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Þetta tölublað Vesturlands er að mestu helgað Alþingiskosningunum á 
laugardag. Í blaðinu er að finna greinar frá öllum framboðum sem bjóða fram í 
Norðvesturkjördæmi. Listar framboðanna eru einnig birtir í heild. 

VIÐ GÖNGUM 
TIL KOSNINGA

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is

S í ð a n  1 9 9 5

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti.
 1400 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
Verð: 119.900,-

Verð nú: 101.915,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð: 89.900,-
Verð nú: 76.915,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
Verð: 99.900,-
Verð nú: 84.915,-

916097949

Þvottadagar ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR
UPPÞVOTTAVÉLAR15% 10 

ára 
ábyrgð 

á kolalausum 
mótor

DalbraUt 1, akranesI · sÍmI 433 0300 borgarbraUt 61, borgarnesI sÍmI: 422 2211

 

108 Reykjavík
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Runólfur Gunnlaugsson
Lögg.fast.

Ásmundur Skeggjason
Lögg.fast.

Brynjar Baldursson
Sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
Lögg.fast.

Jóhann Friðgeir Valdi-
marsson 
Sölufulltrúi
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17. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466,  

netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram. Umbrot: Vefpressan.  

Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

S – listi Samfylkingarinnar:  

1. guðjón S. brjánsson, kt. 220355-3659, alþingismaður, laugarbraut 15, akranesi. 
2. arna lára Jónsdóttir,  kt. 300576-5759, verkefnastjóri, túngötu 15, Ísafirði.   
3. Jónína björg Magnúsdóttir, kt. 250865-4309, fiskverkakona, Suðurgötu 27, akranesi. 
4. Sigurður Orri Kristjánsson, kt. 171287-2519, leiðsögumaður, Egilsgötu 22, reykjavík. 
5. gunnar rúnar Kristjánsson, kt. 290857-4579, bóndi, akri, Húnavatnshreppi.   
6. guðrún Eggertsdóttir, kt. 130176-5189, viðskiptafræðingur, brunnum 8, Patreksfirði. 
7. Sólveig Heiða Úlfsdóttir, kt. 130993-3039, háskólanemi, brákarsundi 7, borgarnesi. 
8. garðar Svansson, kt. 171168-5039, fangavörður, ölkelduvegi 9, grundarfirði.  
9. Ingimar Ingimarsson, kt. 300878-4669, organisti, Hellisbraut 28, reykhólahreppi. 
10. Pálína Jóhannsdóttir,   kt. 290181-5189, kennari, Hlíðarstræti 21, bolungarvík.  
11. Pétur ragnar arnarsson, kt. 021068-5869, slökkviliðsstjóri, Fífusundi 6, Hvammstanga.   
12. guðjón Viðar guðjónsson, kt. 271159-4639, rafvirki, Jörundarholti 22, akranesi. 
13. guðrún Vala Elísdóttir, kt. 281166-5499, náms- og starfsráðgjafi, austurholti 8, borgarnesi.  
14. Helgi Þór thorarensen, kt. 040456-2799, prófessor, Haga, Sveitarfélaginu Skagafirði. 
15. Inga björk bjarnadóttir, kt. 270993-3469, háskólanemi, Kveldúlfsgötu 27, borgarnesi. 
16. Sigrún ásmundsdóttir, kt. 171251-3979, iðjuþjálfi, Dalsflöt 8, akranesi.

Íslendingar ganga til kosninga 
um helgina eftir skammlífa rík-
isstjórn sem starfaði í skugga  

spilltrar stjórnmálamenningar. Upp-
lýsingum er haldið frá almenningi, 
ójöfnuður fer hratt vaxandi og hags-
munir hinna ríku ráða för á kostnað 
almannahagsmuna.   

Fátæktargildrur
Þrátt fyrir efnahagslegan uppgang 
þurfa margir í röðum öryrkja, eldri 
borgara, sjúklinga og barnafólks 
að óttast um afkomu sínu um hver 
mánaðamót. Láglaunafólk og leigj-
endur eru fastir í fátæktargildru með 
þeim afleiðingum að mörg börn búa 
við fátækt og skort. Ungt fólk kemst 
ekki úr foreldrahúsum. Næsta ríkis-
stjórn verður að taka afgerandi skref 
til þess að bæta kjör þessa fólks.

Við munum auka verulega stuðn-
ing við barnafjölskyldur með tvöfalt 
hærri barnabótum og auknum hús-
næðisstuðningi. Við ætlum að stuðla 
að byggingu þúsunda leiguíbúða á 
vegum félaga sem starfa án hagnað-
arsjónarmiða.  Við ætlum að færa 
skattabyrði frá milli- og lágtekjufólki 
til þeirra sem hana geta borið.  Við 
viljum tryggja að þjóðin fái réttlátan 
arð af sameiginlegum auðlindum og 
við leggjum höfuðáherslu á að bæta  
lífsgæði aldraðra og öryrkja, hækka 
lífeyri og draga verulega úr tekju-
skerðingu lífeyris.

Reisum flaggið
Stórauknum framlögum var lofað til 
heilbrigðisþjónustu, vegagerðar og 
löggæslu í síðustu kosningabaráttu. 
Um 86 þúsund manns skrifuðu undir 
áskorun um að endurreisa heilbrigð-
iskerfið. Fráfarandi stjórnarflokkar 
lofuðu að setja þessi mál í algjöran 
forgang en ekkert hefur verið gert með 
þennan vilja þjóðarinnar. Í fjárlaga-
frumvarpi næsta árs er þjónusta við 
sjúklinga á spítölum skorin niður en 
útgjöld aukast vegna starfsemi einka-
fyrirtækja.

Við höfnum einkavæðingu heil-
brigðiskerfisins og leggjum alla 
áherslu á að bæta heilbrigðisþjónustu 
í opinberri eigu.  Við ætlum að draga 
verulega úr  heilbrigðiskostnaði fólks, 

ekki síst fjölskyldna á landsbyggðinni 
og auðvelda aðgengi að sálfræðiþjón-
ustu. Við munum ráðast í átak í geð-
heilbrigðismálum og heilsueflingu 
almennt.

Lykill að framtíðinni
Menntun er lykillinn að aukinni verð-
mætasköpun og betri lífskjörum. Við 
stöndum á þröskuldi tæknibyltingar þar 
sem starfshættir eiga eftir að gjörbreyt-
ast. Miklar breytingar verða á vinnu-
markaði og skólarnir  þurfa að búa 
nemendur undir þær með því að leggja 
áherslu á grunnþætti á borð við félags-
færni, sköpun og gagnrýna hugsun.

Við viljum gefa nemendum tæki-
færi til þess að þroska hæfileika sína 
í skapandi greinum, listum, rann-
sóknum og nýsköpun til að mæta 
nýjum áskorunum í lífi og starfi.  Við 
leggjum áherslu á að auka virðingu 
fyrir kennarastarfinu, hvort sem er á 
leikskólastigi eða framhaldsskólastigi. 
Við leggjum áherslu á að fjármagna 
háskólana sómasamlega og við mun-
um styðja betur við fjölbreytta fram-
haldsskóla, ekki síst verknámsbrautir 
og vinna gegn brottfalli nemenda með 
markvissum aðgerðum.

Mannúð 
Við höfum kynnt átak gegn ofbeldi, 
hvort sem það er af kynbundnum 
toga eða því beitt með öðrum hætti 
í samfélaginu.  Við viljum líka sýna 
flóttafólki mannúð og taka aukinn 
þátt í þessu fjölþjóðlega viðfangsefni 
og vanda móttöku hælisleitenda, sér-
staklega barna.

Bætum lífsgæði  
– treystum byggðir
Við viljum stórauka fjárfestingu í 
vegagerð með fjármögnun samgöngu-
áætlunar og hrinda í framkvæmd 
kröftugri byggðastefnu.  Við þurf-
um að taka markviss skref til þess að 
standa við skuldbindingar okkar í bar-
áttunni gegn hlýnun jarðar og súrnun 
sjávar.  Nauðsynlegt er að flýta orku-
skiptum í samgöngum með skipulagi 
og hleðslustöðvum um allt land.

Hverjum er treystandi?
Traust er einn mikilvægasti þáttur 
stjórnmálanna. Til að vinna sér traust 
meðal þjóðarinnar verða alþingis-
menn að treysta þjóðinni sem gaf 
þeim umboð, hlusta á hana og virða. 
Við óttumst ekki afstöðu þjóðarinn-
ar, hvorki í stjórnarskrármálum né 
Evrópumálum.  Við ætlum að vinna 
af krafti á nýju kjörtímabili að nýrri 
stjórnarskrá á grunni vandaðrar vinnu 
stjórnlagaráðs.

Hjartað á réttum stað
Við fáum að nota okkar dýrmæta 
lýðræðislega rétt eftir fáa daga í kosn-
ingum til Alþingis.  Baráttumál okkar 
jafnaðarmanna eru enn á sömu lund, 
vörn og sókn fyrir venjulegt fólk en 
ekki þrönga sérhagsmuni.   Er ekki 
tækifærið einmitt núna, að taka nýja 
ákvörðun, ferska og djarfa – já, og láta 
hjartað ráða för.

Guðjón S. Brjánsson, oddviti  
Samfylkingar í Norðvesturkjördæmi.

HJARTAÐ á 
RéTTUM STAÐ

Samfylking: 

Norðurljósadýrð yfir Vesturlandi
Norðurljósin hafa að undanförnu glatt sjónir íbúa Vesturlands.  Fegurðin 
á síðkvöldum hefur oft á tíðum verið ævintýraleg. Hér er Akranesviti í 
ljósabaði nú að kvöldi þriðjudags.

Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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á laugardaginn ganga Ís-
lendingar til kosninga, kosn-
inga sem eins og ávallt er 

lýðræðishátið fólksins í landinu þar 
sem það kýs sér fulltrúa til breytinga 
á samfélaginu. Það þarf breytingar 
í málum sem snúa að ungu fólki, 
öldruðum, í efnahagsmálum og upp-
byggingu í innviðum og atvinnulífi. 
Ríkissjóður skilar ár hvert tug millj-
arða tekjuafgangi og við þær aðstæð-
ur þá er skynsamlegt að forgangsraða 
fjármagni með öðrum hætti heldur 
en gert hefur verið.  Stjórnmálin þurfa 
að breytast og alþingismenn verða að 
leggja meiri áherslu á samstarf og 
samvinnu. Með Sigurð Inga og Lilju 
í fararbroddi þá verður mögulegt að 
ná fram breyttum vinnubrögðum á 
Alþingi samhliða því sem stór verk-
efni séu leyst.

Breytinga er þörf
Ungt fólk þarfnast breytinga bæði 
varðandi húsnæðismál, uppbyggingu 
menntakerfis, námslánakerfis o.fl. 
Framsókn hefur lagt fram ítarlegar 
hugmyndir að breytingum bæði 
varðandi svissnesku leiðina í hús-
næðismálum, afborgunarhlé á náms-
lánum, lengingu fæðingarorlofs o.fl.

Við ætlum okkur að taka á verð-
tryggingunni. Það er algjör lág-
markskrafa að húsnæðisliðurinn sé 
tekinn út úr vísitölu neysluverðs líkt 
og í nágrannalöndum okkar. Við 
þurfum líka að endurskipuleggja 
bankakerfið og þar leggjum við til að 
einn bankinn verði samfélagsbanki 
að þýskri fyrirmynd. Samhliða þessu 
þá þarf að endurskoða lífeyriskerfið, 
einfalda það, draga úr kostnaði og 
gera það gegnsærra.

Ríkisvaldið þarf að tryggja stórátak 
í uppbyggingu á hjúkrunarrýmum en 
við ætlum að byggja 300 íbúðir á ári 
fyrir aldraða. Framsókn vill afnema 
frítekjumark af atvinnutekjum eldri 
borgara svo þeir sem vilja og geta 
unnið fái tækifæri til þess. Setja þarf 
milljarð  króna í aukna niðurgreiðslu 
á tannlæknakostnaði aldraðra. Al-
mennt þarf að draga úr greiðsluþátt-
töku í heilbrigðiskerfinu vegna þess að 
veikir eiga ekki að borga.

Sókn í byggðamálum
Við þurfum að blása til sóknar í 
byggðamálum og þar viljum við að 
sett verði á fót sérstakt ráðuneyti 
byggðamála. Þetta yrði tímabundið 

og gert til að hrinda í framkvæmd 
mikilli innviðauppbyggingu sam-
hliða því að hrinda í framkvæmd 
norskri hugsun í byggðamálum. 
Norsk byggðastefna byggir á því 
skattkerfið er notað til byggðajöfnun-
ar en sem dæmi má nefna að skattar 
er lægri eftir því sem þú býrð lengra 
frá höfuðborginni.

Við ætlum okkur að nota næsta 

kjörtímabil til að ná fram breytingum 
fyrir fólkið í landinu. Þær breytingar 
eiga að stuðla að bættum hag al-
mennings og fyrirtækja til þess að 
byggja enn frekar undir það samfélag 
sem við búum í. 

Ásmundur Einar Daðason, skipar 
1. sæti hjá Framsóknarflokknum í 

Norðvesturkjördæmi.

B – listi Framsóknarflokks:
1. ásmundur Einar Daðason, kt. 291082-4249, fyrrv. alþingismaður, Helgugötu 11, borgarnesi. 
2. Halla Signý Kristjánsdóttir, kt. 010564-4259, fjármálastjóri, Hlíðarstræti 22, bolungarvík.  
3. Stefán Vagn Stefánsson, kt. 170172-5909, yfirlögregluþjónn, Hólavegi 26, Sauðárkróki. 
4. lilja rannveig Sigurgeirsdóttir, kt. 140996-3279, háskólanemi, bakkakoti 1, borgarnesi. 
5. guðveig anna Eyglóardóttir, kt. 010376-4919, hótelstjóri, Þórólfsgötu 17a, borgarnesi.   
6. lilja Sigurðardóttir, kt. 150986-2499, sjávarútvegsfræðingur, Strandgötu 15a, Patreksfirði. 
7. Þorgils Magnússon, kt. 130181-3929, byggingarfulltrúi, árbraut 7, blönduósi.   
8. Eydís bára Jóhannsdóttir, kt. 150376-4089, grunnskólakennari, Hlíðarvegi 14, Hvammstanga. 
9. Einar guðmann örnólfsson, kt. 210273-3799, bóndi, Sigmundarstöðum, borgarbyggð.   
10. Jón árnason, kt. 160670-4529, skipstjóri, aðalstræti 83, Patreksfirði.   
11. Heiðrún Sandra grettisdóttir, kt. 070590-3019, starfsmaður á hjúkrunarheimili, Hofakri, Dalabyggð.  
12. gauti geirsson, kt. 290493-3239, nemi, Móholti 11, Ísafirði.   
13. Kristín Erla guðmundsdóttir, kt. 300967-5909, húsfreyja, arnarkletti 6, borgarnesi.   
14. Jóhanna María Sigmundsdóttir, kt. 280691-2329, fyrrv. alþingismaður, Mið-görðum, borgarbyggð.
15. Elsa lára arnardóttir, kt. 301275-5529, alþingismaður, Eikarskógum 4, akranesi.   
16. Elín Sigurðardóttir, kt. 220730-7199, ljósmóðir, tjarnarási 9a, Stykkishólmi.

C – listi Viðreisnar:   

1. gylfi Ólafsson, kt. 020583-4879, heilsuhagfræðingur og aðstoðarm. ráðherra, Sjafnargötu 6, reykjavík.
2. lee ann Maginnis, kt. 291085-2029, lögfræðingur, Húnabraut 42, blönduósi.    
3. Haraldur Jóhann Sæmundsson, kt. 150184-2909, matreiðslumeistari, Heiðargerði 8, akranesi. 
4. Sigrún Helga lund, kt. 030282-3619, dósent í tölfræði, Fálkagötu 30, reykjavík.    
5. Jón Ottesen Hauksson, kt. 200783-4769, framkvæmdastjóri, álmskógum 7, akranesi.    
6. ása Katrín bjarnadóttir, kt. 180690-3289, nemi, Sandabraut 6, akranesi.    
7. gísli Halldór Halldórsson, kt. 151066-5779, bæjarstjóri, Seljalandsvegi 36, Ísafirði.    
8. ragnheiður Jónasdóttir, kt. 300462-5889, verkefnastjóri, Hólmaflöt 7, akranesi.    
9. Sturla rafn guðmundsson, kt. 221050-4799, svæðisstjóri rariks, löngulínu 30, garðabæ.   
10. arnheiður Steinþórsdóttir, kt. 100894-3439, sagnfræðinemi, Móholti 5, Ísafirði.    
11. ragnar Már ragnarsson, kt. 200373-5109, byggingarfræðingur, Hjallatanga 34, Stykkishólmi
12. unnur björk arnfjörð, kt. 010576-3349, skólastjóri, Mánagötu 3, Ísafirði.    
13. Páll árni Jónsson, kt. 051050-8199, tæknifræðingur, nesbala 78, Seltjarnarnesi.    
14. berglind long, kt. 170674-3329, matreiðslumaður, grundarbraut 48, Ólafsvík.    
15. Pálmi Pálmason, kt. 230451-4439, framkvæmdastjóri, Höfðagrund 3, akranesi.    
16. Jóhanna guðrún Jónasdóttir, kt. 020358-5649, leikskólakennari, Mýrarbraut 19, blönduósi.

FRAMSóKN 
TIL FORYSTU

Framsóknarflokkur:

Viðreisn:

Stöðugur 
sjávarútvegur þarf 
stöðugan gjaldmiðil
Eins og atvinnurekendur í öðr-

um rekstri, þurfa útgerðar-
menn að gera áætlanir. Áætl-

anir um að kaupa skip, veiðiheimildir, 
uppfærslu vinnslutækja. Sjávarútveg-
urinn býr hinsvegar við það rekstr-
arumhverfi að hafa ekki hugmynd 
um hversu mikils virði fiskflakið er 
eftir eitt, þrjú eða fimm ár. Ástæðan 
er síflöktandi verðgildi íslensku krón-
unnar.

Minni útgerðir  
líða fyrir krónuna
Sérstaklega er þetta þungt fyrir minni 
útgerðir. Ekki eingöngu hafa þær 
minna fjárhagslegt bolmagn til að lifa 
af sjö mögur ár í von um sjö góð ár, 
heldur hafa þær síðri aðgang að þeirri 
fjármálaþjónustu sem stórútgerðin 
hefur. Ýmsar gengisvarnir og lán í 
erlendri mynt á lágum vöxtum gera 
stórútgerðinni kleift að minnka að 
nokkru leyti sveiflurnar í rekstri sín-
um. Litlu útgerðirnar eru úti í kuld-
anum.

Vesturland og Vestfirðir eru sér-
staklega háð minni og meðalstórum 
útgerðum. Þær eru hryggjarsúla heilu 
samfélaganna. Þessar útgerðir berjast 
nú í bökkum þegar gengið er sterkt. 

Klunnaleg útfærsla auðlindagjalda, 
sem byggir á afkomu greinarinnar 
fyrir tveimur árum, bætir gráu ofan 
á svart. 

Landsbyggðarfjandsamleg 
sjálfstæðisstefna
Viðreisn talar fyrir því að ráðast á 
rót vandans, sem er krónan. Ekkert 
ríki með færri en tvær milljónir íbúa 
heldur úti sjálfstæðum gjaldmiðli. 
Reynslan af þessari sjálfstæðisstefnu 
er öllum ljós; óstöðugleiki sem veldur 
mun hærri vöxtum en gengur og ger-
ist. Landsbyggðin borgar brúsann.

Á vegum fjármálaráðherra Við-
reisnar kortleggur nú stór hópur er-
lendra og innlendra sérfræðinga þá 
kosti sem eru í stöðunni. Þeirri vinnu 
lýkur snemma á næsta ári. En þessari 
vinnu þarf að fylgja eftir af festu og 
ákveðni. Þá þurfa að vera á þingi 
flokkar sem vilja gera hér breytingar, 
svo atvinnulífið og almenningur allur 
geti notið sambærilegra kjara og íbúar 
annarra landa. 

