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Hestur í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi er með tignarlegustu fjöllum landsins. Á myndinni sést vel eiðið milli Hestfjarðar og

Virkt afl á vinnumarkaði

Seyðisfjarðar. Handan Hestsins sést Ytra Skarðið á Snæfjallaströnd og fyrstu snjóar haustsins setja hvítan koll á Snæfjöllin. Myndin
sýnir vel fegurð Vestfjarða og kyrrðina í náttúrunni. Alþingiskosningarnar, sem þá voru að bresta á, voru víðs fjarri hverjum þeim,
sem um Djúpið fór á þeim degi.

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

SPÁÐ ER SENDINGUM UM ALLA VESTFIRÐI
HRÍSEY

4° 40kg

FLATEYRI

12°

4kg

SEYÐISFJÖRÐUR

-20° 150kg

EGILSSTAÐIR

14° 1250kg

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

HVOLSVÖLLUR

12°

75kg
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Ágætt sumar í Flókalundi

S

teinunn
Hjartardóttir, framkvæmdastjóri
Flókalundar segir að
sumarið hafi gengið þokkalega. Á Flókalundi er rekin
gisting í 15 herbergjum, veitingasala og leigt út tjaldstæði. Steinunn segir að viðskiptin hafi þó ekki verið eins
mikil og í fyrra en ágætt sumar engu að
síður. Tjaldstæðið var vel sótt í sumar.

Helsta breytingin þetta sumarið
hafi verið fjölgun á erlendum
ferðamönnum sem ferðast í
bílum útbúnum til gistingar.
Flókalundur var opinn frá
byrjun maí til 23. september og er
það svipað og verið hefur undanfarin
ár. Horfurnar eru góðar fyrir næsta ár
að sögn Steinunnar verður reksturinn
með svipuðu sniði og verið hefur.

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða
eftirlitsmann til starfa við fyrirtækjaeftirlit með starfsstöð á Ísafirði
Viðfangsefni:
• Eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi
á vinnustöðum, sbr. ákvæði laga nr. 46/1980
• Rannsókn vinnuslysa
• Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuvernda
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. tækni- eða
iðnmenntun
• Þekking og reynsla á sviði vinnuverndar er
æskileg
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu
ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er
æskileg
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum
samskiptum
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
• Tölvufærni
Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að
hluta til.
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið.
Umsóknarfrestur er til 13. nóvember nk.
Vinsamlegast sækið um á vef Starfatorg.is
VER Eftirlitsdeild
Dvergshöfða 2
110 Reykjavík

Nýjar vörur streyma inn

Verslunin
Belladonna

Str.
38-58

Minnst laxveiði
á Vestfjörðum
H

afrannsóknarstofnun hefur
gefið út bráðabirgðatölur
fyrir stangveiði á laxi sumarið 2017. Stangveiðin var nærri langtímameðaltali. Á Vestfjörðum varð
veiðin sú minnsta á þessari öld. Þá var
veiðin meiri í öllum öðrum landshlutum en á Vestfjörðum.

Stangveiði í íslenskum ám frá 1974 - 2017. Veiðinni
er skipt í landaðan afla (blátt), veitt og sleppt
(grænt) og veiði úr sleppingum gönguseiða
(rautt). Tölur frá 2017 eru bráðabirgðatölur.

Fréttatilkynning Hafrannsóknarstofnunar:

Laxveiðitímabilinu er nú lokið í flestum ám landsins. Enn er þó veitt í ám
þar sem uppistaðan í veiðinni er lax úr
sleppingum gönguseiða, en þar stendur veiði til 20. október. Bráðabirgðatölur yfir stangveiði á laxi sumarið
2017 sýna að alls veiddust um 46.500
laxar (1. mynd). Í heild var fjöldi
stangveiddra laxa um 10% yfir langtímameðaltali áranna 1974-2016 sem
er 41.880 laxar. Veiðin 2017 var um
6.800 löxum minni en hún var 2016,
þegar 53.329 laxar veiddust á stöng. Í
tölum um heildarlaxveiði eru þeir laxar sem upprunnir eru úr sleppingum
gönguseiða og einnig þeir laxar sem
er sleppt aftur í stangveiði (veitt og
sleppt).
Laxar úr gönguseiðasleppingum
eru viðbót við náttúrulega framleiðslu
ánna og þegar veitt er og sleppt í
stangveiði veiðast sumir fiskar oftar
en einu sinni. Til að fá samanburð við
fyrri ár var metið hver laxveiðin hefði
orðið ef engu hefði verið sleppt aftur
og veiði úr sleppingum gönguseiða
var einnig dregin frá. Sú niðurstaða
leiðir í ljós að stangveiði á laxi 2017
hefði verið um 37.000 laxar, sem um
rétt um meðalveiði villtra laxa. (2.
mynd). Veiði í ám á suðvesturlandi
(Reykjanes) var meiri en árið á undan
en veiði á Vesturlandi svipuð og var
2016 (3 mynd). Veiði dróst saman í
öðrum landshlutum á milli ára. Laxveiðin sumarið 2017 fór fremur hægt

Stangveiði í íslenskum laxveiðiám þegar laxveiði í hafbeitarám er undanskilin og
leiðrétt hefur verið fyrir áhrifum veiða og sleppa.

af stað en góð veiði var í mörgum ám
seinni hluta veiðitímans. Veiði af stórlaxi (laxi tvö ár í sjó) var með minna
móti og átti það einnig við um smálaxa nema á Vesturlandi.
Við samanburð á gögnum um veiði
og talningu úr fiskteljurum, hefur
komið í ljós að almennt endurspeglar veiðin laxgengdina en þó þannig
að hlutfallslega veiðist meira þegar
gangan er lítil. Breytileiki á milli ára
í laxveiði hefur verið meiri nú síðustu
árin en áður eru dæmi um. Ástæður

þess má rekja til breytinga á afföllum laxa í sjó. Fæðuskilyrði ráða þar
miklu þar sem vöxtur, einkum á fyrstu
mánuðunum í sjó, er minni í árum
þegar laxgengd er lítil en meiri þegar
laxgengd er meiri. Vatnshiti í ám hér
á landi fór lækkandi frá 2003 til 2015.
Í kjölfar þess dró úr vaxtarhraða seiða
sem leiðir til þess að gönguseiðaaldur hefur hækkar og framleiðsla ánna
dregst saman. Það tekur því lengri
tíma fyrir seiðin að ná göngustærð í
ánum en áður.

Lýðháskóli á Flateyri

F

ræðslumiðstöð
Vestfjarða
hefur fengið styrk frá
menntamálaráðuneyti
til
þróunar lýðháskóla.
Stjórn félags um lýðháskóla á Flateyri samþykkti þann 26. okt., að
auglýsa eftir framkvæmdastjóra til að
undirbúa stofnun skólans. Félagið mun
vinna með Fræðslumiðstöð Vestfjarða
um verkefnið en Fræðslumiðstöðin
fékk 5 m.kr. framlag frá mennta-og
menningarmálaráðuneytinu til að
vinna að þróun lýðháskóla. Áður hafði
félagið fengið styrk frá Uppbyggingarsjóði Vestfjarða vegna málsins.
Framkvæmdastjóri verður með
starfsstöð á Flateyri og vinnur að
þróun skólans og undirbúningi. Umsóknarfrestur verður til 1. desember
og ráðið í stöðuna frá 15. febrúar. nk.
Stjórn félags um stofnun lýðháskóla á Flateyri lýsti jafnframt á
fundi sínum yfir sérstakri ánægju
með fyrirhugað samstarf við Fræðslumiðstöðina um málið og þakkaði
mennta- og menningarmálaráðherra fyrir þann áhuga sem hann
hefur sýnt verkefninu sem og öðrum
þeim sem að þróun þess hafa komið.
Runólfur Ágústsson, formaður
stjórnar fagnaði þessari framvindu
málsins og sagði í viðtali við blaðið
Vestfirðir að fjárveitingin væri mikilvægt skref í átt að stofnun skólans og í
henni fælist viðurkenning ráðuneytisins. Með fjárveitingunni væri búið ða
fjármagna undirbúninginn og næsta
skref væri að fá stuðning fjárveitingavaldsins fyrir rekstrarfé. Runólfur

