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þvottavélar og þurrkarar 2017

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ormsson.is

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
verð: 99.900,-

916097949

hafnarstræti 12 · sÍmi 465 4751

Skíðavikan á Ísafirði er ómissandi 
fjölskyldu- og menningarviðburður 
um páskana á Vestfjörðum. Hún var 

fyrst haldin árið 1935 og á sér því liðlega 
80 ára sögu. Setning fór fram á Silfurtorgi 
og  efnt var til sprettgöngu með útslátt-

arsniði og voru sumir þátttakendurnar 
í yngri kantinum. En dagskráin að öðru 
leyti var á Tungudal og Seljalandsdal.

Bítlatónleikar í 
Edinborgarhúsinu

Hvað getum við lært 
af Norðmönnum?

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand fyrir sumarið.

Fánasmiðjan

s:5772020

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is
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Tónlistarhátíðin fór fram á Ísa-
firði um páskana. Það eru 14 
ár síðan feðgarnir Muggi og 

Mugison létu sér detta í hug að efna til 
hátíðarinnar og hún er orðin fjölsótt-
asti einstaki viðburðurinn á Vestfjörð-

um. Meðal margra tónlistarmanna á 
hátíðinni í ár var Vestfjarðavinurinn 
KK sem svo hélt dansleik á Flateyri í 
tilefni af því að 25 ár voru liðin frá út-
gáfutónleikum hans á Vagninum þar 
sem platan bein leið var kynnt.

Aldrei fór ég suður

Sumardaginn fyrsta var skrifað 
undir verksamning um gerð 
jarðganga milli Dýrafjarðar og 

Arnarfjarðar. Verktakar eru fyrirtækin 
Suðurverk og Metrostav. Samingsupp-
hæðin eru tæpir 8,7 milljarðar króna. 
Það er 7% lægra en kostnaðaráætlunin. 
Í samningum eru ákvæði um hámarks-
greiðslur á hverju ári. Á þessu ári verða 
greiðslur ekki hærri en 1.300 milljónir 
króna. Næstu tvö ár, 2018 og 2019 er 
hámarkið 3.100 milljónir króna hvort 
ár og síðan lýkir greiðslum á árinu 
2020.

 Þann 13.maí verður fyrsta skóflu-
stungan tekin við formlega athöfn við 
gangamunna í Arnarfirði og verður það 
auglýst betur þegar nær dregur, en gert 
er ráð fyrir dagskrá á Hrafnseyri þar 
sem verða flutt erindi og boðið upp á 
kaffiveitingar.

Jarðgöngin verða 5,6 km að lengd 
og munu stytta leiðina um 27,4 km. Að 
auki er 8,1 km vegagerð hluti af verk-
inu me tveimur nýjum brúm. Önnur 
er yfir Mjólká og verður 14 metra löng 
og hin verður 16 metra brú yfir Hófsá. 
Vegurinn verður 8 metra breiður með 7 
metra akbraut.

Jarðgöngin verða í 35 metra hæð 
yfir sjávarmáli Arnarfjarðarmegin og 
í 67 metra hæð Dýrafjarðarmegin. 
Hæst verða jarðgöngin í 90 metra hæð.  
Samkvæmt heimildum blaðsins verða 
göngin að mestu grafin frá Arnarfirði.

Hægt að seinka verkinu
Sú spurning vaknar hvort ríkið geti 
breytt verkhraðanum og seinkað gerð 

ganganna eða jafnvel hætt við þótt búið 
sé að gera verksamning við verktakana. 
Nýjustu vendingarnar eru enn í fersku 
minni þar sem fé til framkvæmdanna 
var ekki að finna í fjárlagafrumvarpi 
ríkisstjórnarinnar fyrir 2017 og svo 
þegar Alþingi hafði  tekið af skarið og 
sett fjárveitingu til verksins  var skorið 
af fé til vegagerðar yfir Dynjandisheiði 
á þessu ári. Í verksamningnum eru 
ákvæði sem setja efri mörk á greiðslur 
hvers árs.  Að öðru leyti er vísað í IST30, 
íslenskan staðal um verksamninga. Þar 
eru ákvæði sem heimila verkkaup, þ.e. 
ríkið eða Vegagerð ríkisins fyrir þess 
hönd,  einhliða að breyta verksamn-
ingi eða jafnvel rifta samningi. Þá 
skuli greiða verktaka tilfallinn kostn-
að, kostnað sem leiðir af seinkunni og  

ef samningi er rift getur verktaki farið 
fram á bætur fyrir hagnað sem verktak-
inn verður af. Það er sem sé mögulegt 
fyrir ríkið að seinka framkvæmdum 
án verulegs kostnaðar.  Gísli Eiríks-
son, verkfræðingur og forstöðumaður 
á mannvirkjasviði Vegagerðar ríkis-
ins segir hins vegar að hann hafi ekki 
reynslu af því að til slíks hafi komið.

Dýrafjarðargöng loksins!

undirritun samningann fór fram í reykjavík. Mynd: Vegagerð ríkisins.

Ársreikningaskrá Ríkisskatt-
stjóraembættisins hefur fellt 
innsendan ársreikning Fisk-

vinnslu Flateyrar ehf fyrir 2015 af 
skrá og kallað eftir nýjum ársreikningi 
með réttum upplýsingum. Ástæðan er 
að verulegt ósamræmi í upplýsingum 
um hluthafa félagsins kemur fram í 
ársreikningnum annars vegar í skýrslu 
stjórnar og hins vegar í upplýsingum 
um félagið í upphafi ársreiknings. 

Steinþór Bjarni Kristjánsson er 
skráður fyrir 81,37% af hlutafé á öðr-
um staðnum en 29,11% á hinum. 4-3 

Trading ehf er sagt eiga ýmist 62,11% 
eða 22,22%. E3 ehf á 34,78% og 
12,44%. Arctic Fish ehf er skráð fyrir 
31,6% og 11,11% eftir því á hvorum 
staðnum er lesið. Þannig má áfram 
telja. Báðum skránum ber þó saman 
um að hluthafar eru 10 talsins í lok 
ársins 2015.

Stjórn félagsins skipa Steinþór 
Bjarni Kristjánsson, formaður, Krist-
ján Torfi Einarsson og Ásmundur Örn 
Harðarson. Endurskoðun Vestfjarða 
ehf annaðist faglega aðstoð við gerð 
ársreikningins.

Frá Flateyri

Fiskvinnsla Flateyrar ehf:   
Ársreikningi hafnað Ísafjarðarbær og Súðavíkurhrepp-

ur hafa sótt sameiginlega um styrk 
til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ril 

könnunar á sameiningu sveitarfélag-
anna. Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps 
áréttar þó í bókun „að á þessu stigi 
málsins er engin sérstakur vilji sveit-
arstjórnar til sameiningar sveitar-
félaganna“ en „Sveitarstjórn Súða-
víkurhrepps hefur mikinn á áhuga á 
víðtækara samstarfi sveitarfélaganna 
og jafnvel samrekstri ýmissa verkefna 
sem eru á höndum sveitarfélaganna“ 
eins og segir einnig í bókuninni.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar gerði 
svipaða samþykkt á sínum fundi og 
óskaði eftir „samstarfi við Súðavíkur-
hrepp um að kannaðir verði kostir og 
gallar á sameiningu og hvernig þróa 
megi ríkara samstarf sveitarfélaganna 
sbr. 119. gr. sveitarstjórnarlaga og sótt 
verði um fjárframlag frá Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga til framkvæmdar þeirrar 
könnunar.“

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga er 
heimilt að veita fjárhagsaðstoð úr 
sjóðnum til þess greiða fyrir samein-
ingu sveitarfélaga með því að greiða 
kostnað við könnum á hagkvæmni 

sameiningar. Miðar sjóðurinn við að 
greiða allt að 1.700 þúsund krónur 
ef sameiningartillagan nái til tveggja 
sveitarfélaga.    

