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Þingmenn svara og svara
ekki um samgöngumál

VESTURLAND:
amgöngumál til og frá höfuðborgarsvæðinu og til Vesturlands hafa undanfarið verið til
umræðu. Það gerist meðal annars í
kjölfar þess að Sigurður Ingi Jónsson
samgönguráðherra og formaður Framsóknarflokksins sagði við fjölmiðla nú
eftir áramót að til greina kæmi að halda
áfram gjaldtöku í Hvafjarðargöng. Eins
og kunnugt þá á henni að óbreyttu að
ljúka síðar á þessu ári.
Af þessu tilefni fengu allir átta þing-

S

menn Norðvesturkjördæmis sendar
samhjóða spurningar frá ritstjórn Vestra
með tölvupósti um liðna helgi. Þær
sneru að því hver afstaða þingmannanna
væri til gjaldtöku í Hvalfjarðargöng,
um hugsanlegar endurbætur á Vesturlandsvegi og Sundabraut. Þrír sólarhringar gáfust til svara. Sérstaklega var
tekið fram af tillitsemi við þingmennina
að svörin þyrftu ekki að vera löng.
Skemmst er frá því að segja að
einungis tveir þingmanna Norðvesturkjördæmis létu svo lítið að svara þessum

spurningum. Lesendum Vestra, sem er
útbreiddasti prentmiðillinn á svæðinu
frá Mosfellsbæ að Reykhólasveit, skal
eftirlátið að hugleiða hvað valdi þessu
sinnuleysi svo margra hinna nýkjörnu
fulltrúa við að svara spurningum um
jafn mikilvæga þætti er varða öryggi
fólks og búsetuskilyrði.
Hér á eftir fara þó svör þeirra
tveggja þingmanna sem taka bersýnilega hlutverk sitt alvarlega við að eiga
orðastað við sína umbjóðendur um
mikilvæg málefni:

Guðjón Brjánsson
þingmaður Samfylkingar

1. Hver er afstaða þín til þess hvort gjöld í Hvalfjarðargöng
skuli afnumin á árinu eða gjaldtöku haldið áfram í einhverri mynd?

Haraldur Benediktsson
þingmaður Sjálfstæðisflokks:
1. Hver er afstaða þín til þess hvort gjöld í
Hvalfjarðargöng skuli afnumin á árinu eða
gjaldtöku haldið áfram í einhverri mynd?

„Innheimtu veggjalda í Hvalfjarðargöng lýkur í sumar/
haust. Þar með eru endurgreidd lán sem tekin voru og
göngin afhent Vegagerðinni til rekstrar. Fyrir þessu eru til
viðbótar margar aðrar ástæður - ein er sú að innheimtukerfið er gamalt og úrelt. Að samningar og skulu standa og
framvegis. Það er önnur og ný ákvörðun að halda áfram
innheimtu veggjalda og kemur varla til greina nema til að
fjármagna samgöngu endurbætur um Vesturlandsveg. Ef
til slíks kemur, sem ég vil ekki hafna fyrirfram, þá verður
að vera komin i notkun veruleg samgöngubót. Svo sem
breikkun vegar um Kjalarnes.“

2. Telur þú ástæðu til þess að farið verði í
breikkun Vesturlandsvegar og þá hvenær?

„Já sem allra fyrst - vegna umferðarmagns og umferðaröryggis má ekki draga þá framkvæmd. Úrbætur á þessari leið
eru gífurlega hagkvæmar og skila sér fljótt og vel til baka.
Það skiptir Norðvesturkjördæmi allt miklu máli að úrbætur
á þessari leið gangi vel.“

3. Hver er afstaða þín til Sundarbrautar? Ætti
hún að verða fjármögnuð með veggjöldum?

„Já. Ég hafna alls ekki veggjöldum vegna Sundabrautar
- enda ávinningur þeirra sem nota slíka samgöngubót
veruleg. Í allri umræðu um veggjöld hef ég lagt áherslu á

