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Íslenskir endurskoðendur

P

atreksfjörður á sína töfra eins og sjá má
á þessari mynd sem Gústaf Gústafsson,
skólastjóri tók einn góðviðrisdaginn fyrir skemmstu. Vatneyrin sést lengst til hægri á
myndinni og handan fjarðarins blasir við hinn
tignarlegi Hafnarmúli með Örlygshöfn vestan við
sig. Skáldkonan Bjargey Arnórsdóttir frá Arnórsstöðum í Reykhólasveit kom í heimsókn sumarið
2006 og orti þá um Hafnarmúlann:

Vestfjörðum ehf
Hafnarmúlans hefðarfas
hæfir kvöldsins friði
horfir niður á gróið gras
og gulan sand á iði.

Pollgötu 2, 400 Ísafirði, www.isend.is
Sími 456-2200, Netfang: bjarki@isend.is

Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Byggðakvóti til
bæjarstjóra

Þorrablót
Súgfirðingafélagsins

Þingvellir:
nýr vegur

MagnesíuM Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð
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Bíldudalur:

147 tonna byggðakvóti til bæjarstjóra

K

Sólarkaffi Ársólar

K

venfélagið Ársól stóð fyrir sólarkaffi á Suðureyri um síðustu helgi
í Félagsheimilinu. Fjölmenni var og kvenfélagskonur buðu upp á
glæsilegar veitingar. Myndir: Helga Guðný Kristjánsdóttir.

Stækkunarglerslampar

kr. 14.990,-

kr. 19.900,-

kr. 39.990,-

Vandaðir stækkunar
glerslampar í föndur
og fína vinnu.
Góð birta.

– gerir lífið bjartara
Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

|

blossi@blossi.is

rókaaflamarksbáturinn Fönix
BA 123 hefur fengið úthlutað
147.530 kg af byggðakvóta
Bíldudals fyrir yfirstandandi fiskveiðiár 2017/18. Fönix BA 123 var skráður
þann 30.6. 2017 með heimahöfn á
Bíldudal og færðist frá Patreksfirði.
Byggðarlaginu Bíldudal var úthlutað
214 tonnum í byggðakvóta og skipta
tveir aðrir bátar milli sín 67 tonnum.
Fönix BA 123 er í eigu Krossiútgerðarfélags ehf sem er með lögheimili að Brunnum 14 á Patreksfirði.
Stjórnarmaður félagsins er Hafþór G.
Jónsson, eiginmaður Ástríðar Sturludóttur bæjarstjóra.
Úthlutun byggðakvótans fór eftir
almennum reglum Atvinnuvegaráðuneytisins en þó með þeim breytingum
sem bæjarstjórn Vesturbyggðar gerði,
að ekki var gert að skilyrði að bátur
sem fengi byggðakvóta hefði verið
gerður út frá viðkomandi byggðarlagi
og landað afla sínum þar heldur var
nægilegt að báturinn væri skráður
með heimahöfn í byggðarlaginu 1.7.
2017 og hefði að öðru leyti landað

afla sínum einhvers staðar í sveitarfélaginu til vinnslu. Fönix BA 123 uppfyllir þessi skilyrði þar sem heimahöfn
bátsins var breytt tímanlega. Á fiskveiðiárinu hefur báturinn skv. yfirliti
Fiskistofu verið gerður út frá Patreksfirði og landað afla sínum þar. Við afgreiðslu byggðakvótareglanna í bæjarstjórn Vesturbyggðar viku af fundi
bæjarstjórinn Ásthildur Sturludóttir

og Magnús Jónsson, 1. varaforseti bæjarstjórnarinnar vegna tengsla við aðila
máls. Verðmæti byggðakvótans miðað
við leiguverð aflamarks sem Fiskistofa
gefur upp er um 22 milljónir króna.
Byggðakvóta er úthlutað endurgjaldslaust.

Umhverfisráðherra vanhæfur
-aðstoðarmaðurinn rekinn

U

mhverfisráðherra
hefur
ákveðið að víkja úr sæti
umhverfisráðherra í fjórum
málum er varða Landvernd og mun
forsætisráðhera leita eftir samþykki
forseta Íslands fyrir því að Svandís
Svavarsdóttir,
heilbrigðisráðherra
verði skipuð umhverfisráðherra í
þeim málum. Ástæðan er sú að Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra telur að hann sé á
grundvelli stjórnsýslulaga vanhæfur
til þess að fara með ráðherravaldið í
umræddum fjórum málum. Eitt málið varðar lagningu háspennilína frá
Þeistareykjum að Bakka á Húsavík,
annað lýtur að friðlýsingu jarðarinnar Reykjahlíðar í Mývatnssveit, það
þriðja er umsókn Landverndar til
ráðuneytisins um verkefnastyrki og
það fjórða varðar Hvalárvirkjun og
er erindi Landverndar, dags. 12. september 2017, þar sem farið er fram á
að umhverfis- og auðlindaráðuneytið
fjalli um lögmæti álits Skipulagsstofn-

unar um mat á umhverfisáhrifum
Hvalárvirkjunar. Málinu er formlega
lokið með ákvörðun Alþingis um að
Hvalárvirkjun sé á framkvæmaáætlun
og aðeins sveitarstjórn á eftir að veita
framkvæmdaleyfi og gera nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi. Erindi Landverndar er tilraun til þess að
véfengja þessa stöðu málsins og leggja
stein í götu þess.
Í viðtali við Fréttablaðið um síðustu helgi segir umhverfisráðherra
að það sé til skoðunar í ráðuneytinu
hvort hann sé vanhæfur til að afgreiða
erindi Sifjar Konráðsdóttur og eiginmanns hennar um friðlýsingu jarðar
þeirra í Öxnadal og torvelda þar með
lagningu raflínu frá Blönduvirkjun til
Akureyrar. Þá kemur fram í sama viðtali að ráðherra útilokar ekki að hann
kunni að vera vanhæfur í fleiri málum
þar sem hann sem framkvæmdastjóri
Landverndar kærði til Umhverfisráðuneytisins.

Aðstoðarmaðurinn látinn
hætta
Fyrir tveimur vikum tilkynnti Umhverfisráðherra að hann hefði ákveðið
að aðstoðarmaður hans Sif Konráðsdóttur léti af störfum strax. Kom þessi
ákvörðun í kjölfar þess að rifjuð voru
upp samskipti Sifjar sem lögmanns
fyrir nokkrum árum og skjólstæðinga
hennar sem ekki fengu í sinar hendur
dæmdar bætur fyrr en eftir nokkra
eftirgangsmuni. Blaðið Vestfirðir hefur sent fyrirspurn til ráðuneytisins
þar sem óskað er eftir
upplýsingum um
uppgjör launa aðstoðarmannsins
en svörin höfðu
ekki borist þegar
blaðið var búið
til prentunar.

Vilja breytingu á veiðigjaldi

S

amtök sjávarútvegssveitarfélaga
vill gera breytingar á álagningu
veiðigjalds. Í síðustu viku gengu
á fund atvinnuveganefndar Alþingis
Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungavík og Pétur Markan sveitarstjóri
í Súðavík fyrir hönd samtakanna og
kynntu afstöðu stjórnarinnar.
Jón Páll segir að „skilaboð stjórnarinnar eru í sjálfu sér einföld. Fjallað
hefur verið um í stjórninni og hafin er
vinna að því að skilgreina tillögur að
annarri skiptingu veiðigjalda milli ríkis og sveitarfélaga, þannig að sveitarfélög fái hluta af gjaldinu. Ekkert hefur
verið fjallað um gjaldið sjálft og hvernig það er reiknað og lagt á.“
Aðspurður um þau skilaboð sem
hann hefði flutt Alþingi segir Jón Páll
Hreinsson:
„Mín skoðun sem bæjarstjóri í
Bolungarvík er eftirfarandi og byggi
ég hana á samtölum við íbúa, útgerðamenn, stjórnmálamenn og sveitarstjórnarfólk. Ég hef fjallað um þetta
áður hér: https://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/10/26/aukin_vei-

digjold_threngja_ad_baenum/
Í upphafi skal sagt að ég hef engan
heyrt halda því fram að ekki ætti að
greiða auðlindagjald. Málflutningur
þeirra sem ég hef rætt þetta við snúast um að gjaldið sé sanngjarnt. Það
sé lagt á þannig að hann þrengi ekki
óeðlilega að sumum útgerðaflokkum og leiði þannig til þess að rekstur
þeirra verði ómögulegur og fyrirtæki
hætti, selji kvótann og störfin þannig
hverfi úr einstökum bæjarfélögum eða
svæðum.