3% sölulaun

F
þakkaði þingmönnum kjördæmisins
fyrir stuðning þeirra og sérstaklega
nefndi hann að Teitur Björn Einarsson
hefði unnið vel að framgangi málsins.
Fram kom í máli Runólfs Ágústssonar að stjórnin væntir mikils af
stofnun skólans og bendir, á mikilvægi
þess fyrir framtíðaruppbyggingu samfélags og atvinnulífs á Flateyri. Fyrir
liggur húsnæði fyrir skólann. Um 30
manns hafa unnið að undirbúning og
mótun skólans og búið er að skilgreina
kennslufyrirkomulag og námsleiðir.
Gert er ráð fyrir eins árs námi
sem henti ungu fólki eftir framhaldsskóla og fólki 25 – 30 ára sem
vill fóta sig aftur í menntakerfinu.
Námsgreinar sem einkum er stefnt
að er kvikmyndanám, tónlist, umhverfismál og sjálfbærni. Runólfur
Ágústsson sagði að tugir Íslendinga
stunduðu nú nám við lýðháskóla
í Danmörku sem staðfesti að þörf
væri fyrir nám af þessu tagi.

iskmarkaður Vestfjarða ehf hefur lækkað söluprósentu sína í
3%. Samúel Samúelsson, framkvæmdastjóri segir það ekki rétt sem
fram kom í síðasta tölublaði Vestfjarða að
það muni helmingi á söluprósentu milli
Fiskmarkaðs Vestfjarða og Fiskmarkaðs
Íslands. Samúel segir að það sé „mikill
munur á söluprósentunni og svo verðskrá
markaðanna þar sem fastur kostnaður hjá
FMÍ er 5,77 á kg en 3,90 FMV. Auk þess
er flokkun og slæging er hærri hjá FMÍ.“
Þá benti Samúel á að markaðurinn aðstoði
viðskiptavini sína við útvegu aflaheimilda.
Samkvæmt gjaldskrám sem eru
birtar á heimasíðu markaðanna tveggja
er söluþóknun seljanda 3% af aflaverðmæti fjá Fiskmarkaði Vestfjarða en 2%
hjá Fiskmarkaði Íslands. Það segir ekki
alla söguna því seljandi þarf að borga
auk söluþóknunar fyrir löndun, vigtun
og móttöku. Hjá FMV er eitt gjald
sem heitir móttökugjald og er 3,90 kr/
kg fyrir stærri báta en 4,10 kr/kg fyrir
minni báta. Hjá FMÍ er móttökugjald
2,27 kr/kg og löndun/vigtun2,50 kr/kg.
Samtals eru þessi tvö gjöld 4,77 kr/kg.
Kostnaður vegna kaupa á ís er
1,45 kr/kg hjá FMV en 1,00 kr/kg hjá
FMÍ. Þá bjóða báðir markaðarnir upp
á slægingu og er verðið nokkuð mismunandi. FMÍ tekur 12 -13 kr/kg af
þorski en FMV 7,50 – 12 kr/kg.

ENNEMM / SÍA / NM83268

Ferskt alla leið

Frá
því að fiskurinn
kemur í netið og þar
til hann byrjar að snarka
á pönnu meistarakokks í
Samskip
eru styrktaraðili
Landsambands
hestamanna
París þarf hann að ferðast langa leið.
Fersk og viðkvæm vara eins og íslenskt sjávarfang kallar á nærgætna meðhöndlun og fag
mennsku. Við hjá Samskipum bjóðum sjávarútvegsfyrirtækjum virðisaukandi lausnir og
margþætta þjónustu sem tryggir að varan komist til skila á hagkvæman og öruggan hátt.

Saman náum við árangri
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leiðari

Sundrung á hægri
væng stjórmálanna

Ú

rslit alþingiskosninganna um síðustu helgi eru um margt athyglisvert. Ekkert lát er á upplausninni á stjórnmálasviðinu sem fylgdi
hruninu 2008. Augljóst er að verulega djúp gjá er milli kjósenda
og stjórnmálaflokkanna. Flokkarnir eru greinilega ekki að mæta kröfum
kjósenda. Ef til vill eru kjósendur ráðvilltir eftir hrun og eru að einhverju
marki að gera óraunhæfar kröfur. Hins vegar eru flokkarnir ekki síður að
reyna að átta sig á því hvaða breytingar kjósendur
vilja að verði á stjórnmálunum.
Það sem uppúr stendur er að hrun viðskiptabankanna varð aðeins 6 árum eftir að ríkisbankarnir voru einkavæddir. Það var fyrst og fremst afleiðing ábyrgðarleysis, ófyrirleitni og óráðvendni
tiltölulega fámenns hóps í stjórnmála- og viðskiptalífinu. Tugþúsundir trúðu og treystu þessum hópi sem síðar kom í ljós að meira og minna
sigldi annan sjó en almenningur , kom sér undan
stóráföllum og virðist hafa komið ár sinn vel fyrir
borð á erlendum skattaskjólseyjum. Innherjaupplýsingar og sérmeðferð
eru sem eitur í beinum almeinnings og enn kaumar undir niðri reiði
og ólga sem síðan birtast í þingkosningum. Allar þrjár ríkisstjórnir sem
myndaðar hafa verið eftir hrunið studdust við meirihluta en þær hafa
allar mátt þola að vera kosnar frá völdum í almennum kosningum við
fyrsta tækifæri.

Ríkisstjórnin féll

Fráfarandi ríkisstjórn féll innan níu mánaða frá því hun var mynduð.
Þrátt fyrir skamman tíma tókst stjórnarflokkunum að verða óvinsælir
fyrr en flestum öðrum ríkisstjórnum sem á undan hafa setið og í þingkosningum misstu ríkisstjórnarflokkarnir 12 þingmenn af 32. Samanlagt
fylgi flokkannna þriggja minnkaði um 15%, fór úr 48% í 33%. Þetta er
mestu skellum í sögunni, sem er þeim mun óvenjulegri að kosningarnar fóru fram í einu mesta efnahags góðæri Íslandssögunnar. Hagvöxtur
á síðasta ár varð 7,4% og kaupmáttur launa óx um nærri 9% frá fyrra
ári. Verðmæti Íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu hefur tvöfaldast
á 6 árum sem er til marks um batnandi efnahags almennings. Það voru
ekki efnahagsmálins em fellldu ríkisstjórnina heldur siðferðilegu málin. Kaldrifjuð afstaða valdamanna til þolenda kynferðilegs ofbeldis og
stöðug skörun stjórnmála og viðskipta ýfðu upp reiðibylgjur sem varð
ríkisstjórninni svo að falli.

