Hulda guðmundsdóttir, 
skógarbóndi
7. guðrún Dadda ásmundardóttir, iðjuþjálfi
8. Sigurlaug Þ. ragnarsdóttir, listfræðingur
9. árni arnar Sigurpálsson, hótelstjóri
10. ásthildur Cesil Þórðardóttir, fv.  
garðyrkjustjóri
11. Þórir traustason, sjómaður
12. Elísabet anna Pétursdóttir, bóndi
13. Hanna Þrúður Þórðardótti,  
atvinnurekandi
14. Pálmi Sigurður Sighvats, húsgagna-
bólstrari
15. ragnar Ólafur guðmundsson,  
harðfiskverkandi
16. Helgi Jónas Helgason, bóndi
 
v-listi vinstrihreyfingarinnar 
græns framboðs:
1. lilja rafney Magnúsdóttir, alþingismaður
2. bjarni Jónsson, forstöðumaður
3. Dagný rósa Úlfarsdóttir, kennari
4. rúnar gíslason, leiðbeinandi
5. Þóra geirlaug bjartmarsdóttir, líffræðingur
6. reynir Eyvindsson, verkfræðingur
7. Hjördís Pálsdóttir, safnstjóri
8. Þröstur Ólafsson, iðnkennari
9. berghildur Pálmadóttir, ráðgjafi
10. Halla Sigríður Steinólfsdóttir, bóndi
11. bjarki Hjörleifsson, vert 
12. Dagrún Ósk Jónsdóttir, yfirnáttúrubarn
13. Ingi Hans Jónsson, sagnaþulur
14. lárus ástmar Hannesson, kennari
15. guðný Hildur Magnúsdóttir, félagsráðgjafi
16. guðbrandur brynjúlfsson, bóndi

Framboðslistarnir í 
norðvesturkjördæmi
Enginn skortur er á frambjóðendum til Alþingis í ár. Í Norðvesturkjördæmi bjóða alls tíu listar fram, 
samtals skipaðir 160 manns. Af þeim munu átta persónur komast á þing. Hér eru framboðslistarnir: 

Frá Austurvelli

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR 
GERÐIR JEPPA OG 
JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900



Flestir þurfa einhvern tímann að horfast í augu við dauðann. Að missa  
ástvin eða ættingja er eitt það erfiðasta sem við göngum í gegnum.  

Tilfinningar eru margvíslegar. Sorgin er eðlileg viðbrögð. Óhjákvæmilega  
þarf þá að huga að þeim þáttum er snúa að útför þess látna.

Spurningarnar eru margar. Þá er gott að geta leitað til aðila sem hafa  
þekkingu og reynslu á þeim þáttum. Við hjá Útfararstofu Íslands búum 

yfir þessari reynslu og höfum starfað við útfararþjónustu um árabil.
 

Sverrir Einarsson
Sími: 896-8242

Kristín Ingólfsdóttir

Útfararstofa Íslands

Skrifstofa Útfararstofu  
Íslands er til húsa í 
Auðbrekku 1, 200 
Kópavogi. 
Þar er einnig góð aðstaða  
sem prestar og  aðstandendur 
geta rætt saman í næði. 

Skrifstofan er opin frá 
8.00 til 17.00 virka daga, 
en þjónusta er allan 
sólarhringinn og um helgar.

Sími: 581-3300 og 
896-8242
www.utforin.is 
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Sýning um listsköpun 
á stórgrýttum æviveg
AKRANES: „Þetta er yfirlits-

sýning um lífsleið mína sem 
hefur verið svolítið stórgrýtt,“ 

segir listakonan Gyða L. Jónsdóttir 
Wells þar sem við sitjum á vinnustofu 
hennar í Samsteypunni - Listamið-
stöð Akraness í fyrrum húsnæði Sem-
entsverksmiðjunnar við Mánabraut á 
Akranesi. Í kringum okkur eru ótal 
fallegar leirstyttur sem Gyða hefur 
mótað, flestar þeirra af fólki í ýmsum 
stellingum. Þarna eru líka myndir 
sem hún hefur málað. Upp við vegg 
er viðurkenningarskjal sem segir að 
Gyða hafi verið tilnefnd Bæjarlista-
maður Akraness 2015. Þarna er líka 
mynd af fallegri ljóhærðri stúlku. Við 
hliðina er svo önnur mynd af ungum 
og sviphreinum karlmanni. Undir 
henni loga tvö lítil kertaljós. Hann hét 
Valdimar. Hún heitir Mary og er dótt-
ir hans. Meir um þau síðar.

 
Hvött af föður sínum
Við erum komin til að tala við Gyðu 
um sýninguna sem hún ætlar nú að 
halda í Guðnýjarstofu í Safnaskálan-
um á Görðum á Akranesi. Sýningin 
opnar 27. október í tilefni menn-
ingarhátíðarinnar Vökudaga. „Sýn-
ingin heitir „Hver vegur að heiman 
er vegur heim,“ segir Gyða. „Hún 
spannar tímann frá því ég fæddist 
í Holti undir Eyjafjöllum fyrir 73 
árum síðan. Þriggja ára gömul flutt-
ist ég hingað á Skagann með foreldr-
um mínum. Faðir minn séra Jón M. 

Guðjónsson tók hér við prestskap. Ég 
var átta ára gömul þegar ég ákvað að 
verða listamaður. Það var ekkert hægt 
að breyta því. Ég var ákveðin. Alltaf að 
teikna eitthvað, búa til dúkkulísur og 
þess háttar. Pabbi örvaði mig mikið. 
Hann studdi ávallt við bakið á mér.“