Þær breytingar sem þarf að
einbeita sér að strax eru:
n Miða gjaldið við núverandi afkomu
greinarinnar. Þ.e. breyta vinnulagi við
ákvörðun gjaldsins og nota nýrri tölur.
Mér skilst að Deloitte sé að koma með
nýja skýrslu um afkomu útgerðarinnar
sem byggist á rauntölum næstu daga.
n Lagfæra skiptingu gjaldsins
þannig að skipting verði sanngjörn
milli bolfiskveiða og uppsjávarveiða.
Það er mikill mismunur þar á og er
bolfiskflotinn að greiða margfalt veiði-

gjald á við uppsjávarflotann, á sama
tíma og framlegð í uppsjávarveiðum
er margfalt hærri.
n Gera greinarmun á littla og stóra
kerfi. Það er mun minni framlegð í
littla kerfinu (krókaaflamarkinu), en
þeir eru að greiða sama veiðigjald í
dag.
Ef þessu yrði breytt strax í dag,
þá mundi rekstrargrundvöllur lagast
strax á þeim stöðum þar sem hann
er veikastur fyrir og höggið yrði mest
fyrir minni byggðir. Þetta mundi gerast án þess að ríkið mundi hljóta hlutfallslega skarðan hlut frá borði.“
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leiðari

55. ársrit Sögufélags Ísfirðinga

Að efna til
Á
ófriðar að óþörfu

rsrit
2016
þetta
ar sem kom

F

ramkomið er frumvarp á Alþingi að lögum sem mælir fyrir um
bann við umskurði drengja að viðlagðri harðri refsingu, allt að
6 ára fangelsisvist. Helstu fyrir umskurði eru trúarlegar, menningarlegar, félagslegar og auðvitað heilsfarslegar. Stuðningur við málið
er breytilegur út frá öllum þessum atriðum þannig að viðhorf foreldra
er mjög bundið því í hvaða samfélagi þeir búa. Nærri 40% sveinbarna
í heiminum mun vera umskorinn og þegar við
er bætt foreldrum þeirra, sem taka ákvörðunina,
varðar málið líklega um helming mannkyns.
Frumvarpið er slæmt bæði að formi og efni,
þarflaust og gerir fátt annað en að efna til ófriðar
að óþörfu. Er engu líkara en að Þorgeir Hávarsson
úr Fóstbræðrasögu sé genginn aftur hálfu verri en
hann áður var.

Sögufélags Ísfirðinga
– 2017 er komið út. Er
55. árgangur útgáfunnfyrst út 1956. Ritstjórar
eru Jón Þ. Þór
og Veturliði
Óskarsson. Kápumynd ritsins prýðir
af
mynd
Hnífsdal sem
Ágúst G. Atlason tók.

Sigurður Pétursson

Tómamengi
Foreldrar hér á landi eru nær allir andvígur umskurði. Hann er ekki
hluti af trú, menningu eða félagslegu umhverfi. Ekki þarf að banna
það sem ekki er gert. Tilefnið er nánast tómamengi. Þá hafa umskornir
menn ekki gert kröfu til Alþingis um bann. Hin meintu fórnarlömb líta
ekki á sig sem fórnarlömb og eiga ekki aðild að málatilbúnaðinum eftir
því sem best verður séð. Foreldrarnir eru þeir sem taka ákvörðun um
umskurð og þeir hafa ekki sent áskorun til þingmanna um lagasetningu.
Hver er þá að biðja um bannið? Niðurstaðan verður að bannið beinist
gegn innflytjendum og útlendingum búsettum hér á landi sem eiga aðrar hefðir að þessu leyti. Þeir hópar verða jaðarsettir og skilgreindir sem
glæpamenn og þá væntanlega óhæfir sem foreldrar.

Gallar
Frumvarpið er verulega gallað. Í textanum er talað líkamsárás sem
veldur tjóni á heilsu barns eða konu og viðkemur kynfæri. Umskurður
sveinbarna hefuð verið við líði í þúsundir ára og gætu snert um 200 kynslóðir, hverja á fætur annarri. Það þarf mikið hugarflug til þess að kalla
líkamsárás slíka aðgerð sem foreldrar ákveða fyrir sitt eigið barn. Þá er
miðað við frumvarpstextann þessi líkamsárás í lagi ef um karlmann af
barnaaldri er að ræða. Þegar konur eiga í hlut er umskurður bannaður
alltaf. Þessi mismunandi niðurstaða er ekki rökstudd. Þá myndu samkvæmt frumvarpinu verða ólögmæt inngrip í líkamann aðgerðir svo
sem kynfæralagfæringar á intersex börnum og kynleiðrétting. Þá verður ekki bara sá sem framkvæmir aðgerðina dæmdur glæpamaður og
settur í 6 ára fangelsi heldur foreldrar líka. Þeir vilja aðgerðina og taka
ákvörðun og hljóta að falla undir lagatextann hver sá sem veldur tjóni
á líkama o.s.frv.

Rannsóknir
Þá styðja rannsóknir ekki bann við umskurði þótt það sé mismunandi
hvaða gagn eða tjón talið er að fylgi umskurði. Bandarísku barnalæknasamtökin AAP, sem studd er af samtökum fæðingar- og kvensjúkdómalækna telja í stefnu sinni frá 2012 að heilsufarslegur ávinningur
af umskurði á ungabörnum sé meiri en áhættan sem fylgir aðgerðinni
og það réttlæti að umskurður skuli vera til staðar sem möguleiki fyrir
þá foreldra sem það kjósa. Samtökin leggja mikla áherslu á að foreldrar
taki ákvörðunina að fengnum bestu fáanlegum upplýsingum. Ári seinna
sendi hópur lækna utan Bandaríkjanna frá sér gagnrýni á skýrslu AAP
og telja þeir að kostirnir séu ofmetnir og gallar vanmetnir í skýrslunni.
AAP hefur ekki breytt áliti sínu. Hópur ástralskra vísindamanna sendi
frá sér 2012 skýrslu um málið með svipaðri niðurstöðu og bandarísku
barnalæknasamtökin. Telja Ástalarnir að umskurður hafi ávinning í för
með sér varðandi ýmsa sjúkdóma bæði fyrir karlmanninn og maka
hans, fylgikvillar séu mjög fátíðir, innan við 1% og að jafnaði minni
háttar. Þeir telja að um helmingur óumskorinna karlmanna muni þurfa
einhvern tíma á lífsleiðinni læknisaðstoð vegna þess að þeir eru með
forhúð. Að lokum skal bent á samantekt Sundhedsstyrelsen í Danmörku
frá 2013. Meginniðurstaða Dananna var að ekki væru sá heilsufarlegi
ávinningur af umskurði að rétt væri að mæla fyrir um hann, en ekki
væri heldur sú áhætta að ástæða væri til þess að banna.

Menning og trú annarra
Draga má saman málið þannig að það snúist um vilja til þess að umbera siði, menningu og trú annarra eða vilja til þess að gera það að glæp
sem Íslendingum geðjast ekki að. Í umræðugarginu í netheimum eru
heykvíslarnar á lofti en staðreyndir málsins bera ekki með sér líkamstjón, en kannski ekki vissu fyrir miklu gagni heldur. Það er alveg óhætt
að anda rólega og láta t.d. óvilhalla aðila draga saman í skýrslu tiltækt
efni um málið áður en lengra er haldið.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Meginefni ársritsins er saga Hnífsdals
frá landnámi til upphafs 19. aldar eftir
Kristján Pálsson fyrrv. alþingismann.
Ritgerð Kristjáns er byggð á „rækilegri
könnun heimilda sem hingað til hafa
verið látið ósnertar“ eins og ritstjórar
komast að orði í formála og segja þeir
að ýmislegt í greininni munu koma
lesendum á óvart. Bragi Bergsson ritar
um Simsongarð á Ísafirði og Sigurður Pétursson, sagnfræðingur skrifar
um hátíðarhöld á Ísafirði frá 1902
og þjóðminningarhátíð Ísfirðinga
sem fyrst var haldin sumarið 1905 á
Eyrartúni. Blaðið Vestri segir að 1200
manns hafi sótt hátíðina. Hátíðin
var haldin árlega næstu árin og 1907
var konungsmóttaka á Ísafirði þegar
Friðrik 8. kom vestur, fyrstur danskra
konunga. Sama ár héldu Vestur- Ísafirðingar í fyrsta sinn sína eigin hátíð

Kristján Pálsson

á Höfðaoddanum í Dýrafirði. Formaður Sögufélags Ísfirðinga er Guðfinna
Hreiðarsdóttir.