Vilja styrk til sameiningar 
en ekki sameiningu

Fuglavernd leggst eindreg-
ið gegn þeirri veglínu, sem 
Vegagerðin vill fylgja í Gufu-

dalssveit. Í ályktun félagsin segir að 
ákvörðun Vegagerðarinnar brjóti í 
bága við fjölmörg lög, bæði lög um 
náttúruvernd sem og lög um verndun 
Breiðafjarðar, alþjóðlega samninga 
eins og Bernar- og Ramsar-sáttmál-
ana, auk þess að snúa á Hæstaréttar-
dóm með málamyndabreytingum á 
þeirri veglínu sem þeir voru gerðir aft-
urreka með.  Fuglavernd hvetur Vega-
gerðina að stíga inní nútímann, hlíta 
áliti Skipulagsstofnunar og velja ætíð 

þá leið sem hefur minnst umhverfis-
áhrif, þrátt fyrir að slík leið kunni að 
vera eitthvað dýrari en aðrar leiðir. 
Stofnunin á að láta umhverfið njóta 
vafans.  Fuglavernd skorar á ráðherra 
samgöngu- og umhverfismála að hlut-
ast til um að Vegagerðin endurskoði 
þessa afstöðu sína. 

Fuglavernd eru frjáls félagasamtök 
um verndun fugla og búsvæði þeirra. 
Fuglavernd telur um 1300 félagsmenn. 
Fuglavernd er aðili að samtökunum 
BirdLife International sem vinna að 
verndun fugla og náttúrusvæða í 120 
löndum.    

Fuglavernd leggst gegn 
vegi um Teigsskóg 

Meðfylgjandi er mynd af erni, en nokkur 
arnaróðöl eru á þessu svæð sem veglínan 
færi yfir.  ljósmyndari: Jóhann Óli Hilmarsson.



Einstakar sumarbúðir í 70 ár í stórkostlegri náttúru

Upplýsingar og pantanir:
astjorn.is eða í síma 462 3980

youtube.com/astjorn

facebook.com/astjorn

Stofnaðar 1946Kristilegar sumarbúðir

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

Temprukassarnir eru undirstaða 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

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

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

Fiskur

EPS

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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Áfram vestur
FFyrir réttri viku var undiritað-

ur formlegur verksamningur um 
Dýrafjarðargöng.  Þar með er í höfn 

áratugalangt baráttumál Vestfirðinga fyrir 
greiðum heilsárssamgöngum milli norð-
ur og suðursvæðis Vestfjarða. Jarðgöngin 
verða að öllu forfallalausu tekin í notkun 
eftir rúm þrjú ár, líklega síðla árs 2020.  
Vissulega geta enn brugðist góð áform og 
fögur fyrirheit og jarðgöngunum gæti verið 
seinkað, en það verður að teljast mjög ólík-
legt og ekki eru fordæmi fyrir því að brugð-
ið hafi verið af ásettu ráði frá tímasettri verkáætlun eftir að samningar 
hafa verið undirritaðir.  Því er hér því slegið föstu að Dýrafjarðar-
göngin séu í höfn.

Sóknarfæri
Rökin fyrir samgöngubótunum eru margþætt. Fyrst þau að Vestfirðir 
frá Djúpi að Breiðafirði verða með öruggum heilsársvegi milli svæð-
anna að einu atvinnu- og menningarsvæði.  Þessi tvö langsamlega fjöl-
mennustu svæði Vestfjarðafjórðungs munu fyrst eftir Dýrafjarðargöng  
geta veitt hvoru öðru styrk í uppbyggingu og þróun atvinnuveganna 
og þjónustustarfsemi. Það segir sína sögu að Vestfirðir eru síðust  allra 
landsvæða á Íslandi til þess  að ná þeim framförum að verða eitt sam-
göngusvæði. Það er reynslan alls staðar á landinu að viðlíka  fram-
förum í samgöngum hefur fylgt vaxandi tækifæri í atvinnumálum og 
fjölgun íbúa í kjölfarið. Samgöngur eru vissulega ekki það eina sem 
máli skiptir til þess að snúa vörn í sókn en  fullyrða má að án sam-
gangna sé vonlítið að ná nokkurri viðspyrnu.  Búsetuskilyrði og lífskjör 
íbúanna munu batna. 

Dýrafjarðargöngum fylgja aðrar vegaframkvæmdir. Nýr veg-
ur verður lagður um Dynjandisheiði með þeim endurbótum sem 
nauðsynlegar verða til þess að vegurinn verði öruggur heilsársvegur. 
Eins verður að ljúka nýjum vegi austur Barðastrandarsýslu. Án þessara 
nýju vega verða Dýrafjarðargöngin svo gott sem tilgangslaus fjáraust-
ur. Ákvörðun um Dýrafjarðargöng fylgir að sem fyrst verður að ljúka 
vegagerð um Gufudalssveitina í Austur Barðastrandarsýslu. Af þess-
um ástæðum hefur það alltaf verið  mikilvægast að festa Dýrafjarðar-
göngin sem fyrst í sessi. 

Allar þessar vegaframkvæmdir leiða af sér að samgöngur milli 
Reykjavíkursvæðisins og Vestfjarða munu batna og leiðir styttast. 
Leiðin milli Patreksfjarðar og Reykjavíkur  mun styttast um 21 km 
og verður um 375 km. Styttingin milli Reykjavíkur og Ísafjarðar verð-
ur enn meiri eða um 49 km. Vegalengdin milli svæðanna verður þá 
komin niður í um 400 km. Það bætur búsetuskilyrðin bæði í vestur 
Barðastrandarsýslu og á norðanverðum Vestfjörðum að stytta ferða-
tímann til höfuðborgarsvæðisins og gera vegina örugga allan ársins 
hring. Mest mun muna um breytingarnar í Dýrafirði. Þar munu íbúa 
eftir göng geta farið suðurleiðina í stað þess að fara fyrst til Ísafjarðar 
og þaðan um Ísafjarðardjúp   ætli þeir vestur á bóginn, hvort sem það 
er til Patreksfjarðar eða til Reykjavíkur. Styttingin fyrir Þingeyringa til 
Reykjavíkur verður um 150 km – hvora leið.

Baráttusaga
Baráttan fyrir Dýrafjarðargöngum er orðin býsna löng. Líklega er fyrst 
minnst á Dýrafjarðargöng í jarðgangaáætlun þáverandi ríkisstjórnar 
sem lögð var fram á Alþingi í apríl 2000 og samþykkt mánuði síðar. 
Þar var ákveðið að jarðgöng milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar yrðu 
rannsökuð sérstaklega. Í lok maí 2008 eru Dýrafjarðargöngin form-
lega samþykkt inn í samgönguáætlun Alþingis og gert ráð fyrir að 
framkvæmdir hefjist 2010 og verkinu verði lokið árið 2012. Hrun fjár-
málastofnanna þá um haustið gerði þessi áform að engu. Síðan hefur 
gengið á með loforðum og fyrirheitum stjórnmálamanna um að hefja 
framkvæmdir en jafnoft hafa þau fyrirheit breyst og horfið eins og lauf 
í vindi. Í marsmánuði 2009 var fluttu tveir þingmenn Vestfirðinga, 
Kristinn H. Gunnarsson og Guðjón Arnar Kristjánsson,  tillögu á Al-
þingi um Dýrafjarðargöng og nýjan veg um Dynjandisheiði. Lögðu 
þeir til að framkvæmdir yrðu boðnar út þá sama ár og yrðu lokið 2012. 
Það gekk ekki eftir og voru aðrar jarðgangaframkvæmdir settar í for-
gang. Baráttuhópurinn Áfram vestur skipaður 14 Vestfirðingur varð 
til um sumarið 2009 og beitti sér fyrir samstöðu meðal Vestfirðinga 
um samgöngubæturnar með fundahöldum og lagði sitt af mörkum til 
þess að hafa áhrif á stjórnvöld og Alþingi. Verður sú saga rakin bet-
ur síðar. En nú átta árum síðar er þeim áfanga náð að verksamningur 
liggur fyrir undirskrifaður. Munu framkvæmdir formlega hefjast 13. 
maí næstkomandi í Arnarfirði við fyrirhugaðan gangamunna. Blaðið 
Vestfirðir sendir Vestfirðingum öllum og landsmönnum öllum árnað-
aróskir og hvetur þá til þess, sem það geta, að vera viðstaddir upphaf 
framkvæmdanna.
 Kristinn H. Gunnarsson

leiðAri

Um páskana var mikið um að 
vera á þingeyri. Leikdeild 
Ungmennafélagsins Höfr-

ungs á þingeyri setti upp Dýrin í 
Hálsaskógi og sýndi nokkrar sýningra 
við góða aðsókn. Þá sýndi Kómed-
íuleikhúsið verkið Gísla á Uppsölum, 
sem farið hefur sigurför um landið og 
starx að páskum loknum var haldið til 
Austfjarða og sýnt þar. Myndirnar eru 
frá sýningu á Dýrunum í Hálsaskógi 
og Davíð Davíðsson tók þær.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Öflugt leiklistarlíf 
á þingeyri

Veturinn er ekki alveg á þeim 
buxunum að hopa af hólmi 
þótt veðurfarið hafi verið 

nokkuð gott. Þegar fór að nálgast 
páska varð vart við gamalkunnugt 
páskahret. Ólínu Þorvarðardóttur 
varð litið út um gluggann einn 
morgunin og við blasti dimmt hríðar-
kófið. Þá féllu þessu orð:

Til beggja vona brugðist getur
brigðul gerast auðnuspor.
Enn er kominn illskuvetur
eftir þetta bjarta vor.

