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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

Íslenskir endurskoðendur
Vestfjörðum ehf

Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is

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

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Laun  
bæjarstjóra – bls 2

Páll Pálsson 
– bls 9

Heimavarnarliðið á Vestfjörðum 
efndi til samstöðufundar á Gils-
fjarðarbrú á mánudaginn. Sam-

þykktir borgarafundarins á Ísafirði síðast-

liðinn september voru ítekaðar og kallað 
eftir efndum stjórnvalda í hagsmunamálum 
Vestfirðinga. Fundarstjóri og kynnir var 
Sigmundur F. Þórðarson, Þingeyri. Ræðu-

menn voru Guðrún Anna Finnborgadóttir, 
Patreksfirði og sr. Magnús Erlingsson, Ísa-
firði og brýndu þau bæði Vestfirðinga til 
samstöðu í baráttunni. 

Höggvum á hnúta

Mynd: Marzellíus Sveinbjörnsson

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020
90% stuðningur  
við Teigsskóg - bls 2
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Beinar ráðningar til fyrirtækja
Getum ráðið í flestar stöður

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
Str. 

38-58

Gísli H. Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, tók 
í dag fyrstu skóflustungu 

að nýju 13 íbúða fjölbýlishúsi við 
Sindragötu á Ísafirði. Jarðvegs-
framkvæmdir hefjast í kjölfarið og 
bygging hússins hefur þegar verið 
boðin út. Húsið verður steinsteypt, 
einangrað að utan og klætt með 
timbur-múrklæðningu. Undir hús-
inu verður kjallari með bílageymslu.

Byggingu hússins skal verða að 
fullu lokið eigi síðar en 1. október 
2019.

Á myndinni eru þeir Gísli H. 
Halldórsson bæjarstjóri, Valþór Atli 
Birgisson hjá jarðverktakanum Bú-

aðstoð ehf. og Brynjar Þór Jónasson, 
sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs 
Ísafjarðarbæjar.

Framkvæmdir 
við 13 íbúða hús

Hvorki meira né minna en 
88,3% svarenda eru fylgj-
andi tillögu Vegagerðar 

ríkisins um lagningu nýs vegar í 
Gufudalssveit, svonefnda Þ-H 
leið, sem á að liggja að hluta til 
um Teigsskóg í Þorskafirði, en 
6,4% eru andvígir (5,2% svara 
hvorki né). 

Þetta er megin niður-
stöður könnunar sem Gallup 
gerði dagana 7. – 21. maí 
2018 á Vestfjörðum. 

Um var að ræða síma- og 
netkönnun. Úrtak könnunarinn-
ar var 1106 manns úr póstnúmer-
um 380-512, 18 ára og eldri, handa-
hófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup og 
Þjóðskrá.  Svarendur voru 550 og 556 
svöruðu ekki. Þátttökuhlutfallið er 
49,7%.  Markmið könnunarinnar var 
að kanna skoðun almennings á Vest-
fjörðum þegar kemur að lagningu nýs 
vegar í Gufudalssveit. Guðmundur 
Halldórsson, skipstjóri í Bolungavík 
bað um verkið og kostar það.

Lögð var fyrir þátttakendur ein 
spurning svohljóðandi: Ertu fylgjandi 
eða andvíg(ur) tillögu Vegagerðar ríkis-

ins um lagningu nýs vegar í Gufudals-
sveit, svonefnda Þ-H leið, sem á að liggja 
að hluta til um Teigsskóg í Þorskafirði?

Það þeim 550 sem svöruðu tóku 
524 eða 95,4% afstöðu og 26 tóku ekki 
afstöðu. Fylgjandi voru 463 eða 88,3%. 
Vikmörk eru 2,7%. Það þýðir að 95% 
líkur eru á því að fjöldi þeirra sem eru 
fylgjandi veg um Teigsskóg eru frá 

92,7% til 98,1%.  Það er óvenjulega 
hátt hlutfall yfirhöfuð í nokkru máli. 

Andvígir reyndust 34 eða 6,4%. Vik-
mörkin hjá andvígum eru 2,1%.

Stuðningur er heldur meiri 
meðal karla eða 82% en kvenna 
þar sem hann var 75%. Stuðn-
ingurinn er yfirgnæfandi í öll-
um aldurshópum. Minnstur 
var hann í yngsta  aldurs-
hópnum 18 – 24 ára. Þar var 
stuðningurinn 58%. Í næsta 

aldurhópi frá 25- 34 ára er 
stuðningurinn 75%. mestur er 

stuðningurinn hjá þeim sem eru 
eldri en 65 ára eða 90%.
Stuðningurinn mældist 82% hjá 

íbúum á sunnarverðum Vestfjörðum 
og 78% annars staðar á Vestfjörðum.

Guðmundur kvaðst vera mjög 
ánægður með niðurstöður könnunar-
innar og sagði að hún staðfesti að 
Vestfirðingar stæðu sameinaðir í 
þessu mikla hagsmunamáli og að það 
styrkti stöðu þeirra gagnvart ríkis-
valdinu og þeim sem standa á móti 
framkvæmdunum. Það er ekki eftir 
neinu að bíða sagði Guðmundur Hall-
dórsson.

Gísli Halldór Halldórsson, 
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ er 
launahæstur bæjarstjórnana 

þriggja á Vestfjörðum. Er það óbreytt 
frá því sem úttekt blaðsins Vestfirðir 
leiddi í ljós í febrúar 2015. Laun Gísla 
nú er 1.614 þúsund krónur á mánuði 
að öllu meðtöldu. Fyrir þremur árum 
voru þau 1.220 þúsund krónur og hafa 
launin hækkað um 32%.

Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í 
Bolungavík er með 1.261 þúsund krón-
ur á mánuði. Þau hafa lítið hækkað frá 

því hann var ráðinn þann 1. júlí 2016 
eða aðeins um 5%. Forveri hans var 
Elías Jónatansson og voru laun hans 
í febrúar 2015 1.078 þúsund krónur á 
mánuði. Sé miðað við þá tölu nemur 
hækkunin aðeins 17% frá febrúar 2015.

Ásthildur Sturludóttir hefur hækk-
að mest bæjarstjóranna þriggja. Laun 
hennar hafa hækkað úr 824 þúsund 
krónur á mánuði í 1.239 þúsund krón-
ur á mánuði. Hækkunin nemur 50%. 
Hækkun launavísitölunnar frá febrúar 
2015 til apríl 2018 er 27,8%.

Viðmiðanir eru ólíkar í samn-
ingunum  þremur. Bæjarstjórinn á 
Ísafirði miðar við kjarasamning BHM 
við viðskiptafræðinga og hækkar 
einu sinni á ári samkvæmt hækkun 
launavísitölu. Í samningi Ásthildar 
Sturludóttur er miðað við launaflokk 
500-139 sem Kjararáð ákveður. Í Bol-
ungavík er miðað við lauanflokk 180 
hjá FOSVEST. Í öllum tilvikum er 
reiknað inn í mánaðalaunin umsamin 
yfirvinna og aksturgreiðslur.

Gísli er launahæstur en 
Ásthildur hækkað mest

Laun bæjarstjórnanna: 

Gísli Halldór Halldórsson
1.614 þús kr. – 32% hækkun

Ásthildur Sturludóttir
1.239 þús kr. – 50% hækkun

Jón Páll Hreinsson
1.261 þús kr. – 5% hækkun

Nærri 90% Vestfirðinga 
styðja veg um Teigsskóg
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Vestfirðingum er nóg boðið. Síðastliðið haust var haldinn fjölmenn-
ur borgarafundur á Ísafirði til þess að sýna ráðamönnum landsins 
að þolinmæðin gagnvart ríkisvaldinu væri á þrotum. Í öllum helstu 

hagsmunamálum fjórðungsins ríkir af hálfu stjórnvalda afskiptaleysi, sleif-
arlag og jafnvel beinn fjandskapur. Svo vildi til alþingiskosningar voru í 
haust og af þeim sökum var hlustað grannt eftir svörum stjórnmálamanna. 
Í stuttu máli voru þau á þann veg að flestir vildu gera allt fyrir Vestfirðinga 
og ef ekki strax þá á morgun.

Þrjár kröfur
Kröfur Vestfirðinga voru þá og eru enn þessar: vegur í Gufudalssveit sam-
kvæmt leið Þ-H (um Teigsskóg), hringtenging rafmagns um Ísafjarðar-
djúp og laxeldi verði áfram heimilað í Ísafjarðardjúpi. 