Landvernd vill
taka upp Hvalá
L

andvernd sendi Umhverfisráðuneytinu 12.9. 2017 og
vill að ráðuneytið beini þeim
tilmælum til Skipulagsstofnunar að
stofnunin taki upp álit sitt um Hvalárvirkjun frá 3. apríl 2017, endurtaki
málsmeðferðina og endurskoði álit
sitt. Undir bréfið ritar Sif Konráðsdóttir hrl.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
umhverfisráðherra hefur nú úrskurðað sig vanhæfan til þess að afgreiða
erindi Landverndar og mun Svandís
Svavarsdóttir,
heilbrigðisráðherra
verða falið málið.
Landvernd segir í bréfinu að
Skipulagsstofnun hafi gefið út álit sitt í
mati á umhverfisáhrifum Hvalárvirkj-

unar „án þess að krefjast þess að fullnægjandi upplýsingar liggi fyrir um
vatnalíf þeirra stöðuvatn sem verða
fyrir áhrifum vegna fyrirhugaðra
framkvæmda“ og „án þess að krefjast
þess að frekari upplýsinga um fuglalíf
á áhrifasvæði virkjunarinnar verði aflað“ heldur hafi látið nægja að mælast
til að frekari upplýsinga verði aflað.
Landvernd telur málsmeðferð
Skipulagsstofnunar ekki vera í samræmi við landslög að því er áðurgreinda þætti varðar. Landvernd telur
að Skipulagsstofnun hafi brostið lagaheimild til þess að gefa út álit án þess
að gerð hafi verið, að mati stofnunarinnar, grein fyrir umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar með fullnægjandi

hætti að því er varðar vatna- og fuglalíf. Er því haldið fram að með réttu
hefði álit Skipulagsstofnunar „átt að
leiða til þess að Skipulagsstofnun gæfi
afdráttarlaust álit sitt á því að matsskýrsla framkvæmdaraðila uppfylli
ekki skilyrði laganna og að umhverfisáhrifum sé ekki lýst á fullnægjandi
hátt.“

Vestfirska vísnahornið
U
msjónarmaður leitaði til Ólu
Friðmeyjar Kjartansdóttur,
bónda að Þórustöðum í
Bitrufirði eftir vísnaefni og fékk um
hæl þetta snaggaralega svar:
Eigi get ég orðið við,
óskum þínum halur.
Er hér skortur, einhver bið,
auður vísna malur.
Þorrablót
Súgfirðingafélagsins
var haldið fyrir skömmu og tókst afbragðsvel eins og víst var að myndi
verða. Einn veislugesta var Sveinbjörn
Jónsson, fjölhagur athafnamaður og
Súgfirðingur. Hann setti nýlega þetta
ljóð á vegginn sinn:
Ó þessi bær með bárujárn á þökum,
barnahróp sem heyrast undur skær,
hlíðarmynd sem hlær við áratökum
og hlykkjast eins og lindin kristal-tær
hvar hanar gala hátt og snjallt “á fætur!”
og hundar gelta daginn út og inn
ó þessi bær er minningunum mætur
meitlaður svo undur fast í huga minn.
Vér þorparar og þjáninganna bræður
sem þorpið ól við djarfan leik og störf
systur vorar syngjandi og mæður
nú sannleikanum vitni berum djörf
: þó mörgum finnist annað meira virði
en malirnar við fagran, lítinn fjörð
er Suðureyri Súganda- í -firði
sælureitur minnar æsku hér á jörð.:

Annar góður Vestur Ísfirðingur
er Guðmundur Hagalín frá Hrauni á
Ingjaldssandi. Gefum honum orðið
einn góðviðrisdag eftir áramótin:
Ég hef nær allan minn starfsaldur
starfað, tekið þátt í og borið ábyrgð á
orkuframleiðslu á Íslandi. Snjór eru
auðæfi okkar Íslendinga. Horfði yfir
landið.
Horfi yfir hjarann
hlýnar sálin öll.
Svífur yfir skarann
silkiborin mjöll.
Er nú landið aftur
eins og vera ber.
Seinna kuldans kraftur
kyndir hús hjá þér.

Þá víkur sögunni inn í Skjaldfannardal í Ísafjarðardjúpi. Þar býr
Indriði Aðalsteinsson og fylgist með
þjóðmálunum:
Gamanblaðið Spegillinn samviska
þjóðarinnar, sem ég ólst upp við hafði
hvassa penna á sínum snærum sem
kölluðu hlutina réttum nöfnum og
„sjálftaka“ var ekki í þeirra orðaforða
heldur þjófnaður, rán og að stela.
Stærstu flokkur þjóðarinnar sem þá
hafði venjulega um 40% kjósenda á
bak við sig var þar alltaf kallaður Sjálfgræðisflokkurinn og fylgisfólk hans

sjálfgræðismenn.
Sjálfgræðisþingmaðurinn
Ásmundur Friðriksson, áður meðlimur
í hrekkjalómafélaginu í Vestmannayjum er ekki hættur þeirri iðju sinni,
þó hann sé fluttur frá Eyjum. Hann
verðskuldar því fyllilega athygli hagyrðinga og vonandi þarfnast eftirfarandi vísur ekki skýringa:
Illt er nú á Ása stand
upp hefur dregið bliku.
Ekur hring um Ísa land
einu sinni í viku.
Hjá Ásmundi er ógnarstand
áfram þenur bílagand.
Rasískískan brýnir brand
brunandi um Suðurland.
Ási hræðist ekki neitt
er hans víða gróði.
Stelur bara út í eitt
úr okkar ríkissjóði.
Eftir þetta ökuljóð er rétt að slá
botninn í vísnaþáttinn að þessu sinni.
Lesendum eru sendar góðar óskir um
batnandi veðurfar með hækkandi sól.
Í góubyrjun
Kristinn H. Gunnarsson
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Verð frá: 3.180.000 kr.

Það er engin tilviljun að Toyota Corolla er mest seldi bíll í heimi. Hann byggir á gömlum og traustum grunni, en breytist um leið
í takt við tímann og tækninýjungar hverju sinni. Þess vegna eiga allar kynslóðir sína Corollu. Nú færð þú hana á góðu verði með
veglegum kaupauka – ferð til Evrópu fyrir tvo með Icelandair og Canon EOS 800D myndavél, alls að verðmæti 257.900 kr.
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

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast
viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Húshitun: kostnaður
mestur á Vestfjörðum

B

yggðastofnun hefur birt útreikninga á kostnaði við húshitun og rafmagnsnotkun.
Samkvæmt þeim er kostnaður hæstur
í dreifbýli á Vestfjörðum í báðum tilvikum. Húshitun á Vestfjörðum er um
tvöfalt hærri en í Reykjavík. Lægstur
er kostnaðurinn á Flúðum og á Seltjarnarnesi og er hann þar aðeins um
þriðjungur af húshitunarkostnaði á

Vestfjörðum.
Orkustofnun var fengin til þess
gera útreikningana. Reiknaður var út
kostnað við raforkunotkun og húshitun, á sömu fasteigninni á nokkrum
þéttbýlisstöðum og nokkrum stöðum
í dreifbýli, á ársgrundvelli frá árinu
2013. Viðmiðunareignin er einbýlishús, 140 m2 að grunnfleti og 350
m3. Við útreikninga þessa er almenn

rafmagnsnotkun og fastagjald tekið
saman annarsvegar og hitunarkostnaður hinsvegar. Gjöldin eru reiknuð út
samkvæmt gjaldskrá þann 1. september 2017.
Raforkukostnaðurinn var á Vestfjörðum 110 – 120 þús krónurá ári og
húshitunarkostnaðurinn tæplega 200
þúsund krónur.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Viðbótarbyggðakvóti 2
milljarðar kr. til Vestfjarða

B

yggðastofnun hefur auglýst
eftir samstarfsaðila næstu
6 fiskveiðiár frá og með
2018/19 til og með 2023/2024 um
nýtingu viðbótaraflaheimilda á 9
stöðum á landinu, þar af í 5 byggðarlögum á Vestfjörðum. Samtals eru
það 2.050 tonn á hverju fiskveiðiári
sem renna til Vestfjarða og skiptast
þau þannig:
Flateyri allt að 400 tonn mælt í
þorskígildum
Þingeyri allt að 500 tonn
Suðureyri allt að 500 tonn
Tálknafjörður allt að 400 tonn
Drangsnes allt að 250 tonn
Í reglunum segir að meginmarkmið verkefnisins sé að auka byggðafestu í þeim sjávarbyggðum sem
n standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna skorts
á aflaheimildum eða óstöðugleika í
sjávarútvegi,

n eru háðastar sjávarútvegi og
eiga minnsta möguleika á annarri
atvinnuuppbyggingu,
n eru fámennar, fjarri stærri
byggðakjörnum og utan fjölbreyttra
vinnusóknarsvæða.
og Í því skyni er að stefnt að uppbygginu í sjávarútvegi sem:
n sem skapar og viðheldur sem
flestum heilsársstörfum fyrir bæði
konur og karla við veiðar, vinnslu og
afleidda starfsemi í viðkomandi sjávarbyggðum,
n stuðlar að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri tíma.
Samtals eru til ráðstöfunar allt
að 12.300 þorskígildistonn sem
Byggðastofnun ráðstafar með samningum endurgjaldslaust til samstarfaðilanna á Vestfjörðum. Áætlað
verðmæti kvótans á þessum 6 árum
er nærri 2 milljarðar króna.