Gyða ólst upp á menningarheim-
ili sem var prestssetrið á Kirkjuhvoli 
á Akranesi. Þar bjó hún með foreldr-
um sínum þeim séra Jóni og frú Lilju 
Pálsdóttur. Systkinahópurinn var stór. 
„Pabbi var mjög listhneigður fagur-
keri. Hann vildi upphaflega mennta 
sig til að verða arkitekt. Hann langaði 
til að nema það eða læknisfræði. Pabbi 
byrjaði í læknisfræðinni því hann var 
of fátækur til að fara í arkitektanám-
ið sem var lengra. En svo hitti hann 
mömmu og þau eignuðust sitt fyrsta 
barn. Þá hafði hann ekki lengur efni 
á að vera í læknisfræði svo hann nam 
guðfræði og varð prestur. Arkitekinn 
blundaði hins vegar alltaf í honum. 
Hann átti síðar til dæmis eftir að 
teikna um 80 myndir af gömlum torf-
bæjum og húsum sem voru á Akranesi 
og í nágrenni, smíða líkön af þeim og 
rannsaka sögu þeirra. Pabbi teiknaði 
líka klukknaturninn á Görðum þar 
sem hann stofnaði Byggðasafnið á 
sínum tíma með þrotlausri vinnu.“

 
vestur um haf og heim
Leið Gyðu lá í Handíða- og mynd-
listaskólann í Reykjavík þar sem hún 
nam í tvö ár. „Tvítug sigldi ég svo vest-

ur um haf til systur mínar og manns 
hennar í Bandaríkjunum þar sem ég 
fór í framhaldsnám í myndlist.“ Að 
þessu loknu sneri hún aftur heim og 
fékk vinnu í Sementsverksmiðjunni 
heima á Akranesi. Jafnframt fór hún 
að skoða möguleika á framhalds-
námi. Hún hafði kynnst David Wells 
á Akranesi, breskum manni sem varð 
eiginmaður hennar. Þar af leiðandi lá 
beint við að fara í nám í Lundúnum 
en David var þaðan. Þarna kynntist 
Gyða leirmótun og leirmyndagerð og 
heillaðist af því.“ 

Gyða hefur frá mörgu að segja. 
„Á námsárunum í Lundúnum kom 
ég heim á sumrin og vann þá í Sem-
entsverksmiðjunni. Mig langaði svo 
til að halda áfram í námi en hafði 
ekki efni á því svo ég kom heim. Þá 
mótaði ég myndir af Pétri Ottesen 
alþingismanni og Hálfdáni Sveins-
syni skólastjóra og síðar bæjarstjóra á 
Akranesi sem báðar eru nú til sýnis á 
Byggðasafninu á Görðum. Þær gerði 
ég uppi á lofti heima á Kirkjuhvoli. 
Pabbi var alltaf að fá að koma og 
kíkja á stytturnar sem urðu stærri og 
stærri eftir því sem ég hlóð meiri leir 
á þær. Svo komu jólin og á aðfanga-
dagskvöld heyrðum við þessi ægilegu 
óhljóð á loftinu. Við hlupum upp og 
þá lá Pétur Ottesen brotinn á gólfinu í 
tvennu lagi. Þegar við höfðum jafnað 
okkur á þessu sagði ég við pabba að 
nú skyldum við læsa hurðinni og ekki 
koma inn aftur fyrr en eftir áramót því 

Pétur væri augljóslega ekki ánægður 
með verkið. Og það gerðum við,“ rifj-
ar Gyða upp og hlær dátt.

 
Tæplega 70 ára saga
Þrátt fyrir að Gyða hefði ítrekað 
snúið heim til Akraness að loknum 
námstímabilum ytra þá átti þó fyrir 

henni að liggja að búa langdvölum 
erlendis. „Við David gengum í hjóna-
band þegar pabbi gaf okkur saman í 
Akraneskirkju 1970.“  Samhliða list-
sköpuninni sinnti Gyða móðurhlut-
verkinu eftir að þau David eignuðust 
einkasoninn Jerome Valdimar 27. 
mars 1973.

gyða við listsköpun á 
vinnustofu sinni. Í baksýn eru 
myndir af Jerome Valdimar 
heitnum og einkasonar-
dótturinni Mary.

á vinnustofu gyðu er kassi með gömlum ljósmyndum úr lífi hennar. Efst er mynd af 
henni með föður hennar séra Jóni M. guðjónssyni sóknarpresti akurnesinga til áratuga.
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ég starfað  

áfram að list 
minni og ég er afar 
þakklát fyrir það.

Á tímabili bjó fjölskyldan í Kaup-
mannahöfn þar sem David starfaði en 
Gyða nam við Konuglegu listakadem-
íuna þar í borg og lærði einnig mikið 
um postulínsvinnslu hjá Konunglegu 
postulínsverksmiðjunni. Það leiddi 
svo síðar til að hún stofnaði fyrir-
tækið Tessera Design þegar fjölskyld-
an sneri aftur til Bretlands. „Ég var 
með þessa keramikverksmiðju þar 
úti í átján ár. Það gekk á ýmsu og ég 
var um tíma með fjölda starfsmanna 
á mínum vegum. Við brenndum 
og máluðum meðal annars flísar og 
unnum t. a. m. mikið við að skreyta 
neðanjarðarstöðvarnar í lestarkerfinu 
í Lundúnum. Öll sú saga kemur fram 
á sýningunni sem nú opnar brátt hér 
í Guðnýjarstofu á Akranesi,“ segir 
Gyða og bætir brosandi við að verkin 
sem verði sýnd þar spanni tæplega 70 
ára listsköpunarsögu hennar.

 
Dregur fyrir sólu
Með stuttum hléum urðu ár Gyðu 
í Englandi um 40 talsins. Fyrirtæki 
hennar gekk lengst af vel en þegar leið 
að aldamótum fór að gæta kreppu í 
Bretlandi. Á sama tíma syrti í álinn í 
hjónabandi hennar og Davids. Nánast 
upp á dag og Jerome Valdimar sonur 
þeirra gekk í hjónaband með vinkonu 
sinni varð ljóst að skilnaður þeirra 
Davids væri óumflýjanlegur. „Eftir 
þetta fór ég heim til Íslands uppflosn-
uð og niðurbrotin og í slæmu ástandi. 
Þá fékk ég vinnu hjá Hauki Guðlaugs-
syni söngmálastjóra Þjóðkirkjunnar. 
Svo varð ég verkefnastjóri hjá Útflutn-
ingsráði. Samhliða þessu var ég með 
vinnustofu í Reykjavík. Ég saknaði 
einkasonar míns Valdimars þó svo 
mikið að ég ákvað að flytja út aftur. Ég 
fór og keypti mér lítið hús rétt hjá þar 
sem hann bjó með fjölskyldu sinni í 
litlu þorpi skammt frá Lundúnum. 
Það var alveg yndislegt. Ég gerði allt 
upp, lagaði garðinn, kom á fót vinnu-
stofu og vann við listina. Barnabarnið 
mitt Mary fæddist svo 7. júlí 2004 
en var aðeins sex vikna þegar faðir 
hennar lést skyndilega 31 árs gam-
all. Þá brotnaði ég alveg, seldi húsið í 
Englandi, fór heim til Íslands og hóf 
að vinna við skúringar á sjúkrahús-
inu á Akranesi. Ég gat ekki gert neitt 
annað, “ segir Gyða. Þar með hefur 
hún dregið upp mikinn harmleik í 
fáum orðum. Án þess að það sé sagt 
upphátt þá höfum við fengið skýringu 
á myndunum tveimur á vinnustofu 
Gyðu sem lýst var í upphafi viðtals-
ins. Þetta eru þau Jerome Valdimar og 
Mary litla dóttir hans.