Nú eru liðnir átta mánuðir frá borgarafundinum og ekkert hefur þokast 
áleiðis í neinu af þessum málum. Þess vegna var efnt til samstöðufundar á 
mánudaginn á Gilsfjarðarbrú, þar sem gamla Vestfjarðakjördæmi hófst, kröf-
urnar ítrekaðar og kallað eftir efndum. Jóhann Ólafsson, einn forsvarsmanna 
heimavarnarliðsins, sjálfsprottins hóps Vestfirðinga, sem stóð að fundinum, 
lýsti kröfunum á einfaldan hátt: Vestfirðingar vilja sömu aðstæður, sömu tæki-
færi og fá það sama frá stjórnvöldum og aðrir landsmenn fá. Þetta eru einfald-
ar, skýrar og sanngjarnar kröfur. Við erum hluti af þjóðfélaginu, við leggjum 
til þess það sama og aðrir og við viljum búa við samgöngur, raforkuöryggi 
og tækifæri til starfs og tómstunda rétt eins og aðrir. Vestfirðingar sætta sig 
ekki við að vera jaðarsettur hópur í þjóðfélaginu sem eigi helst að hunskast til 
að flytja suður og að öðrum kosti una vist upp á vatn og brauð. Gegn þessu 
ofríki og ósanngirni eru Vestfirðingar að rísa upp, svo gott sem einn maður. 
Það þýðir ekkert fyrir stjórnvöld eða einstaka stjórnmálaflokka að tala tungum 
tveim og sitt með hvorri. Nú er kallað á efndir. Ríkisstjórnarflokkarnir eru með 
völdin í sínum höndum. Þeir hafa enga afsökun fyrir því að draga lappirnar. 
Uppreisnin á Vestfjörðum mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir stjórnmála-
flokkana sem bregðast Vestfirðingum. Um allt þjóðfélagið er fylgst með bar-
áttu Vestfirðinga fyrir jafnræði og sanngirni. Hún nær til annarra landshluta 
og ýmissa þjóðfélagshópa sem hafa verið settir til hliðar á undanförnum árum. 
Krafan um réttlátt þjóðfélag á sterkan hljómgrunn um allt þjóðfélagið. 

Vestfirðir fyrst
Vestfirðingar hafa komið sér saman og fáar og skýrar áherslur. Krafan er að 
flokkarnir svari þeim rétt eins og þeir hafa ítrekað lofað. Nú er svo komið málum 
að ef flokkarnir bregðast enn verður þeim hent eins og hverjum öðrum maðk-
smognum fúaspýtum á bálið, sem þeir sjálfir kveikja með vanefndum sínum.

Stjórnmálaflokkar eru grunneining í lýðræðislegu þjóðfélagi. En þegar 
þeir eru orðnir að kúgunartæki eða umbera kúgun annarra á einstökum 
þjóðfélagshópum er þeirra tími liðinn og nýir flokkar verða stofnaðir í 
þeirra stað. Flokkarnir eru tæki til þess að skapa réttlátt þjóðfélag, þeir eru 
ekki þjóðfélagið sjálft.  Vestfirðingar er að komast á þann stað, hver og einn,  
að missa trúna og traustið á flokknum sínum af þeirri augljósu ástæðu að 
réttmætar óskir Vestfirðinga eru árum saman fótum troðnar og lítilsvirtar.

Sjónarspil
Tvisvar hafa þingmenn kjördæmisins lagt fram lagafrumvarp til þess að 
ljúka stofnanaofbeldinu varðandi veg um Gufudalssveit. Það hefur ekki ver-
ið meiri alvara á bak við málflutninginn en það að í hvorugt skiptið hefur 
frumvarpið verið rætt hvað þá tekið til alvarlegrar þinglegrar meðferðar og 
afgreiðslu. Halda alþingismenn kjördæmisins í alvörunni að Vestfirðingar 
sjái ekki í gegnum þetta sjónarspil? Það er verið að friða órólega kjósend-
ur með því að kasta fram frumvarpi en síðan gerist ekkert.  Hvað á svona 
háttalag að þýða? Fyrst Alþingi samþykkir svo óljós lög um umhverfismál 
að einstakar stofnanir eins og Skipulagsstofnun fá frítt spil til þess að teygja 
og toga lagaákvæðin að eigin vild þá verður þingið að hysja upp um sig og 
gefa með lögum skýr fyrirmæli til embættismanna að fara eftir.

Stöðvun laxeldis á Vestfjörðum með svokölluðu áhættumati Hafrann-
sóknarstofnunar er annað sjónarspilið sem Vestfirðingar eru löngu búnir 
að sjá í gegnum. Það eru allar líffræðilegar aðstæður til þess að hefja lax-
eldið og allar efnahagslegar forsendur mæla með atvinnuuppbyggingu í 
þeirri grein sem gefa milljarðatuga króna útflutningsverðmætum á hverju 
ári. Sem samt yrði aðeins brotabrot af framleiðslu Norðmanna. En áfram fá 
einstakir sérhagsmunahópar að ráða ferð með samþykki stjórnmálamanna. 
Skaði þjóðfélagsins er mikill og skaði Vestfirðinga er tilfinnanlegastur. 

Hvalárvirkjun er versta dæmið. Það mál er tvisvar búið að fá samþykki 
Alþingis í gegnum rammaáætlun. Ágreiningur hefur enginn verið og að-
eins neikvæð umsögn frá Landvernd sem lítill þungi hefur verið í. En þegar 
nálgast framkvæmdastig umhverfast einstakir hópar og engu líkara er en 
að land og þjóð sé að farast. Tveir stjórnarflokkar standa þögulir hjá og láta 
þann þriðja  hamast gegn málinu. Þetta gengur ekki. Krafa Vestfirðinga til 
stjórnvalda er þessi: Standið með rammaáætlun og tryggið framgang virkj-
unarinnar. Ástand raforkuframleiðslu og flutnings er verst á Vestfjörðum 
og Hvalárvirkjun er lykillinn að úrbótum. 

Skilaboð Vestfirðinga til stjórnvalda er að ykkar stundaglas er að tæm-
ast. Komið ykkur að verki. Kristinn H. Gunnarsson

leiðari
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FRíBLaÐINU ER DREIFT í 3.400 EINTÖKUm Á  
ÖLL HEImILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUm

Eigi víkja, 
Vestfirðingar

Hvítasunnan var heldur kuldaleg og svo virðist að 
vorið ætli að verða óvenjukalt og hráslagalegt. 
Sauðburður er langt kominn og víst er að bændur 

hefðu þegið skárra veðurfar sem varð alveg ótrúlega hvítt á 
sjálfan Kristi Himmelfartsdag. 

Eiríkur Jónsson, fyrrverandi formaður Kennarasam-
bands íslands er mættur í sauðburðinn á Skjaldfönn í Ísa-
fjarðardjúpi og lætur ekki sitt eftir liggja, enda vanur mað-
ur. Tvær vísur urðu til á að morgni hvítasunnudags :

Þetta var töff morgun.
Nú er búið að færa og færa,
flytja rollur til og frá.
Gamalmenni gráa æra
gærur sem að snú'a á ská.

Illa sofinn, augun dofin
óræð boðin sendir mér. 
Brest ei stoðin, burtu doðinn
bændagoðinn ríkir hér.

Bændagoðinn, Indriði á Skjaldfönn kann vel að meta 
dugnað Eiríks:

Eiríkur sem elding fer um allar götur.
Gefur heyið garpur slyngur
góðættaður Mývetningur.

Og önnur frá Indriða um sauðburðinn og lífið sem 
kviknar þá:

Ennþá gerast ævintýr
yfir töfrum vorið býr.
Þó að hvimleitt frost og fjúk
fari illa í lambabúk.

Fyrsta dag maí mánaðar varð Ólu Friðmey á Þórustöð-
um í Bitrufirði dagurinn að yrkisefni og auðvitað veðrið og 
komandi sauðburður:

Góðan dag og gleðilega hátíð kæru vinir. Já,  kominn 1 
mai. Sólin er að reyna að gægjast á okkur hér og ylja eftir frost 
næturinnar. .Hér var grátt af frosti í morgun og veðurspá er 
ekki sérlega hlýleg næstu daga, en svona er þetta með sumarið 
á Íslandi . .en þetta kemur um síðir...Nú fara dagarnir að líða 
hratt að sauðburði hjá okkur hér í sveit. Klæðið ykkur vel sem 
í kröfugöngur farið og njótið dagsins þið sem í fríi eruð í dag.

Að lokum smá hugleiðing í tilefni dagsins.

Aum er sú þjóð sem auðgast á
hinum smáu.
Afhendir völdin til hinna ríku 
og fáu.
Þess háttar land mun um síðir
farast og falla.
Fram til orustu. Réttlæti
fyrir alla. 

Nú er mál að færa sig aðeins inn í dægurmálin.  Auðvit-
að ber bæst „íbúafjölgunin“ í Árneshreppi.

Indriði á Skjaldfönn nefnir þessar vísur Evuvísur:

Allir vilja Evuveg
oddvitanum svo ei sleppi.
Því er orðin feykileg
fjögunin í Árneshreppi.

Hvalá veldur kvölum þar
komumenn ei Evu styrkja.
Þetta er erfitt aldarfar
enga sprænu má virkja.

Þeir sem hafa veg og völd
vonda stundum hljóta skelli.
En Eva brosir ísaköld
og ætlar að halda velli.

Þá er það kauphækkun bæjarstjórans í Kópavogi. Hag-
yrðingurinn snjalli Jón Atli Játvarðarson, Reykhólum lagði 
orð í þann belg eftir að hafa horft á forsætisráðherra tjá sig 
um málið:

Ekki að undra þótt menn verði hissa. Ármann Kr. [bæj-
arstjóri í Kópavogi] kominn fram úr hófi. 

Katrín mædd af miklum raunum.
Mikið elt á snertiskjá.
Alveg hissa á háum launum
og hausinn rúllar til og frá.

Ein af hjálparhellum Indriða á Skjaldfönn við sauð-
burðinn er Ingibjörg Reynisdóttir frá Hríshóli í Reyk-
hólasveit. Hún átti merkisafmæli á dögunum og bauð í 
afmæliskaffi. 