Það þarf kjark til breytinga. Við-
reisn hefur kjarkinn. 

Gylfi Ólafsson, oddviti Viðreisnar  
í Norðvesturkjördæmi.

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

Sími: 554 6969
www.lur.is

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKNLÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

í svefnsófa frá Lúr



Flokkur Fólksins 
– fyrir Vesturland

Magnús Þór Hafsteinsson
Oddviti lista Flokks Fólksins 
í Norðvesturkjördæmi

„Ég hóf þátttöku mína í 
stjórnmálum vegna þess 
að mér ofbauð hvernig 
fiskveiðistjórnunarkerfið var að 
leika sjávarbyggðir landsins. Nú 
býð ég mig fram vegna þess 
að mig langar til að leggja mitt 
af mörkum til nýrrar sóknar 
fyrir landsbyggðina. Á sama 
tíma vil ég taka þátt í að rétta 
hlut þeirra sem hafa borið 
skarðan hlut frá borði í okkar 
samfélagi á undanförnum 
árum. Nái ég kjöri til setu 
fyrir Norðvesturkjördæmi á 
Alþingi heiti ég að beita mér 
af fullum krafti í baráttu fyrir 
hagsmunum íbúa Vesturlands.“

Magnús Þór sat á 
þingi fyrir Frjáls-
lynda flokkinn 
kjörtímabilið 
2003–2007. Hann 
er búfræðingur 
frá Bændaskól-
anum á Hólum. 
Háskólamenntaður 
fiskeldisfræðingur 
og með meistara-
gráðu í fiskifræði 
frá Háskólanum í 
Björgvin í Noregi. 
Hann hefur víðtæka starfsreynslu, bæði í landbúnaði 
og sjávarútvegi; – við fiskveiðar, fiskeldi og hvalveiðar. 
Blaðamaður til margra ára í öllum gerðum fjölmiðla, 
bæði í Noregi og á Íslandi. Magnús hefur undanfarin 
ár ritað stórmerkar bækur um sögu Íslands í seinni 
heimsstyrjöld og verið ritstjóri landshlutafrétta-
blaðsins Vesturlands frá 2016. Hann þekkir gjörla til 
Norðvesturkjördæmis og fólksins sem þar býr. 
Kjósum fulltrúa með yfirburða þekkingu og reynslu, 
staðgóða menntun, staðfestu og dugnað á þing. 

Skoðið stefnu Flokks Fólksins á www.flokkurfolksins.is
Flokkur Fólksins er á Facebook
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Kjósum fjölbreytileika 
og Bjarta framtíð
é

g sóttist eftir að leiða lista Bjartr-
ar framtíðar í Norðvesturkjör-
dæmi með það fyrir augum að 

tala máli ungs fólks, og þá sérstaklega 
ungra kvenna. Vegna þess að ungar 
konur ráða byggð, þar sem þær velja 
sér að búa lifnar yfir mannlífinu.

Rödd kvenna þarf að heyrast
Þátttaka mín í kosningabaráttunni í 
fjórðungnum hingað til hefur bara 
styrkt mig í þeirri trú að rödd kvenna 
þurfi að heyrast betur í stefnumótun og 
umræðu. Til dæmis var ekki ein einasta 
spurning um skólamál, heilbrigðismál 
eða menningu í oddvitaumræðum á 
RÚV í liðinni viku, þar sem saman 
voru komnir 7 karlmenn og 2 kon-
ur sem fulltrúar framboðanna. Rætt 
var um vegi, virkjun og iðnað, sem er 
vissulega mjög nauðsynlegt, en ansi lit-
að af veruleika karlmennskunnar.

Ef ekki er rætt um nærþjónstu – 
mæðraskoðun, fæðingarhjálp, kennslu 
barna, félagslíf í bæjum, þorpum og 
sveitum, opnunartíma sundlauga, 
aðgengi að interneti eða menningar-
starfsemi – í aðdraganda kosninga, 
eru hverfandi líkur á því að þau mál 
verði sett á oddinn hjá kjörnum full-
trúum á þingi. Það er bara svo einfalt.

Kjósendur hugsi út fyrir kassann
Björt framtíð tók meðvitaða ákvörðun 
um að tefla fram sterkum kvennalista í 
Norðvesturkjördæmi, af þeim ástæðum 
sem reifaðar eru hér að ofan. Einsleitni 

er engum til góðs, það er almenn regla.
Ég hef áralanga reynslu af jafnréttis-

málum, störfum að eflingu vinnumark-
aðar fyrir fólk með háskólamenntun, 
auk umfangsmikillar innsýnar í félags-
leg réttindakerfi landsins. Ég kem úr 
heilbrigðisgeiranum, hef starfað bæði 
sjálfstætt og hjá LSH sem sjúkraþjálf-
ari með ýmsum sjúklingahópum. Það 
veganesti óska ég eftir að fá að leggja 
af mörkum til að efla samkeppnisfærni 
Norðvesturkjördæmis um ungt fólk, 
framtíðarlífið í fjórðungnum.

Við stöllurnar í efstu sætum listans 
hjá Bjartri framtíð vonum að kjósendur 
í Norðvesturkjördæmi séu reiðubúnir 
að hugsa út fyrir kassann og laða til sín 
nýtt fólk í þjónustustörfin á Alþingi. 

Höfundur er Guðlaug  
Kristjánsdóttir, oddviti Bjartrar  

framtíðar í NV-kjördæmi.

Miðflokkurinn býður nú 
fram í fyrsta sinn, undir 
tryggri forystu Sigmund-

ar Davíðs Gunnlaugssonar, sem er 
sá stjórnmálaforingi nú um stund-
ir sem hefur sýnt það best að hafa 
hæfileika og festu til að takast á við 
stór og flókin úrlausnarefni og ná 
árangri.

Vextirnir
Megináhersla Miðflokksins fyr-
ir komandi kosningar er endur-
skipulagning fjármálakerfisins.  
Markmiðið er að skipuleggja fjár-
málakerfi landsins þannig að það 
þjóni almenningi og fyrirtækjum 
sem best.  Megináherslan með þeirri 
heildstæðu áætlun sem flokkurinn 
hefur kynnt er að ná niður vaxtastigi 
í landinu.  Hagsmunirnir eru gríðar-
legir.  Fyrir fjölskyldu sem skuldar 
25 milljónir, samsvarar 2% vaxta-
lækkun því að vaxtakostnaður heim-
ilisins lækki um 500 þúsund á ári 
– hálfa milljón! – og það er af ráð-
stöfunartekjum eftir skatt.  Áhrifin á 
fyriræki eru þau sömu.

Ísland allt - byggðamálin
Ísland allt – byggðastefna Mið-
flokksins hefur það að markmiði að 
láta landið allt vinna sem eina heild.  

Eins og íbúar landsbyggðarinnar 
þekkja þá hefur þjónusta sogast til 
höfuðborgarsvæðisins á undanförn-
um árum og kjörtímabilum.  Það 
þarf að tryggja sem jafnast aðgengi 
íbúa landsins að þeirri þjónustu sem 
hið opinbera bíður upp á.  

Sundabraut – breikkun vega 
og þverun Grunnafjarðar
Miðflokkurinn leggur áherslu á bætt-
ar tengingar Vesturlands við höfuð-
borgina, með áherslu á Sundabraut 
og breikkun vegarins frá Kjalarnesi, 
alla leið norður fyrir Borgarnes.  
Þessu til viðbótar leggur undirrit-
aður áherslu á að það verði skoðað 
alvarlega að færa þjóðveg 1 vestur 
fyrir Akrafjall og þvera Grunnafjörð.  
Slík tenging styttir hringveginn lítil-
lega, en leiðina á milli Akraness og 
Borgarness stórlega, eða um rúma 
7 km.  Veglínan mun þá fara um 
mildara svæði hvað veðurfar varðar 
og Akranes fær tengingu við þjóð-
veg 1.  Vegagerðin hefur m.a. sagt að 
lega lands og landrými á þessari leið 
(um Grunnafjörð) sé ákjósanleg fyrir 
mögulega tvöföldun vegarins og að sú 
leið feli í sér mun færri tengingar en 
núverandi veglína og það bætir um-
ferðaröryggi vegarins.

Þó að stórframkvæmdirnar séu 

mest áberandi þegar kemur að vega-
málum, þá er nauðsynlegt að ráðast í 
átak á safn- og tengivegum til sveita.  
Ein hugmynd, sem Miðflokkurinn 
vill láta skoða er að leggja bundið 
slitlag á fáfarna vegi, í núverandi veg-
línu, með lækkuðum hámarkshraða.

Nám framtíðarinnar
Miðflokkurinn leggur áherslu á að 
stuðningur við iðn- og verknám á 
framhaldsskólastigi verði aukinn og 
að á háskólastiginu verði áherslan á 

tækni- og raungreinar aukin veru-
lega.  Við verðum að aðlaga öll skóla-
stigin að þeirri framtíð sem við okkur 
blasir.  

Að endingu; tryggingagjaldið 
og atvinnulífið
Eitt af megináhersluatriðum Mið-
flokksins er að lækka tryggingagjald á 
fyrirtæki.  Gjaldið er enn hartnær 30% 
hærra en það var árið 2007, þrátt fyrir 
að raunverulegt atvinnuleysi sé hér um 
bil ekkert.  Þessi aðgerð mun auðvelda 

fyrirtækjum að bæta kjör starfsmanna 
sinna, endurnýja tækjakost eða sinna 
rannsóknum og þróun enn betur en 
áður.  Sérstök áhersla verður á lækk-
un gjaldsins fyrir fyrstu 10 starfsmenn 
fyrirtækja enda er launakostnaður 
iðulega hátt hlutfall rekstarkostnaðar 
smærri fyrirtækja.

Miðflokkurinn hafnar hækkun 
virðisaukaskatts á ferðaþjónustuna.

Bergþór Ólason, oddviti  
Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi.