Hringnum er lokað
Undanfarin ár hefur Gyða verið bú-
sett á Akranesi. Henni var sýndur 
verðskuldaður heiður þegar hún var 
útnefnd bæjarlistarmaður þar í fyrra. 
„Þá opnaði Akraneskaupstaður svo 
vinnuaðstöðu fyrir listafólk hér í 
gamla húsnæði Sementsverksmiðj-
unnar. Hér er hópur kvenna sem 
stundar listsköpun á borð við gerð 
höggmynda, í keramik, listmálun og 
hönnun. Við köllum þetta aðsetur 
okkar Samsteypuna. Hérna get ég 
starfað áfram að list minni og ég er 
afar þakklát fyrir það,“ segir Gyða.

Hringnum er á vissan hátt lokað. 
Gyða Prests, eins og hún segist oft 
hafa verið kölluð í æsku heima á Akra-
nesi, er komin aftur heim á æskuslóð-
irnar þar sem hún býr í dag og getur 
sinnt sköpun sinni. Verk hennar eru 
sýnd og seld víða, bæði á Akranesi, í 
Reykjavík og í Kaupmannahöfn. Fyrr 
á þessu ári afhenti forseti Íslands út-

flutningsverðlaunin 2016. Þau voru 
stytta sem Gyða hafði mótað og var 
færð fulltrúum fyrirtækisins Nox 
Medical við hátíðlega athöfn á Bessa-
stöðum. 

Við getum fengið innsýn í líf-
hlaup þessarar merku konu með 
því að heimsækja sýningu hennar í 
Guðnýjarstofu. „Hún verður opin 
í mánuð. Hluti verkanna verður til 
sölu, bæði styttur og myndir sem ég 
hef málað,“ segir Gyða. Að lokum 
svarar hún spurningu um það hvort 
hún sakni ekki Englands og barna-
barnsins hennar Mary, - hvort hún 
vilji ekki fara út aftur? „Jú. En ég er 
bara ellilífeyrisþegi,“ segir Gyða hæg-
um rómi, en við sjáum eitt augnablik 
bregða fyrir djúpum söknuði og jafn-
vel sársauka í andliti hennar. Sumir 
segja að einmitt sársaukinn sé upphaf 
og forsenda allrar mikillar listar.

Texti: Magnús Þór Hafsteinsson
Myndir: Friðþjófur Helgason

gyða sýnir styttu sem hún hefur búið til.  

gyða á heimili sínu á akranesi. „Hver vegur að heiman er vegur heim.“
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viðskiptabann Rússa það  
erfiðasta sem ég hef tekist á við
Okkur tókst að koma böndum 

á ríkisfjármálin, lækkuðum 
skuldir heimilanna eins og 

við sögðumst ætla að gera og náðum 
gífurlegum fjármunum af kröfuhöf-
unum í gegnum stöðugleikaframlögin. 
Þannig höfum við greitt niður skuldir 
til þess að minnka vaxtakostnað og 
skapað forsendur fyrir langþráðri upp-
byggingu á innviðum og þjónustu. Ég 
er ánægður með að við í Framsókn sett-
um ákveðin mál á oddinn og náðum 
að láta flest þeirra verða að veruleika 
en hefði viljað sjá stefnu okkar um 
uppbyggingu verða að raunveruleika 
í fjárlögum næsta árs,“ svarar Gunnar 
Bragi Sveinsson alþingismaður og ráð-
herra þegar hann er spurður hvað hon-
um finnist vera það mikilvægasta sem 
hefur áunnist á landsvísu hjá fráfarandi 
ríkisstjórnarmeirihluta.

  
Hefði viljað sá ýmislegt 
öðruvísi
Gunnar Braga þarf vart að kynna fyrir 
lesendum Vesturlands. Á kjörtímabil-
inu sem nú er á enda hefur hann setið á 
Alþingi fyrir Framsóknarflokkinn sem 
1. þingmaður Norðvesturkjördæmis. 
Hann gegndi lengst af embætti utan-
ríkisráðherra en er nú ráðherra sjávar-

útvegs-, landbúnaðar- og byggðamála.
Eins og alkunna er þá varð þetta 

kjörtímabil aðeins rúm þrjú ár í stað 
fjögurra eins og venjan er. Nú þegar 
kosningar eru framundan er ekki 
úr vegi að spyrja ráðherrann hverju 
hann hefði viljað sjá lokið við af hálfu 
ríkisstjórnarinnar áður en þetta kjör-
tímabil rann út. „Það er ýmislegt sem 
ég hefði viljað að yrði klárað eða gert 
með öðum hætti. Efst í huga mér er 
afnám verðtryggingar af nýjum neyt-
endalánum. Við erum eini flokkurinn 
sem er tilbúinn í slíkt afnám. Ég hefði 
svo viljað sjá meira fjármagni veitt til 
samgangna og til heilbrigðisstofnanna 
á landsbyggðinni.“ 

Við dveljum aðeins lengur við það 
að líta um öxl nú þegar kjörtímabil-
ið er gert upp. Hvað þykir Gunnari 
Braga helst hafa farið miður á kjör-
tímabilinu? Mistókst ríkisstjórninni í 
einhverjum af ætlunarverkum sínum? 
„Það má eflaust finna ýmislegt. Að 
flestu leyti tókst okkur þó vel upp. Rík-
isstjórninni auðnaðist hins vegar ekki 
að koma á gjaldheimtu á ferðamenn og 
að leggja fram ný lög um sjávarútveg-
inn sem er gríðalega sorglegt því við 
vildum skapa greininni frið og fram-
tíðarsýn,“ svarar hann.