Aðalsteinn Valdimarsson á Strandseljum launaði fyrir 
sig með vísu:

Inga sýnir dáð og dug
Djúpsins bænda verndar hag.
Hálfa öld og hálfan tug
hún mun fylla nú í dag.

Indriði vildi ekki vera minni maður:

Inga Reynis segir sex
sú er best á láði.
Árafjöldinn aðeins vex
en ekki neitt að ráði.

Ljúkum vísnaþættinum með þessari vísu frá Jóni Atla 
Játvarðssyni á Reykhólum  sem vill betri tíð en er kannski 
með annað í huga:

Ástandið ég ætla nú að batni.
Innan tíðar kemst ég fyrir vind.
Fyrrum drakk ég fullmikið af vatni,
en fann á seinni árum betri lind.

Frá alhvítri Bolungavík er lesendum sendar góðar sum-
arkveðjur.

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirski vísnaþátturinn

Sunnukórinn á Ísafirði lagði 
land undir fót og hélt tónleika 
í Laugarneskirkju í Reykjavík 

þann 5. maí ásamt kórnum Góðir 
grannar. Stjónandi Sunnkórsins er 

Dagný Arnalds og píanóleikari Krist-
ín Harpa Jónsdóttir. Kórarnir sungu 
fyrst hvort um sig og svo saman.  Í 
fyrra komu Góðir grannar vestur og 
héldu tónleika í ísafjarðarkirkju ásamt 

Sunnukórnum og og voru Ísfirðingarn-
ir nú að endurgjalda heimsóknina. 
Tónleikarnir tókust vel og var kórun-
um vel fagnað.  Kirkjan var þéttsetin 
og voru tónleikagestir nærri 200. 

Sunnukórinn og Góðir grannar



S J Á L F H L A Ð A N D I  H Y B R I D

T O Y O T A

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
87

97
8 

03
/1

8

Í fullkomnu flæði
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými 
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr. 

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.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA
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fyrir hótel og veitingahús 

Eigum allt fyrir:

Höfðabakka 9,
110 Reykjavík
Sími 525 8210

eddaehf@eddaehf.is
www.eddaehf.is

Allt lín fyrir:  
Hótelið  •  Gistiheimilið  •  Bændagistinguna  •  Airbnb 
Veitingasalinn •  Heilsulindina  •   Þvottahúsið  •  Sérverslunina

 
fyrir ferðaþjónustuna

Eigum allt fyrir:

• Þjóninn
• Kokkinn
• Gestamóttökuna

• Þernuna 
• Vikapiltinn
• Hótelstjórnandann 86

ÁRA

Starfsmannafatnaður

Rúmföt og handklæði

Í skýrslu Rannsóknarstöfnunar 
Háskólans á Akureyri um samfé-
lagsleg áhrif af Hvalárvirkjun fyrir 

Árneshrepp kemur fram að bæði hér-
lendis og erlendis hafa framkvæmda-
aðilar kostað ýmis verkefni sem ætluð 
eru til þess að bæta fyrir hugsanleg 
áhrif af virkjanaframkvæmdum. Eru þá 
metin bæði jákvæð og neikvæð áhrif og 
samið um verkefni sem eru talin mik-
ilvæg fyrir framtíð viðkomandi samfé-
lag. Oft eru þetta verkefni sem valin eru 
samkvæmt áherslum stjórnvalda eða í 
samráði við þau.

Vesturverk ehf. hefur sent sveit-
arstjórn Árneshrepps erindi þar sem 
fyrirtækið hefur boðist til þess að taka 
þátt í uppbyggingu annarra innviða í 
samfélaginu samhliða byggingu virkj-
unarinnar. Þau innviðaverkefni eru 
eftirfarandi: 

- Tenging þriggja fasa rafmagns með raf-
streng frá Hvalárvirkjun í Norðurfjörð. 
- Ljósleiðaratenging í hreppinn sam-
hliða lagningu rafstrengs.
- Hitaveita frá Krossnesi í Norður-
fjörð að undangengnum samningum 
hreppsins við eigendur heitavatns-
réttinda (ljósleiðari og jarðstrengur 
lagður í leiðinni). 
- Lagfæring á bryggjusvæði í Norðurfirði. 

- Endurnýjun á klæðningu skólahúss í 
Trékyllisvík. 
- Uppsetning áningarstaða fyrir ferða-
menn, með bekkjum, borðum, upplýs-
ingaskiltum og útsýnisskífum. 
- Gestastofa við Hvalá í 500 m2 húsi 
(varanleg bygging) í eigu virkjunar-
aðila en rekstur boðinn út. Gert er ráð 
fyrir gistirými fyrir ferðamenn í þessari 
byggingu.

Miklar deilur urðu um Blönduvirkj-
un á sínum tíma. Var mikil andstaða 
við virkjunin í röðum heimamanna en 
samkomulag náðist milli stjórnvalda 
og Landsvirkjunar annars vegar og 
heimamanna hins vegar. Virkjunin tók 
til starfa 1991. 

Guðmundur Hagalín Guðmunds-
son frá Hrauni á Ingjaldssandi  var 
yfirmaður Blönduvirkjunar frá 1990 – 
2001 og þekkir vel sögu samfélagslegra 
verkefna þar, sem hann segir hafa ver-
ið mörg. Hann er nú starfsmaður HS 
Orku.

Guðmundur segir að byggt hafi 
verið  „50 hesta hús á milli Frið-
mundarvatna á Auðkúluheiði. Þá 
voru byggðir fullkomin skálahótel 
með hesthúsum við Áfangafell á Auð-
kúluheiði sem seinna var rafvætt frá 
Blönduvirkjun með 3hja fasa rafmagni. 

Hin tvö voru byggð við Ströngukvísl 
og Galtará á Eyvindarstaðaheiði. Ég 
hef ekki kostnaðartölurnar á  þess um 
mannvirkjun en hér var um tugi milj-
óna króna að ræða á þeim tíma.“

Annað verkefni sem Guðmundur 
nefnir eru vegagerð og  slóðagerð:

„Þá voru heiðarslóðar á Auðkúlu 
og Eyvindarstaðaheiðum  allt Austur 
í Skagafjörð lagðir og þeim haldið við 
þar sem  samningar gerðu ráð fyrir 
viðhaldi um ókomna framtíð. Hins-

vegar samdi Landsvirkjun sig frá þessu 
með eingreiðslu upp á annað hundrað 
miljónir upp úr um aldamótin. Því 
til viðbótar var byggður upp vegur af 
Blöndustíflu austur að Galtará sem 
kostaði um 100 miljónir.“

Þriðja verkefnið sem Guðmundur 
nefndir eru girðingar: „Í sama samning 
voru allar afréttargirðingar endurgirt-
ar og haldið við en sem Landsvirkjun 
losnaði síðar undan með eingreiðslu-
samningnum. En girðingarviðhaldið 

og vegaviðhald fyrir aldamót kostaði 
þetta á bilinu 3 til 5 miljónir á ári eftir 
því hvernig þessi manvirki komu und-
an vetri.“

Ræktun heiðarlanda er fjórða verk-
efnið:

„Þá greiddi Landsvirkjun fyrir allt 
að 400 tonnum af áburði á Auðkúlu og 
Eyvindarstaðaheiði til þess að styrkja 
sauðfjárbeit. Öllum áburði var flogið frá 
Sauðarkrók með Douglas DC 3 flugvél 
Landgræðslunnar fyrir tugi milljóna á 
ári eða þar til að Landsvirkjun byggði 
1100 metra langa flugbraut á Auðkúlu-
heiði með bundnu slitlagi og var þá 
áburðinum dreift þaðan. Flugbrautin 
kostaði þá 20 miljónir en dreifingar-
kostnaðurinn minkaði verulega á móti.“ 

Loks nefnir Guðmundur Hagalín  „að 
Landsvirkjun hafi tekið þátt í samfélags-
verkefnum á sumrin og hefur gert að síð-
an ég starfaði þar. Er þetta meira að segja 
auglýst undir heitinu margar hendur  
vinna létt verk sem felur það í sér að ungt 
fólk sem starfar á sumrin við virkjanir 
Landsvirkjunnar fer í nágrenni virkjan-
anna og vinna bæði fyrir einstaklinga og 
samfélagsverkefni. Er þetta að mikil sam-
félagsábyrgð sem fyrirtækið sínir með 
þessu fyrirkomulagi.  Fjölmargir ung-
lingar hafa þannig fengið vinnu á sumrin 
sem annars lítið sem ekkert um.

Blanda: mörg samfélagsleg verkefni
Guðmundur 
Hagalín 
Guðmundsson

laun kjörinna sveitarstjórn-
armanna á Vestfjörðum 
hækkuðu verulega í upp-

hafi kjörtímabilsins sem nú er að 
líða. Tekin var upp viðmiðun við 
þingfararkaup bæði fyrir hvern 
setinn fund og eins fastar mánaðr-
legar greiðslur. Eftir hækkun þing-
fararkaupsins 2016 ákváðu mörg 
sveitarfélög af afnema sjálfvirku 
tenginguna og hækkuðu kjör 
sveitarstjórnarmanna mun minna.

