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Villi Valli er
heiðursborgari
Ísafjarðarbæjar
V

ilberg Vilbergsson, tónlistarmaður og rakari var einróma samþykktur sem heiðursborgari Ísafjarðarbæjar á fundi bæjarstjórnar
fyrr í mánuðinum. Bæjarfulltrúarnir Nanný Arna Guðmundsdóttir, Kristján Andri Guðjónsson og Sigurður Jón Hreinsson sóttu
Villa Valla heim og afhentu honum viðurkenninguna á fögrum vordegi um helgina.

Reifari í
Reykhólasveit

Strandveiðar

Nýr fiskmarkaður

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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MagnesíuM Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð
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Strandveiðum breytt

L

agt hefur fram frumvarp á Al
þingi um breytingu á lögum
um strand
veiðar. Það er at
vinnuveganefnd Alþingis sem leggur
málið fram. Lagt er til að hver bátur
fái heimild til þess að róa í 12 daga
í hverjum mánuði þá mánuði sem
strand
veiðar eru heimilaðar og
komi sú breyting í stað nú
verandi
fyrir
komu
lags. Veiðarnar verða þó
stöðvaðar fyrr ef sýnt þyki að heildar
afli verði meiri en það magn sem til
ráðstöfunar er. Með breytingunni er

svæðis
skiptingin af
numin og getur
því aukinn afli á Vest
fjörðum leitt
til þess að veiðar báta um allt land
verði stöðvaðar þegar náð verður
þeim afla sem ætlaður er til veiðanna.
Breytingin gildir aðeins þetta sumar
þar sem óvissa er um hversu mikið
strand
veiði
bátar veiða með þessu
breytta fyrirkomulagi eins og segir í
greinar
gerð með frum
varpinu. Lilja
Rafney Magnúsdóttir, formaður at
vinnuveganefndar segir að fyrir liggi
vilji til þess að bæta að lágmarki 1000
tonnum við þann heildar
kvóta sem
strand
veiðunum er ætlaður, sem er
10.200 tonn. Þá segir Lilja Rafney að
staðan verði metin í haust og fram
haldið á strandveiðum metið út frá
hvernig þessi breyting komi út fyrir
greinina.
Strandveiðifélagið Krókur í Barða
strandar
sýslu styður frum
varpið en
telur að tryggja þurfi nægjan
legar
aflaheimildir. Félag smábátaeigenda á
Austurlandi lýsir yfir andstöðu við þau
áform að stöðva veiðarnar áður en 12
dögum er náð ef aflinn fer yfir strand
veiðikvótann. Bendir félagið á að áhrif
frumvarpsins muni í reynd aðeins ná
til A svæðisins, þ.e. Vestfjarða og þar
muni veiðidögum fjölga og afli aukast.
Við
bótar
kvótanum 1000 tonn muni
því að mati Autfirðinganna renna svo

til ó
skipt til báta á Vest
fjörðum að
Horni. Eva Sigur
björns
dóttir, odd
viti Ár
nes
hrepps segir í við
tali við
blaðið Vestfirðir að hreppsnefnd hafi
á
hyggjur af breytingunni. Stranda
sýsla er á öðru veiðisvæði en Vest
firðingar og aukningin í kvóta þar gæti
leitt til þess að bátum á strandveiðum
í Strandasýslu myndi fækka sem aftur
gæti leitt til þess að umsvif í Norður
firði og annar staðar í Strandasýslu
myndu dragast saman.
Atvinnuneganefnd Alþingis hefur nú
skilað á
liti sínu um frum
varpið. Er
nefndin sammála um málið og segir að
„mati nefndarinnar hefur verið dregið
verulega úr líkum þess að veiðar þurfi
að stöðva með því að heildarheimildir
til strandveiða hafa verið auknar. Að
mati nefndarinnar eru allar líkur á
því að þær við
bótar
heimildir sem
um ræðir tryggi að á öllum svæðum
verði unnt að stunda veiðar í 12 daga
alla mánuðina.“ Leggur nefndin til að
breyta frumarpinu á þann veg hverju
skipi verði heimilaðar veiðar í 12
veiði
daga innan hvers mánaðar frá
maí til ágúst í stað þess að takmarka
veiðarnar við 12 veiðidaga. Eftir sem
áður getur ráðherra stöðvað veiðarnar
fyrr ef sýnt þyki að heildarafli strand
veiðibáta fari umfram það magn sem
ráðstafað er til strandveiða.