Við ætlum!
Miðflokkur:

Björt framtíð:

A – listi Bjartrar framtíðar
1. guðlaug Kristjánsdóttir, kt. 260772-5039, sjúkraþjálfari og forseti bæjarstjórnar, Kirkjuvegi 4, Hafnarfirði.  
2. Kristín Sigurgeirsdóttir, kt. 040275-4959, skólaritari, Skógarflöt 8, akranesi.   
3. Elín Matthildur Kristinsdóttir, kt. 270472-3119, velferðarkennari, borgarbraut 43, borgarnesi. 
4. gunnsteinn Sigurðsson, kt. 081264-4819, umsjónarþroskaþjálfi, brautarholti 10, Ólafsvík. 
5. ásthildur Ósk ragnarsdóttir, kt. 091178-4789, stuðningsfulltrúi, Stillholti 7, akranesi.   
6. Ólína Ingibjörg gunnarsdóttir, kt. 311067-5839, hjúkrunarfræðingur, bjarkargrund 38, akranesi.  
7. björgvin K. Þorvaldsson, kt. 251259-2089, bókari, Presthúsabraut 22, akranesi.   
8. Hafþór Óskarsson, kt. 180285-2109, ferðaskipuleggjandi, Vesturgötu 65, reykjavík.   
9. Þórunn Elíasdóttir, kt. 040545-2479, eftirlaunaþegi, Skúlagötu 3, borgarnesi.   
10. árni grétar Jóhannesson, kt. 061283-2699, tónlistarmaður, goðheimum 8, reykjavík.  
11. Matthías Freyr Matthíasson, kt. 010280-5169, nemi, Suðurvangi 4, Hafnarfirði.  
12. unnsteinn Jóhannsson,  kt. 220486-2309, aðstoðarmaður, Vesturgötu 65, reykjavík.  
13. Maron Pétursson, kt. 170767-4389, slökkviliðsmaður og EtM, lækjartúni 6, akureyri.  
14. guðmundur r. björnsson, kt. 010177-3759, gæðastjóri, álfaskeiði 78, Hafnarfirði.  
15. Fjóla borg Svavarsdóttir, kt. 250376-4569, grunnskólakennari, Skólagerði 40, Kópavogi. 
16. Vilborg Þórunn guðbjartsdóttir, kt. 170671-4229, kennari og bæjarfulltrúi, Smáraflöt 1, akranesi.

NÝTT MEISTARAVERK!
Bókaútgáfan Hólar kynnir með stolti útgáfu nýrrar bókar eftir 

metsöluhöfundinn Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóra Vesturlands. 

Vargöld á vígaslóð  geymir einstæðar og æsispennandi sannar 
frásagnir af viðburðum í seinni heimsstyrjöld sem ófust saman við 
Ísland með einhverjum hætti. Margar þeirra tengjast Vesturlandi  
og Hvalfirði. Valinkunnir menn sem ólust upp við Hvalfjörð rifja 

upp minningar sínar frá hernámsárunum þar. 

Mikill fjöldi ljósmynda prýða bókina og hafa margar  
ekki sést hér á landi áður. 

EKKI MISSA AF ÞESSARI!



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Einstaklings- og athafnafrelsi 
ásamt velferð fyrir alla á 
grunni verðmætasköpunar 

eru ekki bara kjarninn í stefnu Sjálf-
stæðisflokksins heldur þeir lykil-
þættir sem lyft hafa Íslandi í fremstu 
röð meðal þjóða.

Ísland er í fremstu röð á flestum 
sviðum. Við viljum halda áfram á 
réttri leið fremur en að sveigja af 
henni nú þegar síst skyldi.

Innviðir og arður  
orkuauðlinda
Grundvöllur byggðar í landinu eru 
sterkir innviðir. Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur haft forystu um að lyfta 
grettistaki hvað þetta varðar, til að 
mynda í ljósleiðaravæðingu byggð-
anna. Nú liggur fyrir að bankarnir 
hafa bolmagn til að greiða ríkinu um 
100 milljarða í sérstakan arð á næstu 
árum. Við ætlum að nýta þetta fé til 
að gera nýtt stórátak í innviðaupp-
byggingu, einkum í samgöngum, 
heilbrigðiskerfi og menntamálum. 
Landsbyggðin mun ekki síst njóta 
góðs af þessu og mörg verkefni þola 
enga bið.

Arðinn af orkuauðlindum 
þjóðarinnar ætlum við að setja í 
Þjóðarsjóð sem á næstu árum verð-
ur nýttur til þess að fjölga hjúkr-
unarheimilum og styðja betur við 
nýsköpun. Þannig stórbætum við 
þjónustu við eldri kynslóðir á sama 
tíma og við rennum stoðum undir 
framtíð unga fólksins.

Skattalækkanir og  
 örvun hagkerfis
Skattalækkanir eru lykiláhersla hjá 
okkur Sjálfstæðismönnum. Við ætl-
um að lækka neðra þrep tekjuskatts 
niður í 35%. Það þýðir meira en 
300 þúsund króna kjarabót á árs-
grundvelli fyrir sambúðarfólk með 

meðallaun. Það munar um minna. 
Tryggingagjald þarf líka áfram að 
lækka, sem kemur sér vel fyrir lítil 
og meðalstór fyrirtæki þar sem 
launakostnaður vegur þungt.

Örvun hagkerfisins eins og hér 
er lýst, með fjárfestingum og skatta-
lækkunum, fellur vel að efnahags-
spám um hægari vöxt á næstu miss-
erum og árum.

Á sama tíma hefur Vinstrihreyf-
ingin - grænt framboð hins vegar 
beinlínis lagt það til á Alþingi að 
skattar verði hækkaðir um 50-70 
milljarða á ári. Samfylkingin virð-
ist í meginatriðum taka undir slík 
áform. Enginn vafi leikur á því að 
svo gífurlegar skattahækkanir munu 
bitna á bæði fólki og fyrirtækjum, 
draga þróttinn úr verðmætasköpun í 
landinu og þar með veikja velferðina 
sem á henni hvílir.

Það er rangt að mikil misskipting 
á Íslandi kalli á aukna skattheimtu. 
Hvergi í Evrópu eru laun eins jöfn 
og á Íslandi og hið sama gildir um 
eignir.

Sóknarfæri byggðanna
Byggðir landsins eiga fjölmörg 
sóknarfæri, meðal annars í ferða-
þjónustu og matvælaframleiðslu, 
en tryggja þarf að innviðir og önn-
ur skilyrði séu fyrir hendi. Það eru 
hagsmunir okkar allra að nýta tæki-
færin en til þess þarf öfluga pólitíska 
forystu.

Við viljum sjá sjávarútveginn 
dafna án óhóflegrar gjaldtöku. Við 
viljum sjá ferðaþjónustuna dafna 
með dyggum stuðningi hins opin-
bera við samgöngubætur og aðra 
nauðsynlega innviðauppbyggingu 
ásamt markaðsstarfi. Við viljum 
sjá landbúnaðinn dafna með því 
að alvarlegar áskoranir dagsins séu 
leystar hratt og vel og síðan byggt 

upp til framtíðar á grundvelli þeirra 
sóknartækifæra sem felast í heil-
næmum og umhverfisvænum gæða-
afurðum, sem og aukinni áherslu á 
framlag landbúnaðar í loftslagsmál-
um. Okkar mikilvægu iðnfyrirtæki, 
stór sem smá, þurfa líka að geta 
skapað áfram verðmæti og störf.

Nýsköpun getur blómstrað sem 
sprotar út frá rótgrónum atvinnu-
greinum á borð við sjávarútveg, 
stóriðju og landbúnað. Því eru alveg 
sérstök tækifæri á Vesturlandi til að 
nýta þann stóraukna stuðning við 
nýsköpun sem Sjálfstæðisflokkurinn 
boðar fyrir þessar kosningar.

Verðmæti forsenda velferðar
Ofangreind verðmætasköpun í at-
vinnulífinu er forsenda velferðar. 
Aðalatriðið er því að stækka kök-
una. En það er líka þýðingarmik-
ið hvernig við skiptum kökunni. 
Við Sjálfstæðismenn viljum hækka 
hámarksgreiðslur úr Fæðingaror-
lofssjóði. Við viljum nýtt lánakerfi 
námsmanna að norrænni fyrirmynd 
þar sem nemendur fá styrk. Við vilj-
um að iðn- og verknám verði styrk-
hæft, samanber frumvarp sem við 
lögðum fram í fyrra en var stöðvað 
í þinginu. Við ætlum að hækka frí-
tekjumark atvinnutekna aldraðra 
strax í 100.000 krónur á mánuði. 
Og við viljum efla heilbrigðis- og 
hjúkrunarþjónustu, ekki síst hér á 
Vesturlandi.

Valið er mjög skýrt. Höldum 
áfram að stækka kökuna og sækja 
fram á öllum sviðum með bjartsýni 
og þor að leiðarljósi, fyrir okkur öll.

Haraldur Benediktsson og Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir skipa 
1. og 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokks-

ins í Norðvesturkjördæmi.

Þegar gagnsæi og traust al-
mennings hefur verið aukið 
fylgir því óhjákvæmilega aukið 

traust og samvinna milli ólíkra stjórn-
málaflokka inni á þingi. Allir stjórn-
málaflokkar ættu nefnilega að vera að 
vinna að sama markmiðinu: að bæta 
hag almennings í landinu. Við höfum 
ef til vill ólíka sýn á hvernig er best að 
standa að því en það er einmitt ástæð-
an af hverju það er mikilvægt að hafa 
breiðan, ólíkan hóp fólks á Alþingi.

Traustið sem hvarf
Aðeins er liðið rúmlega ár síðan ég 
steig mín fyrstu skref í stjórnmálum 
og varð oddviti á lista Pírata í Norð-
vesturkjördæmi. Á sama tíma er ég 
einnig að heyja mína aðra kosninga-
baráttu. Lífið getur verið svo furðulegt 
stundum en fyrir ári síðan hefði mér 
aldrei dottið í hug að við Íslendingar 
værum á leiðinni inn í stjórnarkreppu 
sem yrði til þess að kjörtímabilið yrði 
stutt, enn og aftur. Segja má að hér á 
landi hafi eiginlega verið viðvarandi 
stjórnarkreppa síðan í hruninu. Eftir 
hrunið breyttust nefnilega stjórnmál-
in. Traustið hvarf. Traust milli ólíkra 
stjórnmálaflokka sem og traust al-
mennings til Alþingis. Ekki var leng-
ur hægt að einfaldlega treysta og trúa 
því að ráðamenn þjóðarinnar væru 
að vinna að hag almennings og störf 
stjórnmálamanna voru, því miður 
ekki yfir allan vafa hafin. 

