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hafnarstræti 12 · sími 465 4751

- 11 skemmtistöðvar og yfir 1300 þáttaseríur í tímaflakki

- 11 kvikmyndarásir og yfir 1000 kvikmyndir í tímaflakki

- Verð aðeins 99 GBP (13.700 kr) fyrir 12 mánuði!**

- Allar rásir BBC og ITV auk tímaflakks fylgja FRÍTT með

*Miðað við 12 mánaða bindingu.
**Fullt verð 204 GBP (28.200 kr.)
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MAÍ SPRenGjA! Verð aðeins 

4.750 kr.  

á mánuði*

Kröfugangan 1. maí á Ísafirði 
var fjölmennt og góð þátttaka í 
atburðum dagsins. Aðalræðu-

maður dagsins var Bergvin Eyþórsson, 

sjómaður. Hann hvatti lífeyrissjóði til 
þess að byggja íbúðir fyrir félagsmenn á 
hagstæðum kjörum. Bergvin gagnrýndi 
óbilgirni útgerðarinnar í nýafstöðnum 

kjarasamningum og rakti upplýsingar um 
ofsagróða í sjávarútvegi.

Mynd: Þorsteinn  
Haukur Þorsteinsson.  

Dýrafjarðargöng  
- síðbúin en langþráð

Ávarp forseta 
ASÍ á 1. maí

Með álfinum 
     ...til betra lífs!

í 40 ÁR

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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Fánar, fánastangir
og aukahlutir

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

Fánasmiðjan

s:5772020

nemendur listaskóla íslands efndu til sýningar í Félagsheimilinu á þingeyri í lok 
síðasta mánaðar. af því tilefni var efnt til samkomu þar sme harmónikuleikarar komu 
saman og spiluðu fyrir gesti. Mynd: Davíð Davíðsson.

um páskana var opnuð sérstök sýning í Safnahúsinu á Ísafirði um tónleikahátíðina 
aldrei fór ég suður. Þar mátti sjá ýmsa skemmtilega muni sem tengjast hátíðinni og 
flutt voru fróðleg  erindi um hana .

Aðalfundur Félags sauðfjár-
bænda á Vestfjörðum haldinn 
að Reykhólum 7.apríl 2017 

skorar á sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra að nota það svigrúm sem 
skapast á næsta ári með auknu fjár-
magni til svæðisbundins stuðnings, til 
að ná fram réttlátari útdeilingu fjárins 
en hráar tillögur Byggðastofnunar gera. 
Fundurinn áréttar fyrri ályktanir Vest-
firðinga að Vestfirðir allir falli undir 
ákvæði um svæðisbundinn stuðning, 
enda er sauðfjárrækt að öðru jöfnu mik-
ilvægari eftir því sem norðar dregur þar 
sem norðlæg lega dregur úr möguleik-
um til hverskonar ræktunar, þá hefur 
byggðaþróun á Vestfjörðum verið sú 
neikvæðasta á landinu. Þá verði ekki 
gerð ríkari krafa um fjárfjölda en í fyrri 
samningi varðandi svæðisbundinn 
stuðning, enda sú breyting fram komin 
eftir að samningurinn hafði farið í al-
menna atkvæðagreiðslu og kynnt hafði 
verið aukið fjármagn til svæðisbundins 
stuðnings. Fundurinn telur eðlilegt að 
ákvæðið um Árneshrepp gildi einnig 

um bæi þar sem samgöngur eru sam-
bærilegar eða lakari en við Árneshrepp. 
Einnig skorar fundurinn á stjórnir B.Í. 
og L.S. að leggja málinu lið til að ná 
fram réttlátari skiptingu fjárins.

Jóhann Ágústsson, formaður sauð-
fjárbænda á Vestfjörðum og eiginkona 
hans Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir 
ásamt Sigrúnu Magnúsdóttur, þáver-
andi Umhverfisráðherra.

Þörungaverksmiðjan hf / Thorverk • 434-7740 
Karlsey, 380 Reykhólar • www.thorverk.is
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Þörungaverksmiðjan óskar að ráða 
fólk til verksmiðjustarfa.
 

Unnið er á vöktum við framleiðslu á lífrænt vottuðu •	
mjöli.
Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og gæði.•	
Réttindi og hæfni til að nota vinnuvélar eru kostur.•	

 
Störfin geta hentað hvort sem er konum eða körlum á 
öllum aldri.

Hafið gjarnan samband við Hlyn í síma 834-3289 
eða sendið okkur línu á info@thorverk.is .
 

Um Þörungarverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, 
þar sem þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki. 
Bæði framsleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna 
vottun. Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum 
mörkuðum, þar sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og 
snyrtivöruiðnaði auk framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Skipulagsstofnun gerir kröfu um 
breytingu á aðalskipulagi Reyk-
hólahrepps og segir að ekki verði 

unnt að veita leyfi fyrir vegalagningunni 
fyrr.  Þetta staðfestir Hreinn Haraldsson 
vegamálastjóri. Hreinn segir að Í áliti 
Skipulagsstofnunar komi fram að breyta 
þurfi aðalskipulagi Reykhólahrepps; því  
Þótt Teigsskógsleiðin sé inni á skipulagi 
þá sé nýja veglínan það frábrugð-
in þeirri eldri að staðfesta þurfi nýtt 
skipulag. Að sögn Hreins hefur Vega-
gerðin ekki sótt um framkvæmdaleyfi 
þar sem sveitarstjórn geti ekki veitt það 
fyrr en framkvæmdin sé inn á staðfestu 
skipulagi. Reynt er að flýta ferlinu, segir 
í svari Hreins Haraldssonar við fyrir-
spurn blaðsins Vestfirðir, en hann vill 
ekki giska á tímasetningar.

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, sveit-
arstjóri Reykhólahrepps segir að Reyk-
hólahreppur sé að rýna gögnin með 
sínum sérfræðingi og hafi heimsótt 
flestar stofnanir sem veitt hafa um-
sagnir til Skipulagsstofnunar í mats-
ferlinu. Þá segir Ingibjörg að“það ligg-
ur fyrir að breyta þurfi aðalskipulagi 
sveitarfélagsins, ekki er búið að taka 
ákvörðun um það ennþá.“

Karl Kristjánsson, varaoddviti Rey-
hólahrepps segir:  „Við höfum, ásamt 
okkar ráðgjafa, átt einn fund með vega-
gerðinni og í dag (mánudag)  vorum 
við á fundum með Skipulagsstofnun, 

Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofn-
un og Minjastofnun. Málið er í vinnslu 
en ég get ekki sagt til um hvenær vænta 
má útgáfu framkvæmdaleyfis.“

Eftir því sem næst verður kom-
ist getur það tafið framkvæmdir ef 
útgáfa framkvæmdaleyfis verður 
kærð, en þarf ekki að gera það ef úr-
skurðarnefndin um umhverfis- og auð-
lindamál  úrskurðar að framkvæmdir 
geti hafist þótt kæruferlið sé í gangi. 
Fyrir því eru fordæmi. Óvissan skapast 
einkum vegna afstöðu Skipulagsstofn-
unar og andstöðu líklegra kærenda 
og ber þá að hafa í huga að óleystur er 
ágreiningur við landeigendur.  Á þessu 
stigi virðist ómögulegt að segja fyrir 
um það hvenær hreppsnefnd Reyk-
hólahrepps gefur út framkvæmdaleyfi 
fyrir vegagerð um Teigsskóg og enn 
síður hvenær deilum ljúki um málið 

fyrir dómstólum. Málið er því enn í 
uppnámi fyrst og fremst vegna afstöðu 
Skipulagsstofnunar ríkisins. 

Teigsskógur: Skipulagsstofnum  
setur vegagerð í uppnám

Réttlátari dreifing á  
svæðisbundnum stuðningi

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir

Hreppsnefnd Reykhólahrepps
Karl Kristjánsson fyrir miðju.

Áslaug Hlökk Theodórsdóttir
forstjóri Skipulagsstofnunar ríkisins.