Stjórnarandstaðan vann ekki

Það óvenjulega við hinn mikla ósigur ríkisstjórnarflokkanna er að
stjórnaandstaðan vann ekki. Flokkarnir fjórir sem voru í stjórnarandstöðu bættu að vísu við sig einu þingsæti og hafa nú samtals 32 þingsæti,
en þeir eru ekki það samstæðir að líklegt sé að þeir muni eða vilji vinna
saman auk þess að meirihlutinn er svo tæpur að ríkisstjórn verður ekki
ýtt úr vör án frekari stuðnings.
Ein ástæða þess að stjórnarandstöðunni vegnaði ekki betur er að
vinstri flokkarnir, Samfylking og vinstri grænir fengu frekar slaka kosningu. Vinstri grænir fóru með himinskautum í skoðanakönnunum og
virtust ætla að bæta miklu fylgi við sig en misstu frá sér sigurinn og sátu
upp með aðeins 1% aukningu í fylgi og einu þingsæti meira en áður. Samfylkingunni vegna skár. Flokkurinn komast af líknardeildinni og jók fylgi
sitt úr 5% í 12%. Segja má að Samfylkingin sé mætt til leiks á ný sem
stjórnmálaafl. En því er ekki að leyna að samt er fylgi flokksins innan við
helmingur þess sem það var frá kosningunum 1999 til 2009. Samfylkingin er að fá minna fylgi en Alþýðubandalagið eitt fékk. Greinilegt er
að almenn skýrskotun flokkanna tveggja er takmörkuð og að þeir verða
að endurskoða margt í almennum áherslum sínum. Þessir flokkar eiga
eðli málsins samkvæmt að vera óhræddir við að krefjast kerfisbreytinga
í þjóðfélaginu og takast á við hagsmunahópa og gróðapunga í sjávarútvegi og fjármálafyrirtækjunum. Þeirra vandi liggur helst í því að vera of
samdauna kerfinu og þora ekki að skora sérhagsmunaöflin á hólm.

Sundrung og klofningur

Þriðja atriðið sem stendur upp úr að í fyrsta sinn einkennir sundrung og
klofningur mið- og hægri flokkana. Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði formlega með stofnun Viðreisnar í fyrra og nú bættist Flokkur fólksins við
sem þriðji flokkurinn sem að miklu leyti er skipaður fólki sem pólitískt
séð á sínar rætur í Sjálfstæðisflokknum. Framsóknarflokkurinn klofnaði
fyrir þessar kosningar svo harkalega að fara verður aftur til Bændaflokksins til þess að finna samjöfnuð. Fimm af átta flokkum sem fengu kosna
þingmenn eru með einum og öðrum hætti frá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Þessi sundrung á mið- og hægri væng stjórnmálanna er nýmæli og slær úr langvarandi samstöðuleysi vinstri manna.
Í þesus felst tækifæri vinstri flokkanna, þeir eiga tækifæri til þess að
ná frumkvæði í íslenskum stjórnmálum og öðlast stöðu til þess að móta
samfélagið á næstu áratugum á grundvelli stefnu jafnaðarmanna.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Nýr þingmaður Framsóknar

E

inn af nýju alþingismönnunum
er Vestfirðingurinn Halla Signý
Kristjánsdóttir. Hún er frá Ingjaldssandi, hefur búið í Önundarfirði og
um árabil í Bolungavík. Hún var spurð
hvernig henni litist á nýja starfið og
hvað hún hygðist leggja áherslu á.
„Ég var fyrsta vinnudaginn minn
inn á Alþingi í dag og leist vel á. Í
kosningabaráttunni lagði ég áheyrslu
á fyrir hvað ég stæði í stað þess að
leggja fram loforðalista.
Fyrst og fremst ætla ég að leggja
mig fram um að vinna upp traust á
íslenskum stjórnmálum og eiga gott
samtal við fólk bæði innan flokks og
aðra fólk innan annarra flokka um
að byggja um þetta traust og trúverðuleika.
Byggðamál eru mér mjög hugleikin og mun ég vinna að góðum málefn-

um lið í þeim efnum. Hvert landsvæði
á sína sérstöðu og landsbyggðin þarf
sterkar raddir inn á þingi til að berjast
fyrir góðum málum. Jafna þarf þjónustumun sem íbúar og fyrirtæki búa
við um víða um land.
Stefnuskrá Framsóknarflokksins
var eg sátt við og þá var það helst hvað
varðar að afnema húsnæðistengingu í
verðtryggingu til að ná niður vöxtum.
Afnám frítekjumarks af atvinnutekjum eldri borgara er nauðsynleg og
hækkun persónuafsláttar af nauðsynleg til að bæta kjör lágtekjuhópa.
Það þarf líka að standa vörð um
atvinnuvegina til sjávar og sveita.
Hækkun veiðigjalda yrði rothögg fyrir
margar útgerðir og fleira mætti telja.
Það eru málefnin sem skipta máli
við ríkisstjórnarmyndun og vil ég ekki
útiloka neina flokka í því samstarfi.“

Vestfirska vísnahornið

B

óndinn Óla Friðmey Kjartansdóttir á Þórustöðum
í Bitrufirði í Strandasýslu er einn af hljóðlátu hagyrðingum landsins. Hún setti á vegginn sinn á Facebook þakkir fyrir afmæliskveðjur sem hún fékk á dögunum:
Fjúka lauf er fölnar grund
Fellur hrím á grasið
Áfram tifar tímans stund
Telur stundaglasið.

Í síðasta vísnaþætti var skemmtilegur vísnabálkur eftir
Indriða Aðalsteinsson um Sigmund Davíð á hvíta hestinum,
en tvær villur gerði ritstjóri og af þeim sökum varð meiningin
óljós.Til þess að bæta úr eru vísurnar endurbirtar lagfærðar:
Hann kom á Skjánum á hvítum hesti.
Hann kom þar bjargandi frónskum lýð.
Og sumir fögnuðu góðum gesti
og geystust fúsir í miðjustríð.
Því Wintris málið er löngu liðið
og langt til Tortólu með sinn þef.
En hvíti riddarinn sveif á sviðið
með silfurskeiðar- og Gosanef.
Að fela auð sinn sinn á fjörrum slóðum
er flott og bráðsniðugt, ekki satt?
Og fullt af ástæðum gildum góðum
að gera út á sem minnstan skatt.
Þó líði dagar og líði nætur
er landans siðvitund miður traust.
Þó kuldinn næði um drengi og dætur
Þau djöfla Sigmundi á þing í haust.
En víkjum þá að alþingiskosningunum og úrslitum þeirra.
Guðmundur Hagalín Guðmundsson frá Hrauni á Ingjaldssandi minntist þess að ríkisstjórnin féll vegna skorts á
nærgætinni umræðu um erfið mál. Guðmundur Hagalín
setti saman heilræði til hins nýja þings þegar hann hafði
horft á Silfrið á sunnudaginn eftir alþingiskosningarnar:
Liðin tíð og nýtt þing.
Leit ég yfir liðna tíð
lundin fór að gráta.
Þingmenn margir líktust lýð
lugu niður máta
Okkur fleygðu fyrir borð
fold og allri ábyrgð.
Tungufossa íllu orð
enga fengu samhygð
Annað síðan ágætt lið
okkur höfum valið.
Vilja bæta segja sið
snyrta hjá sér talið
Þetta mætti muna vel.
magnist óvirðingin.
Að þau vandi ávallt þel
allan sólarhringinn.
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjaldfönn í Ísafjarðardjúpi er búinn að gera upp kosningaúrslitin og var ekki
lengi að. Gefum honum orðið:
Björt framtíð felldi ríkisstjórnina en uppskar ekkert
nema vanþakklæti í kosningunum.
Að reyna benda öpum á
eitthvað sem má laga.
Óttar þessa iðrast má
alla sína daga.

