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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

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

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Vinnuskóli Raggagarðs í Súðavík er hafinn þriðja sumarið í röð. Á myndinni eru unglingar frá
Súðavík og Hólmavík sem vörðu deginum í að snyrta og lagfæra. Auk þeirra er von á unglingum
frá Ísafirði og Bolungavík. Vilborg Arnarsdóttir hafði forgöngu um stofnum garðsins til minningra um son sinn , Ragnar, sem lést í bílslysi. Garðurinn er vel búinn leiktækjum og listaverkum. Áætlað er að kostnaðurinn sé kominn í 45 milljónir króna sé allt framlag reiknað til verðs.

þvottavélar og þurrkarar 2017
914913404

916097949

Þvottavél

ÞURRKaRI

L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg
þvottakerfi. Íslensk
notendahandbók.

T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti.

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

ormsson.is

914550043

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti.
1400 snúningar. Öll
hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor. Íslensk
notendahandbók.

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

hafnarstræti 12 · sÍmi 465 4751
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Minningarskilti á
Snæfjöllum við Djúp

S

Arnarlax: 200 þúsund
matarskammtar á dag

A

rnarlax á Bíldudal hefur tekið í notkun nýjan brunnbát
sem ber nafnið Viking Saga.
Nýi brunnáturinn er mun stærri en
sá eldri og getur flutt 80 – 90 tonn af
lifandi fiski úr kvíunum til slátrunar.
Viking Saga er byggður 1999 og er
tekinn á leigu erlendis frá. Eldri bátur gat borið 45 tonn en er orfðinn
of lítill. Ástæða þess að stækka þurfi
brunnbátinn er stórstígur vöxtur í lax-

eldinu hjá Arnarlax að sögn Víkings
Gunnarssonar framkvæmdastjóra.
Alls eru nærri 40 kvíar í sjó í Arnarfirði, Tálknafirði og á Patreksfirði og
það geta verið allt að 100 tonn í hverri
kví. Víkingur segir að slátrað sé allt að
60 tonnum á dag fimm daga vikunnar. Framleiðslan sé um 200 þúsund
matarskammtar á dag og frá fyrirtækinu fara um 55 tonn af afurðum á dag
í 4 stórum flutningabílum.

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand fyrir sumarið.

s:5772020

Tillaga að starfsleyfi
FYRIR ARCTIC SEA FARM HF

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir
Arctic Sea Farm hf. til framleiðslu á allt að 6.800 tonnum
á ári af laxi í Patreskfirði og Tálknafirði. Tillagan ásamt
umsókn rekstraraðila verður aðgengileg hjá sveitarstjórn
Vesturbyggðar, Patreksfirði og sveitarstjórn Tálknafjarðar,
á tímabilinu 29. júní til 25. ágúst 2017.
Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar og
sendar Umhverfisstofnun. Frestur til að skila inn athuga
semdum er til 25. ágúst 2017.
Á vef Umhverfisstofnunar má finna auglýsta tillögu
Umhverfisstofnunar, umsóknargögnin og matsskýrslu
og álit Skipulagsstofnunar.

unnudaginn 25. júní 2017 sigldi
hópur fólks yfir Ísafjarðardjúpið að hinum forna kirkjustað á
Snæfjöllum. Tilgangur farinnar var að
setja upp upplýsingaskilti til að merkja
gamla kirkjugarðinn á Snæfjöllum.
Með í för var Jósep Rósinkarsson, sem
fæddur var og uppalinn þarna á Snæfjöllum.
Kirkjan á Stað á Snæfjöllum var
lögð af árið 1867 enda þá orðin ónothæf. Ný kirkja var þá reist í Unaðsdal,
sem er innar við Djúpið. Í dag sjást
engar minjar um að þarna hafi verið
kirkja eða kirkjugarður en hins vegar
má sjá tóttir íbúðarhúsa og útihúsanna á Stað.
Nýja upplýsingaskiltið stemdir í
miðjum gamla kirkjugarðinum og
er það bæði á íslensku og ensku. Er
þetta gert til að merkja forna staði
og göngufólki til fróðleiks. Að þessu
stóðu þeir Guðmundur Rafn Sigurðsson framkvæmdastjóri Kirkjugarðaráðs og Ólafur J. Engilbertsson for-

Á myndinni er Jósef Rósinkarsson frá Snæfjöllum, lengi bóndi á Fjarðarhorni í Hrútafirði.

maður Snjáfjallaseturs. Prófastur fór
með bæn og blessaði staðinn. Ferða-

málastofa styrkti gerð skiltisins.
Magnús Erlingsson.

Suðureyri: Þrítugasta hátíðin

U

m aðra helgi, dagana 6. – 9.
júlí verður Sæluhelgin á
Suðureyri. Það verður þrítugasta hátíðin samfleytt og er Sæluhelgin elsta bæjarhátíðin á Vestfjörðum sem vitað er um. Fyrstu árin hét
hún reyndar Mansakeppni og vísar
nafnið til þess að tilgangurinn var að
skemmta börnum og unglingum með
því að fullorðnir færu með þeim á
bryggjuna til þess að veiða marhnút.
Síðan hefur hátíðin undið upp á sig
og teygir sig yfir á fjóra daga og heitir
Sæluhelgin. Brottfluttir Súgfirðingar
hafa notað hátíðina til þess að heimsækja heimahagana og skemmta sér
saman með þeim heimamönnum og
nágrönnum þeirra. Ævar Einarsson
hefur lengi verið ein hæsta driffjöðrin
í undirbúningnum að öðrum ólöstuðum.
Súgfirðingar eru mikið hæfileikafólk og á hverju ári er gefið úr frumsamið Sæluhelgarlag. Að þessu sinni
er Sveinbjörn Jónsson höfundur lags

og ljóðs. Þá verður söngvarakeppnin á sínum stað, fjölskylduhátíð í
Bryggjukoti, barnaball, hoppukastalar,

myndlistarsýning og frumsýnd verður
heimildarmynd um Stein Steinsson
svo fátt eitt sé nefnt.

Malbikun á
Patreksfirði

M

albikunarflokkur var að
störfum á Patreksfirði
fyrir skömmu. Malbikað
var planið við Vélsmiðjuna Loga og
verður ekki annað sagt en að mikil
breyting verður við það eins og sjá má
af myndinni sem Barði Sæmundsson
tók.

Hrund Karlsdóttir formaður
Verkalýðsfélags Bolungavíkur

N

ý stjórn var kjörin í Verkalýðs- og sjómannafélagi
Bolungavíkur í síðustu viku.
Stjórnina skipa fjórar konur og aðeins
einn karlmaður. Í fyrsta sinn í sögu
félagsins er kona kjörinn formaður.
Það er Hrund Karlsdóttir, starfsmaður Kampa hf á Ísafirði. Aðrir í stjórn
eru Alda Karen Sveinsdóttir, varaformaður, Sveinn Þórisson, gjaldkeri,
Þóranna Þórarinsdóttir og Ásrún
Lárusdóttir. Í samtals við blaðið Vestfirði sagði nýkjörinn formaður að formannsstarfið legðist vel í sig. Hrund
sagðist gera ráð fyrir að hefja störf hjá
verkalýðsfélaginu með haustinu en
fram að því myndi fyrrverandi formaður vera starfmaður félagsins.
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Verð frá: 5.350.000 kr.

Invincible 33" breyting fylgir með

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
Verðmæti: 780.000 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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leiðari

Sambandslýðveldið
Ísland

V

ægt er til orða tekið að þungt sé í Vestfirðingum eftir að úrskurðarnefnd um
umhverfis- og auðlindamál felldi úr gildi
starfsleyfi til fiskleldis í Ísafjarðardjúpi. Það var
ekki eins og verið væri að umdeilt laxeldi heldur
var leyfið fyrir eldi á regnbogasilungi og þorski.
Skipulagsstofnun telur að neikvæð áhrif vegna eldisins á laxastofna verði óveruleg, tímabundin og
afturkræf. Þrátt fyrir það ringdi inn kærum vegna
leyfisins.