Hreinn Haraldsson
vegamálastjóri.



Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.
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Stofnanaofbeldi 
Enn er fyrirhuguð vegarlagning í Gufudalssveit komin í upp-

nám. Enn er það Skipulagsstofnun sem gerir allt sem í valdi 
stofnunarinnar er til þess að koma í veg fyrir framkvæmd-

ina. Þetta er orðinn langur tími. Allt frá 
2004 hefur verið ljóst að Skipulagsstofn-
un ætlaði sér að ráða því hvaða leið yrði 
farin þegar kæmi að því að færa vega-
kerfið í Austur Barðastrandarsýslu til nú-
tímahorfs.  Stofnunin hafði sterka stöðu 
þar sem lög færðu henni valdi til þess að 
banna og leyfa. Fyrir 13 árum hafnaði 
Skipulagsstofnun vegalagningu þar sem 
hinn nýi vegur fór um Teigsskóg. 

Umhverfisráðherra, sem þá var Jónína 
Bjartmars felldi úrskurðinn úr gildi og 
heimilaði vegagerðinina með ákveðnum 
skilyrðúm þó, með sérstakri vísan til um-
ferðaröryggis. Málið var lært til dómstóla 
og felldi Hæstiréttur úrskurð ráðherrans út gildi með þeim rökum að 
aukið umferðaröryggi væri ávinningur af framkvæmdinni en varðaði 
ekki umhverfisáhrif og væri því ekki gild rök.

Þessi niðurstaða Hæstaréttar í október 2009 ætti að vera landsmönn-
um mikið umhugsunarefni. Í raun eru þá lögin ,sem Hæstiréttur dæm-
ir eftir, þannig úr garði gerð að bætt öryggi vegfarenda má ekki skiptir 
ekki máli, heldur er einblínt þröngt á náttúruna án tillits til þess að 
mannfólkið er hæuti af lífríkinu.  Í þessu felst alveg ótrúleg firring og 
þeir sem mestu hafa ráðið um löggjöfina  bera mesta ábyrgð á henni. 
Stofnanir eins og Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun og ráðandi 
embættismenn þar hafa verið mjög áhrifamiklir um lagasetninguna og 
eru það enn. Alþingismenn hafa ekki megnað að halda aftur af áköf-
ustu hreintrúarnáttúruverndarsinnunum og fyrir vikið hafa einstakar 
stofnanir of mikil völd þrátt fyrir breytingar sem gerðar hafa verið á 
lögunum. Það er hreint stofnanaofbeldi sem birtist í því að almennum 
hagsmunum vegfarenda um öryggi  sitt er fleygt á haugana en einstakir 
þættir gróðurfars eru hafnir upp til skýjanna sem það mikilvægasta í 
veröldinni.  

Utan Elliðaár náttúruverndin
Það skal á engan hátt gert litið úr þeim sjónarmiðum að varðveita 
gróðurfar og aðra viðkvæma náttúru en það verður ávallt að gæta þess 
að hagsmunir fólks eru meiri hagsmunir í heildarmatinu. Það hefur 
líka verið meginreglan þegar opinberar stofnanir eins og Skipulags-
stofnun metur framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, í nágrenni heim-
kynna embættismannanna. Það hefur ekki verið nein fyrirstaða sett 
við samgöngu- og byggingaframkvæmdir hversu umfangsmiklar þær 
hafa verið. Það er eins og ekkert sé það mikilvægt á því svæði að það 
trufli ró stofnunarinnar. Það má leggja vegi þvers og kruss, umbylta 
landi, fara yfir það sem fyrir er, byggja á hvaða reit sem er og Skipulags-
stofnun segir ávallt amen á eftir efninu. Meira að segja hrökk enginn 
við þótt gamall grafreitur í hjarta borgarinnar, sem geymir elstu minjar 
um byggð á landinu var rifinn upp og beinun genginna  safnað í gamla 
strigapoka. 

En þegar komið er upp fyrir Ártúnsbrekkuna, að ekki sé talað um 
inn á Vestfirði verður náttúran svo viðkvæm og einstök að mann-
fólkið sem þar er á ferð á engan tilverurétt þegar litið er á málið frá 
skrifborði Skipulagsstofnunar. Það er næsta víst að ráðmenn á þeim 
bænum telja sig vera krossfara réttlætisins til varnar Jerúsalem nátt-
úrunnar, Teigsskógi í Þorskafirði.  Vestfirðingar eru ekki einir um 
það að gera athugasemdir við hina tvöföldu náttúruverndarstefnu 
sem rekin er.

1% varanleg skerðing
Hin efnislegu röksemdir Skipulagsstofnunar eru veikari en ætla 
mætti.  Vegagerðin sem liggur að hluta um Teigsskóg veldur því að 
tímabundið raskast 18,9 ha svæði skógarins af 667 ha. Skipulags-
stofnun vill frekar aðra leið, jarðgöng í gegnum Hjallaháls  sem  veld-
ur þó 2 ha raski á sama skógi. Þegar tekið er tillit til þess skóglendis 
sem verður endurheimt að framkvæmdum loknum verður varanleg 
skerðin aðeins 7,8 ha á Teigsskógi ef farin er sú leið sem Skipulags-
stofnun hefur í hálfan annan áratug barist á móti. Skerðingin með 
Teigsskógarleiðinni verðir aðeins 1% af skóglendinu umfram þá 
leið sem Skipulagsstofnun bendir á. Þetta er óveruleg röskun á 
skóglendinu sem verður enn auðveldara að bæta úr á hlýnandi tím-
um þar sem gróðurfar á Íslandi sækir fram. Er nema von að spurt sé: 
hvað á þessi meinbægni að þýða?

 
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Í
síðasta þætti féll niður  hending í 
einni Ólavísunni eftir Indriða Að-
alsteinsson, bónda á Skjaldfönn 

og gerði það vísuna torskilda.  Rétt er 
vísan svona:

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

Það er auðvitað rannsóknarefni 
hvernig það gat gerst að fjórða línan 
– úr Búnaðarbanka – sem er auðvitað 
kjarninn í vísunni í hinum pólitíska 
undirtón,  gat fallið niður. Vaknar sá 
grunur að það séu fleiri en Pútín og 
Rússarnir sem eru að fikta í tölvunum 
hjá gagnrýnendum, en líklega er best 
að segja sem minnst um það!

Um daginn, þegar eitt sinn sem oft-
ar, umsjónarmaður þáttarins og Indriði 
á Skjaldfönn þurftu að tala saman stóð 
þannig á að Indriði hringdi inn í miðja 
kennslu hjá stúdentsefnum í hagfræði. 
Var hann auðvitað beðinn um góð 
ráð til hagfræðinemandanna. Um hæl 
komu þessar vísur  með fyrirsögninni:

Hagfræði fyrir byrjendur

Hagfræði er ekki einfalt mál
ógöngur víða og brautin hál.
Eitt má þó nefna sem er mín trú
eyddu ekki meira en aflar þú.

Eitt er þó að auðgast skjótt
sem æskilegt er að læra fljótt.
Girnist þú hratt þér gangi skár
giftu þig, elskan mín, til fjár.

Ráddu þig svo hjá Falson fljótt
færðu þá auð og metorð skjótt.
Bera mun þig á bjartan veg
brauðmolahagfræðin yndisleg.

En víkjum þá sögunni að þjóð-
málunum.  Indriði Aðalsteinsson tók 
eftir því sem fleiri að forsætisráðherr-
ann varðist ásökunum um einkavæð-
ingu í heilbrigðiskerfinu með þeim 
orðum að hann sæi ekkert að því að 
greiða út arð í fyrirtækjum sem hagnast 
vel á samningum við ríkið um greiðsl-
ur fyrir veitta heilbrigðisþjónustu. 

Einkavæðing grimm og grá
glögg sem dæmin sanna.
Hugsar sér að hagnast á
heilsubresti manna.