Hinn 101 ára gamla Framsókn er ekki dauð úr öllum
æðum, nú samstiga með landsföðurlegan formann.
Þó að líð ár og öld
enn er Framsókn keik.
Stefnir því í veg og völd
víst á nýjan leik.
Síðan er það Landbúnaðarráðherraflokkurinn en dreifbýlisfylgi Viðreisnar þurrkaðist út.
Að Viðreisn sé nú voða smá
vekur okkur kæti.
Því bændur mundi bíta á
barkann, ef hún gæti.
Sjálfstæðisflokkurinn tapaði fimm þingmönnum. Meðal
annars „okkar manni“ Teiti Birni Einarssyni, sem fór fyrir
Alþingishreyfingunni um brennivín í búðir.
Íhalds voru örlög grimm
á okkar kæra landi.
Hásetar þess fórust fimm
og fleyið nærri grandi.
Tilfinningaþrungin viðbrögð Ingu Sæland á leiðtogafundi RÚV kvöldið fyrir kosningar telja margir að hafi riðið
baggamuninn fyrir Flokk fólksins.
Inga, hún er ansi slyng
ei sig lætur máta.
Ef þú stefnir inn á þing
er allt í lagi að gráta.
Úti í hinum stóra heimi hafa fjölmiðlar ekki gleymt
Panamaskjölunum og skattaskjólshneigðum ráðamanna
hér og jafna Íslandi saman við Norður Kóreu.
Íslensk reisn var alveg frá
er efldist Sigmunds flokkur.
Úti í heimi horft er á
heimskuna í okkur.
Píratar með sakna vinar í stað.
Orðstír hennar ekki deyr
illan hef ég grun um.
Ef Birgitta ei birtist meir
bregði pírötum.
Og svo er það Samfylkingin.
Við líkbörurnar Logi var
hann lífs er mikill kraftur.
Garpur blés í glæðurnar
gengin er hún aftur.
Þá loks skrímsladeild íhaldsins og eins manns samtök
skattgreiðenda. Með uppnefninu Skatta Kata sópuðust 12 –
15% þeirra tvístígandi sem oft kasta upp krónu í kjörklefanum yfir á önnur framboð. Vinstri grænir héldu þó vel velli.
Þó lausafylgi forði sér
og flögri í önnur skjólin.
Kata litla öflug er
og ætlar sér í stólinn.
Eftir þessa hvössu vísnahríð er rétt að slá botninn í
vísnaþáttinn að sinni og óska Vestfirðingum og öðrum
lesendum blaðsins Vestfirðir gæfu og góðs gengis á nýju
kjörtímabili Alþingis.
Kristinn H. Gunnarsson

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn

er viðkvæmur
og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur
en sambærilegar umbúðir.
Kostir kassans eru eftirtaldir:
aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
lengri flök raðast betur innan kassa
meira rými er fyrir ís eða kælimottur
rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

einangrun – umbúðir
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Miðflokkurinn
sigurvegarinn
í Norðvestur
M

Fréttaskýring:

Teigsskógur: Kærur geta
stöðvað framkvæmdir
S
veitarstjórn Reykhólahrepps
hefur nú til meðferðar tillögu
að breytingu á aðalskipulagi
hreppsins til þess að geta síðar afgreitt erindi frá Vegagerð ríkisins
um veg um Teigsskóg samkvæmt
svonefndri Þ-H leið. Þegar þeim
breytingum verður lokið getur Vegagerðin loksins lagt inn formlegt erindi um framkvæmdaleyfi fyrir veginum. Fallist hreppsnefndin á erindið
og veiti framkvæmdaleyfi geta framkvæmdir hafist. Þó verður að hafa
þann fyrirvara að hægt er að kæra
ákvörðun hreppsnefndarinnar til úrskurðarnefndar um umhverfismál.
Kæran frestar ekki framkvæmdum
sjálfkrafa en kærandi getur óskað eftir því að framkvæmdir verði stöðvaðar til bráðabirgða meðan kæran
er til meðferðar. Það kemur í hlut
úrskurðarnefndarinnar að afgreiða
slíkt erindi og getur nefndin fallist
á það. Ingibjörg Birna Erlingsdóttir,
sveitarstjóri Reykhólahrepps staðfestir að svona geti málin gengið fyrir
sig. Úrskurðarnefndin er endanlegur

aðili á stjórnsýslustigi en bera má
ákvarðanir hennar undir dómstóla.
Það eru sérstök lög frá 2011 sem
gilda um úrskurðarnefndina. Samkvæmt þeim geta þeir kært sem eiga
lögvarða hagsmuni að gæta. Þó geta
umhverfisverndar-, útivistar- og
hagsmunasamtök með minnst 30
félaga geta þó kært veitingu framkvæmdaleyfis án þess að sýna fram á
lögvarða hagsmuni enda samrýmist
tilgangi samtakanna að gæta þeirra
hagsmuna sem kæran lýtur að. Í
lögunum eru engar leiðbeiningar um
það hvenær eða við hvaða aðstæður
úrskurðarnefndin skuli eða geti fallist á kröfu um stöðvum framkvæmda
til bráðabirgða. Hins vegar er það útskýrt í greinargerð með frumvarpinu
þegar það var til meðferðar á Alþingi
og er vísað til ákvæða stjórnsýslulaga
og þess að í málum sem varða framkvæmdir sem hafa áhrif á umhverfið
kann kæruheimild að verða þýðingarlaus ef úrskurðarnefndin hefur
ekki heimild til að fresta réttaráhrifum hennar.

Ingibjörg segist vonast til þess að
unnt verði að ljúka breytingunni á
aðalskipulaginu í apríl á næsta ári og
að þá geti Vegagerðin sótt um framkvæmdaleyfi.
Í þessu ljósi má ætla að ákvörðun
hreppsnefndar Reykhólahrepps um
framkvæmdaleyfi fyrir veginum um
Teigsskóg verði umsvifalaust kærð
og líklegt að úrskurðarnefndin stöðvi
framkvæmdir til bráðabirgða meðan
kæruferlið stendur yfir. Gangi það
eftir munu framkvæmdir stöðvast á
næsta sumri. Hversu lengi það mun
svo taka er ekki gott að segja. Meðalafgreiðslutíminn var á árinu 2016
rúmir 9 mánuðir. Í árslok 2016 biðu
5 mál frá 2014 afgreiðslu í nefndinni
m.a. vegna þess að hluta þeirra hafði
verið vísað til dómstóla. Svo það er
raunverulegur möguleiki að málareksturinn fyrir úrskurðarnefnd geti
tekið 2 – 3 ár með viðkomu hjá dómstólum. Engin leið er svo að spá fyrir um það hver niðurstaðan verður,
loksins þegar hún er fengin.
Kristinn H. Gunnarsson

iðflokkurinn var ótvírætt
sigurvegarinn í Norðvesturkjördæmi í nýafstöðnum
alþingiskosningum. Flokkurinn fékk
2.456 atkvæði eða 14,2% atkvæða og
hlaut tvo þingmenn kjörna. Flokkurinn var stofnaður fáum vikum fyrir
kosningar af fyrrverandi formanni
Framsóknarflokksins,
Sigmundu
Davíð Gunnlaugsson, sem sagði sig
úr flokknum. Með honum fór einnig
þáverandi þingmaður kjördæmisins
Gunnar Bragi Sveinsson. Eru vandfundin dæmi þess að nýr flokkur nái
viðlíka árangri í fyrstu tilraun. Framsóknarflokkurinn fékk einnig mjög
góða útkomu og tapaði aðeins 2,4% atkvæða þrátt fyrir djúpstæðan klofning
og hélt báðum þingsætum flokksins.
Aðeins Flokkur fólksins og Samfylkingin bættu við sig fylgi frá kosningunum í fyrra. Flokkur fólksins fékk
5,3% fylgi nú og bætti við sig 2,8% en

það dugði ekki fyrir þingsæti. Samfylkingin bætti við sig 3,5% atkvæða
og hélt þingsæti sínu en er aðrar kosningar í röð með minna fylgi en 10%.
Sjálfstæðisflokkurinn tapaði mestu
fylgi í kjördæminu eða 5% og missti
eitt þingsæti. Það var Vestfirðingurinn Teitur Björn Einarsson sem missti
þingsæti sitt.
Vestfirðingar eiga tvo þingmenn af
átta, Höllu Signýju Kristjánsdóttur, Framsóknarflokki og Lilju Rafney Magnúsdóttur, Vinstri grænum. Aðrir þingmenn
kjördæmisins eru búsettir á Vesturlandi.
Athygli vekur að enginn þingmaður er frá
gamla kjördæminu í Norðurlandi vestra.
Úrslitin voru nokkuð frábrugðin
skoðanakönnunum sem birst höfðu
fyrir kosningar um fylgi við flokkana.
Þar voru Vinstri grænir með mikið
fylgi og allt að 30% fylgi en reyndin
varð að flokkurinn missti 0,3% af
fylginu sem hann fékk á síðasta ári.