Vestfirðingar settir til hliðar

Efnisatriðin voru heldur rýr í roðinu. Úrskurðarnefndin felldi málið á því að Umhverfisstofnun hefði ekki formlega tekið afstöðu til álits
Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum, en dró þó ekki í efa að
Umhverfisstofnun hefði afgreitt erindið á grundvelli þess. Þessi orðhengilsháttur opinberra stofnana er orðinn kerfislægt vandamál. Minna má
á áratugslanga þvermóðsku Skipulagsstofnunar varðandi vegagerð um
Teigsskóg. Þriðja málið sem ber nú hátt er fyrirhuguð virkjun Hvalár í
Ófeigsfirði. Þau áform eru mikið framfaraskref fyrir byggð um alla Vestfirði og hafa verið ljós árum saman. Þau runnu fyrirhafnarlaust í gegnum
Rammaáætlun og eru þar á nýtingaráætlun. Skyndilega nú þegar hreyfing
er komin á virkjunaráformin rísa upp ýmsir hópar gegn virkjun. Það sem
verst er að í gegn skín andstaða embættismanna og einstakra hagsmunaaðila við framfaramál á Vestfjörðum. Skipulagsstofnun og Landvernd
eru dæmi um firringu fjarlægra aðila sem blygðunarlaust finnst eðlilegt
að neita íbúum um bættar samgöngur, atvinnu og raforkuöryggi. Það er
orðin slíkt rof í íslensku samfélagi að engin dæmi eru um slíkt.

Olnbogabörn

Þróunin síðustu þrjá áratugi hefur verið Vestfirðingum erfið. Að mörgu
leyti á það líka við um aðra hluta landsbyggðarinnar. Íbúum fjórðungsins
hefur fækkað um 32% en á höfuðborgarsvæðinu er fjölgunin 54% eða um
78 þúsund manns. Nú gera sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ráð fyrir
því að öll fólksfjölgun, 70.000 manns, fram til 2040 og rúmlega það, verði
þar. Frá 1994 hefur íbúðum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað um 27.000
eða 47% en fækkað um 4% á Vestfjörðum. Verðmæti eigna á Vestfjörðum hefur frá 1994 fallið um helming miðað við verðmæti á höfuðborgarsvæðinu. Meðalverð á m² íbúðarhúsnæðis á Vestfjörðum var þá 57% en
er nú aðeins 28% af verðinu á höfuðborgarsvæðinu miðað við fjölbýli.
Það vantar 57 milljarða króna upp á að verð á fasteignum á Vestfjörðum
hafi fylgt verði á höfuðborgarsvæðinu. Það gerir um 12 milljónir króna að
meðaltali á hverja íbúð. Verðmæti íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu
hefur vaxið að raungildi um nærri 100% frá 2010. Það lætur nærri að vera
um 600 milljarðar króna sem skiptist á milli íbúðareigenda og er skattlaus
ávinningur sem skýrist af almennum hagvexti landsmanna. Af honum
fá Vestfirðingar ekkert. Frá aldamótum hefur hagvöxtur á Vestfjörðum
verið nánast enginn en er 50% á höfuðborgarsvæðinu. Með hverju árinu
vex þjóðarauðurinn um hundruð milljarða króna. En þessum gæðum er
ójafnt dreift milli íbúanna. Vestfirðingar og fleiri landsmenn eiga rétt á
sínum hluta en fá ekki. Þeir eru olnbogabörn þjóðfélagsins.

Ása Ketilsdóttir er fædd og uppalin
á Ytra-Fjalli í Aðaldal í Suður Þingeyjarsýslu. Hún flutti ung að Laugalandi í
Skjaldfannardal og hefur búið þar síðan.
Árið 2012 kom út ljóðabók hennar Svo
mjúkt er grasið. Á bókarkápu segir að
vísur hennar og ljóð endurspegli næmt
auga fyrir náttúru og mannlífi og tilfinningu fyrir íslenskri kveðskaparlist.
Á bakhlið bókarinnar er þetta ljóð :

200 milljarða króna skuld

Litið til baka

Leikreglurnar um auðlindanýtinguna svipta sjávarbyggðirnar öllum rétti.
Fiskimiðin eru gjöful og verða það um ókomna tíð. Samkvæmt upplýsingum Hafrannsóknarstofnunar má ætla að veiðin á miðunum frá Snæfellsnesi að Horni sé um 60.000 tonn af þorski ár hvert og 15-20.000 tonn af
ýsu auk annarrar veiði. Árleg verðmæti veiðiréttarins eru miðað við verð
á leigukvóta á þessu ári 15- 20 milljarðar króna. Ekkert af þessum peningum rennur til uppbyggingar og bættra lífskjara í fjórðungnum. Samtals
má áætla að verðmætin séu um 350-400 milljarðar króna síðan framsalið
var leyft. Ef við gerum ráð fyrir að aðeins helmingur verðmætanna renni
heim í hérað en hinn helmingurinn í ríkissjóð hafa Vestfirðingar orðið
af 175 – 200 milljörðum króna. Að auki er svo 57 milljarða króna skuld
vegna verðfalls húsnæðis. Samtals er skuldin við Vestfirði ekki minni en
200 milljarðar króna.

Valdið heim

Vestfirðingar eru í þeirri stöðu að vera arðrændir. Það er gert í krafti
miðstjórnarvaldsins. Engar horfur eru á því að það breytist. Við hefur
bæst ofbeldi frá einstökum stofnunum og samtökum. Þess vegna verða
Vestfirðingar að grípa til aðgerða og taka málin í sínar hendur og breyta
leikreglunum. Það þarf ný ákvæði í stjórnarskrána sem tryggir lífskjör og
framfarir til jafns við aðra landsmenn. Þar vegur þungt forræði og réttindi
yfir auðlindum og nýtingu þeirra og sanngjarna dreifingu arðsins um
þjóðfélagið. Núverandi lýðveldi er gengið sér til húðar. Sambandslýðveldið Ísland er næsta skref.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Vestfirska vísnahornið
Ása Ketilsdóttir: Svo mjúkt er
grasið

Fingrum strýk ég um gamalt gler
það gleymdist í ösku lengi.
Hugsun um það sem horfið er
hreyfir í brjósti strengi.
Áður eg barn í æsku hló
allt var mér gleðifengur.
Nú er ég bundin í báða skó
brotin mín tel ég ekki lengur.

Eitt af fyrstu ljóðunum í bókinni er
um heimahagana norður í Aðaldal og í
upphafsorðum þess er nafn bókarinnar
sótt:

Gróin spor
Svo mjúkt er grasið gömlum slóðum á
og gamburmosans fæti kunn.
Enn eru Kinnarfjöllin fagurblá
og Fljótsheiðin með grænan skógarrunn.
Við Oddakíl er ennþá lindin tær
ilmur smára berst frá hólsins kinn.
Hver úfinn klettur er mér vinur kær
ég aftur finn þig, bernskuheimur minn.
Þeir sem áður áttu þessa slóð
mér eru horfnir langt á fjarskans braut.
Áfram streymir öflugt tímans flóð
með öldum hans berst gleði jafnt og þraut.

Í ljóðinu Gamli bærinn er ort um
liðinn tíma en minnt á mannlífið sem
þá var með sælu og sorgum en hlaut að
víkja.

