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Dimmasti tími vetrarins er að baki með sína óveðurkafla og risjóttu tíð. Framundan
eru páskar og bak þeim hækkandi sól með vorkomuna á næsta leiti. Skíðatíminn er
að hefjast fyrir alvöru og stefnir í að verða með besta móti á Vestfjörðum. Myndin er
tekin um þetta leyti árs á Steingrímsfjarðarheiði og sýnir hún vel andstæðurnar vetrarþungan veðrabakka sem er á undanhaldi og sólargeislana sem eru hækkandi á himni.
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Hvalárvirkjun:

Myndir Marzellíus Sveinbjörnsson

Íbúaþing á þingeyri

U

m síðustu helgi var haldið
íbúaþing á þingeyri. Að
því stóðu Byggðastofnun,
Ísafjarðarbæ,
Fjórðungssamband
Vestfirðinga og Vestfjarðastofa. Tilgangurinn með þinginu var að efla
byggð á Þingeyri í samstarfi við
íbúana. Þingið stóð í tvo daga og
var ekki fyrirfram mótuð dagskrá,
heldur gátu allir viðstaddir stungið
upp á umræðuefnum, sem síðan
vor rædd í smærri hópum. Aðferðin
kallast Opið rými, eða Open Space
á ensku, á sér rúmlega 30 ára sögu
og hefur gefist vel á íbúaþingum sem
þessum að sögn Byggðastofnunar.
Hugmyndir sem fram komu á

þinginu mun verða efniviður að
byggðaþróunarverkefni fyrir Þingeyri
sem er einkum í höndum verkefnisstjórnar. Um 30 – 40 manns sóttu
íbúaþingið og urðu líflegar umræður
og margar hugmyndir litu dagsins ljós.

Jákvæð samfélagsleg áhrif
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Pantaðu par á mottumars.is

Flott föt, fyrir
flottar konur

annsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri telur að Hvalárvirkjun muni hafa jákvæð
samfélagsleg áhrif á Árneshrepp. Segir
í nýrri skýrslu RHA að þriggja fasa
rafmagn og ljósleiðari muni komast
á í Árneshreppi annað hvort strax
við upphaf framkvæmda eða þegar
rekstur virkjunarinnar hefst. Þá muni
tekjur hreppsins aukast verulega á
framkvæmdatíma og nokkuð fram í
rekstrartíma virkjunarinnar auk þess
sem ný störf geta orðið til á framkvæmdatímanum. Skýrslan var unnin
að beiðni Vesturverks. Auk skýrslunnar er RHA að vinna að mati á samfélagslegum áhrifum Hvalárvirkjunar á
Vestfirði í heild og er hennar að vænta
í lok mánaðarins.
Gert er ráð fyrir 350 ársverkum
við byggingu Hvalárvirkjunar og gæti
byggingartíminn staðið í rúm þrjú ár.
Reiknað er með að 200 starfsmenn
verði við störf á sumrin og um 70 á
veturna. Undirbúningsframkvæmdir
munu taka allt að tveimur árum og
bætist sá tími framan við sjálfan framkvæmdatíma virkjunarinnar.
Skýrsluhöfundar telja að líklega
skapist engin störf í hreppnum þegar
virkjunin er kominn í fullan rekstur
enda verði henni fjarstýrt. VesturVerk
vill þó halda því til haga að ýmis verkefni munu alltaf falla til þegar virkjun-
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in er komin í fulla notkun, m.a. vegna
eftirlits og smærra viðhalds. Auk þess
mun gestastofa, sem VesturVerk fyrirhugar að reisa, skapa störf - ekki síst
yfir sumartímann.
Líklegt er að aukalegar heildarútsvarstekjur vegna þessa verði á annað
hundrað milljónir króna og hugsanlega hærri. Á rekstartíma virkjunarinnar mun Árneshreppur fá greidd
fasteignagjöld af virkjunarmannvirkjum og gætu gjöldin numið 20-30
milljónum króna á ári. Framlög úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga gætu þó
lækkað með hærri tekjum hreppsins.
Skýrsluhöfundar telja líklegt að á
framkvæmdatíma verði samgöngur
til og frá Árneshreppi almennt betri.
Strandavegi verði mögulega haldið
opnum lengur, flugferðir verði tíðari

og nýjum vegi í Ófeigsfjörð haldið
opnum allt árið. Að framkvæmdatíma
loknum telja skýrsluhöfundar ekki líklegt að samgöngur verði betri en nú er
að öðru leyti en því að yfir sumartímann verður hægt að nýta sér nýjan veg
í Ófeigsfjörð og jeppaslóða yfir Ófeigsfjarðarheiði. Mætti líkja þeim vegi við
veginn yfir Þorskafjarðarheiði.
Nýr vegur úr Melavík yfir í Ingólfsfjörð og áfram yfir í Ófeigsfjörð er
hluti af virkjunarframkvæmdunum.
VesturVerk hefur lýst áhuga á að vegur/vegslóði sem fylgja mun áformuðum jarðstreng yfir Ófeigsfjarðarheiði
og í Djúp verði opinn almenningi.
Á sumrin yrði þannig komin ný og
áhugaverð jeppafær hringleið og væri
Árneshreppur þá ekki lengur endastöð.

Landvernd fékk hæsta styrkinn
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mhverfisráðuneytið úthlutaði í síðustu viku styrkjum
til félagasamtaka sem starfa á
málasviði ráðuneytisins. Til úthlutunar
voru 13,4 milljónir króna. Landvernd
fékk langhæsta styrkinn sem nemur 5
milljónum króna. Náttúruverndarsamtök Íslands fengu 2.2 milljónir króna.
Fuglaverndarfélag Íslands fékk þriðja
hæsta styrkinn 1,5 milljónir króna.
Einn styrkur rennur til Vestfjarða. Það
eru samtökin Rjúkandi, samtök um
vernd náttúru, menningarminja og
sögu í Árneshreppi á Ströndum sem
var úthlutað 200.000 krónum.
Umhverfisráðherra telur sig ekki
vanhæfan til úthlutunar samkvæmt
umfjöllun um málið á vefsíðunni eyjan.
is þar sem styrkirnir voru ekki auglýstir
til umsóknar fyrr en eftir að ráðherrann
hafði tekið við embætti og var hættur
sem framkvæmdastjóri Landverndar.

Ertu að taka til í …
… geymslunni

… garðinum

Komdu spilliefnunum
og raftækjunum
á söfnunarstöðina
næst þér …

… á vinnustaðnum

… við sjáum um framhaldið!
… í bílskúrnum
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VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
KRAFTMIKLUM EINSTAKLINGI TIL STARFA
Hlutverk Póstsins er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og
flutningalausna. Framtíðarsýn Póstsins er að fyrirtækið verði nýjunga- og tæknidrifið fyrirtæki sem svarar síbreytilegum
þörfum viðskiptavina.

Starfsmaður óskast í sumarafleysingar á Patreksfirði
Pósturinn leitar að kraftmiklum og ábyrgðarfullum einstaklingi til starfa sem bílstjóri og bréfberi í
sumarafleysingum. Starfið felur í sér að flokka póst, bera út, útkeyrslu og öðrum tilfallandi verkefnum.
Dreifing fer fram á Patreksfirði. Um er að ræða fullt starf frá 1. júní 2018.
Vinnutíminn er frá 8:15 til 16:30 og unnið er alla virka daga.
Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund, bílpróf, góða samskiptafærni og
íslenskukunnáttu.
Nánari upplýsingar veitir Sigurborg Þórsdóttir í síma 825-1120 eða í netfanginu sigurborgth@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.

Umsóknir:
Tekið er á móti umsóknum í gegnum
umsóknarvef Póstsins www.postur.is.
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leiðari

Hreinn hagnaður
jókst um 12%

E

nn er í fersku minni leiftursókn útgerðargreifanna að almannahag í byrjun ársins. Talsmenn
LÍÚ ráku upp mikið ramakvein yfir því að veiðigjaldið jókst í samræmi við aukinn hagnað 2015. Var
því mjög haldið fram að greiðslur til ríkisins í formi
veiðigjalds og tekjuskatts af hagnaði væru svo yfirgengilegar orðnar að þær
væru skattheimta á sterum. Eðlilega var fyrsta hugsun almennings að vorkenna eigendum fyrirtækjanna. En svo kom annað í ljós þegar afkoman var
skoðuð. Fyrirtækin í sjávarútvegi voru að græða meira eftir að þau höfðu
staðið skil á veiðigjaldinu en ekki minna. Gróðinn var að hækka úr 10 milljörðum króna upp í 20 milljarða króna. Meiri gróði er ekki minni hagnaður.

Hreinn hagnaður af fiskveiðum hækkar

Hagstofa Íslands hefur loks birt skýrslu sína um afkomu sjávarútvegsins á
árinu 2016. Skýrslan staðfestir áframhaldandi góðæri í greininni. Hreinn
hagnaður af fiskveiðum hækkaði úr 31 milljarði króna upp í 33 milljarða
króna. Hvorki meira né minna en 24,2% af tekjum í fiskveiðum stóð eftir
sem hreinn hagnaður þegar búið var að draga frá allan kostnað við reksturinn, svo og afskriftir og fjármagnskostnað. Hlutfallið var aðeins 20,1% árið
áður og hækkunin því heil 4,1% af tekjum. Afkoman af veiðunum varð
betri árið 2016 en ekki verri, þrátt fyrir hækkandi gengi íslensku krónunnar.