Annar bóndi, Georg Jón Jónsson á 
Kjörseyri við Hrútafjörð var einnig að 
hugsa um nýjustu einkavæðingarhug-
mynd ríkisstjórnarinnar.  „Eitthvað 
hefði nú hann Magnús Kjartansson 

heitinn sagt um þennann pilsfalda-
kapítalisma væri hann uppi nú, þ.e. að 
einkavæða en láta ríkið borga“ skrifar 
Georg Jón og bætir við: 

Einkavæðingar vegur
er valkosturinn fyrsti.
Proppe reynist prýðilegur
pilsfaldakapítalisti.

Ólína Þorvarðardóttir var beðin 
um framlag í vísnaþáttinn og brást vel 
og skjótt við með þessu vísnabréfi:

Síðastliðið haust var beðið tíðinda 
í pólitíkinni, verið var að mynda ríkis-
stjórn og óvissa um hvað yrði. A sama 
tíma fór jörð að skjálfa í námunda við 
Kötlu. Þá varð til þessi vísa: 

Ógnir margar óttast má, 
út skal tveimur mjatla: 
Hvor mun fara fyrr á stjá
Framsókn eða Katla?

Nokkrum mánðum áður, um það 
leyti sem þrýstingur var mikill á Sig-
mund Davíð Gunnlaugsson þáver-
andi forsætisráðherra að stíga til hlið-
ar og boða til nýrra kosninga, varð 
þessi vísa til:

Einn er starfinn ærinn þar 
sem ei má doka 
að hreinsa fjósið Framsóknar 
og flórinn moka.

Annars var nú oft dátt með þing-
mönnum þrátt fyrir orðaskipti í þing-
sal, og á nefndafundum lögðu menn 
sig fram um að vinna mál til lykta. 
Þessa vísu gerði ég einhverntíma á 
fundi í velferðarnefnd eftir vel lukkaða 
lendingu í einhverju máli sem þó hafði 
tekið næturfundi: 

Eftir mikið starf og streð 
stoðir laga rísa, 
þungir fylgja þankar með 
og þessi litla vísa.

Sauðburður
Sauðburður er nú hafinn og eru sauð-
fjárbændur mjög uppteknir af þeim 
sökum eins og nærri má geta.  Á 
Skjaldfönn er samankomið mikið og 
harðsnúið lið vanra yfirsetumanna og 
kvenna við sauðburð. Þar er Ingibjörg 
Reynisdóttir, smiður,  frá Hríshóli í 
Reykhólahreppi, sem vinnur við um-
önnun aldraðra í Grindavík ásamt því í 
frístundum að vera Skjaldfannarbónda 
innan handar við búskapinn.  Einnig 
er hún húsvörður í Laugarási, handan 
Selár í Skjaldfannardal og ennfremur 
öflug síðastliðinn áratug í viðhalds-
hópi kirkju- og prestbústaðar á Stað í 

Aðalvík. Ingibjörg fékk nýlega þessa 
ferilskrá frá Indriða á Skjaldfönn:

Ingibjörg er alltaf slyng
og í flóknum verkahring.
Fatast ekki flugið þar
fer á kostum alls staðar.

Öldruðum réttir hlýja hönd,
hjálpar þeim við málin vönd.
Upp hún les af miklum móð,
mjög er röddin skýr og góð.

Vestra hérna frægt er fljóð
finnast víða sporin góð.
Á Skjaldfönn, Ási, Aðalvík
eru gengin fjölmörg slík.

Ýmsir þramma ólánsstig.
Inga fer þar langt á svig.
Gæfuveginn gengur hress,
gott er að fá að njóta þess.

Svo vildi til að Ingibjörg átti afmæl-
ið síðastliðinn mánudag, þann 8. maí 
og auðvitað fylgir afmælisvísa með:

Margir liggja leti í
lifa fyrir slór og frí.
Inga hefur annan brag.
Átján tíma vann í dag.

Sauðburður er ekki  alltaf 
dans á rósum og fyrir kemur að 
fæðingarhjálpin dugar ekki til. Sauð-
burðarhremmingar kallar Indriði á 
Skjaldfönn þessa vísu:

Inga barðist eins og ljón.
Ekki vildi bíða tjón.
En henni er stundum ýtt á svið,
sem ekki er hægt að ráða við.

Þetta minnir á að starf bóndans er 
margbrotið og hann fæst við bæði líf 
og dauða. Líklega eru engin dæmi um 
starf í þjóðfélaginu sem kemst í hálf-
kvisti við það sem bóndinn fæst við. 
Það er krefjandi og gefandi í senn og 
verður mörgum lífsmáti sem á sér fáa 
líka. Bændur eru athugulir og gætnir 
og vel að sér um ýmiss málefni. Fleiri 
hagyrðinga er að finna þar en í öðrum 
stéttum, á Vestfjörðum sem annars 
staðar á landinu. Nú er hafinn sá tími 
sem bændur  eru önnum kafnir við 
bústörf og er af þeim sökum gert hlé 
á vísnaþættinum um sinn. Þráðurinn 
verður svo aftur upp tekinn á síðsumri 
þegar um hægist í sveitum. Hag-
yrðingum er þakkað gott framlag sitt 
til þáttarins, sem er sannkallað menn-
ingarframlag sem lesendur blaðins á 
Vestfjörðum og víðar njóta góðs af.

Með sumarkveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið

Mynd af ratsjárstöðinni á bolafjalli tekin síðasta vetrardag. Mynd: guðmundur ragnarsson.
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ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

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

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA.  

Ég óska launafólki um allt land 
til hamingju með baráttudag 
verkafólks og hvet alla til þess 

að leggja baráttu okkar lið með þátt-
töku á þeim fundum sem haldnir eru 
vítt og breitt um landið í dag. Sam-
hliða því sem við rifjum upp áræði og 
dug íslensks verkafólks í baráttunni 
fyrir bættum kjörum og meiri réttind-
um, er ljóst að verkalýðshreyfingin 
stendur nú árið 2017 frammi fyrir 
gamalkunnugri áskorun. Húsnæðis-
málin voru eitt fyrsta stefið í kröfu-
gerð verkafólks fyrir 100 árum þegar 
heilsuspillandi húsnæði og gríðar-
legur húsnæðisskortur þrengdu að 
möguleikum alþýðunnar til betra lífs. 

Verkalýðshreyfingunni tókst í 
samstarfi við bandamenn sína á Al-
þingi að ná góðum árangri í þessum 
málaflokki á ýmsum skeiðum á síð-
ustu öld. Fyrst með stofnun verka-
mannabústaðakerfisins árið 1929 sem 
rekið var til síðustu aldamóta og stóð 
að byggingu á hagkvæmu og hentugu 
húsnæði fyrir tekjulágar fjölskyldur, 
en Byggingafélag alþýðu reisti fyrstu 
íbúðirnar í þessu kerfi upp úr 1930 
í vesturbæ Reykjavíkur. Síðar beitti 
verkalýðshreyfingin  sér fyrir því að 
ríkið kæmi að málum til að auðvelda 
almenningi kaup á eigin húsnæði og 
til að koma í veg fyrir að braskarar 
gerðu húsnæðisskort að féþúfu.

Húsnæðismálastofnun ríkisins 
var stofnuð á sjötta áratugnum sem 
veitti almenningi lánafyrirgreiðslu til  
kaupa á eigin íbúð og var með öfluga 
hönnunar- og teiknideild þar sem 
almenningur gat fengið hagkvæm-
ar teikningar. Því miður fór það svo 
skömmu eftir aldamótin síðustu að 
stjórnvöld tóku þá upplýstu ákvörðun 
að eyðileggja verkamannabústaða-
kerfið og leggja af hönnunar- og 
teiknideildina. Síðan hefur horft til 

verri vegar í húsnæðismálum mikils 
fjölda okkar félagsmanna. Ætla má að 
ríflega 13 þúsund íbúðir hafi verið í 
verkamannabústaðakerfinu þegar það 
var lagt af og þeim sem þar bjuggu 
gefin kostur á að kaupa íbúðirnar með 
láni á markaðskjörum. Þegar í byrj-
un lenti þorri kaupenda í vanda með 
greiðslubyrði þessara lána – þrátt fyrir 
að hafa fengið að eignast verulegan 
eignarhlut – og  kannanir Hagstofu 
Íslands sýna að greiðsluvandi þessa 
hóps hófst þegar árið 2004 en ekki í 
kjölfar hrunsins.