Teigsskógur – mun
Skipulagsstofnun tefja?

Í
Gæðarúm í miklu úrvali

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

viðtali við Fréttablaðið um síðustu helgi er Guðmundur Ingi
umhverfisráðGuðbrandsson,
herra spurður um Teigsskóg. Minna
má á að Landvernd hefur lagst harkalega gegn vegagerð í jaðri Teigsskógar og vildi í upphafi láta kanna
svonefnda A leið og jarðgöng undir
Þorskafjörð. Ráðherrann svara því
til boltinn sé hjá sveitarstjórninni
sem taki ákvörðun um leið og geri í
framhaldinu nauðsynlegar breytingar
á aðalskipulagi hreppsins. Í viðtalinu
segir ráðherrann orðrétt: „Svo þarf
Skipulagsstofnun að grípa boltann
með yfirferð á skipulaginu. Ég held að

það þurfi bara að bíða eftir því. Út frá
umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiðum skiptir mestu máli að horfa til
vistkerfa sem njóta sérstakrar verndar
samkvæmt
náttúrurverndarlögum,
svo sem sjávarfitja og leira. Og hið
sama gildir um birkiskógana.“
Þarna er ráðherrann að vísa til
lagaákvæða sem komu inn í náttúrurverndarlög í mars 2013, í umhverfisráðherratíð Svandísar Svavarsdóttur.
Hert var verulega á ákveðum eldri laga
um friðun á sjávarfitjum, leirum og
birkiskógum. Skipulagsstofnun hefur
einmitt beitt þessu nýju lagaákvæðum
gegn vegagerð um Teigsskóg hefur og
rökstutt andstöðu sína við Þ-H með
skírskotun til þeirra lágaákvæða.
Spurningin er hvað felst í þessum
orðum ráðherrans. Athyglisvert er
að hann boðar að Skipulagsstofnun
muni skoða sérstaklega málið út
frá nýju lagaákvæðunum. Felst í
þessu að ráðherrann er að boða
að Skipulagsstofnun muni leggjast gegn breytingunum á aðalskipulaginu og mun ráðherrann í
framhaldi af áliti stofnunarinnar
neita að staðfesta breytingarnar?
Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Umhverfisog auðlindaráðuneytisins segir að
„almennt staðfestir Skipulagsstofnun
aðalskipulag. Ef Skipulagsstofnun telur form- eða efnisgalla á skipulaginu
gæti komið til þess að málinu yrði
vísað til ráðherra til afgreiðslu og mun
hann þá taka afstöðu til
hæfis síns í samræmi við stjórnsýslulög.“

NÓ

I SÍRÍUS

Sjálfbærni
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er
hluti af Cocoa Horizons
verkefninu, sem gerir kakóræktendum
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum
og bættum aðbúnaði starfsfólks.

Nú mega páskarnir koma
Nóa páskaeggin eru tilbúin. Við vönduðum okkur alveg sérstaklega, því við
vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. Það á bæði við um gómsæta skelina
sem bráðnar í munni og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan.
Gjörið þið svo vel — það er nóg til fyrir alla.
facebook.com/noisirius
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Efling byggðanna
Á

vef Byggðastofnunar má finna
umfjöllun frá 19. febrúar um
nýja samantekt þróunarsviðs
Byggðastofnunar á ólíkum orkukostnaði heimila á ársgrundvelli eftir staðsetningu. Samantektin byggir
á útreikningum Orkustofnunar á
kostnaði við raforkunotkun og húshitun á nokkrum þéttbýlisstöðum og
nokkrum stöðum í dreifbýli á ársgrundvelli. Raforkukostnaður árlega í
viðmiðunareign í þéttbýli á Vestfjörðum er um 90 þúsund krónur. Á Akureyri er kostnaðurinn um 76 þúsund
krónur og 80 þúsund krónur að meðaltali í Reykjavík. Munur á húshitun er
hinsvegar mikið meiri. Bolungarvík,
Ísafjörður og Patreksfjörður bera jafnan kostnað af húshitun árið 2017, kr.
191.666 á ári, í samanburðareign, en Í
Reykjavík var þessi kostnaður að meðaltali 100.000 krónur á ári.
Stjórn Byggðastofnunar gerði
bókun á fundi sínum 16. febrúar síðastliðinn, í ljósi ofangreindrar samantektar, og sagði meðal annars þetta:
„Úttektin leiðir í ljós að kostnaður
milli landsvæða [er] mjög mismunandi. Á heildina litið er hann í öllum
tilfellum meiri í dreifbýli en þéttbýli.
Stjórn Byggðastofnunar minnir á
að jöfnun lífskjara er grunnþáttur í
byggðastefnu stjórnvalda og því mikilvægt að horfa til aðgerða sem væru til
þess fallnar að draga úr þessum mun.“

Jöfnun lífskjara
„Jöfnun lífskjara er grunnþáttur í
byggðastefnu stjórnvalda.“ Þessi fullyrðing hlýtur að koma mörgum á
óvart. Sá hlýtur t.d. að undrast sem
býr á Vestfjörðum og neyðist til að
aka suður í höfuðborgina, með tilheyrandi kostnaði, jafnvel um hávetur,
til að læra akstur í hálku – og ljúka
þannig síðasta hluta ökuprófsins. Hjón
sem greiða 60.000 krónur í flug milli
heimilis og höfuðborgar til að fara í
stutta utanlandsferð til London hljóta
sömuleiðis að spyrja hvort byggðastefna stjórnvalda byggi í raun réttri á
jöfnun lífskjara.
Það kann að vera að í orði kveðnu
sé jöfnun lífskjara grunnþáttur í
byggðastefnu stjórnvalda, en mikið vantar greinilega upp á að svo sé í
verki. Um þetta eru svo mörg dæmi

að það er erfitt að henda reiður á þau
öll: Heilbrigðisþjónusta sem sækja
þarf suður með miklum viðbótarkostnaði, strandflutningagjald sem
fyrirtæki landsbyggða mega bera sérstaklega, gríðarlegur kostnaður við
flutninga á vörum innanlands sem
toppar iðulega flutningskostnað milli
landa, umtalsverður kostnaður af viðbótarnámi vegna ferða og gistingar –
sér í lagi þegar námið gerir kröfur um
margar og langar staðarlotur. Dæmin
um misvægi lífskjara eftir búsetu eru
miklu fleiri.

Vestfirðingar niðurgreiða
kostnað á
höfuðborgarsvæðinu
Það er sameiginlegt grunnstef í þeirri
mismunun sem landsmenn verða fyrir. Í nafni hagræðingar, sparnaðar og
framfara er brugðið á ýmis ráð sem
þjappa saman þjónustu landsmanna
á höfuðborgarsvæðinu. Oft er ekkert
við þessar ráðstafanir að athuga. Ef
við viljum hafa þjónustuna af hæsta
gæðaflokki þarf hún í mörgum tilfellum að vera þar sem mannfjöldinn er
mestur og aðbúnaður bestur. Vandinn
er hinsvegar sá að þegar brugðið er á
slíka hagræðingu og þjónustan flutt
frá byggðunum til höfuðborgarinnar
þá eykst kostnaður fólks sem býr fjarri
höfuðborginni – stundum verulega –
á meðan kostnaður kerfisins í heild
minnkar og þjónusta batnar. Mótvægisaðgerðir eru hinsvegar ýmist
engar eða vanmáttugar.
Það er gott að eiga sér höfuðborg
sem býður upp á fjölbreytni, kraft og
sköpun á sviði atvinnulífs og menningar. Þannig viljum við hafa það og
við getum á svo mörgum sviðum verið
stolt af Reykjavík sem höfuðborg okkar Íslendinga – Landspítala með sérhæfðu starfsfólki, Hörpunni með öllum sínum viðburðum og fjölbreyttri
verslun og þjónustu.
Margt af því sem eingöngu býðst í
höfuðborginni byggir á ákvörðunum
ríkisins, eða fyrirtækja með einokunarvald, um að þjónustan skuli efld
einmitt þar en dregið úr henni annarsstaðar. Þannig hefur náðst sparnaður
og/eða betri þjónusta en kostnaður
landsmanna fjarri höfuðborg hefur á
sama tíma aukist – og atvinnutækifæri

jafnvel minnkað.
Sparnaður útgerðarinnar af kvótakerfinu er óumdeildur og hafa samtök
útgerðanna sýnt margar yfirlitsmyndir
af því. Kostnaður byggðanna af þessum sparnaði hefur í mörgum tilvikum verið óheyrilegur. Sumum þessara
byggða hefur blætt svo mjög að aðgerðin „Brothættar byggðir“ var hafin
þeim til bjargar. Byggðaáætlun stjórnvalda sem samþykkt var með þingsályktun árið 2014 markaði 50 milljónir
á ári í verkefnið „Brothættar byggðir“
– dropi í hafið miðað við það tjón sem
byggðirnar hafa orðið fyrir.