Fiskeldi í Ísafjarðardjúpi enn úti

Í

síðustu viku var haldinní
Bolungavík almennur íbúafundur
um laxeldi í Ísafjarðardjúpi. At
vinnuvega- og nýsköpunarráðu
neytið boðaði til fundarins. kristján
Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra
sagði að hann vildi fá fram sjónar
mið íbúanna við Djúp til laxeldisins.
Frummælendur voru Sigurður Guð
jónsson, forstjóri Hafrannsóknar
stofnunar og Ragnar Jóhanns
son,
sviðsstjóri fiskeldis- og fiskiræktar
sviðs Hafrannsóknarstofnunar og
fluttu þeir fram
sögu um fræði
legan
grunn áhættumats.
Fram kom að stofnunin vinnur
að því að endurmeta áhættumatið og
boðar að nýtt mat líti dagsins ljós um
það leyti sem sól er hæst á lofti. Ekkert
var gefið út um hvort breytinga væri
að vænta.
Að erindum loknum voru bornar
fram fyrir
spurnir. Margir fundar
manna létu í sér heyra og voru mjög
gagnrýnir á afstöðu Hafrannsóknar
stofnunar sem fram kemur í áhættu
mati stofnunarinnar. Á grundvelli þess
var stöðvuð fyrir
huguð upp
bygging

„

Þá var
það gagn
rýnt að áhættu
mat Hafrann
sóknarstofnunar
væri ekki ritrýnt
eða yfirfarið af
utanaðkomandi
vísindamönnum

á laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Bent var á
fyrir
spurnum að hags
munir stang
veiðimanna við Djúp væru óverulegir
í samanburði við hagsmuni íbúanna.
Þá var það gagn
rýnt að á
hættu
mat
Hafrannsóknarstofnunar væri ekki
ritrýnt eða yfirfarið af utanaðkomandi
vísinda
mönnum og af þeim sökum
ekki vísindalega traustur grundvöllur
fyrir ákvörðun.
Fundurinn var vel sóttur og er talið
að um 250 - 300 manns hafi mætt.

NÝR FISKMARKAÐUR Í BOLUNGAVÍK

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

F

iskmarkaður íslands mun
opna form
lega fisk
markað í
Bolungavík í næstu viku, þann
2. maí. Markaðurinn verður til húsa
í húsakynnum Kampa ehf þar sem
áðru var íshúsfélag Bolungarvíkur hf.
Aron Baldursson , framkvæmda
stjóri Fiskmarkaðar Íslands segir að
Fiskmarkaður Íslands sé stærsti fisk
markaður á Íslandi og með þessari
opnum muni hann starfa í nálægði
við feng
sæl fiski
mið út af Vest

fjörðum. „Það er kappsmál hjá Fisk
markaði Íslands að veita útgerðum
um land allt ódýra og góða þjónustu
sem verður nú aðgengileg í Bolungar
vík til viðbótar við þá starfsemi fyrir
tækisisns annars staðar á landinu“
segir Aron Baldursson í samtali við
blaðið Vest
firðir. Fisk
markaður ís
lands hóf í október á síðasta ári að
veita löndunarþjónustu í Bolungavík
og hefur nú aukið hana með því að
opna fiskmarkað.
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MAÍ
TÖKUM ÖLL ÞÁTT Í KRÖFUGÖNGU
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STÉTTARFÉLAGANNA.