Það er enginn vafi á því að ef verka-
mannabústaðakerfið hefði fengið að 
þróast áfram í friði fyrir pólitískri 
þröngsýni hægri aflanna væru um 20 
þúsund íbúðir í þessu kerfi í dag og 
aðstæður bæði tekjulægri fjölskyldna 
og ungs fólks allt aðrar og betri. Nú 
er svo komið að ungt fólk sem ekki 
hefur sterkt fjárhagslegt bakland á 
litla sem enga möguleika á að hefja 
búskap. Tekjulágar fjölskyldur þurfa 
að nota allt að helmingi tekna sinna 
til að greiða leigu og búa samt við 
mjög mikið húsnæðisóöryggi. Veru-

legur skortur er á húsnæði og bæði 
fasteignaverð og leiguverð eru í hæstu 
hæðum. Ástandið er grafalvarlegt og 
það mun ekki lagast nema að ráðist 
verði hratt og af festu í uppbyggingu á 
miklum fjölda hagkvæmra íbúða. 

Verkalýðshreyfingin hefur ávalt 
litið svo á að húsnæðisöryggi séu 
sjálfsögð mannréttindi og það var af 
þessari ástæðu sem ASÍ og BSRB réð-
ust í að stofna sjálfseignastofnunina 
Bjarg – íbúðafélag á 100 ára afmæli 
ASÍ á síðasta ári. Það var af þessari 
sömu ástæðu sem aðildarfélög ASÍ 
settu uppbyggingu leiguíbúða fyrir 
tekjulægri félagsmenn sem forsendu 
inn í kjarasamninga sína í maí 2015 
og fengu þannig ríkið til að leggja til 

fjármagn fyrir byggingu 600 íbúða 
á ári næstu fjögur árin. Jafnframt er 
vaxandi umræða innan hreyfingar-
innar um að hún ætti einnig að beita 
sér fyrir því að verja okkar fólk gagn-
vart misnotkun fasteignabraskara, líkt 
og gert var um miðbik síðustu aldar 
þegar Smáíbúðahverfið var byggt upp 
og hönnunar- og teiknideild Hús-
næðismálastofnunnar var stofnuð. 

Verkalýðshreyfingin hefur áður 
staðið að stofnun byggingarsam-
vinnufélaga með það að markmiði 
að auðvelda félagsmönnum að eign-
ast íbúð á hagkvæmari hátt. Nú þarf 
að hefjast handa ekki seinna en strax 
til að félagsmenn okkar komist út úr 
þeim ógöngum sem stjórnvöld hafa 
att þeim út í í húsnæðismálum. Við 
viljum byggja upp réttlátt samfélag 
þar sem gott og öruggt húsnæði þyk-
ir sjálfsögð mannréttindi – ekki for-
réttindi.

Gylfi Arnbjörnsson

HÚSNÆðISÖRYGGI  
- SJÁlFSÖGð MANNRÉTTINDI

Ávarp forseta ASÍ á 1. maí

Gylfi Arnbjörnsson
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Mercedes  Benz  
Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 
tonn Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 
650 KMFe 
deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur 

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeLuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 

Panill • Bali innrétting
Verð 3.800.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.160.000 kr.

Tökum að okkur jarðvegsvinnu
t.d. húsgrunna, drenun, niðursetningu rotþróa, múrbrot,
niðurrif, garðavinnu og vegavinnu.

Við erum með kranabíl, gámabíla, traktorsgröfu, 16t hjólagröfu, 2t, 6t og 21t beltavélar, vatnstank.

Hafið samband í síma 862-1717

Stauraborun fyrir sumarhús og sólpalla.• 
Eru• m með vatnstank fyrir  
heitt/kalt vatn og rykbindingu.

Bíla-/vélaflutningar og kranavinna. • 

Gámaleiga.• 

Fellum tré og fjarlægum.• 

Útvegum mold og möl. • 
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Þegar það var þjóðinni kynnt að 
framkvæmdir við Dýrafjarðar-
göng hæfust í ár kom mér fyrst 

í hug litla atviksorðið loksins eða, eins 
og Bretar myndu orða það, „at long 
last“. Svo lengi hafa íbúar Vestfjarða 
mátt þola að þessari brýnu fram-
kvæmd hafi verið frestað, ýmist vegna 
mikillar þenslu í „góðæri“ eða fjár-
skorts eftir sögulegt fall fjármálakerfis 
okkar. Sömuleiðis hafa tvær fyrrum 
ráðherrar samgöngumála tjáð mér að 
„einkaframkvæmdin“ Vaðlaheiðar-
göng hafi beinlínis orsakað enn lengri 
frestun þess sem brýnna var að flestra 
mati. Því hefði mátt ætla að rétti tíminn 
væri „pólitískur ómöguleiki“. Nýjasta 
uppákoma stjórnmálanna var að sam-
þykkja samgönguáætlun að hausti og 
fjárlög í sátt og samlyndi fyrir jól. Að 
loknu jólaleyfi kom síðan í ljós að það 
hafði „gleymst“ að fjármagna Dýra-
fjarðargöng. En þessu var síðan kippt í 
liðinn og vonandi lærðu alþingismenn 
af þessu hvaða vinnubrögð eru óboð-
leg, jafnvel að nýafstöðnum kosning-
um. Það er því vart hægt að hrósa stétt 
stjórnmálamanna fyrir frammistöð-
una, þó vissulega hafi verið á þingi fólk 
sem barist hefur fyrir málinu, en held-
ur ekki  hallmæla þeim alþingismönn-
um sem nú verma sæti Alþingis sem 
eru að uppistöðu til nýliðar.  

En ég ætla ekki að dvelja lengur við 
neikvæðar hliðar þessarar langþráðu 
framkvæmdar heldur horfa til fram-
tíðar og þeirra möguleika sem þessi 
nýja samgönguæð getur skapað.  Fyrst 
og síðast er það undir Vestfirðingum 
sjálfum komið að virkja þá möguleika 
sem munu bjóðast eða með öðrum 
orðum að láta athafnir fylgja orðum. 
Hvað er átt við með því? Möguleikarn-
ir felast fyrst og síðast í tveimur orðum 
samstöðu og samstarfi. Samstarfið get-
ur náð til flestra þátta mannlífsins þ.e. 
atvinnumála, menntunar, heilsugæslu, 
menningar, íþrótta og afþreyingar.

Í atvinnumálum koma fyrst upp 
í hugann þær greinar sem eru í hvað 
hröðustum vexti, fiskeldi og ferðamál. 
Fiskeldið á sameiginlega hagsmuni 
með hefðbundnum sjávarútvegi hvað 
varðar flutninga. Þegar Vestfirðir 
verða samgöngulega tengdir hlýtur að 
koma til skoðunar hvort nauðsynlegt 
er að flytja gífurlegt fiskmagn á þétt-
setinn Keflavíkurflugvöll 400-500 km. 
leið eða hvort það sé raunhæft að al-
þjóðlegur fragtflugvöllur verði byggð-
ur á Þingeyri eða Bíldudal eftir því á 
hvorum staðnum skilyrði eru betri.

Enginn vafi leikur á því að stoðir 
ferðaþjónustu munu styrkjast þegar 
greiður ársvegur liggur að nátt-
úruperlum Vestfjarða eins og Látra-
bjargi, Dynjanda, Ísafjarðardjúpi og 
síðan fjölfarin sjóleið á Hornstrandir 
svo aðeins fátt eitt sé talið.

