TUDORTUDOR
RAFGEYMAR
RAFGEYMAR

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
MIKIÐ
ÚRVAL
OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR
35- TRAUST
ÁR Á ÍSLANDI
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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Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

N

ýtt skip er komið til Ísafjarðar, Ísborgin II ÍS 260. Skipið
hét áður Klakkur og kemur frá
Sauðárkróki. Skipstjóri verður Guðni

Flugið mengar
mest – bls 2

Hauksson. Arnar Kristjánsson, útgerðarmaður segir skipið komi í stað Ísborgarinnar ÍS 250 og verður á næstunni útbúið
á rækjuveiðar. Verðið er trúnaðarmál.

Ríkisstyrkt
fjárfesting – bls 4

Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar fagnaði skipinu og afhenti
Arnari blómvönd.

Guðmundur
refaskytta bls 8-9

Er bókarinn þinn viðurkenndur
bókari og í félaginu?
Okkar félagsmenn sækja
endurmenntunarnámskeið til að
viðhalda hæfni og bæta
fagmennsku.
Það getur þú bókað!

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

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
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EG sýningar í Bolungavík

K

ómedíuleikhúsið er alltaf í
sögunni. Í gegnum árin hefur
leikhúsið sett upp yfir 40 verk
sem langflest fjalla á einn eða annan hátt
eru tengdar sagnaarfi Vestfjarða. Enda
er Kómedíuleikhúsið atvinnuleikhús
Vestfjarða og finnst mikilvægt að vinna
með og kynna sagnaarf síns eigin héraðs.
Í lok maí síðastliðin frumsýndi
Kómedíuleikhúsið sitt 42 verk. Enn var

sótt í söguna og nú til Bolungavíkur.
Um er að ræða einleik um föður Víkurinnar sjalfan Einar Guðfinnsson og var
leiknum gefið hans heiti eða EG. Einleikurinn EG er aðeins sýndur á söguslóðum í Einarshúsi í Bolungavík og
hefur nú þegar verið sýndur 15 sinnum.
Telst það nú nokkuð gott í leikhúsbransanum að komast yfir fyrsta tuginn. Um
daginn var EG m.a. sýndur fyrir framtíð Bolungavíkur fyrir nemendur elstu

bekkja grunnskólans. Vel létu þau að
verkinu þó sum hefðu eigi heyrt þennan Einar nefndan áður. Svona getur nú
leikhúsið komið að gangi og miðlað
okkar eigin sögu til handa framtíðinni. Fleiri sýningar eru áætlaðar á EG
í Einarshúsi og verður m.a. eldri borgurum bæjarins boðið á sýninguna þegar
fram líða stundir. Það er leikarinn frá
Bíldudal Elfar Lofi Hannesson sem leikur athafnamanninn Einar Guðfinnsson.

WOW AIR MENGAR SVIPAÐ OG ÖLL STÓRIÐJAN

F
Trésmiðir

- frábært tækifæri Fyrirtækið er vel búið og selst með tækjum, lager
og því sem þarf til rekstursins.
Selst á mjög góðu verði.
Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sigurjónsson í síma 894-2313
og í tölvupóst: tvverk@simnet.is

FLOTT FÖT,

FYRIR FLOTTAR KONUR

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
www.belladonna.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar
Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Líklega besta verðið

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

erðaþjónustan mengar nærri
þrisvar sinnum meira en öll
álframleiðslan sé tekið mið af
nýlegri skýrslu sem birt var 8. nóvember 2016. Skýrslan heitir „Carbon Footprint of Inbound Tourism to Iceland:
A Consumption-Based Life-Cycle
Assessment including Direct and
Indirect Emissions“ og er eftir þrjá vísindmenn við verkfræði- og umhverfisdeild Háskóla Íslands, Hannah Sharp,
Josefine Grundius og Jukka Heinonen.
Í skýrslunni er leitast við að leggja mat
á áhrif erlendra ferðamanna á útblástur
gróðurhúsaloftegunda á Íslandi. Komist er að þeirri niðurstöðu í skýrslunni
að útblásturinn hafi verið 800 þúsund
tonn af CO₂ á árinu 2010 en hafi verið
orðinn 1.800 milljón tonn af CO₂ árið
2015 vegna mikillar fjölgunar erlendra
ferðamanna til landsins. Að gefnum
ákveðnum forsendum um vegalengd
flugs að meðaltali, gerðar flugvéla og
samsetningu ferðamannafjöldans eftir
helstu markaðssvæðum er komist að
þeirri niðurstöðu að hver ferðamaður
valdi mengun upp á 1,35 tonn af CO₂
þegar allar gróðurhúsalofttegundirnar
hafa verið umreiknaðar yfir í koldíoxíð.
50% - 82% af þessari mengun kemur frá
millilandafluginu einu og sér og annað
verður til innanlands.
Ferðamönnum hefur fjölgað úr 1,26
milljón árið 2015 í 2,22 milljónir á árinu 2017 sem gefur áætlun upp á 3.200
milljónir tonna af CO₂ mengun miðað
við óbreyttar forsendur. Samsetning

ferðamannanna hefur breyst á þann veg
að hlutur fjarlægra svæða (Asía, Ameríka) hefur aukist en hlutur nálægra
(Evrópa ) minnkað. Ekki er gott að
áætla með nákvæmni hvað sú breyting
hefur aukið mengunina, en miðað við
tölur Ferðamálastofu og skiptingu
ferðamanna þar eftir svæðum er ekki
óvarlegt að ætla að þessi aukning sé
a.m.k. 10%. Þá fæst að áætluð mengun
vegna erlendra ferðamanna jafngildi
um 3,5 milljónir tonna af CO₂.
Til samanburðar má nefna að á
síðasta ári var mengunin vegna allra
álveranna á Íslandi 1,3 milljónir tonna
af CO₂ eða aðeins rúmlega þriðjungur
af menguninni vegna erlendu ferða-

mannanna.
Hlutur íslensku flugfélaganna er um
77% samkvæmt því sem fram kemur á
vef turisti.is, Icelandair er með um 45%
og WOW air um 32%. WOW air eitt
mengar samkvæmt þessu svipað og öll
álverin þrjú á árinu 2017. Stóriðjan er
inn í tölum íslenskra stjórnvalda um
loftslagsmengun á Íslandi og er vandlega fylgst með málmbræðslunni og
gerð krafa um samdrátt og aðgerðir til
mótvægis. Ferðaþjónustan og millilandaflugið er hins vegar utan við bókhald íslenskra stjórnvalda og eru upplýsingar um mengun af völdum þess
ekki teknar saman og hvergi sæmilega
aðgengilegar.

Umhverfisráðherra:

Hættir við að auglýsa stöður forstjóra

G

uðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra hefur
dregið til baka ákvörðun forvera síns í starfi, Bjartar Ólafsdóttur,
um að að auglýsa stöðu forstjóra Umhverfisstofnunar. Hefur Kristín Lind
Árnadóttir verið ráðinn áfram forstjóri
til næstu fimm ára. Í águst 2017 ákvað
þáverandi Umhverfisráðherra Björt
Ólafsdóttir að auglýsa skyldi stöðuna
og tilkynnti forstjóranum um það. Að
öðru kosti hefði ráðingin Kristínar
Lindar Árnadóttur framlengst sjálfkrafa. Björt Ólafsdóttir kynnti þessa
ákvörðun í svari við fyrirspurn blaðsins
Vestfirðir, en fyrirspurnin hafði legið
um hríð í ráðuneytinu. Björt skýrði
ákvörðun sína á þann veg að hún vildi
breyta gildandi venju sem hefur skapast, sem er sú að starf sitjandi forstjóri
ríkisstofnunar er ekki auglýst, vilji hann
vera áfram.
Bergþóra Njála Guðmundsdóttir,
upplýsingafulltrúi Umhverfisráðuneytisins upplýsti þetta í svari dags 22.8.
2018 við fyrirspurn blaðsins Vestfirðir.
Kemur þar fram að Kristín Árnadóttir
hafi verið endurskipuð í embættið þann
20. febrúar sl.
Enga tilkynningu um þessa
ákvörðun er að finna á vef ráðuneytisins og virðist hún hvergi hafa verið tilkynnt opinberlega. Í lögum um opin-

bera starfsmenn er mælt fyrir um þessi
mál og þar kemur fram að embættismenn skuli skipa til fimm ára í senn,
nema annað sé tekið fram. Sé ákveðið
að auglýsa embættið skal tilkynna það
eigi síðar en sex mánuðum áður en
ráningartíminn rennur út. Ekkert segir í lögunum að unnt sé að hætta við
auglýsingu eftir að formleg tilkynning
hefur verið send, eins og var gert í þessu
tilviki.
Umhverfisráðherra var inntur eftir skýringum á þessu og fyrst spurður
hver væru lagalegu rökin fyrir því að
hætta við auglýsingu stöðunnar eftir að
formlega hafði verið tilkynnt að embætti forstjóra Umhverfisstofnunar yrði
auglýst.