UNION MEMBERS! SHOW SOLIDARITY AND TAKE PART IN THE PARADE.
WSZYSCY BIERZEMY UDZIAL W POCHODZIE ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH.

Lagt verður af stað frá Alþýðuhúsinu á Ísafirði kl. 14.00.
Gengið verður að Pollgötu og þaðan niður að Edinborgarhúsi með
Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar í fararbroddi.
Kaffiveitingar: Dagskráin í Edinborgarhúsinu:

Slysavarnardeildin Iðunn hefur umsjón með Kynnir verður Kolbrún Sverrisdóttir.
kaffiveitingum í Guðmundarbúð, Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar:

Kvikmyndasýningar fyrir börn:

Börnum á öllum aldri er boðið í Ísafjarðarbíó
kl. 14.00 og 16.00

Hátíðarhöld á Suðureyri

Kröfuganga frá Brekkukoti kl. 14.00.
Boðsund barna í Sundlaug Suðureyrar.
Kaffiveitingar verða í
Félagsheimili Suðureyrar.
Ræða dagsins: Lilja Rafney Magnúsdóttir.

Stjórnandi: Madis Maekalle
Ræðumaður dagsins: Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður
Verkalýðsfélags Vestfirðinga.
Söngatriði: Hjördís Þráinsdóttir syngur
við undirleik Stefáns Jónssonar.
Pistill dagsins: Agnieszka Tyka
skrifstofukona flytur pistil á Pólsku.
Krotkie przemowienie dla Naszych rodakow po polsku.
Dansatriði: Nemendur Henna Nurmi við Listaskóla Rögnvaldar
Ólafssonar munu sýna dans.

4

26. apríl 2018

LEIÐARI

Vestfirðingar þétta raðirnar

V

estfirðingar sýndu ráða
mönnum á í
búa
fundi í Bolunga
vík um lax
eldi í sjó að
þeir standa saman í stórum málum í
kjördæminu. Fundurinn var mjög fjölmennur og
margir fundarmenn töluðu ákveðið til ráðherrans
og Hafrannsóknarstofnunar. Hafa ber í huga að
fundurinn var knúinn fram af heimamönnum sem
vilja fá skýr svör um afstöðu og vilja stjórnvalda til
uppbyggingar í fjórðungnum.
Helstu tíðindin af fundinum eru þau að Vestfirðingar eru svo gott sem
samhljóða í kröfum sínum um uppbyggingu í atvinnumálum með lax
eldi. Íbúar við Ísafjarðardjúp gerðu harða kröfu á ráðherrann um stuðning
hans við laxeldi í Djúpinu. Fundarmenn af hálfu heimamanna sögðu
fullum fetum að þeir skildu ekki hvers vegna minni hagsmunir eru látni
víkja fyrir meiri hagsmunum. Útflutningstekjur af laxeldi í Ísafjarðardjúpi
geta verið 25 – 30 milljarðar króna árlega og atvinnustarfsemin gefur um
400 störf beint og óbeint. íbúum gæti fjölgað um 900 samkvæmt varlegu
mati. En þrjár laxveiðiár í Djúpinu skila aðeins um 500 löxum og 20 – 25
milljónum króna og varla nokkru ársverki. Þarna er ólíku saman að jafna
þar sem miklum verðmætum er fórnað fyrir þrönga hagsmuni fárra veiði
réttareigenda.