  Makríll og strandveiðar
Í síðasta tölublaði Vesturlands gagn-
rýndi Jón Bjarnason fyrrum sjávarút-

vegsráðherra það að smábátar hefðu 
verið kvótasettir í makríl. Hverju svar-
ar Gunnar Bragi um þetta? „Í gangi 
eru málaferli vegna ákvörðunartöku-
leysis Jóns Bjarnasonar. Endi það illa 
fyrir ríkið má búast við háum skaða-
bótakröfum. Ég held að forveri minn 
í starfi sjávarútvegsráðherra, Sigurður 
Ingi Jóhannsson, hafi ekki talið sér 
stætt öðru en að kvótasetja makrílin 
eftir álit Umboðsmanns Alþingis.“

Gunnar Bragi víkur í framhaldi af 
þessu að strandveiðunum sem hafa 
mikla þýðingu fyrir sjávarplássin á 
Vesturlandi. „Strandveiðar skipta 
miklu. Ég vil sjá sem mesta sátt um 
kerfið. Þess vegna lagði ég til að far-
ið yrði í endurskoðun til þess að auka 
sátt um kerfið. Ég hef leitast við að 
jafna hlut þeirra sem stunda veiðar. Í 
þessari endurskoðun er m.a sérstak-
lega skoðað hvort hefja eigi veiðar á 
ákveðnum svæðum fyrr.“ 

 
vorum tilneydd í viðskiptabann
Talið berst í framhaldi að þessu að 
viðskiptabanninu sem Rússar settu 
á Íslendinga. Hefði mátt koma í veg 
fyrir það? Hvernig útskýrir Gunn-
ar Bragi það mál fyrir kjósendum á 
Vesturlandi? „Þátttaka Íslands var 
ákveðin af ríkisstjórn og málið kynnt 
fyrir utanríkismálanefnd eins og lög 
gera ráð fyrir. Þátttaka Íslands byggir 
fyrst og fremst á því að engin ríki eiga 
jafn mikið undir alþjóðalögum og Ís-
lendingar: að efnahagslögsaga okkar 
sé virt, að viðurkennt sé að við ráðum 
okkar auðlindum oþh. Þetta þverbrutu 
Rússar gagnvart öðru ríki. Það getum 
við ekki samþykkt því þá værum við 
að segja að þeir alþjóðasáttmálar sem 
við erum hluti af og við notum okkur í 
hag séu einskis virði.“

Gunnar Bragi bendir á að við-
skiptabann Rússa gagnvart okkur 
sé ákvörðun Rússa. „Þeir virtu ekki 
alþjóðalög sem eru okkur mikilvæg 
sem smáþjóð og við verðum að taka 
afstöðu með. Þótt Rússar hefðu ekki 
sett viðskiptabannið liggur fyrir að 
afurðaverð til Rússlands hefur lækk-
að töluvert vegna lækkun rúblunnar, 
óvissa væri með greiðslur og vegna 
styrkingar krónunnar undanfarið 
hefði verið líklegt að við hefðum verið 
á svipuðum stað.“

 
Erfiðasta málið
Greinilegt er að viðskiptabönnin 
milli Íslendinga og Rússa eru mál 
sem Gunnar Bragi telur mikilvægt að 
dvelja við. Hann segir áfram: „Hægt 
er að segja að núverandi stefna rúss-
neskra stjórnvalda um aukna innlenda 
matvælaframleiðslu hafi hjálpað okkur 

á öðrum sviðum td. með útflutningi 
á tækni vegna matvælaframleiðslu. 
Þá var nýlega að opnast á útflutning 
til Hvíta-Rússlands hjá fyrirtæki sem 
ræðismaður Íslands starfar hjá en fyr-
irtækið sem hefur verið stærsti kaup-
andi af loðnuhrognum. Við sáum að 
það var mikill sveigjanleiki hjá sjáv-
arútveginum og geirinn hefur brugð-
ist hratt við. Þannig er því hægt að sjá 
bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar á 
þessum vendingum vegna alþjóðamál-
anna en það er alltaf slæmt að svona 
aðstæður koma upp og virkilega þarf 
að velta fyrir sér hagsmunum í stærri 
og minni myndum. Þetta var það erf-
iðasta sem ég hef tekist á í pólitíkinni.“

 
Mikill landsbyggðarmaður
Nú þegar líður óðum að kosningum 
er ekki úr vegi að inna ráðherrann og 
þingmann Framsóknarflokksins eftir 
því hvaða hvaða mál hann vildi helst 
sjá að flokkur hans setti á oddinn ef 
hann mun eiga aðild að næstu stjórn. 
„Ég er mikill landsbyggðarmaður 
svo liggur beinast við að segja að ég 
myndi vilja sjá aukið fé í samgöng-
ur, nýta skattkerfið í búsetujöfnun 
og sterkari heilbrigðisstofnanir bæði 
í höfuðborginni og landsbyggðinni. 
Svo myndi ég vilja sjá aðrar áherslur 
í menntakerfinu t.d. með áherslu á 
iðnnám.“

Aðpurður varðandi áherslur sem 
hann sæi gjarnan á útbreiðslusvæði 
blaðsins Vesturlands frá Mosfellsbæ 
að Reykhólaveit svarar Gunnar Bragi 
að lokum: „Ég vil sjá áframhaldandi 
uppbyggingu á Grundartanga, skapa 
landbúnaði og sjávarútvegi fram-
tíðarsýn þar sem verðmæti og nýting 
afurðanna okkar væru áfram aukin. 
Á Vesturlandsvegi frá Borgarnesi til 
Reykjavíkur vil ég sjá sem fyrst 2+1 
veg því með auknum ferðamanna-
straumi og almenningi sem sækist 
eftir því að búa utan Reykjavíkur eykst 
umferðin hratt og þarf að sjá við því. 
Ég myndi vilja sjá aukið fé í sam-
göngubætur t.d. á „ferðamanna veg-
um” sem hefur vissulega þegar verið 
gert í nokkrum mæli. Þetta þarf þó að 
auka við áfram. Að þessu sögðu held 
ég að flestir séu sammála um að við 
viljum öll sterkari heilbrigðisstofnanir. 
Á Akranesi er t. a. m. góð heilbrigð-
isstofnun sem þarf að efla. Þessi listi 
er þó ekki tæmandi og ég gæti haldið 
áfram,“ sagði Gunnar Bragi Sveinsson 
að lokum þar sem hann var á þönum 
um kjördæmið þegar Vesturland náði 
tali af honum í vikubyrjun. 

gunnar bragi Sveinsson þingmaður og 
ráðherra á spjalli við garðyrkjubændur.