Skert staða sjávarútvegs á
Vestfjörðum
Umframkostnaður sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum, vegna aðstöðumunar, hefur á síðustu áratugum gert
það að verkum að fyrirtækin hafa
farið halloka í hinu harða samkeppnisumhverfi sem kvótakerfið leiddi
af sér. Ein umtalaðast afleiðingin af
þessu er hve miklar aflaheimildir hafa
verið keyptar frá Vestfjörðum frá árinu 1990. Skert samkeppnistaða stafar
fyrst og fremst af kostnaðarsömum og
erfiðum samgöngum, sem gera öflun
aðfanga og þjónustu mun óhagkvæmari en víðast annars staðar. Fjarlægð
fyrirtækjanna frá millilandaflugvelli,
sem annars gæti gert þeim mögulegt
að flytja ferskar afurðir með flugi til
útlanda, skerðir möguleika þeirra í vali
á vinnsluaðferðum. Einni má nefna að
strandflutningar lögðust af um margra
ára skeið með miklum kostnaðarauka
– þeir hófust sem betur fer aftur árið
2013, fyrir þrýsting frá stjórnvöldum, en á árinu 2017 hófu flutningafyrirtæki hinsvegar að leggja á sérstakt strandflutningagjald sem eykur
samkeppnishindranir á nýjan leik.
Að auki má benda á skert aðgengi að
fjármagni og hærri fjármagnskostnað,
í boði íslenskra lánastofnana og lífeyrissjóða.
Mikil hækkun kostnaðar af veiðigjöldum kemur sér illa fyrirtækjum í erfiðum rekstri og með skerta
samkeppnisstöðu. Hækkun veiðigjalda nú byggist á góðu árferði árið
2015 - árferði sem nýttist hinum
vestfirsku fyrirtækjum lítið eða ekkert
en gerði betur stæðum útgerðum og

útgerðum í sumum greinum sjávarútvegs kleift að styrkja verulega stöðu
sína. Mikilvæg sjávarútvegsfyrirtæki á
Vestfjörðum hafa tæplega náð endum
saman undanfarið ár, m.a. eftir glímu
við hátt gengi krónunnar, og hafa alls
ekki burði til að taka á sig tvöföldun
veiðigjalda á þessari stundu.
Grípa þarf strax til aðgerða til
að forða bráðu tjóni á Vestfjörðum
vegna hækkunar veiðigjalda. Í framhaldinu er nauðsynlegt að ríkisstjórn
og Alþingi geri leiðréttingar á því
samkeppnisumhverfi sem gerir sjávarútvegsfyrirtækjum illmögulegt að
blómstra á Vestfjörðum, þrátt fyrir
hið mikla návígi við auðugustu fiskimið Íslands. Augljóst úrræði er t.d.
að innheimt veiðigjöld verði nýtt til
að fjárfesta í innviðum atvinnulífs og
samfélags á Vestfjörðum og þannig
verði endurgreitt að einhverju leyti
tjón liðinna áratuga.

Byggðaáætlun stjórnvalda
Þingsályktun um stefnumótandi
byggðaáætlun fyrir árin 2014–2017
var samþykkt af Alþingi 12. maí 2014.
Þótt ótrúlegt megi virðast er þar tekið
fram að meginmarkmið með framkvæmd áætlunarinnar verði að jafna
tækifæri allra landsmanna til atvinnu
og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að
sjálfbærri þróun byggðarlaga um land
allt.
Vissulega hefur ýmislegt verið gert
á grunni þessarar áætlunar. Þannig
hefur t.d. átt sér stað talsverð uppbygging ljósleiðarkerfa um landið. Það
þarf þó að gera enn betur í þessum
efnum ef fólk á allstaðar að geta nýtt
sér þá möguleika rafrænna samskipta
sem nútíminn býður upp. Því lengri
tími sem líður án þess að íbúar standi
jafnfætis, því fleiri tækifæri tapast með tilsvarandi tjóni fyrir byggðirnar.
Hugur þarf að fylgja máli og leggja
þarf miklu meira fé til að fylgja eftir
fögrum fyrirheitum stjórnvalda sem
finna má í áðurnefndri byggðaáætlun.
Þar segir m.a. þetta: „Íbúar landsins,
óháð búsetu og efnahag, njóti sömu
tækifæra hvað varðar aðgengi að
opinberri grunnþjónustu og kröfur
eru gerðar um í nútímasamfélagi.“ Í
sama kafla má finna þessa setningu:
„Enginn beinn kostnaður er áætlaður

vegna þessa verkefnis.“
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur
á þessu kjörtímabili leitað leiða til að
bæta þjónustu og jafna stöðu þeirra
byggðarlaga sem eru utan miðbæjarins á Ísafirði og snúa þannig við þeirri
neikvæðu þróun sem orðið hefur frá
sameiningu sveitarfélaga árið 1996.
Það verður að segjast eins og er að
þetta er gert af talsverðum vanmætti
en ekki verður þó gefist upp. Sjálfsögð
krafa ætti t.d. að vera að ásættanlegum
almenningssamgöngum verði komið á fyrir hinar mjög dreifðu byggðir Ísafjarðarbæjar. Slíkt úrræði, svo
fullnægjandi væri, er hinsvegar svo
kostnaðarsamt að það kallar á leiðréttingar ríkisvaldsins á tekjustofnum
sveitarfélagsins – eitthvað sem hefði
átt að fylgja strax í kjölfar sameiningar
sveitarfélaganna.
Tilraun sem bæjaryfirvöld taka
nú þátt í um Blábankann á Þingeyri
er spennandi og getur vonandi orðið
skref í þá átt að bæta aðgengi íbúa að
opinberri grunnþjónustu. Ef vel tekst
til getur þetta verkefni orðið fyrirmynd fyrir aðrar byggðir landsins.
Hér má vissulega þakka aðkomu ríkisins að Blábankanum, sem tryggir að
verkefnið heldur áfram í fimm ár.

Látum verkin tala
Ríkisstjórnin hlýtur að sjá skyldu
sína til að efna vilja Alþingis með
fjármagni sem telur og raungera þær
aðgerðir sem lofað er í byggðaáætlun.
Það er kominn tími til!
Sá tónn sem sleginn er í markmiðum byggðaáætlunar getur orðið
til þess að jafna lífskjör svo fjölbreytt
atvinnulíf fái þrifist og íbúar landsins
njóti sömu tækifæra, óháð búsetu og
efnahag. Sátt þarf að skapast í landinu
um að þetta sé verðugt og sanngjarnt
markmið – sátt um frelsi til búsetu.
Ef raunverulega verður unnið að
því að jafna kjör íbúa og atvinnulífs
þá mun hagsæld í byggðum landsins
stóraukast. Sú hagsæld mun verða
þjóðarhag öllum til góða.
Við stöndum öll í því saman að
byggja þetta land. Leyfum öllum að
taka þátt í stað þess að búa til hindranir. Leyfum okkar að vera í sama liðinu.
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„Yfirlitskort úr skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins „Forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi
Íslands“, sem kom út í nóvember 2017. Á kortinu má sjá
útlínur fyrirhugaðs þjóðgarðs. Innan hans yrðu margar af
stærstu virkjunum landsins ásamt ýmsum virkjunarkostum sem nefndir eru í rammaáætlun.“

Sr. Magnús Erlingsson,
prófastur á Ísafirði

Hafa skal það sem
sannara reynist

Ó

mar Ragnarsson er ötull baráttumaður fyrir náttúruvernd
á Íslandi og hann hefur ritað
ófáar greinar um þau mál. Nýverið
birtist grein eftir hann hér á síðum
Morgunblaðsins sem bar yfirskriftina
„Er hægt að eiga kökuna og éta hana
samtímis?“ Við hjá VesturVerki, sem
fyrirhugar að reisa Hvalárvirkjun á
Ströndum, viljum bregðast við skrifum Ómars með nokkrum orðum.
Þótt Ómar sé hjartfólginn okkur
Íslendingum, og hafi komið ýmsum
brýnum framfaramálum í þarfa umræðu, verður að gera þá kröfu að hann
fari með rétt mál og dylgi ekki um verkefni, sem hann hefur ekki kynnt sér
nægilega vel.

Norðmenn virkja og virkja
Ómar skrifar um þá ákvörðun Norðmanna á sínum tíma að falla frá öllum
áætlunum um svokallaðar þakrennuvirkjanir. Hvaða tilgangi þjónar það að
nefna slíkar virkjanir í samhengi við
Hvalárvirkjun? Hvalárvirkjun á ekkert skylt við þakrennuvirkjun og engar
slíkar virkjanir eru fyrirhugaðar á Íslandi. Fyrir mörgum árum voru uppi
hugmyndir um þakrennuvirkjun á
Glámuhálendi Vestfjarða en þeim var
sópað út af borðinu.
Norðmenn eru meðal stærstu
vatnsaflsframleiðenda heims og munu
verða til langrar framtíðar. Margar
virkjanir eru ýmist á teikniborðinu
eða í byggingu – virkjanir á stærð við
Hvalárvirkjun og stærri. Allar upplýsingar um virkjanir og virkjanaáform
Norðmanna má finna á vefsíðu Orkustofnunar Noregs, Norges vassdragsog energidirektoratet (NVA) https://
www.nve.no/.