Leikrit ráðherra og Hafró

Í þessu máli var það sjávarútvegsráðherrann í ríkisstjórninni á undan,
nú
verandi for
maður Við
reisnar sem tók á
kvörðun um að loka Ísa
fjarðardjúpi fyrir laxeldi. Í orði kveðnu er rökstuðningurinn sá að verið
sé að vernda laxastofnana í þessum þremur litlu veiðiám í Djúpinu fyrir
blöndun við norskan eldislax. Þarna beita sér eigendur laxveiðiréttinda
og samtök þeirra á landsvísu sem leggjast gegn laxeldi í sjó um land
allt. Veikgeðja og hagsmunatengdir stjórnmálamenn hafa snúist eins og
skopparakringlur eftir þessum áhrifamönnum, sem einkum láta að sér
kveða innan Sjálfstæðisflokksins. Hafa ber í huga að 2004 var lokað fyrir
laxveiði víðast hvar á landinu og um 98% af laxveiðám landsins voru með
þeirri ákvörðum verndaðar fyrirhugsanlegum áhrifum af laxeldi í sjó.
Á Vestfjörðum var ákveðið að leyfa laxeldi einmitt vegna þess að þar yrðu
hugsanleg neikvæð áhrif af eldi á laxastofna hvað minnst, ef nokkur. Þegar
á reynir og í ljós kemur að laxeldi er atvinnugrein sem á framtíð fyrir
sér á Íslandi og uppbyggingin hefst fyrir alvöru á Vestfjörðum fara þessir
áhrifamenn af stað og beita áhrifum sínum og ná að stöðva áformin um
uppbyggingu í Ísafjarðardjúpi.
Farin er sú leið að klæða bannið í fræðilegan búning og auðvitað er Haf
rannsóknarstofnun notuð í þetta skítverk, stofnun sem er mikils metin
í þjóðfélaginu. Það sem verra er að til áhrifa innan Hafrannsóknar
stofnunar eru komnir gamlir samverkamenn laxveiðiréttarhafa sem áður
vou innan Veiðimálastofnunar. Forstjóri Hafrannsóknarstofnunarinnar
er einn þeirra sem lengi hefur verið mótfallinn laxeldi og undir hans
stjórn er stofnunin meira en fús til þess að búa til „fræðilegar“ hindranir
fyrir eldinu. Fyrst er fundið upp svonefnt burðarþolsmat.Það dugði ekki
til þess að slá á uppbyggingaráformin og þá var búið til áhættumat sem
horfði aðeins á möguleikana á erfðablöndun laxa. Valdar voru forsendur
inn í líkanið þannig að fyrirsjáanlegt var að útkomin yrði neikvæð.
Á þessum tilraunagrunni, sem hefur ekki gengið í gegnum neinn vísinda
legan prófstein, svo sem nákvæmt rýni utanaðkomandi fræðimanna,
ákveður sjávarútvegsráðherrann að banna laxeldið í Ísafjarðardjúpi.
Ákvörðunin er látin sýnast vera vísindaleg en hún er pólitísk og byggð
á baktjaldamakki og óþrifasamningum í reykfylltum bakherbergjum
stjórnmála og sérhagsmuna.

Aftur í leikriti

Sjávarútvegsráðherra átti ekkert erindi við Vestfirðinga, hann hafði ekkert
að segja þeim og hefði sjálfsagt viljað komast hjá því að halda fund. En
krafan að vestan til hans um svör var svo þung að hann átti enga undan
komuleið og að nafninu til stóð ráðuneyti hans fyrir fundinum. Það er
góðs viti um styrk Vestfirðinga. En ráðherrann spilaði sitt hlutverk og gaf
ekkert upp um hvað yrði og vísaði á Hafrannsóknarstofnun. Vestfirðingar
þekkja svona leikrit. Þessi ágæti sjávarútvegsráðherra hefur áður tekið að
sér að vera strengjabrúða í leikriti valdamikilla hagsmunaaðila. Hann var
sem bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ stjórnarformaður Samherja þegar Samherji
og Hrönn hf sameinuðust. Þetta hlutverk lék bæjarstjórinn af mikilli fimi
og fékk Ísfirðinga til þess að trúa því að til stæði að gera Guðbjörgina út
frá Ísafirði. Auðvitað stóð það ekki til og leikarinn stökk norður og gerðist
bæjarstjóri á Akureyri og skildi Ísfirðingana eftir með sárt ennið.
Sjávarútvegsráðherrann er að leika öðru sinni í leikriti. Það var ekki í
handritinu búið að skrifa svar til Vestfirðinga á fundinum í Bolungavík.
Það kemur seinna, ekki fyrr en eftir kosningar og það verður ekki heldur
Hafrannsóknarstofnun sem ákveður svarið. Það verða pólitísku valda
mennirnir sem munu ákveða það og senda rulluna til leikaranna.
Vestfirðingar geta haft mikil áhrif á framvindu málsins með því að gera
mönnum ljóst að pólitískur skaði verður mikill ef hagsmunir Vestfirðinga
verða áfram látnir víkja fyrir frekjuhundum sérhagsmunanna. Þetta eru
pólitísk átök sem snúast um vald og peninga. Fræðilegi búningurinn er
bara fyrirsláttur.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