Gamli bærinn
Nú ertu lagður lágt minn gamli vin
er lengi hafðir boðið yl og skjól.
Kynslóð eftir kynslóð hlaut hér ból.
Kætin ríkti oft í þessum bæ

sem nú er brotin rúst á bæjarhól.
Sú burnirót er bjó í þínum vegg
er burtu flutt og slitin hennar rót.
Maríerla sem með fiman fót
fann sér hreiður skemmukampi í
aldrei framar á þar vinamót.
Þú hlaust að víkja, enginn aftur snýr
þá óraleið er sagan greinir frá.
Það mannlíf er nú orðið minjaskrá
og moldu hulið allt það gamla stríð
en stundum læðist að mér þögul þrá.
Ég man þá sælu um sumarbjartan dag
er sentist ég um rökkvuð bæjargöng.
Hver stofa umdi af æskuglöðum söng
og ærslaleikjum – hver sem litið var.
Sú gleði þurfti ei glæst né mikil föng.
Er hríðarbylur þökin barði og þil
var þreyttum gott að hvíla og sofa rótt.
Kertaljósin, kveikt á jólanótt
þau kasta birtu á súð og reisifjöl
sem skúruð var og skreytt af hjartans gnótt.
Þú vissir bæði um sælu og sorgartár
því sorgin barði líka á þínar dyr
og æskugleðin aldrei varð sem fyrr
er ástkært barn var hrifið burt svo skjótt
að fölskva sló á bjartan heimahyr.
En gróðursetjið græna björk og ösp.
Greni og reynir finni í moldu skjól
og teygi sig mót himni og hlýrri sól
því hér skal standa minnisvarði þinn
-lundur grænn, á gömlum bæjarhól.

Yrkisefni Ásu er oft landið og náttúran sem hún stundum tengir við líf og
starf fólks.

Við laugina
Undir holtinu laugin liggur
í ljósgrænni mosans hönd.
Sendir upp gufuna, glettna og raka
gælir við bakkans rönd.
Uppsprettan suðar, sullar og kliðar
síkvik og laus við bönd.
Glitrar í sól og grætur í frosti
gimsteinn á Langadalsströnd.
Margra kynslóðir kvenna hafa
komið lauganna til.
Tröfin sín þvegið og tötrasokka
teygt í þíðu og byl.
Strokið línið og leppa skolað
lagt til þerris við yl.

Horft í lindanna uppsprettu auga
órætt í djúpsins hyl.
Ennþá ganga götu til lauga
gömul kona og ung.
Í mosann drepur hún mjúkum fæti
mín gerast sporin þung.
Lindin kliðar við kollótta steina
við keppum plöggin á þeim.
Skolum vindum vöðlum saman
vöndrum svo aftur heim.

Í ljóðinu Fjallagrös er varað við því
að spilla náttúrunni fyrir stóriðju:
En júlínóttin heillar hug
þá horfið er á fjallsins vit.
Þá gleymist blóðug baráttan
við basl og daglegt verkastrit.
Og eflaust dreymir dalasnót
sinn draumasvein á hvítum jó
Er hleypir yfir hraun og urð
á hennar fund í grasamó.
Nú er vort land á ystu snös
sín örlög skorar brátt á hólm.
Vor þjóð ei lengur gleðst við grös
um gullkálfinn hún dansar ólm.
En gætið að hvar göngum vér
hvað gata sú er breið og hál
er leiðir fólk um land og ver
af lífsins braut í fjötra úr ál.

Þótt æskusveit Ásu Ketilsdóttur sé
Aðaldalurinn hefur Djúpið verið hennar
heimasveit í rúma hálfa öld. Í næsta ljóði
er þessu vel lýst:

Kveðja
Æskusveit mín er orðinn stundarheimur
andartaksdvöl sem hilling bak við ský.
Svona fer þeim er bindast höndum tveimur
þau bæði toga fast og sáran í.
Heimþráin djúpa annars vegar er
ástin á móti fastan beitir sér.
Ég verð að fara, för mín er í vestur.
Föður og móður orðin stundargestur.

Víst er að fólk er enn togað vestur
í Djúp og sérstaklega það sem hefur
um lengri eða skemmri tíma dvalið
þar og kynnst náttúrunni og fólkinu
sem þar er. Ása ketilsdóttir er ekki ein
um það.
Með kveðju úr Ísafjarðardjúpi
Kristinn H. Gunnarsson
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SUMARTILBOÐ
Við bjóðum 10% sumarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu
okkar volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Púkamótið: hefur
styrkt Ísfirðinga um
12 milljónir króna
Á

síðustu 13 árum hefur Púkamótið, félag brottfluttra ísfirskra
knattspyrnumanna
styrkt knattspyrnustarf á Ísafirði um 12
milljónir króna. Fjár hefur verið aflað
með þátttökugjöldum á Púkamótinu
og styrktaraðilar hafa auk þess veitt
veglegar fjárhæðir til starfsins. Helstu
verkefnin sem veitt hefur verið fé til
eru menntun knattspyrnuþjálfara á
ísafirði, gervigrasvöllur við Grunnskóla
Ísafjarðar, hátalarakerfi við völlinn á
Torfnesi og fótboltar.
Þá hefur Púkamótið staðið fyrir skráningu á sögu ísfirskrar
knattspyrnu og kom bókin út á Púkamótinu um síðustu helgi. Rakin er
saga knattspyrnunnar frá upphafi. Í
henni eru ómetanlegar upplýsingar
og fjöldi fágætra mynda. Höfundur er
sagnfræðingurinn og Ísfirðingurinn
Sigurður Pétursson en með honum
störfuðu þeir Halldór Jónsson, Haraldur Leifsson, Guðmundur Ólafsson,
Stefán Jóhann Stefánsson,Frímann
Sturluson, Pétur Sigurgeir Sigurðsson

Mynd: Frá landsmótinu 2002, sem haldið var á Ísafirði.

Landsmót harmónikkuunnenda á Ísafirði 2017

L

andsmót
harmónikkuunnenda verður haldið á Ísafirði
um helgina. Dagkráin hefst
á fimmtudaginn 29. júní og stendur
stanslaust fram á laugardagskvöldið 2.
júlí. Dagskráin hefst í Safnahúsinu á
fimmtudagskvöldið. Dansleikir verða
sama kvöld á Húsinu, í Edinborg og
Krúsinn. Á föstudaginn verður sjálft
mótið sett kl 14 í íþróttahúsinu og

tónleikar fylgja í kjölfarið. Um kvöldið
verða dansleikir meðs ama sniði og
fimmtudagskvöldið. Á laugardeginum verður dagskráin öll í íþróttahúsinu á Torfnesi og hefst kl 14. og um
kvöldið lýkur hátíðinni með sannkölluðum stórdansleik. Fram koma harmónikkuleikarar víða að af landinu.
Dagskrána má sjá í heildi á harmonika.is.

Fimmtudagur 29.júní
kl. 17:00 Safnahúsið. Opnun á harmonikusafni Ásgeirs S. Sigurðssonar.
kl. 21:00 – 01:00 Dansleikir í Húsinu, Krúsinni og Edinborg.

Föstudagur 30. júní
Guðmundur Ólafsson, Haraldur Leifsson og Sigurður Pétursson.

og Jóhann Torfason. Kostnaður við útgáfuna nemur um 10 milljónum króna

og er vonast til þess að sala bókarinnar standi undir honum að miklu leyti.