Hreinn hagnaður í heild hækkar

Það kemur svipað í ljós þegar skoðuð er afkoman á árinu 2016 af bæði
veiðum og vinnslu, þ.e. sjávarútveginum í heild. Hreinn hagnaður
hækkar frá 2015 um 5,5 milljarða króna og varð nærri 53 milljarðar
króna. Hækkunin er 12% af hreinum hagnaði ársins áður, 2015.
Vissulega má sjá að hækkun gengisins fækkar krónunum sem fyrirtæki fá í tekjur fyrir afurðirnar. En útgjöldin lækka líka og reyndar
lækka þau meira og þess vegna vex hreinn hagnaður.

Af lahlutir ekki lægri síðan 2009

Það eru einkum aflahlutir og olíukostnaður sem lækka frá fyrri árum. Útgerðin greiddi 36,4 milljarða króna í aflahluti á árinu sem er um 5 milljarða
króna lækkun frá 2015. Aflahlutirnir hafa ekki verið lægri síðan á árinu 2009.
Með öðrum orðum sjómennirnir verða fyrir launalækkun vegna gengishækkunar íslensku krónunnar. Þá er olíukostnaðurinn aðeins 9 milljarðar króna og
hefur lækkað gríðarlega frá 2012 þegar hann var um 25 milljarðar króna á
verðlagi í dag. Þar af er lækkun olíukostnaðarins um 4,5 milljarðar króna frá
2015. Olíukostnaður ársins 2016 varð sá lægsti á þessari öld og ef til lengur.
Það er einkum verðlækkun olíunnar erlendis sem skýrir þennan búhnykk.

Fjármagnskostnaður minna en enginn

En það sem kannski er eftirtektarverðast við afkomu sjávarútvegsins á síðustu
árum er hvað fjármagnskostnaðurinn reynist vera lágur. Sterk staða ískensku
krónunnar hefur jákvæð áhrif þróun skulda og kostnaðinn af fjármagninu,
vaxtakostnaðinn. Mörg stóru sjávarútvegsfyrirtækin hafa fært skuldir sínar í
erlenda mynt og sækja þannig lægri vexti og þegar viðbætist að gengi íslensku
krónunnar styrkist skreppur fjármagnskostnaðurinn saman. Á árinu 2016
varð fjármagnskostnaðurinn minna en enginn! Samkvæmt yfirliti Hagstofunnar hafði atvinnugreinin 7 milljarða króna tekjur af fjármagni nettó. Þetta
er annað árið af síðustu fimm sem þetta gerist. Samanlagður fjármagnskostnaður sjávarútvegsins árin 2012 – 2016 er aðeins um 5,5 milljarðar króna. Það
samsvarar einungis 0,7% af tekjum þessara 5 ára. Kostnaður af skuldum í
sjávarútvegi er satt að segja óverulegur á þessu árabili. Íbúðarkaupendum á
Íslandi þætti það mikill happafengur ef svo myndi atvikast að þeir greiddu
aðeins 0,7% af tekjum sínum vegna íbúðarkaupanna. En þeim standa ekki til
boða þessi afburðakjör sem fyrirtækjum í sjávarútvegi býðst. Útgerðin getur
valið það besta úr báðum heimum, fengið lága evruvexti og notað krónuna til
þess að lækka rekstrarútgjöld sín svo sem til launa sjómanna.

Eigið fé hækkar um 41 milljarð króna

En aftur að heildarafkomu sjávarútvegsins, veiða og vinnslu á árinu 2016.
Í skýrslu Hagstofunnar kemur fram að skuldlaust eigið fé fyrirtækjanna
í atvinnugreinni jókst úr 221 milljarði króna upp í 262 milljarða króna
á árinu 2016. Það var nú ekki verra en það ástandið sem útgerðarauðvaldið grætur yfir þessa dagana. Eigið fé hækkaði um 41 milljarð króna á
einu ári. Það er 18,5% hækkun á eigin fé eftir að hið skelfilega veiðigjald
hefur verið greitt! Það verður að teljast býsna góð ávöxtun.
Það sem enn athyglisverðara er að fyrir 7 árum, eftir bankahrunið,
var eigið fé í sjávarútvegi ekkert. Nú er það 42% af eignum. Á aðeins 7
árum hefur það vaxið upp í 262 milljarða króna.

Gripdeildir

Niðurstaðan er augljós. Það er vitlaust gefið. Fáum kvótagreifum er mikið gefið
en almenningi er lítið gefið nema þá helst langt nef. Sjávarútvegur á auðvitað
eins og aðrar atvinnugreinar að búa við umgjörð sem gefur kost á hagnaði. En
þetta er ekki eðlilegt. Þetta eru gripdeildir en ekki hagnaður. Þetta er ömurlegur vitnisburður um stjórnmál flokka frá hægri til vinstri sem eru gegnsósa af
Kristinn H. Gunnarsson
óeðlilegri sérhagsmunagæslu. Mál er að linni.
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ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Ályktun frá Þingeyrarakademíunni:

Ellilífeyrisþegar fái afturvirka leiðréttingu strax!
M
illi 1700 til 2000 eldri
borgarar
hafa
ekkert
nema einfaldan lífeyri frá
Tryggingastofnun til að lifa á segir
Mogginn og ekki lýgur hann. Í blaðinu segir í viðtali við 73 ára konu, sem
byrjaði að vinna í fiski 13 ára gömul og
hefur unnið í 60 ár:
„Minn réttur er 225 þúsund, því ég
er á vergangi og bý hjá syni mínum,
þannig að ég fæ ekki neina heimilisuppbót. Það er svo tekinn 38% skattur af
þessu þannig að ég fæ útborgaðar tæpar
175 þúsund krónur á mánuði.“ Ofan
á það leggjast svo greiðslur frá lífeyrissjóði, 55 þúsund og eru því heildargreiðslur til hennar 230 þúsund krónur.
Það var einmitt það! Við leyfum
okkur svo að greiða þeim sem ekki vita
aura sinna tal afturvirkar launahækkanir upp á fleiri milljónir króna. En
aldrei hafa menn heyrt talað um afturvirkar launahækkanir handa þeim sem
virkilega þurfa á því að halda. Svo gengur það út yfir allan þjófabálk, að lífeyrir
almannatrygginga skuli skerðast við
greiðslur úr lífeyrissjóði hjá þeim sem
eiga ekki fyrir salti í grautinn.

Þetta finnst Þingeyrarakademíunni fyrir neðan allar hellur.
Akademían gerir það því að tillögu
sinni að ellilífeyrisþegar, sem ekkert
hafa til að moða úr nema einfaldan
ellilífeyri, fái eins og skot tvær milljónir
króna og það skattfrjálst úr sameiginlegum sjóði landsmanna, sem afturvirka eingreiðslu. Flestir þeirra hafa
unnið baki brotnu fyrir landið alla sína

tíð og eiga þetta inni hjá ríkissjóði. Þó
fyrr hefði verið. Þeir sem við kjötkatlana
sitja ættu að skilja þetta manna best!
Það þarf engan starfshóp eða nefnd
í þetta mál. Þingeyrarakademían
krefst aðgerða strax. Vilji er allt sem
þarf. Hvar á að taka peningana? Það
færi vel á því að þeir væru teknir af
arði Landsbankans. Ekkert vesen!
Samþykkt einróma 7. marz 2018.

Hvað er Þingeyrarakademían?
Þingeyrarakademían er stór hópur manna sem stundar morgunsund og heita
pottinn á Þingeyri. Þar eru ýmiskonar innanlands- og heimsvandamál rædd og
jafnvel leyst. Þingeyrarakademían kemur til dyranna eins og hún er klædd.

Vestfirska vísnahornið
Guðmundur Hagalín frá Hrauni á
Ingjaldssandi sendi eftirfarandi eftir
að hafa lesið síðasta blað:
Í blaðinu Vestfirðir 1. mars var í
grein fjallað um vanhæfi Guðmundar Inga Guðbrandssonar umhverfisráðherra (félaga míns í Landvernd) í
nokkrum málum.
Þá var í sömu grein fjallað um
brottvikningu Sifar Konráðsdóttur úr
ráðuneyti Guðmundar Inga þar sem
rifjað var upp að Sif þótti fara frjálslega með fjármuni einhverra er hún
aðstoðaði og áttu um sárt að binda.
Guðmundur Ingi raunirnar í
álpast af eigin rammleik.
Gjörðirnar lakar og ljótar því
líkjast hér döprum harmleik.
Vanhæfur víðast hvar orðin
virkar sem blóðstungin grís.
Karlinn að krókna við borðin
kaleikinn tæmir Svandís.
Ræður sér myrkur til ráða
ranglæti gefur hann traust.
Gengur svo glaður til náða
gagnið er lítið og laust.
Í óveðrakaflanum sem yfir hefur gengið síðustu vikur gafst Indriða
Aðalsteinssyni, bónda á Skjaldfönn í
Ísafjarðardjúpi gott tóm til skrifta. Frá
honum kom efnismikið ljóðabréf:
Þó að pólitík sé ágætid vísnsefni vil
ég ekki afgera lesendum með því eingöngu. Í vor kom Konráð grenjaskytta
til mín að sunnan með Tuma, smávaxinn hvolp af Fox terier kyni, sem
átti þá í fá hús að venda vegna algers
heyrnarleysis og því erfitt að kenna
honum góða hundasiði.
En atorka hans var mikil og þefskyn
hreint með ólíkindum, til dæmis var
hann alltaf að dandalast með steina upp
í sér og vildi sífellt að þeim væri kastað
eitthvert svo að hann gæti sótt þá.
Á sólheitum dögum varpaði ég
þeim stundum í bæjarlækinn hnédjúpan og straumharðan og alltaf
kom Tumi upp með sinn rétta stein þó
margir svipaðir væru á botninum.
Heimilisfesti Tuma var allmjög á
reiki. Stundum var hann hjá eigandanum sem helst fannst rétt að farga