Hér er um að ræða landmiklar náttúruperlur í glæsilegu umhverfi.  Land jarðanna liggur 
meðal annars að Norðurá.  Síðustu ár hefu aðallega verið búið með sauðfé og húsakostur í 
samræmi við það.  Mjög áhugaverðar jarðir sem vert er að skoða.  Nánari upplýsingar gefur 
Magnús Leópoldsson magnus@fasteignamidstodin.is eða á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarin-
nar. Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Til sölu jarðirnar Hvammur og 
Galtarhöfði í Norðurárdal í Borgarfirði. 



Brautryðjandinn er 
ódýrari í LED-ljósum
Lúðvíksson ehf., Njarðarbraut 3, Reykjanesbæ

Fyrirtækið Lúðvíksson ehf. 
hefur getið sér orð fyrir mjög 
hagstætt verð á LED-ljósa-
búnaði en ástæðan fyrir lágu 

verði er ekki lágverðsinnkaup heldur 
lítil yfirbygging á  fyrirtækinu og löng 
reynsla á markaðnum. Eigandinn, 
Guðmundur Lúðvíksson, hóf að kynna 
sér LED-lýsingu árið 2006 og fór á fullt 
inn á þennan vettvang árið 2012 en 
þá hafði varla nokkur maður á Íslandi 
heyrt talað um LED. „Menn voru að 
spyrja mig hvernig perur væru í LED en 
það eru engar perur í LED heldur eru 
það steinar sem gefa frá sér þessa gló 
sem lýsir,“ segir Guðmundur.

Guðmundur segist berast lítið á 
og forðast yfirbyggingu í  rekstrinum: 
„Ég rek til dæmis ekki einkabíl og hef 
forðast að fara út í miklar fjárfestingar 
heldur kappkosta að láta neytend-
ur njóta góðs af lágu verði. Auk þess 
byrjaði ég í þessu löngu á undan öðr-
um og náði hagstæðum samningum 
þegar enginn á Íslandi var á þessum 
markaði og Ísland var óplægður akur. 
Ég nýt góðs af því í dag í mínum inn-
kaupum.“

Helstu viðskiptavinir  Lúðvíksson 
ehf. eru rafverktakar, sveitarfélög, 
verslanir, hótel og önnur fyrirtæki. 
„Ég rek þetta sem eins konar heildsölu 
en ég vísa engum frá. Ef Jón Jónsson 
vill „ledda“ hjá sér heimilið þá spyr 
ég hann ekki hvort hann sé með ein-
hvern rekstur enda kemur mér það 
ekki við,“ segir Guðmundur en færst 
hefur í vöxt að heimili séu LED-vædd 

og því fylgir mikill sparnaður: „Fólk er 
að setja LED-ljós undir þakskegg og 
inn á heimilið. Til dæmis venjuleg sto-
fuljós.  Kosturinn liggur fyrst og fremst 
í raforkusparnaði. Ef þú ert að greiða 
10.000 krónur á mánuði í rafmagn 
vegna hefðbundinnar lýsingar þá get-
ur sá kostnaður farið alveg niður í 800 
krónur með LED-lýsingu.“

Það gefur augaleið að hags-

munirnir eru enn ríkari hjá 
fyrirtækjum sem yfirleitt 
eru með meiri raforku-
kostnað en heimili. 
Nefnir Guðmundur sem 
dæmi fiskvinnslufyrir-
tæki sem eru að keyra á 
lýsingu allt að 15 tíma á 
dag, þar séu mjög háar 
fjárhæðir sem geta spar-
ast í raforkukostnaði.

Gríðarlegir hagsmunir  
fyrir sveitarfélög
Götulýsing eins og við þekkjum í 
dag er bæði orkufrek og hefur frekar 
slæma birtu í samanburði við LED-lýs-
ingu. Það er því ekki aðeins verulegur 
ávinningur í sparnaði fyrir t.d. sveitar-
félög/borgir og bæi að skipta yfir í 

LED-lýsingu. Það er 
líka gríðarlegt um-

ferðaröryggi að 
hafa góða lýs-
ingu í vegakerf-
inu. Reykjanes-

bær  hefur m.a. 
verið framsækinn 
að í að LED-væða 
götulýsingu í 

bænum og nú þegar hefur nokkuð 
verið sett upp af þessum ljósum.

Að sögn Guðmundar er LED-væð-
ingin bylting sem mun hafa mikil áhrif 
á líf okkar til góðs. Ljósin veita betri 
lýsingu og lækka mjög kostnað.

Nánari upplýsingar um starfsemina 
hjá Lúðvíksson er að fá á vefsíðunni led-
ljos.com og símanúmerin hjá fyrirtæk-
inu eru 565-8911 og 867-8911.

LED-lýsing í Seiðakvísl

LED-lýsing í Seiðakvísl

Fyrr og eftir LED-lýsingu á vegum Lúðvíksson ehf.

Guðmundur Lúðvíksson

Fyrir og eftir LED-lýsingu á vegum Lúðvíksson ehf.

LED-lýsing á plani bílaumboðsins Bernhard

Kynning
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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

V
H
/1
6-
04

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

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

undirtitill þessarar nýju bókar 
er Frá væntingum til von-
brigða. Vísar það til þess að 

ekki mun ofmælt að margir bundu 
vonir við breytta tíma með tilkomu 
vinstri stjórnar, þeirrar fyrstu í sögu 
lýðveldisins. Það sem einkum bar 
stjórnina uppi var stórkostlegur 
kosningasigur VG sem forystumenn 
flokksins hældust um að væri að 
þakka heiðarleika flokksforystunnar.

Fljótlega fór þó glansinn af vegna 
takmarkalausrar undanlátssemi VG 
forystunnar gagnvart ESB stefnu 
Samfylkingar. Í bókinni er þessi saga 
rakin. Jafnframt eru leidd rök að því 
að samkomulag um ESB umsókn hafi 
legið fyrir allt frá fyrir kosningar. Hafi 
svo verið, fer sú mynd sem dregin var 
upp af meintum heiðarleika VG að 
skjóta skökku við.