Opnunartímar

Sundlauga

íSafjarðarbæjar
Sumarið 2017
Sundhöll íSafjarðar
Virkir dagar:
Helgar:
Allir rauðir dagar:

10.00–21.00
10.00–17.00
10.00–17.00

flateyrarlaug
Virkir dagar:
Helgar:
Allir rauðir dagar:

10.00–20.00
11.00–17.00
11.00–17.00

Suðureyrarlaug
Allir dagar í sumar:

11.00–19.00

Þingeyrarlaug
Virkir dagar:
Helgar:
Allir rauðir dagar:

08.00–21.00
10.00–18.00
10.00–18.00

Ísafjarðarbær
www.isafjordur.is

kl. 14:00 Setning mótsins sunnan við íþróttahúsið.
kl. 15:00 Tónleikar harmonikufélaga í íþróttahúsinu:
Harmonikufélag Vestfjarða, Nikkólína, Félag harmonikuunnenda
Norðfirði, Félag harmonikufélaga Suðurnesjum, óvænt atriði, Félag harmonikuunnenda Reykjavík.
kl. 21:00 – 02:00 Dansleikir í Húsinu, Krúsinni og Edinborg.

Laugardagur 1. júlí
kl. 14:00 Tónleikar harmonikufélaga í íþróttahúsinu:
Harmonikufélag Þingeyinga, Harmonikufélög Rangæinga og Selfoss,
Harmonikufélag Héraðsbúa, Óvænt atriði, Félag harmonikuunnenda við Eyjafjörð, Harmonikufélag Reykjavíkur (Léttsveit)
Kl.17:00 Tónleikar Harmonikutríósins í Tríó. Tríóið skipa: Helga Kristbjörg
Guðmundsdóttir, Jón Þorsteinn Reynisson og Jónas Ásgeir Ásgeirsson.
Kl.21:00 – 02:00 Stórdansleikur í Íþróttahúsinu Torfnesi

Dagskrá kvöldsins:
kl. 21:00 - 21:50
kl. 22:00 - 22:50
kl. 23:00 - 23:50
kl. 24:00 - 00:30
kl. 00:30 - 02:00

Harmonikufélagið Nikkólína
Harmonikufélag Reykjavíkur
Félag harmonikuunnenda við Eyjafjörð
Formleg slit á Landsmóti 2017
Harmonikufélag Vestfjarða

Ný bók að vestan:

Hjólabók nr. 5. fjallar um Rangárvallasýslu

H

já Vestfirska forlaginu er
komin út fimmta Hjólabókin eftir Ómar Smára
Kristinsson og fjallar hún um Rangárvallasýslu. Viltu ferðast á frábæra
staði? Viltu samt losna við fjölmenni?
Þá er reiðhjólið rétti ferðamátinn og
Rangárvallasýsla rétti staðurinn. Svo
segir höfundur hjólabókanna, en hann
er fæddur í Rangárvallasýslu.
Hér er lýst ellefu hjólreiðaleiðum,
auðveldum og erfiðum, sem eiga það
sameiginlegt að þær liggja í hring og
að hægt er að loka hringnum á einum
degi. Hverri leiðarlýsingu fylgja tillögur að fleiri ferðum. Þar að auki er
nokkurra léttra hringleiða sem ekki
teljast til dagleiða getið í bókinni.
Einnig er í henni að finna kort af almenningssamgöngum og umferðarþunga.
Um eitt og hálft hundrað ljósmynda
gefa innsýn í sýsluna, hvernig þar er
umhorfs og hverskonar vegir og stígar
bíða lesenda. Textinn er margbreytilegur, fjölhæfur og skemmtilegur líkt
og í fyrri Hjólabókum Ómars Smára.

Áður
útkomnar
Hjólabækur
Vestfirska forlagins fjalla um Vestfirði,
Vesturland, Suðvesturland og Árnessýslu. Þær eru nú allar fáanlegar í
bókaverslunum og hjá forlaginu. Allir
út að hjóla! Góða ferð
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FRAMRÚÐUSKIPTI

BÍLAMÁLUN
Framrúðuskipti
FRAMRÚÐUMálun
og rétting í vörubílum,
á bifreiðum
af
hópferðabifreiðum
SKIPTI
Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur.
Þjónustum öll tryggingarfélög.
Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur.
Þjónustum öll tryggingarfélög.

BÍLAMÁL

Málun og rétting á
af öllum stærðum o

og vinnuvélum.
öllum strærðum
Framrúðuskipti
í vörubílum,
og gerðum.
hópferðabifreiðum
og vinnuvélum.

FRAMRÚÐUSKIPTI
Framrúðuskipti í vörubílum, hópferðabifreiðum og vinnuvélum.
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Þjóðhátíðarræða
17. Júní 2017, Ísafirði
Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir
Í þúsund ár bjó þjóð við nyrstu voga,
mót þrautum sinum gekk hún djörf og sterk,
í hennar kirkjum helgar stjörnur loga
og hennar líf er eilíft kraftaverk.

þessar ljóðlíur úr Alþingiskantötu
Davíðs Stefánssonar koma iðulega
upp i hugann þegar þankarnir reika
um sögusvið Vestfjarða á umliðnum
öldum. Það er saga lífsbáráttu, átaka
við óblíð náttúruöfl, saga þrautseigju
en líka saga menningar, lífsvilja og
sköpunargleði.
Hvert samfélag þarf að þekkja sögu
sína – því í sögunni liggja ræturnar. Ef
trjákrónan á að geta blómstrað og borið fræ fyrir framtíðina þarf að næra
ræturnar.
Ekkert svæði á Íslandi getur horft
til framtíðar án þess að þekkja sögu
sína og fortíð. Þetta er Vestfirðingum
sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að
okkar landshluti hefur í mörgu tilliti átt undir högg að sækja á síðustu
árum.
Þær breytingar sem gerðar voru á
fiskveiðistjórnunarkerfinu fyrir þremur áratugum, skortur á samgöngum,
erfiðleikar við uppbyggingu innviða,
varanleg fólksfækkun – allt hefur þetta
veikt stoðirnar undir samfélaginu hér
vestra og komið af stað þróun sem
hefur leitt til þess að byggðarlögin hér
um slóðir eru flest hver brothættar
byggðir í vörn.
Verstu óvinir brothættra byggða
fyrir utan fólksfækkun eru lágt
menntunarstig og einhæft atvinnulíf. Öflugar samgöngur, góð fjarskipti
sem tryggja greiðar internettengingar
og raforkuöryggi eru grundvöllur
þess að atvinnulíf frá þrifist og byggð
þróast í landinu, en það þarf meira til.
Það þarf þátttöku heimamanna í eigin
uppbyggingu. Þáttaka af því tagi veltur
ekki síst á því að menn þekki þarfir
svæðisins – viti hvar skóinn kreppir
og hvaða bjargir eru viðeigandi. Til
að byggja upp blómlegt samfélag þarf
sjálfsþekkingu og sjálfsvirðingu. Þess
vegna verður fólk að þekkja sögu sína.
Næra ræturnar. Það er forsenda allrar
menntunar sem aftur er forsenda allra
framfara. Menning kemur ekki að
ofan – hún kemur innan frá.
Saga mannlífs og byggðar hér á
okkar slóðum er stráð bæði þyrnum
og rósum. Hér hafa um aldir búið
höfðingjar, góðbændur og listamenn
sem ratað hafa á spjöld sögunnar og
sumir hverjir tekið sér bólfestu við
hjartastað þjóðarinnar. Þegar Eggert
Ólafsson og Bjarni Pálsson ferðuðust
um landið um miðja 18u öld gáfu
þeir Ísfirðingum þá einkunn að þeir
væru vel gefnir vinnuþjarkar. Hér við
Djúp var margbýlt á 19du og fram á
20stu öld þó að margir hafi búið við
nauðþurftir og svo mikið er víst að
athafnalíf, sjávarútvegur, verslun og
viðskipti hafa löngum staðið hér í
miklum blóma, enda eru hér fengsæl
fiskimið og ekki að furða þó að Djúpið
hafi kallast „gullkistan“.
Um miðja 19du öld, á blómaskeiði
svæðisins, reis hér mikið verslunarveldi með Ásgeirsverslun sem var eitt
þekktasta og umsvifamesta fyrirtæki
í eigu Íslendinga á þeim tíma. Árið
1860 var Ísafjarðarsýsla meðal mannflestu svæða landsins og við upphaf
20stu aldar var Ísafjörður þriðji stærsti
þéttbýlisstaður á Íslandi.
Þetta er söguríkt svæði. Að vísu
verður að viðurkennast að þegar fornum sögum víkur til Vestfjarða, gerast
veður oft vályndari en í öðrum landshlutum, samskipti erfiðari og átök
grimmilegri. Hér bjuggu frægir ójafn-