Til þess að gera lesendum ein-
hverja grein fyrir launum bæj-
arfulltrúa á Vestfjörðum er tekið 
dæmi um fulltrúa sem er forseti 
bæjarstjórnar og situr jafnframt í 
bæjarráði. En þetta er líklega með 
því mesta sem unnt er að hafa fyr-
ir störf í bæjarstjórn. Reiknað var 
út hver yrðu heildarlaun og mið-
að við einn fund í bæjarstjórn á 

mánuði og þrjá fundi í bæjarráði.
Bolungavík er samkvæmt þessu 

langódýrust. Fastar mánaðarlegar 
greiðslur eru 65 þús kr sem forseti 
bæjarstjórnar og 41 þús kr fyrir 
setu í bæjarráði. Samtals eru föstu 
greiðslurnar 106 þús kr á mánuði.  
Fyrir hvern bæjarstjórnarfund er 
greiddar 24 þús kr og 16 þús kr fyrir 
bæjarráðsfund. Heildarlaunin verða 
þá 177 þúsund kr á mánuði. Fyrir 
Vesturbyggð eru launin 227 þúsund 
krónur og 230 þúsund krónur á Ísa-
firði. Samsetning launanna er hisn 
vegar verulega ólík milli þessara 
tveggja sveitarfélaga. Í Vesturbyggð 
eru föstu greiðslurnar mjög háar eða 
151 þúsund kr en aðeins 66 þúsund 
krónur á Ísafirði. Í Ísafjarðarbæ er 
hins vegar greitt mun hærra fyrir 
hvern fund.

Bæjarfulltrúar: 

bolunGavík ódýrust
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Mikilvægi fiskeldis sem 
vaxandi atvinnugreinar á 
Vestfjörðum er óumdeil-

anlegt. Þó vel hafi gengið undan-
farið eru til þeir sem finna þessarri 
atvinnugrein flest til foráttu. Helst 
eru það veiðiréttarhafar og veiðifé-
lög, sem hafa fjárhagslega hagsmuni 
af því að kynna og selja veiðileyfi í ár 
með villtum fiski. 

Veiðiréttarhafar hafa sjálfir stund-
að seiðaeldi og hafbeit í áratugi. Árn-
ar í Ísafjarðardjúpi voru t.d. ræktaðar 
upp með aðfengnum seiðum og 1969 
var sprengdur niður foss neðarlega 
í Laugardalsá til að koma fyrir laxa-
stiga. Þá hafði verið sleppt seiðum 
allt frá 1936 en áin ekki  fiskgeng 
upp fyrir fossinn og því ekki sjálfbær. 
Sama gildir um Langadalsá sem er 
ekki sjálfbær og þarf að sleppa í hana 
miklum fjölda seiða árlega auk þess 
sem stunda þarf brottkast á fiski sem 
er 70 cm og lengri.

Hafrannsóknastofnun, sem gert 
hefur burðarþolsmat á Ísafjarðar-
djúpi með jákvæðum niðurstöðum, 
telur nú að árnar í Ísafjarðardjúpi 
séu með villtum laxastofnum sem 
beri að vernda og hefur því gert 
sérstakt áhættumat. Áhættumatið 
er með töluverðri óvissu og verður 
endurskoðað  fyrir sumarsólstöður. 
Þá virðist sem boðuð lagasetning 
færi vald frá ráðherra til Hafrann-
sóknastofnunar sem gæti svo tekið 
ákvörðun um stöðvun frekara  eldis, 
án tillits til hagsmuna Vestfirðinga 
sem eru gríðarmiklir.

Það var mikið gæfuspor þegar 
ákveðið var að undanskilja Vestfirði  
lagaákvæðum um lokun strandlengju 
Íslands fyrir laxeldi. Það var gert með 
vísan til þess að áhætta var innan 
settra marka og að helstu laxveiðiár 
eru langt frá eldissvæðum. Áhugi 
fjárfesta, bæði innlendra og erlendra 
er augljós og þótt sumir hafi talið er-
lenda fjárfestingu viðsjárverða verð-
ur vart sagt að þurfi að hafa áhyggjur 
þar sem helsti virðisauki atvinnu-
greinarinnar felst í atvinnusköpun og 
útflutningi afurða. Sömuleiðis þarf 
greinin að reiða sig að mestu á þjón-
ustu og aðföng innanlands.

Undanfarið hefur mikið borið á 
þessum háværa en fámenna þrýsti-
hóp veiðiréttarhafa á samfélags-
miðlum og með neikvæðum greina-
skrifum. Mikið er um alhæfingar og 
dómsdagsspár. Það kostulega er að 
veiðiréttarhafar eiga jafnvel sjálfir 
hagsmuna að bæta báðum megin við 
borðið.

Má þar nefna t.d. formann Lands-
sambands veiðifélaga, sem á og rekur 
eldisstöð við eina bestu laxveiðijörð 
landsins. Er þar ferðaþjónusta sem 
byggir á sölu veiðileyfa, gistingu og 
skyldri þjónustu. Hann hefur lengi 
staðið fyrir fiskeldi á bæði laxi og 
regnbogasilungi á bökkum Laxár í 
Aðaldal. Í janúar sl. hafnaði MAST 
umsókn hans um stækkun eldis-
stöðvar þar á þeim forsendum að 
gera þurfi úrbætur á afrennsli þaðan 
í Laxá. Jafnframt var bent á að ekki 
væri hægt að samþykkja eldi á bæði 
laxi og regnbogasilungi í sömu eld-
isstöð. Umsóknin var send til MAST 
á nýrri kennitölu, en rekstur for-
mannsins hefur gengið illa og varð 

fyrra félag hans gjaldþrota. Viðbrögð 
hans virðast felast í  kröfu um að 
leyfisveitingar og eftirlit verði færð 
frá MAST til Fiskistofu. Þá sakaði 
hann í Kastljóssviðtali yfirdýralækni 
fisksjúkdóma hjá MAST um óeðlileg 
hagsmunatengsl við eldisfyrirtæki 
vegna sölu á bólusetningarefni til 
þeirra, en lét þess ógetið að í þroti 
félags hans eru skuldir við þennan 
sama dýralækni.

Veiðiréttarhafar (undir nafn-
inu ,,Icelandic Wildlife Fund”) og 
Landssamband veiðifélaga halda 
úti síðum á Facebook þar sem þeir 
segjast ýmist umhverfisverndar- eða 
góðgerðarsamtök. Þaðan er linnu-

laust dreift með kostun ósannind-
um um að eldislax sé erfðabreyttur, 
laxastofnar í Djúpinu séu hluti af 
villta laxastofninum, að hætt sé að 
veita eldisleyfi í Noregi, mikið tap sé 
á eldi, að afurðaverð falli og að með-
ferð á laxi í kvíum sé dýraníð. Mest er 
þar klappað af þekktum unnendum 
,,meiða- og sleppa” laxveiða og leið-
sögumönnum. Þeim sem mótmæla 
bullinu er úthúðað með að þeir séu 
,,eldismenn” sem ekki þarf að efast 
um að sé mikið skammaryrði í hópi 
veiðiréttarhafa (nema um framan-
greindan formann). Ég get svarað 
fyrir mig. Ég hef mikla hagsmuni, 
eins og aðrir Vestfirðingar, af því að 
fiskeldi nái a blómstra á Vestfjörðum, 
þar með talið í Djúpinu. 

Ef unnendur villtra laxastofna 
hafa svona miklar áhyggjur af velferð 
þeirra, af hverju eru þeir þá að taka 
fram fyrir hendurnar á náttúrunni, 
dæla út eldisseiðum, stunda svo sitt 
dýraníð, skemmta sér við að þreyta 
bráðina í lengri tíma og henda henni 
svo út í ána aftur? Er þá ekki besta 
leiðin til að vernda villta laxinn að 
brjóta flugustöngina? Og tryggja að 
villti laxinn eigi sín óðul í hyljum 
ánna óáreittur. Þannig á  líka meintur 
flóttalax úr kvíum minni möguleika 
á að ,,menga” árnar.

Björn Davíðsson, formaður  
atvinnu- og menningarmálanefndar 

Ísafjarðarbæjar.

Hornstrandir og norðurhluti 
Strandasýslu nefnast nú 
ósnortin víðerni. Fólk hefur 

þó búið þar um aldir, allt til nyrstu 
annesja. Mannlíf og náttúra hafa átt 
stórkostlega glímu, stundum harm-
leik. Menn sóttu sjó í ýmsum veðrum. 
Konur horfðu á menn sína drukkna 
frá stórum fjölskyldum. Vélvæðing í 
upphafi tuttugustu aldar vakti vonir 
um auðveldari lífsbaráttu en varð upp-
hafið að endalokum mannabyggðar. 
Veðjað var á hvali og síld fyrir atbeina 
Norðmanna, en veiðin reyndist hverf-
ul. Önnur fiskvinnsla strandaði á veg-
leysum, hafnleysu og rafmagnsleysi. 
Byggð í nyrstu hreppunum lagðist af 
um miðja öldina og smám saman hef-
ur byggðin þynnst sunnan þeirra.

Friðland nútímans var fyrrum 
vettvangur stórframkvæmda sem 
færðu Hornstrendingum tímabundin 
tækifæri til nútímalegra búskapar- 
og atvinnuhátta. Norðmenn reistu 
hvalveiðistöðvar í Hesteyrarfirði og 
Veiðileysufirði fyrir aldamótin 1900. 
Hvalir voru veiddir þar til veiðin hætti 
að borga sig. Stöðinni á Hesteyri var 
breytt í síldarbræðslu árið 1922 og 
var undirstaða atvinnulífs fram undir 
1940. Rústir hennar blasa við í Hest-
eyrarfirði. Síðar var byggð radarstöð á 
Straumnesfjalli. Rústir hennar standa 
enn uppi. Síldarverksmiðja var einnig 
byggð í Djúpuvík á Ströndum og önn-
ur í Ingólfsfirði. Rústir mannvirkjanna 
eru veglegir minnisvarðar um miklar 
fyrirætlanir.