Allt kjörtímabilið 2009 til 2013 
börðust hinir svokölluðu villikettir 
VG fyrir því að stefnu flokksins væri 
fylgt meðan forysta flokksins var þar á 
harðahlaupum í aðra átt. Það sem ein-
kenndi alla þessa baráttu og þá ekki 
síst ESB baráttuna var að sífellt voru 
dregin ný strik á flokksráðsfundum 
og landsfundum. Fréttir af þessum 
nýju skilyrðum voru tæpast hljóðn-
aðar þegar forysta flokksins ákvað svo 
að ganga bak orða sinna.

Blaðið grípur hér ofan í frásögn 
bókarinnar frá árinu 2012 þegar líða 
tók að lokum kjörtímabilsins. Þá 

er ljóst að hvorki þáverandi né nú-
verandi forysta VG er tekin mjög 
alvarlega, hvorki af samstarfsflokki 
né fjölmiðlum. Í bókinni er rætt um 
þær athugasemdir Ögmundar Jón-
assonar í eldhúsdagsumræðum vorið 
2012 að ekki hafi verið fyrirséð þegar 
samþykkt var að ganga til viðræðna 

við ESB að þær yrðu svo kostnaðar-
samar og langar sem raun hefði orðið 
á. Ráðherrarnir Svandís Svavarsdóttir 
og Katrín Jakobsdóttir varaformaður 
vakna um sama leyti til meðvitundar 
um að ef til vill sé nú orðið of langt 
gengið og það styttist í kosningar.

Rétt er að vekja athygli á að tilvís-

unum og neðanmálsgreinum úr bók-
inni er sleppt en meðal heimilda sem 
Jón Torfason höfundur hennar notar í 
þessum kafla eru fréttamiðlar og bók 
Össurar Skarphéðinssonar, Ár drek-
ans, en hún kom út 2013:

Ummæli Ögmundar vöktu litla 
athygli enda tók flokksforystan þau 

ekki til sín. En síðar um sumarið, 
þann 11. ágúst, lýstu Katrín Jakobs-
dóttir varaformaður flokksins og 
Svandís Svavarsdóttir umhverfis-
ráðherra efasemdum um framhald 
viðræðnanna. Í frétt Ríkisútvarpsins 
er sagt frá því að mörgum í Vinstri 
grænum þyki óþægilegt að hefja 

Kafli úr nýrri bók Villikettirnir og vegferð VG:

Hvernig össur kippti í strengi  
innan vg og katrín lét að stjórn

Smölun á villiköttum varð 
að nýrri íþrótt í íslenskum 
stjórnmálum þegar hrikti 
svo um munaði í stoðum 
fyrstu hreinu vinstristjórn-
arinnar á síðasta kjör-
tíambili vegna ágreinings 
um umsókn Íslands að 
Evrópusambandinu. 
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kosningaveturinn með aðildarum-
sóknina í þeim farvegi sem þá var og 
margir þingmenn VG teldu að endur-
meta þyrfti stöðuna. Síðan er haft eftir 
Katrínu:

„Það er líka ljóst að forsendur í 
Evrópu hafa breyst, efnahagslegar 
og pólitískar líka. Það er mikil óvissa 
hvert Evrópusambandið stefnir. Það er 
ljóst að þessi óvissa þar hefur talsverð 
áhrif á þetta ferli hér á landi,“ segir 
Katrín. Hún segir málið hafa verið rætt 
í VG en fyrst og fremst sé þetta mál 
sem stjórnarflokkarnir þurfi að ræða 
sín á milli og fara yfir heildstætt. ...

Það hafa verið hugmyndir uppi um 
það hjá ýmsum að setja málið á ís, 
þjóðin fái aðkomu að því hvort halda 
eigi áfram með málið, eða hvort draga 
eigi umsóknina til baka og hætta við 
málið.

Í fréttatímanum var einnig rætt 
við Svandísi sem tók ekki jafn mikið 
af, en taldi þó að endurskoða þyrfti 
ákvörðun um aðildarumsóknina: 

„En ég árétta það að VG verð-
ur að fara yfir þessi mál innan sinna 
raða og þar eru allir möguleikar uppi 
á borðinu. Í framhaldinu tel ég rétt að 
við förum yfir málið með samstarfs-
flokknum.“

Össur Skarphéðinsson lýsir í Ári 
Drekans snörpum viðbrögðum Sam-
fylkingarinnar daginn eftir, sem fólust 
annars vegar í hörðum ummælum í 
fjölmiðlum um að ríkisstjórnarsam-
starfið væri í veði og hins vegar í við-
tölum við oddvita Vinstri grænna:

Mitt mat er að hún [Jóhanna Sig-
urðardóttir] eigi að tala vasklega við 

Katrínu Jakobsdóttur en láta Stein-
grím Sigfússon alveg vera. Katrín verði 
skelkuð við hörð viðbrögð forsætisráð-
herra og muni hugsanlega tala sig til 
baka....Í RÚV segi ég skýrt að ef endur-
skoða eigi stefnumál stjórnarinnar 
verði stjórnarsamstarfið óhjákvæmi-
lega partur af þeirri endurskoðun.

Og að venju „bjargar“ Össur 
málunum að eigin sögn:

Viðbrögð mín í RÚV og samtal 
Jóhönnu við varaformann VG hafa 
samstundis sterk áhrif á VG. Í fréttum 
Stöðvar 2 um kvöldið er allt annað og 
viðkunnanlegra hljóð komið í strokk 
Katrínar Jakobsdóttur. Hún fer langt 
með að stíga til baka skrefið frá í gær, 
segir að umsóknin haldi áfram og á 
henni verið ekki breyting.