Eftirfarandi svar barst frá upplýsingarfulltrúa ráðuneytisins:
„Ráðherra hefur ákvörðunarvald
um það hvort embætti sem skipaður
forstjóri situr í, sé auglýst laust til umsóknar að skipunartími hans liðnum,
sbr. 2. mgr. 23. gr. laga nr. 70/1996 um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Ráðherra féll frá ákvörðun fyrrum
ráðherra að auglýsa viðkomandi embætti laust til umsóknar. Var sú ákvörðun
tilkynnt viðkomandi forstjóra.“
Þá var spurt að því hvenær fyrri
ráðning forstjóra Umhverfisstofnunar
hafi runnið úr og hvenær sú síðari tók
gildi. Upplýst var að fyrri ráðning rann
út 19. febrúar 2018 og sú síðari tók gildi
20. febrúar 2018.

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 815070

Léttir á verknum
Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur, innihalda parasetamól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast verkjalyf. Paratabs er notað gegn vægum til
miðlungi miklum verkjum og til að lækka hita. Töfluna skal gleypa með glasi af vatni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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LEIÐARI

Ríkisstyrkt fjárfesting
og skattlaus

H

elsta fjárfesting einstaklinga er í íbúðarhúsnæði. Vaxandi kaupmáttur launa
leiðir af sér hækkandi verð á húsnæði.
Frá árinu 2011 til 2016 hafa vergar þjóðartekjur landsmanna vaxið um liðlega 1000 milljarða
króna eða um 40%. Sjá má áhrifin af því á íbúðarhúsnæði landsmanna. Verðmæti þess jókst um
tæplega 1150 milljarða króna umfram áhvílandi
skuldir á sama tíma. Aukin árleg þjóðarframleiðsla eykur uppsafnaða
eign þjóðarinnar og birtist helst í formi fjárfestingar í íbúðarhúsnæði.
Allt frá miðri síðustu öld hefur íbúðarhúsnæði verið tryggasta fjárfesting fjölskyldna. Það er hins vegar fremur staðbundin trygging eins og
sést á því að nær öll hækkun á verðmæti íbúðarhúsnæði landsmanna á
árabilinu 2011-2016 er á höfuðborgarsvæðinu. Þar jókst verðmætið um
950 milljarða króna en aðeins um 200 milljarða króna utan höfuðborgarsvæðisins. Dreifingin á 200 milljarða króna hækkuninni á landsbyggðinni er mjög ójöfn en mest í grennd við höfuðborgarsvæðið og minnst,
ef nokkur, í fjarlægum landshlutum.

Örugg fjárfesting – á einum stað

Samkvæmt opinberum upplýsingum má sjá t.d. að frá 1990 hefur árleg verðhækkun meðalverðs á fermetra í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu
verið 2,9% umfram hækkun almenns verðlags. Hækkun íbúðaverðsins á
þessu tímabili 1990 – 2017 er 600% en hækkun verðlags er 227% á sama
tímabili. Þróunin frá 1990 á höfuðborgarsvæðinu nær raunar lengra aftur í tímann og nær allt til síðari heimsstyrjaldar.
Það er margt sem leiðir til þess að svo sé. Atvinna er öruggt, fjölbreytt
og kaupmáttur hár í samanburði við önnur svæði. Sú ákvörðun að hafa
nær alla starfsemi ríkisins í Reykjavík er forgjöf sem önnur landssvæði
geta ekki keppt við. Ungt fólk sem stofnar fjölskyldu og fjárfestir í íbúðarhúsnæði í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu getur vænst þess að 40 árum
liðnum að hafa auk kaupverðsins eignast 30 milljónir króna til viðbótar.
Eignaaukningin er meiri sé um stærra húsnæði að ræða.

Tap af fjárfestingu – á öðrum stað

Annars staðar á landinu fer ungt fólk meira og minna á mis við þessa
eignaaukningu. Þarna má sjá í hnotskurn ójafna dreifingu vaxandi
þjóðarauðs eftir búsetu. Fjölskyldan á Vestfjörðum fer algerlega á mis
við 30 milljóna króna eignaaukninguna. Það sem verra er hún fær ekki
heldur fjárfestinguna í íbúðarhúsnæðinu endurgreidda þar sem raunverðið hefur fallið verulega. Mest varð fallið á árunum 1997 – 2004 en þá
lækkaði fasteignaverðið um 28% í kjölfar þess að stærstur hluti fiskveiðikvóta vestfirskra fyrirtækja færðist út úr fjórðungnum. Þar hefur orðið
gífurlegt fjárhagslegt tjón hjá þúsundum fjölskyldna síðustu 20 ár. Fleiri
landssvæði hafa borið skarðan hlut frá borði varðandi þessa stærstu fjárfestingu hverrar fjölskyldu, þótt óvíða sé verri dæmi að finna. Síðustu
ár hefur borið á hækkun fasteignaverðs á Vestfjörðum vegna aukinnar bjartsýni í fjórðungnum um atvinnuuppbyggingu með laxeldi í sjó.
Sú bjartsýni hefur að nokkru verið slegin niður aftur. Afleiðingin er að
síðustu tvö ár hefur fasteignaverð vísitöluhúss Byggðastofnunar verið
lægst á landinu í Bolungavík. Verðhækkunin sem var komin er meira
og minna horfin.
Afleiðingin er að heilu kynslóðirnar hafa lítið sem ekkert fengið fyrir
íbúðafjárfestingu sína og að auki orðið af tugmilljóna eignaaukningunni
sem er í boði fyrir að fjárfesta á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstaðan er
vaxandi svæðisbundinn eignaójöfnuður. Þjóðarauðnum er misskipt eftir
búsetu.

Vestfirska vísnahornið

B

orgarfulltrúi Vinsri grænna
var mátulega ánægður með
minnihlutann í borgarstjórn og
sýndi það með andlitshreyfingum. Hagyrðingarnir tóku eftir því og lögðu orð í
belg. Jón Atli Játvarðarson á Reykhólum:
Með nú fylgir merking stif,
mál án séðra raka.
Einn fær sauður annað "Líf"
ullar svo til baka.
Kristjana Vagnsdóttir á Þingeyri gaf
Líf þetta heilræði:
Aldrei skalltu ulla að
öðrum eða hinum
Næjusamur nýttu það
nóg af góðum vinum.
Veðrið í sumar var ekkert til þess að
hrópa húrra yfir. Var vætutíðin á Vestfjörðum meiri en í meðalári svo notað sé
orðalag sem veðurfræðingum er tamt.
Ólína Þorvarðardóttir rifjaði upp
þessu vísu:
Ýmsum veðrið er um megn,
af ei nokkur gumar.
Þetta rok og þetta regn
það er íslenskt sumar.
Kristjana Vagnsdóttir hafði þetta að
segja um veðrið:
Sól og regn, sól og regn
sendast gegnum himingeimin.
Mér um megn , mér um megn
á myrkum stundum , er ég dreyminn.
og orti svo um morgunsólina:
Andinn , verður eins og blý
ógnir við mér skína.
Morgunsólin mild og hlý
markar götu mína.