honum. Stundumhjá Ingibjörgu frá
Hríshóli og Guðrúnu dóttur hennar
í Grindavík eð hér um jól og áramót
sem ekki var heppilegt í snjóþyngslunum og stórhríðum og hann nærri
orðinn úti í þess orðs alvarlegustu
merkingu.
Svo slær rebbi ekki loppunni á
móti gómsætu smáhundakjöti, sé það
í boði.
Eftir þorra ótíðina komst Tumi þó
loks suður í góðar hendur og er æviferillinn er rakinn nokkuð í eftirfarandi vísum:
Tumi litli er frækinn fýr
fjarskalega klár og skýr.
Inga og Guðrún hér fá hól
honum veita mat og skjól.
Heyrnar engan hefur vott
honum finnst það bara gott.
Því ávinningur er með sann
að enginn geti skammað mann.
Framundan er farsælt líf
fjarri vinnudagskrá stíf.
Fá sér mat og fá sér lúr
og fara svo í göngutúr.
Inga og Guðrún halda hund
heitir Tumi seppinn.
Því er anginn enn um stund
ótrúlega heppinn.
Litla skinnið heyrn ei hefur
hans er ævin flækjumörg.
Þó í bæli brattur sefur
bíður eftir Ingibjörg.
Nú er ekki tæpt um Tuma
tilveran af gæðum rík.
Á mörgu slíku munu luma
mæðgurnar í Grindavík.
Lýkur svo af Tuma að segja í bili.
Nú hriktir í verkalýðsveldi Gylfa Arnbjörnssonar eftir stóra landsskjálftann
í Eflingu, en forsetinn hefur stundum
farið hér um hlíð í snjóavetrum í flokki
jeppamanna komandi af Drangajökli.
Verkalýðs á vegi hálum
vísar stefnan skakkt.
Að Gylfi sé í góðum málum
get ég varla sagt.

Ísland er spilltasta norræna þjóðin
samkvæmt nýjum alþjóðlegum rannsóknum og þarf engum að koma á
óvart.
Heiðarleiks ei höfum snið
heldur tíðkum glæpasið
svo að blásvart blasir við
bavíana lýðveldið.
Í framhaldi sf þessu er rétt að
minna á það sem ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræðiprófessor og Önfirðingur lét hafa eftir sér á dögunum
að í öllum nálægum löndum væri í
sambærilegum málum og Sigríður
Andersen löngu búið að setja viðkomandi ráðherra af.
Ei er stjórnarathöf góð
allir stara hlessa.
Límd við stólinn ær og óð
alger skítaklessa.
Þar sem fast er kveðið þykir ritstjóra nauðsynlegt að hafa plan B sem
hægt er að grípa til ef í óefni kann að
horfa. Því er vísan líka birt svona:
Ei er stjórnarathöfn góð
allir stara hlessa.
Límd við stólinn ær og óð
ófarnaðarskessa.
Og eins og á hverju góðu stjórnmálaheimili verður sú útgáfan höfð
upp sem betur hentar.
En gefur Indriða á Skjaldfönn aftur
orðið:
Í góðviðriskaflanum á dögunum
tók ég á móti rúningsmanni mínum
með þessari vísu, sem reyndist svo algerlega úr lausu lofti gripin:
Vorkomuna vel ég finn
víst má efna í teiti.
Því nú er sólskin Siggi minn
og sumar á næsta leiti.
Tekið er undir þessi lokaorð, því þrátt
fyrir risjótta tíð er það víst að vorkoman
nálgast jafnt og þétt og bak páskum verður orðið bjart fram á kvöldið. Lesendum
eru senda góðar páskakveðjur.
Kristinn H. Gunnarsson.

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
Laugardagar kl. 11 til 15

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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Fjölmenn Strandaganga 2018

Myndir: Ingimundur Pálsson og Jón Halldórsson.

24.

Strandagangan var
haldin laugardaginn
10. mars í Selárdal.
Frá upphafi 1995 hefur gangan aldrei
fallið niður. Alls voru ræstir þátttakendur í göngunni 91 og þar af luku 89
keppni. Gangan er fyrir alla aldurshópa, vana sem óvana. Vegalengdir
eru 1 km. fyrir 12 ára og yngri og 5, 10
og 20 km. eru í boði fyrir aðra aldurshópa. Keppt hefur verið í sveitakeppni
í öllum vegalengdum frá árinu 2007.
Þessi ganga er næst fjölmennasta

gangan í 24 ára sögu Strandagöngunnar, aðeins gangan árið 1997 var fjölmennari. Strandagangan er hluti af
Íslandsgöngunni.
Í ár var í fyrsta skipti í sögu Strandagöngunnar afhentur farandbikar fyrir
fyrstu konu í mark í 20 km vegalengd en
fyrst til að varðveita þann bikar er Guðný
Katrín Kristinsdóttir úr Skíðagöngufélaginu Ulli. Í 20 km í karlaflokki var fyrsti
maður í mark Einar Kristjánsson einnig
úr Skíðagöngufélaginu Ulli og fékk hann
til varðveislu næsta árið Sigfúsarbikarinn.

ÓLAFSFJÖRÐUR
FLATEYRI

HÚSAVÍK
AKUREYRI
SAUÐÁRKRÓKUR

Við erum hér:

Fiskeldislausnir

HAFNARFJÖRÐUR
ÞORLÁKSHÖFN

VESTMANNAEYJAR

Hjá okkur færðu góðan búnað og þjónustu fyrir fiskeldi. Samstarfsaðilar okkar eru traustir og NS9415 vottaðir.
Á Flateyri rekur Ísfell þjónustu og þvottastöð fyrir fiskeldispoka í samræmi við reglugerð 1170/2015 og samkvæmt
NS9415 vottun. Úttektaraðili þvottastöðvarinnar er DNV-GL.
Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna!

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Sauna- og
gistitunnur ásamt
viðarkyntum pottum

Sjáðu úrvalið
á goddi.is

Marg
a
gerði r
r

GODDI.IS
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Breyting á aðalskipulagi Reykhólahr
Vegna vegagerðar um
Vestfjarðarveg 60.
Ákvörðun um leiðarval
í aðalskipulagstillögu,
niðurstaða samanburðar.

S

veitarfélagið hefur við vandlega
skoðun ákveðið að velja leið Þ-H
inn á tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Leitað hefur
verið leiða til að draga úr eða koma í
veg fyrir neikvæð umhverfisáhrif leiðar
Þ-H, kannað ítarlega hvort unnt sé að
draga úr kostnaði við leið D2 og auka
umferðaröryggi þeirrar leiðar til að hún
verði a.m.k. sambærileg og leið Þ-H og
skoðað mismunandi útfærslur valkosta.
Aflað hefur verið nýrra gagna til að
draga úr óvissu um áhrif á umhverfið
og upplýsa betur um samfélagsáhrif
tímasetninga samgöngubóta. Jafnframt
hefur verið litið til þeirra athugasemda,
umsagna og ábendinga sem komu
fram á kynningartíma vinnslutillögu
aðalskipulagsbreytingarinnar. Reykhólahreppur telur ljóst að leið Þ-H hafi
umfangsmeiri neikvæð umhverfisáhrif
í för með sér en leið D2. Hins vegar hafi
hún jákvæðari samfélagsáhrif og bætir
samgöngur og eykur umferðaröryggi
meira en leið D2. Þá er verulegur munur
á kostnaði þessara framkvæmdakosta,
sem er slíkur að hann er líklegur til að
hafa afgerandi áhrif á tímasetningar
samgöngubóta. Sveitarfélagið telur
brýna þörf fyrir samgöngubætur, sem
felst í auknu umferðaröryggi, aukinni
greiðfærni og styttingu leiða. Sú þörf
taki til mun fleiri hagsmuna en Reykhólahrepps eingöngu, þar sem hagsmunir ná til allra Vestfjarða. Óásættanleg bið hefur verið á samgöngubótum.
Upplýsingar frá yfirvöldum um að leið
D2, sem hefur minni umhverfisáhrif í
för með sér, geti orðið til þess að seinka
framkvæmdum enn frekar, geri það að
verkum að Reykhólahreppur telur að
hagsmunir samfélagsins vegna bættra
samgangna séu meiri en þau neikvæðu
umhverfisáhrif sem þau hafi í för með