Í menntamálum þarf að efla bæði 
fjarnám og staðbundið nám fyrir til-
stilli stofnana sem þegar eru til staðar 
eins og Menntaskólinn á Ísafirði, Há-
skólasetur Vestfjarða og Fræðslumið-
stöð Vestfjarða ásamt  tónlistar- og 
listaskólum. Allar þessar stofnanir 
eru að auka menntunarstigið og sum-
ar starfa við hlið rannsóknarstofnana 
sem hafa gert sérmenntuðu fólki kleift 
að setjast að á Vestfjörðum.

Hvað varðar heilsugæslu þá geta 
flestir tekið undir þá staðhæfingu að 
þjóðarsjúkrahúsið okkar við Hring-
braut er þjakað af of miklu álagi, á 
meðan mannvirki og mannauður víðs 
vegar um landið eru vannýtt. Það er 
því brýnt að breyta um stefnu og hugs-
un og efla sjúkrahús og heilsugæslu-
stöðvar víðs vegar um landið. Þetta á 
því við um slíkar stofnanir á Vestfjörð-
um.

Það má alveg til sanns vegar færa 
að menning standi með blóma á Vest-
fjörðum bæði hvað varðar tónlist, 
sönglist og kórastarf og leiklist en með 
árssamgöngum stækkar menningar-
markaðurinn og öll þessi starfsemi 
fær nýja blóðgjöf.

Almennt er gildi íþrótta viður-
kennt sem holl tómstundaiðja og 
heilsuefling uppvaxandi kynslóða og 
því keppast sveitarfélög við að koma 
upp íþróttamannvirkjum. Íþróttir 
eru því kjörinn vettvangur til aukins 
samstarfs Vestfirðinga og bættar sam-
göngur ættu að vera hvatning til að 
endurvekja eða efla íþróttafélög í öll-
um byggðum. Samnýting mannvirkja 
verður möguleg allt árið og því ekki 
að efna til Vestfjarðamóta á ný í helstu 
íþróttum?  Íþróttir stuðla að kynnum 
og vinskap fólks.

Hér hefur aðeins verið tæpt á fá-
einum hugmyndum sem árstenging 
byggða á Vestfjörðum getur leitt af 
sér ef þeir möguleikar sem opnast eru 
vel nýttir. Þó að náttúra Vestfjarða búi 
bæði yfir auðlindum og fegurð þá er 
ekkert dýrmætara en auðurinn sem 
býr í okkur sjálfum. Sé hann ræktaður 
munum við upplifa á komandi árum 
nýtt og áður óþekkt framfaraskeið. 

Mér finnst því við hæfi að enda þessar 
hugleiðingar á orðum þjóðskáldsins 
Matthíasar Jochumssonar sem óx úr 
grasi á Vestfjörðum.  Tæpri öld eftir 
andlát hans syngja helstu afreksmenn 
okkar í íþróttum, sem etja kappi við 
stórþjóðir, lofsöng þann er hann lét 
sinni þjóð eftir. En með eftirfarandi 
ljóðlínum hvatti hann til þeirrar sam-
stöðu sem við Vestfirðingar þurfum 
svo mjög á að halda:

Græðum saman mein og mein,
metumst ei við grannann,
fellum saman stein við stein,
styðjum hverjir annann;
plöntum, vökvum rein við rein,
ræktin skapar framann.
Hvað má höndin ein og ein?
Allir leggi saman!

Hafi þessi orð Matthíasar Jochum-
ssonar átt við árið 1898 þá eiga þau 

við í dag. Ég óska Vestfirðingum, 
landsmönnum öllum og gestum okkar 
til hamingju með þessa framkvæmd. 
Verði hún nýtt svo sem vera ber mun 
atvinnulíf eflast, mannlíf og menning 

blómgast í fjörðum, víkum og dölum 
Vestfjarða.

Ólafur Bjarni Halldórsson.  
Ísafirði.

DýRAFJARðARGÖNG  
- SÍðBÚIN EN lANGÞRÁð

Ólafur Bjarni Halldórsson

Myndir: Jón J. Víðis. Úr safni vegagerðar ríkisins

Dynjandisá á Kálfeyrum 1959

Frá vígslu Bolungavíkurganga 25. sept 2010.



9   11. maí 2017

Undanfarna daga hef ég reynt 
að átta mig á neikvæðum 
umsögnum um leiðina Þóru-

staðir-Hallsteinsnes sem Vegagerðin 
velur til lagningar vegar um Gufudals-
sveit. Leiðin er búin að vera á svæðis-
skipulagi Reykhólahrepps í tæp 20 á 
en á aðalskipulagi frá árinu 2009. Þar 
var tekið fram að veglína yrði ákveðin 
af Vegagerðinni enda var vegamála-
stjóri Snæbjörn Jónsson með í ráðum. 
Skipulagsstofnun neitaði að samþykkja 
aðalskipulagið sem Svandís Svavars-
dóttir samþykkti. Það var með ótrú-
legum viðhengiskláfa sem ég tel orka 
tvímælis að standist lög. Sveitarfélagið 
mátti t.d. ekkert gera án þess að borið 
væri undir Skipulagsstofnun.

Þverun Gilsfjarðar var góð 
framkvæmd
Það sem einstaklingar segja um skað-
semi vegarins er yfirleitt rakalaus 
þvættingur og því ekki til umræðu. En 
þegar skipulagsstjórinn rökstyður nei-
kvæða afstöðu sína þá blöskrar manni. 
Nú er sjónum beint að lífríki í fjörum og 
sjó og allt talið í voða. Athugið setlög-
in, sandur og leir í fjörum, hvaðan eru 
þau komin? Á hverju vori vaxa árnar og 
rífa niður mold og aur og bera til sjávar. 
Síðan myndast setlög sem næra lífríkið. 
Það er fáránlegt að halda að grugg sem 
verður til við framkvæmdir tímabund-
ið valdi einhverjum spjöllum á lífríki 
fjarðarins. Þegar Gilsfjörður var þver-
aður heyrðust ramakvein. Örn og rauð-
brystingar taldir í stórhættu. Rannsókn-
ir nárrúrufræðings fyrir og eftir þverun 
sýna m.a. að á meðan framkvæmdir 
stóðu og eftir þær komur ernir upp mun 
fleiri ungum en áður bæði í Gilsfirði og 
Króksfjarðarnesi. Rauðbrystingar á ná-
lægum svæðum hafa aldrei verið fleiri 
en eftir þverun. Allt tal um að þverun 
Gilsfjarðar sé umhverfisslys er órök-
stutt. Þær breytingar sem orðið hafa á 
náttúrunni eru flestar til bóta. Margfalt 
fleiri ferkílómetrar lands þorna nú á 
fjöru utan vegar en fóru undir sjó inn-
an vegar. Utan vegar og á garðinum þar 
sem áður var sjór vex nú þang. Hraunin 
á Skálanesi og vegurinn inn Kollafjörð 
fer víða með fjörum og fellur vel að 
landi og sjó. Klettsháls er veðravondur 
farartálmi. Gróður og kjarr í Skálmardal 
og Vattardal eru vaxin upp á vegarbrún. 
Vegurinn yfir Mjóafjörð og Kjálkafjörð 
er til fyrirmyndar og í fjörum í sama 
verndarflokki og Þ-H leið sem Vega-
gerðin vill fara í Gufudalssveit.

Sannleikanum hagrætt
Afstaða Skipulagsstofnunar er 
stórfurðuleg. Ásdís Hlökk forstjóri 
Skipulagsstofnunar var í viðtala á Rás-
1 skömmu fyri páska. Hún fullyrti að 
dómur Hæstaréttar bannaði lagningu 
vegar eftir Þ-H leiðinni. Þarna er sann-
leikanum hagrætt, samkvæmt öllum 
gögnum Vegagerðarinnar er fullyrt 
að Jónína Bjartmars hafi ekki mátt 
nota (skv. dómnum) orðin „meira 
umferðaröryggi“ á vegi á láglendi. Í 
sama viðtali fullyrðir Ásdís Hlökk að 
Reykhólahreppur þurfi að gera og aug-
lýsa nýtt skipulag sem tæki a.m.k. sex 
mánuði. Svona stjórnsýsla á engan rétt 
á sér og er eingöngu ætluð til þess að 
tefja og koma í veg fyrir framkvæmdir. 
Þarna er lítið hugsað um skólabörnin, 
fluningabíla og fólkið sem sækir vinnu 
til Reykhóla og fer um erfiða hálsa dag-
lega. Þau bíða eftir mannsæmandi vegi.