Upphlaupið reyndist því þegar til 
kom lítill stormur í litlu vatnsglasi 
sem fljótt lægði. Morgunblaðið hafði 
samband við nokkra þingmenn VG 
um helgina og töldu raunar allmargir 
þeirra að „endurmeta þyrfti stöðuna“ 
en enginn virðist þó hafa fylgt þeim 
ummælum eftir af neinni alvöru og 
engir „endurmatsmenn“ voru nefnd-
ir með nafni í umfjöllun Morgun-
blaðsins 12. ágúst. Kolbeinn Proppé 
taldi í fréttaskýringu í Fréttablaðinu 
að ummæli þeirra stallsystra væru 
engin ógn við ríkisstjórnina, heldur 
ætluð til að friða flokksmenn:

Málið verður hins vegar að skoðast 
í ljósi tímasetningarinnar. Heimildar-
menn Fréttablaðsins í röðum vinstri 
grænna eru sammála um að með yfir-
lýsingunum hafi stefna Vinstri grænna 
í málinu verið áréttuð. Það sé ekki síst 

gert til innanflokksbrúks, til að minna 
kjósendur á að flokkurinn sé andvígur 
aðild. Þá verður að teljast afskaplega 
ólíklegt að þær Katrín og Svandís ætli 
sér í slag við formann flokksins, Stein-
grím J. Sigfússon, um málið. Þær eru 
einfaldlega of nánir samstarfsmenn 
hans til þess. ... Umræðuna um helgina 
er því helst hægt að skýra með því að 
hún sé ætluð til heimabrúks. Kosninga-
vetur er í nánd og Vinstri græn munu 
þurfa að skerpa á sérstöðu sinni. Ekki 
má gleyma því að í fjölmörgum kjör-
dæmum berst flokkurinn við Fram-
sóknarflokkinn um atkvæði og skýr 
ESB-andstaða verður þar í hávegum 
höfð.

Svo vildi til að Steingrímur Sig-

fússon var staddur erlendis þegar 
umrædd ummæli féllu en þegar hann 
kom heim voru mál sett í „eðlilegan“ 
farveg á nýjan leik, eins og fram kem-
ur í viðtali við hann í Fréttablaðinu 22. 
ágúst, fyrst er spurning fréttamanns:

Það er flokksráðsfundur á dagskrá 
Vinstri grænna um helgina. Leggur 
þú til einhverja stefnubreytingu í mál-
inu á þeim fundi?

Nei, þessi fundur er fyrst og síðast 
hugsaður til að undirbúa kosninga-
vetur og síður ætlaður til að afgreiða 
mikið af ályktunum. En auðvitað mun 
þetta bera á góma en ég sé ekki að mik-
ill ágreiningur sé í okkar röðum um 
afgreiðslu þessa máls. Grunnstefna 
flokksins liggur fyrir; að við teljum 
það ekki þjóna okkar hagsmunum að 
ganga í Evrópusambandið. Það ligg-
ur fyrir eins og sá réttur okkar að tala 
fyrir þeim málstað okkar. Ég mun ekki 
verða í þeim hópi sem lætur óvinveitt 
öfl þessarar ríkisstjórnar toga sig sund-
ur og saman í einhverjum yfirlýsingum.

Samkvæmt dagbók Össurar 
Skarphéðinssonar veldur málið Stein-
grími litlum áhyggjum fyrir flokks-
ráðsfundinn á Hólum:

Ég rekst á viðtal við Steingrím J. 
Sigfússon í Fréttablaðinu þar sem hann 
freistar þess að aftengja ESB-upp-
hlaupið fyrr í mánuðinum. Kjarninn 
í kringum hann er kominn að þeirri 
niðurstöðu að best sé að kæla málið 
og tefla því frá stöðu sem gæti leitt til 
stjórnarslita.

Í viðtalinu birtist meira sjálfstraust 
gagnvart stöðunni innan flokks en 
hefur geislað af forystu VG um langa 
hríð. Steingrímur nefnir engan á nafn 
en mér dylst ekki að hann er að senda 
Ögmundi eyrnafíkjur undir rós. Það 
bendir til að þau Katrín Jakobsdótt-
ir telji sig vera að ná undirtökunum 
gagnvart villiköttunum.

Vænta hefði mátt þess í ljósi þeirr-
ar eftirvæntingar, sem áðurnefnd 
ummæli Katrínar og Svandísar höfðu 
vakið, að vel yrði mætt á flokksráðs-
fundinn á Hólum í Hjaltadal, sem 
fram fór dagana 25.-26. ágúst. Svo var 
þó ekki og mætti tala um meirihátt-
ar spennufall, enda hafði Steingrím-
ur sýnilega náð góðu taumhaldi á 
sínu fólki og andstæðir hópar sáu 
litla ástæðu til að mæta á svona hal-
eljúlasamkomu, líka var fyrirfram 
ákveðið að almennar umræður yrðu 
í lágmarki. Fundarsalurinn var held-
ur þunnskipaður ef frá eru taldir 
þingmenn flokksins og kjarni Stein-
grímsarmsins. Sem dæmi má nefna 
að ein tillaga var samþykkt með 15 at-
kvæðum gegn 13, þannig að innan við 
30 tóku þátt í þeirri atkvæðagreiðslu. 
Eitthvað fleiri voru þó á fundinum. Í 
Morgunblaðinu er haft eftir tveimur 
ónafngreindum flokksráðsmönnum 
að fundurinn hafi verið ólögmætur 
sökum fámennis. Ályktunin um utan-
ríkismál, þ.e. um samskipti Íslands og 
ESB, varð á endanum afar látlaus:

Flokksráð VG fagnar þeirri um-
ræðu sem nú fer fram um samskipti 
Íslands og ESB og hvetur til að henni 
verði haldið áfram.

Var þetta það eina sem flokksráðs-
fundurinn lét frá sér um umsóknina 
og gat varla minna verið. Það kom 
hins vegar á óvart hvað Katrín Jak-
obsdóttir var harðorð í setningar-
ræðu sinni þar sem hún rakti feril 
ríkisstjórnarinnar og taldi hana á 
réttri leið. Hún gat þess þó að stærstu 
vonbrigði sín væru að „samstaða og 
samheldni, sem einkennt hefur okkar 
hreyfingu frá upphafi, hefur horfið.“  
Þá vék hún að ESB-umsókninni sem 
hefði reynst flokknum erfið og sagði 
að flokkurinn skiptist í þrjú horn og 
máttu sumir flokksmenn sitja undir 
því að vera einsmálsmenn í hennar 
augum:

Í fyrsta lagi er það meirihluti 
flokksmanna sem er andvígur aðild 
að Evrópusambandinu en lítur á það 
mál sem eitt af mörgum stefnumál-
um flokksins sem beri að vega og meta 
í samhengi við önnur. Þannig vildi 
meirihluti okkar ganga til stjórnmála-
samstarfs við Samfylkinguna 2009 
þrátt fyrir umsókn að Evrópusam-
bandinu vegna þess að með því mátti 
koma á brýnum breytingum á íslensku 
þjóðfélagi í átt að auknu jafnrétti og 
velferð. Það þarf ekki að efast um ár-
angurinn af því samstarfi þótt áhersl-
ur okkar hafi ekki náð í gegn í öllum 
málum.