Teigsskógsleið loksins samþykkt
Hreppsnefnd Reykhólahrepps hefur samþykkt með 4 atkvæðum gegn 1 að
leið Þ-H verði lögð til grundvallar í aðalskipulagstillögu vegna breytingar á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006 - 2018 vegna vegagerðar um Vestfjarðarveg
60, Bjarkalundur að Skálanesi.
Tillagan fer nú til Skipulagsstofnunar sem veitir umsögn og að því loknu fer
hún í auglýsingu. Þegar frestur til athugasemda er liðinn tekur skipulagsnefnd
Reykhólahrepps afstöðu til athugasemda og umsagna og gengur frá endanlegu aðalskipulagi til lokasamþykktar í sveitarstjórn. Aðalskipulag tekur gildi
þegar það hefur verið staðfest af Skipulagsstofnun.
Þeir hreppsnefndarmenn sem samþykktu Þ-H leiðina eru Vilberg Þráinsson, oddviti, Áslaug Berta Guttormsdóttir, Ágúst Már Gröndal og Sandra Rún
Björnsdóttir. Á móti var Karl Kristjánsson, varaoddviti.
Í rökstuðningi meirihluta hreppsnefndar kemur fram að horft er til þess að
velja Þ-H leið vegna verulega minni kostnaðar og jákvæðra samfélagsáhrifa
sem vegi þyngra en þau meiri umhverfisáhrif sem Þ-H leiðin hafi umfram
jarðgangaleiðina D2. Þá er umferðaröryggi og greiðfærni meiri við Þ-H leið. Ennfremur telur meirihluti hrepspnefndar að brýna nauðsyn beri til þess að framkvæmdir tefjist ekki frekar en orðið er og að 6 milljarða króna kostnaðarmunur
muni óhjákvæmilega seinka þeim. Skoðaðir voru sérstaklega kostir sem komið
hafa upp í umræðunni síðustu vikur, þverun Þorskafjarðar utar en Þ-H leiðin gerir
ráð fyrir , svonefndar A1 og I leiðir. Niðurstaðan er að umhverfisáhrif eru verulega
neikvæð við þær báðar og kostnaður umtalsvert hærri en við Þ-H leið.
Karl Kristjánsson telur í bókun sinni að D2 leið með styttri jarðgöngum sé
eina raunhæfa leiðin til þess að taka málið úr þeim átakafarvegi sem það hefur
verið í. Skammtíma fjárhagsmunir eigi ekki að ráða þegar teknar eru ákvarðanir
sem valda óafturkræfu raski á náttúru.

sér. Að teknu tilliti til samfélagsáhrifa,
umhverfisáhrifa, samgöngubóta, tímasetninga, mótvægisaðgerða og vöktunar leggur sveitarfélagið til að setja leið
Þ-H í aðalskipulag sveitarfélagsins með
ákveðnum skilmálum. Við samanburð
valkosta um veglínu Vestfjarðavegar í
Reykhólahreppi hefur sveitarstjórn litið
til fyrirliggjandi gagna, markmiða og

efnisgreina náttúruverndarlaga, ítarlegri rannsókna á botndýralíf, straumog rofi, fiskungviði, samfélagsáhrifum,
viðbragða Vegagerðarinnar við spurningum sveitarfélagsins og umsagna og
ábendinga hagsmunaaðila, landeiganda
og annarra við aðalskipulagsgögn.
Reykhólahreppur mun leggja fram ítarlega skilmála í tillögu að aðalskipulagi

Gísli á Uppsölum
Fim. 29. mars kl. 20.00
Félagsheimilið Þingeyri
Miðasala: 891 7025 eða á tix.is
Kómedíuleikhúsið

til að tryggja að umhverfisáhrifin verði
ekki meiri en nauðsyn er.

Lagaleg umgjörð

Við ákvörðun um leiðaval var m.a.
litið til eftirfarandi ákvæða í lögum
um náttúruvernd, lögum um mat á
umhverfisáhrifum og skipulagslög.
Verndarmarkmið og ákvæði í náttúruverndarlögum nr. 60/2013, m.a.:
náttúru•
Verndarmarkmið
verndarlaga, sérstaklega 2. og 3. gr. um
verndarmarkmið fyrir vistgerðir, vistkerfi, tegundir, jarðminjar og landslag.
• Forðast ber að raska svæðum eða
náttúrumyndunum sem skráðar hafa
verið á C-hluta náttúruminjaskrár
nema almannahagsmunir krefjist þess
og annarra kosta hafi verið leitað.
• Sýna skal sérstaka aðgæslu
gagnvart vistgerðum, vistkerfum og
tegundum á C-hluta náttúruminjaskrár til að koma í veg fyrir að náttúruleg útbreiðslusvæði eða búsvæði
minnki og verndarstaða þeirra versni.
• Öllum er skylt að sýna sérstaka
aðgæslu og forðast að raska svæðum
þar sem friðað vistkerfi eða friðaða
vistgerð er að finna, skaða friðaðar
tegundir eða raska búsvæðum þeirra.
• Við töku hvers kyns ákvarðana
sem áhrif geta haft á friðuð vistkerfi,
vistgerðir eða tegundir skulu stjórnvöld
sýna sérstaka aðgát svo ekki verði gengið gegn markmiðum friðunarinnar.
• Forðast ber að raska vistkerfum
og jarðminjum sem taldar eru upp í 1.
og 2. mgr. nema brýna nauðsyn beri til.
Markmiða laga nr. 106/2000 um
mat á umhverfisáhrifum, m.a.:
• Að matsferlinu sé fyrst og fremst
ætlað að tryggja að við veitingu framkvæmdaleyfis liggi fyrir helstu upplýsingar um þá þætti umhverfisáhrifa
framkvæmdar sem máli skipta og að
tekið sé mið af þessum upplýsingum
og samráði við stofnanir og almenning við útgáfu framkvæmdaleyfis.
• Að draga eins og kostur er úr
neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar.
skipulagslaga
nr.
Markmið
123/2010, m.a.:
• Að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi
við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði
þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi.
• Að stuðla að skynsamlegri og
hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru
og menningarverðmæta og koma í veg
fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu,
með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.

Umhverfisáhrif

Sveitarstjórn telur að leið Þ-H mun
hafa neikvæð umhverfisáhrif í för með
sér, sem felast helst í áhrifum á landslag, sjávarfitjar og leirur og birkiskóg.
Sveitarstjórn hefur leitað leiða til að
draga sem mest úr áhrifum og aflað
frekari gagna til að draga úr óvissu.
Sveitarfélagið telur ljóst að leið
Þ-H hafi umfangsmeiri neikvæð umhverfisáhrif í för með sér en leið D2.

Hins vegar hafi hún jákvæðari samfélagsáhrif og bætir samgöngur og eykur
umferðaröryggi meira en leið D2. Þá
er verulegur munur á kostnaði þessara
framkvæmdakosta, sem er slíkur að
hann er líklegur til að hafa afgerandi
áhrif á tímasetningar samgöngubóta.
Sveitarfélagið hefur kannað hvort
unnt sé að draga frekar úr umhverfisáhrifum leiðanna og hvort unnt sé að
draga úr kostnaði við D-2. Einnig kannað hjá fjárveitingarvaldinu hvort að líkur séu á 6 ma.kr. viðbótarfjárveitingu.
Sveitarfélagið vinnur að því að
setja ítarlega skilmála fyrir veglínu
Þ-H, sem snúa að breyttu fyrirkomulagi brúar yfir Djúpafjörð, endurheimt
votlendis, uppgræðslu birkiskógar, efnistöku, þverun fjarða, vöktunaráætlun
um fiskungviði og botndýralíf, og að
huga vistkerfi fjöru. Með breytingum
sem hafa orðið á leið um Teigsskóg
og skilmálum sem Reykhólahreppur
setur framkvæmdinni telur sveitarstjórn að dregið hafi verið sem kostur
er úr neikvæðum umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar. Ávinningur af
framkvæmdinni er hins vegar slíkur
að hann réttlæti það rask sem verði á
umhverfinu. Ávinningur snýr að almannahagsmunum fyrir sveitarfélagið
og Vestfirði, með því að bæta verulega
samgöngur og auka umferðaröryggi.

Markmið með samgöngubótum

Leið D2 veldur minni umhverfisáhrifum, og samkvæmt áliti Skipulagsstofnunar á mati á umhverfisáhrifum veldur
hún minnstum neikvæðum áhrifum á
náttúrufarsþætti af þeim kostum sem
voru til skoðunar hjá Vegagerðinni.
Leið D2 er síðri en leið Þ-H gagnvart
umferðaröryggi og greiðfærni. Hún
kann að hafa alvarleg neikvæð samfélagsáhrif, ef það er svo að fresta þurfi
12 framkvæmdum vegna kostnaðar og
forgangsröðun fjármuna til vegaframkvæmda á landinu. Því nær leið D2
ekki að uppfylla markmið með samgöngubótum eins og leið Þ-H.
Brýn nauðsyn Samkvæmt náttúruverndarlögum nr. 60/2013 ber að forðast að raska birkiskógi, sjávarfitjum og
leirum, og öðrum verndarsvæðum. Ef
ráðast á í framkvæmdir sem hafi áhrif
á þessa umhverfisþætti ber að liggja
fyrir brýn nauðsyn fyrri slíkum framkvæmdum. Reykhólahreppur telur að
brýn nauðsyn sé fyrir hendi og að leitað
hafi verið leiða til að draga úr áhrifum
m.a. með því að skoða fjölmarga valkosti. Brýn þörf er á verulegum samgöngubótum í sveitarfélaginu, sem
og í samhengi við aðrar nauðsynlegar
samgöngubætur á sunnanverðum Vestfjörðum. Báðar leiðir til skoðunar koma
til með að bæta núverandi ástand. Þær
eru hins vegar ólíkar. Leið Þ-H kostar
6 ma.kr. minna, en hefur talsvert meiri
umhverfisáhrif í för með sér. Beðið hefur verið eftir samgöngubótum í a.m.k.
15 ár og þörfin orðin verulega brýn að
ekki verði unað við lengri bið. Loks eru
jákvæð teikn um byggðaþróun og atvinnuþróun í landsfjórðungnum, sem
mikilvægt er að nýta og styðja við. Því
þarf að mati Reykhólahrepps að ráðast
strax eða sem allra fyrst í samgöngubætur til að auka umferðaröryggi,
greiðfærni og stytta leiðir.
Það er brýn nauðsyn og brýnir almannahagsmunir á samgöngubótum á
svæðinu. Í undirbúningi fyrir ákvörðun
hefur leitað upplýsinga frá sveitarstjórnar- og samgönguráðuneytinu um
fjármuni til nauðsynlegra samgöngubóta. Samkvæmt þeim og upplýsingum
frá Vegagerðinni mun leið D2 að öllum
líkindum verða til þess að enn frekari
tafir verði á framkvæmdum ef sú leið
verði valinn, þar sem hann er um 6
ma.kr. dýrari en leið Þ-H.
Ekki er um að ræða viðfangsefni
sem snýr eingöngu að hagsmun-
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repps 2006-2018
Bókun Karls
gegn tillögunni
Hagsmunir Reykhólahrepps eru
skýrir í þessu máli, að farin verði sú
leið sem veldur minnstum umhverfisspjöllum, liggur nær bæjunum í
Gufudalssveitinni og sátt getur orðið
um. Allur samanburður leiða Þ-H og
D2 grundvallast af því hvernig þær
eru hannaðar og útfærðar. Lengd
jarðgangna undir Hjallaháls vekur
furðu, sem og brattur sneiðingur upp
á Ódrjúgsháls, framanlega á hálsinum en ekki utar þar sem hálsinn er
lægri og snjóléttari. Vegagerðin ein
hefur 14 komið að því verki að hanna
og úrfæra veglínurnar, en engir hlutlausir fagaðilar með aðra sýn, reynslu
og hugmyndir að lausnum. Betur
útfærð jarðgangnaleið er eina raunhæfa leiðin til að losa málið úr þeim
átakafarvegi sem það hefur verið í
allt of lengi og sættir sjónarmið umhverfis og vegagerðar. Skammtíma
fjárhagshagsmunir eiga ekki að ráða
för þegar teknar eru ákvarðanir um
framkvæmdir sem valda óafturkræfu
raski á viðkvæmri náttúru og lífríki.
Okkur ber að skila landinu í ásættanlegu horfi til komandi kynslóða.