Píratar boða gagnsæi og ábyrgð
Þetta er helsta ástæðan af hverju ég 
vil bjóða fram krafta mína á Alþingi 
og af hverju ég geri svo undir merkj-
um Pírata. Helstu áherslur Pírata eru 
að boða gagnsæi og ábyrgð í stjórn-

málum og stjórnsýslu, berjast gegn 
spillingu, auka beint lýðræði þegar 
það býst og vernda borgararéttindi 
og einstaklingsfrelsi. Ef stjórnmálin 
og stjórnsýslan væru gagnsæ og al-
menningur hefði aðgang að upplýs-
ingum um hvaða ákvarðanir stjórn-
völd taka og hvernig staðið er að þeim 
ákvörðunum myndi traust almenn-
ings til Alþingis aukast, því ákvarð-
anataka og aðgerðir stjórnvalda væru 
einfaldlega hafin yfir vafa um spillingu 
og frændhygli. Þetta ætti að vera fyrsta 
skref nýs þings: auka gagnsæi til að 
auka traust. 

Búum til regnboga
Fulltrúalýðræðið virkar mjög vel ef 
rétt að því er staðið. Þeir ólíku einstak-
lingar sem veljast inn á þing munu ef 
til vill aldrei allir vera sammála um 
einstaka málefni og því er mikilvægt 
að alþingismenn hafi þann kost að 
virða skoðanir annarra þótt þær sam-
ræmist ekki sínum eigin, taka upp-
lýstar ákvarðanir byggðar á gögnum 
og vinna saman á lausnamiðaðan hátt. 
Skotgrafar- og rifrildispólitík er orðin 
löngu úrelt. Það er tími til kominn að 
Alþingi rísi upp úr gamla leikskóla 
leiknum þar sem heyrist „Ég er með 
bláan og þú ert með bláan og þá get-
um við leikið. Hann er með grænan 
og hún er með rauðan og þá mega 
þau ekki vera með.“ og segjum frekar 
„Ég er með gulan, þú ert með rauðan, 
hann er með grænan og hún er með 
bláan. Komum öll og búum til regn-
boga saman!“.

Eva Pandora Baldursdóttir,  
þingmaður og oddviti Pírata í  

Norðvesturkjördæmi. 

Fyrir okkur öll
Sjálfstæðisflokkur:

Píratar:

Um gagnsæi, 
spillingu, 
traust og 
samvinnu

P – listi Pírata:
1. Eva Pandora baldursdóttir, kt. 081090-2979, þingmaður, grenihlíð 12, Sauðárkróki.   
2. gunnar I. guðmundsson, kt. 171283-2219, skipstjórnarmaður, Hlíðarvegi 24, Ísafirði.   
3. rannveig Ernudóttir, kt. 171279-5779, virkniþjálfari og tómstundafræðingur, Kleppsvegi 48, reykjavík.
4. ragnheiður Steina Ólafsdóttir, kt. 180872-4189, öryrki, bröttugötu 4b, borgarnesi.   
5. Sunna Einarsdóttir, kt. 210488-3249, sundlaugarvörður, Hlíðarvegi 29, Ísafirði.   
6. Halldór logi Sigurðarson, kt. 180395-2969, stuðningsfulltrúi, Eiðisvatni 1, Hvalfjarðarsveit.
7. Magnús Davíð norðdahl, kt. 080282-4009, héraðsdómslögmaður, laugateigi 9, reykjavík. 
8. Hinrik Konráðsson, kt. 190177-5059, lögreglumaður, bæjarfulltrúi og kennari, Sæbóli 5, grundarfirði.  
9. arndís Einarsdóttir, kt. 100366-8279, nuddari, Skipasundi 31, reykjavík.   
10. bragi gunnlaugsson, kt. 160186-4539, nemi, Hafnarstræti 7, Ísafirði.   
11. Vigdís auður Pálsdóttir, kt. 040245-3249, eldri borgari, Dílahæð 7, borgarnesi.   
12. Halldór Óli gunnarsson, kt. 010488-3389, þjóðfræðingur, Höfðaholti 7, borgarnesi.   
13. leifur Finnbogason,  kt. 230989-3979, nemi, Hítardal, borgarbyggð.   
14. Egill Hansson, kt. 070794-3499, afgreiðslumaður og nemi, Kveldúlfsgötu 10, borgarnesi. 
15. aðalheiður Jóhannsdóttir, kt. 120383-2999, öryrki, Syðri-Jaðri, Húnaþingi vestra.   
16. Þráinn Svan gíslason, kt. 230784-3969, háskólanemi, Suðurgötu 8, Sauðárkróki.

D – listi Sjálfstæðisflokks:
1. Haraldur benediktsson, kt. 230166-5529, bóndi og alþingismaður, Vestri-reyni, Hvalfjarðarsveit.   
2. Þórdís Kolbrún reykfjörð gylfadóttir,  kt. 041187-3879, ráðherra, Helgubraut 11, Kópavogi.   
3. teitur björn Einarsson, kt. 010480-3379, alþingismaður, nesvegi 43, reykjavík.   
4. Hafdís gunnarsdóttir,   kt. 140680-4199, forstöðumaður, Silfurgötu 7, Ísafirði.
5. Jónína Erna arnardóttir, kt. 100267-4549, tónlistarkennari og sveitarstjórnarfulltrúi, Þórunnargötu 2, borgarnesi.   
6. aðalsteinn Orri arason, kt. 061291-3699, verktaki og búfræðingur, norðurbrún 1, Varmahlíð.   
7. June Scholtz, kt. 290864-2089, fiskvinnslukona, Munaðarhóli 21, Hellissandi
8. unnur V. Hilmarsdóttir, kt. 160673-3119, oddviti sveitarstjórnar Húnaþings vestra, brekkugötu 8, Hvammstanga.   
9. ásgeir Sveinsson, kt. 010582-3699, formaður bæjarráðs Vesturbyggðar og bóndi, Strandgötu 19, Patreksfirði.   
10. Steinunn g. Einarsdóttir, kt. 010183-4809, sjómaður og útgerðarkona, Drafnargötu 6, Flateyri.   
11. Sigríður Ólafsdóttir, kt. 210682-5629, ráðunautur og sauðfjárbóndi, Víðidalstungu, Húnaþingi vestra.   
12. böðvar Sturluson, kt. 120683-4899, vörubifreiðarstjóri og framkvæmdastjóri, Sjávarflöt 1, Stykkishólmi.   
13. Pálmi Jóhannsson, kt. 010379-5129, framkvæmdastjóri og pípulagningamaður, Sunnubraut 14, búðardal.   
14. guðmundur brynjar Júlíusson, kt. 120294-2969, nemi, Suðurgötu 71, akranesi.   
15. Þrúður Kristjánsdóttir, kt. 210738-7899, fyrrv. skólastjóri, Sunnubraut 19, búðardal.   
16. Einar K. guðfinnsson, kt. 021255-4679, fyrrv. alþingismaður og forseti alþingis, bakkastíg 9, bolungarvík.
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Það er sannfæring mín að okkur 
sem byggjum þetta land beri 
skylda til að halda því í byggð 

og skila því þannig áfram til komandi 
kynslóða. Í þessari kosningabaráttu 
þar sem ég býð mig fram fyrir Flokk 
fólksins í Norðvesturkjördæmi hef ég 
lagt áherslu á það að styrkja beri inn-
viði þessa víðfeðma kjördæmis. Hér 
á ég við þætti á borð við samgöngur, 
raforkuflutninga og fjarskipti (netör-
yggi). Nægar áskoranir bíða okkar. 

Fólkið í byggðunum á að njóta réttar 
síns til sjálfsbjargar með sjálfbærri nýt-
ingu þeirra náttúruauðlinda sem heyra 
til þessara byggða. Ef fólk býr við trausta 
innviði og hefur frelsi til að bjarga sér þá 
leysast mörg önnur vandamál af sjálfu 
sér. Við sem byggjum þetta land erum 
bæði hugmyndarík og harðdugleg. 

Sjávarútvegurinn
Í fiskveiðunum þarf að verja nýtingar-
rétt byggðanna á fiskimiðunum. Ég tel 
að nú verði ekki lengra gengið í þeim 
efnum að höndla með þennan rétt svo 
hann færist milli byggðarlaga. Lög-
gjafinn verður að stöðva kvótaframsal 
milli byggða. Þetta yrði viðspyrna frá 
botni í núverandi kerfi. Sjávarútvegs-
fyrirtæki bera samfélagslega ábyrgð 
og ættu ekki lengur að geta hegðað sér 
með þeim hætti sem HB Grandi gerði 
nú síðast á Akranesi. Nú er komið nóg. 

Laða verður fram frumkvæði og 
dugnað í náttúrulegum sjávarbyggð-
um þessa lands, sem byggðust upp 
vegna nálægðar við rík bolfiskimið. 
Þar horfi ég í fyrsta lagi til rýmkun-
ar á heimildum til að stunda veiðar á 
minni bátum með línu og á handfæri.  
Þessar veiðar eru aldrei nein ógn við 
fiskistofna og fara vel með lífríkið. 
Strandveiðar og línuívilnun eru hvort 
tveggja ráðstafanir sem hafa reynst 
minni sjávarbyggðum vel. Það á að 
ganga lengra í svipuðum aðgerðum. 

Endurskoða verður álagningu 
veiðigjalda. Útreikningur þeirra er á 
kolröngum forsendum. Þau sliga og 
ógna rekstri minni og meðalstórra 
sjávarútvegsfyrirtækja sem mörg hver 
eru burðarstoðir í sjávarbyggðunum.