Ekki skyldi halda byggðarlögum 
í kreppu þar til mannlíf hefur horfið 
og hægt að hengja á þau merkimiðann 
„ósnortin víðerni“. Ósnortin víðerni er 
ekki að finna með ströndum sem voru 
byggðar frá ómunatíð. Víðátta sem 
er einungis uppblásnir melar er ekki 
ósnortin heldur röskuð af veðri, vind-
um og fjárbeit. Ýmsir binda vonir við 
stórframkvæmd á Ströndum, virkjun 
sem framleiðir varanleg verðmæti og 
verður lengi starfrækt, ólíkt síldar-
verksmiðjunum. Héraðið mun njóta 
afurðanna og þess sem er lífsspursmál: 
bættra samgangna og fjölgun íbúa svo 
að halda megi uppi ásættanlegu þjón-
ustustigi í samgöngum, skólahaldi og 
heilbrigðisþjónustu.

Íslensk menning er flétta mannlífs, 
náttúru og sögu. Ekki er rétt að taka 
einn þáttinn fram yfir hina á röng-
um forsendum. Viðfangsefni manna 
á norðvesturkjálkanum hafa orðið 
mönnum yrkisefni. Höfundar kvik-
myndanna Blóðrautt sólarlag, Börn 
náttúrunnar og Ég man þig nýttu sér 
minjarnar um athafnir forfeðranna. 
Bergsveinn Birgisson lýsir stórbrotn-
um (of)veiðum á rostungum á þess-
um slóðum á landnámsöld í bók 

sinni Svarti víkingurinn. Rústir og 
mannanna verk virðast listamönnum 
engu síður hugleikin en bláberjalyng-
ið sem kemur þar seint undan snjó.

Íbúar brothættra byggða ættu að 
fá að njóta afurða náttúrunnar. Raf-
magn frá vatnsaflsstöðvum er hrein 
og endurnýjanleg náttúruafurð og 
verkfæri í baráttunni gegn loftslags-
breytingum. Rafbílar koma á vegina í 
vaxandi mæli. Útblástur gróðurhúsa-
lofttegunda minnkar en þörf fyrir 
rafmagn til að knýja farartæki eykst 
að sama skapi. Hnattræn hlýnun er 
mesta ógn mannkynsins. Hitabylgjur 
og stórflóð sem eiga sér stað um þess-
ar mundir eru minniháttar viðvör-
unarmerki.

Hvernig er að búa í æ strjálli 
byggð? Innviðir samfélagsins veikjast 
og stirðna, viðhald vega í lágmarki og 
þeir teppast þegar vetrar. Heilbrigð-
isþjónusta, skólahald, póstþjónusta, 
nettenging og jafnvel rafmagn eru 
vandkvæðum háð. Börnunum fækkar 
og heimanakstur lengist.

Ef atvinnugrundvöll skortir hnign-
ar byggð. Menn nefna fjárbúskap, 
sjósókn, reka, dúntekju og hlutverk 
stjórnvalda við að tryggja búsetu á 
Ströndum. Sauðfé þar á undir högg 
að sækja vegna villtra refa úr friðlandi 
Hornstranda. Sauðfé er líka of margt 
á Íslandi, land víða ofbeitt svo nálgast 
rányrkju og offramleiðsla á kjöti. Í stað 
vöru sem stendur undir framleiðslu-
kostnaði og veitir tekjur er greitt með 
henni innanlands og margra ára bar-
áttu við að afla markaða austan hafs 
og vestan. Aukinn strandveiðikvóti 
breytti einnig litlu um búsetu á Strönd-
um. Fiskveiðar eru heilsársstarf á stór-
um skipum. Trilluveiðar eru einungis 
sumarstarf eins og dúntekjan. Fólk 
kemur og nýtir hlunnindi þegar vora 
tekur, æðardún og reka. Fullvinnsla á 
dúni og reka krefjast raforku.

Menn segja hlutverk stjórnvalda að 
sjá Árneshreppi fyrir almennilegu raf-
magni, nettengingu og samgöngum. 
Stjórnvöld hafa haft til þess langan 
tíma en víða skortir skerfi úr sam-
eiginlegum sjóðum. Styrkir til vega-
mála fara helst þangað sem umferð er. 
Nyrstu byggðarlögin munu dæmast til 
auðnar ef ekki kemur til meiri hátt-
ar átaksverkefna. Fallvötn eru hrein, 
endurnýjanleg og sjálfbær orkulind 
sem ætti að nytja, bæði innanlands 
en einnig til útflutnings. Það er ekki 
græðgi heldur góðir búskaparhætt-
ir. Brýnasta skylda stjórnvalda er að 
sjá til þess að orkan verði ekki seld á 
undirverði eins og sauðfjárafurðirnar.

Kristín Bjarnadóttir
Höfundur er fyrrverandi prófessor 
og steig sín fyrstu spor á Hesteyri.

Ósnortin víðerni

Á að brjóta 
FluGustönGina?

Fiskeldismál:

„Það var 
mikið gæfu-

spor þegar ákveðið 
var að undan-
skilja Vestfirði  
lagaákvæðum 
um lokun strand-
lengju Íslands 
fyrir laxeldi.
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Þann 28. mars 2018  birtist 
í Fréttablaðinu grein eftir 
Ingólf Ásgeirsson. Þar  gefur 

hann sig út fyrir að tala máli nátt-
úruverndarsinna í stað þess að koma 
fram í nafni hagsmunaaðila sem 
hann sannarlega er. Fjallað hefur 
verið um viðskiptahugmyndir  hans í 
fjölmiðlum m.a. er hann leigði Þverá/
Kjarrá fyrir 111,7 milljónir króna ár-
lega í fimm ár.

Í grein Ingólfs kom fram að hann 
hafði  haft samband við norska fræði-
manninn Keven Glover í tilefni að   
nýbirtum rannsóknarniðurstöðum 
hans og umfjöllun um þær hérlendis. 
Niðurstöður Glover benda til þess að 
þegar hlutfall sleppifiska í á  verður 
um 5-10% í 50 ár verði áhrif erfða-
blöndunar mjög lítil. Það er ekki fyrr 
en hlutfallið fer upp í 30-50% sem 
breytingar verða augljósar á þessu 
sama tímabili. Niðurstöðurnar benda 
til þess að hætta á erfðablöndun eld-
islaxa við villta laxastofna sé stórlega 
ofmetin af leikmönnum.

Rannsókn Glovers tók til norður 
Atlandshafslax en það er sá lax sem 
er að finna bæði á Íslandi og í Nor-
egi. Ingólfur gefur sér að niðurstöður 
rannsóknarinnar hafi ekki þýðingu 
hér á landi og að ekki sé hægt að 
heimfæra þær yfir á Ísland þar sem 
stofnar hér séu  ólíkir þeim norsku.  
Hins vegar má benda Ingólfi á að 
sömu náttúrulögmál gilda á Íslandi 
og í Noregi. Reyndar mætti Ingólf-
ur lesa fræðigreinar af meiri athygli 
áður en hann ríður fram á ritvöllinn, 
en í grein Glover  kemur einmitt fram 
að því óskildari sem aðkomulaxinn 
er villta laxinum því ósennilegra er 
að hann skilji eftir sig spor.

Í grein Glover kemur fram að 
samsetning ákveðinna þátta eins 
og lítill árangur eldislaxins við 
hryngingu, náttúrulegt val sem hygl-
ir aðlagaðar fenótýpur/genótýpur frá 
hinum villtu stofnum sem og  fen-
ótýpískur sveigjanleiki, dregur úr 
hraða og stærðargráðu breytinga í 
fenótýpum/genótýpum og lýðfræði-
legum einkennum villta laxastofns-
ins sem hefur upplifað innstreymi 
frá eldislaxi. Þetta er í samræmi  við 
niðurstöður annara aðila í fræða-

heiminum svo sem Hindar, Norsku 
Hafrannsóknastofnunarinnar og 
fleiri. Það  þarf mikla, stöðuga og 
viðvarandi innblöndun af eldislaxi í 
áratugi til að hætta á erfðablöndun 
sé raunveruleg (Hindar; 2006, 2017). 
Um þetta eru fræðimenn nokkuð 
sammála í Noregi og víðar. 

Í grein sinni kemur Ingólfur Ás-
geirsson fram sem einn af stofnend-
um Icelandic Wildlife Fund. Af þessu 
enska heiti félagsins myndu menn 
ætla að um væri að ræða öflug  nátt-
úruverndarsamtök sem hefðu rödd á 
alþjóðavettvangi en þegar betur er að 
gáð reynist Icelandic Wildlife Fund  
vera  óþekkt  sjálfseignarstofnun.  
Hér á þessari afskekktu og fámennu 
eyju hafa fyrirbæri í gegnum tíðina 
fengið stærri nöfn en innistæða er 
fyrir  eða leitast hefur verið við að 
upphefja heitið með útlenskum blæ. 
Slíkt er að mörgu leyti falleg og sak-
laus sveitamennska.