Þingmenn kjördæmisins

Guðjón S. Brjánsson (S)

Halla Signý Kristjánsdóttir (B)

Lilja Rafney Magnúsdóttir (V)

Bergþór Ólason (M)

Haraldur Benediktsson (D)

Ásmundur Einar Daðason (B)

Þórdís Kolbrún Gylfadóttir (D)

Sigurður Páll Jónsson (M)

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR
JEPPA OG JEPPLINGA.

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR
Í SÍMA 540 4900

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG: info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is
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EXPLORE WITHOUT LIMITS

Norðvesturkjördæmi úrslit 2017
		
Atkvæði %
				

Kjör- Jöfnsæti sæti

sæti
alls

% fylgi
2016

A
B
C
D
F
M
P
S
V

0
2
0
2
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
2
0
2
0
2
0
1
1

3,5
20,8
6,2
29,5
2,5
10,9
6,3
18,1

7

1

8

Björt framtíð
Framsókn
Viðreisn
Sjálfstæðisflokkur
Flokkur fólksins
Miðflokkurinn
Píratar
Samfylkingin
Vinstri grænir

Atkvæði samtals:

135
3.177
423
4.233
911
2.456
1.169
1.681
3.067

0,8
18,4
2,5
24,5
5,3
14,2
6,8
9,7
17,8

17.252		

styrkur - ending - gæði

hÁgÆða danskar

eldhúsinnréttingar
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.

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.

opið:

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

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

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

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 innréttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð
raftæki á vægu verði.
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Suðureyrarkirkja 80 ára

S

unnudaginn, 29. október,
var haldin hátíðarguðsþjónusta í Suðureyrarkirkju til
að minnast afmælis kirkjunar en
hún var vígð árið 1937 og er þvi 80
ára um þessar mundir. Kirkjukór
Suðureyrar söng undir stjórn Margrétar Gunnarsdóttur organista
og var guðsþjónustan ákaflega vel
sótt. Sóknarpresturinn sr. Fjölnir
Ásbjörnsson rifjaði upp byggingarsögu kirkjunar í upphafi athafnar
og las ákaflega fróðlega grein eftir Örnólf Valdimarsson formann
kirkjubyggingarnefndarinnar sem
birtist í Kirkjuritinu 1938. Eftir
guðsþjónustuna var boðið uppá
afmæliskaffi í félagsheimilinu á
Suðureyri. Þar var einnig haldin
sýning á gripum kirkjunnar,
ljósmyndum og ýmsu öðru sem
tengist sögu kirkjunnar og þótti
þetta ákaflega gott framtak í alla
staði.
Grein Örnólfs í Kirkjuritinu:

SUÐUREYRARKIRKJA í
SÚGANDAFIRÐI

Árið 1926 stofnaði Kvenfélagið Ársól á Suðureyri Kirkjubyggingarsjóð
Suðureyrarkirkju með 300 kr. framlagi, og
gjörðist þar með brautryðjandi
þessa mikilvæga máls. Málið
hlaut þegar vinsældir hjá söfnuðinum, og á safnaðarfundi 4.
des. 1927 var kosin 9 manna
nefnd (6 karlar og 3 konur) til
bess að annast fjársöfnun til
byggingarinnar. Nefndin var
kölluð Kirkjubyggingarnefnd
Suðureyrar, og hefir hún starfað að málinu alt til þessa. Á
safnaðarfundi 29. apríl 1934
var verksvið nefndarinnar aukið og henni þá falið að byggja
kirkjuna þegar þess væri kostur,
en jafnframt sett að skilyrði, að
byggja skuldlaust að mestu.
Ég veit ekki dæmi til þess,
að hér í sveit hafi nokkurt
nauðsynja- og framfaramál mætt
betri skilningi og samhug manna en
kirkjubyggingarmálið naut þegar í
byrjun og á alllöngum tíma. Mátti
heita svo, að allir Súgfirði.ngar legðu
fram fé, eða liðveizlu fjársöfnuninni á
einhvern hátt. Er sérstaklega ánægjulegt að minnast hins eldlega áhuga,
sem lýsti sér í fjársöfnuninni á þessUm árum. Þá voru gefnar fiskilóðir,
sem allir vélbátar lögðu með fúsum
vilja skipshafnarinnar, um lengri
tíma, en skóladrengir, undir stjórn hr.
Friðberts Friðbertssonar, núverandi
skólastjóra, og hr. Þórðar Þórðarsonar
símstjóra, unnu að beitingu og aðgerð
lóða. Enn aðrir önnuðust aðgerð og
söltun fisksins, alt sem sjalfboðaliðar.
Þá fluttu fyrirlesarar erindi og sjónleikar voru sýndir.
En gjafir — minningar- og sumargjafir, áheit og samskot streymdu að.
Enda safnaðist á nokkurum árum allstór sjóður, svo að í árslok 1931, eða
á 4 árum, var sjóðurinn orðinn kr.
11221,77. En þar sem árferðir fór þá
versnandi, dofnaði jafnframt yfir fjársöfnuninni, af eðlilegum ástæðum.
Og þar eð ýmsar aðrar framkvæmdir
þurftu einnig á fjárstyrk að halda, sá
Kirkjubyggingarnefndin ekki ástæður
til þess, að halda söfnuninni mjög til
streitu, að öðru leyti en því, að hafa
sumardaginn fyrsta sem fastan söfnunardag. Enda fór nú sjóðurinn að
færast í aukana af eigin ramleik, því
að nú fór að muna mikið um vextina.

Kreppan frestaði
byggingunni

Þegar augljóst var, að fjársöfnunin
mundi ekki gefa lengur varanlegan
árangur, vegna sífelt aukinna fjárhagsörðugleika hér á staðnum, og
hinsvegar sterkar líkur fyrir verðfalli á

Myndir: Helga Guðný Kristjánsdóttir

peningum, sem mundi orsaka hækkun á byggingarefnum, sá nefndin sér
ekki fært að fresta lengur byggingu
kirkjunnar og ákvað á fundi 5. ágúst
1935, að bygging skyldi hafin í maímánuði 1936. Var gert ráð fyrir, að
handbært fé til byggingarinnar myndi
verða 19000 til 20000 krónur, að meðtöldu framlagi úr sjóði Staðarkirkju.
Reyndar voru sumir nefndarmenn
ekki fyllilega ánægðir með ákvörðunina, — þeir sem höfðu hugsað sér
stærri og veglegri kirkju en sýnilegt
var, að hægt yrði að fá fyrir þessa fjárhæð, sem fyrr var nefnd. En sættu sig
þó við úrslitin, að öllum málavöxtum
athuguðum, og sérstaklega, þar sem
nú bættust við fyrr greinda örðugleika
lítilsháttar misskilningur frá hendi
nokkurra safnaðarmanna um kirkjubygginguna, er nefndin svaraði á viðeigandi hátt, með því að fastákveða
bygginguna. Þessi misskilningur
leiðréttist þó fljótlega, þegar kirkjubyggingarnefndinni gafst tækifæri
til þess, að ræða málið á almennum
safnaðarfundi. Á þeim fundi kom
greinilega í ljós almennur áhugi á því,
að kirkjan yrði reist sem fyrst.
Síðan tókst nefndinni — þó ekki
fyr en 7. júní 1936, að fá hagkvæma
samninga um byggingu kirkjunnar
við hr. Jón Jónsson, húsameistara,
á Flateyri. Og var kirkjan fullgerð
15. maí árið eftir eins og samningar
hljóðuðu um, og er hún vönduð að
öllum frágangi.