aðarmenn á borð við Þorvald Vatnsfirðing sem brenndi bæ Hrafns Sveinbjarnarssonar og felldi Hrafn sjálfan
við útgöngu úr logandi bæjarhúsunum á Hrafnseyri.
Í Æðey og á Sandeyri var framið
hryllilegt fjöldamorð – hið eina sem
sögur fara af hér á landi – þegar Ari í
Ögri og menn hans unnu hin svokölluðu Spánverjavíg á baskneskum skipbrotsmönnum árið 1615, drápu vel á
annan tug manna, þar af menn í griðum.
Galdrasveimur hefur loðað við
Vestfirði. Hér urðu hatrammastar þær
galdraofsóknir sem gengu yfir Ísland á
17du öld.
Slíkar sögur, þótt ófagrar séu, þurfum við að kunna. Þær er eru víti til
varnaðar og af þeim skulum við draga
lærdóma en engin fordæmi. Fordæmin finnum við í öðrum sögum sem eru
jafnríkur þáttur í menningunni og
innræti fólksins hér. Það eru sögur af
skáldum og listamönnum. Þormóður Kolbrúnarskáld var mildur maður
og hrifnæmur. Móðir Kolbrúnar sem
hann orti til sína frægu mansöngva
var Katla í Arnardal, en sú kona sá
lengra en nef hennar náði og kunni
ýmislegt fyrir sér.
Í Vatnsfirði bjó sú merka kona
Þorbjörg digra, sem gift var höfðingjanum Vermundi mjóa. Hún bjargaði
Gretti Ásmundarsyni frá bráðum
bana þegar Inndjúpsmenn höfðu
fengið nóg af honum og ætluðu að slá
hann af. Kvenskörungur var Vatnsfjarðar-Kristín, miklum sögum fór af

Birni Jórsalafara og merkir voru þeir
séra Hjalti Þorsteinsson í Vatnsfirði,
Álftfirðingurinn Jón Indíafari, Ögurhöfðinginn Magnús prúði og ótal fleiri
sem vert væri að nefna.
Saga mannlífs við Djúp er þess
vegna ekki bara stráð mannvígum,
galdrabrennum og blóðsúthellingum. Þetta bláa Djúp hefur líka blásið
börnum sínum anda í brjóst. Héðan
hafa borist tónar við ljóð sem þjóðin
elskar. Sigvaldi Kaldalóns, læknir héraðsins um árabil sem bjó í Ármúla á
Langadalsströnd, samdi mörg ástælustu lög þjóðarinnar við ljóð nágrannakonu sinnar, Höllu Eyjólfsdóttur á
Laugabóli í Ísafirði.
Um aldir hefur rótgrótinn menningarbragur við Djúp haldist við lýði,
þrátt fyrir harðbýli, válynd veður oft á
tíðum, samgönguerfiðleika og stundum
þröngan kost. Fáir hafa lýst því betur en
Eggert Stefánsson söngvari sem heimsótti bróður sinn Sigvalda árið 1913 og
minntist þeirrar dvalar með þessum
orðum:
„Það var oft gaman að ríða meðfram Djúpinu á góðum hesti, þegar það
lá spegilslétt og glampandi í sólskininu. /.../ Þetta tignarlega hérað við Ísafjarðardjúp var [...] vel setið þá, og náskyldleiki milli fegurðar og tignar þess
og höfðingskapar fólksins, er bjó þar.“
Byggð sem þekkir og kann slíka
sögu getur búið sér framtíð. Fái hún
notið auðlinda sinna, landgæða og
mannauðs á hún að geta bygg upp búsetu- og atvinnuskilyrði á sjálfbærum
forsendum.

Kæru Ísfirðingar.
Ég kveð nú þennan fagra en harðbýla stað, fjöllin, fjörðinn, og fólkið
sem hafa verið órjúfanlegur hluti míns
lífs í samanlögð 24 ár. Í hugann koma
ljóðlínur sem urðu til á 70 ára afmæli
Sunnukórsins árið 2005. Þá varð mér
hugsað til Sigvalda Kaldalóns, og sólrisunnar í lögum hans og við það, urðu
til þessar ljóðlínur:
Sól þér ómar ísfirsk þökk
upp af mjallarhjúpi
sem í fuglsins kvaki klökk
kveðin fjalls af gnúpi:
Sigurlag og söngvaþökk
sungin úr bláu Djúpi.

Við skulum minnast þess á þjóðhátíðardegi að fyrir hundrað árum, var flygill fluttur með skipi til Ísafjarðar. Hljóðfærinu var umskipað yfir í bát sem flutti

það yfir Ísafjarðardjúp að Ármúla við
Kaldalón þaðan sem gripurinn var borinn
af bændum heim til tónskáldsins . Gjöf frá
þakklátum sveitungum. Sá atburður segir
allt sem segja þarf um menningarást, fegurðarþrá og framsýni sem svo oft hefur
einkennt mannlífið hér á þessum slóðum.
Megi það fordæmi sem þarna var sett ævinlega verða samfélaginu hér áminning
um eigin getu og hvatning til dáða. Það
er neistinn sem mun halda lífi í byggðum
Vestfjarða um ókomna tíð, svo lengi sem
„sigurlag og söngvaþökk – er sungin úr
bláu djúpi.“
Verum minnug orða Davíðs Stefánssonar, sem hvergi eiga betur við en
hér og nú um þjóð við nyrstu voga sem
gekk mót sínum þrautum djörf og sterk.
Því svo sannarlega á það við um þessa
byggð að „hennar líf er eilíft kraftaverk.“ww
Ólína Þorvarðardóttir.
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Munum þá sem gleyma
A

lþingi fjallaði um mörg mál á
nýafstöðnu þingi og nokkur
þeirra hlutu samþykki sem
lög eða þingsályktanir eða var vikið
til hliðar. Þetta 146. þing fer þó fjarri
því í sögubækurnar sem árangursríkt
og afkastamikið. Sum málanna teljast
aðkallandi, brýn og þörf en fengu ekki
framgang.
Það sem efst var á forgangslista
Samfylkingar voru eins og jafnan áður
velferðarmálin, m.a. þau sem lúta að
barnafjölskyldum, bættri heilbrigðisþjónustu, húsnæðismálum, sjúkratryggingum, málefnum eldri borgara og hagsmunamálum öryrkja auk
annarra mála, s.s. samgöngumála.
Efnahags- og atvinnumál voru
einnig ofarlega á málaskrá Samfylkingar á þingtímanum. Dæmi þess er
frumvarp um breytingar á lögum um
stjórnun fiskveiða sem gengur út á að
viðbótarkvóti næsta fiskveiðiárs verði
tekinn til hliðar og úthlutað með sérstökum hætti. Markmiðið er að styrkja
byggðarlög, kvótalitlar útgerðir og
auðvelda nýliðun í greininni. Þessu
hafnaði ríkisstjórnin algjörlega og
áframhaldandi óréttlæti er viðhaldið.
Fæst mál Samfylkingar fengu
brautargengi enda flokkurinn í minnihluta og þingmannafjöldi langt frá því
sem er viðunandi. Umskipti í þessum
málaflokkum verða því að bíða þar
til öðruvísi skipast á löggjafarsamkundunni.
Alltof mikill tími fór í það sem
Sjálfstæðisflokkurinn valdi sem sitt