að önnur fjármögnun og ný nálgun er nauðsynlegt til að
ná framförum fyrr. Það má aldrei gleyma ávinning þeirra
sem nota slíka samgöngubætur - í öryggi, ferðatíma eða
sparnaði á eldsneyti og ökutækjum. Grundvallarmál er
að mismuna ekki einstaka landshlutum með samgöngubætur og fjármögnun þeirra. En vilji íbúa þessara svæða
um slíkt ræður að sjálfsögðu hraða og hvernig þessum
málum vindur fram. Þeir sem hafna fyrirfram umræðu
um veggjöld og nýja nálgun verða að svara hvernig framförum og nútímasamgöngur eiga að byggjast upp. Ef ekki
má nota gífurlega vaxandi umferð - til að komast hraðar
áfram með endurbætur - þá munu ekki verða stórstígar
framfarir. Þó oft sé vitnað um miklar tekjur af umferð til
ríkissjóðs, sem eru örugglega réttmæt ábending, þá er
staðreyndin sú að við erum ekki að fara nota þá skattpeninga í vegagerð - því miður. Þeim skattpeningum
hefur undanfarið verið forgangsraðað til heilbrigðis og
menntamála. Það er ekki hægt að nota sömu krónurnar
oft. Ég minni á að miklum fjárhæðum hefur verið varið
til að bæta vegi um Hellisheiði, Reykjanesbraut og Suðurstrandaveg. Á sama tíma, til dæmis frá opnun Hvalfjarðarganga, hefur nánast ekkert þokast í vegtengingum
við Vestur- og Norðurland. Áhrifin af þeirri stöðnun má
meðal annars lesa úr þeirri þróun sem orðið hefur í fjölgun íbúa og nýbygginga á Reykjanesi og Hveragerði og
Selfossi. Berum það saman við vöxt á Kjalarnesi, í Kjós,
Akranesi, Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð. Það segir
mikla sögu.“

„Ég fagna auðvitað þessum áfanga eins og allir Skagamenn og raunar vegfarendur almennt. Þetta er í samræmi við samninga sem gerðir voru á sinum tíma og hafa að öllu leyti verið uppfylltir og gott betur. Það er reyndar
sjálfstætt skoðunarefni þegar verkefnið verður gert upp síðar á þessu ári.
Að óbreyttu á vitaskuld að leggja af gjaldtöku eins og upp var lagt með.
Annað eru brigsl við alla þá sem að málum hafa komið, fyrst og fremst
þá sem greitt hafa þetta mannvirki með veggjöldum og sættust á það sem
tímabundna ráðstöfun í ljósi mikilvægra hagsmuna íbúanna og þrátt fyrir
mismunun, svona í heildar samhenginu.“

2. Telur þú ástæðu til þess að farið verði í breikkun Vesturlandsvegar og þá hvenær?

„Það á tafarlaust að hefja framkvæmdir við endurbætur á þessum vegi sem
gegnir lykilhlutverki í bæði fólksflutningum og vörumiðlun um allt land og
er háskalegur eins og dæmi sanna. Verkefnið er reyndar á samgönguáætlun
en varð fyrir hinum margfræga niðurskurðarhníf. Nú er tími til kominn að
leggja þann lúna kuta til hliðar og byrja uppbygginguna, skila mun hærra
hlutfalli af tekjum sem ríkissjóður hefur af bílaumferð og bifreiðagjöldum
í viðhald og ný samgöngumannvirki en ekki verja þeim í algjörlega óskyld
verkefni. Það er erfitt að una við þetta þegar við horfum upp á niðurnídda
vegi hringinn í kringum landið sem standa vexti í atvinnulífi og byggðaþróun fyrir þrifum.“

3. Hver afstaða þín til Sundabrautar? Ætti hún að verða
fjármögnuð með veggjöldum?

„Ég styð glaður gerð Sundabrautar en vil sjá Kjalarnesið og þjóðvegakerfið í heild í mun betra standi áður en það fær forgang í undirbúnings- og
skipulagsvinnu. Þetta er verkefni sem er af allt öðrum toga en t.d. Hvalfjarðargöngin og engin spurning um að skoða mætti veggjöld af þeim
ástæðum.“

Bæjarstjórn ályktar um Vesturlandsveg
AKRANES:
fundi bæjarstjórnar Akraness
þriðjudaginn 9. janúar 2018 var
samþykkt eftirfarandi ályktun:
„Bæjarstjórn Akraness skorar á samgönguyfirvöld að bregðast nú þegar við
ástandi Vesturlandsvegar á Kjalarnesi og
veita frekari fjármunum til nauðsynlegra
úrbóta vegna tvöföldunar vegkaflans.
Ljóst er að við núverandi ástand verður
ekki unað og vegamálastjóri hefur sjálfur stigið fram og sagt vegkaflann hættulegan og brýnt að aðskilja akstursstefnur.
Þegar æðsti embættismaður vegamála

Á

á Íslandi lýsir því yfir að banaslys á tilteknum vegkafla sé kannski ekki mjög
óvæntur atburður þá verður að bregðast
við því með viðeigandi hætti.
Í Samgönguáætlun 2015–2018 er
gert ráð fyrir 700 milljónum króna til
endurbóta á Vesturlandsvegi. Þrátt fyrir
auknar fjárveitingar í þágu umferðaröryggis í nýsamþykktu fjárlagafrumvarpi,
er vegkaflanum um Kjalarnes raðað
enn aftar í röðina en áður og einungis
gert ráð fyrir að verja 200 milljónum
til endurbóta með uppbyggingu hringtorgs við Esjumela, sem verður það