Kirkjan kostaði 20.246,55 kr.

Kirkjan er steinsteypuhús: Aðalhúsið 12,55 metr. á lengd og 7,35 metr.
á breidd. Kór 3,58 X 4,19 metr. Turn
3,27 X 2,87 metr. og hæð 14,15 metrar.
Hvolfþak er að innan í kirkju og kór.
Kirkjan kostar, með altari, prédikunarstól, sætum, ofni og raflögnum,

svo og girðingum umhverfis hana kr.
20.246,55. Þessi fjárhæð hefir greiðst
að fullu með fjársöfnun og framlagi
frá Staðarkirkju, nánar sundurliðað
þannig: Gjafir frá ýmsum 4240,85
kr. Ágóði af fiskilóðum 3436,38 kr.
Sumardagurinn fyrsti 2593,66 kr.
Minningargjafir 814,20 kr. Áheit
407,11 kr. Sjónleikir 483,72 kr. Fyrirlestrar 257,20 kr. Sumargjafir (sérstakar) 138,52 kr. Fé úr samskotabauk
229,20 kr. Vextir 4645,71 kr. Framlag
frá Staðarkirkju 3000,00 kr. Alls Kr.
20246,55 kr.
Er þannig takmarkinu náð og
þvi skilyrði fullnægt, sem Kirkjubyggingarnefndinni var sett, að byggja
kirkjuna skuldlaust. Alt fram til ársins
1936 beindist aðalstarf nefndarinnar
að því, að koma upp kirkjunni sjálfri,
en ei að síður var nefndinni það Ijóst,
að tilfinnanlega vantaði fé til þess
að prýða kirkjuna með nauðsynlegum munum. En í þeim efnum hafði
nefndin engar sérstakar áhyggjur, því
að hún vissi, að Guð var í verki með

henni og treysti á hjálp hans og aðstoð
góðra manna. Þetta traust brást heldur
ekki, því að skömmu eftir að bygging
var hafin, tóku að berast fregnir um
ýmsa muni, sem kirkjunni mundu
gefast. Og Þegar kirkjan var fullgerð,
voru komnar í eigu hennar eftirtaldir
munir að gjöf:
1- Altaristafla (mynd af Kristi og
lærisveinum hans), máluð af Brynjólfi
Þórðarsyni, frá frú Önnu Stefánsdóttur, ekkju síra Þorvarðs sál. Brynjólfssonar prests að Stað, og börnum
hennar.
2- Messuskrúði, frá kvenfélaginu
Ársól, Súgandafirði.
3- Tvær kirkjuklukkur og tvær
ljósakrónur frá Súgfirðingum í
Reykjavík og vinum safnaðarins þar,
fyrir forgöngu hr. Hans Kristjánssonar
forstjóra Sjóklæðagerðarinnar. Voru
gjafir þesaar svo rausnarlegar, að þær
einnig að mestu borguðu öll hliðarljós
kirkjunnar.
4- Tveir altarisstjakar frá frú Láru
Ó. Kolbeins á stað. 5. Númeratafla

frá hr. Kr. Arnóri Kristjánssyni, húsgagnasmið í Reykjavík.
Allir eru munir þessir mjög vandaðir og svo fagrir, að sannarlegt augnayndi er hverjum, sem sér þá. Verðmæti
þeirra mun vera að minsta kosti 3500
krónur. Þess skal ennfemur getið, að
hr. Kristján Albert Kristjánsson kaupmaður og systkini hans gáfu lóð undir
kirkjuna. Fyrir nokkurum árum voru
þau hjónin, frú Anna Ingvarsdóttir og
hr. Jónas Tómasson tónskáld frá Ísafirði, á ferð hér og efndu til hljómleika
og stofnuðu með ágóðanum „Orgelsjóð Suðureyrarkirkju". Af skiljanlegum ástæðum beindist fjársöfnunin
meira að kirkjunni sjálfri en þessum
sjóði, og hafði hann því ekki náð miklum vexti, er til þess kom, að kaupa
hljóðfæri fyrir kirkjuna, en án þess gat
kirkjan vitanlega ekki verið. Og með
því að kirkjubyggingarnefndinni þótti
það ekki viðeigandi, að skila kirkjunni af sér án þess að hljóðfæri fylgdi
henni, afréð hún að festa kaup á orgeli,
sem talið er 2000 kr. virði.
En í sambandi við kaupin bættust
enn við vini kirkjunnar þau hjónin frú
Guðrún Friðriksdóttir frá Mýrum og
hr. forstjóri Karl Ryden í Reykjavík,
sem gáfu til kaupanna 200 krónur.
Og enn hafa sjóðnum borist gjafir frá
ýmsum. En þrátt fyrir þetta er skuld
vegna orgelkaupanna 700 krónur, og
er það hin eina skuld, er á kirkjunni
hvílir nú. En vonandi hverfur hún
áður en langt um líður.
Að lokum vil ég þakka af alhuga
öllum nær og fjær, sem á einn eða
annan hátt hafa unnið að byggingarmáli Suðureyrarkirkju, og eiga fyrst
og fremst allir Súgfirðingar þar óskiftar þakkir Allar þessar gjafir, smáar
og stórar, eru mikils virði. En meira
virði er sá hlýi hugur til málefnisins og ræktarsemi sú, er gefendur
bera til átthaga sinna, sem stendur
á bak við gjafirnar. Að minni hyggju
hafa Súgfirðingar unnið þrekvirki
með byggingu Suðureyrarkirkju. Og
byggingarsaga hennar ber þess ljós
merki, að hér ríkir góður andi, og
að samtök og góður vilji fá miklu til
vegar komið. Ég er sannfærður um, að
Suðureyrarkirkja verður söfnuðinum
til sannrar gleði og Guðs blessunar á
komandi tímum. Og það er einlæg ósk
mín, að eins og kirkjan gnæfir há og
tignarleg yfir Suðureyrarkauptúni, svo
séu hugsanir Súgfirðinga hátt hafnar yfir alt dægurþras, þegar til stórra
átaka kemur. Súgfirðingar! Verum
ávalt minnugir þess, að sameinaðir
stöndum vér en sundraðir föllum vér.
Guð blessi framtíð Súgandafjarðar.
Örnólfur Valdemarsson
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Sviðaveisla
í Sævangi
L

augardaginn 21. október var
sviðaveisla haldin í sjötta sinn.
Aðsókn var mjög góð og um
100 manns fylltu húsið. Gestir komu
víða að, ekki bara frá næsta nágrenni
í Tungusveit og Hólmavík heldur
einnig frá Kaldrananeshreppi, Reykhólasveit, Ísafjarðardjúpi og frá Höfuðborgarsvæðinu. Það var Sauðfjársetrið sem stóð fyrir veislunni. Ester
Sigfúsdóttir, forsvarsmaður setursins
var ánægð með aðsóknina og ekki síður hversu vel dagskrá sviðaveislunnar
heppnaðist.
Jón Jónsson, þjóðfræðingur var
veislustjóri og leysti það verkefni
af hendi með mikilli prýði. Gunn-

ar Jóhansson og Kristín Einarsdóttir
skemmtu gestum með sögum og söng.
Ræðumaður kvöldsins var Eiríkur
Valdimarsson. Þá spiluðu veislugestir
bingó og skemmtu sér upp á gamla
móðinn.
Þjóðfræðingar komu mikið við
sögu. Auk Jóns veislustjóra eru Kristín
Einarsdóttir og Eiríkur Valdimarsson
þjóðfræðingar og Dagrún Jónsdóttir,
sem starfaði við skemmtunina er við
þjóðfræðinám.
Boðið var upp á sviðamat af ýmsu
tagi. Svið voru bæði heit og köld, reykt
og söltuð, sviðalappir og sviðasulta ný
og reykt. Í eftirrétt var boðið upp á
blóðgraut, ávaxtagraut og frómas.