„Því við hæfi að kjósa hann
heiðursborgara Ísafjarðarbæjar.“
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2. apríl 2018 bæjarstjórnarfundur
Ísafjarðarbæjar.
Kristján Andri Guðjónsson
flutti tillögu um að Vilberg Vilbergs
son yrði gerður að heiðurs
borgara
Ísafjarðarbæjar með eftirfarandi rök
stuðningi. Tillagan var samþykkt með
öllum greiddum atkvæðum 9:0.
Vilberg Valdal Vilbergsson Villi Valli - er fæddur á Flateyri við
Önundarfjörð 26. maí árið 1930,
sonur Vilbergs Jónssonar vélsmiðs og
Jóhönnu Steinunnar Guðmundsdóttur.
Strax á barnsaldri var ljóst að
Villi Valli bjó yfir óvenjulegum
tónlistarhæfileikum og hann var ekki
nema tólf ára þegar hann lék í fyrsta
sinn á harmoniku fyrir dansi á Flateyri.
Þrettán ára var hann farinn að leika
einn á dansleikjum. Næstu árin lék
hann ýmist einn eða með öðrum hér
vestra og einnig í Reykjavík árið 1949.
Harmonikan var hans aðalhljóðfæri
en hann lærði einnig á saxófón hjá
Guðmundi Nordahl og náði mjög
góðum tökum á því hljóðfæri. Árið
1950 flutti Villi Valli til Ísafjarðar til að
nema hárskera- og rakaraiðn hjá Árna
Matthíassyni og varð það hans aðalstarf
í yfir sextíu ár. Segja má að hann hafi
haft hendur í hári flestra ísfirskra
karlmanna á þessum langa ferli.
Á Ísafirði hélt hann áfram

„

Hann
þjónaði
bæjarbúum sem
hárskeri í rúm
lega 60 ár og
auðgaði tónlistar
líf bæjarins með
tónlist sinni.

í tónlistinni og stofnaði fjölda
hljómsveita á næstu áratugum,
tríó, kvartetta og stærri bönd, sem
íbúar Ísafjarðarbæjar muna margir
eftir. Fjölmargir einstaklingar nutu
leiðsagnar hans í tónlistinni á þessum
langa ferli og eiga honum gott að
gjalda.
Árið 1959 tók Villi Valli við
stjórn Lúðrasveitar Ísafjarðar og
stjórnaði henni í níu ár, en var virkur
félagi í henni lengi eftir það. Hann
hefur spilað með Harmonikufélagi
Vestfjarða um árabil og gerir enn.
Þótt Villi Valli sé þekktur fyrir
hljóðfæraleik sinn hefur hann á seinni
árum vakið athygli fyrir tónsmíðar
sínar. Hann hefur gefið út tvo
hljómdiska, árið 2000 „Villi Valli“ og
árið 2008 „Í tímans rás“, auk þess sem