áttunda í röð hringtorga frá Keldnaholti
að Esjumelum.
Bæjaryfirvöld á Akranesi hafa
margsinnis undanfarin ár vakið athygli
á brýnni nauðsyn þess að framkvæmdum á Vesturlandsvegi verði hraðað umfram þær áætlanir sem þó birtast í langtímasamgönguáætlun. Það er með öllu
óviðunandi að árið 2018 sé enn verið
að keyra Vesturlandsveg sem einu einbreiðu og óupplýstu þjóðleiðina út úr
Reykjavík og er það ástand ekki í samræmi við áherslur stjórnvalda um forgangsröðun í þágu umferðaröryggis.“

Erum að taka upp vorið 2018
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Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NÝR LAND CRUISER
ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 86930 12/17

E I N FA L D L EG A TO P PA R A L LT

Verð frá: 7.490.000 kr.

Í 65 ár hefur Land Cruiser drottnað yfir landslaginu og nú skartar þessi fjórhjóladrifni konungur jeppanna nýju útliti, ytra sem innra.
Hann státar af nýju mælaborði með stærri skjá og nýjum eiginleikum á borð við Toyota Safety Sense sem auka enn á öryggið sem
alltaf hefur verið hluti af sterkbyggðri gæðahönnun jeppans sem einfaldlega toppar allt.
• Nýr Land Cruiser 150 býðst með 33" breytingu að kostnaðarlausu
• 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Land Cruiser 150
Kynntu þér Toyota FLEX, frábæra leið til að eignast nýja Toyota bifreið á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

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 Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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leiðari

Enn og aftur
um samgöngur

A

ð sjálfsögðu á að ganga eftir því af fullri einurð að staðið verði við
það að gjaldtaka í Hvalfjarðargöng falli niður á þessu ári. Brottfall
gjaldsins um göngin verður mikil lyftistöng fyrir Vesturland. Við
sjáum að landshlutinn hefur farið halloka í samkeppni við Reykjanes og
sveitarfélögin á Suðurlandi. Þetta er augljóst þegar bornar eru saman prósentutölur um íbúafjölgun síðustu ára
svo sem á Akranesi, í Reykjanesbæ og í Árborg. Gjaldið
í Göngin fælir fólk frá því að velja sér búsetu norðan
Hvalfjarðar. Það skekkir líka stöðu atvinnulífsins.
Síðan er löngu tímabært að tvöfalda Vesturlandsveg frá Hvalfjarðargöngum að Kollafirði. Þessi
vegarkafli er einfaldlega stórhættulegur og ónýtur
vegna skorts á viðhaldi. Umferðarþunginn hefur víða
myndað djúp hjólför í veginn. Þessi hjólför fyllast af vatni þegar rignir.
Af þessu skapast mikil hætta. Það er ekkert grín að fara um þennan veg
í roki, rigningu og slæmu skyggni. Við þetta bætast svo ótal afleggjarar
sem liggja inn á þennan veg og fleira mætti telja.
Nú verður að taka samgöngumálin sunnan Hvalfjarðar milli Ganga og
höfuðborgarsvæðisins föstum tökum og gera áætlun sem staðið verður
við. Lagning Sundabrautar ætti að verða eitt helsta kosningamál í sveitarstjórnarkosningunum sem fara fram í vor. Fyrsti áfangi hennar yrði þá
tafarlaus tvöföldun Vesturlandsvegar milli Ganga og Kollafjarðar.
Seinni áfangar sem farið verður í strax að þessu loknu yrði svo vegtenging yfir Sundin og inn á höfuðborgarsvæðið. Þessa síðari áfanga
mætti gjarnan fjármagna með hóflegum veggjöldum sem yrðu innheimt
eftir að mannvirkin stæðu klár ef það yrði til þess að flýta fyrir. Það er jú
augljós sparnaður fyrir vegfarendur að geta farið Sundabraut og sleppa
þannig við að aka gegnum Kollafjörð, Mosfellsbæ og öll hringtorgin.
Magnús Þór Hafsteinsson

1. tölublað, 2. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson.
Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað
komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

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
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.
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Heimsóttur
Páll á Húsafelli
HÚSAFELL:
áll Guðmundsson á
Húsafelli er tvímælalaust einn af merkustu
núlifandi listamönnum. Hann
hefur starfað bæði hér á landi
og erlendis. Auk þess hefur Páll
haldið fjölda sýninga. Páll er
ákaflega fjölhæfur. Hann málar
bæði með olíu- og vatnslitum,
stundar berg- og svellþrykk,
hann býr til skúlptúra og höggmyndir úr grjóti.
Auk þessa hefur Páll hefur
sett saman steinhörpur og flutt tónlist með fjölmörgum listamönnum.
Þar má telja Eivöru Pálsdóttur frá
Færeyjum og hljómsveitina Sigurrós, bara til að nefna
nokkra.
Páll hefur hlotið
ótal viðurkenningar.
Nú er verið að reisa
nýbyggingu í Húsafelli
sem hýsa á safn legsteina sem forferður
Páls á Húsafelli gerðu í
eina tíð. Einnig er búið