um Reykhólahrepps. Hagsmunirnir
taka til Vestfjarða og sunnanverðra
Vestfjarða. Samfélagið hefur nú beðið
eftir samgöngubótum í mörg ár.

Nægileg og fullnægjandi gögn

Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram
að afla þurfi frekari gagna áður en
ákvörðun er tekin um veglínur. Þessi
gögn liggja nú fyrir og unnt að taka afstöðu til valkosta. Nýjar rannsóknir eru:
• Botndýralíf (Botndýrarannsókn í
Þorskafirði, Hafró, 2-3 september 2017)
• Fiskungviði (Fiskungviði í þremur fjörðum í Austur Barðastrandasýslu, Hafró, 2017)
• Straummælingar. (Uppfærðar
straumhraðamyndir vegna fyrirhugaðra fjarðaþverana í Gufudalssveit,
Vatnaskil, minnisblað, 18.10.2017)
• Botnrof. (Uppfærð greining á
botnrofi vegna fyrirhugaðra fjarðaþverana í Gufudalssveit)

Aðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifum

Vinna við mat á umhverfisáhrifum
Vestfjarðavegar hefur leitt til þess að
talsvert hefur verið dregið úr umfangi neikvæðra umhverfisáhrifa um
vegstæði um Teigsskóg.
• Veglínu hagað þannig að hún
sneiði hjá fornleifum og votlendi.
• Frá fyrstu hugmyndum hefur
verið dregið úr raski á Teigsskóg um
rúmlega 30 ha. Sem felst m.a. í breyttri
legu vegstæðis og hætt við námur í
skóglendinu.
• Fyrri leið í gegnum Teigsskóg
(leið B) hafði verið í um 6 km í
skóglendi en núverandi leið Þ-H er
um 2,15 km í skóglendi.
• Breytingar voru gerðar á hæð
vegarins yfir landi til að draga úr sjónrænum áhrifum og minnka rask vegna
vegagerðar. Einnig hafði verið gert ráð
fyrir efnistöku til vegagerðar við veglínu í Teigsskógi en vegna breyttrar legu
og lækkunar vegarins yfir landi þarf
nú rúmlega 300 þús. m3 minna efni til
vegagerðar sem veldur minna raski.
• Frá fyrstu hugmyndum um þverun fjarða hefur verið dregið úr líklegum
neikvæðum áhrifum með því að lengja
brýr, stækka op með dýpkun botns (úr 4
í 4,5 m) til þess að minnka straumhraða
og miða við 2,0 m/s. Áður var það 2,5
m/s. Með þessu er stuðlað að því full
vatnsskipti geti átt sér stað án verulegra
tafa frá náttúrulegu ástandi. Slíkt hefur
samkvæmt 13 Hafrannsóknarstofnun og Náttúrustofu Vestfjarða, áhrif á
vaxtarskilyrði fiskungviðis, marhálms,

botnrof og sjávarfitjar og leirur.
Þrátt fyrir ofangreindar aðgerðir er
Reykhólahreppi ljóst að áhrifin verða
talsverð neikvæð á náttúrufarsþætti og
mikilvægt að grípa til mótvægisaðgerða
s.s. endurheimt birkiskógar og votlendis, en jafnframt að fylgjast með þróun
umhverfisþátta eftir framkvæmdir.

Önnur útfærsla á leið D2

Leitað hefur verið eftir því að draga
úr kostnaði við D-2, m.a. kannaðar
ábendingar frá landeigendum og aðilum sem hafa sent inn athugasemdir
við skipulagsbreytingu. Niðurstaðan er
sú að hægt er að draga úr kostnaði, en
verður ávallt til þess að draga úr gæðum lausna þ.e. að umferðaröryggi og
greiðfærni verður minna en fyrir D2,
sem þegar er lakari en fyrir leið Þ-H.
Auk þess sem kostnaðurinn er ávallt
talsvert meiri en leið Þ-H. Ódýrasta
lausnin á útfærslu D2 er um 3- 4 ma. kr.
dýrari en leið Þ-H og nær markmiðum
framkvæmda enn síður en leið Þ-H.

Aðrir valkostir

Sveitarstjórn hefur tekið til skoðunar
alla fimm valkosti sem lagðir voru fram
í mati á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar milli Bjarkarlundar og Skálaness.
Í kjölfar álits Skipulagsstofnunar ákvað
sveitarstjórn að skoða frekar leið D2,
jarðgöng, og leið Þ-H. Fram til þessa
hefur leið Þ-H verið tillaga Vegagerðarinnar, en hún er líkleg til að hafa talsverð
til veruleg neikvæð áhrif á náttúruna.
Leið D-2 veldur minni umhverfisáhrifum en er um 6 ma.kr. dýrari en leið
Þ-H. Í ljósi þessara staðreynda hefur
sveitarstjórn að undanförnu leitað leiða
til að draga úr kostnaði við leið D-2 og
draga úr umhverfisáhrifum leiðar Þ-H.
Samkvæmt áliti Skipulagsstofnunar
og kostnaðarmati Vegagerðarinnar hefur leið A1 ekki ávinning í för með sér
framyfir leiðir D2 og Þ-H. Leið A1 hefur
ekki umhverfislegan ávinning umfram
D2, þar sem niðurstaða Skipulagsstofnunar segir m.a. að leiðin hafi í för með
sér talsvert rask á votlendi og verulega
neikvæð áhrif á landslag. Skipulagsstofnun telur að leiðir A1, I og Þ-H séu
að öllu samanlögðu líklegar til að hafa í
för með sér talsverð til veruleg neikvæð
umhverfisáhrif. Sveitarstjórn hefur leitað upplýsinga hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu um fjárveitingar
til þessara brýnu samgöngubóta. Leið
A1 er dýrasti framkvæmdakosturinn
sem var til skoðunar hjá Vegagerðinni.
Með hliðsjón af þeim takmörkuðu fjármunum sem eru til skiptanna og þeirrar brýnu þarfar í samgönguverkefnum
sem eru um allt land, telur sveitarstjórn
miklar líkur á því að enn frekari tafir verði á framkvæmdum ef valinn er
kostur A1 eða aðrir kostir.
Það er orðið verulega aðkallandi að
ráðast í samgöngubætur og samkvæmt
niðurstöðu
Rannsóknarmiðstöðvar
Háskólans á Akureyri kann frekari töf
á framkvæmdum að hafa í för með sér
talsverð neikvæð áhrif á samfélagið á
sunnanverðum Vestfjörðum og ógna
þeirri jákvæðu samfélagsþróun sem má
sjá merki um á svæðinu.
Sveitarstjórn hefur því ákveðið
að skoða ekki frekar aðra kosti, þar
sem þeir fela í sér talsvert hærri framkvæmdakostnað. Þeir hafa ekki umhverfislegan ávinning umfram þá kosti
sem eru til skoðunar í aðalskipulagsbreytingum og eru líklegir til að leiða til
enn frekari seinkunar á samgöngubótum en þegar er orðin. Það kann að hafa
alvarleg áhrif í för með sér á samfélagið
á sunnanverðum Vestfjörðum. Sveitarstjórn samþykkir með 4 atkvæðum gegn
1 að leið Þ-H verði lögð til grundvallar
í aðalskipulagstillögu vegna breytingar
á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006 2018 vegna vegagerðar um Vestfjarðarveg 60, Bjarkalundur að Skálanesi.