Sem menntaður fiskifræðingur er 
ég upptekinn af vistfræðilegri nálgun 
í fiskveiðistjórnuninni. Vonandi ganga 
væntingar um frekari vöxt þorksstofns-
ins eftir. Samhliða ráðstöfunum til að 
efla útgerð frá byggðum sem liggja vel 
að ríkum fiskimiðum eigum við að hlúa 
að bolfiskstofnum með því að gera allt 
sem í okkar valdi stendur til að þeir hafi 
nægt æti. Það tryggir góðan vöxt með 
meiri „fallþunga“ fisksins, aukna af-
rakstursgetu fiskistofna og minni nátt-

úruleg afföll svo sem vegna sjálfsáts eins 
og við höfum séð gerast hjá þorskinum. 

Landbúnaður og  
ferðaþjónusta
Flokkur fólksins styður eindregið ís-
lenskan landbúnað. Sveitir landsins 
eru afar dýrmætar fyrir okkur öll sem 
þjóð. Búseta og sem öflugast mannlíf í 
þeim skiptir miklu máli, ekki einung-
is með tilliti til matvælaframleiðslu 
heldur einnig sem hluti af okkar 
sjálfsmynd og menningu. Ég tel að 
ríkisvaldinu beri skylda til þess nú 
að koma sauðfjárbændum tafarlaust 
til hjálpar með fjárframlögum. Vandi 
þeirra er tímabundið ástand sem mun 
líða hjá. Íslenskur landbúnaður fram-
leiðir frábærar afurðir sem eiga fram-
tíðina fyrir sér. Vesturland hefur mikla 
framtíðarmöguleika í landbúnaði. 

Síðan má ekki gleyma því að land-
búnaður og búseta til sveita er afar 
mikilvægur þáttur fyrir þá atvinnu-
grein sem hefur blómstrað hvað mest 
á liðnum árum sem er ferðaþjónustan. 
Þar á Vesturland mikil sóknarfæri. 

Samgöngur
Afar áríðandi er að bæta samgöngur 
Vesturlands við höfuðborgarsvæðið. 
Þangað sækir landshlutinn bæði þjón-
ustu og atvinnu auk þess sem afurðir af 
Vesturlandi fara að mestum hluta þang-
að. Á næsta ári eiga Hvalfjarðargöng 
að verða gjaldfrjáls. Tryggja verður að 
staðið verði við það. Endurbyggja og 

tvöfalda verður ónýtan og hættulegan 
Vesturlandsveg milli Hvalfjarðarganga 
og Kollafjarðar. Sundabrautin er löngu 
tímabær framkvæmd. Ég vil beita mér 
í þessum efnum því ég veit að verði allt 
þetta að veruleika þá mun Vesturland 
blómstra sem aldrei fyrr. 

Það verður líka að gæta að sam-
göngum Vesturlands við Vestfirði.  
Færa verður vegi á sunnanverðum 
Vestfjörðum til nútímahorfs og við 
þurfum nýja ferju yfir Breiðafjörð. 

ákall til kjósenda
Menntun mín er á sviði grunnatvinnu-
veganna, landbúnaðar og sjávarútvegs. Ég 
er fæddur og búsettur alla tíð á Akranesi 
(utan 13 ára í Noregi við nám og störf). 
Ég hef gegnum tíðina verið óhræddur við 
að hafa uppi varnaðarorð þegar mér hefur 
sýnst horfa til verri vegar í ýmsum mál-
um. Kjósendum eftirlæt ég að dæma um 
hvort ég hafi í einhverju haft rétt fyrir mér. 

Framundan eru breytingatímar 
með miklum áskorunum. Lands-
hlutann Vesturland gjörþekki ég, sem 
og fólkið sem hann byggir, atvinnuvegi 
þess, sögu og menningararf. Hið sama 
gildir um minn heimabæ Akranes. 

Af miklum metnaði og einlægri 
löngun til að leggja djarfa hönd á plóg 
fyrir mínar heimabyggðir býð ég nú fram 
krafta mína til að berjast af alefli fyrir hag 
íbúa Vesturlands, landi og þjóð til heilla.

Magnús Þór Hafsteinsson, oddviti 
Flokks fólksins í Norðvesturkjördæmi.

Flokkur fólksins: 

Byggðirnar njóti 
réttar til sjálfsbjargar

F – listi Flokks fólksins: 
1. Magnús Þór Hafsteinsson,  kt. 290564-5579, fiskifræðingur og rithöfundur, Smáraflöt 6, akranesi.  
2. Hjördís Heiða ásmundsdóttir, kt. 050188-2219, húsmóðir, brákarbraut 8, borgarnesi.   
3. Júlíus ragnar Pétursson, kt. 140962-3849, sjómaður, litluhlíð, Vesturbyggð.   
4. ágúst Heiðar Ólafsson, kt. 040488-2199, kerfóðrari, Holtsflöt 4, akranesi.   
5. Erna gunnarsdóttir, kt. 250562-7219, húsmóðir, arnarkletti 1, borgarnesi.   
6. Helgi J. Helgason, kt. 090443-4299, bóndi, Þursstöðum, borgarbyggð.   
7. guðbjörg Ýr guðbjargardóttir, kt. 220380-4839, félagsliði, Sæbóli 31c, grundarfirði.  
8. Hermann bragason,  kt. 050943-2089, vélstjóri, tjarnarási 13, Stykkishólmi.   
9. Þórunn björg bjarnadóttir, kt. 311061-2599, verslunarstjóri, borgarvík 24, borgarnesi.   
10. Jökull Harðarson, kt. 290987-3509, rafvirki, Krókatúni 3, akranesi.   
11. guðbjörg Elín Heiðarsdóttir, kt. 240560-2249, sjúkraliði, Mýrum, reykholti, borgarbyggð. 
12. Jóhann Óskarsson, kt. 220152-3169, sjómaður, Hábrekku 16, Ólafsvík.   
13. Einir g. Kristjánsson, kt. 080162-2199, fyrrv. verkefnastjóri, arnarkletti 1, borgarnesi.   
14. gunnar Þór Ólafsson, kt. 110649-2829, framkvæmdastjóri, Skálaheiði 1, Kópavogi.   
15. Magnús Kristjánsson, kt. 290943-2219, rafvirkjameistari, álfholti 24, Hafnarfirði.   
16. Jóhanna Kristín guðmundsdóttir, kt. 280435-3099, hjúkrunarfræðingur, Krókatúni 13, akranesi.

V – listi Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs
1. lilja rafney Magnúsdóttir, kt. 240657-7919, alþingismaður, Hjallavegi 31, Suðureyri.  
2. bjarni Jónsson, kt. 060666-3939, forstöðumaður og sveitarstjórnarfulltrúi, raftahlíð 70, Sauðárkróki.  
3. rúnar gíslason, kt. 170496-3029, háskólanemi, brákarbraut 4, borgarnesi.   
4. Dagrún Ósk Jónsdóttir, kt. 131293-2329, þjóðfræðingur og yfirnáttúrubarn, Kirkjubóli 1, Hólmavík. 
5. Dagný rósa Úlfarsdóttir, kt. 210176-3149, kennari og bóndi, Ytra-Hóli 1, Skagabyggð.  
6. Hjördís Pálsdóttir, kt. 080686-2699, safnstjóri, bókhlöðustíg 1, Stykkishólmi.   
7. reynir Þór Eyvindsson, kt. 190363-4149, verkfræðingur, Skógarflöt 25, akranesi.   
8. Þröstur Þór Ólafsson, kt. 221265-5139, framhaldsskólakennari, Steinsstaðaflöt 21, akranesi.  
9. Sigríður gísladóttir, kt. 240881-4899, dýralæknir, túngötu 12, Ísafirði.  
10. Þóra g. bjartmarsdóttir, kt. 260986-3259, kennari og líffræðingur, Kleppjárnsreykjum, borgarbyggð.  
11. bjarki Hjörleifsson, kt. 220389-2439, athafnamaður, Höfðagötu 19, Stykkishólmi.  
12. Eyrún baldursdóttir, kt. 130493-3359, hjúkrunarfræðinemi, borgarbraut 37, borgarnesi. 
13. Matthías Sævar lýðsson, kt. 190757-2859, bóndi, Húsavík, Strandabyggð.  
14. lárus ástmar Hannesson, kt. 150766-4199, kennari og sveitarstjórnarfulltrúi, nestúni 4, Stykkishólmi.  
15. guðný Hildur Magnúsdóttir, kt. 130669-3019, félagsmálastjóri, Hreggnasa, bolungarvík. 
16. guðbrandur brynjúlfsson, kt. 300448-8019, bóndi, brúarlandi 2, borgarbyggð.

Kæri kjósandi. Nú er komið að 
því að byggja upp og styðja 
við. Um land allt sjáum við 

tækifærin til að gera betur, en um 
leið þurfum við stefnubreytingu og 
breytta forgangsröðun í þágu byggð-
anna. Innviðir og hryggjarstykki 
samfélaganna eru vanrækt – vegirn-
ir, hafnirnar, skólarnir, sjúkrahúsin 
og heilsugæslurnar. Misskiptingunni 
verður að ljúka og tækifærið til þess 
er núna. Með því að færa fólki um allt 
land tækifæri til menntunar og at-
vinnuuppbyggingar jöfnum við stöðu 
fólks. Það er hægt að jafna lífskjörin í 
landinu með ábyrgum og skynsömun 
hætti án þess að skattleggja almennt 
launafólk. 

Tækifærin blasa við
Við erum rík af auðlindum lands 
og sjávar. Fjölbreytt náttúra, saga og 
menning eru hin sterku einkenni 
landshlutans. Tækifærin okkar í 
Norðvesturkjördæmi blasa hvar-
vetna við og felast ekki síst í unga 
fólkinu sem þyrstir í menntun og 
störf í heimabyggð, því hér líður 
þeim vel. Hér viljum við gefa þeim 
tækifæri til að hlúa að foreldrum sín-
um og ala upp börnin sín á grund-
velli jafnra tækifæra, með lengra 

fæðingarorlofi og húsnæði á viðráð-
anlegum kjörum. 