P

að koma fyrir og gera upp gamalt
pakkhús sem Kaupfélag Borgfirðinga
átti og stóð áður í Borgarnesi. Þar

verða steinhörpur Páls, nokkur
verka hans og aðstaða til listsköpunar.
Ljósmyndirnar sem hér fylgja
sýna Pál á Húsafelli við listsköpun sína í Pakkhúsinu á Húsafelli í
síðustu viku þar sem hann málaði,
spilaði á steinhörpur og sýndi verk
sín. Það eru forréttindi að sjá þennan
mikla og einstæða hæfileikamann að
störfum.

Gott ráð við kvefi
og kinnholubólgu
Otrivin Menthol nefúði, lausn. Inniheldur xýlómetazólínhýdróklóríð. Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Otrivin Menthol 1 mg/ml er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

6

11. janúar 2018

Helga Haraldsdóttir

Fleiri gamlar Akranesmyndir Ralphs Morse
AKRANES:
síðasta tölublaði Vestra, 14. desember síðatliðinn, voru birtar ljósmyndir teknar á Akranesi fyrir einum 74 árum síðan eða í byrjun árs 1944.
Myndasmiður var Ralph Morse, einn
þekktasti og færasti fréttaljósmyndari
LIFE-tímaritsins í Bandaríkjunum.
Þessar ljósmyndir voru teknar af
fisklöndun, beitningu, fiskvinnslu og
útskipun ísfisks í Akraneshöfn. Þær
komu í leitirnar í desember sl. og
höfðu ekki birst fyrr hér á landi. Þessar ljósmyndir sem birtust í Vestra voru
ásamt fleirum settar á Facebook-síðuna „Vesturland“ eftir að blaðið kom
út enda ekki fyllilega ljóst hvaða fólk
væri á myndunum og jafnvel hvar þær
höfðu verið teknar.
Myndirnar vöktu greinilega mikla
athygli. Nú hefur tekist að bera kennsl á
andlit nokkurra þeirra sem eru á myndunum, bæði karla og konur, og má skoða
bollaleggingar um þá á fyrr nefndri
Facebook-síðu. Einnig þykir einsýnt að
myndirnar voru margar hverjar teknar í
fiskvinnsluhúsum Haraldar Böðvarssonar & Co. Þar á meðal eru nokkrar myndir sem hljóta að teljast til þeirra elstu á
Akranesi sem til eru af flakafrystingu.
Þarna megi sjá upphaf frystihúsareksturs
á Akranesi sem rekinn var af kappi um
áratuga skeið en hefur nú lagst af.
Hér fylgja svo nokkrar fleiri af þeim
myndum sem Ralph Morse tók á Akra-

Í

nesi þá daga sem hann dvaldi í bænum.
Þær sýna íbúðarhús. Svo er að sjá sem
íslensk húsagerðalist hafi vakið athygli
ljósmyndarans því hann tók margar
fleiri af slíkum myndum hér á landi.
Hér er einnig sería af ljósmyndum
sem Morse tók af Helgu Haraldsdóttur
(1921–1971). Hún var dóttir hjónanna
Haraldar Böðvarssonar og Ingunnar Sveinsdóttur. Þarna var Helga 23
ára gömul, gift Hallgrími Björnssyni
lækni á Akranesi.

Vesturgata 32a.

Vesturgata 32, hús Haraldar Böðvarssonar og Ingunnar Sveinsdóttur.

Hér sjást hús við Vesturgötu og fjær við
Deildartún. Fremst á myndinni er húsið
Grund sem síðar var fært og steinhús
sem enn stendur byggt á lóðinni og er nú
á horni Vesturgötu og Grundartúns. Síðan eru það Vesturgata 43 og 45. Þau og
önnur hús sem glittir í á miðri myndinni
(Deildartún 3, 4 og 5) standa enn öll í dag.

Bíóhöllin nýreist, en hún var færð Akurnesingum að gjöf frá hjónunum Haraldi
Böðvarssyni og Ingunni Sveinsdóttur.

Deildartún 8 en þar bjó á þessum tíma
(1943–1947) Sigmund Lövdahl bakari.

Húsið Auðnar (Vesturgata 46) en þar bjó
Jóhannes Sigurðsson skipstjóri.