hann spilaði í Saltfiskveit Villa Valla
á diskinum „Ball í Tjöruhúsinu“ árið
2009.
Jazz músíkin heillaði Villa Valla
snemma á lífsleiðinni og drakk hann
í sig snilldartakta gömlu meistaranna.
Hann er talinn standa einna fremst
íslenskra harmonikuleikara í spuna
(improvisation) á Íslandi, en slíka
takta sýndi hann einnig á saxófóninn.
Villi er ekki aðeins tónlistarmaður
heldur er hann listmálari og eftir hann
finnast mörg falleg verk í húsakynnum
Vestfirðinga. Kona hans, Guðný
Magnúsdóttir, sem lést á síðastliðnu
ári, var einnig málari og börn þeirra
fjögur eru öll listafólk.
Villi Valli, sem senn verður 88 ára,
er enn í fullu fjöri. Hann og kona hans
Guðný, hjóluðu iðulega um bæinn
sinn og vöktu athygli bæjarbúa. Þau
voru bæjarprýði.
Árið 2001 var Villi Valli útnefndur
bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar.
Vilberg Valdal Vilbergsson hefur
átt heima í Ísafjarðarbæ nánast allt
sitt líf. Hann þjónaði bæjarbúum sem
hárskeri í rúmlega 60 ár og auðgaði
tónlistarlíf bæjarins með tónlist sinni.
Nánast allir bæjarbúar þekkja hann og
virða og þakka honum.
Það er því við hæfi að kjósa hann
heiðursborgara Ísafjarðarbæjar.“
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Nýtt á Íslandi frá
kerrum

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

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

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

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

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

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

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

Smi ðju v eg i 40, gul gata , Kó pavo g i

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

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

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

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

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

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

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

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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AUÐMENN BERA FÉ Á HREPPSNEFND
T

veir fjársterkir menn, bræðurnir
Sigurður Gísli Pálmason og Jón
Pálmason hafa skriflega í bréfi
dags 11. apríl sl. boðið Reykhólahreppi
að greiða kostnað við úttekt erlendra
aðila á vegkostum um Gufudalssveit
gegn því að hreppsnefndin fresti því
að taka lokaákvarðanir um breytingar
á aðalskipulagi Reykhólahrepps. Segja
þeir bræður í bréfinu að ó
veru
legur
kostnaður myndi falla á sveitar
fé
lagið ef tilboði þeirra yrði tekið. Til
gangurinn er sá að þeirra sögn að leita
að kosti sem Vegagerð ríkisins kynni
að hafa yfirsést og myndi leiða til meiri
sáttar um gerð vegar um Gufu
dals
sveit. Sérstaka athygli vekur að í bréfi
þeirra bræðra segir að fá þyrfti sér
fræðinga til verksins sem sveitarfélagið
beri traust til. Fer ekki á milli mála að
með þessu er vegið að Vegagerð ríksins.
enda er vísað í bókun Karls Kristjáns
sonar, varaoddvita frá 8. mars þegar
hrepps
nefnd sam
þykkti með fjórum
atkvæðum gegn einu, atkvæði Karls ,
að velja veglínuna um Teigsskóg fyrir

hinn nýja veg. Bræðurnir Sigurður
Gísli og Jón taka undir gagnrýni á störf
Vega
gerðarinnar og nota hana sem
átyllu fyrir aðkomu sinni að málinu.

Skipulagsstofnun allt
um kring

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir,
sveitarstjóri segir að Alta ráðgjöf verði
fengið til ráðuneytis og fái það verk
efni að fá norska aðila til verksins og
að semja spurningar fyrir þá sem þeir
eigi að leita svara við. Á næstu dögum
verði skipulagstillögurnar sendar til
Skipu
lags
stofnunar og óskað eftir
leyfi stofnunarinnar til þess að setja
breytingarnar í aug
lýsingu. Skipu
lagsstofnun hefur 4 vikur til þess að
svara erindi hreppsins og verði það
jákvætt muni hefjast auglýsingaferli
sem standi í 6 vikur. Að því lokum
verður málið tekið til lokaafgreiðslu
í hreppsnefnd með framkomnum at
hugasemdum. Fallist Skipuagsstofnun
ekki á erindi hreppsins og geri at
hugasemdir við skipulagstillögurnar

fer málið aftur til hreppsnefndar sem
verður að taka fyrir at
huga
semdir
Skipu
lags
stofnunar, svara þeim og
senda til stofnunarinnar. Ingi
björg
Birna segir ekki ljóst hvenær því ferli
muni ljúka