Um vegamál á sunnanverðum Vestfjörðum

S

em Vestfirðingur hef ég lengi
látið mig skipta máli umræðuna
um samgöngumál á Vestfjörðum en hef þó mest þagað þunnu hljóði
vegna þess að ég tel líklegt að skoðanir
mínar falli ekki sérlega vel í kramið hjá
mörgum íbúum landshlutans.
Vandann í vegamálum á svæðinu í dag má rekja til ósamstöðu íbúa
Vestfjarða og svo pólitísks pots, sem í
flestum þáttum mannlífsins er það böl
sem alvarlegastar afleiðingar hefur. Og
þetta á við yfir langan tíma.
Þegar ég var ungur að alast upp
í Kollafirði í Barðastrandasýslu var
uppi umræða um val á milli tveggja
leiða „að sunnan“ norður til Ísafjarðardjúps. Skiptust menn í fylkingar með
Kollafjarðarheiði eða með Steingrímsfjarðarheiði. Á þessum árum, milli
1970 og 1980 hefðu Vestfirðingar þurft
að setjast niður og koma sér saman um
hvernig þeir vildu hafa vegasamgöngur
til byggða kjördæmisins, sem þá voru,
til frambúðar.
En í landi þar sem tölfræði og staðreyndir á blaði eru sem eitur i beinum
flestra var ekki við því að búast að svo
færi. Skyndihugdettur ná oft góðum
meðbyr og komast jafnvel í framkvæmd
burt séð frá allri áætlanagerð og fyrri
áformum. Vinnu við gerð samgönguáætlunar í tilfelli Vestfjarða hefði því
verið betur varið til annars, ansi lengi.
Á þessum árum,kringum 1975, var
byggðin á Vestfjörðum blómlegri en
nú er. Frá Ísafirði/ Bolungarvík röðuðu
þorpin sér suður firðina, hvert með sitt
frystihús og (væntanlegan) togara, og
inn Barðaströnd og Barðastrandasýslu
var nokkuð þétt byggð þó mest dreifbýli í sveit. Á þessari leið var stærsti
hluti byggðar fjórðungsins. Um vesturfirði Ísafjarðardjúps og suður Strandir
var svipað dreifbýli en þar á leið þorpin
Súðavík og Hólmavík.
Með vali á Steingrímsfjarðarheiði
á sínum tíma var því ákveðið að Ísafjarðarsvæðið fengi til sín sérleið,
fram hjá nánast öllum öðrum íbúum
Vestfjarða, og fjármagni þar með dreift
í tvær sjálfstæðar álmur sem í raun
voru leiðin til sama áfangastaðar. Enn í

dag er leggurinn Ísafjörður – Borgarnes um Djúp
og Strandir 418 km en
leiðin um Vesturfirðina,
Barðastrandasýslu og
suður Dali 369 km. Þessi
afglöp hafa verið Vestfirðingum dýr síðan.
Strax og þverun Gilsfjarðar var
orðin staðreynd komu upp hugmyndir á norðanverðum Vestfjörðum um
hvernig það svæði gæti nýtt sér leiðina
um Dali sem þá var komin í ágætis
stand með vegagerð á Bröttubrekku
og um Svínadal. Eitt sorglegasta dæmið um samstöðuleisið birtist svo með
tilkomu vegar um Arnkötludalsheiði,
sem fékk svo hið opinbera nafn Þröskuldar, framkvæmd sem byrjaði sem
einkaframkvæmd en endaði sem ríkisframkvæmd, utan við allar fyrri áætlanir og stefnu. Með henni tókst að gera
hina einföldu aðgerð, að tengja saman
Barðastrandasýslu og innanvert Ísafjarðardjúp, að tveimur verstu og
ófærustu fjallvegum landsins. Kostur
þó auðvitað að hluti Stranda komst í
betra vegsamband.
!!Viðvörun!! Um leið og vegagerð
um Gufudalssveit verður orðin að
veruleika (komist hún á annað borð
einhvern tímann í framkvæmd) munu
sérhagsmuna samtökin birtast aftur
og hefja kröfusöng um leið úr Kollafjarðarbotni yfir í Ísafjörð. Jafnvel hefja
þann gjörning sem einkaframkvæmd
eins og dæmin sanna, því það yrði
stytting á leiðinni til Ísafjarðar um
tæpa 15 km miðað við núverandi veglínur, en mikilvægast þó að losa stór-

Kostnaður við smíði Baldurs 1987-1992
Uppgjörsverð í árslok 1992
441.000.000

Á verðlagi janúar 2018
1.214.666.233 (Væntanlega endanlegt smíðaverð)

Heimild: Skýrsla Ríkisendurkoðunar febrúar 1993			
Reiknað með Verðlagsreiknivél á heimasíðu Hagstofu Íslands.
				

Tökum svo reksturinn frá 1993

		
Upplýsingar úr tölvupósti frá Vegagerðinni. Reiknað með Verðlagsreiknivél á
heimasíðu Hagstofu Íslands.				
				
Ár
Rekstrarstyrkur m.kr. á verðlagi ársins
Á verðlagi janúar 2018
1993
30,20
79.414.000
1994
36,20
94.704.000
1995
28,10
72.078.000
1996
38,20
96.002.000
1997
50,30
123.900.000
1998
51,10
124.297.000
1999
52,80
121.627.000
2000
71,00
157.017.000
2001
65,00
132.327.000
2002
61,80
123.356.000
2003
72,80
141.436.000
2004
86,20
161.152.000
2005
83,10
149.195.000
2006
109,20
183.284.000
2007
112,00
177.572.000
2008
134,00
177.572.000
2009
104,00
177.597.000
2010
111,00
135.241.000
2011
121,00
140.074.000
2012
147,40
163.754.000
2013
161,70
172.498.000
2014
157,00
161.111.000
2015
154,10
159.823.000
2016
157,30
160.110.000
2017
159,80
159.668.000
Samtals:		

3.544.809.000

an hluta vegfaranda frá
tveimur verstu fjallvegum fjórðungsins.
Nú er nóg komið af
almennri söguskýringu
og réttast að snúa sér að
því sem ég ætlaði, og byrja
þá á söguskýringu þess þáttar.
Breiðafjarðarferjan Baldur hefur
lengi verið eitur í mínum beinum.
Mest vegna þess hvernig fjármunir
sem réttast hefði verið að nota til uppbyggingar á vegum til sunnanverðra
Vestfjarða hafa endað til uppihalds
nokkurra starfa í öðrum byggðarlögum. Með Baldri verða álmurnar tvær,
sem til urðu með sérvegi til Ísafjarðar,
ekki lengur bara tvær heldur þrjár. Og
svo skilja margir íbúar Vestfjarða ekkert í hve hægt gengur að koma fjórðungnum í vegasamband.
Næstverstir eru þeir sem eiga að
hafa hagsmuna að gæta en hafa látið
plata sig í að kóa með í umræðunni
um mikilvægi Baldurs en verstir
pólitíkusar sem komist hafa til allt of
mikilla áhrifa og hugsa um það eitt að
viðhalda vitleysunni vegna gamaldags
hreppahagsmuna.
Nú í vetur var Breiðafjarðarferjan Baldur frá í u.þ.b tvo mánuði og
vona ég að flestir hafi áttað sig á þeirri
staðreynd að heimurinn fór ekki á
hvolf. Vegagerðin jók vetrarþjónustu á
leiðinni um Barðastrandasýslu og ekki
fara sögur af miklum hremmingum
vegfarenda, umfram það sem venjulega gerist. Ekkert framleiðslufyrirtæki
hefur enn lagt upp laupana né byggðir
liðið vöruskort. Eflaust má halda fram
að heppni með veðráttu eigi þar sinn
þátt en betra væri ef íbúar svæðisins
sættust við þá staðreynd að ferjan Baldur hefur aldrei verið og verður aldrei
lífsnauðsynlegur þáttur í samgöngum
til Vestfjarða, heldur þvert á móti.
Allt of fáir gera sér grein fyrir hve
stóran þátt fjárausturinn í reksturs
skipsins á í lélegum vegasamgöngum
til sunnanverðra Vestfjarða. Nú rífast
menn um hvort þjóðfélagið hafi efni
á að kosta jarðgöng undir Hjallaháls,
vegna lagningar vegar um Gufudalssveit, framkvæmd sem gæti hoggið á
hnútinn um leiðarvalið. Þegar menn
eru ósammála er gott að setja hlutina í
samhengi og líta á staðreyndir.
Þrátt fyrir að ég persónulega sé
á „móti“ jarðganga leiðinni undir
Hjallaháls og „fylgjandi“ Teigsskógs
leiðinni þá hef ég tekið hér saman tölur sem mig langar að deila með ykkur
sem þetta nennið að lesa. Vestfirðingar
munu ekki fá allt frekar en önnur landsvæði, sjúkrastofnanir né skólakerfi, né
hver sá annar sem þarfnast fjárframlaga samfélasins. Því þarf að nýta fjármagn vel og byrja á þeim framkvæmdum sem flestum koma til góða. Burt
með Baldur, væri góð byrjun á slíku
ferli. Það er nóg komið af fjáraustri í
þessa vitlaysu. Það er nefnilega svo að
einungis hluti umferðarinnar getur eða
vill fara með Baldri og samfélagið þarf
þá að halda úti vegakerfi fyrir hina.
Jóhannes Haraldsson
frá Kletti í Kollafirði.
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Vestfirskir listamenn
Matthías Jochumsson

Barnið með breiða nefið

F. 11. nóvember 1835 á Skógum Þorskafirði.
D. 18. nóvember 1920 á Akureyri.
Öndvegisverk: Skugga-Sveinn, 1861,
Lofsöngur, 1874, Grettisljóð, 1895.