NÝ HUGSUN
NÝIR TÍMAR

Smart einbýli

Húsin eru 73m2, þar að auki er 28m2 verönd með
heitum potti.Smart enbýlishús eru hönnuð með
hagkvæmni að leiðarljósi, og ekki síst þarfir
kaupendanna. Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir
einstaklinga, fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En
einnig fyrir bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í
að koma upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt.
Húsin falla undir reglugerð Velferðarráðuneytisins númer
555/2016 og síðar breytingu númer 1052/2017 hvað
varðar stofnframlög/styrki ríkis og sveitarfélaga fyrir
leigufélög. Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr
verksmiðju með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin
til flutnings í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á
viðkomandi byggingastað.
Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

Verð við verksmiðjudyr
fyrir utan flutning aðeins
kr. 22.760.000 með vsk.
Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is
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Sementsverksmiðjan bíð

AKRANES:
ins og alkunna er þá stendur
nú yfir niðurrif á byggingum Sementsverksmiðjunnar
á Akranesi. Hún var reist á árunum
1956–1958. Verksmiðjan sem var í
eigu ríkisins, framleiddi sement fyrir
landsmenn um áratuga skeið. Haustið
2003 seldi ríkið hana til einkaaðila.
Nokkrum misserum síðar var rekstri
hennar hætt. Hún hefur nú staðið auð
um árabil.
Nú þegar verksmiðjan hefur staðið þögul, og jafnvel einnig þegar hún
var í fullum rekstri, má segja að verksmiðjumannvirkin hafi haft yfir sér
ákeðna dulúð í augum almennings
enda svæðið alla jafna lokað nema
þeim sem þar störfuðu.

E

Friðþjófur Helgason ljósmyndari
fór um verksmiðjuna eftir að hún
var lögð niður og festi það sem fyrir augu hans bar á filmu. Myndir
hans bera einstakt vitni um næmt
auga fyrir smáatriðum í dauðu en
merku og sögufrægu iðnfyrirtæki
sem bíður örlaga sinna og niðurrifs.
Nú þegar þessi mannvirki hverfa eða
verður breytt þá verða þessar ljósmyndir dýrmæt listræn heimild um
það sem eitt sinn var í iðnaðarsögu
þjóðar.
Hluti af afrakstri þessarar ljósmyndavinnu Friðþjófs birtist nú í
sýningu á síðum Vestra. Blaðið þakkar honum fyrir myndirnar. Þær segja
meira en þúsund orð. Sjón er sögu ríkari á þremur síðum í þessu tölublaði.

Ljósmyndir: Friðþjófur Helgason
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ður þögul örlaga sinna

Framhald á næstu síðu è

Gott framboð af áhugaverðum jörðum
og tækifærum í ferðaþjónustu

jardir.is
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Hljóðsokkar á stóla
Dempar hljóð um allt að 18dB.
Minnkar slit á gólﬁ.
Má þvo í þvottavél.
Mjög létt að setja á og taka af.
Bráðnauðsynlegt í skóla, mötuneyti
og allstaðar þar sem að fjölmenni
kemur saman.

Verð 862 kr. stykkið
(Þrír litir)

Leitið tilboða í stærri kaup
www.stalidjan.is

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

Gleðilegt nýtt ár
og þökkum samfylgdina
á liðnu ári

Stykkishólmur

Snæfellsbær
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Ræða sr. Örnu Grétarsdóttur
við setningu Alþingis

Sr. Arna Grétarsdóttir prédikar í
Reynivallakirkju í Kjós þar sem hún
tók við stöðu sóknarprests 2016.
Hún kom þangað úr stöðu prests
íslenska safnaðarins í Noregi.

S

r. Arna Grétarsdóttir sóknarprestur á Reynivöllum í Kjós
prédikaði í Dómkirkjunni í
Reykjavík við þingsetningarathöfn
þegar Alþingi var sett 14. desember
síðastliðinn. Ræða hennar vakti athygli
en þar ræddi sr. Arna meðal annars á
persónulegan hátt um málefni hælisleitenda þar sem hún sagði sögu ungs
manns sem í dag er tengdasonur Örnu
og faðir dótturdóttur hennar.