Hlúum að nýliðum í landbúnaði 
og sjávarútvegi og gerum breytingar 
á sjávarútvegskerfinu sem byggðar-
lög á landsbyggðinni munar um. 
Styðjum við göfugt starf bænda, sem 
eru gæslumenn landsins, byggðar-
innar og náttúrunnar og holla mat-
vælaframleiðslu til sjávar og sveita. 

Valdið hjá kjósendum
Umhverfismál eru efnahags- og at-
vinnumál. Náttúran er gjöful í kjör-
dæminu okkar, en gleymum því ekki 
að við höfum hana aðeins að láni frá 
næstu kynslóð og því ber okkur að 
stíga varlega til jarðar.  

Í kosningum nú sem endranær er 
valdið sett í hendur kjósenda. Það er 
einlæg von okkar sem sækjumst eft-
ir þínu umboði að þú takir því valdi 
fagnandi, mætir á kjörstað og setjir 
X við þann kost sem þú telur bestan 
fyrir samfélagið okkar, náttúruna og 
framtíðina.

Lilja Rafney Magnúsdóttir, 
Bjarni Jónsson, Rúnar Gíslason, 

Dagrún Jónsdóttir. Höfundar 
skipa fjögur efstu sæti lista Vinstri 

hreyfingarinnar – græns framboðs. 

Vinstri græn:

Nú gerum 
við betur

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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HVANNEYRI: 

Samtök ungra bænda (SUB), Land-
búnaðarháskóli Íslands (LbhÍ) og 
Matís héldu opinn fund um land-

búnaðarmál í húsakynnum Landbúnað-
arháskólans á Hvanneyri á þriðjudags-
kvöld. Mikill fjöldi sótti fjöldinn. 

Einar Freyr Elínarson formaður 
setti fundinn. Síðan héldu nýr rektor 
LbhÍ Sæmundur Sveinsson og Sveinn 
Margeirsson forstjóri Matís erindi. Sæ-
mundur talaði um hlutverk og mikil-
vægi háskólans í verðmætasköpun land-
búnaðarins og Sveinn dró með skýrum 
hætti fram hvernig landbúnaður á 
Íslandi eigi að geta lært af verðmæta-
sköpun í sjávarútvegi. „Það er hægt að 
þrefalda verðmæti landbúnaðarafurða á 
næstu fjórum árum,“ sagði Sveinn. 

Að loknum þessum erindum kynntu 
fulltrúar framboða hvað flokkar þeirra 
hygðust gera til að standa með landbún-
aðinum á Íslandi. Síðan voru fjörugar 
umræður með fyrirspurnum úr sal.

Vel heppnaður fundur 
ungra bænda á Hvanneyri

FRAMBJóÐENDUR SVARA FYRIRSPURNUM
Fundarstjóri var auður Magnúsdóttir deildarforseti 
auðlinda- og umhverfisdeildar lbhÍ. 

Fjöldi fólks kom á 
fundinn og áberandi hve 

margt ungt fólk var þar. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

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



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Marás ehf.     Miðhrauni 13     210 Garðabæ     Sími 555-6444     www.maras.is     maras@maras.is

Hannaðar til að endast

Yanmar vélar eru góður valkostur þegar 
kemur að nýsmíði eða endurnýjun á 
vélbúnaði í skipum og bátum. 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.
6HYM-WET 

700hö @ 2200 sn/mín

Allt á einum stað
fyrir skip og báta.

Vélbúnaður
Hliðarskrúfur
Skipstjórastólar
Rúðuþurrkur
Ásþétti
Alternatorar
Síubúnaður
Tengi
Og margt fleira

Sala og þjónusta

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað



12   26. október 2017

Bókarkafli:
Svartur þriðjudagur

Þorgrímur Gestsson, blaðamað-
ur og rithöfundur hefur sent 
frá sér þrjár ferðabækur um 

fornsagnaslóðir, sem út hafa komið á 
síðustu árum: „Ferð um fornar sög-
ur – í fótspor Snorra Sturlusonar,“ 
kom út á Íslandi árið 2003 og í Noregi 
2007 og „Í Kjölfar jarla og konunga – 
ferð um fornsagnaslóðir Orkneyja og 
Hjaltlands“ kom út árið 2014. Þriðja 
bókin, „Færeyjar út úr þokunni – frá 
fornsagnaslóðum til okkar tíma“ kom 
svo út á dögunum. Í henni fer Þor-
grímur um Færeyjar með „Færeyinga 
sögu“ í farteskinu. Hér kannar höf-

undur tengsl þessa 18 eyja vina okk-
ar og nágranna við söguna að fornu 
og nýju. Úr verður afar áhugaverð og 
eiguleg bók sem óhætt er að mæla 
með.  

Vesturland birtir hér kafla úr bók-
inni þar sem Þorgrímur lýsir efna-
hagshruninu sem varð á eyjunum 
í október 1992.  Sextán árum síðar, 
nánast upp á dag, urðu svipuð ósköp 
að staðreynd á Íslandi. Þá urðu Fær-
eyingar fyrstir til að rétta Íslendinum 
hjálparhönd og sýndu þar bæði dreng-
lyndi og höfðingsskap sem aldrei má 
gleymast.

Þriðjudagurinn sjötti október 
1992 er fyrir Færeyingum 
svartasti dagurinn í síðara 

tíma sögu eyjanna. Þann 
dag barst fréttin um gjald-
þrot Sjóvinnubankans, 
sem hafði stutt við fær-
eyskt atvinnulíf síðustu 
áratugina. Landstjórnin 
hafði tekið hálfan milljarð 
danskra króna að láni hjá 
danska ríkinu til að reyna 
að bjarga bankanum og 
jafnframt var neyðar-
stjórn sett yfir land-
stjórnina og heimastjórn-
arlögunum raunverulega 
kippt úr sambandi. 

Sársaukafullar aðgerðir
Eftir hrunið var skipuð nefnd emb-

ættismanna, sem nefnd var Færeyja-
hópurinn, til að takast á við þetta 
stóra vandamál og settur á laggirnar 

nýr sjóður, Fjár-
festingarsjóður-
inn 1992. Þeir 
sem skipuðu 
stjórn hans höfðu 
í nógu að snúast 
næstu misserin, 
urðu í upphafi að 
taka við rekstri 
bankanna tveggja, 
Sjóvinnubankans 
og Færeyjabanka, 
í samvinnu við 
landstjórnina, en 
bankarnir lentu 
báðir í höndunum 

á Den danske bank, þegar þeir urðu 
gjaldþrota. Síðan hófust sársauka-

fullar aðgerðir: Skólar voru lagðir 
niður, skattar hækkaðir, verulegar 
breytingar gerðar á heilbrigðiskerf-
inu, hið opinbera færeyska flugfélag 
lagt niður, fiskveiðistjórninni breytt 
verulega, sveitarfélög sameinuð, spar-
að og skorið niður á öllum sviðum. 
Frá Danmörku streymdi hátt á þriðja 
milljarð danskra króna til að endur-
reisafæreyskt samfélag og samtímis 
var verðmæti allra húseigna Fær-
eyinga fært niður um helming.

En allt þetta fé hafði skamma við-

dvöl í Færeyjum, það streymdi jafn-
harðan úr landi, til erlendra kröfuhafa, 
og niðurstaða Høgna Hoydal [þing-
manns í Færeyjum] er sú að með því 
hafi Den Danske bank verið bjargað 
úr þessari miklu fjárþröng og erlendu 
bankarnir hafi ekki heldur tapað 
einni krónu, þar með talið þeir sem 
tóku hvað mestan þátt í brjálæðinu 
á níunda áratugnum, þegar það stóð 
sem hæst. Auk þess var öllum skuld-
um einstaklinga breytt í skuldir hins 
opinbera og þær lagðar á Landskass-

ann þannig að skuldir hans jukust úr 
218 milljónum danskra króna 1988 í 
5,3 milljarða 1993, og sveitarfélögin 
skulduðu í ofanálag nærri tvo millj-
arða króna. Skuldirnar lentu sem sagt 
á færeyskum skattgreiðendum, sem 
þýddi að skattar og allar álögur voru 
hækkuð. Þetta hafði að sjálfsögðu 
gríðarleg áhrif á allt samfélagið, sem 
segja má að hafi hrunið til grunna. 
Útgerðin fór á hliðina eins og hún 
lagði sig, 19 frystihús voru sameinuð í 
eitt móðurfélag undir stjórn Fjár-

Færeyjar koma út úr þokunni
Í Fugley.

SPÁÐ ER SENDINGUM
UM ALLT VESTURLAND

Við förum daglegar ferðir í alla landshluta með sendingar af öllum stærðum og gerðum  
– sama hvernig viðrar. Hafðu samband og fáðu tilboð í þína flutninga.

flytjandi.is

25°
4 kg

25°
90 kg

12°
111 kg

10°
3 kg

TVIST - 10714

4°

14°
90 kg

3 kg

11°
90 kg

-18°
450kg



Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhúsborð

Samtals
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festingarsjóðsins. Aðeins sjö þeirra 
tóku til starfa á ný og stór hluti fisk-
veiðiflotans lá bundinn í höfn stóran 
hluta ársins næstu árin.

Hamfarir og þjóðhirting
Árið 1994 var atvinnuleysi um 25% 
og ráðstöfunartekjur Færeyinga 
drógust að meðaltali saman um 30%; 
500 fjölskyldur misstu hús og heim-
ili og um 7.000 Færeyingar fluttu úr 
landi, til Danmerkur, Noregs og Ís-
lands, eða um 15% þjóðarinnar. Segja 
má að undir þessum kringumstæð-
um hafi Færeyingar notið þess að 
landið var talið hluti af Danmörku 
því þangað gat hver sem var flutt og 
notið sömu réttinda og aðrir þegnar 
danska ríkisins. Mörgum Færeying-
um líkaði illa að skyndilega beindu 
danskir fjölmiðlar kastljósum sínum 
að þeim, eftir afskiptaleysi í þrjá ára-
tugi, en nú voru eyjarnar orðnar efni 
í góð hneykslismál. Það var farið að 
fjalla um jarðgöngin, vegina, togar-

ana og bílana, og fyrirsagnirnar voru 
á borð við: „Þeir stela peningunum 
okkar“ og „Ofdekraðir, ábyrgðalausir 
Færeyingar“.