Það sem vekur hins vegar furðu er 
að sjá  mann stíga fram í tómstund-
um sínum sem stofnanda  samtaka 
til verndar náttúrunni og hugsjóna-
mann  á meðan sá sami hefur að  
aðalstarfi að fljúga breiðþotum um 
heiminn á krítískum tímum  "global 
warming" eða hnatthlýnunar. Það er 
allt að því leikhúsleg upplifun að sjá 
menn gefa sig út fyrir að vera bar-
áttumenn fyrir villtri náttúru á sama 
tíma og þeir verja dögum sínum í 
að skilja eftir sig stór kolefnisspor í 
einni mest mengandi atvinnustarf-
semi sem stunduð er. Sé stofnanda 
framangreindra náttúruverndarsam-
taka alvara ætti hann að hafa í huga 
þá gullnu reglu að byrja á að breyta 
sjálfum sér ætli maður að breyta 
heiminum.  Að sýna gott fordæmi 
væri eðlilegt fyrsta skref. 

Gunnar Steinn Gunnarsson, fisk-
eldisfræðingur hjá Laxa fiskeldi ehf.

Það er með gleði í hjarta að íbú-
ar í Vesturbyggð ganga nú til 
kosninga. Fólki finnst það al-

mennt sjálfgefið en fyrir fjórurm árum 
gleymdu íbúar sér á lýðræðisvaktinni 
en aðeins eitt framboð kom fram, 
enda nóg að gera hjá fólki í sveitarfé-
lagi sem er í mikilli uppsveiflu.

Það er mikið metnaðarmál hjá 
Nýrri-Sýn að það sé virkt lýðræði í 
Vesturbyggð og að við fáum að kjósa 
um menn og málefni í komandi kosn-
ingum. Lýðræðið gengur út á að það 
er ekki sjálfgefið heldur val fólksins 
hverjir hafa völdin.

Í öllum kjördæmum tala fram-
bjóðendur um INNVIÐAUPP-
BYGGINGU en það verður að segjast 
að íbúar Vesturbyggðar hafa heyrt 
það en fundið minna fyrir því á eig-
in skinni. Framfaraskref hafa verið 
stigin vissulega og þorpin og sveit-
irnar hafa fengið andlitslyftingu enda 
dugnaðarfólk. Hinsvegar hefur þáttur 
stjórnvalda verið óskaplega rýr og 
ber þar hæst samgöngur í lofti og á 
láði, heilbrigðisþjónusta og almenn-
ar tengingar svo sem rafmagns og 
nettengingar.  

Samband íslenskra sveitafélaga 
gerði könnun meðal íbúa landsins um 
búsetuskilyrði heimilanna þarna voru 
skoðaðir 40 þættir og niðurstaðan er 
sláandi því sunnanverðir Vestfirðir 

eru í næstsíðasta sæti. Eins dásam-
legt og það er að búa á svæðinu er 
dapurlegt hversu lítill vilji er til að að 
sinna grunnþjónustu til að gera það 
auðvelt fyrir íbúana að búa hér.

Nútíminn hefur gefið okkur 
einstök tækifæri til að tengjast um-
heiminum án þess að þurfa að flytja 
frá þeim stað sem við viljum búa á og 
við getum haft lífsviðurværi af, nýt-
um þessi tækifæri en það á bæði við 
í þorpunum og í sveitunum. Gefum 
fólki verkfærin sem gerir því kleift að 
bjarga sér sjálft.

Það er mikilvægt í litlum samfélög-
um að sem flestir komi að ákvarðana-
tökum og að öll sjónarmið fái notið 
sín. Ný-sýn er nauðsynleg til að upp-
bygging á svæðinu verði blómleg og 
það þarf að hleypa nýjum hugmynd-
um að svo upp geti sprottið gjöfult 
samfélag þar sem fólk er sátt við sín 
búsetuskilyrði.

Það er deginum ljósara að fyrst 
að það gat orðið uppgangur við þær 
aðstæður sem boðið er uppá í Vest-
urbyggð hvað varðar samgöngur og 
aðra grunnþætti að það býr óbeislað 
náttúruafl í fólkinu á svæðinu, virkj-
um þetta afl.

Guðrún Anna Finnbogadóttir
Frambjóðandi í 10. Sæti Nýrrar-

Sýnar X-N

Síðastliðinn laugardag var vegleg athöfn á Ísafirði 
þar sem nýja togaranum Páli Pálssyni ÍS 102 var 
gefið nafn og sr. Magnús Erlingsson  blessaði það  

við hátíðlega athöfn. Karlakórinn Ernir söng nokkur lög  
og að því loknu var bæjarbúum boðið að skoða skipið. 
Síðdegis var svo samkoma í Edinborgarhúsinu. Fjöl-
menni sótti viðburðina og samfagnaði útgerðinni.

Kosningar í 
Vesturbyggð

Stofnanda áhugamanna-
félagsins IWF svarað

PÁli PÁlssyni ís
102 GeFið naFn
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Í haust verður 
2ja ára afmæli 
tafa á vegagerð 

í Gufudalssveit.
Nú eru þessar 

tafir sérstakar og 
frábrugðnar fyrri 
töfum, þær koma 
í kjölfarið á mjög 
umfangsmiklu og 
ítarlegu umhverfis-
mati Vegagerðarinnar á 5 leiðum.

Nú síðustu vikur ódulbúna 
tilburði formanni skipulags og 
byggingarnefndar til kúgunar á meiri 
hluta hreppsnefndar og samþykkt 
meirihluta hreppsmanna að þiggja 
fé af auðmönnum til að geta haldið 
áfram að tefja málið sem sennilega er 
refsivert brot á stjórnsýslulögum.

Ég vitna nú í tillögu að matsáætlun 
um Vesrfjarðarveg, þjóðveg 60. 

Á bls 17 segir um A1 veg frá 
Skálanes – Reykhólar A1 er mun dýr-
ari en aðrar leiðir.

Vegasamband íbúa við núverandi 
Vestfjarðarveg á tæplega 40 km kafla 

frá Bjarkarlundi að Skálanesi mun 
versna.

Á bls 21 stendur : Valkostur Vega-
gerðarinnar (1.6.5)

Vegagerðin telur kosti Þ-H. og 1. 
bestu kostina þegar tekið er tillit til 
umferðaröryggis og greiðfærni.

Ákvörðun um höfnun á leið A.
Á bls 18 segir : A leið er lengri en 

aðrar skoðaðar leiðir. Einnig er hún 
mun dýrari vegna langrar brúar yfir 
Þorskafjörð.

Vegasamband íbúa : Bjarkarlundar 
– Skálanes mun versna.

18. blaðsíða í tillögu að matsáætl-
un er fróðleg.

Neðst á síðunni segir ; Sveitarstjórn 
Reykhólahrepps lýsir undrun á að B 
leið sé ekki inni í drögum að mats-
áætlun, því leiðin sé á aðalskipulagi 
Reykhólahrepps, og skipulagsvaldið 
sé hjá sveitarfélaginu.

Af sama fundi hreppsnefndar 
Reykhólahrepps 23/7 kemur svo krafa 
um að umhverfismat verði gert á A1 
leið Skálanes – Reykjanes.

Landeigendur jarðanna Hofstaða, 
Hlíðar, Laugalands, Árbæjar og Stað-
ar sögðu m.a. í bréfum þann 27 og 
31 júlí 2012 „Loks vekur það furðu 
okkar sem íbúar í Reykhólahrepp að 
Vegagerðin skuli hafna leiðum B og 

B1 Virða að vettugi aðalskipulag fyrir 
Reykhólahrepp sem gerir ráð fyrir að 
Vestfjarðarvegur þjóðvegur 60 skuldi 
lagður þá leið!!

Í bréfum þeirra er alfarið hafnað 
vegum um land jarðanna.

Fyrir þá sem muna ekki D leið 
Vegagerðarinnar er rétt að rifja upp 
að sunnan kom hún yfir Hjallaháls. 
Þar átti að laga beygjur undir Mýr-
lendisfjalli. Vestan Djúpafjarðar var 
ætlunin að byggja vegum ofar sem rú-
staði fossum og gróðri á stóru svæði. 
Beinn sneiðingurinn endaði í hárnál-
arbeygju út við Lómatjörn og þaðan 
í sveig á veginn í Brekkudal og yfir 
Gufufjörð að Hofstaðatúni.

Þessum áformum var strax harð-
lega mótmælt á fjölmennum fundi í 
Bjarkarlundi sumarið 2003. Þar var 
bæði verið að mótmæla landspjöllum 
og einnig því að ekki var farið eftir 
skipulagi Reykhólahrepps frá 1998. 
Mótmælin stóðu í mörg ár, frá sum-
arhúsaeigendum og landeigendum. 
Gísli Eiríksson og Kristján Kristjáns-
son fóru heim á Ísafjörð að láta gera 
umhverfismat sem færi eftir aðal-
skipulagi Reykhólahrepps, þá varð 
til B leið í gegnum Teigskóg,  sem þá  
var endurskilgreindur og stækkað-
ur um það bil tífalt. Áður var Teigs-
skógur bundið við svæði sem Jón 
Guðmundsson og fjölskylda keypti úr 
landi Hallsteinsness um 1930. Svæðið 
er á að giska um 1 kílómetri að lengd. 

Sveitarstjórnarmenn í Vesturbyggð 
og á Tálknafirði þurfa að fara að láta 
meira að sér kveða, við Alþingi og 
ráðuneyti. Alþingi þarf að samþykkja 
fyrirliggjandi frumvarp þingmanna 
strax eftir kosningar. Verkið var í 
tvígang samþykkt, að fara Þ-H leið, 
með 4 atkvæðum gegn 1 atkvæði í 
sveitarstjórn Reykhólahrepps síðast-
liðinn vetur.