Í öðru lagi er það hópur flokks-
manna sem vill að Vinstri hreyfingin – 
grænt framboð gerist einsmálshreyfing 
sem byggi afstöðu sína til allra mála 
á andstöðu sinni við aðild Íslands að 
Evrópusambandinu. ...

Þriðji hópurinn er síðan þeir sem 
eru hlynntir aðild að ESB, en sá hóp-
ur hefur ekki látið mikið í sér heyra og 
hefur sætt sig við það að vera í minni-
hluta innan flokksins. Það er ljóst að 
umtalsverður hluti kjósenda VG kaus 
flokkinn í seinustu kosningum þrátt 
fyrir afstöðu hans til Evrópusam-
bandsins, ekki vegna hennar.

Össur Skarphéðinsson fylgdist 
með fundarhöldunum úr fjarlægð og 
hlakkar í honum yfir hagstæðri niður-
stöðu fyrir Evrópusambandssinna:

Það er fundurinn sem ráðherrar 
VG sögðu við RÚV í upphafi mánað-
arins að ætti að leggja undir endur-
skoðun á afstöðu VG til ESB-málsins. 
Nú ríkir þar heiðríkja sátta við sam-
starfsflokkinn.

Steingrímur J. Sigfússon er með föst 
tök á fundinum, heldur staffíruga ræðu 
og bæði hann og Katrín Jakobsdóttir 
varaformaður tala af meira öryggi en 
áður. Það er eins og þau skynji straum-
hvörf í átökunum innan flokks. ...

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir er 
uppgefin á slagnum innan VG. Aug-
ljóst er að valdakjarninn mun láta til 
skarar skríða gegn henni í prófkjörum 
og hún er farin að sýna skýr merki um 
að vilja út. Jón Bjarnason dvín að póli-
tískum kröftum, óvíst hvort hann fer 
fram og enn óljósara hvort hann næði 
árangri. Staðan sem er að teiknast upp 
er að eftir kosningar kunni Ögmundur 
Jónasson að enda sem síðasti móhík-
aninn af þeim hópi sem hefur fylgt 
annarri línu en Grímur.

bók össurar Skarphéðinssonar sem kom 
út 2013 dregur ásamt nýrri bók Jóns 
torfasonar upp mynd af klækja- og 
bakstungustjórnmálum vinstri manna á 
kjörtímabilinu 2009 til 2013.

á flokksráðsfundi í lok ágúst 2012 staðfesti 
Katrín Jakobsdóttir hollustu sína við 
ríkisstjórnarsamstarfið en kallaði ESb and-
stæðinga sín eigin flokks einsmálsmenn.

Kápa nýju bókarinnar.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Tryggir  
öruggan bakstur
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20. október 2016 
15 tölublað, 5. árgangur 

Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

uppþvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hvíT Nú kr. 109.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 129.900,-

uppþvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 101.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 119.900

þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 92.900.- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 109.900,-

þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.900.- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 99.900,-

þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 84.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 75.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 89.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 126.900,-
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 109.900,-
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 129.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

15%
LÆKKAÐ VERÐ* 

MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

* 
Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.

DALBRAUT 1, AKRANESI · 
SímI 433 0300

BoRgARBRAUT 61, 
BoRgARNESI SímI: 422 2211

Endurbætur 
við Akra-
neslaug
AKRANES: Þann 6. október voru 
samningar undirritaðir við Pípó 
Pípulagningarþjónustu og GS Import 
vegna framkvæmda við endurnýjun 
á heitum pottum í Jaðarsbakkalaug á 
Akranesi og uppbyggingu á heitri laug 
við Langasand. Framkvæmdir hófust 
svo 17. október.

Á vef Akranesbæjar kemur fram að 
á meðan vinna verktaka stendur yfir 
verði athafnasvæðið við Jaðarsbakka 
girt af á bakka laugarinnar. Ætlunin 
er að prófa hvort hægt sé, á meðan 
verkið stendur yfir, að hita rennibraut-
arlaugina upp í ca 38 °C og nota sem 
hana sem heitan pott og koma þannig 
til móts við sundlaugargesti á með-
an framkvæmdir standa yfir. Áætluð 
verklok vegna Jaðarsbakkalaugar eru 
1. apríl 2017.

„Akraneskaupstaður biðst 
velvirðingar á þeim óþægindum sem 
kunna að verða af framkvæmdunum 
en leitast er við að sem minnst rösk-
un verði á almennri starfssemi sund-
laugarinnar sem verður  í fullri notk-
un nánast allan verktímann. Auglýst 
verður sérstaklega þegar loka þarf öllu 
svæðinu vegna endanlegs frágangs í 
kringum pottana,“ segir á vef bæjarins.

Í árslok 2014 skrifuðu 200 manns 
undir áskorun til bæjaryfirvalda um 
að heitri laug yrði komið fyrir við 
Langasand sem á þá að heita Guð-
laug. Guðlaugar, sem er nafn á heitum 
potti og er áætlað að verði staðsettur 
á Langasandi. Hátt í 200 manns höfðu 
skrifað undir eftirfarandi áskorun til 
bæjarstjóra:

„Við undirrituð, íbúar á Akranesi 
og áhugafólk um sjóböð, sjósund og 
almenna eflingu Langasands sem 
útivistarsvæði, skorum á bæjaryfir-
völd á Akranesi að flýta fyrirhuguð-
um framkvæmdum við heitan pott á 
Jaðarsbökkum við Aggapall og sjá til 
þess að hann verði kominn á sinn stað 
vorið 2015. Er það trú okkar að slíkur 
pottur myndi hleypa enn meira lífi á 
Langasand og strandlengjuna meðfram 
honum, nýtast bæjarbúum almennt vel 
og þar að auki skapa Akranesi ótvíræða 
sérstöðu í ferðaþjónustu.“

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

teikning af nýju útliti sundlaugarsvæðisins.