forgangsmál en það var brennivínsfrumvarpið svokallaða sem dagaði
uppi. Þegar líða fór á þingtímann
fóru nefnilega að renna tvær grímur á
stjórnarflokkana enda ljóst að ekki var
meirihluti fyrir málinu og mikil og útbreidd andstaða í þjóðfélaginu. Þetta
eina dekurmál kom hins vegar í veg
fyrir að tími gæfist til að klára önnur,
t.d. mikilvægt frumvarp til laga um
þjónustu við fólk með miklar stuðningsþarfir.
Einu máli sem varðar marga
einstaklinga og fjölskyldur þeirra tókst
Samfylkingunni þó að þoka í höfn. Á
síðustu dögum Alþingis var samþykkt
með 63 greiddum atkvæðum þingsályktunartillaga um heildstæða stefnu í
málefnum einstaklinga með heilabilun sem undirritaður lagði fram á sínu
fyrsta þingi.
Ísland er eitt örfárra Evrópuríkja
sem ekki hefur mótað heildstæða
stefnu í málefnum fólks með þennan hrörnunarsjúkdóm og eina norræna ríkið. Nefnd innan Evrópusambandsins lagði til á árinu 2016 að
Alzheimer-sjúkdómurinn og skyldir
sjúkdómar yrðu skilgreindir sem forgangsverkefni í heilbrigðismálum í
Evrópu samkvæmt stefnu sem hefði
það að markmiði að bregðast við afleiðingum þessara sjúkdóma, og efla
rannsóknir sem leitt gætu til markvissra meðferðarlausna.
Heilabilun er afleiðing nokkurra
sjúkdóma þar sem Alzheimer-sjúkdómurinn er algengastur og orsakar

um 60%–70% heilabilunartilfella, en
aðrir sjúkdómar eru t.d. Lewy body
heilabilun og æðakölkun. Á núverandi stigi eru engar leiðir til lækninga,
en meðferð vegna heilabilunar er veitt
með ýmsu móti, t.d. lyfjameðferð við
undirliggjandi sjúkdómi, einnig sérhæfðri umönnun og með fræðslu til
aðstandenda sem oftast sjá um umönnun innan heimilis. Sálfræðilegur
og félagslegur stuðningur er veittur
ásamt sérhæfðri hjúkrun og umönnun
á seinni stigum.
Skráning einstaklinga með heilabilun er mjög brotakennd á Íslandi og
enginn einn aðili getur á áreiðanlegan
hátt tilgreint umfang heilabilunarsjúkdóma. Alzheimersamtök Evrópu
(Alzheimer Europe) hafa áætlað að
einstaklingar með heilabilun á Íslandi séu um 4.000 talsins og byggja
útreikninga sína á lýðfræðilegum aðstæðum. Þetta samsvarar um 1,19%
af heildarfjölda Íslendinga. Hlutfall
íbúa á Íslandi með greinda heilabilun
samkvæmt þessu er enn umtalsvert
lægra en reiknað meðaltal Evrópusambandslanda, sem er 1,55%.
Um sex milljónir einstaklinga í
Evrópu eru greindir með Alzheimersjúkdóminn og skylda sjúkdóma á ári
hverju og fjölgar stöðugt. Ef horft er
til greininga og framtíðarspár frá nágrannalöndum, m.a. frá dönskum og
breskum greiningaraðilum, eru líkindi
til þess að árið 2040 verði heildarfjöldi
einstaklinga með heilabilun sem hlutfall af íslensku þjóðinni komið í 1,2–

Kirkjur Íslands

K

irkjur Íslands er ritröð um allar friðaðar kirkjur á Íslandi.
Ráðist var í skrifa þessar bækur
í tilefni af þúsund ára afmæli krinsti á
Íslandi árið 2000. Að útgáfunni standa
Minjastofnun Íslands, Þjóðminjasafn
Íslands og Biskupsstofa. Ritstjórn og
umsjón með útgáfunni hefur Þorsteinn
Gunnarsson arkitekt og leikari en hann
hefur mjög látið sig varða gömul hús og
friðuð.
Nú í byrjun júní komu út þrjú bindi
í þessari ritröð en í þeim er fjallað um
friðaðar kirkjur á Vestfjörðum allt frá
Reykhólum og vestur og norður um
í Furufjörð. Áður hafði verið fjallað
um friðaðar kirkjur á Ströndum í fyrri
bindum. Í bindunum þremur, því
26., 27. og 28. er fjallað um 28 friðað-

ar kirkjur í Vestfjarðaprófastsdæmi.
Bækurnar þrjár eru mjög eigulegar
og þær eru prýddar fjölda ljósmynda,
sem Ívar Brynjólfsson ljósmyndari
Þjóðminjasafns hefur tekið.
Fyrir áhugafólk um kirkjur og íslenskan
menningararf eru bækar þessar sem
hvalreki. Í nýútkomnum þremur bókum er fjallað um eftirtaldar kirkjur:
Staðarkirkju á Reykjanesi, Gufudalskirkju, Brjánslækjarkirkju, Hagakirkju,
Saurbæjarkirkju á Rauðasandi, Sauðlauksdalskirkju, Patreksfjarðarkirkju,
BíldudalsStóru-Laugardalskirkju,
kirkju, Selárdalskirkju, Hrafnseyrarkirkju, Hraunskirkju í Keldudal, Þingeyrarkirkju, Mýrakirkja, Sæbólskirkju á
Ingjaldssandi, Holtskirkju, Kirkjubólskirkju í Valþjófsdal, Staðarkirkju við

Súgandafjörð, Hólskirkju í Bolungarvík,
Súðavíkurkirkju, Eyrarkirkju við Seyðisfjörð, Ögurkirkju, Vatnsfjarðarkirkju,
Unaðsdalskirkju,
Nauteyrarkirkju,
Staðarkirkju í Grunnavík, Staðarkirkju í
Aðalvík og Bænhúsið í Furufirði.
Í tilefni af útkomu þessarra bóka var
haldin ráðstefna og útgáfuhóf í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þriðjudaginn 13.
júní. Þar fluttu nokkrir höfunda fyrirlestra um kirkjur, kirkjugripi, minningarmörk og kirkjugarða.
Stefnt er að því að síðasta bindið
í ritröðinni kirkjur Íslands komi út á
næsta ári en þar verður yfirlit um útkomnar bækur í flokknum og fjallað um
Skálholtskirkju og kirkjuna á Saurbæ á
Hvalfjarðarströnd.
Magnús Erlingsson, prófastur.