Um daginn var viðtal við heil-
brigðisráðherrann nýja Óttar Proppé í 
Morgunblaðinu og þar sagði hann að 
ríkisstjórnarsamstarfið færi bara vel 
af stað. Eiríkur Jónsson, fyrrverandi 
formaður Kennarasambandsins greip 
það á lofti:

Aksturinn var eintómt spól,
olían af versta tagi.
Engar bremsur, ónýt hjól
og allt í þessu fína lagi.

Indriði Aðalsteinsson bóndi á 
Skjaldfönn hlustaði á umræður á Al-
þingi. Þar sagði Guðjón Brjánsson, 
alþingismaður kjördæmisins að fyrir 
hrun bankanna hefði verið svo mikið 
um flug yfir landinu að varla hefði sést 
til sólar. Útdráttur Indriða af ræðunni 
hljóðar svona:

Guðjón Brjáns í hrunið hjólar
hefur skömm á þessum ríku.
Fyrir þeim ei sést til sólar
segir komið nóg af slíku.

Í umræðunum á Alþingi var meðal 
annars rætt um ríkisfjármálaáætlun-
ina og fyrirætlanir ríkisstjórnarinn-
ar um stóru málin eins og dreifingu 
skattbyrðarinnar á landsmenn. Indriði 
var mátulega hrifinn af boðaðri stefnu:

Á Bananaskerinu bratta
borga ekki auðmenn skatta.
En fatlaðir, fátækir og blindir
eru fyrirtaks tekjulindir.

Ólavísur
En stóra málið í þjóðfélagsumræðunni 
síðustu vikur hefur auðvitað verið nýja 
skýrslan um einkavæðingu bankanna,  
þar sem fram kemur að bæði ráða-
menn og landsmenn hafi verið blekkt-
ir. Þýskur banki sem sagður var einn af 
kaupendum Búnaðarbankans var það 
ekki þegar að var gáð. Höfuðpaurinn 
í blekkingunni var Ólafur Ólafsson, 
kenndur við Samskip.  

Indriði Aðalsteinsson setti saman 
brag um þetta mál í öfugmælastíl. Öf-
ugmælavísur voru eitt sinn vel þekkt-
ar og vinsælar af alþýðu manna.  Fræg 
öfugmælavísa er svona:

Á eld er best að ausa snjó
eykst hans log við þetta.
Gott er að hafa gler í skó
þá gengið er í kletta.

Með öfugmælavísu mátti i meðal 
annars koma hárbeittri þjóðfélags-
gagnrýni fram á þann hátt að erfitt 
gat reynst fyrir þá sem fyrir háðinu 
urðu að sækja höfundinn til saka. Ind-
riði á Skjaldfönn beitir þessu bragði 
í Ólavísum. En lesendur vestfirska 
vísnahornsins fara varla í grafgötur 
með það hver öfugmælin eru.

Ólafs fremd er aldrei nóg
á að vera á fremsta bekki.
Orðunefnd er ansi sljó
ef hún skilur þetta ekki.

Okkar þjóð af stórum státar
á stærri miklu er þó von.
Því alla slíka menn nú mátar
megastjarnan Ólafsson.

Birtist enn og aftur Óli
okkar þjóðar dýrast hnoss.
Sjálfsagt er að hlaða hann hóli
hann á skilið fálkakross.

Á skjánum birtist góður gestur
gull sem víða í bönkum fann.
Óli finnst mér alltaf bestur
enginn boðorð trufla hann.

Samskipa Óli er seigur
sá er hreint nú ekki feigur.
Tókst að sér að sanka
þjóðar ósmáar eigur.

Þó landinn gerist grófur
og grípi þetta og hitt.
Er Óli aðalþjófur
uppáhaldið mitt.

Á fáum sviðum höfum hóf
er heimsku afglöp varða.
Nú hefur Ísland eignast þjóf
á alheimsmælikvarða.

Í lokin á þessari drápu um Ólaf 
víkur Indriði að ráðherrunum sem 
komu að einkavæðingunni á sínum 
tíma. Þegar þeir voru inntir eftir við-
brögðum við nýju bankaskýrslunni 
komu þeir af fjöllum og kváðust engan 
grun hafa haft. Indriði dró sínar álykt-
anir af meintu hrekkleysi:

Flón voru forystusauðir
af færni og viti snauðir.
Þar var ekki kannað
en nú er það sannað
-hérumbil heiladauðir. 

En nú eru páskarnir liðnir og 
hretið líklega að baki. Framundan er 
hækkandi sól og sumarkoman – og 
Dýrafjarðargöng. Lesendum eru send-
ar góðar sumarkveðjur úr páskasnjón-
um norður við ysta haf.

Kristinn H. Gunnarsson 

Vestfirska vísnahornið



Ertu á leið í morgunflug? Svefninn er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base 
Hotel fyrir flug. Sofðu lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn og til baka. Þetta 
er ekki beisið.

Á Base Hotel er alltaf Happy Hour á TF-BAR. Það er 
bara basic! Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu 
eitt flottasta nýlistasafn á Íslandi í leiðinni.

Frá 3.990 kr. 
Fyrir einn gest 
í koju.
Frá 6.900 kr. 
í eigið herbergi.

Hafðu samband í tölvupósti eða 
síma til að bóka: 

basehotel@basehotel.is 
S: 519 1300

Byrjaðu fríið á Base Hotel!

TAKTU FORSKOT 
Á SÆLUNA!

ALLT INNIFALIÐ:
• Gisting eina nótt
• Morgunverður
• Skutla á flugvöllinn 
og til baka
• Geymsla á bíl
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Nú á vormánuðum kemur út 
bókin „Knattspyrnan á Ísa-
firði“. Höfundur er Sigurður 

Pétursson sagnfræðingur en Hið ís-
firska knattspyrnufélag gefur bókina 
út. Bókin verður um 300 blaðsíður og 
greinir frá upphafsárum knattspyrn-
unnar á Ísafirði og aðstæðum sem 
þá voru og fylgir sögu hennar allt til 
okkar daga. Á meðal áhugaverðra at-
riða í bókinni er umfjöllun um fyrsta 
kvennaknattspyrnufélagið á Íslandi sem 
var stofnað á Ísafirði fyrir rúmri öld. Þá 
er rakin saga helstu félaga sem stofnuð 
hafa verið í kringum knattspyrnuna á 
Ísafirði, getið um ýmis átök innan vall-
ar og utan, sem leiddu jafnvel til þess 
að menn voru reknir úr vinnu fyrir 
meinta slælega dómgæslu á velli. Lýst 
er hvernig búnaður og aðbúnaður til 
knattspyrnuiðkunar hefur breyst í tím-
ans rás. Þá verður fjallað sérstaklega um 
þau tímabil þegar Ísfirðingar náðu sæti 
í efstu deild karla og kvenna á Íslands-
móti og um þá landsliðsmenn sem Ís-
firðingar hafa eignast.

Í bókinni er líka sagt frá Vestfjarða-
mótum í knattspyrnu allt aftur til 1931 

og fram yfir 1970 og þátttöku annarra 
liða á Vestfjörðum í þeirri keppni. 
Umf.Bolungarvíkur, Stefnir á Suður-
eyri, Grettir á Flateyri, Höfrungur 
á Þingeyri og Hörður á Patreksfirði 
koma aðeins við sögu. Einnig Reynir í 
Hnífsdal og Ármann í Skutulsfirði.

Þá er líka gerð grein fyrir þátt-
töku Vestfjarðaliða á Íslandsmótinu 
eftir 1970 og einkum eftir 1990 í 3. 
og 4. deild og þar bætist Geislinn á 
Hólmavík við auk nýrra liða. Þá kemur 
að samstarfi Ísfirðinga og Bolvíkinga 
um aldamótin og aftur eftir 2005 og 
loks stofnun Íþróttafélagsins Vestra 
árið 2016, þar sem bókin endar, við 
nýtt upphaf í sögunni.