Strandamaðurinn Stefán Gíslason
reyndi að sjá björtu hliðarnar:
Rokið syngur við raust.
Svo rignir hann endalaust.
En ég græt þetta síst,
því ég veit fyrir víst
að vorið kemur í haust.
Jón Atli leitaði skýringa á þessum
ósköpum:
Nú mun fundin skýringin á rigningunni.
Ekki verri en hver önnur.
Yfirborðskenndir yfirborðsstraumar
í yfirborðslíkönum notast.
Og loftkenndar pælingar loftslagsraunar
á loftköstulunum rotast.
og varð svo frekar svartsýnn:
Sé ég vind í veðurspám.
vel þó myndast fjallið.
Níðist kind á nöktum trjám.
Nálgast syndafallið.
Eftir langt sumarfrí var hringt í Indriða á Skjaldfönn og auðvitað kom bréf:
Kristinn ritstjóri er enn við sama
heygarðshornið í vísnaleit og best að
fara að virkja kveðskaparandann aftur eftir langt sumarhlé. Á hrútaþukli í
Sævangi er venjulega lambahappadrætti
til styrktar hinu frábæra starfi Sauðfjársetursins þar og leggja velunnarar þess
til lamb í því skyni.
Ég var í þeim hópi 19. ágúst sl og
kynnti mitt tillag með þessari vísu:
Ef þig heillar flekkótt fé
finnst sá litur bestur sé.
Eina gimbur á ég hér
sem eflaust mundi líka þér.

Vinningshafinn reyndist vera Jón
Þormar Pálsson bóndi á Böðmóðsstöðum í Laugardal í Árnessýslu, sem hefur
verið mér hjálplegur í sauðburði tvö
undanfarin vor og efngið hér allmörg líflömb og var raunar búinn snemmsumars að tryggja sér aðra flekkótta héðan.
Nýlega var greint frá því í útvarpi
og blöðum að veiðst hefði eldislax hér í
Skjaldfannardal.
Erfitt gerist bænda bags.
Brigðult mjög um vini.
Hér í Selá sækir lax
af slæmu norsku kyni.
Hin besta hásumarstíð hefur verið
frá ágústbyrjun til þessa dags eins og
eftirfarandi smalamennskuvísur bera
með sér.
Enn er sumarsæla hér
séð vart áður slíka.
Bændur eru að bræða‘ úr sér
og bústofn þeirra líka.
Sautján smalar voru hér á fjalli þarsíðasta laugardag í 17 stiga hita, sól og
logni. Þetta heyrðist í talstöðinni:
„Einn í talstöð upp hóf raus.
Ekki slíka blíðu kaus
óttast tek því um min nhaus
alveg sólarvarnarlaus.“
Sláum þar með botn í vísnaþáttinn
að þessu sinni.
Með haustgóðveðurskveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

SAMBAHÁTÍÐ Í SELÁRDAL
Myndir: Ólafur Engilbertsson.

Ríkisstyrkur og skattfrjáls hagnaður

Eitt atriði vegur þungt til ójafnaðar. Það er sérstakur hvati í skattalögum
til fjárfestingar á höfuðborgarsvæðinu. Hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis er almennt undanþegin skatti. Miðað er við skattfrelsi ef seljandinn á
minna en 1200 m³ af íbúðarhúsnæði við sölu. það jafngildir um 440 m².
Því er skattfrjáls svo gott sem allur hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis í
eigu einstaklinga.Það virkar sem sérstakur hvati til fjárfestingar á höfuðborgarsvæðinu , þar sem reynslan sýnir að raunhækkun íbúðarhúsnæðis
yfir langt tímabil er um 3% á ári.
Annað atriði er að árlega er sérstakur ríkisstyrkur til kaupa á húsnæði, sem nú heitir vaxtabætur. Það er framlag skattgreiðenda. Eignamyndunin vegna ríkisstyrksins er hins vegar skattfrjáls- með öllu. Það
þarf ekki að endurgreiða styrkinn eftir velheppnaða fjárfestingu. Hvers
vegna ekki? Til menntunar er lánað og það þarf að endurgreiða. Hvers
vegna?
Ef einstaklingur aflar sér 30 milljóna króna tekna þarf að greiða um
40% í tekjuskatt og útsvar ef um launatekjur er að ræða eða um 22% í
fjármagnstekjuskatt af fengnum arði. Að jafnaði er raunhagnaðurinn um
30 milljónir króna af íbúð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu. Íbúðafjárfestum eru færðar 6 – 12 milljónir króna í skattaafslátt auk verulegrar
fjárhæðar í formi árlegs ríkisstyrks.

Jöfnuður

Þessi einkennilega skattalega meðferð kostar líklega hið opinbera um 30
– 60 milljarða króna á hverju ári í tapaðar tekjur sé miðað við 3% raunhækkun á íbúðarverði á hverju ári. Það er hlutverk ríkisins og einkum
Alþingis að tryggja ásættanlegan jöfnuð í þjóðfélaginu, bæði hvað varðar
tekjur og eignir. Að þessu leyti hefur algerlega verið vanrækt að sinna
því verkefni. Ójöfnuðurinn í þjóðfélaginu á sér meðal annars skýringar í
staðbundnum forréttindum sem eru með öllu óþolandi.
Kristinn H. Gunnarsson

L

augardaginn 11. ágúst var
Sambahátíð haldin í selárdal.
Dagsráin hófst um hádegið í
blíðskaparveðri.
nKári G. Schram kynnti dagskrána.
Gerhard König sagði frá viðgerðum og
vinnubúðum með Seeds.
nSólveig Ólafsdóttir sagði frá hvernig
var að alast upp í Selárdal.
nKristín Ólafsdóttir sagði frá
gönguleiðum í Selárdal og nágrenni og
leiddi göngu í Verdali.
nFjóla Eðvarðsdóttir sá um föndurhorn fyrir börn þar sem litlar styttur
voru málaðar.
nHallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona kom fram ásamt Pétri Bjarnasyni
sem lék á harmónikku.
Kvikmyndin Steyptir draumar var
frumsýnd í kirkju Samúels við góðar
undirtektir.

nKári Schram sagði frá myndinni og
Ólafur Engilbertsson sagði frá stofnun
Félags um listasafn Samúels.
Loks voru Teitur Magnússon og
hljómsveitin Æðisgengið með tónleika
í kirkjunni.
Að því loknu var brenna í fjörunni
og brekkusöngur þar sem 20 kínverskum luktum var sleppt.

13. tölublað
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630, netfang: kristinn@kristinn.is.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Boðið var upp á heilgrillaðan þorsk
og fiskisúpu og lambalæri um kvöldið.
Kaffi með vöfflum og kleinum um
miðjan daginn.
Uppbyggingarsjóður Vestfjarða auk
Ferðamálastofu, menningarmálaráðuneytisins og Samstöðu á Patreksfirði
hafa styrkt á þessu ári uppbyggingu
húss Samúels í Selárdal.
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Þegar haustið kallar á þig. Hilux Invincible

Verð frá: 5.610.000 kr.

Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar,
hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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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Persónukosningar á Vestfjörðum

Í

sveitarstjórnarkosningunum í vor
voru persónukosningar í nokkrum
sveitarfélögum á Vestfjörðum.
Í Strandabyggð voru kosnir fimm
fulltrúar í sveitarstjórn. Flest atkvæði
fékk Jón Gísli Jónsson, fráfarandi oddviti eða 127. Næst var Ingibjörg Benediktsdóttir 102 atkvæði, þá Guðfinna
Lára Hávarðardóttir 82 atkvæði, Eiríkur
Valdimarsson 52 atkvæði 52 og síðastur
inn sem aðalmaður var Aðalbjörg S.
Sigurvaldadóttir með 49 atkvæði. Oddviti var kjörinn með þremur atkvæðum
Ingibjörg Benediktsdóttir.
Næstur inn voru Pétur Matthíasson
með 40 atkvæði, Ásta Þórisdóttir 39
atkvæði, Hafdís Gunnarssdóttir 37 atkvæði og Jón Jónsson 35 atkvæði. Hins
vegar er kosið sérstaklega um varamenn
og taka þarf saman atkvæði sem viðkomandi fær sem aðalmaður og sem
varamaður áður en hægt er að ákvarða
röð varamanna. Endanleg röð varamanna varð þannig að Hafdís Gunnarsdóttir er fyrsti varamaður, Ásta annar
varamaður, Pétur þriðji, Jón fjórði og
Egill Victorsson er fimmti varamaður.
Í Reykhólahreppi urðu úrslit þau að
sem aðalmenn hlutu kosningu Ingimar
Ingimarsson með 108 atkvæði, Árný
Huld Haraldsdóttir með 83 atkvæði, Jóhanna Ösp Einarsdóttir með 55 atkvæði
Karl Kristjánsson með 47 atkvæði og
Embla Dögg Bachmann Jóhannsdóttir