M

un ei mál að hefjast handa.“
Orti þjóðskáldið Matthías
Jocumsson svo viturlega á
sinni tíð. Jú, víst var hann þjóðskáld
enda orti hann sjálfan þjóðsönginn.
Hann fylgdi og eigin kveðskap er
greinarkorn þetta hefst á. Það að hefjast handa. Enda hefst ekkert öðru vísi
og hvað þá í listinni. Margur dokar
oft og bíður eftir kallinu meðan aðrir hefjast handa. Víst var Matthías í
framkvæmda hópnum og jafnvel um
of því margir vilja meina að hann hafi
verið of virkur í listinni. Svo ákafur í
dugnaði að það bitnaði á eigin verkum. Eigi skal neitt fullyrt hér um það
hann var bara einn af þessum skapandi einstaklingum sem að huxaði
ekki bara upphátt heldur gaf verkunum sínum fætur. Svo hefur hann
vissulega eigi kunnað nei að segja
einsog hinn mikli fjöldi erfiljóða hans
sína. Ritferill Matthíasar er gífurlega
viðamikill ein 7 leikrit þar á meðal
eitt mest uppsetta leikrit þjóðarinnar
Skugga-Sveinn. Auk þess fjölmargar
þýðingar á leikverkum, ljóðum og
sögum. Svo öll ljóðin að ógleymdum
sálmunum bæði frumortum og þýddum. Hver segir svo að of virkni geti
ekki verið af hinu góða.

Víst skar Matthías sig úr eigin systkinahópi því faðir hans kallaði hann
gjarnan „barnið með breiða nefið“.
Sjálfur kvaðst hann muna fyrst eftir
sér þegar hann var aðeins á 3 ári en
þá var hann sárkvalinn af kíghósta
og taldi hans móðir á tímabili króann
jafnvel allan. Barnið með breiða nefið náði sér til allra heilla og naut sín í
hinni fögru náttúru Þorskafjarðar. Líkt
og með annað skapandi fólk var það
umhverfið sem gaf andagiftina. Fjöllin, gljúfrin, fossaniður, fuglasöngur
að ógleymdri þögninni sem er svo
vanmetinn. Á bænum var einnig
öldruð sögukona er sagði hinum stóra
barnahópi á Skógum sögur af álfum,
mórum, tröllum og draugum. Allt
þetta átti eftir að rata í verk Matthíasar
nægir þar að nefna hans öngvegisverk
Skugga-Sveinn. Bækur voru partur af
innbúi Skóga og það læra börnin sem
fyrir þeim er haft. Eigi leið á löngu þar
til gárungarnir í sveitinni fara að segja
að ekki bara Matthías heldur og allir
hans bræður séu efni í skáld.
Það var eigi auðvelt að halda svo
mannmargt heimili og á endanum er
Matthías sendur í fóstur aðeins 11. ára
að aldri. Hófst þá hans „fyrsta hrakningabraut“ einsog hann nefndi sjálfur.
Sendur milli nærsveitabæja og allt
útí hinar ævintýralegu Breiðafjarðareyjar. Loks liggur leiðin suður, nema
hvað. Hvar hann sest á skólabekk í
Lærða skólanum, þaðan lá leiðin til
Danmerkur í verslunarnám og loks í
prestaskólann. Árið 1866 fær hann sitt
fyrsta brauð á Kjalarnesi. Eftir það á

Odda Sæmundar fróða og loks á Akureyri hvar hann bjó allt til æviloka á
Sigurhæðum hvar í dag er rekið safn
um söguhetjuna. Hvort Matthías hafi
verið efatrúamaður skal ei fullyrða en
víst var hann reikull og jafnvel sagður
ruglaður í trú sinni. Lífið var honum
heldur eigi auðvelt og þá einkum ástin
en hann missti tvær af þremur eiginkonum sínum.

„Sullaði eða skrúfaði
saman leikrit“

Frá séra til skálds skal nú haldið.
Grunnur orðlistarinnar er stundum
sagður kveðskapurinn og þar er þáttur
Matthíasar Jochumssonar nokk stór.
Fleiri tugir sálma og svo öll kvæðin.
Þeirra þekktast Lofsöngurinn er hann
samdi í tilefni af 1000 ára byggð landsins en lagið samdi vinur hans Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Fjórum árum
áður, 1880, samdi hann hinn ískalda
óð Hafís en fimmtán árum síðar hið
magnaða Grettisljóð.
Þýðingarverk Matthíasar er eigi
síður viðamikið. Snaraði allt frá ljóðum til sálma, sagna og leikrita. Enn
var hann óhræddur við að hefjast
handa og gjörði sér lítið fyrir og þýddi
ein fjögur af meistaraverkum William
Shakespeare auk Brands Henrik Ibsen. Eigi má gleyma leikverkinu Gísli
Súrsson eftir Helen Beatrice Barmby.
Sjálfur hafði hann áhuga á að leikgera
sögu útlagans Gísla Súrssonar en ólíkt
sjálfum sér hófst hann eigi handa við
það verk.
Síðsutu áratugi hefur lítið farið
fyrir leikverkum Matthíasar Jochum-

ssonar. En fyrir rúmri öld var frumstykki hans langvinsælasta leikverkið á landinu og er án nokkurs vafa
mest uppsetna leikverk þjóðarinnar.
Hér er vitanlega átt við Skugga-Svein
sem hét í upphafi Útilegumennirnir.
Þegar leikhúsið vaknaði á Íslandi í lok
þar síðustu aldar var Skuggi gífurlega
vinsæll. Hvert þorp átti sinn SkuggaSvein. Engu skipti þó verkið hafði
verið á senunni árið áður allir voru
til í að horfa á leikinn aftur og aftur.
Skáldinu fannst nú ekkert sérlega
mikið til verksins koma einsog lesa

má í bréfi er hann sendi skáldbróður
sínum Steingrími Thorsteinssyni. „Ég
bjó til eða sullaði eða skrúfaði saman
leikrit í jólafríinu. Það heitir Útilegumennirnir og er í 4 þáttum með ljóðmælarusli, hér og þar.“ Hnikkir svo út
með orðunum „Klappaði pöpullinn
yfir mér, svo ég varð áttavilltur.“
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild: Matthías
Jochumsson. Sögukaflar
af sjálfum mér, 1959.

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður,
rafstöðvar og ljósavélar.
•
•
•
•
•
•
•

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi
VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_Sjómannad148x210mm_20170523.indd 1

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is
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Quick & Easy hjá Tengi

Nýtt á athygli
Íslandi frá
Nýtt lagnakerfi vekur

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

Tengi hefur kynnt til sögunnar heildstætt og vottað
lagnakerfi fyrir neysluvatn og
hitalagnakerfi, en kerfið
nefnist Quick & Easy og er frá
fyrirtækinu Uponor sem er
gamalgróið evrópskt fyrirtæki
og framleiðir öll sín rör í
Svíþjóð. Við ræddum við
Björn Ágúst Björnsson í
lagnadeild Tengis sem fræddi
okkur um þessa nýjung hér á
landi.

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.

kerrum

Afkastamikið og öruggt
Helstu kostir þessa kerfis eru þeir
að samsetningarmáti þess er afar
einfaldur og öruggur og það því
mjög einfalt í notkun. Tengingar
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf,
sem kallast PE-Xa. Rörin eru rafkrossbundin sem gerir þau firnasterk en um leið þjál og meðfærileg
í uppsetningu. Þá eru rörin tengd
við nippil með þeim hætti að
vatnsrásin
ekkimál:og
er allt
750kgþrengist
kerra, gerð 1384,
251x131x35cm
750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
að 38%meðminna
þrýstifall
í án
þessu
sturtum. Verð
kr: 229.839,vsk.
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.
kerfi miðað við pressutengi í öðrum kerfum.
„Ég starfaði um nokkurra ára Björn Ágúst Björnsson, sölumaður í lagnadeild Tengis og pípulagningameistari. „Þetta kerfi er vottað sem ein heild og mætir ítrustu kröfum um frágang
skeið í Noregi og þar kynntist ég lagna í votrými.“
þessari lausn sem við hjá Tengi
höfum verið að kynna undanfarinn
mánuð og munum áfram gera á
næstunni. Við efndum til kynning- selja Q&E kerfið í verslunum okk- og ég er þess fullviss að Q&E kerf- að auka breiddina á markaðnum hefur kerfið verið í sölu á heimsarfunda sl. haust og þar mættu á ar hér í Kópavogi og á Akureyri og ið frá Uponor á eftir að ná góðri og gefa fagmönnum kost á að vísu í mörg ár,“ segir Björn Ágúst.
Smi ðju
eg i 40,
gulsviði.
gata , Kó pavo g i
annað hundrað
fagaðilar
hönn- byrjað er að koma því
fyrir750kg,
í nýútbreiðslu hér á landi. Með því er kynnast
því vnýjasta
á þessu
750kg kerra, gerð
1376, mál:og
205x131x35cm,
Startrailer
gerð 1280,
Rör í rör kerfi
uðir ogopnanleg
er óhætt
að segja
þeim
stöðum á Verðégkr:ekki
aðánsegja
Þó varan sé ný hér á Íslandi þá á
að framan.
Verð kr: að
169.355.án vsk. byggingum á mörgum
mál: 205x109,5x30cm.
120.888,vsk. að önnur kerfi séu
leist afar vel á. Við erum byrjuð að landinu. Fagmenn eru afar ánægðir úrelt, heldur erum við með þessu Q&E að baki yfir 20 ára þróun og Q&E kerfið er rör í rör kerfi fyrir
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Vaðlaheiðargöng kosta 34 milljarða
150% umfram Dýrafjarðargöng

„

Staða framkvæmdarlánsins
yrði 33,8 milljarðar þegar
reksturinn verður færður til einkaaðila.
Það er heildarkostnaðurinn við
framkvæmdina og áhættu ríkisins sem
ábyrgðaraðila fjármögnunar.

að við tölur vegna Norðfjarðarganga
og Dýrafjarðarganga. Miðað við þær
tölur kostar hver km í Vaðlaheiðar-

göngum um 4,7 milljarða króna sem
er um 150% umfram hvern km í Dýrafjarðargöngum.