Vegagerðin hefur ákveðið að hanna 
allar þrjár brýr yfir firðina 20-30 metra 
lengri en áður var áformað. Brúarop 
verða stærri, straumur minni og set-
lagarof því hverfandi lítið.

Veglínan á Þ-H leið er gjörólík B 
leið. Reynt er að fylgja sveitavegaslóð-

um að Gröf og farið yfir melinn um 
100 m frá forna bæjarstæðinu. Síðan 
eftir gróðursettu klettabelti á sveitaveg-
slóða sem liggur að sumarhúsi eiganda 
Teigsskógar. Farið er yfir land Teigs-
skógar rétt neðan við símalínu á landa-
merkjum við Hallsteinsnes, þaðan eftir 
gróðurlitlum klettum niður og út yfir 
Grenitrésnes. Þaðan farið um kletta-
voga að vegi sem þverar Djúpafjörð. 
Engar efnisnámur verða á Þ-H leið út 
að Hallsteinsnesi. Ég vil spyrja hvaða 
fornminjar eru í hættu á þeirri leið sem 
ég hef nú rekið og er kölluð Þ-H leið 
sem merkir Þórisstaðir-Hallssteinsnes?

Hafa beðið eftir þessum vegi
Ég á ekki von á öðru en Vegagerðinni 
takist að hanna og leggja vegi og brýr 
þannig að sómi verði að. Þeir sem eru 
hræddir um annað ættu að fá sér bíltúr 
vestur í Flókalund og taka vel eftir hvað 
vegir eru vel hannaðir og frágangur til 
fyrirmyndar. Eigendur Flókalundar 
myndu taka vel á móti ykkur. Þau hafa 
beðið eftir þessum vegi í áratugi eins og 
fjölmagir aðrir á sunnanverðum Vest-
fjörðum. Nú langar mig að segja frá því 
hvað fólkið í minni gömlu Gufsu er að 
bauka. Fjárfjöldinn er mín ágiskun og 
ekki nákvæmur. Fólkið, mest þriðja 
kynslóð frá því við bjuggum í Gufudal, 
býr við sömu vegi frá 1953 en þjónust-
an er betri. Við vorum lokuð inni eins 
og rakkar í búri frá hausti til vors. Flug 
og sjóferðir björguðu málunum.

Á Skálanesi búa fullorðin hjón, 
konan sækir vinnu á Reykhóla með 
sauðfjárbúi með um 200 kindur. Í 
Gufudal búa hjón með fjögur börn, 
maðurinn fer til vinnu á Reykhóla í 
Þörungaverksmiðjuna, ásamt fjárbúi 
sem telur 400-450 kindur. Í fremri 
Gufudal búa þrjár fjölskyldur, eldri 
hjón sem eru oftast með börn í fóstri 
fyrir Reykjavíkurborg og sinnir mað-
urinn þar eftirliti og snjómokstri á 
Kletthálsi. Eiga þessi hjón tvær dæt-
ur sem þarna búa með fjölskyldum 
sínum. Önnur fjölskyldan er með 
þrjú börn og stundar eiginmaðurinn 
tamningar en eiginkonan starfar við 
félagsmál unga fólksins í sveitarfé-
laginu. Hin fjölskyldan er með eitt 
barn og keyrir maðurinn flutningabíl 
Tálknafjörður - Reykjavík. Öll reka 
þau svo félagsbú með sauðfé sem 
telur 800-1000 kindur. Veiðfélag er 
um Gufudalsá og á það 100 fermetra 
veiðihús. Áin er leigð stangveiðifélagi. 
Í Djúpadal búa hjón með tvö börn. 
Maðurinn sér um snjómokstur og 
hálkuvarnir á Hjalla og Ódrjúgshálsi. 
Þar er heitt vatn og sundlaug ásamt 
ferðaþjónustu, sauðfé er 400-450. 
Skólabíll sækir börnin bæði í leik- og 
grunnskóla. Bílstjórinn er traustur og 
gætinn, snarræði hans forðaði a.m.k. 
einu sinni að stórslys yrði, þegar vind-
hviða feykti bílnum útaf í hálku og 
roki á hættustað.

Ekkert fuglalíf í hættu
Allt tal um hættu fyrir örn er órökstutt 
komi til vegagerðar. Í fyrsta lagi hefur 
örn ekki orpið á svæðinu í 6-8 ár. Krist-
inn Haukur merkti þá unga í Gróunes-
hólma. Ég man ekki til þess að nokkurn 
tímann hafi örn orpið á Hallsteinsnesi. 
Vegalengdir frá veglínu er rúmir einn 
km að gamla hreiðurstæðinu en um 
hálfur km að hólmanum. Mesti skað-
valdur fyrir allt fuglalíf er þegar Krist-
inn Haukur kemur á flugvél í lágflugi 
í 10-20 hæð, æðarkollur fljúga í ofboði 
út á á sjó og svartbakur notar tækifærið 
og rífur upp æðarkolluhreiðrin (Heim-
ild æðarbændur).

Sumsstaðar gengið vel
Nefna má dæmi um vegagerð þar sem 
vel hefur gengið. Berum saman tvær 
leiðir: Eiði, Mjóifjörður, Kjálkafjörð-
ur og Kinnarstaðir – Kraká. Báðar 
leiðirnar eru á náttúrminjaskrá og 
lög um vernd Breiðarfjarðar gilda um 
báða veghlutana. Umhverfismat og 
undirbúningur fyrir vestan tók líklega 
jafnmargar vikur og árin hér að aust-
anverðu. Orsökin er fyrst og fremst á 
ábyrgð þeirra sem eiga að stjórna og 
greiða fljótt og vel úr málunum eins og 
gerðist fyrir vestan. Þar á líklega hlut að 
máli sveitarfélagið Vesturbyggð.

Gagnrýni á D2 leið
Þorskafjörður er þveraður rétt utan 
við raflínu og óþarfi að skerða túnin á 
Þórisstöðum. Þau eru nýtt til beitar og 
heyskapar að sumri, það eru bændur frá 
Djúpadal að nýta jörðina.

Þar sem jarðgöng eru áformuð virð-
ist margt benda til að þarna sé móberg. 
En niður við sjó er hentugt berg. Basalt-
lög sem eru 25-35 m að þykkt. Í mýrar-
landi verða umtalsverðar breytingar og 
sker hár vegur og há brú sig úr í þessu 
fallega landi. 

En mér líst illa á sneiðinginn og ég 
hef áður gert alvarlegar athugasemdir 
og þær eru að engu hafðar. Talsverður 
langhalli er á sneiðingnum. Þar þarf því 
hálkuvarnir. Sprengja verður fyrir veg-
inum alla leiðina, líklega 1-2 kílómetra 
að lengd. Eftir að vinnu líkur verður 
hátt berg að ofan tugir metra að hæð, 
fyrir neðan verður urð og grjót. Berja-
lautir og birkikjarr hverfur. 

Þetta er lang snjóþyngsta leiðin sem 
lögð hefur verið til. Til dæmis kom 
þarna úr hlíðinni stórt flóð í janúar 
1995 (Grund). Einn eða tveir rafstaurar 
brotnuðu, fólkið í Gufudal varð að hýr-
ast í kulda og myrkri á aðra viku. 

Óhemju magn af efni þarf í hálsgilið. 
Farið er með veginn í gegnum birkikjarr 
frá efst á Ódrjúgshálsinum að Gufufirði. 