Hvalárvirkjun telst til meðalstórra virkjana
Hvalárvirkjun verður 55 megawött að
stærð. Það telst til meðalstórra virkjana á borð við Írafossvirkjun í Soginu.
Við hönnun Hvalárvirkjunar er ítrustu
umhverfisstaðla gætt. Allir vatnsvegir
og stöðvarhús eru neðanjarðar, leitast
er við að hafa allar námur í lónum
svo efnistökusvæði hverfi undir vatn.
Engin gljúfur eða gil verða sprengd.
Með mótvægisaðgerðum verður inngrip í náttúruna takmarkað sem mest
má. VesturVerk hefur einnig boðið
aðkomu sína að ýmsum samfélagsverkefnum í Árneshreppi, þar sem virkjunin mun rísa, og áformar að reisa og
bjóða út rekstur á gestastofu í Ófeigsfirði, með veitinga- og gistiaðstöðu.
Gestastofan gæti orðið mikil lyftistöng
fyrir ferðaþjónustu á svæðinu.

Lykillinn að hringtengingu
rafmagns á Vestfjörðum
Ein og sér gerir Hvalárvirkjun ekkert
gagn. En með nútímalegum tengingum við dreifikerfi Landsnets eykur
hún til muna raforkuöryggi Vestfirðinga og getur lagt grunninn að hringtengingu rafmagns á Vestfjörðum.
VesturVerk hefur talað fyrir því að
um leið og hugað er að tengingu Hvalárvirkjunar við aðaldreifikerfi Landsnets verði flutningsleið til Ísafjarðar
tryggð. Þannig myndi nást sú bráð-

nauðsynlega hringtenging rafmagns,
sem tryggir að Vestfirðingar búi við
sama afhendingaröryggi raforku og
aðrir landsmenn.
Uppbygging dreifikerfisins er alfarið á hendi Landsnets. Tenging inn
á aðaldreifikerfið er dýr en flutnings- og tengigjöld frá Hvalárvirkjun
munu standa undir þeim kostnaði.
Vestfirsk sveitarfélög þrýsta á um hringtengingu til Ísafjarðar, sem kostar
sitt, en Hvalárvirkjun og mögulegir
virkjunarkostir í Ísafjarðardjúpi gætu
skapað tekjur upp í þann kostnað. Það
er stjórnvalda að ákveða hvort af slíkri
hringtengingu getur orðið.

Virkjanir og þjóðgarðar
Ómari er tíðrætt um þjóðgarða og
virkjanir og hann vill sjá þjóðgarð í
stað virkjunar á því landssvæði þar
sem Hvalárvirkjun er fyrirhuguð.
Hann segir að ekki gangi að virkja
fyrst og friða svo.
Virkjanir má finna innan þjóðgarða víða um heim og ýmis dæmi
eru um að virkjað sé eftir að þjóðgarður er settur á laggirnar. Alpine
National Park í Ástralíu var stofnaður árið 1989 og virkjunin Bogong
Hydropower Station (140MW) var
byggð inni í miðjum þjóðgarðinum á
árunum 2006-2009, tuttugu árum síðar. Jafnt í Evrópu sem í Bandaríkjunum eru vatnsaflsvirkjanakostir víða til
skoðunar innan þjóðgarða.
Þjóðgarður á Vestfjörðum er ekki
í áætlunum ríkisins og jafnvel þótt
svo væri yrði að ná samkomulagi við
alla landeigendur um slíkt. Það gæti
orðið strembið. Hátt í þrjá áratugi tók
að koma Snæfellsjökulsþjóðgarði á
fót og þar var eignarhald jarða mun
einfaldara. Þjóðgarður á nyrsta hluta
Vestfjarða verður því ekki að veruleika
í náinni framtíð. Svæðið er auk þess
veðurfarslega erfitt og aðeins aðgengilegt lítinn hluta af ári og því yrði
starfsemi þar takmörkuð og tekjur
sömuleiðis.

Stærstu virkjanir Íslands
innan hálendisþjóðgarðs
Að endingu bendum við á greinargóða skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins „Forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands“,
sem kom út í nóvember 2017. Þar má
sjá mörk hins fyrirhugaða þjóðgarðs.
Innan hans yrðu flestar stærstu virkjanir Íslendinga. Þar er einnig að finna
ýmsa virkjunarkosti sem tilteknir eru í
rammaáætlun.
Það er ljóst að þær virkjanir sem
fyrir eru hafa ekki komið í veg fyrir að
undirbúningur að stofnun þjóðgarðs
á miðhálendinu sé kominn nokkuð
áleiðis. Því ætti það ekki að þvælast
fyrir hugmyndum um þjóðgarð á
hálendi Vestfjarða þótt Hvalárvirkjun
verði að veruleika innan nokkurra ára.
Gunnar Gaukur
Magnússon
framkvæmdastjóri
VesturVerks
á Ísafirði

21. öldin
verður öld átaka
Á

Alþingi árið 999 var stór
vandi uppi.
Íslendingar
skiptust í tvo hópa, kristna
og heiðna menn. Var þá Þorgeir
ljósvetningagoði, spakur maður að
viti, fenginn til að skera úr deilumálinu. Þorgeir lagðist undir feld. Þegar
hann kom undan feldinum kvað
hann upp úr að það yrðu að vera ein
lög og einn siður í landinu því annars
væri friðurinn úti. Þorgeir taldi upp
á að landsmenn yrðu allir að hafa
sama sið og lúta sömu lögum, öðru
vísi gæti samfélagsgerðin ekki staðist. Þetta var næsta viðtekið viðhorf
á miðöldum.
Á síðari hluta 20. aldar litu flestir
svo á að viðhorf Þorgeirs ljósvetningagoða ættu ekki lengur við. Upp
væru runnir nýjir tímar fjölmenningar þar sem fólk með ólíka siði
og viðhorf gæti lifað saman í sátt
og samlyndi. Í fyrstu reyndi ekki
mikið á þessa hugmynd því flestar
þjóðir voru frekar einsleitar að
upplagi og góð samstaða um helstu
siði. Útlendingar voru svo fáir að
þeir hurfu í fjöldann og höfðu sig
lítt í frammi. Kannski reiknuðum við alltaf með því að þessir fáu
útlendingar myndu alltaf aðlagast
okkar evrópsku menningu og taka
upp vestræna siði, enda okkar siðir
réttari og betri en aðrir siðir. Á þessum tíma söfnuðum við strákarnir
síðu hári og sögðum: Make love not
war! Þetta var tími réttindabaráttu
svartra, kvenna, samkynhneigðra og
fleiri minnihlutahópa. Þetta var tíminn þegar Brigitte Bardot gekk um
á bikini á ströndinni og vörðurinn
stoppaði hana og sagði henni að það
mætti ekki vera í tvískiptum sundfötum, þau yrðu að vera heil. Og Bardot
svaraði: Úr hvorum hlutanum viltu
að ég fari? Við tóku tímar frjálsræðis,
hinir bestu tímar, - og ég var uppi á
þeim.
En svo gerðist eitthvað. Í Frakklandi var konum alltí einu bannað
að klæðast heilum serkjum, sem
huldu þær frá toppi til táar. Trúar-

tákn voru bönnuð í hinu opinbera
rými Frakklands, stórir hálskrossar
voru líka bannaðir. Á Íslandi kom
fram frumvarp, sem bannar helgisið, sem er svo mikilvægur gyðingum og múslímum að þeir líta svo á
að siðurinn skilgreini þá sem þjóð
og menningarheild. Fyrir trúuðum gyðingum og múslímum getur
óumskorinn maður ekki verið hluti
af þeirra trúarþjóð. Og kona á Reykhólum spurði: Af hverju geta þeir
ekki látið sér nægja að þvo börnunum um fæturna? (Spurningin
er reyndar hárrétt því frjálslyndir
gyðingar hafa tekið upp þennan sið
í stað umskurnar barna.)
Í Þýskalandi er komið fram á sjónarsviðið nýtt stjórnmálaafl, Alternative für Deutschland, skammstafað
AfD. Flokkurinn nýtur góðs fylgis í
skoðanakönnunum. Það er athyglisvert að skoða stefnuskrá flokksins.
Þar er til dæmis lagt til að þrengja
að trúfrelsi múslíma og gyðinga.
Banna á umskurn drengja því hún
brjóti gegn grundvallarréttindum
barna. Banna á múslímum að reisa
bænaturna, svokallaðar mínarettur,
og einnig skulu bænaáköll þeirra,
muezzin, bönnuð því þau stríði gegn
umburðarlyndi í trúmálum eins og
það sé stundað af kristnum kirkjum.
Já, og máli sínu til stuðnings vísar
AfD til þess að í nágrannaríkinu
Sviss hafi bygging bænaturns verið
bönnuð árið 2009. Hvað verður það
næst? Verður þeim í Hallgrímskirkju
í Reykjavík bannað að hingja kirkjuklukkunum á sunnudagsmorgun.
Sannarlega getur slík hringing raskað
ró þess manns, sem nóttina áður átti
margar góðar stundir á börnunum í
101 Reykjavík.
Þegar við Íslendingar minntust
Þorgeirs ljósvetningagoða árið 2000
þá skrifaði þingmaður, sem ég met
mikils og átti síðar eftir að verða
kirkjumálaráðherra, Ögmundur Jónasson ágætan pistil í Morgunblaðið.
Þar minntist Ögmundur Þorgeirs
goða og komst svo þannig að orði á