Fæst í
Eymund
sson
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Norsk-íslenska síldin:

30% villa í
stofnmatinu

H

afrannsóknarstofnun hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem greint
er frá því að uppgötvast hafi villa
í gögnum frá bergmálsleiðangri á
hrygningarslóð við Noreg fyrir árin
1988-2008 sem hafi leitt til rangs
mats á stofnstærð norsk-íslenska
vorgots síldarstofnsins. „Leiðrétta
stofnmatið sýnir stærð hrygningarstofns árið 2017 vera 14% lægri og
fiskveiðidauði ársins 2016 er 15%
hærri heldur en stofnmatið sem
kynnt var í september sl. Samþykkt
aflaregla gefur 32% lægra ráðlagt
aflamark fyrir árið 2017 og 30%
lægra ráðlagt aflamark fyrir árið
2018 en fyrri útgefnar ráðgjafi“ segir í fréttatilkynningu stofnarinnar.

Bolungavík:

Það er alþjóðahafrannsóknarráðið (ICES) sem gefur út ráðleggingar um veiði úr stofninum.
Íslensk skip veiddu 50 þúsund tonn
úr norsk-íslenska síldarstofninum í
fyrra. Stóðu veiðarnar yfir frá ágúst
til desember og voru innan íslensku
fiskveiðilögsögunnar.
Ekki er í gildi samkomulag milli
þeirra þjóða sem stunda veiðar úr
norsk-íslenska síldarstofninum um
skiptingu aflahlutdeildar og hver
þjóð hefur því sett sér aflamark. Afleiðingarnar eru að frá árinu 2013
hafa veiðar umfram ráðgjöf ICES
numið 10–21% á ári. Samhliða hefur stofninn farið minnkandi vegna
lélegrar nýliðunar allt frá árinu
2005.
Auk Íslendinga eru það Færeyingar, Norðmenn, Rússar og
Evrópusambandið sem veiða úr
stofninum.

Veiðigjöld þrefaldast
milli ára
Veiðigjöld - Bolungavík

V

eiðigjöld á landaðan afla í
Bolungavík munu þrefaldast
að krónutölu milli fiskveiðiára samkvæmt samantekt sem Jón
Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungavík hefur undir höndum. Á síðasta
fiskveiðiári 2016/17 var 15 þúsund
tonnum af bolfiski og rækju landað í
Bolungavíkurhöfn, þar af 10 þúsund
tonnum af þorski. Áætlað greitt veiðigjald var um 100 milljónir króna. Á
yfirstandandi fiskveiðiári stefnir í að
upphæðin hækki í 311 milljónir króna
miðað við sama landaðan afla.
Það er einkum tvennt sem hefur
breyst í forsendunum. Það fyrra er að
veiðigjaldið er nú verulega hærra en
á síðasta ár. Fyrir hvert kg af þorski
verður veiðigjaldið 23 kr nú en voru
11 kr á síðasta fiskveiðiári. Hitt sem

hefur breyst er að fallinn er niður
afsláttur af álögðu veiðigjaldi sem
útgerðir hafa fengið vegna kaupa á
fiskveiðiheimildum. Hækkun veiðigjaldsins er vegna góðrar afkomu á
árinu 2015, sem var mun betri en árið
2014. Hækkun veiðigjaldsins vegna
betri afkomu í þorski og ýsu skýrir 140
milljónir króna af hækkuninni og 54
milljónir króna skýrast af því að afslátturinn er fallinn niður.
Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri
segir í samtali við blaðið Vestfirðir að
hann viti ekki um neinn sem andmæli
því að ríkið innheimti veiðigjald en
hann hefur áhyggjur af því að gjaldið
sé of íþyngjandi fyrir útgerðina miðað við rekstrarforsendur um þessar
mundir. Afkoma í sjávarútvegi breytist mjög hratt og ef öll framlegðin fari

AllAr gerðir reimA og færibAndA

í veiðigjaldið gæti það leitt til samþjöppunar veiðiheimilda. Jón Páll
bendir á að síðustu ár hafi veiðiheimildir leitað inn á höfuðborgarsvæðið
og hlutur þess í aflaheimildunum hefur vaxið. Þá minnir Jón Páll Hreinsson

á tillögu í skýrslu um stefnumótun í
fiskeldi þess efnis að hluti veiðigjalds
á greinina renni til sveitarfélagsins þar
sem starfsemi er. Segir Jón Páll það
eðlilegt að hluti veiðigjaldsins í sjávarútvegi renni til sveitarfélaga.

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is

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 vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is
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Kalkþörungaverksmiðja við
Ísafjarðardjúp
Fyrirhuguð
efnistökusvæði

L

ögð hefur verið fram frummatsskýrsla um efnisnám kalkþörungasets í Ísafjarðardjúpi.
Það er Íslenska kalkþörungafélagið
ehf sem hyggur á vinnslu á kalkþörungasetinu. Félagið rekur þegar verksmiðju á Bíldudal og áformar að halsa
sér völl við Ísafjarðardjúp. Verskmiðjan í Arnarfirði hefur leyfi til vinnslu
á 82.000 tonnum af seti árlega en sótt
er um leyfi fyrir 120.000 tonna verksmiðju við Djúp. Allmörg störf fylgja
verksmiðjunni. Alls eru 25 starfsmenn
á Bíldudal og verða þeir fleiri í fyrirhugaðri verksmiðju við Ísafjarðardjúp.
Einar Sveinn Ólafsson sagði í viðtali við blaðið Vestfirðir að nýlega
hefði runnið út frestur til þess að gera
athugasemdir við frummatsskýrsluna og væri nú unnið að því að svara
framkomnum athugasemdum. Málið
færi síðan til Skipulagsstofunar sem
gæfi álit sitt. Að sögn Einars Sveins
er Íslenska kalkþörungafélaginu efh
væri full alvara með áformum sínum og hluthafar fyrirtækisins væru
reiðubúnir til þess að setja fé í verksmiðjuna. Ef allt gengi að óskum sá
Einars Sveinn Ólafsson fyrir sér að
öllum undirbúningu yrði lokið eftir
2 ár og þá gætu framkvæmdir hafist
og verksmiðjan færi í gang eftir 4 ár
héðan í frá.
Einar Scveinn benti á að það
þyrfti að gera hafnarmannvirki og

er í megindráttum sú að vegna framlagðra mótvægisaðgerða sem fela í
sér tilflutning á lifandi yfirborðslagi
kalkþörunga komi framkvæmdin til
með að hafa óveruleg neikvæð áhrif
á lífríki botns og auðlindina kalkþörungaset.“

Efnistökusvæðin eru við
Æðey og Kaldalón.
Mynd: Þorsteinn Haukur Þorsteinsson

það heyrði til verksviðs hins opinbera. Hvað orkumálin varðar sagði
Einar Sveinn Ólafsson að Orkubú
Vestfjarða teldi sig geta afhent 3 MW í
Súðavík og ef til vill gæti verksmiðjan
farið gang með það afl að viðbættri
orkuframleiðslu með gasi, en samtals
þyrfti verksmiðjan um 8 MW.
Fram kemur í frummatsskýrslunni
að verksmiðjan verði líklega í Súðavík

en óvissa sé um raforkuafhendingu
þar. Aðeins er ráðgert að vinna um
18% af kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi og því ekki hætta á ofnýtingu
líkt og þekkist frá Evrópu. Í skýrslunni segir: „Í matsvinnu var lagt mat á
áhrif framkvæmdarinnar á umhverfisþættina lífríki botns, vatnsgæði sjávar,
auðlindina kalkþörungaset, samfélag,
fornleifar og landbrot. Niðurstaðan