Bókin verður skreytt fjölmörgum 

myndum af keppendum og iðkendum 
í gegnum tíðina, auk fleiri mynda sem 
tengjast knattspyrnusögunni á Ísafirði. 
Í ritnefnd bókarinnar eru Haraldur 
Leifsson, formaður, Halldór Jónsson, 
Frímann Sturluson, Stefán Jóhann 

Stefánsson, Jóhann Torfason og Guð-
mundur Ólafsson. Bókin verður seld 
í forsölu á krónur 7.500 og í almennri 
sölu á krónur 10.000. Þeir sem vilja 
nýta sér forsöluverðið fá nafn sitt skráð 
í sérstaka samfagnaðarskrá í bókar-

lok. Þeir sem vilja nýta sér forsölu-
verðið eru hvattir til að skrá nafn sitt 
á heimasíðunni pukamot.is undir flip-
anum Púkamót 2017. Bókin um sögu 
knattspyrnunnar á Ísafirði er væntan-
leg í júní.

Púkamótið á 
Ísafirði 2017
Púkamótið verður haldið á Ísafirði 
dagana 23. og 24. júní í ár en þá 
verða 13 ár frá því mótið var fyrst 
haldið. Bryddað verður upp á ýms-
um nýjungum, svo sem vítaspyrn-
ukeppni þar sem vítakóngur verð-
ur valinn og verður öllum sem vilja 
heimil þátttaka. Ný bók um sögu 
knattspyrnunnar á Ísafirði verður 
gefin formlega út í tengslum við 
mótið. Höfundur bókarinnar er 
Sigurður Pétursson sagnfræðing-
ur. Þá verður lið ÍBÍ sem fór upp 
í efstu deild Íslandsmóts karla í 
knattspyrnu árið 1981 heiðrað 
sérstaklega. Stjórn Púkamótsins 
vill þakka öllum velunnurum sem 
hafa stutt við bakið á starfinu með 
framlögum undanfarin ár. Þeir 
fjármunir hafa að miklu leyti ver-
ið notaðir til að styðja við bakið á 
ungu knattspyrnufólki á Ísafirði.  
Nánari upplýsingar um Púka-
mótið er að finna á vefsíðunni 
www.pukamot.is. Í stjórn Púka-
mótsins eru Frímann Sturluson, 
Guðmundur Ólafsson, Halldór 
Jónsson, Haraldur Leifsson, Jó-
hann Torfason og Stefán Jóhann 
Stefánsson. 

Ísfirðingarnir eru í efri röð frá vinstri: níels guðmundsson (4. frá vinstri), guðmundur benediktsson, benedikt guðmundsson, 
Haukur benediktsson, guðmundur l. Þ. guðmundsson (faðir guðmnundar Þ. guðmundssonar handboltamanns og þjálfara), Magnús 
guðjónsson, Friðrik Vilhjálmsson og Sveinn Elíasson. Neðri röð: Halldór Sveinbjörnsson, guðmundur Hermannsson markvörður og 
Högni Þórðarson (annar frá hægri) Er ekki með nöfnin á Frömurum, en þau gætu verið í Frambókinni eftir Stefán Pálsson.

Saga knattspyrnunnar á Ísafirði  
- bók í smíðum

Töluverðar hræringar eru í 
íslenskum sjávarútvegi um 
þessar mundir. HB Grandi 

hf hefur ákveðið að loka fiskvinnslu 
sinni á Akranesi og sameina hana 
vinnslu fyrirtækisins í Reykjavík. Hef-
ur fyrirtækið tilkynnt að vinnslunni 
á Akranesi verði lokað 1. september 
2017,  nema viðræður fyrirtækisins 
við bæjaryfirvöld á Akranesi leiði til 
þess að ákvörðuninni verði breytt. Um 
90 starfsmenn munu missa vinnuna. 
Hafa bæjaryfirvöld lýst yfir vilja sínum 
til þess að ráðast í hafnarframkvæmdir 
sem mæta óskum fyrirtækisins. Er þar 
um að ræða 40.000 m² landfyllingu 
ásamt tilheyrandi sjóvörn og þar verði 
starfsemi fyrirtækisins byggð upp. 
Síðan er gert ráð fyrir framkvæmd-
um innan núverandi hafnarsvæðis.  
Kostnaðurinn við framkvæmdirnar er 
um 3 milljarðar króna. Gísli Gíslason 
hafnarstjóri Faxaflóahafna segir að 
Faxaflóahafnir njóti ekki ríkisstyrks og 
þær verði að fjármagna landfyllinguna 
af eigin aflafé. Ekki verði ráðist í fram-
kvæmdir við landfyllingu nema fyrir 
liggi samkomulag þar sem HB Grandi 
og ef til vill Akraneskaupstaður skuld-
bindi sig fyrir ákveðnum hluta kostn-

aðarins.  Varðandi aðrar framkvæmd-
ir innan hafnar þá þurfi að endurnýja 
þau mannvirki og spurning sé á hvaða 
tíma það verði gert. 

HB Grandi rekur, auk botnfisk-
vinnslunnar, skipaverkstæði, fiski-
mjölsverksmiðju, loðnuvinnslu og tvö 
dótturfyrirtæki, Norðanfisk og Vignir 
G. Jónsson á Akranesi og er gert ráð 
fyrir að sú starfsemi verði áfram á 
Akranesi. Vilhjálmur Vilhjálmsson, 
forstjóri HB Granda hf  sagði á  blaða-
mannafundi að það sem helst valdi 
þessu sé styrkur íslensku krónunnar 
og hækkun innlends kostnaðar auk 
þess sem fiskverð hefur nánast verið 
óbreytt í tvö ár fyrir þær afurðir sem 
eru unnar hérlendis. 

30 milljarða króna hagnaður 
síðustu sjö ár
Rekstur HB Granda hefur gengið afar 
vel síðustu ár. Samanlagður hagnað-
ur er liðlega 30 milljarðar króna og 
útgreiddur arður á þessum sjö árum 
er 11,4 milljarðar króna. Afkoma 
félagsins á árinu 2016 var þannig 
að tekjurnar voru um 27 milljarðar 
króna. Framlegðin þ.e. það sem eftir 
er af tekjunum þegar rekstrarútgjöld 

hafa verið greidd var 6 milljarðar 
króna og hrein hagnaður 3,5 millj-
arðar króna. Eigið fé HB Granda er 

30 milljarðar króna. Lagt er til að á 
þesus ári verði greiddur 1.814 millj-
óna króna arður. 

Fiskvinnslan á leið til Reykjavíkur

Heimild: Fréttatíminn 30.3. 2017



ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
SEM HEFUR SLEGIÐ Í GEGN

„Ég hef verið að taka inn kísilsteinefnið og hef ekki fundið 

fyrir verkjum í bakinu síðan ég byrjaði að taka það.“ 

ELSA MARGRÉT

 

„Ég hef verið með mikinn verk í hnjánum en oft á tíðum fá 

psoriasis sjúklingar gigt útfrá sjúkdómnum, í dag er þessi 

verkur nánast horfinn. Einnig hefur sykurþörf minnkað mjög 

mikið en ég fékk mér gjarnan sælgæti á hverjum degi.“

VEIGAR ÞÓR

 

„Ég mjaðmargrindarbrotnaði illa fyrir tíu mánuðum, ég hef 

verið að taka kísilinn ykkar núna í u.þ.b. 8 mánuði og eftir 

tveggja til þriggja mánaða inntöku varð ég strax vör við 

mikinn mun. Í dag finn ég varla fyrir því að hafa brotnað.“

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR

*Kísilsteinefnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf. Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is.

Kísilsteinefni GeoSilica inniheldur hreinan 

jarðhitakísil sem unninn er á Íslandi úr 

jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. 

• Styrkir bandvefinn*

• Styrkir hár og neglur*

• Suðlar að betri myndun kollagens fyrir 

sléttari og fallegri húð.

Fæst í Heilsuvörubúðum, öllum helstu apotekum, Nettó og í

Hagkaup Kringlunni, Hagkaup Smáralind og Hagkaup Garðabæ.
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Víni skal til Haga haldið.
Herðir Bakkus ógnarvaldið.
Útúrdrukkinn eymdarlýður
eftir borgarstrætum skríður. 

Nú er „brennivín í búðir“ gengið 
aftur á Alþingi og berst ógæfudaunn-
inn af því um allt land.