Þar er farið í jaðri Hjálparvakar yfir 
miðjan fjörðinn þar sem lífríki er einna 
mest. Í landi Hofsstaða er ekki verið að 
víla fyrir sér að skemma sem mest fyrir 
bændum. Landið er skáskorið, beitiland 
og tún. Jarðeigendur í Gufudal í sam-
ráði við eigendur Hofsstaða nytja landið 
til beitar og sláttar. Er svo komið að 
Melanesu þar sem vegur verður byggð-
ur upp að slitlagi utan við Kraká.

Að lokum
Ég tek undir með Einari Kristni fráfar-
andi alþingismanni sem sagði: „Þetta 
mál er löngu hætt að snúast um nátt-
úrvernd og hefur aldrei gert. Þetta er 
meinbægni (illgirni).

Ég fullyrði að stjórnsýsla skipulags-
mála tilheyrir nú þeim flokki með 
neikvæða afstöðu til Þ-H leiðar. Það 
er eins og Ásdís Hlökk hjá Skipulags-
stofnun sé að vinna fyrir andstæðinga 
Þ-H leiðar, a.m.k. frá árinu 2006 þegar 
Skipulagsstofnun neitaði að samþykkja 
aðalskipulagið. Það er bagalegt. Fólkið á 
sunnanverðum Vestfjörðum þarf veg um 
Gufudalssveit og þótt fyrr hefði verið.

Kristinn Bergsveinsson.
Gufudal, Reyhólasveit

Greinin birtist fyrst í Skessuhorni - 
Fréttaveitu Vesturlands.

Teigsskógur: Um vegagerð  
á Þ-H leið í Gufudalssveit

Kristinn Bergsveinsson
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Verkalýðsfélag 
Vestfirðinga
Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga haldinn miðvikudaginn 17. maí 
2017 kl.18.00 á Hótel Ísafirði.

Boðið verður upp á léttan málsverð í upphafi fundar.

Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar
• Kynntur ársreikningur fyrir starfsárið 2016
• Lýst kjöri stjórnar, varamanna, trúnaðarráðs og skoðunarmanna
• Tillaga um lagabreytingar
• Tillögur um reglugerðabreytingar:
 a) Sjúkrasjóðs
• Kosning framkvæmdastjórnar sjúkrasjóðs
• Ákvörðun félagsgjalds og hlutfall í vinnudeilusjóð
• Lögð fram tillaga um laun til stjórnar og nefnda
• Önnur mál

Allir félagsmenn eiga jafnan atkvæðis- málfrelsis- og tillögurétt á aðalfundi og eru 
hvattir til að nýta sér þann rétt. 

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga

NASF, verndarsjóður villtra 
laxastofna í Norður Atlants-
hafi hefur ritað Umhverfis- 

og sjávarútvegsráðherrum bréf og fer 
fram á að öll mál er varðar fiskeldi verði 
færð aftur til Fiskistofu eða annarra 
óháðra aðila frá Matvælastofnun til 
þess að endurheimta trúverðugleika 
sem glatast hefur. Þá er ráðherrunum 
boðið til ráðstefnu í Noregi um fram-
tíðarstefnumörkun í laxeldi. Í bréfinu 
stendur:

Upplýsingar, skrásetning og 
eftirlit með laxeldi í sjó  
Nú liggur fyrir skýrsla um Mat-
vælastofnun dags. 27. mars 2017. 
Við eigendur hlunnindajarða við ár 
og sjávarsíðu, náttúruverndarsam-
tök og stangveiðimenn viljum vekja 
athygli á mistökum sem komið hafa í 
ljós í skýrslunni. M.a. eru gerðar fjöl-
margar athugasemdir um starfsferla 
stofnunarinnar, mögulega hagsmuna-
árekstra, sbr. umsögn umboðsmanns 
Alþingis um framgöngu yfirdýralækn-
is fisksjúkdóma.  

Við sem höfum orðið fyrir barðinu 
á skipulagningu og framgangi fiskeld-
ismála hér á landi erum uggandi um 
framtíð okkar. Tugir stjórnsýslukæra 
vegna veitinga fiskeldisleyfa hafa verið 
lagðar fram og málaferli eru hafin fyrir 
dómstólum.  

Við förum því þess eindregið á leit 
við ykkur að öll mál sem varða fisk-
eldi verði aftur færð til Fiskistofu eða 
til annarra óháðra aðila til að endur-
heimta þann trúverðugleika sem glat-
ast hefur vegna misbresta í störfum 
Matvælastofnunar. Staðan í dag er 
þannig að ekkert mat á verndargildum 
fugla eða fiska liggur fyrir og ekkert 
áhættumat hefur farið fram. Eigendur 
hlunninda eru því uggandi um sinn 
hag því þeir geta ekki varið eignarétt 
sinn í núverandi stjórnkerfi.  

Framtíð fiskeldis   
Dagana 5. – 7. maí nk. verður haldin 
ráðstefna í Harðangursfirði (nálægt 
Bergen ) um framtíðarstefnumörkun 
í laxeldi. Í Noregi er verið að úrelda 
opið sjókvíaeldi og taka þess í stað upp 
lokuð kerfi í sjó (closed containment). 
Alv-Helge Aarskog, CEO hjá Marine 
Harvest og Stein Lier Hansen CEO 
hjá Norwegian Industry munu fara 
ítarlega yfir tæknilegan búnað þessara 

kerfa auk þess sem haldnir verða fyr-
irlestrar um fiskeldismál. Þá verður 
farið í heimsóknir til fyrirtækja sem 
starfrækja lokuð kerfi.  

Okkur langar að bjóða ykkur að 
slást í hópinn, sjá hvað er í raun og 
veru að gerast, hitta forsvarsmenn sem 
eru að ryðja brautina fyrir vistvænt og 
sjálfbært fiskeldi.  

Í viðhengi er nýleg skýrsla DNB-
bankans þar sem lýst er hvernig fisk-

eldi í opnum sjókvíum hefur gengið 
sér til húðar og hvernig ný tækni muni 
breyta atvinnugreininni til betri vegar.  

Í öðru viðhengi er afrit af dómi 
Hæstaréttar í Svíþjóð sem – enn eitt 

nýtt ríki – leggur bann við fiskeldi í 
opnum kvíum vegna þess skaða sem 
það er talið valda vistkerfinu.   

    Virðingarfyllst   
        Orri Vigfússon

NASF: Vill færa fiskeldis- 
mál aftur til Fiskistofu

Sagnabálkurinn Vestfirskar sagnir, 
sem Helgi Guðmundsson safnaði 
og skráði, hefur verið ófáanlegur 

í áratugi. Vestfirska forlagið gefur hann 
nú út á nýjan leik í heiðursskyni við 
Helga og útgefandann, Guðmund Gam-
alíelsson. Enda löngu tímabært. Fjórða 
heftið er farið í dreifingu hjá forlaginu. 
Þrjú hefti eru áður komin út.

Gunnhildur Sumarliðadóttir á 
Sveinseyri í Dýrafirði kemur mikið við 
sögu í 4. heftinu. Harmsaga hennar er 
mörgum hugleikin. Gunnhildur var 
uppi á 18. öld, drukknaði á hörmu-
legan hátt og gekk aftur að sögn alþýðu. 
Henni er svo lýst að hún hafi verið kona 
fríð sýnum. En hæðin þótti hún og náði 
því ekki alþýðuhylli. Hún átti ekki mikl-
um vinsældum að fagna á heimili sínu, 
enda talið að hún hafi verið kuldastrá 
fjölskyldunnar.

Sumum finnst eflaust að hinar 
vestfirsku sögur og sagnir séu ekki 
merkilegar bókmenntir. En er það svo? 
Menn geta deilt um það eins og ann-
að. Hér er um að ræða reynsluheim 
forfeðranna í harðbýlum landshluta. 
Margar af þeim frásögnum færir Helgi 

Guðmundsson í fyrsta skipti til bókar 
eftir skilgóðum heimildarmönnum. 
Sumar þeirra eru jafnvel frá upphafi 
byggðar í landinu. Það hlýtur að vera 
nokkurs virði, en margir telja þjóðsög-
ur og sagnir einn af fjársjóðum Íslands 
sem við megum ekki gleyma og týna.    