2,9%. Þetta hlýtur að teljast áhyggjuefni sökum þess hve mikla umönnun
þeir þurfa sem hafa langt gengna
heilabilun. Íslenska velferðarkerfið er

enn sem komið er vanbúið til að takast
á við þetta krefjandi verkefni.
Guðjón S. Brjánsson
Alþingismaður
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Fuglavernd: Áskorun til umhverfisráðherra um friðun teistu
F

östudaginn 16. júní áttu fulltrúar Fuglaverndar, Vistfræðifélags Íslands og Skotvís fund
með Björt Ólafsdóttur Umhverfis- og
auðlindaráðherra. Á fundinum var
henni afhent sameiginleg áskorun til
Umhverfis- og auðlindaráðherra um
friðun teistu (Ceppus grylle).Fundar-

menn fengu jákvæð viðbrögð frá ráðherra á fundinum. Ráðherra hefur
yfirumsjón með aðgerðum er varða
friðun á villtum dýrum. Nú má skv.
reglugerð 344/2012 veiða teistuna
frá 1. september til 25. apríl ár hvert.
Sama reglugerð heimilar einnig veiðar á öðrum tegundum svartfugla:

mynd: Sindri Skúlason

Álku, stuttnefju, langvíu og lunda.
Teista er svartfugl. Teistustofninn er lítill og hefur verið áætlaður
10.000-15.000 varppör, sem samsvarar 51.000-77.000 einstaklingum.
Teistum hefur fækkað verulega víða
um land og er talið líklegt að þessi
stofnstærðartala sé í raun mun lægri.
T.d. hefur teistu fækkað um 80% í
Strandasýslu frá 1959 en einnig í Flateyjum á Breiðafirði og á Skjálfanda.
Teista verpir tveimur eggjum,
liggur á í 29-30 daga og ungatími
eru 40 dagar. Teistan heldur sig við
strendur og á grunnsævi og leitar
sjaldan út á rúmsjó. Verpur stök eða
í litlum byggðum í eyjum, höfðum og
urðum undir fuglabjörgum. Hreiður
eru í klettaskorum, sprungum, undir
steinum eða á syllum í hellum.
Fuglavernd hóf rannsókn á meðafla í grásleppunetum 2015 og sýna
frumniðurstöður að teistur ánetjast
mest fuglategunda eða allt að 6.700
fuglar árlega. Hafrannsóknastofnun
mat að árlegur meðafli teista í grásleppunet (um 2.000 fuglar) væri
ósjálfbær veiði.
Teista hentar illa sem veiðitegund
vegna hægrar viðkomu,en fyrst og

Fundarmenn: Frá vinstri: Sigurður Þráinsson sérfræðingur hjá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, Hólmfríður Arnardóttir framkvæmdastjóri Fuglaverndar, Jóhann
Óli Hilmarsson formaður Fuglaverndar, Björt Ólafsdóttir Umhverfis- og auðlindaráðherra, Indriði R. Grétarsson formaður Skotvís og Ingibjörg Svala Jónsdóttir
formaður Vistfræðifélags Íslands.

fremst vegna lítillar stofnstærðar hérlendis. Þessi tegund hefur í raun verið aukaafli svartfuglaveiðimanna og
hefur ekki veriðsérstaklega sóst eftir
henni.
Fuglavernd eru frjáls félagasam-

tök 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.

Hamingjudagar á Hólmavík

H

amingjudagar verða haldnir hátíðlegir í Strandabyggð
um helgina dagana 30.júní-

2. Júlí.
Hamingjudagar eru árlegur viðburður sem byggir á Hamingjusamþykkt Strandabyggðar sem er
svohljóðandi:
„Hamingjan er eitt af leiðarljósum í áframhaldandi uppbyggingu í
Strandabyggð. Lífsgæði íbúa á Ströndum skipta miklu máli og þau þarf að
efla með fjölbreyttum ráðum.
Ræktum hamingjuna innra með
okkur og stuðlum að aukinni gleði
og lífsfyllingu hjá okkar nánustu, vinum og samferðamönnum, með orðum okkar og gjörðum. Munum að
bros í amstri hversdagsins getur gert
kraftaverk, það getur dimmu í dagsljós breytt. Hið sama gildir um hrós
og þakklæti fyrir það sem vel er gert.
Jákvæð og uppbyggileg hvatning til
góðra verka er varða sem vísar veginn
í átt að betra samfélagi.
Virk þátttaka hvers einstaklings
í samfélaginu er keppikefli og miklu
skiptir að jákvæðni, virðing og samkennd einkenni mannlíf á Ströndum.
Íhugum öll, hvert og eitt okkar, með
hvaða hætti við getum lagt okkar af
mörkum.
Gleðjumst saman, höfum hamingjuna í hávegum. Gerum alla daga að

Frá brennunni á hamingjudögunum í fyrra.

hamingjudögum.“
Dagskráin þetta árið er glæsileg
og má þar nefna sundlaugarpartý,
nerf byssubardaga, hverfispartý og
brennu en þetta allt er aðeins brot af
því sem verður um að vera á föstudagskvöldinu. Íbúar og fyrirtæki opna
dyrnar og sýna húsakynni sín og bjóða
jafnvel upp á veitingar og lista- og ljósmyndasýningar prýða bæinn.
Gyrðir Elíasson og Between
Mountains koma fram við setningu
hátíðarinnar sem fer fram í Steinshúsi
við Ísafjarðardjúp en þar verður Lóan,
menningarverlaun Strandabyggðar,
jafnframt veitt. Von er á góðum gestum víðs vegar að, helst ber að nefna
BMX bræður, dívurnar Kristjönu Stefáns og Þórhildi Örvars ásamt Kalla
Olgeirs, Ingrid Kuhlman sem fræðir
okkur um hamingjuna og Leikhópinn Lottu. Á laugardeginum verður
svo allsherjar karnival með víkingum,
hestum, hoppuköstulum, Húlladúllu,
kjötsúpu, trúbador, hamingjuhlaupurum, rallý, markaði og hnallþórum svo
fátt eitt sé nefnt. Um kvöldin ræður
hljómveitin Króm ríkjum á Café Riis.
Furðuleikar á Sauðfjársetri á Ströndum binda svo enda á Hamingjudaga
nú sem endranær.
Dagskrá hátíðarinnar má finna á
www.hamingjudagar.is eða á Facebook.

2017

Fimmtudagur 29. júní

Laugardagur 1. júlí

06:15 Musteri vatns og vellíðunar
opið til 21:00, aðgangseyrir

10:00 Musteri vatns og vellíðunar
opið til 18:00, aðgangseyrir

09:00 Sjóminjasafnið Ósvör
opið til 17:00, aðgangseyrir

10:00 Sjóminjasafnið Ósvör
opið til 17:00, aðgangseyrir

09:00 Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
opið til 17:00, aðgangseyrir

10:00 Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
opið til 17:00, aðgangseyrir

18:00 Opnun ljósmyndasýningar
Ágústs Svavars
í félagsheimilinu

13:00 Markaðstorgið
fjölbreytt og skemmtilegt markaðstorg

18:40 Örnefnaskrá veitt viðtöku
í félagsheimilinu
21:00 Hera Björk og Bjössi Thor
í félagsheimilinu, aðgangseyrir

Föstudagur 30. júní
06:15 Musteri vatns og vellíðunar
opið til 21:00, aðgangseyrir
09:00 Sjóminjasafnið Ósvör
opið til 17:00, aðgangseyrir
09:00 Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
opið til 17:00, aðgangseyrir
14:00 Pylsugrillpartý Kjörbúðarinnar
16:00 Markaðsdagsmótið á Syðridalsvelli
skráning á golf.is
20:00 Skrúðganga litanna
bláa hverfið og rauða hverfið
mætast og minnast
20:30 Brekkusöngur og bál
í gryfjunni með Kalla Bjarna og Grétari
22:00 Pöbbastemming
Kalli Bjarni og Grétar halda á í félagsheimilinu

13:00 Krakkafjör
hoppukastalar, andlitsmálun og fleira skemmtilegt
13:00 Ljósmyndir Ágústs Svavars
í félagsheimilinu
13:10 Ísfirska harmonikkusveitin tekur lagið
14:00 „Heyrðu Villuhrafninn mig“
tónleikhús Dúó Stemmu
14:50 Fimleikasýning grunnskólabarna
15:10 Jói og Sóley akróbatar
frá Sirkus Íslands
16:00 Gísli á Uppsölum
í uppfærslu Kómedíuleikhússins
23:00 Markaðsdansleikurinn
Kalli Bjarni og hljómsveit