Óumdeilt er að áfengisneysla 
er langmesta þjóðarböl okkar Ís-
lendinga. Svo stiklað sé á stóru eru 
afleiðingar hennar mikill hluti um-
ferðarslysa og líftjóna á þeim vígvelli, 
ógeðfelld drykkjulæti, fjölbreytt of-
beldi og morð, áfengissýki, heila- og 
lifrarskemmdir, krabbamein, nauðg-
anir, skilnaðir, sundraðar fjölskyldur, 
þjáningar barna og hundruð ætlaðra 
fósturskaða árlega, vegna drykkju 
móður á meðgöngu. Tjón samfélags-
ins er ægilegt og mest bitnar það á 
fjársvelti heilbrigðiskerfisins og lög-
gæslu á riðandi brauðfótum. Allar 
rannsóknir staðfesta að aukið aðgengi 
að þessu eiturlyfi eykur neyslu. Það er 
líka viðurkennt að ÁTVR hefur sinnt 
sínu hlutverki með sóma, hvað varðar 
aðgengi og vöruúrval.

Það er eitthvað mikið að heilastarf-
semi þess fólks sem nægir ekki sex 
virkir dagar í viku til að nálgast sitt 
eitur.

Haldið til Haga
Það er heldur lágt risið á Alþingi nú 
um stundir og ekki hækkar það með 
þessu snargalna tilræði við öll viður-
kennd lýðheilsumarkmið. Minna má á 
orð landlæknis og fjölmargra samtaka 
sem láta sér annt um heilbrigði og 
velferð landsmanna, nú síðast bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar.

Í nýlegri skoðanakönnun um þetta 
efni kom fram að 61,5% svarenda voru 
andvíg „brennivín í búðir“ en aðeins 
22,8% voru í föruneyti Bakkusar. 
Sorglegt er að við Vestfirðingar, ofan 
á allar aðrar hremmingar, þurfum að 
axla ábyrgð á fyrsta flutningsmanni 
frumvarpsins, Teiti Birni Einarssyni 
frá Flateyri. Enginn hér um slóðir 
minnist þess að í prófkjöri flokks hans 

eða kosningabaráttu hafi Teitur tjáð 
sig um það að hans helsta og fremsta 
hjartansmál væri, ef hann næði kjöri, 
að fjölga stútum undir stýri og auka 
á óhamingju, heilsutjón og dauðsföll 
í samfélagi okkar. Einhver hlýtur þó 
tilgangurinn að vera, meiri en frelsis-
kjaftæði?

Þórarinn Eldjárn hitti þar naglann 
snyrtilega á höfuðið, þegar hann 
samdi af þessu tilefni máltæki fyrir 
Alþingi, sem hljóðar svo: „Höldum 
áfengi til Haga.“

Á síðasta ári skilaði ÁTVR þrem-
ur milljörðum króna í arð til ríkisins. 
Þessum fjármunum vill TBE & Co. 
koma í vasa áfengisauðvaldsins, sem 
ekki hefur þó hingað til komist í fréttir 
fyrir að vera vanhaldið. Því til viðbót-
ar skal losa allar hömlur á áfengis-
auglýsingum svo dansinn í kringum 
Bakkus geti aukist um allan helming. 
Flutningsmenn vita raunar upp á sig 
skömmina því eftir að hafa opnað all-
ar brennivínsflóðgáttir vilja þeir auka 
fjárveitingar til forvarna.

 Þetta minnir mjög á sumar dýra-
tegundir, svo sem ketti, sem reyna, ef 
þeir geta, að krafsa yfir skítinn úr sér.

Alþingi til skammar
Nú er komið að Óttari Proppé heil-
brigðisráðherra að fara að taka af 
skarið. Rolugangur hans og meðvirkni 
gagnvart Viðreisnar-Benedikt er að 
verða nokkuð auðsæ.

Proppé er úti að aka
á íhaldsins helbláa klaka.
Framtíðin björt
orðin er svört.
Flokksmenn til fótanna taka.

Öll er þessi „brennivín í búðir“-
þvæla Alþingi til háborinnar skamm-
ar og því meir sem dregst að fleygja 
óberminu á dyr.

Að lokum gömul og raunsönn 
vísa, sem gæti sem best sómt sér sem 
leiðarstef Teits Björns & co:

Ef þú vilt að ævi þín
öll í hunda fari
á hverjum degi drekktu vín
dýrum vitlausari.
Indriði Aðalsteinsson

Höfundur er bóndi á  
Skjaldfönn við Djúp.

eftirfarandi tillögur voru 
samþykktar samhljóða á að-
alfundi Búnaðarfélags Auð-

kúluhrepps sem haldinn var á Þing-
eyri 1. apríl 2017.

Bankamál
• Landsbankinn á að vera 100% í eigu 
allra Íslendinga!

• „Aðalfundur Búnðarfélags Auð-
kúluhrepps krefst þess af Alþingi 
og ríkisstjórn að ekki verði seldur 
fimmeyringur í Landsbankanum. 
Fundurinn telur að alls ekki megi 
hleypa erlendum fjárglæframönnum 
og vogunarsjóðum með krumlurnar í 
sjóði hans. 

• Það er álit fundarins að Landsbank-
inn eigi að vera 100% í eigu allra 
Íslendinga. Viðskiptabanki fyrir venju-
legt fólk. Alveg eins og sparisjóðirnir 
voru. Það þarf að lýsa þessu yfir í eitt 
skipti fyrir öll fyrir hönd eigendanna. 
Bankinn á ekki að standa í neinu 
peningaþvætti.“

Sjávarútvegur
• Stórútgerðir eiga ekki að stjórna því 
hvar byggð skuli haldast á Íslandi.

• „Aðalfundur Búnaðarfélags Auðkúlu-
hrepps ályktar, að það sé algjörlega 
óásættanlegt að útgerðarmenn, að 
þeim ólöstuðum, ráði því hvar byggð 
skuli haldast í sjávarplássum á Íslandi. 
Fiskvinnslufólkð og íbúar byggðarlaga 
vítt og breitt um landið  á sinn rétt 
engu síður en stórútgerðirnar.“

Hrafnseyri við Arnarfjörð:

Brýning til ríkisstjórnar og 
Alþingis
• „Aðalfundur Búnaðarfélags Auðkúlu-
hrepps biður Alþingi og ríkisstjórn 
vinsamlegast að leiða hugann að 
eftirfarandi: Er það ásættanlegt fyrir 
þjóðina, að Hrafnseyri við Arnarfjörð, 
fæðingarstaður Jóns Sigurðssonar, sé 
algjörlega mannlaus eyðistaður a. m. 
k. 8 mánuði ársins?“

lífsseig er hún sú flökkusaga, 
en jafn kolröng, að fiskeldi sé 
á undanhaldi í heiminum og 

ekki síst í okkar heimshluta. Oft hef-
ur mátt lesa þetta hér í Fréttablað-
inu og síðast nú alveg nýverið. Þó 
er þessu alveg öfugt farið. Fiskeldi 
er almennt að aukast í veröldinni. Í 
þeim löndum á okkar slóðum sem 
geta stundað fiskeldi hefur það vax-
ið og áform stjórnvaldanna standa 
til þess auka það enn frekar.

Allt er það að vonum. Það er al-
veg ljóst - og raunar óumdeilt - að 
vaxandi fæðuþörf mannkyns verð-
ur ekki mætt nema með auknu 
fiskeldi. Bágt ástand margra villtra 
fiskistofna gerir það að verkum að 
því fer fjarri að fiskveiðar geti núna 
mætt vaxandi fæðuþörf; og alls 
ekki í framtíðinni. Jafnvel þó betur 
væri staðið að málum við fiskveið-
ar í heiminum hrykki það ekki til. 
Fiskeldi er því svarið við þeirri stað-
reynd.

Fiskeldi er margbreytilegt. Skel 
og krabbadýr, fjölbreytileg flóra 
fiskitegunda og áfram má telja. Mis-
munandi náttúrulegar aðstæður í 
heiminum ráða því. Sumt fer fram 

á landi en annað í sjó. Aðstæður í 
hverju landi og hverjum heimshluta 
stýra þeirri þróun.

Þess vegna er fiskeldi í heiminum 
í stöðugri sókn og stöðugum vexti. 
Meira en helmingi allrar fisk og sjáv-
ardýraneyslu í heiminum er mætt 
með fiskeldi. Eldisfiskur í heimin-
um er framleiddur í meira mæli en 
nautakjöt. Og ef laxeldi er skoðað 
sérstaklega þá blasa við athyglis-
verðar tölur. Laxeldi í heiminum 
nemur um 2,1 milljón tonna, sem 
svarar til um 15 milljarða máltíða á 
ári. Framleiðsluverðmætið er um 10 
milljarðar dollara, 1.1100 milljörð-
um íslenskra króna.