42 atkvæði.
Ingimar Ingimarsson var kjörinn
oddviti með öllum greiddum atkvæðum.
Næstu menn inn sem aðalmenn
voru Ágústa Ýr Sveinsd. sem fékk 32
atkv., Rebekka Eiríksd. 30 atkv., Bergur
Þrastarson 24 atkv., María H. Maack 22
atkv. og Herdís E.Matthíasd. 22 atkv.
Ágústa hlau kjör sem 1. varamaður í
hreppsnefnd, Rebekka er 2. varamaður.
Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir er 3. varamaður, Herdís varð 4. varamaður og fimmti
varamaður er Sveinn Ragnarsson.
Í Kaldrananeshreppi varð Finnur
Ólafsson efstur með 64 atkvæði, næstur
Ingólfur Árni Haraldsson með 54 atkvæði, Þá Eva Katrín Reynisdóttir og
Margrét Ólöf Bjarnadóttir báðar með 25
atkvæði og síðasti kjörni aðalmaður er
Arnlín Óladóttir með 23 atkvæði.
Ekki fengust upplýsingar um röð og
atkvæðamagn næstu manna sem aðalmenn. Þá gaf Finnur Ólafsson, oddviti
aðeins upp röð kjörinna varamanna en
ekki atkvæðatölur. Halldór Logi Friðgeirsson er fyrsti varamaður, þá Bjarni
Þórisson, Kristín Einarsdóttir, Ingi Vífill
Ingimarsson og Ómar Pálsson er síðastur varamanna.
Fundargerður Kaldrananesshrepps
eru ekki aðgengilegar en Finnur Ólafsson mun hafa verið endurkjörinn oddviti.

Eva Sigurbjörnsdóttir,
oddviti Árneshrepps

Árneshreppur er fjórða sveitarfélagið
sem viðhafði persónukjör í sveitarstjórn.
Það hlutu kjör sem aðalmenn Arinbjörn
Bernharðsson, Guðlaugur Ágústsson
og Bjarnheiður Fossdal með 24 atkvæði
hvert svo og Eva Sigurbjörnsdóttir og
Björn Torfason með 23 atkvæði hvort.
Eva Sigurbjörnsdóttir verður áfram
oddviti og hlaut öll fimm atkvæðin.
Ingólfur Benediktsson, formaður
kjörnefndar veitti ekki upplýsingar um
röð og atkvæðamagn næstu manna
sem aðalmenn. Varamenn voru kjörin
Magnús Karl Pétursson með 23 atkvæði,
Úlfar Eyjólfsson fékk 21 atkvæði, Sigursteinn Sveinbjörnsson og Elín Agla
Brien fengu 20 atkvæði hvort um sig og
síðastur kjörinna varamanna er Sigrún
Ósk Ingólfsdóttir með 15 atkvæði.
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Að standa með Vestfirðingum

Þ

að er mikilvægt að greina rétt
viðfangsefnið ef ekki á illa að
fara. Röng greining leiðir af
sér vitlausar lausnir. Í Morgunblaðinu í
vikunni er viðtal við formann atvinnuveganefndar Alþingis. Þar er afkoma
„litlu útgerðanna“ skilgreint sem stóra
vandamálið í sjávarútvegi. Nánar tilgreint er það veiðigjaldið sem veldur
vandanum. Formaður nefndarinnar,
einn af alþingismönnum kjördæmisins,
segir tryggja þurfi hag minni útgerða
og ráðið til þess mun vera að breyta
lögum um veiðigjald og „efla sér¬staka
af¬slætti“ til þessara útgerða.
Veiðigjaldið, sem innheimt er í rikissjóð af útgerðum sem veiða kvótann,
er greinilega stóri vandinn sem verður
vegna „út¬ópíu eða hug¬mynda¬fræði
um hvað sé hægt að leggja á há veiðigjöld án til¬lits til ólíkr¬ar af¬komu,
sam¬fé¬lags og byggðarsjón¬ar¬miða“
eins og formaður atvinnuveganefndar
segir í viðtalinu.

staðið með kvótaeigendum

Þetta er röng greining vegna þess að
veiðigjaldið er ekki vandamál fyrir
nokkra útgerð á landinu, hvorki litla né
stóra og hefur aldrei verið. Þetta er sögufölsun enda hafa útgerðir um langt árabil
greitt háar fjárhæðir fyrir aðganginn að
fiskimiðunum og framhjá því er vísvitandi litið. Það er verið að fela þá staðreynd og láta sem sá hluti sem rennur
til ríkisins sé alveg sérstakt vandamál
stórhættulegt sjávarbyggðunum. Formaður atvinnuveganefndar Alþingis ver
með kjafti og klóm handhafa kvótans,
sem þegar taka til sín stærstan hluta af
arðunum af fiskimiðunum. Tillagan til
lausnar á vandamálinum er að ríkið gefi
afslátt af veiðigjaldinu – til þeirra sem
eiga kvótann. Þegar greiningin er röng
verður úrræðið vitlaust. Öðru vísi getur
það ekki orðið.

kvótaeigendur standa með
sjálfum sér

Það er löngu vitað að kvótaeigendur
standa bara með sjálfum sér, þótt því
hafi framan af kvótakerfinu verið trúað
að peningarnir sem kvótaeigendurnir
hafa fengið með kvótanum myndu efla
byggðina. Hver kvótaeigendi á fætur
öðrum, stór og smár, hefur innleyst
verðmætin í kvótanum. Það hefur gerst í
öllum bæjum og þorpum á Vestfjörðum.
Alls staðar hefur einstaklingurinn átt
peninginn en ekki samfélagið. Svo gott
sem alls staðar hefur verðmætunum verið ráðstafað annars staðar. Verðmætin í
kvótanum hafa ekki orðið til þess að
styrkja byggðarlögin, öðru nær þau hafa
veikst í hvert sinn sem kvóti hefur verið
seldur. Kvótaeigendurnir vilja hafa þetta
svona áfram. Þeir vilja líka að verðið á
kvótanum verði sem hæst áfram. Það
gefur þeim mest í aðra hönd þegar kemur að sölu. Þeir selja allir að lokum og
taka út eignina, verðmætin í kvótanum.
Kvótaeigendurnir standa með sjálfum
sér og formaður atvinnuveganefndar Alþingis stendur með þeim af því að hann
greinir vandann vitlaust.

ekki staðið með ríkinu

Það eru til upplýsingar um það sem
útgerðin greiðir fyrir aðganginn að
miðunum. Annars vegar er það verðið
sem greitt er fyrir kaup á kvóta eða
leigu á kvóta og er greiðsla frá einum
útgerðarmanni til annars. Hins vegar er
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ekki staðið með byggðarlögunum

Þeir sem svona greina stöðuna eins og er
í viðtalinu í Morgunblaðinu standa ekki
með byggðarlögunum. Það sem styrkir
þau er bættur efnahagur, með öðrum
orðum meiri peningar sem renna um
staðbundið efnahagslíf byggðanna. Eftir að verðmætin í fiskveiðunum fóru
að mestu inn í kvótaverðið hurfu úr
plássunum gríðarlegir fjármunir og
þau veiktust að sama skapi. Auðvitað á
að renna til byggðarlaganna verulegur
hluti af því verði sem greitt er hverju
sinni fyrir aðganginn að miðunum. Fyrir Vestfjörðum eru gjöful mið. Vestfirsk
byggðarlög eiga að fá milljarða á milljarða króna ofan til samfélagslegra verkefna á hverju ári. Það er þeirra hlutur í
auðævunum og það er réttmætur hlutur
íbúanna. Hvar eru alþingismenirnir sem
standa með Vestfirðingum? Hinir sem
standa með einkaeign á kvótaauðnum
standa í löngum röðum utan við gullslegnar útidyr LÍÚ. Það eru enn orð
að sönnu þau formanns nefndarinnar
á Alþingi í viðtalinu við Morgunblaðið
að það er útópía sú hugmyndafræði að
innheimta réttmætan skerf af þjóðareign
til hagsbóta fyrir samfélagið og byggðarlögin. Svo verður á meðan stjórnmálaflokkar bæði til hægri og vinstri mynda
skjaldborg utan um auðvaldið í landinu.
Kristinn H. Gunnarsson