Sunnudagur 2. júlí
10:00 Musteri vatns og vellíðunar
opið til 18:00, aðgangseyrir
10:00 Sjóminjasafnið Ósvör
opið til 17:00, aðgangseyrir
10:00 Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
opið til 17:00, aðgangseyrir

Birt með fyrirvara um breytingar
bolungarvik@bolungarvik.is – www.bolungarvik.is
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Aldrei eins mikið af tófu

Þ

að er ekki á allra vitorði að
íslenskir æðarbændur eru
ábyrgir fyrir stórum hluta af
heimsframleiðslunni á æðardúni og
vestfirskir æðarbændur láta þar ekki
sitt eftir liggja. Þrátt fyrir að vorið
hafi verið í kaldara og blautara lagi
er gott hljóð í æðarbændum í Önundarfirði. „Það verður mögulega
einhver samdráttur í framleiðslunni
í ár vegna tíðarfars en það kemur
ekki endanlega í ljós fyrr en eftir 2-3
vikur“ segir sr. Fjölnir Ásbjörnsson
sóknarprestur í Holti og æðarbóndi.
Hann segir enn fremur að á þeim 10
árum sem hann hafi verið í þessum
bransa hafi hann aldrei orðið var við
eins mikið af tófu eins og í vor og af
þeim sökum hafi æðarbændur í Ön-

undarfirðinum þurft að vera á vaktinni á hverri nóttu frá því um miðjan
maí.
Fjölmargar fuglategundir aðrar en
æðarfuglinn njóta góðs af verndaraðgerðum æðarbænda, til dæmis má
nefna að mikið er af kríu í Holtsvarpinu. „Krían er skemmtilegur fugl
að mörgu leiti, hún hjálpar til við að
verja varpið fyrir óboðnum gestum
en svo ræðst hún líka á okkur æðarbændurna þegar við komum til að
merkja hreiður og tína dún“ segir sr.
Fjölnir og hlær við. Hjálmurinn sem
sr. Fjölnir notar til að verjast árásum
kríunnar hefur vakið verðskuldaða
athygli en hann er af sömu gerð og
liðsmenn Vietkong notuð á sínum
tíma.

Sr. Fjölnir á útkíkkinu með Víetkong hjálminn.

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

29. júní 2017
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LÚR: listahátíð
ungs fólks á
Vestfjörðum

Stefán Ingvar Vigfússon

L

ÚR eða Lengst Útí Rassgati er
listahátíð ungs fólks á aldrinum 15 – 22 ára sem haldin var
22. - 25. júní 2017 á Ísafirði. Markmið
hátíðarinnar er m.a. að skapa vettvang
fyrir unga listamenn á Vestfjörðum
til að koma sér á framfæri og taka
þátt í að sameina samfélagið. Hátíðin
var fyrst haldin sumarið 2014. Ungmennahópur starfar í Menningarmiðstöðinni Edinborg stendur fyrir
hátíðinni. Höfuðstöðvar hátíðarinnar
eru í Edinborgarhúsinu. Hátíðin var
haldin fyrst árið 2013. Að þessu sinni
stóð listahátíðin í fjóra daga. Boðið
var upp á vegglistasmiðju og spunasmiðju, myndlistarsýningu, bingó og
uppistand svo nokkuð sé nefnt. Andrea Valgerður Jónsdóttir sagði hátíðina
hafa gengið afar vel og að listahátíð
ungs fólks á Vestfjörðum væri greinilega að festa sig í sessi.

Andrea Valgerður Jónsdóttir

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér
innanlands vinsæl og vönduð
smáhýsi sem nýtast við
allskonar aðstæður.
Vandað fulleinangrað 14.9m2 hús
- eitt rými með baði og kaffihorni
er vinsælasta útfærslan.
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður
panell festur með ryðfríum skrúfum.
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum
útfærslum.
SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
ÐU
VE
KT
NS
FYRIR ÍSLE

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Markaðshelgi í Bolungavík
og Dýrafjarðardagar

U

m næstu helgi verið mikið
um að vera. Markaðshelgin
verður í Bolungavík og
stendur dagskrá yfir frá fimmtudegi
og fram á sunnudag. Sama er upp á
teningnum á Þingeyri þar sem Dýrafjarðardagar verða haldnir. Dagskrá
hátíðanna má nálgast á bolungarvik.is
og thingeyri.is.
Í Bolungavík verður m.a.a ljósmyndasýning Ágústs Svavars og Hera
Björk og Bjössi Thor skemmta, hvort
tveggja í Félagsheimilinu. Brekkusöngur í gryfjunni með Kalla Bjarna
og Grétari og sjálft markaðstorgið á
laugardeginum.
Á þIngeyri verður myndlistarsýning Bjarna Guðmundssonar frá
Kirkjubóli í Grunnskólanum og verður
Bjarni viðstaddur með gítarinn. Gengið verður úr í Keldudal og opið hús í
Gíslastöðun í Haukadal. Auk þess fjölskylduskemmtun og grillveisla.

Bíldudals grænar baunir

Um síðustu helgi var fyrsta bæjarhá-

tíðin á Vestfjörðum, Bíldudals grænar
baunir og sjá má leikarann góðkunna
Þröst Leó Gunnarsson segja börnum
(lyga)sögur.
Fjöldi heimamanna, brottfluttra
Bílddælinga og annarra gesta sótti
Bíldudal heim og lögðu meðal annars
margir leið sína í heimsókn til Íslenska kalkþörungafélagsins þar sem
starfsmenn félagsins tóku á móti
gestum. Gestum var boðið upp á
leiðsögn um verksmiðjuna þar sem
starfsmenn útskýrðu framleiðsluferlið, hvaða afurðir framleiddar eru úr
kalkþörungum sem sóttir eru á hafsborn Arnarfjarðar og í hvað þær eru
notaðar.
Í tilefni dagsins var boðið upp á
kaffi, konfekt og Kalkís sem Kjörís í
Hveragerði framleiddi sérstaklega
fyrir Kalkþörungafélagið í tilefni hátíðarinnar. Tæplega 400 pinnar voru
framleiddir og kláruðust þeir bæði
fljótt og vel enda margt um manninn
í heimboðinu á vel heppnaðri bæjarhátíð helgarinnar.

Gull & Silfur er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfir sig í
demöntum, trúlofunarhringum og sérsmíði fyrir viðskiptavini sína.
Hafið samband og sérfræðingar okkar munu aðstoða þig.

Sterkir
í Stálinu í
yfir 45 ár

Göngugreining
Lýður B. Skarphéðinsson
sérfræðingur í göngugreiningu
verður á ferð um Vestfirði.

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Föstudaginn 7. júlí

Ísafjörður
Sjúkraþjálfun Vestfjarða
Laugardaginn 8. júlí

Við getum aðstoðað þig við val á hlaupaskóm og fylgihlutum
og höfum frábærar vörur á Evrópuverði með i för.
Brooks hlaupaskór
Mest seldu hlaupaskór í hlaupaverslunum í USA,
Evrópu og á Íslandi. Brooks er á betra verði hjá
okkur eða sambærilegu og í hinum Evrópulöndunum.

Tifosi Íþróttagleraugu
70% markaðshlutdeild í hlaupa- og hjólaverslunum
í USA. Helmingi ódýrari en sambærileg gleraugu frá
öðrum framleiðendum.

Feetures hlaupasokkar
Mest seldu hlaupasokkar í hlaupaverslunum í USA.

Smellwell eyðir lykt
Dregur í sig rakann sem býr til bakteríur, sem svo búa
til vonda lykt í skó, töskur og hanska.
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