Það er því ekki að undra að stofn-
anir á borð við Sameinuðu þjóðirnar 
hvetji til aukins fiskeldis og sama á 
við um stjórnvöld um víða veröld, 
svo sem eins og í löndunum í kring 
um okkur. „Fiskeldi skiptir sköpum 
til þess að mæta fæðuþörf heimsins 
næstu 50 árin“, sagði til að mynda 
Kofi Annan, fyrrverandi aðalritari 
Sameinuðu þjóðanna. Það er ástæða 
fyrir okkur Íslendinga sem og aðra að 
leggja við hlustir og svara þessu ákalli. 

Einar K. Guðfinnsson

Afglapavæðing Alþingis

Fiskeldi í heim-
inum er í sókn

Aðalfundur Búnaðarfélags 
Auðkúluhrepps

búnaðarfélag auðkúluhrepps – aðalfundur. 
Mynd: Valdís Veturliðadóttir

Hjartaheill og SÍBS í samstarfi 
við sveitarfélög og Heil-
brigðisstofnanir Vestfjarða 

og Vesturlands munu bjóða Vest-
firðingum ókeypis heilsufarsmæl-
ingu 9.-12. maí næstkomandi. Mæl-
ingarnar ná til helstu áhættuþáttta 
lífsstílssjúkdóma þar sem mældur er 
blóðþrýstingur, blóðsykur, blóðfita, 
súrefnismettun og styrkur auk þess 
sem boðið verður upp á öndunar-
mælingu fyrir þá sem mælast lágir 
í súrefnismettun. Jafnframt gefst 
þátttakendum kostur á að svara 
lýðheilsukönnun. Fræðsla um lífs-
stílstengda sjúkdóma verður í boði, 
hjúkrunarfræðingar frá heilsugæsl-
unni verða á staðnum og veita ráðgjöf 
og eftirfylgd.  

Send verða út boðsbréf á alla íbúa 
á Vestfjörðum. Jafnframt verða niður-
stöður mælinga kynntar í byggðar-
lögunum á Facebook og þátttakend-
um mun gefast kostur á að fá sínar 
niðurstöður sendar í tölvupósti ásamt 
heildarniðurstöðum, greindum eftir 
aldri og kyni, fyrir landsfjórðunginn. 
Oddvitar, bæjar- og sveitarstjór-
ar munu opna mælingarnar í sinni 
heimabyggð. 
Guðmundur Löve framkvæmdastjóri 
SÍBS mun halda fræðsluerindi um 
lífsstílstengda sjúkdóma fimmtu-
daginn 11. maí kl. 12-13, um stóru 
myndina í heilbrigðismálum.  
Fræðslufundurinn er í samstarfi við 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, verður 
haldinn á Ísafirði en hægt að taka 

þátt í  gegnum fjarfundabúnað í fjar-
fundaverum á Vestfjörðum. 

Vestfirðingum boðnar 
heilsufarsmælingar í maí

Staður  Dagsetning Frá kl.  Til kl.

búðardal  9.05.2017  11  13
reykhólum 9.05.2017  12  14
Patreksfirði  9.05.2017  18  20
tálknafirði  10.05.2017  10  12
bíldudal  10.05.2017  10  12
Þingeyri  10.05.2017  16  18
Flateyri  10.05.2017  17  19
Ísafirði  11.05.2017  10  14
Suðureyri  11.05.2017  15  17
bolungarvík 11.05.2017  15  17
Súðavík  11.05.2017  18  20
Drangsnesi 12.05.2017  10  12
Hólmavík  12.05.2017  14  17
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Framkoma sægreifanna í 
Granda gagnvart starfsfólki 
sínu á Skaga staðfestir enn einu 

sinni, að handhafar veiðiheimildanna 
meðhöndla þær eins og um hreina 
einkaeign sé að ræða, í trássi við lög 
og rétt. Mottóið er eins og hjá Hann-
esi Smárasyni forðum: „Ég á þetta – ég 
má þetta“.

Af þessu tilefni er ástæða til að 
skoða, hvernig frændur vorir í Noregi 
hafa mótað stefnuna um auðlinda-
nýtingu og fiskveiðistjórnun. Flestir 
vita, að Noregur er vellauðugt olíu-
ríki.  Frá upphafi olíuvinnslunnar hafa 
þeir gætt þess vandlega, að arðurinn 
af olíuauðlindinni, sem er skilgreind 
sem þjóðareign, renni í sameiginlegan 
fjárfestingasjóð, sem nú er reyndar 
orðinn sá öflugasti í heiminum.

Samvinnurekstur 
Í nýútkominni bók um, hvað Skot-
ar geti lært af samskiptum Norður-
landaþjóða við Evrópusambandið, 
birtist fróðleg grein um þetta efni eftir 
norskan náttúruvísindamann, Dunc-
an Halley að nafni (hann er skoskur 
að uppruna, en norskur ríkisborgari) 
(1). Í greininni kemur fram, að um 
auðlindanýtingu og dreifingu arðs af 
auðlindinni gilda tvenn lög: Lögin um 
auðlindanýtinguna hafa að markmið 
að tryggja sjálfbærar fiskveiðar og 
þjóðhagslega arðsemi af rekstri út-
gerðar og fiskvinnslu. Hin lögin kveða 
á um eignarhald á útgerðarfyrirtækj-
um með það að markmiði að tryggja, 
að arðurinn nýtist sem best byggðar-
lögum, sem byggja afkomu sína á 
sjávarútvegi, meðfram hinni löngu 
strandlengju Noregs.

Þessi lög kveða á um, að fiskiskip 
verða að vera í eigu einstaklinga, sem 
sjálfir stunda sjó eða vinna við stjórn-
un útgerðar. Þetta hefur leitt til þess, að 
flestir sem stýra útgerðarfyrirtækjum 

hafa sjálfir verið virkir sem sjómenn 
og/eða skipstjórnarmenn.  Ef skip eru 
í eigu hlutafélags, verður hlutafélagið 
að vera í eigu starfandi sjómanna eða 
stjórnenda í viðkomandi byggðarlagi.  
Fiskvinnslufyrirtæki mega eiga allt að 
49.9%, en ráðandi hlutur verður að 
vera í eigu starfandi sjómanna, nú-
verandi eða fyrrverandi, sem verða að 
starfa við útgerðina. M.ö.o. hluthafar 
verða að vera tengdir útgerðinni og 
byggðarlaginu. Við þetta bætist síðan, 
að samkvæmt lögum er afurðasalan í 
höndum samvinnufyrirtækja.

Samfélagsábyrgð
Norsk fiskveiðistjórnun byggir því lög-
um samkvæmt á þrennu: sjálfbærni, 
arðsemi og samfélagslegri ábyrgð. 
Sjávarútvegurinn er burðarás atvinnu-
lífs í strandbyggðum Noregs. Ef ekki 
væri fyrir fiskveiðar, fiskeldi og fisk-
vinnslu, lægi við landauðn í þessum 
byggðarlögum. Útgerð og fiskvinnsla 
er einfaldlega forsenda atvinnu – og 
þar með –  búsetu. Sjávarútvegurinn 
stendur fyrir mikilli verðmætasköp-
un. Hann er næststærsti útflutnings-
geirinn. Á það er lögð rík áhersla, að 
sjávarútvegurinn sé rekinn í sátt við 
hið náttúrulega umhverfi. Meira en 
70% allra fiskveiða eru úr stofnum, 
sem njóta vottunar fyrir sjálfbærni. 
Þetta er hæsta hlutfall, sem þekkist í 
heiminum. „Helstu nytjastofnar eru í 
góðu ásigkomulagi“, að sögn OECD. 
„Nýting sjávarauðlindarinnar og 
stjórnun fiskveiða byggir á niðurstöð-
um vísindalegra rannsókna“, að sögn 
FAO, matvælastofnunar SÞ. „Fisk-
veiðistjórnun Norðmanna er fyrsta 
flokks í heiminum“, að sögn Marine 
Stewardship Council.