Þorskur:
fiskveiðiár
aflamark leiga
veiðigjald

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

það veiðigjaldið sem rennur til ríkisins.
Á síðasta fiskveiðiári var meðalleiguverð
á þorskkvóta 150 kr/kg og veiðigjaldið
23 kr/kg. Samtals var því greitt 173 kr
fyrir veiðiréttinn á 1 kg af þorski. Ríkið fékk 13% og kvótahafinn 87%. Fyrir
fiskveiðiárin á undan var hlutur ríkisins
mun minni, t.d. fékk ríkið um 5% og
kvótahafinn fékk um 95% árið þar á undan. Þeir sem fá byggðakvóta þurfa ekkert að borga nema veiðigjaldið. Enginn
hefur hafnað byggðakvóta vegna veiðigjaldsins. Veiðigjaldið er ekki vandamálið, heldur er það hin greiðslan, greiðslan
til kvótahafans. Þegar krafist er þess að
lækka hlutinn til ríkisins er viðkomandi
ekki að standa með ríkinu heldur með
einkaaðilanum sem á endaum fær í sinn
vasa andvirði kvótans.
Ef menn vilja standa með ríkinu
á að hækka veiðigjaldið mikið, enda
mun afleiðingin af því verða að verðið
milli útgerðarmanna mun lækka á
móti. Heildargreiðslan fyrir aðganginn
að miðunum verður óbreytt. Það vilja
kvótahafarnir ekki því það lækkar þeirra
„eign“. Þarna liggja undir tugir milljarða
króna á hverju ári og það er tekist á um
skiptinguna milli ríkisins og kvótahafanna.

Samtals greiðsla
fyrir veiðiréttinn
Hlutur ríkisins
Hlutur kvótahafans
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Síðustu tvö fiskveiðiár hefur leigutakinn greitt veiðigjaldið ofan á leiguverðið. Áður
greiddi sá veiðigjaldið sem leigðu frá sér kvótann. Byggt á upplýsingum Fiskistofu.

ENTEROSGEL ER GEL TIL INNTÖKU SEM GETUR GAGNAST VIÐ ÝMSUM
MELTINGARKVILLUM EN EINNIG TIL AÐ HREINSA ÁFENGI HRAÐAR ÚT
SEM OG ÚTVORTIS Á BÓLUR OG EXEM.

Viltu vita meira?
Ítarlegri upplýsingar má
finna á vefsíðunni

mammaveitbest.is

MÖGULEG VIRKNI ENTEROSGEL Í LÍKAMANUM
Hjálpar líkamanum að stöðva niðurgang
Dregur úr meltingartruflunum
Hraðar hreinsun áfengis úr líkamanum
Hjálpar líkamanum að viðhalda og byggja upp heilbrigða þarmaflóru
Verndar slímhúð meltingarvegar

ENTEROSGEL HENTAR BÆÐI BÖRNUM OG FULLORÐNUM
Áratuga reynsla og fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á einstaka eiginleika Enterosgel
til að h
hreinsa meltingarveginn og koma jafnvægi á starfssemi hans.

FÆST Í MAMMA VEIT BEST, HEILSUHÚSUNUM
OG HEILSUTORGI BLÓMAVALS
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Ævisaga Guðmundar refaskyttu endurútgefin:

Óspektasumarið 1897
Ú

t er komin bókin Nú brosir
nóttin eftir Theodór Gunnlaugsson þar sem rakin er
ævisaga Guðmundar Einarssonar refaskyttu á Brekku á Ingjaldssandi. Bókin kom upphaflega út 1960 en þetta
er fyrsta endurútgáfa hennar. Með
þessari nýju útgáfu fylgir margskonar ítarefni sem varpar skýrara ljósi á
refaskyttuna Guðmund sem var þegar
í lifanda lífi þjóðsagnapersóna fyrir atorku, færni og einstaka hæfileika. Þá
er hér sagt lítillega frá ástarævintýri
Guðmundar en hann átti sem kunnugt er fjögur börn suður í Borgarfirði áður en hann kvæntist Guðrúnu
Magnúsdóttur og setti saman bú á
Vestfjörðum. Sagan af þessu sérstæða
náttúrubarni á mikilsvert erindi við
samtímann nú þegar dýravernd og
umhverfisvitund fer vaxandi.
Blaðið grípur hér ofan í róstursaman kafla þar sem Guðmundur segir frá
óspektasumrinu 1897 í Hvalstöð Ellefsens á Sólbakka við Önundarfjörð.
Millifyrirsagnir eru blaðsins.

Guðmundur Einarsson rétt áður en
hann heldur í vinnu í
Hvalstöðinni.

Stríðsglaðir Svíar!

Í bókinni: „Frá yztu nesjum“, fyrsta
bindi, segir Gils Guðmundsson rithöfundur mjög ýtarlega frá stofnun og rekstri hvalveiðistöðvar Hans
Ellefsens á Sólbakka við Önundarfjörð. Sumarið 1897 nefnir hann þar
„óspektasumarið“. Það má til sanns
vegar færa. Þá voru þar í vinnu 40
sænskir verkamenn og sumir heldur
illa liðnir. Því kynntist ég fljótt eftir
að ég kom vestur. Aftur á móti líkaði
mér mjög vel við Hans Ellefsen, sem
þarna réð mestu. Hann var höfðingi í
lund og hjálpsamur, nokkuð skjótráður stundum og fljótur að skipta skapi,
en mjög ábyggilegur og bezti drengur
í raun. Þarna kynntist ég líka ýmsum,
sem áttu heima í nágrenni við Sólbakka og varð strax hlýtt til þeirra. Frá
þeim kynnum verður síðar sagt.
Sá Svíanna, sem sýndi mestan yfirgang, hét Ottó. Hann var í eðli sínu
ofstopamaður, einkum við vín. Þetta
kom fljótt í ljós í umgengni við nokkra
Íslendinga, sem hann réðist á að tilefnislausu og fór illa með. Hann naut líka
stuðnings landa sinna. Og svo kom,
að hann lét fá tækifæri ónotuð til að
hæðast að Íslendingum og skaprauna
þeim, þó þeir hefðu ekkert gert á hlut
hans. Hann varð því að vonum illa
liðinn, en ekki hægt um vik að sýna
honum í tvo heimana, fyrir samlöndum hans. Meðal Svíanna voru einnig
ágætir menn, sem reyndu að stilla til
friðar, þegar mest gekk á. En þeirra
orðum virtist Ottó engan gaum gefa.
Það sýndist svo, að hann teldi sér allt
fært vegna ósamheldni og hugleysis
Íslendinga.
Þá var það eitt kvöld um vorið, eftir
vinnutíma, að félagi minn og vinur af
Suðurlandi, Þorkell að nafni, bað mig
um aðstoð við að skrifa áríðandi bréf.
Og til þess að hafa næði, gengum við
afsíðis upp í hlíð, sem þar var skammt
frá. Okkur varð skrafdrjúgt um ýmislegt fleira en bréfsefnið, svo tíminn
leið fyrr en varði. Seint um kvöldið
héldum við heim að svefnskálanum.
Ekki leyndi sér, er við nálguðumst,
að Svíarnir voru enn flestir á fótum
og höfðu hátt að vanda. Við Þorkell
skiptum okkur ekkert af þeim heldur
gengum beint inn í svefnskálann, hvor
um sínar dyr, sem voru þó alveg samhliða. Ég fór á neðri hæðina því þar
svaf ég, en Þorkell upp á loftið. Alls
staðar voru þarna Svíar, sem létu illa,
en það var svo alvanalegt.

Ég var ekki fyrr búinn að láta aftur
hurðina, en ég heyri hljóð, sem mér
fannst ég kannast við. Ég þríf hana því
opna aftur til að heyra það betur. Jú!
Það leyndi sér ekki. Þetta var Þorkell
vinur minn að kalla á hjálp. Og það
heyrði ég glöggt á hljóðunum, að hann
kenndi sárt til. Ég ætla ekki að lýsa því,
hvernig mér varð við. Ég þóttist vita að
Svíarnir ættu sök á þessu. Ég hentist út
og hugsaði um það eitt að hjálpa Þorkeli. En það var þá ekki hægt um vik
að komast til hans. Gangurinn sem
Þorkell fór inn í var fullur af Svíum
og margir utan við dyrnar. Ég sá strax,
að það var ekki nema um eina leið að
velja. Og hún var sú, að stökkva upp á
Svíana aftan frá, og berja frá sér með
höndum og fótum, eins og slægur
hestur. Þetta dugði. Þeim varð ónotalega við, því þeir áttuðu sig ekki strax,
hvað þetta átti að þýða og hörfuðu út
úr ganginum. Við það rýmkaðist svo
að ég komst til Þorkels, þar sem hann
lá innst í honum illa farinn.