Skipulagsstofnun með Ásdísi 
Hlökk sem forstjóra, og Gunnlaug 
Pétursson á fjósbitanum sem yfirfor-
stjóra“ munu aldrei gefa sig. Önnur 
hætta er fyrir hendi: Að formað-
ur skipulags og byggingarnefndar, 
ásamt fylgdarsólum hans verði kos-

inn í hreppsnefnd Reykhólahrepps í 
næstkomandi kosningum og þá haldi 
áfram ofríki í hreppsnefnd eins og var 
sl 4 ár. 

Síðastliðinn vetur var hér á skrif-
stofu Reykhólahrepps kynningarfund-
ur um jarðgangaleið og fundargestum 
var gert að gefa skriflega athugasemdir 
um val á  leiðum. Rök Vegagerðarinn-
ar fyrir Þ-H leið voru m.a.:

Vegir skulu lagðir í samræmi við 
gildandi skipulagsáætlanir sveitar-
félaga. „Frávik leiðar Þ-H frá aðal-
skipulagi verða að teljast óveruleg frá 
þeirri línu sem er að finna í gildandi 
aðalskipulagi Reykhólahrepps og hafa 
forsvarsmenn sveitarfélagsins lýst 
þeirri afstöðu sinni.“

Fer ekki nánar út í athugasemdir 
gesta, en vil geta þess að engin vand-
kvæði verða með þangöflun innan 
brúa á öllum fjörðunum segir Vega-
gerðin og þangöflunarstjóri hefur 
sannað það með þangslætti í Kolgraf-
arfirði.  Þá hefur Breiðafjarðarnefnd 
stutt að leið B, sem síðar var nefnd leið 
Þ-H fari í umhverfismat.

Þessi samantekt á að vera fólki 
til upprifjunar og fara með það sem 
sannara reynist. Andstaða gegn vegi 
eftir Þ-H leið er ekki á neinn um nátt-
úruvernd. Þetta er öfgatrú og illgirni 
sem Alþingi ætti strax að leysa.

Kristinn Bergsveinsson,  
Reykhólum.

Kjörfundur í Bolungarvík vegna almennra sveitarstjórnar-
kosninga laugardaginn 26. maí 2018 fer fram í Félagsheimili  
Bolungarvíkur við Aðalstræti 24.
 
Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til kl. 21:00 síðdegis.
 
Kjósendur geta kosið utan kjörfundar á skrifstofu Bolungarvíkurkaup-
staðar í Ráðhúsi Bolungarvíkur við Aðalstræti 10-12 á opnunartíma 
þjónustumiðstöðvar á virkum dögum frá kl. 10:00 til kl. 15:00 og hjá 
sýslumönnum.

Kjósendur geta kannað hvar þeir eru á kjörskrá á vefnum  
www.kosning.is og kjörskrá liggur frammi á bæjarskrifstofu  
Bolungarvíkurkaupstaðar að Aðalstræti 10-12 á afgreiðslutíma 
þjónustumiðstöðvar frá kl. 10:00 til kl. 15:00.

Viðmiðunardagur kjörskrár var 5. maí 2018. Flutningur lögheimilis eftir 
viðmiðunardag kemur ekki fram í kjörskrá.

Kjósandi skal gera grein fyrir sér á kjörfundi, svo sem með því að segja 
til sín og framvísa kennivottorði eða nafnskírteini, eða á annan full-
nægjandi hátt að mati kjörstjórnar.

Talning atkvæða fer fram að loknum kjörfundi í Félagsheimili  
Bolungarvíkur.

Kjörstjórn beinir þeim tilmælum til kjósenda að taka hvorki tölvur, 
síma, myndavélar eða annan upptökubúnað inn á kjörfund og það 
sama gildir um veski og handtöskur. Í boði verða viðeigandi geymslur 
fyrir kjósendur að varðveita þessa hluti meðan kosið er.
 

Kjörstjórn Bolungarvíkur
8. maí 2018

Kjörfundur

enn um veGamÁl í GuFsu

„Skipulags-
stofnun með 

Ásdísi Hlökk sem 
forstjóra, og Gunn-
laug Pétursson á 
fjósbitanum sem 
yfirforstjóra“ munu 
aldrei gefa sig.



Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Súðavíkurhreppur Orkubú Vestfjarða

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Óskum sjómönnum 
til hamingju með 
sjómannadaginn
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NAUSTMARINE EHF ÓSKAR EIGENDUM OG 
ÁHÖFN Á PÁLI PÁLSSYNI ÍS 102 OG BREKA VE 61 

TIL HAMINGJU MEÐ NÝ OG GLÆSILEG SKIP
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Út er komin bókin 
The Baltic road to 
freedom- Icelands‘s 

role eftir Jón Baldvin Hanni-
balsson, fyrrverandi utan-
ríkisráðherra. Í bókinn er 
fjöldi greina, viðtala  og er-
inda sem Jón Baldvin hef-
ur haldið á rúmlega aldar-
fjórðungstímabili fram til 
2017. Efninu er skipt í tvo 
hluta. Fyrri hluti bókarin-
anr hefur að geyma efni um 
leið Eystrasaltsríkjanna til 
frelsis eftir hrun Sovétríkj-
anna og framlag Íslands til 
þeirra vegferðar. Í seinni 
hluta bókarinnar er efni 
um fámenn ríki og hlutverk 
þeirra í alþjóðasamfélaginu.

Í formála minnir Jón 
Baldvin á að fámenn ríki 
séu sjaldan í heimsfréttun-
um nema miklir atburð-
ir gerist. Ísland sé engin 
undantekning frá því. En þó hafi 
undanfarið gerst atburðir á íslandi sem 
hafi vakið heimsathygli. Bankahrunið 
2008 á Íslandi var þriðja stærsta gjald-
þrotið í fjármálasögunni og er þá ekki 
miðað við höfðatölu heldur raunveru-
legar fjárhæðir og svo Eyjafjallajök-
ulsgosið sem truflaði flugsamgöngur 
um allan heim. Að öðru leyti eru það 
fréttaveiturnar, einkum ensk-banda-
rískar, sem skammta veröldinni fréttir 
og matreiða þær. 

Í bókinni segist Jón Baldvin bjóða 
fram annað sjónarhorn á atburði 
samtímans. Einkum beinir hann 
sjónum sínum að friðsamlegri leið 
Eystrasaltsríkjanna til frelsis undan 
ofríki Sovétríkjanna á árunum 1987-
1991 og í framhaldi af falli  Sovét-
ríkjanna.  Höfundur leitar svara við 
spurningum eins og þeirri hvort 
leiðtogar vestrænna lýðræðisríkja  
hafi virkilega verið svo kaldrifjað-
ir að vilja fórna réttindum og þrá 

íbúa Eystrasaltsríkjanna  eftir frelsi 
fyrir eigin hagsmunum. Minnir Jón 
Baldvin á að undir lok kalda stríðsins 
hafi vestrænir leiðtogar hvatt ríki inn-
an Sovétríkjanna, eins og Eystrasalts-
ríkjanna,  til þess að  vera áfram inn-
an þeirra, Sérstaklega er vitnað til 
ræðu Bush yngri Bandaríkjaforseta 

skömmu fyrir fall Sovétríkjanna þar 
sem hann sagði að halda yrði saman 
ríkinu hvað sem það kostaði. Í þessu 
ljósi ber að skoða framlag íslensku 
ríkisstjórnarinnar undir forystu Jóns 
Baldvins Hannibalssonar sem við-
kenndi sjálfstæði Litháens fyrst ríkja 
1991 og gekk þar með í berhögg við 

stefnu vestrænna ríkja. Í bókinni er 
rakið ýtarlega hvers vegna það var 
gert og árangurinn sem náðist og loks 
almennt rætt um stöðu og hlutverk 
fámennra ríkja í heimspólitíkinni. 
Bókin er fróðleg samantekt og pólitísk 
greining á  leið Eystrasaltsríkjanna til 
sjálfstæðis. Bókin er á ensku.

Jón Baldvin:

Leið Eystrasaltsríkjanna til frelsis



Auðbrekku 23, Kópavogi  /  s. 564 1819  /  www.jako.is

JÁKÓ 5000
Alhliða náttúruvænt hreinsiefni 
fyrir vélar, vélarúm, gólf og 
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt 
og önnur óhreinindi. Kjörið 
hreinsiefni til að þrífa þar sem 
lítil loftræsting  er.

Bón og Bílaþvottaefni
Náttúruvænt bílasjampó með 
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt 
og er tjöruleysandi. Gefur 
fallegan gljáa og myndar 
bónhúð á bílinn.

ALK 100
Umhverfisvænt alkalískt 
hreinsiefni fyrir bíla- og 
vélaverkstæði. Alhliða 
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki, 
gólf og fl. Leysir örugglega 
upp fitu, olíu og fl.

Tjöruhreinsir fyrir bíla
Lyktarlítill Tjöruhreinsir 
sem virkar, hefur mikla 
upplausnarhæfni og fjarlægir 
fljótt og örugglega tjöru, olíu, 
salt og önnur óhreinindi.

ALK 150
Umhverfisvænt sterkt alkalískt 
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi. 
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf, 
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir 
örugglega upp fitu, olíu, sót og 
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað, 
bíla- og vélaverkstæði.