Vegna örra tækniframfara var svo 
komið á áttunda áratugnum, að margir 
fiskistofnar innan norsku lögsögunnar 
voru ofveiddir. Sumir stofnar beinlín-

is hrundu (eins og gerðist innan lög-
sögu ESB). Ríkið dældi gríðarlegum 
fjármunum inn í greinina til þessa að 
forða gjaldþrotum og brottflutningi 
fólks úr strandbyggðunum.  

Kerfisumbætur
Ráðist var í kerfisumbætur, sem hafa 
skilað miklum árangri. Á s.l. 30 árum 
(frá 1985-2015) hefur hrygningar-
stofn uppsjávarfisktegunda vaxið um 
51%. Hrygningarstofn djúpsjávar-
tegunda hefur vaxið sem svarar 340%. 
M.ö.o. nýtingu sjávarauðlindarinnar 
hefur verið hagað með þeim hætti, að 
afrakstur auðlindarinnar hefur vaxið 
umtalsvert.

Sértækir styrkir til sjávarútvegsins 
hafa verið aflagðir fyrir utan undan-
þágu frá sérstöku mengunargjaldi á 
eldsneyti. Eftir standa styrkir vegna 
t.d. endurhæfingar og starfsþjálfunar, 
sem gilda almennt fyrir atvinnulífið. 

Öfugt við Evrópusambandið hafa 
norskir sjávarútvegsráðherrar aldrei 
sniðgengið vísindalega ráðgjöf um 
aflamark. Aðalatriðið er, að lagaá-
kvæðum um samfélagslega ábyrgð 
er fylgt eftir, þannig að tekjur og 
arður sjávarútvegsfyrirtækja rennur 
um æðakerfi samfélagsins í sjávar-
byggðum. Þetta á ekki bara við um 
tekjur starfsfólksins heldur einnig 
arð fyrirtækjanna og hagnað eigend-

anna. Fiskistofnarnir eru í góðu ásig-
komulagi. Undantekningarnar eru 
deilistofnar, sem að hluta tilheyra fisk-
veiðistefnu Evrópusambandsins. Víð-
tæk samfélagsleg sátt ríkir um þetta 
fyrirkomulag auðlindanýtingar og 
samfélagsábyrgðar. Árangurinn hefur 
ekki látið á sér standa.

(1) Grein Dr. Duncans Halley 
„Fishing, Forestry and Agriculture and 
the Norwegian Model“ birtist í ritinu: 
„McSmörgaardsbord – What post-Brex-
it Scotland can learn from the Nordics“, 
Luath Press ltd., 543/2 Castle Hill, The 
Royal Mile, Edinburgh EH1 2ND.

Sjávarútvegur og samfélagsábyrgð:

GeTUM Við lÆrT  
AF NOrðMÖNNUM?
eftir Jón Baldvin Hannibalsson

Hreppsnefnd Súðavíkur 
vildi ekki úthluta útgerð 
Finnbjarnar ÍS 68 auknum 

byggðakvóta á síðasta fiskveiðiári. 
Fyrirtækið Lífsbjörg ehf sem á og 
rekur bátinn áformaði að setja upp 
fiskvinnslu í Súðavík og voru að sögn 
Halldórs Magnússonar, útgerðar-
manns  aðilar sem hefðu lagt fyrir-
tækinu lið við þá uppbyggingu. Finn-
björn ÍS 68 veiddi um 1200 tonn á 
fiskveiðiárinu, einkum á snurvoð. Þar 
af nærri 900 tonn af þorski. Gert var 
út á leigukvóta og var afkoman engu 
að síður góð á árinu.  Finnbjörn ÍS 68 
fékk aðeins 2.650 kg í byggðakvóta á 
síðasta fiskveiðiári og var hann ekki 
nýttur. Á þessu fiskveiðiári fær Finn-
björn ÍS 68 hlut úr 5% af byggðakvóta 
Súðavíkurhrepps og er það skráð vera 
10.550 kg. 

Atvinnuvegaráðuneytið auglýsti 
reglur um byggðakvóta fyrir Súðavík 
fiskveiðiárið 2016/17 ekki fyrr en 29. 
mars síðastliðinn. Þar er 15% byggða-
kvótans úthlutað til frístundaveiðibáta 
og 80% til báta sem hafa landað a.m.k. 
helmingi afla síns 2015/16 í Súðavík.
Eru það einkum strandveiðibátar sem 
fá þann byggðakvóta. Byggðakvótinn 
er 166 tonn og við bætast 46 tonn sem 
ekki veiddust á síðasta fiskveiðiári.

Hreppsnefnd Súðavíkur vildi út-
hluta 30% byggðakvótans til fyrirtæk-
is á sæbjúguveiðum.  Var það rökstutt 
með því  að ný störf myndu verða til í 
þorpinu með tilkomu þeirrar útgerð-
ar. Því var arðlega mótmælt af Lífs-
björgu ehf og segir í bréfi þess til ráðu-
neytisins að brotið sé á félaginu og 
jafnræðis ekki gætt og komi til þess að 
ráðuneytið fallist á þetta fyrirkomulag 
verði það skoðað að fyrirtækið leiti 
réttar síns fyrir dómstólum.  Bent er 

á að þessi áform standist ekki ákvæði 
laga og reglna um byggðakvóta.

Niðurstaðan varð að ráðuneytið 
féllst ekki á málaleitan hreppsnefnd-

ar um byggðakvóta til sæbjúguveiða. 
Halldór Magnússon sagði aðspurður 
að líklegt væri að áform Lífsbjargar 
ehf um auknaútgerð og fiskvinnslu í 

Súðavík yrðu lögð til hliðar. Fyrirtæk-
ið gengi vel eins og er og er verið að 
stækka bátinn og gera hann betur í 
stakk búinn til snurvoðaveiða.

Súðavík: vildu ekki fiskvinnslu Finnbjarnar ÍS 68

Halldór Magnússon
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Ögurstund Í reykhólahreppi
Góðir lesendur blaðsins Vest-

firði. Nú hefur Skipulags-
stofnun skilað af sér áliti 

vegna vegagerðar frá Bjarkarlundi 
til Skálaness. Sveitarstjórn Reyk-
hólahrepps stendur frammi fyrir 
erfiðri ákvörðun hvort hún á að gefa 
framkvæmdaleyfi fyrir leið Þ-H eða 
horfa til framtíðar og velja leið D2.  
Það má telja stórundarleg vinnubrögð 
vegagerðar ríkisins að gefa út sitt álit 
einungis nokkrum dögum fyrir niður-
stöðu Skipulagsstofnunar.  Vegagerðin 
einblínir á leið Þ-H og segist ætla að 
„rýna“ í niðurstöður Skipulagsstofn-
unar.  Með öðrum orðum þeir ætla að 
virða niðurstöðu skipulagsstofnunar 
að vettugi. Ég vona að sveitarstjórn-
armenn í Reykhólahreppi hafi ekki 
gert upp hug sinn. Margir halda að 
allt snúist um Teigsskóg en svo er alls 
ekki. Misþyrming hans væri enn eitt 
umhverfisslysið, en margt kemur til er 
hvetur til gangnagerðar til framtíðar. 
Þar verður að ríkja víðsýni og fyrir-
hyggja.

Vegagerðin gekk gegn áliti 
Skipulagsstofnunar við þveranir 
Kjálka og Mjóafjarðar og sveik loforð 
um bátsgengar brýr svo hægt væri að 
slá þang með viðunandi hætti. Lok-
uðust þar inni u.þ.b. 2 % af þangafla 
Breiðafjarðar. Það ætti sveitarstjórn 
Reykhólahrepps að hafa áhyggjur af. 

Ekki síst ætti hún að hafa 
áhyggjur af því að með 
framkvæmd á leið Þ-H er 
verið að loka inni jafnmik-
ið magn eða meira 2-3 % 
af þangbreiðum Breiða-
fjarðar. Þess má geta að ef 
þessi svæði eru lögð saman 
með því er lokaðist inni í 
þverun Kolgrafarfjarðar 
eru þetta rúmlega 6 % af þangbreið- um Breiðafjarðar. Það kann ekki að vera stór prósenta á prenti,en „dýr 

myndi Hafliði allur“.   Þörungaverk-
smiðjan á Reykhólum er stærsti 
vinnuveitandinn í hreppnum og dýr-
gripur í vinnslu sjávarfangs. Hennar 
veiðilendur ber að vernda og  það er 
óskynsamlegt að gelda bestu mjólk-
urkúna.  Skýrsla Hafrannsóknar-
stofnunar um svæðið tekur af allan 
vafa um slæm og ófyrirséð áhrif á 
lífríkið. Ekki sé hægt að segja til um 
skaðann vegna straumhraða á seti.