Ný árás

Eftir þessar aðfarir var gangurinn
mannlaus. Ég spurði Þorkel hvað hefði
komið fyrir. Hann sagði að Ottó hefði
þrifið í sig aftan frá, þegar hann ætlaði upp stigann, skellt sér aftur á bak
niður í ganginn og barið sig. Eitthvað
sagði hann meira, sem ég heyrði ekki,
því nú byrjaði ný árás. Svíarnir virtust
hafa áttað sig, hvernig komið var og
fylktu nú liði með ópum og köllum.
Ég stóð í dyrunum svo að þeir komust
ekki inn. Þar hafði ég bezta vígi, því
þeir gátu ekki sótt að mér nema á einn
veg.
Ég kallaði aldrei á Íslendingana,
sem niðri sváfu, en skipaði sex mönnum, sem voru uppi á lofti, að koma út
með mér. Hvernig sem á því stóð, kom

enginn að hjálpa okkur Þorkeli. Raunar voru þeir allir háttaðir og máske
ekki þótt útgangan glæsileg, þar sem
um 40 Svíar voru þarna fyrir utan
dyrnar, sumir með hnífa og orðbragð
ekki fallegt. Og vafalaust hafa þeir nú
séð hér leik á borði.
Fyrstur réðst Ottó á mig í dyrunum með reidda hnefa. Ég sparkaði
svo fast í kviðinn á honum, að hann
féll yfir sig og lá eins og dauður. Þegar
félagar hans tveir, sem verið höfðu
með honum í aðförinni við Þorkel,
sáu þetta, óðu þeir að mér og hafði
annar hníf í hendi. En það fór á sömu
leið fyrir þeim. Þeir lágu báðir hreyfingarlitlir. Við þetta virtist koma hik á
Svíana, sem næstir voru. Þeir hörfuðu
ofurlítið frá. Þá var það, sem ég þreif
handriðið, sem losnað hafði áður af
stiganum í ganginum, við ólætin, og
hljóp með það út í hópinn.

Bók Theodórs um Guðmund refaskyttu var unnin með þeim hætti að þeir skiptust
á sendibréfum og er heildarsafn bréfa Guðmundar til Theodórs hundruðir
blaðsíðna. Undir lok verksins lagði Guðmundur leið sína á fund höfundarins og er
myndin hér að ofan tekin í Ásbyrgi. Theodór er hér lengst til hægri, þá Guðmundur
og lengst til vinstri er þriðja refaskyttan, Sigvaldi E. Kristjánsson í Hafrafellstungu.
(Ljósmyndin er fengin frá Héraðsskjalasafni Þingeyinga á Húsavík).

Steinsteypta íbúðarhúsið sem Guðmundur byggði á Brekku.
Það stendur enn uppi en hefur verið breytt talsvert. (Ljósmynd: Herdís Guðmundsdóttir/ Ljósmyndasafn Reykjavíkur)

Sænskur verndarengill

Til ómetanlegrar gæfu kom þá á móti
mér einn Svíinn, sem var mesti vinur
minn. Hann bað mig með mildum
orðum, en miklum alvöruþunga að
hætta þessum leik. Hann sagði, að ég
mundi iðrast þess alla ævi, ef ég æddi
út í hópinn með þetta barefli og í þeim
ógnar ham, sem ég væri nú kominn í.
En Íslendingar komu þarna ekki að.
Oft hef ég hugsað um það síðar,
hve mikil gæfa hefur fylgt þessum
góða manni, að honum skyldi takast
að stilla mig á þessari örlagastund.
Þó mér væri ekki gjarnt á að reiðast,
þá var ég í þetta sinn búinn að missa
alla vitglóru. Og þar að auki hafði ég
ónáttúrlegt afl í öllum skrokknum.
Það voru hnífarnir, sem gerðu mig
blindan af heift. Þegar ég sá þá stefna
að mér úr öllum áttum, og heyrði
hótanirnar, sem fylgdu, þá hugsaði

ég ekkert um lífið. Ég hugsaði bara
um það eitt, að einhvers staðar kæmi
skarð í óvinahópinn, áður en ég félli til
jarðar. Því á þessari stundu efaðist ég
ekkert um það.
Svona getur breyskleikinn leitt
mann langt. Og ekki hef ég trú á því,
að nokkur sjálfsstjórn hafi komizt

þarna að hjá mér, þegar Svíinn stöðvaði mig. Ég trúi því fremur, að það hafi
verið góður verndarengill, sem stýrði
mér frá vondu verki, samfara góðri
hugsun frá þessum vini mínum, því
það var vissulega góður drengur.
Eftir að allt var komið í lag þetta
kvöld, og ég var háttaður, dró úr mér
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Brúðkaupsmyndin af Guðmundi
og Guðrúnu Magnúsdóttur. Hún ól
bónda sínum 17 börn.

allt magn, svo ég varð nær máttlaus.
Ekki varaði þetta nema stutta stund,
þar til ég varð jafngóður aftur.
Morguninn eftir, þegar ég hitti
Ellefsen, var hann þungur á brún yfir
því, sem gerðist kvöldið áður. Hann
bað mig að segja sér sem nánast frá
öllum aðdraganda. Þegar ég hafði sagt
honum alla söguna, eftir því sem ég
bezt vissi, varð hann hinn vinsamlegasti. Sjálfur hafði hann miklar áhyggjur yfir framkomu Svíanna. Ég lofaði
honum því að forðast nýja árekstra eftir
mætti, en auðvitað yrði að verja líf sitt
og limi ef eftir væri leitað.

Hefndir Ottós

Ekki leyndi sér, þegar Ottó kom til
vinnu eftir nokkra daga, að þeir félagar
hugðu á hefndir. Ég varð var við það án
þess að ég léti á því bera.
Svo bar til um sumarið, þegar hitinn
varð mestur og grútarsvælan illþolandi,
þar sem við sváfum, að ýmsir tóku upp
á því að sofa í öðrum skýlum, sem þeir
gátu hrófað upp nokkru fjær, með litlum tilkostnaði. Ég náði í sæmilegt skýli
ásamt einum félaga mínum. Það var
ofan af hásetaklefa á stóru skipi og kallað „rúff “. Það var úr timbri og settum
við það upp nokkurn spöl frá svefnskálanum. Þar sváfum við á næturnar
og þótti vistin góð.
Þannig leið nokkur tími að ekkert
bar til tíðinda. Þá kom að því, að félagi
minn þurfti að fara norður á Siglufjörð
ásamt fleirum, með vistir til hvalveiðibátanna, sem stunduðu þá veiðar fyrir
Norðurlandi. Þá sagði mér norskur
vinur minn, að nú mætti ég vera viss
um að Ottó hugsaði á hefndir, þegar
ég væri orðinn einn. Það væri því ráðlegast fyrir mig að vera viðbúinn. Fleiri
höfðu orð á því sama, og buðu mér að
sofa hjá sér, því nóg væri um rúmin. Ég

þakkaði þeim góð boð, en gat ekki um
áætlun mína. Sjálfur hafði ég ákveðið
að hopa hvergi, hvað sem það kostaði.
Fyrsta kvöldið eftir að félagi minn
var farinn, bjó ég um mig eftir venju og
settist tímanlega að. Ég var rólegur, því
nú hafði ég nokkurn viðbúnað, ef Ottó
og félagar hans kæmu í heimsókn. Ég
fór því ekki úr fötum heldur lagðist upp
í bólið og hafði hlaðna byssu, sem ég
hafði áður notað á tófuveiðar, rétt við
höfðalagið öðrum megin, en heilmikla
hvalalensu hinum megin. Og mikið
óskaði ég eftir því að Ottó kæmi.
Þannig leið langur tími. Ég var farinn að halda, að þetta yrðu tóm vonbrigði. Þó sýndist mér á svip Ottós um
daginn og félaga hans, að þeir ættu
erfitt með að leyna gleði sinni yfir einhverju, sem þeir höfðu í huga.
Um eða eftir miðnætti heyri ég
allt í einu hljóðskraf, sem færist nær.
Og nú þaut um mig svipuð tilfinning,
og þegar ég eitt sinn var að læðast að
skæðum bitvargi á Suðurlandi, sem
nefndur var Gyrðir. Hér var þó aðstaða
mín stórum betri á þann hátt, að hér
þurfti ég ekkert annað en bíða og vera
viðbúinn, þegar vomurinn kæmi. Ég
seildist hljóðlega með annarri hendi
eftir hvalalensunni, en með hinni greip
ég um byssuna. Svo kraup ég á kné og
beið átekta.
Ekki heyrði ég betur en þarna væri
Ottó og félagar hans, sem mér virtist
vera þrír, að leggja á ráðin hvernig atlögunni skyldi hagað. Og þótt ég reyndi
að leggja hlustir við eftir mætti, gat ég
ekki komizt að öruggri niðurstöðu um
það, hvort heldur þeir ætluðu að ráðast
til inngöngu um dyrnar, eða tveir þeirra
ætluðu fyrst að velta við „rúffinu“, sem
vel mátti takast, en hinir gera atlöguna
samtímis. Ég beið því í nokkurri óvissu.