Hér er ræða sr. Örnu við þingsetninguna í heild birt með
góðfúslegu leyfi hennar:
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen.
Mig langar til að byrja á því að fara
með ykkur aftur til ársins 1994. Það ár
fæddist lítill drengur á eldhúsgólfinu
í móttökumiðstöð fyrir hælisleitendur í Þýskalandi. Á þessum árum var
mikill ófriður á Balkanskaganum og
foreldrarnir héldu af stað út í óvissuna, móðirin ólétt og þau lásu þannig
í ástand heimalandsins og landanna í
kring að þar væri ekki óhætt að dvelja
og því var lagt upp í óvissuför, í mikilli
örvinglan í leit að friði og já, í leit að
betra lífi fyrir fjölskylduna.
Líf þessa litla drengs varð ekki alslæmt þó hann hafi alist upp á flakki
milli hinna ýmsu Evrópulanda, þar
sem foreldrar hans sóttu um hæli og

dvöl. Fjölskyldan passaði ekki inn í
neinar mannanna reglur og ramma og
því barst þeim synjun á synjun ofan.
Drengurinn ólst sem sagt upp í einum
fimm löndum, lengi dvöldu þau í Noregi eða í rétt tæp fimm ár. Drengurinn
er um 17 ára gamall, búinn með eitt
ár í framhaldsskóla í Noregi, þegar
fjölskyldan er send til heimalandsins
sem þá var orðið öruggt land, stríðinu var lokið en afleiðingar áralangra
átaka voru t.d mikið atvinnuleysi og
fátækt. Vinir fjölskyldunnar í Noregi
mótmæltu og útbjuggu stuðningssíðu
á facebook, fjallað var um mál þeirra
í fjölmiðlum, en fjölskyldan mótmælti
ekki. Þau sögðu að þau ættu engan rétt
og þó þetta væri erfitt og sorglegt og
alls ekki það sem þau vildu eða veldu,
þá væri þessi ákvörðun yfirvalda í
raun og veru alveg réttmæt. Heimalandið var öruggt, þar ríkti friður
þrátt fyrir mikla fátækt og gríðarlegt
atvinnuleysi. Þau sögðu og það væru
í raun svo margir aðrir sem þyrftu á
þessu frekar að halda en þau. Þau
fluttu því frá Noregi aftur til landsins
sem þau höfðu flúið þegar drengurinn
þeirra var ófæddur, ég geri ráð fyrir að
þau hafi hreinlega verið orðin leið á
rótleysinu og flakkinu.
En drengurinn var ekki sáttur og
lýsir því að erfiðast af öllu hafi alltaf
verið að yfirgefa vinina og skólann.
Nýjir vinir á nýjum stöðum, í nýju
landi gerðu þennan dreng einstaklega

vel færan félagslega og tilfinningalega.
Drengurinn strýkur síðan frá því
sem foreldrar hans kölluðu heimalandið, hann var þá um tvítugt. Hann
ferðast þvert yfir Evrópu og flakkar á
milli Svíþjóðar og Noregs. Ég kynnist
þessum unga manni á þeirri vegferð
hans og líf mitt fléttast inn í lífssögu
drengsins sem byrjar með miklum
lygum sem smám saman leysast upp
þegar traustið rýmir sannleikanum

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

braut og fyrirgefningin lærist og lifist.
Þessi drengur kenndi mér djúpa og
sanna auðmýkt fyrir lífinu og þakklæti
það sem streymir frá honum hef ég
ekki kynnst af þeirri gráðu áður.
Þessi drengur varð mér dýrmæt
gjöf, þó ég hafi lengi vel ekki viljað sjá
hana og alls ekki beðið um hana.

Auðmýkt er gjöf trúarinnar

Nú á aðventunni undirbúum við

fæðingarhátíð frelsarans. Lífssaga Jesú
frá Nasaret er frá fæðingu mörkuð
flótta og fátækt. Foreldrar Jesú flúðu,
kasólétt María ferðast á asna og Jesús
er svo lagður í jötu, líklega í fjárhúsi.
Þessa sögu þekkið þið.
Aðventutextinn um innreið Jesú í
Jesúsalem markar í raun sigurgöngu,
en gangan er langt því frá að vera sýnileg eða skiljanleg. Sigurgangan er hafin
í svo mikilli auðmýkt leiðtogans að það

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Loftræsting

Gastæki

Grátandi gluggar?

Einnota kútar
Engin leiga

Er loftrakinn of hár! Þurrkaðu loftið.

Varmaendurvinnsla - orkusparnaður

Tilboð
kr
24.990

Hljóðlátir Hitablásari
Blásarar

100 mm

Frábær í bílskúrinn

Tilboð
frá kr

Tilboð
frá kr

69.990

29.990

Þakblásarar Hitavír
Mikið úrval af stærðum og
gerðum.

Þurrktæki

Tilboð
frá kr

Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Verð
frá kr

39.990

3 - 2013
98

30

1

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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1.450

viftur
.is
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Tæki til vetrarþjónustu
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getum a.m.k lært það að það er ekki
lífi og samfélagi til framdráttar að loka
inni í skáp nokkuð af því sem tilheyrir
reynsluheimi manneskjunnar. Þar vil
ég sérstaklega nefnda eina af grundvallarþörfum manneskjunnar og það
er trúarþörfin. Trúin og trúarreynslan
verður að fá að vera hluti af hinu opinbera rými. Þó trúin sé lifuð á hinu
einstaklingsbunda og persónulega sviði
þá er hún einnig lifuð í samfélagi manna
á milli og miðlar siðferði og gildismati.