Um efnistökuna segir: „Efnistakan
gæti tekið 4-6 vikur á hverju ári, fjórum sinnum á ári, rúma viku í senn.
Sótt verður um leyfi til að nema allt að
120.000 m3 á ári. Efnistakan fer fram
á grunnsævi, á minna en 20 m dýpi.
Fjarlægð efnistöku frá landi er aldrei
minni en 200 m“.
Um staðsetninguna í Súðavík segir að „Helsti kostur þess að staðsetja
verksmiðjuna á Súðavík er nálægð við
efnistökustaði og lágmörkun flutningskostnaðar. Þá eru hafnaraðstæður
við Langeyri góðar frá náttúrunnar

hendi. Áætlanir ganga útfrá því að
verksmiðjan rísi á landfyllingu innan
við Langeyri.“ Þá er það talinn kostur
að verksmiðjan mynda standa nokkuð
fjarri byggðinni í Súðavík og að hún sé
vel staðsett með tilliti til vindátta.
Verði það úr að þurrkarinn verði
rekinn með gasi má reikna með að það
þurfi 360 tonn af própangasi á hverju
ári með heildarlosun gróðurhúsaloftegunda upp á 1094 tonn af CO₂
ígildum á ári. Á móti þeirri mengun
verður gróðursett og grætt upp land.
Rykmyndun fylgir verksmiðjunni en
ekki gert ráð fyrir vanda af þeim sökum vegna lausna sem koma munu í
veg fyrir rykmyndunina.
Fram kemur að efnistaka trufli
hrygningu bleikju og laxfiska og því
verði dæling tímasett utan hrygningatíma. Einar Sveinn Ólafsson segir að
ekki hafi borist athugasemdir frá laxveiðiréttarhöfum.

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

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

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

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

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

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

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 staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja 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 kaffiborðið 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.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

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

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
KRAFTMIKLU FÓLKI TIL STARFA
Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og
flutningalausna. Framtíðarsýn Íslandspósts er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar
síbreytilegum þörfum viðskiptavina.

Starfsmaður óskast í afgreiðslu
Pósturinn óskar eftir að ráða starfsmann í framtíðarstarf við afgreiðslu á pósthúsinu Ísafirði. Óskað er eftir jákvæðum
einstaklingi með ríka þjónustulund sem á auðvelt með samskipti. Starfið felur í sér almenna afgreiðslu og frágang
sendinga. Vinnutíminn er frá 08:30 - 16:45 og þarf viðkomandi að geta hafið störf í byrjun febrúar 2018.
Hæfniskröfur
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð ritfærni og almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Gabríela Aðalbjörnsdóttir í síma 825-1123 eða í netfangi gabrielaa@postur.is
Pósturinn hlaut Gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2016. Pósturinn leggur mikla áherslu á
jafna stöðu kynjanna og er það mikilvæg staðfesting á því að vel sé staðið að jafnréttismálum hjá
fyrirtækinu og að mikið sé lagt upp úr því að tryggja að allir fái jöfn tækifæri og eigi þann kost að
vaxa og dafna í starfi á eigin verðleikum.

Umsóknarfrestur:
12. nóvember 2017

Umsóknir:
postur.is
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Hitaveita á Hólmavík

H

itaveita er væntanleg á
Hólmavík. Þetta virðist vera
í kortunum. Andrea K. Jónsdóttir staðfestir að hreppsnefnd hafi
sett fé inn á fjárlagsáætlun þessa árs til
undirbúnings hitaveitu á Hólmavík.
Og að undirbúningur sé hafinn með
gagnaöflun og fleira. „Fyrsti áfanginn
fer í að afla upplýsinga um hvað þetta
allt muni kosta ef af verður, það má
því kannski segja að við vinnum að
gerð kostnaðaráætlunar. Í því fellst
m.a. að skoða kosti í stöðunni og
möguleika. Við höldum áfram í vetur og á næsta ári“ segir sveitarstjóri
Hólmavíkurhrepps í svari sínu við
fyrirspurn blaðsins Vestfirðir. Haraldur V.A Jónsson, hreppsnefndarmaður segir að málið sé í forathugun hjá
hreppsnefndinni. „Mér líst nokkuð
vel á það“ segir Haraldur og segist búast við því að endaleg ákvörðun verði
tekin fyrir áramót með afgreiðslu
fjárhagsáætlunar Strandabyggðar fyrir næsta ár.
Dagana fyrir nýafstaðnar alþingiskosningar veitti Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið 63,3, milljónir króna til nokkurra verkefna í
sóknaráætlun á Vestfjörðum og af
því fé er 4 milljónum króna til uppbyggingar hitaveitu á Hólmavík.
Vatnið í hitaveituna myndi koma
frá borholum í Hveravík, sem er
norðan megin í Steingrímsfirðinum.
Eftir því sem blaðið kemst næst yrði
lögð pípulögn yfir fjörðinn og stofnkostnaðurinn við alla hitaveituna
gæti verið um 300 milljónir króna.
Samkvæmt upplýsingum blaðsins er
gert ráð fyrir að Strandabyggð standi
fyrir framkvæmdum og myndi eiga

hitaveituna. Þá er talið að ríkið myndi
styrkja framkvæmdina um fjárhæð
sem svara núverandi niðurgreiðslum
til húshitunar með rafmagni í allt að
16 ár sem færi langt með að greiða
stofnkostnaðinn.
Gunnar Jóhannsson er eigandi og
ábúandi á Hveravík og hann sagði
í samtali við blaðið Vestfirðir að
allt væri tilbúið til framkvæmda af

„

Ég er búinn að leggja 40 milljónir
króna í verkefnið

hans hálfu. Búið væri að bora rannsóknarholu og vinnsluholu sem gæfi
38 sekúndulítra af 68 °C heiti vatni.
Gunnar segir að hann hafi notað

vatnið í Hveravík í 8 ár til húshitunar
og að það sé einnig gott drykkjarvatn.
„Ég er búinn að leggja 40 milljónir
króna í verkefnið“ segir Gunnar. Enn

er ósamið um greiðslu fyrir vatnið
og segist Gunnar Jóhannsson vilja fá
sanngjarnt afgjald fyrir. Samkvæmt
kostnaðaráætlun sem Gunnar hefur
látið gera fyrir sig verði hitaveitan um
helmingi ódýrari í húshitun en núverandi rafmagnshitun og munurinn
verði enn meiri fyrir fyrirtæki. Hann
tekur að þau muni greiða aðeins ¼ 1/3 af núverandi kostnaði.

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Nú er góður tími til að panta með
þeim aukabúnaði sem þið óskið

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
- Basis, 16” álfelgur, sjálfsk, dráttarkúla og fleira.
Verð: 3.790.000 kr.
-Intense plús, sjálfsk, dráttarkúla, 360gráðu myndavél,
18” álfelgur, 50/50 leður og fleira. Verð: 4.330.000 kr.
- Instyle, 18” álfelgur, dráttarkúla, 360 gráðu myndavél,
Leður sæti, gler topplúa og fleira. Verð: 4.880.000 kr.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira

Sími 565 1489 - Hringhella 12 - 221 Hafnarfjörður - isror@isror.is - www.isror.is
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RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.
RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

Það er svo dýrmætt að geta kúplað sig út úr amstrinu og gefið sig allan í það sem veitir gleði. Náð fullkomnu jafnvægi.
RAV4 endurstillir þig og kröfur þínar til aksturs. Mýktin er slík að þú kemst lengra og hærra, áreynslulaust í allar áttir
og hönnunin er svipmikil að innan sem utan. Teygðu þig í það sem þú þráir. Komdu og reynsluaktu.
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
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