Skothvellurinn dugði

Eftir litla stund fann ég, að önnur
hliðin á „rúffinu“ lyftist skyndilega, og
því var velt um af alefli. Um leið þrýsti
ég á gikkinn og skaut upp í loftið.
Sennilega hef ég eitthvað yrt á Svíana
um leið og ég spratt á fætur með
sveðjuna, þótt skothvellurinn hafi líklega nægt. Því ég minnist ekki að hafa
séð eins skyndilega breytingu úr árás
í flótta. Svíarnir virtust allir jafn viðbragðsfljótir að þjóta burtu, hver sem
betur gat. Og það leyndi sér ekki á öllum útlimum, að svona viðtökur hafði
engum þeirra flogið í hug.
Því miður gat ég ekki greint Ottó
fyrir myrkrinu, en ætlunin var að gefa
honum aðra ráðningu. Ég hélt fyrst,
að hann hefði tekið sprettinn, ásamt
öðrum manni og stefnt til fjalls. Ég
hljóp því á eftir þeim með byssuna í
annarri hendi, en sveðjuna í hinni.
Þegar ég sá að þar var ekki Ottó lét ég
þá eiga sig.
Eftir þetta varð ég ekki fyrir neinu
ónæði í „rúffinu“. En löngu síðar gat
ég varla varizt hlátri, þegar ég sá í huganum, hve veslings mennirnir virtust
gripnir ofsalegum ótta við eldstólpann
úr byssunni.
Þannig leið sumarið, að Ottó og
félagar hans reyndu oft að skaprauna
Íslendingum, þó ekki kæmi til stórárekstra. Og stundum höfðu kunningjar mínir orð á því, svo lítið bar á, að
þeir hefðu heyrt Ottó og félaga hans
pískra sín á milli um það, að jafna ærlega um mig áður en ég færi. Það vissi
ég líka vel, enda þurfti ég alltaf að vera
á varðbergi.
Loks kom að þeim degi, sem
ákveðið var, að við Sunnlendingar
færum heim. Við ætluðum með skipi,
sem lá við bryggjuna á Flateyri og átti
að leggja af stað næstu nótt.

Seint um kvöldið kom ég neðan
af Flateyri upp á Sólbakka. Ég hafði
fengið vökvun á nestispelann, sem
ég ætlaði með heim og hélt á honum
í hendinni. En þar sem ég átti eftir að
kveðja góðkunningja mína á næsta
bæ fyrir innan Sólbakka, kunni ég
ekki við að hafa flöskuna með mér,
heldur fór með hana inn í sjóbúðina
og faldi hana þar, án þess ég gæti séð
að nokkur veitti því eftirtekt. Þegar ég
svo færi alfarinn til skips um kvöldið,
ætlaði ég að grípa hana með mér.

Blikar á rýting

Allt gekk þetta eins og ég hafði ætlað.
Um kvöldið kem ég svo við í sjóbúðinni og gríp flöskuna. Þá var orðið
mjög skuggsýnt. En um leið og ég ætla
að snarast út með hana, greini ég einhverja hreyfingu rétt hjá mér. Ég sé að
þarna er Ottó kominn og blikar á rýting í hendi hans. Á sama augnabliki
varð mér ljóst, hvað til stóð. Og eins
fljótt og mér var unnt, gaf ég honum

þá ráðningu, að hann féll á gólfið, og
snarast svo til dyranna. Standa þá tveir liðsmenn hans við tröppurnar, og
sé ég, að annar þeirra hefur mikinn
hníf í hendi. Útgangan var því ekki
árennileg. Þótt mér hefði tekizt að
slá þá frá mér, hefðu þeir verið hníflausir, þá voru mestu líkur til, að þeir
næðu til mín með hnífunum, áður en
ég næði til þeirra, þar sem ég var ofan
við tröppurnar.
Ég sá strax, að hér var ekki um neitt
að velja. Ég stökk því út úr dyrunum
með reidda flöskuna, beint í fangið
á þeim, sem hnífinn hafði, og ætlaði
honum að fá að finna fyrir fótunum á
mér. Við þessu virtist hann óviðbúinn.
Hann vatt sér undan til hliðar, en fékk
þá víst ónota högg af flöskunni og valt
um. Þá flúði hinn, og veitti ég honum
ekki eftirför, en fór beint til skips. Um
líðan hinna vissi ég ekkert.
Nokkru síðar frétti ég, að Ottó
hefði borið einhverjar skrámur eftir
þessa kveðjustund.
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Byggðamál:

100 milljarðar í almennar aðgerðir á ári í 5 ár munu gjörbreyta Íslandi!

O

kkar góða land þarf nýjar uppfærslur í byggðamálum. Gamla
byggðastefnan, hver sem hún
var, er löngu gengin sér til húðar. Út

af fyrir sig ber ekki að vanþakka það
sem gert hefur verið á liðnum árum til
endurreisnar. Menn voru í góðri trú eins
og oftast þegar ákvarðanir eru teknar. En

Prjónasoftshell jakki
Þægilegur prjóna-/skel jakki úr
prjónuðu pólýester og fóðraður að
innan með flís. Vasi með rennilás á
vinstri ermi og tveir vasar á hliðum.
Stórir vasar að innanverðu.
Litir: Grár/svartur
Stærðir: XS-4XL

Verð: kr. 4.900,KH Vinnuföt • Nethyl 2a • 110 Reykjavík • Sími: 577 1000 • info@khvinnufot.is • www.khvinnufot.is

nú hafa menn aðra sýn. Endalausar smáskammtalækningar eru vonlitlar þegar á
heildina er litið. Þær eru meira og minna
atkvæðaveiðar á röngum forsendum. En
hvað á að koma í staðinn?
Við sveitamennirnir gerumst svo
djarfir að benda á, að stjórnvöld þurfa
að standa að nokkrum stórtækum, almennum aðgerðum fyrir byggðir landsins nú þegar. Ef þau bera gæfu til þess,
mun flest annað koma sjálfkrafa í kjölfarið. Gömlu góðu frumatvinnuvegirnir,
sjávarútvegur, landbúnaður og iðnaður
hverskonar ásamt ferðaþjónustu verða
áfram kjölfestan. Atvinnumál eru undirstaða alls mannlífs í landinu. En það er
lífsnauðsyn fyrir þjóðina að hún líti á
Ísland sem eina heild. Ef við höldum
jafnvæginu í byggðinni með almennum
aðgerðum, þurfa stjórnvöld ekkert að
skipta sér af hvar fólkið vill búa.
Nokkur dæmi um bráðnauðsynlegar,
almennar aðgerðir, sem þola enga bið:
1. Samgöngur á landi. Heilsárssamgöngur á landi eru grundvallaratriði
fyrir allar byggðir landsins. Allir ættu
að komast akandi þangað sem þeir vilja
fara ef veður leyfir, hvenær sem er. Það
myndi gjörbreyta flestu hér á landi.
2. Öruggt rafmagn. Allir íbúar landsins geti stólað á rafmagn allan sólar-
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hringinn árið um kring. Nýta þær vatnsvirkjanir sem fyrir eru eins vel og kostur
er og reisa nýjar þar sem algjör nauðsyn
krefur. Styrkja dreifikerfi raforku þar
sem þörf er á. Allt samkvæmt ströngustu
kröfum Lloyd‘s í umgengni við náttúruna og Náttúrulistasalinn Ísland. Langtímamarkmið að allar raflínur fari í jörð.
3. Heilbrigðisþjónusta sem dugar.
Allir geti fengið lækningu og fyrirbyggjandi heilsueftirlit í heimabyggð sé þess
kostur. Hver einasti landsmaður hafi
sinn heimilislækni líkt og var áður. Allir hafi beinan persónulegan aðgang að
sínum lækni. Það mun koma í veg fyrir
mörg mistök og þjáningar og spara heilbrigðisþjónustunni ómældar upphæðir
sem hægt er að nota annarsstaðar í því
kerfi. Um það var talað fyrir nokkrum
árum, að virkt og rétt stillt heimilislæknakerfi geti sinnt 95 prósent þess
vanda sem leitað er með til heilsugæslu.
Spara þannig heilbrigðiskerfinu í heild
umtalsverðar fjárhæðir. Er þetta ekki
ennþá grunnurinn? Eða eigum við að
horfa endalaust upp á að menn verði úti
á hverjum degi í okkar góða heilbrigðiskerfi?
„Greiður aðgangur að heimilislækni, þekking á sjúklingi og fjölskyldu
hans, ásamt trausti og samfellu í meðferð, er það mikilvægasta í þjónustu
heilsugæslunnar og skiptir höfuðmáli.
Slíkt verklag sparar mikla fjármuni.“ Svo
skrifaði Halldór Jónsson, formaður Félags íslenskra heimilislækna, í Læknablaðinu fyrir nokkrum árum. Vituð ér
enn eða hvat?
4. Örugg nettenging um land allt.
Menn geti unnið við tölvuna sína hvar