Reynivallakirkja í Kjós.

Gjöf fyrirgefningar
er traust

Þinghúsið undir fullum
mána rétt fyrir jól.

getur verið erfitt að átta sig á því að þar
fer sterkur leiðtogi. Hvernig getur leiðtogi, sem Jesús, riðið inn í Jerúsalem á
litlum asna en ekki á stórum og stæðilegum fáki? Jú, lærdómur kristninnar
er að styrkleiki fullkomnast í veikleika.
(2.Kor.12.9) Sterkir leiðtogar stíga fram
í auðmýkt og þakklæti, þeir miðla
visku trúar og trausts og sýn sem allur
þorri hlýðir á, trúir á og fylgir þó aldrei
skyldi það vera gagnrýnilaust.
Hvaðan sprettur svo þessi auðmýkt sem Jesús sýndi og kenndi með
orðum og verkum? Jú, auðmýktin
getur sprottið frá lifaðri reynslu, jafnvel þroska áranna eða því sem ég hef
mesta trú á og það er sú trú manneskjunar að hún sé ekki æðst, fremst,
mest og best. Heldur sé manneskjunni
eitthvað æðra. Í auðmýktinni finnst
trúin á tilgang sem á sér æðra markmið og nær lengra en það verkefni
sem staðið er frammi fyrir þar og þá
– hér og nú. Ég vil að sjálfsögðu líta
til almáttugs Guðs sem er hinn sanni

kærleikur, sem sér og skilur
að hvert okkar skref, sérhver
lifuð reynsla, slæm og góð
hafi annað og æðra markmið
til kennslu eða nýs skilnings.
Skilnings sem gerir dyrnar
breiðari og hliðið hærra.
Kristin leiðtogafræði er því
alveg einstök. Þeir leiðtogar
sem feta í fótspor frelsarans og
finna í einlægni hjartans til auðmýktar gagnvart Guði sem sínu æðra valdi,
misnota síður vald. Valdníðsla víkur
alltaf fyrir samstarfi og opnu samtali
margra sem treysta og trúa á samtakamátt og valddreifingu.

Gjöf breytinga

“Me too” byltingin er eitt dæmi um
þetta. Á siðbótarári, nú þegar 500 ár eru
liðin frá því að Marteinn Lúther negldi
upp mótmælin 95 á dyr Hallkirkjunnar
í Wittenberg í Þýskalandi, þá rísa upp
konur úr öllum stéttum og mótmæla
valdníðslu í hverskonar mynd. Feðra-

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is

veldið er að leysast upp um allan heim
og eitthvað nýtt bíður okkar, vitum
kannski ekki alveg hvað en við finnum
að við erum að lifa breytingar. Yfirleitt
eru breytingar gjöf sem getur verið erfitt
að taka við, sum kannski vilja hana ekki,
finnst hún óþörf og jafnvel sársaukafull
eða sjá ekki þörfina. En gjöfin er gefin,
sannleikurinn streymir fram, sögurnar,
reynslan og sorgin bíður eftir því að
það sé hlustað og að hlustunin færi til
breytinga á orðum og atferli.
Við getum ekki annað en tekið
við þessari gjöf þó við vitum ekki nákvæmlega hvert hún leiðir okkur. Við

Kæru kjörnu leiðtogar! Þið
hafið verið valin til mikilvægrar þjónustu. Störf ykkar eru ekki auðveld, fyrir
ykkur liggur mikið verk.
Það vitið þið. Ég bið ykkur
um að leiða hugann að því
ósýnilega verki sem þó er
svo margumrætt og það
er að vinna traust. Traust
er tilfinning, nátengd trú,
auðmýkt og þakklæti.
Traustið er einnig alltaf
umfaðmað og endurnýjað
af þeirri mikilvægu gjöf
sem heitir fyrirgefning. Fyrirgefningin
er eitt af aðalsmerkjum kristinnar trúar og að þeim trúararfi og þeim gildum
tel ég að við þurfum að hlúa. Fyrirgefningar verður aldrei krafist heldur
er hún gefin af fúsum og frjálsum vilja.
Fyrirgefningin fær yfirleitt að flæða
þar sem á undan hefur farið samtal í
auðmýkt og iðrun hjartans. Ég vona að
gjöf fyrirgefningar, trausts og samstarfs
verði ykkur gefin á þessu kjörtímabili,
kannski er nú þegar farið að glitta í
þessa gjöf.
Hér í kirkjunni í dag biðjum við
ykkur blessunar í störfum ykkar fyrlr

land og þjóð . Það er reyndar gert
árið um kring, í hverri viku í kirkjum
landsins. Ég við einnig biðja ykkur og
fjölskyldum ykkar blessunar og kærleiksríkrar jólahátíðar. Ég leyfi mér
að minni ykkur á að taka frá tíma til
hvíldar, líka þegar álagið og vinnutörnin er hvað mest. Þar er leiðtoginn Jesús
einnig mikilvæg fyrirmynd, hann tók
sig frá til hvíldar og bænar ásamt sínum
nánustu vinum. Munið einnig eftir því
að þið sækið kraft og næringu til ykkar
nánustu, til þeirra sem elska ykkur.