Trukkasápa Bílaþvottaefni
Náttúruvænt hreinsiefni sem er 
allt í senn bílasjampó, bónvörn 
og tjöruleysandi. Hentar vel á 
tengivagna, gröfur, traktora og 
lyftara.

AXENTA 800/1100
Sjálfvirkar AXENTA 
þvottavélar fyrir 
vélahluti, vélar sem geta 
þvegið allt frá smáum 
hlutum upp í 150 kg. 
vélahluti. Samtímis því 
að þvottavélin er að 
þrífa, er einnig hægt að 
handþrífa aðra hluti með 
afköstum bursta.

Verð frá 378.000 +vsk

HÁþrysTidæLA
Þriggja fasa, 16 ltr./mín 
200 BAR. Afkastamikil 
og endingargóð dæla.

Verð 223.609 +vsk

�
�
�
�
�
�

FLyTJum FríTT 
mEð FLyTJANdA 
um ALLT LANd

38L og 70L

MOBIL m/ryksugu 
80L
Verð 53.200 + vsk

Verð frá 39.320 + vsk
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Verið  
velkomin á 
Hotel West
  Frábær staðsetning og vinaleg 

þjónusta.

  Þægileg, nýuppgerð herbergi í 
sögufrægu húsi.

  Stórkostlegar náttúruperlur á 
svæðinu.

Aðalstræti 62  –  450 Patreksfjörður 

Sími 456 5020 &  892 3414

www.hotelwest.is  –  stay@hotelwest.is  –  GPS: 65°41.15N 23°35.85W
Hotel WEST

alþjóðlegi farfugladagurinn

laugardaginn 19. maí opnaði 
Unndór Egill Jónsson sýn-
inguna SPÝTU BREGÐUR í 

Úthverfu á Ísafirði. 
Á gresjum Afríku heyrist grunn-

samlegt þrusk og antilópunar snúa 
allar snöggt við og sperra eyrun í átt 
að hljóðinu. Þeim bregður og þær 
verða samstundis hræddar um líf sitt 
og þá um leið meðvitaðari um tilvist 
sína sem aldrei fyrr. En er hægt að 
bregað meðvitund inn í gamla spýtu? 
Á sýningunni má sjá vél sem með 
ákveðnu millibili skapar andartak þar 
sem spýtu bregður. Með því að bregða 
henni ítrekað með taktföstu millibili 
leitast listamaðurinn við að bregða 
meðvitund inn í spýtuna. Spurningin 
er hvort það sé jafnvel orðið of seint, 
líkt og fyrir eina ólukkans antílópu á 
gresjum Afríku.

Unndór Egill Jónsson (f. 1978) út-
skrifaðist með BA-gráðu frá myndlist-
ardeild Listaháskóla Íslands árið 2008 
og lauk síðan MFA-námi frá Valand 
School of Art í Gautaborg árið 2011. 
Undanfarin ár hefur hann sýnt bæði 
á Íslandi og erlendis, þar má nefna 
Momentum Design í Moss Noregi; 
Ríki, flóra, fána, fábúla í Listasafni 
Reykjavíkur, By Waters í Helsinki, 
Tammesari í Finnlandi og Tendenser 
2018 - Give it time í Galleri F 15 í Moss, 
Noregi. Árið 2017 sá Unndór um sýn-
ingarrýmið Harbinger í Reykjavík í 
samstarfi við myndlistarkonuna Unu 
Margréti Árnadóttir. Unndór býr og 
starfar í Reykjavík.

Sýning Unndórs stendur til 
sunnudagsins 10. júní 2018.

Spýtu 
bregður

Þann 12.maí síðastliðinn var 
alþjóðlegi farfugladagurinn 
og Í tilefni dagsins efndu 

Fuglavernd, Náttúrufræðistofnun 
Íslands,  Rannsóknasetur Háskóla 
Íslands á Suðurlandi og Katla jarð-
vangur til vettvangsferðar og fræðslu 
við Eystri Rangá og félagsheimilið 
Hvol á Hvolsvelli. Dagurinn var að 
þessu sinni tileinkaður spóanum. 
Spóinn er ein af ábyrgðartegundum 
Íslendinga en hér verpir megnið af 
Evrópustofninum og líklega fyrir-
finnst hvergi þéttara spóavarp. Spó-
inn hefur vetursetu í Vestur-Afríku 
en þangað flýgur hann alla jafna 
beint yfir opið haf án hvíldar.

Í fréttatilkynningu segir Fugla-
vernd, sem eru frjáls félagasamtök 
um verndun fugla og búsvæði þeirra 
með um 1300 félagsmenn, að varp-
stofn á Íslandi sé talinn vera um 
250.000 pör (mjög gróft mat; Thorup 
2006), eða 69-81% Evrópustofnsins.

Á veturna dvelja íslenskir spóar í 
Vestur-Afríku en nýlegar rannsókn-
ir hafa staðfest að þangað fljúga þeir 
beint yfir opið haf án hvíldar. Flug-
ið tekur um fjóra sólarhringa og ná 
fuglarnir á köflum afar miklum flug-
hraða. Fullorðnir spóar yfirgefa Ís-
land flestir í kringum mánaðarmótin 
júlí/ágúst. Ungarnir fara svo af landi 
brott nokkrum vikum síðar og þurfa 

þá að reiða sig á eðlisávísunina við að 
rata á vetrarstöðvarnar. Þeir snúa svo 
ekki aftur sem varpfuglar fyrr en á 
öðru eða þriðja ári. 

Fyrstu spóarnir koma til landsins í 
lok apríl, karlfuglarnir yfirleitt á und-
an kvenfuglunum. Pör frá fyrri árum 
endurnýja gjarnan kynnin og varp 
hefst síðari hluta maí. Hreiðrið er lítil 
laut í jörðinni, stundum fóðruð með 
stráum. Eggin eru yfirleitt fjögur og 
tekur álegan u.þ.b. 26 daga. Ungarnir 
verða fleygir rúmlega mánaðar gaml-
ir. Parið annast ungana saman, verja 
þá fyrir veðri og afræningjum og vísa 
á fæðuríka staði.    

Spóinn

Outvert art Space:



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 stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja 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 ka�  borðið 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. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

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

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

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

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

Eldhúsborð

Samtals

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

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.

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

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

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.

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



3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

7. tölublað
7. árgangur

Robocut®  
Finnur pinbein og orma og 
fjarlægir með vatnsskurði 

★Litrófs greinir 
★Án geislunar 
★3D mynd - sker niður flök 
★Finnur pinbein 
★Finnur hringorma 
★Fjarlægir með vélmenni 
★Engin geislun 
★Meiri hagnaður 

Söludeild 516 3000  
traust@traust.is  www.traust.is

Traustar lausnir í 40 ár  
Minna vinnuafl

TRAUST	
	Know-how	

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

ALLT HEFST MEÐ
Það má sannarlega segja að 

umræðan um mengandi stór-
iðju sé að snúast á hvolf. Fyrr í 

mánuðinum fór umhverfisráðherrann 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson með 
gömlu rulluna um stóriðjuna. Hann 
sagðist á ársfundi Umhverfisstofnunar 
vona að tími mengandi stóriðju á Ís-
landi tilheyrði brátt fortíðinni. Í stað-
inn boðaði hann þjóðgarða í hinum 
dreifðu byggðum. Stóriðja, einkum 
álframleiðslan hefur verið mörgum 
þyrnir í auga þar sem framleiðslunni 
fylgir mengun. Frá 1990 hefur megn-
un vegna málmbræðslu aukist um 930 
þúsund tonn af CO₂ og var í lok árs 
2016 1,8 milljón tonn.  En viku seinna 
birtist fréttir frá álframleiðandanum 
Rio Tinto um verkefni sem á að losa 
álframleiðslu við allan útblástur gróð-
urhúsalofttegunda í álframleiðslu. Að 
verkefninu standa Rio Tinto, Alcoa, 
ríkisstjórn Kanada og Apple. Standa 
vonir til þess að unnt verði að hefja 
sölu á hinni nýrri tækni árið 2024. 
Greinilegt er að þetta er mögulegt og 
tæknin er til.  Svo það er alveg raun-
hæfur möguleiki að innan fárra ára 
verði  tími hinnar mengandi stóriðju 
liðinn eins og Umhverfisráðherrann 
vill, en jafnframt verði stóriðjan í full-
um gangi á Íslandi. 

Þarna eru það hinar tæknilegu 
framfarir sem enn og aftur eru að 
breyta veruleikanum. Gangi umrætt 
verkefni eftir verður helsti ókostur álf-
ramleiðslunnar úr sögunni. Stóriðjan 
hefur reynst Íslendingum happafeng-
ur. Framleiðslan hefur aukið lands-
framleiðsluna og bætt lífskjörin. Ríkið 
á skuldlausar eignir í formi virkjana 
og búnaðar upp á 300 – 400 milljarða 
króna sem stóriðjan hefur greitt. En 
önnur rísandi stóriðja er ferðaþjón-
ustan. Útblásturmengun vegna henn-
ar vex hröðum skrefum og er talin 
hafa verið á síðasta ári 3 milljónir 
tonna af útblásturlofttegundum mælt 
yfir í CO₂.  Það er 70% meiri mengun 
en af álverunum. Af hverju þegir Um-
hverfisráðherrann um þessa mengun?

Mengandi 
stóriðja