einum stað: “Í skjóli fjölmenningar
verða mannréttindabrot aldrei umborin. Í þeim skilningi viljum við
einn sið; einn mannréttinda-sið. Við
gætum þess vegna kallað þann sið
íslenska menningu.” Nú 18 árum
seinna finnst mér að þessi orð Ögmundar hafi ræst. Allt í einu er sem
orð Þorgeirs ljósvetningagoða séu
orðin að dagskipun, orðin lýsandi
fyrir það, sem er að gerast: Einn siður, ein þjóð, ein lög, ein menning! Og
maður spyr sig hvort nú sé ekki kominn tími á næsta skref en það hlýtur
að vera að banna hal-al slátrun dýra
í nafni dýraverndar. Í slíkri slátrun
er hníf brugðið á háls dýrinu og því
látið blæða út.
A sjöunda áratugnum voru konur
í arabalöndum gjarnan í evrópskum
tískufatnaði. Meira að segja í SaudiArabíu voru konur í evrópskum
kjólum. Nú sérðu enga konu þannig
klædda meðal Saudanna. Þær eru
allar í hefðbundnum arabískum
fatnaði. Það er eins og tímabili aðlögunar sé lokið. Og nú hafi tekið
við tími mikilla átaka milli ólíkra
menningarheima. Skýrasta mynd
þessara átaka er árásin á tvíburaturnana í New York þann 11. september
2001. Ógleymanleg er ljósmyndin
af frelsisstyttunni í New York, sjálfri
ímynd hins vestræna frelsis og svo
brennandi tvíburaturnunum í baksýn. Eftir þennan atburð er allt
breytt. Friðurinn er úti. Ný öld er
hafin, öld trúarátaka, tími þar sem
ólík menningaráhrif, ólíkir siðir og
ólík vihorf takast á.
Nú er víst öldin önnur. Síða hárið
er orðið að hvítum hærum. Í Hvíta
húsinu í Whasington situr trúður,
sem vill vopna alla kennara í vestrinu og reisa nýjan Berlínarmúr við
landamæri Mexíkó. Birgette Bardot er orðin gömul kona. Og ég er
hættur að spila fótbolta. Hinir góðu
tímar eru horfnir á braut. Sic transit
gloria mundi!
Magnús Erlingsson.
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Þrjú forgangsmál á Vestfjörðum
S

veitarstjórnarkosningar eru í
vor. Þá verða margir kallaðir
en fáir útvaldir. Ljóst er að þeir
útvöldu hér vestra verða að huga að
eftirtöldum þremur stórmálum Vestfirðinga sem eru hvarvetna í umræðu.
Þau eru nátengd hvert öðru. Yfirgnæfandi meirihluti Vestfirðinga virðist
sömu skoðunar í þessum miklu hagsmunamálum. Teljast nokkur tíðindi út
af fyrir sig. Nú verða menn að standa
saman. Halda áfram að nýta landsins
gæði en hafa náttúruna samt alltaf í
hávegum. Ákalla alla sína góðu vini
og verndardýrlinga til trausts og halds,
með Jón forseta í fararbroddi.

Nútímavegur um Teigsskóg og Hallsteinsnes yrði
líklega meira uppbyggður en þessi vegur. Myndin
sýnir þó ljóslega hvernig malbik og skógur geta vel
unað saman. Gróður er iðulega í vegfláa íslenskra
vega ef rétt er á haldið. Ljósmyndin er af vef Vegagerðarinnar.

1. Vestfirska rafmagnið
Það var kraftaverk að rafvæða Vestfirði fyrir 60 árum. Og koma orkunni
nánast á hvert byggt ból. Mikilvirkir,
stórhuga og lagtækir menn voru þar
að verki. Ekki er vitað til að nokkur
Vestfirðingur né aðrir hafi beðið tjón
á sálu sinni þrátt fyrir alla þá nauðsynlegu tréstaura sem stóðu undir rafmagnslínunum og standa enn. Hitt er
annað að auðvitað vilja flestir góðir
menn að rafstrengir séu í jörðu. Það
ætti nú ekki að vera ofverkið okkar í
dag miðað við fyrri afrek í dreifingu
rafmagns.
Vestfirðinga sárvantar öruggt og
stöðugt rafmagn. Lái þeim hver sem
vill. Þetta eilífa basl þeirra að halda
rafmagninu inni er löngu orðinn
brandari á landsvísu. En þeir eiga að
framleiða sitt rafmagn sjálfir. Þeir eru
ekkert of góðir til þess! Á Vestfjörðum
er hægt að reisa og reka öruggustu
vatnsvirkjanir landsins. Það hlýtur
bara að vera þjóðhagslega hagkvæmt.
Flestar ef ekki allar stórvirkjanir
okkar eru staðsettar á sívirku eldgosabelti landsins. Sú staða getur því
hæglega komið upp að Vestfirðir fái
ekki eitt einasta kílóvatt eftir hundinum að sunnan, jafnvel langtímum saman. Á þetta hafa vísir menn
margoft bent.
Frumkvöðlar Hvalárvirkjunar eru
ungir Vestfirðingar. Þeir hafa verið
aldir upp við að bjarga sér sjálfir þegar
í harðbakkann slær líkt og gilt hefur á
Vestfjörðum frá upphafi byggðar. Hafa
staðið í þessu basli á eigin forsendum
og ekki látið deigan síga. Slíkt er alltaf
traustvekjandi og mikils virði. Miklu
veldur sá er upphafinu veldur. En fjármunir verða að koma annars staðar
frá.

2. Fiskeldið
„Fiskeldi á Vestfjörðum hefur virkað

sem kraftaverkalyf á byggðarlög, sem
heltekin voru af hrörnunarsjúkdómi.
Sá sem hefur vaknað eldsnemma á
Bíldudal, fundið driftina í mannlífinu
á leið til vinnu, orkuna, hamarshöggin
og baráttuna um lausu bílastæðin,
skilur hvað fiskeldi hefur fært inn í
vestfirskt samfélag, líf, vöxt og menningu.“
Svo skrifar Pétur Markan, sveitarstjóri í Súðavík. Á bak við þennan
grípandi texta býr mikil trú á landið
og gullkistuna okkar. Sporin hræða
að vísu. Ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar og fleiri fóru flatt á fiskeldinu á sinni tíð. Menn fóru allt of
geyst. Steingrímur sagði að aðstæður
til fiskeldis hér á landi væru ekki verri
en annars staðar. Líklega væru þær
betri ef eitthvað væri.
Almenn skynsemi segir okkur að
við verðum að nýta þá möguleika sem
eru í farvatninu. Annað væri glapræði.
En við skulum flýta okkur hæfilega.
Lærum af reynslunni. Róm var ekki
byggð á hverjum degi! Sleppum öllum
æðibunugangi. Þá mun vel fara. Það er
eru gömul og sígild sannindi.

Bjarni
G. Einarsson

En spyrja
verður: Hvert
fer arðurinn af
fiskeldinu?

3. Almennilegan
veg í
Gufudalssveit

Guðmundur
Ingvarsson
Hallgrímur
Sveinsson

Á ótrúlega skömmum tíma lögðu
vestfirskir vegagerðamenn vegi svo til
að hverjum einasta bæ á Vestfjörðum.
Það var torsótt vegagerð. En eyðilögðu
þessir brautryðjendur landið? Auðvitað hafa verið lagðir hér vegir sem
menn hafa ekki verið ánægðir með
staðsetningu þeirra. Og komið hefur fyrir að gróið land hefur goldið
þess. Þá hafa menn bara bölvað Vegagerðinni og lífið haldið áfram.
Sumir segja að ekki megi leggja
veg um Teigsskóg og Hallsteinsnes í
Gufudalshreppi. Þá sé voðinn vís. Þeir
góðu menn átta sig ekki á að búið er
að leggja vegi vítt og breytt um alla
Vestfirði á mjög svo sambærilegum
stöðum við þennan margumrædda
góða skóg. Jafnvel malbikaða tvíbreiða
vegi, sem víða eru svo til á sama stað

og gömlu akvegirnir. Fáir meinbugir þar á. Náttúran alveg söm við
sig eftir því sem séð verður.
Þráteflinu í Gufudalssveit verður að ljúka. Við þurfum þokkalegan
heilsársveg í stað moldarveganna sem
eftir eru í sveitinni. Ódrjúgsháls og
Hjallaháls heyra til liðnum tíma. Stóra
spurningin er náttúrlega hvort ekki er
hægt að ljúka vegalagningu í Gufudalssveit án þess að fara um Teigsskóg
eða bíða í áratugi eftir jarðgöngum.
Nokkrir spekingar hafa komið með
ábendingar um önnur vegstæði. Þær
mætti skoða betur.