Reyfarakennd atburðarrás

Þegar hreppsnefnd Reykhóla
hrepps komst loks að þeirri niður
stöðu í mars sl. , eftir langa og ýtar
lega meðferð málsins um árabil, að
hinn nýi vegur um Gufu
dals
sveit
skyldi vera um lág
lendi sam
kvæmt
svonefndri Þ-H leið, héldu flestir að
málinu væri loksins lokið og að það
yrði formsatriði að gera viðeigandi
breytingar á aðalskipulagi hreppsins.
Sátt virtist ríkja um málsmeðferðina
og allir endar og kantar málsins höfðu
verið þaulkannaðir ásamt því að halda
fundi með ráðamönnum eins og sam
gönguráðherra. En annað átti eftir að
koma á daginn. Vara
odd
vitinn var
ekki á því að una niðurstöðu meiri
hluta hreppsnefndar og nýtti sér að

hann er einnig formaður skipulags
nefndar Reykhólahrepps.
Skipulagsnefndin samþykkti að
fresta
aðalskipulagsbreytingunum
þrátt
fyrir
af
greiðslu
hrepps
nefndarinnar.
Tveimur
dögum
seinna berst svo skriflegt erindi frá
bræðrunum sem bjóðast til þess að
kosta at
hugun er
lendra aðila. Sama
dag er svo fundur í hreppsnefndinni
og þá myndast nýr meirihluti í málinu.
Þrír hreppsnefndarmenn samþykkja
að láta gera óháð mat, en fresta þó ekki
aðalskipulagstillögunum.
Tæpri viku seinna, þann 17. apríl er
aftur fundur í Skipulagsnefndinni og
þar er felld tillaga um að senda aðal
skipulagsbreytingarnar til Skipulags
stofnunar. Þessi afgreiðsla Skipulags
nefndarinnar var sam
dægurs tekin
fyrir í hreppsnefndinni á aukafundi
og þar var samþykkt öðru sinni með
fjórum atkvæðum gegn einu að senda
aðalskipulagstillögurnar með Teigs
skógsleiðinni til Skipulagsstofnunar.
Var þá málið komið aftur á sama stað

og það var eftir afgreiðsluna í byrjun
mars.

Peningar og lýðræðið

Eftir stendur að hrepps
nefnd
hefur samþykkt að fá erlenda aðila
gera úttektina og að Sigurður Gísli og
Jón Pálmasynir kosti úttektina. Ingi
björg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri
segir að farið verði með niðurstöður
hennar sem athugasemdir við aðal
skipulagstilögurnar sem sveitarstjórn
muni svo taka fyrir með öðrum at
hugasemdum við lokaafgreiðslu
málsins. Virðist því alveg óvíst hvort
þessi vending tefji framvindu málsins
þegar upp er staðið, en þó ber að hafa
í huga að Skipulagsstofnun fer sínu
fram eins og menn þekkja meðal
annars varðandi Hvalár
virkjun og
gæti sett fótinn fyrir endanlega sam
þykkt á aðalskipulagstillögunum.
Svo spurning er hvort andstæðingar
vega
gerðarinnar eigi fleiri tafa
leiki
upp í erminni til þess að koma í veg
fyrir að meirihlutinn ráði.