Høgni Hoydal skrifaði að þetta 

hefði helst minnt á þjóðarhirtingu, 
hrunið hefði vakið blygðun meðal 
allrar þjóðarinnar. En Lykketoft fjár-
málaráðherra orðaði þetta þannig 
árið 1993 að ábyrgðarleysið hefði 

verið alstaðar í færeysku samfélagi, 
hjá stjórnmálamönnunum, í atvinnu-
lífinu og einstökum færeyskum fjöl-
skyldum.

Allt í rúst
Færeyingum leið þó ekki eins og of-
dekruðum manneskjum. Allt var 
í rúst: atvinnan, fjölskyldurnar, 
heimahagarnir eins og þeir lögðu 
sig og skömmin breyttist í reiði út í 
færeyska stjórnmálamenn og sjálft 
samfélagskerfið. Enda hafði verið af-
hjúpað rækilega að efnahagslíf Fær-
eyja hafði verið óarðbær leikur með 
niðurgreiðslur, millifærslur, skort á 
eigin fé og yfirdrætti. Menn töluðu 
um einkavæðingu landskassans en 
þegar kom að gjalddaga höfðu stjórn-
málamennirnir þjóðnýtt skuldir spek-
úlantanna. Pólitíska kerfið reyndist 
vera algjörlega ónothæft og andfélags-
legt.

Í fyrstu kosningunum eftir hrun, 
sem fóru fram 1994, vann Sam-
bandsflokkurinn stóran sigur, fyrst 
og fremst með það slagorð að vopni 
að Danir skyldu fá að borga brúsann 
og sýna Færeyingum réttlæti á ný. 
Hin takmarkaða sjálfstjórn tapaði og 
rökin voru: „Við erum þrátt fyrir allt 
danskir ríkisborgarar og Danmörku 
ber skylda til að sjá fyrir okkur.“ Fylgi 
Javnaðarflokksins helmingaðist hins 
vegar en engu að síður var mynduð 
Landstjórn þessara tveggja flokka, 
um þá sameiginlegu stefnu að sækja 
hjálpina til Danmerkur.

Sérfræðingarnir voru ekki lengi að 
slengja fram hinum svartsýnustu spá-
dómum um framhaldið: Hver einasta 
færeysk fjölskylda myndi verða gjald-
þrota og öll hús seld á nauðungarupp-
boðum, ungt fólk á barneignaaldri 
streyma úr landi og íbúatala lands-
ins hrynja, úr 47 þúsundum 1992 í 
25 þúsund árið 2010. Atvinnuleysið 

myndi aukast enn verulega og hvorki 
fjölskyldurnar né sjálfur landskass-
inn myndi geta borgað skuldir sínar. 
Færeyingar yrðu að samfélagi gamal-
menna og enginn yrði eftir til að sjá 
þeim farborða. Menn sáu fyrir sér að 
við útgang flughafnarinnar í Vágey 
héngi skilti með orðunum: Sá sem 
síðastur fer slökkvi ljósið.

Færeyjar rétta  
úr kútnum
En strax í byrjun árs 1994 voru á lofti 
teikn um að þessir spádómar myndu 
ekki rætast. Að eyjaskeggjar norður 
í höfum væru engar liðleskjur, létu 
ekki drepa sig í dróma, heldur sneru 
fljótlega vörn í sókn. Fólki tókst að 
standa við að greiða vexti og afborgan-
ir af lánum þrátt fyrir skattahækkanir, 
launalækkanir og atvinnuleysi og litlu 
fyrirtækin skrimtu þótt hin stóru féllu. 
Í sumum byggðum lögðu verkalýðsfé-
lögin fram fé til að koma fiskveiðunum 
af stað og annars staðar sameinuðust 
áhafnir báta um að kaupa þá, og héldu 
þeim svo til veiða. Og víða tóku menn 
sig saman um að hefja framleiðslu á 
þeirri gömlu framleiðsluvöru, harð-
fiskinum. Ein af ástæðum þess hve 
Færeyingum tókst fljótt að rétta úr 
kútnum var að fiskistofnarnir náðu sér 
á strik fyrr en áætlað var, að hluta til 
vegna dynta náttúrunnar sjálfrar og 

að hluta til vegna 
þess að við hrunið 
minnkaði veiðiá-
lagið verulega og 
var mun minna 
þessi ár sem krepp-
an var hörðust en 
verið hafði um 
langan aldur.

Önnur ástæða 
var að ný út-
f lut n i ng s g re i n 
tók að láta á sér 
kræla, eftir mik-
inn barning og 
gjaldþrot fyrri 
ára: Lax- og ur-
riðaeldi breiddi 
úr sér á færeysk-
um fjörðum á 
næstu árum og 
eldisfiskur varð 

undraskjótt verulegur hluti af útflutn-
ingi Færeyinga. Fiskur og fiskafurðir 
voru á þessum tíma um 97% af út-
flutningi Færeyinga og útflutningur 
á eldisfiski hefur vaxið frá því að vera 
um 20% útflutningsins um síðustu 
aldamót í um 40% árið 2014. Enn 
flytja Færeyingar langmest út af fiski, 
en hlutfall hans á síðasta ári var 90-
95%, þannig að fjölbreytni útflutnings 
Færeyinga hefur heldur aukist.

Smæðin reyndist styrkur
Við þessar aðstæður kom líka annað 
í ljós: Smæð færeyska samfélagsins 
og nálægðin milli fólks reyndist einn 
almesti styrkur þess og í ljós kom 
mikilvægi persónulegra tengsla og 
samhjálpar fólks. Þeir sem neyddust 
til að pakka saman og flytja úr landi 
voru helst ungt fólk sem hafði nýlega 
byggt sér hús og hafði botnlausar 
skuldir hangandi yfir sér. Svipað gerð-
ist í menningarlífinu, sem blómstraði 
á kreppuárunum, ekki síst listirnar: 
tónlist, skáldskapur, leikhús, mynd-
list, rétt eins og gerðist á Íslandi eft-
ir okkar hrun. Útgáfa á færeyskum 
bókum jókst verulega og myndlist-
arsýningar voru á hverju strái, sem 
var með ólíkindum, miðað við hina 
margfrægu höfðatölu, og færeyskir 
myndlistarmenn eiga eflaust kröfu 
til einhverskonar heimsmets, eins og 
vikið verður að síðar. 

Það er til marks um hugmynda-
auðgi og þrautseigju Færeyinga, og 
ekki síður frændrækni þeirra í okkar 
garð, að 16 árum síðar, þegar kom að 
íslenska hruninu, voru það þeir sem 
buðu Íslendingum fyrstir þjóða lánsfé 
til að þeir gætu hafið fyrstu lífgunar-
tilraunir á sínu samfélagi, eftir sitt 
hrun.

(Millifyrirsagnir í  
kaflanum eru Vesturlands).

Kirkjan á Sandi í Sandey.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

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

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  

Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 

JEPPA OG JEPPLINGA.  



Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

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.

við hönnum og teiknum
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 inn-
réttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð 
raftæki á vægu verði.

gott skipulag 
Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta. 
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað. 
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

styrkur - ending - gæði

eldhúsinnréttingar
hÁgÆða danskar

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17



Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili á 
Akranesi, dreifbýli á Akranesi og Borgarnesi. Liggur 
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi.

26. október 2017 
17. tölublað, 6. árgangur

Rússar reisa 
minnismerki
HVALFJÖRÐUR:

Miðvikudaginn 1. nóvem-
ber klukkan 14:00 verður 
afhjúpuð minningarstytta 

við Hernámssetrið á Hlöðum á Hval-
fjaðarströnd. Hún ber heitið „Von um 
frið“ og er reist af Rússum sem gjöf frá 
þeim til minningar um fórnir þeirra 
sjómanna sem tóku þátt í birgðaflutn-
ingum bandamanna frá Hvalfirði til 
Rússlands í seinni heimsstyrjöld.

Hr. Igor Orlov fylkisstjóri Ark-
hangelsk-fylkis í Rússlandi heimsækir 
Ísland til að afhjúpa minnisvarðann. 
Skipalestasiglingar milli Íslands og 
Norðvestur-Rússlands fóru að veru-
legu leyti fram milli Arkhangelsk og 
Hvalfjarðar. Forseti Íslands hr. Guðni 
Th. Jóhannesson mun taka þátt í 
athöfninni auk þess sem þingmönn-
um, sendiherrum og fleirum er boðið 
til hennar. 

Nú eru liðin 75 ár síðan mann-
skæðustu átökin áttu sér stað um 
skipalestirnar sem fóru frá Hvalfirði 
til Rússlands. Íslendingar lögðu til að-
stöðuna í Hvalfirði á sínum tíma. Án 
hennar hefðu Íshafsskipalestirnar ekki 
verið mögulegar. 

„Það er því rétt að Hvalfjörður 
verði nú vettvangur sátta þar sem 
menn koma saman til að minnast,“ 
segir í boðbréfi frá Hernámssetrinu. 
Öllum er velkomið að koma og vera 
viðstödd athöfnina. 

Sams konar minnismerki og rússar reisa 
nú í Hvalfirði er í Fossvogskirkjugarði. 
Hér leggur anton Vasiliev sendiherra 
rússlands blóm að því. 

Útfararstofa Íslands

www.utforin.is  /  Auðbrekku 1, Kóp.

s: 581 3300 & 896 8242
Kristín 

Ingólfsdóttir
sverrir 

Einarsson
Margrét Ásta 
Guðjónsdóttir

24,7m2

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

VÖNDUÐ SMÁHÝSI

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. 
Allar nánari upplýsingar veitir Kjartan í síma 770 5144

Normx hefur hafið framleiðslu á 24,7m2 lúxus húsum, sem eru 
með 10m2 verönd og heitum potti. 

Einnig fylgja í kaupunum sökkulkundirstöður fyrir húsið og allar teikningar fyrir viðkomandi 
byggingafulltrúa. Fast verð er í flutning á byggingastað. Fullbúið sýningrhús í verksmiðju 

okkar í Vogum. Sjón er sögu ríkari! 

14,9 m2

Frábærar 

pizzur

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is