Á að setja málið í gerðardóm?
Menn hafa nefnt að taka eigi land
eignarnámi undir veginn og jafnvel
setja lög.
Skoða mætti líka hvort ekki væri

Gæðavörur
sjávarútveginn
Breitt úrvalfyrir
atvinnutækja

heppilegast að Alþingi eða Hæstiréttur
skipi gerðardóm hinna bestu manna
til að ljúka þessu endalausa þrátefli.
Sagan segir okkur að slíkt hafi oft verið gert þegar mál hafa verið komin í
óefni, sbr. hvað gerðist á Þingvöllum
árið 1000. Ákvarðanir gerðardómsins
ættu að vera bindandi fyrir alla aðila.
Dómurinn fái skamman tíma til að
ljúka störfum. Og heimamenn í Reykhólahreppi verði þar í oddaaðstöðu.
Það væri tilbreyting í því.
Hallgrímur Sveinsson, Guðmundur
Ingvarsson, Bjarni G. Einarsson

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Heila bátakranar

Stema kerrur
r
TMP bátakranar

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

Ísafold er ein stærsta prentsmiðja landsins og þjónustar
daglega stóran hóp viðskiptavina. Verkefni okkar eru
jafn fjölbreytt og viðskiptavinir okkar eru margir. Allt frá
einföldum nafnspjöldum til bæklinga sem dreift er í öll
heimili landsins. Bækur, tímarit, bæklingar og umbúðir.
Við komum hugmyndum þínum í framkvæmd.

Hafðu samband og við klárum þetta saman.

Marinó Önundarson,
offsetprentari og Bliki

Suðurhrauni 1 | 210 Garðabæ | Sími: 59 50 300 | www.isafold.is
Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu. Við erum aðilar að Rammasamningi Ríkiskaupa og Rammasamningi Reykjavíkurborgar.
Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is
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Skipulagsstofnun: nýr vegur á
Þingvöllum ekki í umhverfismat

S

kipulagsstofnun hefur komist
að þeirri niðurstöðu að vegagerð á Þingvöllum þurfi ekki
að fara í umhverfismat. Í því felst að
stofnunin samþykkir framkvæmdina
og telur að fyrirhugaðar endurbætur
á Þingvallavegi séu ekki líklegar til
þess að hafa í för með umtalsverð umhverfisáhrif. Vegagerð ríkisins getur
því hafist handa og sett framkvæmdina af stað. Ákvörðun Skipulagsstofnunar er kæranleg til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála og rennur kærufrestur út 23. mars 2018.
Tildrög málsins eru þau að Vegagerð ríkisins áformar endurbætur á
Þingvallavegi á milli þjónustumiðstöðvar á Þingvöllum og syðri vegamóta Þingvallavegar við Vallaveg.
Vegarkaflinn er um 9 km langur.
Vegagerðin leggur til að breikka núverandi veg úr 6,5 metrum í 8 metra.
Ætlunin er að fylgja núverandi veglínu
og hækka hann upp á köflum. gert er
ráð fyrir að rask á hvern lengdarmetra
verði 3,5 m² og samanlagt verði því
raskið á svæðinu um 3 – 5 ha. Til
samanburðar þá er fyrirhugað að umdeildur vegur skv. Þ-H leið í Þorskafirði liggi um birkikjarr á 2,15 km
kafla og raski 19 ha.
Áætluð efnisþörf er 27.000 –
36.000 m³. gerðar verða breytingar á
útskotum þar sem þau verða fjarlægð
en í staðinn koma bílastæði á fjórum
stöðum með samtals 50 – 60 bílastæðum. Rask vegna bílastæðanna verður
allt að 3.800 m². Stefnt er að því að
breikka veginn öðru megin á víxl í stað
þess að breikka hann til beggja handa.

Gróðurþökur á áhrifasvæðinu verða
teknar upp og lagðar upp á öxl vegarins eða komið fyrir á geymslusvæði.
Þær verða svo lagðar að nýju eftir að
vegurinn hefur verið breikkaður.
Gróðurfar á athugunarsvæði einkennist af hrauni sem vaxið er 1 – 3
metra hái birki. Vegurinn liggur um
Þingvallahraun sem er hluti af Eldborgarhrauni. En það nýtur sérstakrar
verndar samkvæmt skv. 61. grein laga
um náttúruvernd. Framkvæmdasvæðið er innan vatnasviðs Þingvallavatns,
sem er verndað. Heilbrigðiseftirlit
Suðurlands bendir á að framkvæmdasvæðið sé á viðkvæmasta stað í miðju
verndarsvæði Þingvallavatns.
Skipulagsstofnun segir í niðurstöðu sinni að rask vegna framkvæmdanna verði 3,5 metrar út frá
núverandi vegi en segir ekki hægt að
líta á framkvæmdina sem umfangsmikla. Telur stofnunin að helstu neikvæðu áhrifin verði rask á vistgerðum,
jarðminjum og menningarminjum. Þá
verði rask á biriskógi sem njóti sérstakrar verndar. Þá tekur Skipulagsstofnun fram að framkvæmdir verði á
svæði sem sé einstaklega mikilvægt og
viðkvæmt. Engu að síður er það lokaniðurstaða stofnunarinnar að fyrirhugaðar endurbætur séu ekki líklegar
til þess að hafa í för með umtalsverð
umhverfisáhrif.
Sérstök lög gilda um þjóðgarðinn
á Þingvöllum og segir í 1. grein að
„Þingvellir við Öxará og grenndin þar
skal vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga sem þjóðgarður.“
Þingvellir hafa frá 2004 verið á

heimsminjaskrá
menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, en á
þeirri skrá eru staðir sem taldir eru
hafa einstakt gildi fyrir alla heimsbyggðina.
Vegagerðin segir að framkvæmd-

in sé liður í nauðsynlegu viðhaldi
vegarins og hafi það markmið að auka
umferðaröryggi vegarins, en umferð
á veginum hefur aukist verulega á
undanförnum árum.
Í lögum um mat á umhverfisáhrif-

um , viðauka 2, kemur fram að endurbygging vega a.m.k. 10 km að lengd
skuli ávallt fara í umhverfismat. Sem
fyrr segir er vegarkaflinn sem endurbyggja á 9 km.

8. mars í MÍ kl. 11–12:30
Kynning á öllu
háskólanámi á Íslandi
Allir velkomnir!
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Þorrablót Súgfirðingafélagsins

Þ

orrablót Súgfirðingafélagsins fór fram í Reykjavík fyrir skömmu. Húsfyllir var og nærri 200 manns sem
gerður sér glaðan dag saman.
Súgfirđingafélagiđ í Reykjavík var stofnađ 1950 og hefur
að sögn Bjarkar Birgisdóttur frá
þeim tíma stađiđ fyrir àrshátíđum, lokaböllum, haustfögnuđum,
kaffisamsætum og fleiri viđburđum. Fyrsta þorrablótiđ var haldiđ
16. febrúar 2002 en hefur ekki
veriđ árviss viđburđur. Björk
segir að stefnan sé sú nú ađ þađ
verđi þorrablót annađ hvert ár
og árshátíđ hitt áriđ, þetta séu
ađalviđburđir hvers árs. Súgfirđingakaffi er svo haldiđ á
hverju hausti og svo eru haldin
mynda- og minningakvöld þar
sem fariđ er yfir ævi Súgfirđinga,
viđburđi eđa minningar frá
Súgandafirđi. Þessi kvöld hafa
einnig veriđ vel sótt. Auk þess
er bæđi haldiđ utan um skák og
bridgemót innan félagsins og
haldin hafa veriđ golfmót.

Allt fyrir baðið!
Line innréttingar

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler
80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

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

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

Brettavafningsvélar
frá Robopac hafa
sannað ágæti sitt
Meira en 150 vélar seldar á Íslandi.
Allt frá hálfsjálfvirkum vélum upp í fullkomnar
línur með yfirbreiðslu og hornastífum.
Afkasta allt að 80 brettum á klst.
Fjölbreytt úrval og miklir möguleikar á stillingum.

PRENTUN.IS

- vottun um sjálfbæra skógrækt

LÍMMIÐAPRENTUN
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