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

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

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

Umsóknarfrestur:
Opinn

Umsóknir:
postur.is

komandi
Óskum
Óskum öllum
Gleðileg
jól öllum
launþegum
nýtt ár
launþegum
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og áfarsælt
Íslandi til
á
Íslandi
til
egt nýtt ár oghamingju með
Gleðileg
komandi
hamingju
með
baráttudag
verkam samfylgdina
þökkum
lýðsins
1. maí
baráttudag
verka
u ári
nýtt ár á liðnu á
lýðsins 1. maí

r

Tálknafjarðarhreppur

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Bolungarvík

Reykhólahreppur

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Súðavíkurhreppur
ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Bifreiðaverkstæði La
Austurvegi 20, Reyða
414-9420 / bill@laun

brugðist?

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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xx. tölublað
xx. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

8939362 - 6901060 - 4567080
Eigum til reimar í miklu
úrvali í flestar gerðir
snjósleða og fjórhjóla.

www.4h.is

6 milljónir fyrir
tvo mánuði

G

uðmundur Ingi Guðbrands
son, umhverfisráðherra réði
til sín Sif Kon
ráðs
dóttur,
lögfræðing sem annan af tveimur að
stoðarmönnum sínum. Sif var náinn
samverkamaður ráðherrans í félaga
samtökunum Landvernd. Þar var ráð
herrann framkvæmdastjóri um árabil
og Sif Konráðsdóttir var lögfræðingur
sam
takanna. Þau höfðu starfað þar
saman um langt skeið og mótað hina
hörðu línu sem samtökin hafa fylgt
síðustu árin. Þar eru öll möguleg úr
ræði laga nýtt til hins ýtrasta til þess
að leggja stein í götu framkvæmda.
Þannig hefur engin lína verið lögð
til rafmagnsflutninga um landið um
margra ár skeið vegna deilna og kæru
mála og er raf
orku
kerfið komið í
HUSQVARNA
stórvandræði af
FSþeim
400sökum.
LV Þannig
16,5
er ekki hægt Sögunardýpt
að flytja raf
m
agn sm
frá
Blönduvirkjun til Akureyrar svo dæmi
sé tekið sem svo aftur hamlar atvinnu
uppbyggingu á Akureyri. Þessir sam
verkamenn í Landvernd hafa beitt sér
af hörku gegn virkjunar
á
formum í
Hvalá í Árneshreppi og þriðja málið
þar sem Landvernd hefur látið til sín
taka er vega
gerðin í Gufu
dals
sveit
sem að hluta til er áformað að fari um
Teigsskóg.
Það var því viðbúið að hinn nýi
Umhverfisráðherra sækti sér aðstoðar
mann í hóp náinna samstarfsmanna
sinna innan Landverndar. Ráðningin
varð þó heldur enda
sleppari en til
stóð. Tilkynnt var 14. desember 2017
um ráðninguna og sagt jafnframt að
hinn nýi aðtoðarmaður myndi hefja
störf á næstu dögum. Þann 16. febrúar
2018 sendir Umhverfisráðherrann
frá sér stutta tilkynningu og greinir
frá því að hann hafi ákveðið að að
stoðarmaðurinn hætti störfum frá og
með þeim sama degi. Voru þá varla
komnir tveir mánuðir frá því að Sif
konráðsdóttir hóf störf. Engin skýring
var gefin á starfslokunum. Umhverfisog Forsætisráðuneytið hafa loksins
svarað fyrirspurn blaðsins Vestfirðir
um upp
gjör vegna starfs
lokanna.
Kemur fram að greiddir verða þrír
mánuðir í laun frá þeim degi sem látið
er af störfum. Laun að
stoðar
manns
eru um 1,2 milljónir króna á mánuði.
Niðurstaðan verður því að greiddra
verða 6 milljónir króna í laun fyrir
tveggja mánað vinnu.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is

Ódýrustu
rafmagnsborðin
á Íslandi!

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – SÍÐUMÚLA 37

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