 Það er talað um að brunaslys séu 
hættuleg þegar 9 % líkamans séu 
brunnin. Í samlíkingunni er búið 
að brenna Breiðafjörð um rúmlega 
10 -15% og hætta á ferðum. Er ekki 
rétt að umhverfið njóti vafans og við 
keyrum frekar eftir góðum göngum í 
stað þess að flengjast út um nes.

Með leið Þ-H verða tún og rækt-
unarmöguleikar bænda á Skálanesi 
lögð í rúst. Búskap trúlega sjálfhætt. 
Er það enn eitt örið í þessa fallegu 
jörð en vegurinn fyrir nesið er eitt 
samfellt umhverfisslys.  Farsælla hefði 
verið að gera stutt göng frá Gufudal 
til Galtarár eins og ég hef áður komið 
að. Leiðir skólabíla munu víða lengj-
ast og er ekki ábætandi. Leið barna til 
skóla mun verða rúmlega klukkutími 
við bestu aðstæður.  Ekki er snjó-
mokstur og hálkuvarnir til þess falln-
ar að batna nema síður sé. Það eru 
nefnilega börn í hreppnum og mikið 
af þeim miðað við íbúafjölda. Ekki 
horfir vænlega fyrir íbúa í Djúpadal 
og Gufudal með lengri tengingar við 
aðalveginn með tilheyrandi þjónustu-
leysi við þá vegi.  Ætlar sveitarstjórn 
að leggja til tvo skólabíla á svæðið ?

Það er undarlegt að gera leið D2 
tortyggilega með veghalla og sker-
ingum. Hver hannaði veglínuna ? 
Var haft samband við heimamenn 
? Var tekið inn i myndina að nota 
vegskála eftir nýjustu tækni ?  Spor-
in frá Klettshálsi hræða.  Rætt var 
við ágætan vörubílstjóra í útvarpi 
um daginn,hann tók dæmi um veg-
inn um Arnkötludal,eða Þröskulda. 
Hann væri það hátt uppi að þar væri 
alltaf kolvitlaust veður og ófært,þó 
ágætt væri í byggð.  Líkti því við 
nýja veglínu og hæð á Ódrjúgshálsi. 
Hann gleymdi að minnast á það að 
á Þröskuldum var EKKI farið eft-
ir ráðleggingum heimamanna sem 
gjörþekktu svæðið. Niðurstaðan var 
„vitlaust“ vegstæði sem skapar hættu 
og kostnað,gríðarlegan kostnað við 
snjómokstur,slys og örkymsl. Hví 
hefur vegagerðin hundsað ráð heima-
manna er gjörþekkja svæðið bæði á 

láði og legi.  Er hægt að fullyrða að 
ný veglína upp Ódrjúgsháls yrði með 
8% halla ?  Hvers vegna hefur vega-
gerðin stungið ofan í skúffu veglínu 
um Ódrúgsháls er nær aðeins í 90 
metra hæð og er því alls ekki fjall-
vegur. Samt kemur vegmálastjóri í 
fjölmiðla og fyllyrðir að aðeins sé ein 
leið á láglendi.( til samanburðar er 
ártúnshöfði í 70 metra hæð yfir sjó) 
Einnig hefur verið á teikniborðinu 
mun styttri göng sem hafa farið í 
skúffuna líka. Er hugsanlegt að verið 
sé að láta eina veglínu líta illa út til að 
hygla annari ? Svari nú hver fyrir sig.  
Kunnugir telja vel framkvæmanlegt 
að bættur vegur á Ódrjúgshálsi yrði 
tilbúinn síðla árs 2018. 

Það er einfaldur fyrirsláttur að 
segja að ekki séu til peningar fyrir 
göngum í leið D2. Eru til peningar 
í framtíðinni til snjómoksturs eða 
hálkuvarna á leið Þ-H ? Svo ekki sé 
minnst á viðhald. Hvað hefur sparast 
í minni snjómokstri í vetur á lands-
vísu ?  Er það kannski ein göng eða 
svo ?  Þær álögur sem lagðar eru á bí-
leigendur fara létt með að bæta vega-
kerfið svo um munar. Það eina sem 
vantar er kjarkur að taka á málunum. 
Vegagerð ríkisins ætti að bjóða út 
15-20 jarðgöng til að ná fram góðum 
samningum og stíga inn í nýja öld.  
Ég óska sveitarstjórn Reykhólahrepps 
velfarnaðar í störfum sínum og bið 
þau að gæta vel að ákvörðunum sín-
um er þau ganga til verka. Verka sem 
munu hafa áhrif á lífríki og mannlíf í 
Reykhólahreppi um aldir alda.

Virðingarfyllst. Stefán Skafti  
Steinólfsson. Breiðfirðingur.

Stefán Skafti  Steinólfsson

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.



Óskum öllum 
launþegum 
á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Síldarvinnslan hf.

Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna

Orkubú Vestfjarða

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

ÍSAFJARÐARBÆRSÚÐAVÍKURHREPPUR
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Töfraflauta Mozarts sýnd á Ísafirði
Nemendaópera Söngskólans 

í Reykjavík kom til Ísafjarð-
ar fyrir páskana og flutti 

Töfraflautu Mozarts í fullri lengd. 
Nemendaóperan fékk til liðs við sig 
karlakórinn Erni og Sunnukórinn og 
einnig heimamanninn og bassasöngv-
arann Aron Otto Jóhannsson.

Áheyrendur fengu að hlýða á 
marga af okkar framtíðarsöngvurum 
og meðal annarra nokkra af vinnings-
höfum úr nýafstaðinni söngkeppni 
Vox Domini.  Troðfullt var út úr dyr-
um í Edinborgarhúsinu og fengu flytj-
endur gríðarlega góðar undirtektir. 
Þorsteinn Haukur Þorsteinsson tók 
myndirnar.



HREINT OG KLÁRT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þITT ER VaLIð
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.
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Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is

Meðal fjölmargra viðburða á 
Ísafirði um páskana voru 
tvennir bítlatónleikar í 

Edinborgarhúsinu til heiðurs hinum 

einu og sönnu The Beatles, Þar var 
hljómsveitin Akur sem  lék listir sínar 
fyrir troðfullu húsi og við feykigóðar 
undirtektir. Hjómsveitina skipa: Guð-

mundur Hjaltason, Stefán Jónsson, 
Stefán Baldursson, Hlynur Kristjáns-
son, Jón Örn Össurarson og Hjörtur 
Traustason.

Bítlatónleikar í 
edinborgarhúsinu



Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Gleðilegt sumar!
Húsið býður ykkur velkomin til Ísafjarðar



Nú er rétti tíminn til að panta 
smáhýsi fyrir sumarið

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar 
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum 
heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Vandað fulleinangrað tveggja  
herbergja hús 14.9m2.
Tvíbreitt rúm og 90cm koja 
fyrir ofan eru í hvoru herbergi. 
Dýnur fylgja bæði rúmum og 
kojum. Rehau gluggar og hurðir. 
Vandaður panell festur með 
ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin eru 
framleidd í mörgum útfærslum. 

NormX framleiðir hér innanlands vinsæl og vönduð 
smáhýsi sem nýtast við allskonar aðstæður. Verið 
velkomin í heimsókn til okkar og kynnið ykkur málið.

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ragnarsson í síma 770 5144

Frá 8-14,9m2.
•  Gistihús á tjaldstæðum
•  Gestahús við sumarbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir vélsleðann og fjórhjólið
•  Sæluhús
•  Skíðakofi
•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla salerni á  
   ferðamannastaði
•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir tvo bíla
•  Miðasöluhús á íþróttavelli og  
   ferðamannastaði
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Við framleiðum lok á alla potta

HEITIR POTTAR

Framleiðum burðargrindur undir alla 
okkar potta, nú þarf bara að gera gat í 
veröndina fyrir botnskálinni, og fellur 
þá grindin beint á veröndina.

Ódýrar og traustar kamínur frá Tim Sistem.

Lagersala á kamínum
VERÐ: 39.500 KR.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAFYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

ERUM AÐ TAKA 
NIÐUR PANTANIR 
Á HÚSUM TIL 
AFHENDINGAR 
FYRIR SUMARIÐ

VIÐ KYNNUM
GEIRSLAUG
Lerkiklæddur úrvals heitur 
pottur í nýjum búningi 
sem prýðir pallinn.

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að skella
sér í fyrir dvölina í heita pottinum.