Framtíðarreikningur Íslandsbanka

440 4000

Að mati Björns Leví Gunnarssonar þyrfti árleg umferð að aukast um
9% umfram háspá Vegagerðarinnar á hverju ári til þess að reksturinn
stæði undir sér, sem myndi þýða að
árið 2055 væri umferðin um göngin
49.700 bílar á dag. Þingmaðurinn telur að framkvæmdin verði aldrei að
einkarekstri, þar sem þá þyrfti gríðarlegar afskriftir af hálfu ríkisins og það
stríðir gegn lögum um ríkisábyrgðir.
Vaðlaheiðargöng eru 7,2 km
göng sem verið er að gera undir
Vaðlaheiði. Vegagerð ríkisins gefur
upp að að hvern km af jarðgöngum
kosti um 1,9 milljarð króna mið-

Gjöf sem
eldist vel
Innlögn á Framtíðarreikning Íslandsbanka er góð gjöf sem
vex með tímanum. Það er einfalt að leggja inn á reikninginn
úr heimabanka eða með því að koma við í næsta útibúi.
Börn á fermingaraldri sem kjósa að ávaxta 30.000 kr. eða
meira fá 6.000 kr. mótframlag frá Íslandsbanka að auki.

@islandsbanki

um ríkisábyrgðir.“ Þá segir í færslunni: „Þar kemur fram að ef lánsheimild verður nýtt að fullu, göngin
opnuð í árslok 2018, verð í gegnum
göngin verði 1.250 kr. án VSK ásamt
nokkrum öðrum forsendum, að staða
framkvæmdarlánsins yrði 33,8 milljarðar þegar reksturinn verður færður
til einkaaðila. Það er heildarkostnaðurinn við framkvæmdina
og áhættu ríkisins sem
ábyrgðaraðila fjármögnunar. Það er
kostnaðurinn sem
framkvæmdaraðili
hefði þurft að
fjármagna hjá almennum
fjárfestum. Það er
kostnaðurinn
sem framkvæmdin
þarf að standa skil
á ef verkið á að teljast
einkaframkvæmd og
réttlæta tilveru sína
utan samgönguáætlunar.“

Nánar á islandsbanki.is/framtidarreikningur

islandsbanki.is

B

jörn
Leví
Gunnarsson,
alþingimaður
segir
að
Vaðlaheiðargöng muni kosta
34 milljarða króna ef lán ríkisins
til framkvæmdaaðila verði reiknað
samkvæmt ákvæðum laga um ríkisábyrgðir. Þetta mun koma fram í skriflegu svari fjármálaráðuneytisins til
þingmannsins. Björn Leví greindi frá
þessu á Facebook síðu sinni fyrr í
vikunni.
Þar segir Björn Leví:
„Þrátt fyrir lög um ríkisábyrgðir þá fjölluðu allar
greiningar um framkvæmdina eins og um
lán á ríkisvöxtum væri að
ræða. Allar forsendur um
gjaldheimtu og rekstrargrundvöll gangnanna
voru reiknaðar á miklu
lægri vöxtum en lög um
ríkisábyrgð segja. Ég skildi
ekki af hverju og spurði
hvernig lánið væri reiknað
ef farið væri að lögum

Nú fástSnickersvinnuföt í

Hágæða vinnuföt
Mikið úrval af öryggisvörum

í miklu úrvali

Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Verkfæri og festingar
HAGI ehf

Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •

Hagi ehf HILTI
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Góugleði
Hólmavík
Myndir: Jón Halldórsson.

B

laðið Vestfirðir leitaði
til Jóns Alferðssonar,
fyrrverandi
kaupfélagsstjóra um Góublótið. Jón
telur að Góublótið sé þó hérumbil jafngömul þorrablótum
og hafi byrjað um 1950 eða
jafnvel aðeins fyrr..Það hefur frá upphafi verið þannig
að konur sjá um Þorrann og
karlar um Góuna. Í einhver
skipti á milli 1950 og 1960
voru að auki samkomur þar
sem ungar meyjar tóku á
móti einmánuði og sveinar á
móti Hörpu.Ýmist hefur verið um sameiginlegt borðhald
að ræða eða fólk hafi komið
með trogamat. Að sögn Jóns
hafa skemmtanirnar aldrei verið hrein
hjónaböll heldur var í upphafi miðað við húsráðendur og máttu þá einhleypir húsráðendur taka með sér einn
gest af gagnstæðu kyni og held ég að sú
venja hafið komið til vegna þröngs hús-

næðis og er sú regla löngu aflögð. “Ég
fór i fyrsta skipti á Góugleði 1964 og
hef ætíð mætt á þær samkomur síðan.
Sama get ég sagt um Þorrablótin hér
utan einu sinni en þá varð ég veðurtepptur á leið úr Reykjavík.”

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

5. tölublað
7. árgangur

ði!

Nýr mi

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Að lokum

VIÐ ERUM GÓÐIR Í
HREINSUN Á FRÁVEITUVATNI
Við útvegum búnað til hverskonar
hreinsunar á fráveituvatni.

Tröppurist í kassa fyrir sveitarfélög. Vélræn hreinsun

Biorock. Fyrir sumarhús og bóndabæi
Grafika 13

Teigsskógur er erfiður yfirferðar. Á löngum köflum er kjarrið og skógarflákarnir svo þéttir að vandfarið er um. Það er
orðin gömul hugmynd að leggja þjóðveginn um þessar slóðir og sneiða framhjá hálsunum tveimur, Hjallahálsi og
Ódrjúgshálsi. Þá var opinn vetrarvegur
eftir Barðastrandarsýslunni frekar langsótt takmark og frekar var litið til þess
að endurbæta veginn sem fyrir var en
að finna nýjar leiðir. Fyrir rúmum áratug
voru þó ráðherrar og þingmenn komnir á þessa skoðun og gripu fram fyrir
hendurnar á embættismönnum og andófsmönnum eins og úrskurður þáverandi
Umhverfisráðherra bar með sér. Það mál
féll í Hæstarétti vegna gallaðrar löggjafar
sem setti mannfólkið til hliðar í heildarmati á umhverfisáhrifum. Síðan þá hafa
átökin um framvindu málsins verið fyrst
og fremst við samtök sem starfa að umhverfismálum og embættismenn í stofnunum. Það er kannski ekki sanngjarnt
að amast við andstöðu einstaklinga sem
gæta að persónulegum hagsmunum sínum, þótt segja megi að þeir eins og aðrir
löghlýðnir borgarar þessa lands eigi að
horfa á heildarmyndina og gagnsemi
málsins fyrir þjóðina umfram eigin hag.
Vandinn hefur legið fyrst og fremst í fjarlægara fólki sem hefur leyft sér að taka
ýtrustu eigin sjónarmið umfram sanngjarnar og réttmætar þarfir íbúanna. Á
borgarafundinum á Ísafirði í haust, fólk
í fyrirrúmi, sagði þáverandi samgönguráðherra frá því að Skipulagsstofnun
hefði svikið samkomulag við Vegagerð
ríkisins um að nýja Þ-H veglínan leiddi
ekki til kröfu um breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps. Einmitt þegar
í augsýn var að unnt væri að fara að
hefjast handa um vegagerðina á síðasta
ári sló Skipulagsstofnun þær væntingar
út af borðinu. Valdheimildir stofnunarinnar eru svo víðtækar að ekki varð við
þennan ódrengskap ráðið. Nú hillir undir lok á þessu ferli. Hreppsnefnd Reykhólahrepps hefur nú staðfest leiðavalið
og mun afgreiða fyrir vorið skipulagsbreytingarnar formlega. Þá mun málið
ganga til Skipulagsstofnunar sem getur staðfest skipulagið og lokið málinu.
En stofnunin getur líka gert enn einn
ágreininginn og skotið málið þannig til
Umhverfisráðherra. Ef til þess kemur er
því miður ekki þess að vænta að ráðherrann víki frá þeirri hörðu andstöðu sem
hann sýndi í fyrra starfi sínu. Svo kannski
er ekki komið að lokum málsins, en það
mun hjálpa vel að Reykhólahreppur
hefur unnið málið afar vandlega og lagt
fram sterkan rökstuðning. Mega Vestfirðingar vera þeim þakklátir.

Vélræn eða lífræn hreinsun eftir aðstæðum á
hverjum stað.
Okkar búnaður er í nær öllum núverandi
fráveitu-hreinsikerfum á Íslandi.
Haﬁð samband við okkur og við gerum
tillögur um viðeigandi búnað.
Lífræn hreinsun fyrir sveitarfélög með
viðkvæman viðtakanda

VERTU LAUS VIÐ

LIÐVERKI

Knarrarvogi 4 104 Reykjavík Sími 585 1070 vov@vov.is www.vov.is

Viltu auglýsa í blaðinu Vestfirðir?
Auglýsingasíminn er 578 1190

www.artasan.is