Jólagjöfin

Það er aðeins vegna trúarinnar á
frelsarann Jesú Krist sem mér tókst
að taka við þeirri gjöf sem drengurinn
sem fæddist á eldhúsgólfinu í móttökumiðstöð flóttamanna í Þýskalandi varð
mér. Ungi maðurinn er sonur minn í
dag, tengdasonur reyndar og faðir litlu
dótturdóttur minnar. Hann fékk dvalar- og atvinnuleyfi hér á Íslandi fyrr á
þessu ári og er fullur þakklætis og auðmýktar og hefur lært sitthvað um hina
kristnu fyrirgefningu sem honum var
áður framandi sem lifuð reynsla.
Nú getum við haldið heilög friðarjól, fjölskyldan sameinuð. Það er dýrmætasta jólagjöfin í ár.
Lífssaga þín og mín heldur áfram.
Dýrmætar gjafir hlotnast okkur öllum
þó tilgangur þeirra geti verið hulin
eins og trúarleyndardómurinn um
frelsarann Jesú Krists sem ekki verður
að fullu útskýrður með orðum heldur
aðeins lifaður.
Dýrð sé Guði föður og syni og
heilögum anda. Svo sem var í upphafi
er og verður um aldir alda. Amen.
Takið postulegri blessun: Friður Guðs sem er æðri öllum skilningi
varðveiti hjörtu yðar og hugsanir í
Drottni vorum Jesú Kristi. Amen.

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Flatahrauni • Glæsibæ • Húsgagnahöllin • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri

1. tölublað
2. árgangur
Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 864 5585 og
magnushafsteins@simnet.is

Fullyrt er nú að hrognkelsaveiðar við Ísland
ógni stofnum sela og fugla. Kristófer Jónsson landar hér grásleppu á Akranesi.

Umhverfisvottun
hrognkelsa
afturkölluð
LANDIÐ:
vokölluð MSC-umhverfisvottun fyrir grásleppuveiðar var afturkölluð í byrjun þessa mánaðar. Samkvæmt niðurstöðum skýrslu
frá Vottunarstofunni Tún á að hafa
komið í ljós að meðafli við veiðarnar
er umfram viðmiðunarmörk í fjórum tegundum. Að mati Túns ógna
veiðarnar þannig tilvist þeirra.
Tegundir sem um ræðir eru landselur, útselur, dílaskarfur og teista. Tún
byggir niðurstöður sínar á útreikningum Hafrannsóknastofnunar frá upplýsingum úr afladagbókum og athugunum
veiðieftirlitsmanna. Niðurstöður munu
jafngilda að meðafli við grásleppuveiðar á vertíðinni 2017 hafi verið 16% af
útselastofninum, 10% af stofni landsels,
17% af dílaskarfi og 20% af þeim fjölda
teista sem stofninn telur.
Landsssamband smábátaeigenda
vinnur nú að yfirferð á skýrslunni
og gögnum henni tengdri til að hægt
verði að leggja mat á hvað hægt er að
gera í þeirri stöðu sem upp er komin.
Að svo stöddu er ekki hægt að leggja
mat á hvaða áhrif upplýsingarnar hafa
á grásleppuveiðar hér við land.
Á heimasíðu Landsssambands smábátaeigenda kemur fram að í ástandsskýrslu Hafrannsóknastofnunar í júlí
2017 sé lítillega fjallað um seli. Í skýrslunni kemur fram að fjöldi landsela árið
2016 var 7.700. Stofnstærð útsela hefur
hins vegar ekki verið metin síðan 2012
en það ár var talið að hann samanstæði
af 4.200 dýrum. Í ráðgjöf til stjórnvalda
leggur Hafrannsóknastofnun til að leitað
verði leiða til að koma í veg fyrir beinar
veiðar á landsel og lágmarka meðafla.
Skarfastofninn hér við land er
tallinn 44.000 fuglar. Fjöldi varppara
teistu telst um 15.000.
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ÓSKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR OG
VESTLENDINGUM ÖLLUM GLEÐILEGRA
JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI ÁRS
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

FYRIR OKKUR

Loftorka Borgarnesi ehf
Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is
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