Verð: 2,800,- kr.

Vestfirskar sagnir 
4. hefti komin út hjá 
Vestfirska forlaginu

Ný bók að vestan:

„Staðan í dag er þannig að ekkert mat á 
verndargildum fugla eða fiska liggur 

fyrir og ekkert áhættumat hefur farið fram. 
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Ö
rnefnin Teigsskógur og Gufu-
dalssveit eru að verða stórum 
hluta þjóðarinnar munntöm 

eftir mikla umfjöllun fjölmiðla af 
brýnni þörf vegabóta á þessu svæði. 
Þar veður mörg vitleysan uppi. Ein er 
sú að telja að svæði þetta sé á Barða-
strönd en svo er alls ekki . Ströndin 
sú endar í Kjálkafirði, mikið vestar en 
umrætt svæði sem tilheyrir nú Reyk-
hólahreppi. En þessi landfræðim-
isskilningur er þó léttvægur í saman-
burði við ýmislegt annað sem missagt 
hefur verið um þessa umdeildu vega-
lagningu eða ekki hefur verið nefnt á 
nafn. Því langar mig að taka nokkrar 
fullyrðingar sem orðhákar umræðunn-
ar hafa staðhæft til nánari athugunar

a) Teigsskógur er sagður stærsti 
ósnortni birkiskógur á Vestfjörðum. Í 
miðjum skóginum við sjóinn var á síð-
ustu öld reist nýbýlið Teigsskógur sem 
var í búsetu um árabil. Þar stendur 
sumarbústaður og  þangað var lagður 
vegur sem klýfur þennan „ósnortna“  
skóg að endilöngu. Nú má enginn 
skilja mig svo að ég sé sérstakur tals-
maður eyðingar Teigsskógar. Síður en 
svo enda mun vegalagning ofan við 
hávaxnasta og þéttasta skóginn eins 
og lagt er til með leið Þ.H. auðvelda 
almenningi mjög að njóta skógar-
ins. Annars væri fróðlegt að vita hve 

margir hinna svokölluðu álitsgjafa 
hafa lagt það á sig að ganga þetta fagra 
svæði og njóta náttúru þess.

b) Skipulagsstofnun hefur lagt til að 
farin verði leið D. 2. með jarðgöngum 
undir Hjallaháls. Þessi leið myndi hafa 
eftirfarandi í för með sér. Ef marka 
má uppdrátt Vegagerðarinnar mun 
vestari munni þeirra ganga opnast 
í miðju þéttu sumarbústaðahverfi í 
landi Djúpadals þar sem er hávaxinn 
og fallegur skógur. Sneiðingurinn upp 
á Ódrjúgsháls á fyrirhuguðum stað 
myndi hafa í för með sér sprengingar 
fagurra smáhjalla í vestanverðum 
Djúpafirði og valda gífurlegu raski 
eins og nútíma vegalagning veldur í 
svo bröttu landi sem þarna er. Leið 
D.2. myndi svo kljúfa Brekkudal endi-
langann með tilheyrandi eyðileggingu 
á ræktuðu landi og kjarrlendi. Síðast 
en ekki síst myndi leið D.2. hafa í för 
með sér jarðgöng undir Hjallaháls sem 
áætlað er að muni kosta a.m.k. 4,5 
miljarða. Vestfirðingar hafa beðið eftir 
þessum vegi í marga áratugi. Léttúðugt 
tal þeirra sem eru ósparir á annara fé 
getur valdið því að nauðsynlegar vega-
bætur frestist enn um allmarga áratugi. 
Ég vil í þessu samhengi mótmæla því 
sem eigandi dálítis hlutar í  ríkissjóði 
Íslands að sá sjóður taki á herðarnar 
4,5 miljarða aukalán vegna þessarar 

framkvæmdar. Verði staðan samt sú 
að þessir „aukafjármunir“ verði teknir 
að láni, býðst ég hér með til að benda 
samgönguyfirvöldum á næga staði fyr-
ir þetta fjármagn annars staðar á Vest-
fjörðum en innan í Hjallahálsi.

c) Félagið Fuglavend ályktaði á dögun-
um um þessar vegaframkvæmdir og 
lagðist þar á sveif með Skipulagsston-
un og mælti með leið D.2. Þetta verður 
að teljast furðuleg afstaða hjá félaginu. 
Leið D.2. mun hafa í för með sér þver-
un Gufufjarðar einmitt á þeim leirum 
sem eru einna mikilvægasta fæðuupp-
spretta fyrir rauðbrysting og aðra vað-
fugla í farflugi þeirra.

d) Í matsskýrslu vegagerðarinnar um 
þetta mál , sem virðist að flestu leiti 
vel unnin, er þó stór eyða. Það er mat 
á því hvaða áhrif það hefur fyrir sam-
félagið á sunnanverðum Vestfjörðum 
ef bullukollum tekst enn einu sinni að 
drepa þessu máli á dreif. .                                                                                                            

Nú er þetta mikilvæga mál í 
höndum skipulagsyfirvalda í Reyk-
hólahreppi. Ég efast ekki um að þeir 
meðhöndla þetta fjöregg nágranna 
sinna af bestu skynsemi.

Hilmar Össurarson
Höfundur er Vestfirðingur

Teigsskógur: Nokkrir  
punktar um Veginn
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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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Sunnudaginn síðastliðin var 
alþjóðlegur dagur hláturs. 
Margir Vestfirðingar héldu 

upp á daginn með því að fara á sýn-
ingu hjá Jóhannesi Kristjánssyni 
skemmtikrafti  og Guðna Ágústssyni 
fyrrverandi alþingismanni og ráð-
herra. Þeir hafa undanfarnar vikur 
ferðast um héruð með sýningu sem 
þeir kalla Eftirhermann og orginalinn 
láta gamminn geysa. 

Þeir félagar fóru á stað í tilefni 
þess að fjörtíu ár eru síðan Jóhann-
es hóf opinberlega að skemmta með 
eftirhermum og gamanmálum. Hann 
hefur tekið fyrir margar þjóðþekktar 
persónur og hefur þótt ná mörgum 
þeim snilldarvel. Ekki aðeins að hann 
ná röddinni heldur nær holdgerfist 
hann í persónunum.  Alþingismenn 
hafa m.a. verið Jóhannesi hugleiknir 
og til að stúdera þá sat hann á þing-
pöllum til að tileinka sér rödd, tilsvör 
og fas fórnarlambana. Guðni er einn 
þeirra sem Jóhannes hefur „flutt“ og 
þykir á stundum að ekki megi milli 
sjá hvor sé hvor. 

Nú um síðustu helgi heimsóttu 
þeir Vestfirði og sýndu á Hólmavík, 
Bolungarvík og Patreksfirði.  Þessar 
myndir voru teknar í Bolungarvík og 
var ekki annað að sjá á sýningargest-

um að þeir hefðu haldið hátíðlega 
upp á alþjóðlegan dag hláturs með 
aðstoð þeirra félaga. 

Myndir: Ævar Einarsson og Halla 
Signý Kristjánsdóttir

Óðurinn til gleðinnar
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Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

Hitablásarar

Hljóðlátar
baðviftur

Varmaendurvinnsla
-Ferskt loft
-Lítið orkutap

íshúsið
Varmaendurvinnslukerfi hafa verið gríðarlega vinsæl á 
Norðurlöndum og raunar krafa í nýjum húsum. Þau lofta 
íbúðir á sjálfvirkan máta, endurnýta varma og stuðla að 
heilbrigðara lofti. Varmaendurendurnýtingin er allt að 95%. 
Loftun dregur úr rakasöfnun, heldur fersku lofti í íbúðinni á 
alsjálfvirkan máta, án þess að tapa of mikilli orku. Einfaldast 
er að setja upp slík kerfi á byggingartíma, en ýmsar leiðir eru 
mögulegar fyrir eldri hús. 
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