sem er og hvenær sem er á mesta mögulega hraða. Ljúka verkinu strax!
Hvar á að taka peningana?
Ríkissjóður gefi út 50-75 milljarða
skuldabréf á ári næstu fimm ár með
sæmilegum vöxtum. Verkefni fyrir lífeyrissjóði og aðra sem hafa mikið fé
undir höndum. Lánið endurgreiðist
með sköttum sem lagðir eru á umferðina
næstu 40 ár. Þess skal getið, að á þessu
ári eru lagðir hátt í 80 milljarðar á umferðina. Þar er gott svigrúm án hækkunar. Og því ekki happdrættisskuldabréf
líka fyrir almenning?
Vegtollar lagðir á þar sem nauðsyn
krefur.
Hlutur ríkins í Íslandsbanka verði
seldur. Raunhæft verð, varlega áætlað,
130-140 milljarðar.
Alls ca. 500 milljarðar í 5 ár, sem
komi til viðbótar núverandi framlögum.
Kannski stór upphæð, en hvað kosta
allar hótelbyggingarnar sem við höfum
byggt á liðnum árum?
Niðurlag:
Þegar þetta er allt komið í kring
innan örfárra ára, getur landsstjórnin minnkað stórlega allt byggðavesen.
Landsins þegnar velji sér búsetu þar
sem þeim þóknast. Sveitarstjórnir verði
raunverulega gerðar ábyrgar fyrir sem
flestum málum, hver á sínu svæði. Fjárveitingar til þeirra verður þá að stórauka. Ríkið dragi saman seglin þar á
móti og fækki starfsmönnum verulega.
Margar ríkisstofnanir lagðar niður, eða
sameinaðar. Punktur og basta!
Hallgrímur Sveinsson, Guðmundur
Ingvarsson, Bjarni G. Einarsson

OG FJALLIÐ ÖSKRAÐI
SIGVALDI KALDALÓNS
GÍSLI Á UPPSÖLUM
EG
GÍSLI SÚRSSON

Félagsfundur á Ísafirði
Rafiðnaðarsamband Íslands verður með
félagsfund mánudaginn 24. september
2018 á Hótel Ísafirði kl. 12:00. Félagsmenn
eru hvattir til þess að mæta á fundinn en
farið verður yfir stöðu kjaramála auk helstu
málefna sem eru í gangi í félagsmálunum.
Boðið verður upp á hádegisverð á fundinum.
Kv. Starfsfólk RSÍ

Tæki til vetrarþjónustu

Smart einbýli frá 22,7 milljónum
Láttu drauminn um nýtt
heimili verða að veruleika
með vönduðu og hagstæðu
húsi frá Húseiningu.
Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að
leiðarljósi, og ekki síst þarfir kaupendanna. Húsin eru
73m2, þar að auki er 28m2 verönd með heitum potti.
Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga,
fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En einnig fyrir
bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í að koma
upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt.

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 1
í Vogum. Húseining býður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

Verð við verksmiðjudyr
fyrir utan flutning aðeins
kr. 22.760.000 með vsk.

Twin

Wall

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju
með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin til flutnings
í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi
byggingastað.
Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is
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STVR berst gegn laxeldi í sjó í Ísafjarðardjúpi

S

tandveiðifélag
Reykjavíkur
hefur tekið á leigu Laugardalsá
í Ísafjarðardjúpi til fjögurra ára
frá og með 2019 og því var lýst yfir
við það tækifæri að félagið myndi
berjast gegn laxeldi í sjó. Blaðið Vestfirðir sendi félaginu fyrirspurn um
ástæður þessa og einnig var spurt um
leiguverðið.
Svar formanns félagsins ,Jóns Þórs
Ólasonar, lögmanns og lektors við
Háskóla Íslands, fer hér á eftir:
“Það er öllum heyrumkunnugt
að SVFR hefur ítrekað ályktað gegn
þeirri úreltu iðju að stunda sjókvíaeldi á frjóum norskum laxi í opnum
sjókvíum (netapokum). Það er ekki
bundið við hið fagra Ísafjarðardjúp
(þar sem menn vilja fá mörg þúsund tonna eldi) heldur alls staðar þar
sem slíkt eldi er að finna. Ástæðan
er í sjálfu sér augljós, þ.e. slíkt eldi
ógnar íslenskri náttúru. Það er sama
hvar við berum niður fæti, þar sem
slíkt eldi er stundað, náttúran hefur borið verulega skertan hlut frá
borði. Sjókvíaeldi á frjóum norskum
laxi í netapokum ógnar lífríki allra
íslenskra áa á Íslandi þar sem fiska
af laxastofnum er að finna. Ástandið
í Noregi er t.a.m. skýr sönnun fyrir þeim skelfilegu afleiðingum sem
slíkt eldi hefur í för með sér, sbr. m.a.
skýrslur Norsk institutt for naturforskning (NINA). Sleppingar úr netapokum eru óumflýjanlegar og er það
raunar óumdeilt hvar sem menn eru
í sveit settir í afstöðu til þessa málaflokks. Hættan hér er einnig sérstaklega mikil þar sem norski eldislaxinn er erfðafræðilega frábrugðinn
Íslenska laxastofninum, hraðvaxta,

verður seint kynþroska og er aðlagaður að eldi en ekki því að þrífast í
íslenskri náttúru. Meðal fræðimanna
er það viðurkennt að afleiðingin af
erfðablöndun verður hnignun og útrýming þeirra villtu stofna sem fyrir
eru. Regluverkið í Noregi er þó mun
strangara en á Íslandi og þar í landi
er það t.a.m. lögbundið að lax af erlendum stofnum má ekki fara niður í
opnar sjókvíar, m.a. vegna umhverfisþátta. Er það raunar með hreinum
ólíkindum að svo sé ekki hér á landi,
en þessi staðreynd er hrollvekjandi,
svo ekki sé kveðið fastar að orði. Álit
Erfðanefndar landbúnaðarins frá
6. júní 2017 kvað m.a. á um það að
nefndin ráðlagði stjórnvöldum að
koma í veg fyrir alla frekari útgáfu
leyfa til sjókvíaeldis á laxi, enda væri
slík leyfisveiting óforsvaranleg miðað við stöðu leyfisveitinga og skort á
upplýsingum um áhrif eldisins á villta
laxastofna í íslenskum ám. Fræðimenn, t.am. Leó Alexander Guðmundsson, líffræðingur hjá Hafrannsóknarstofnun, hefur ennfremur lýst
því yfir að þótt laxeldi sé bara heimilað á ákveðnum svæðum eru allir
laxastofnar landsins undir að hans
mati. Það tónar t.a.m. vel við það
þegar slysaslepping varð á regnbogasilungi (sem ekki var tilkynnt þó slíkt
væri skylt skv. landslögum) á Vestfjörðum, en sá óskapnaður veiddist í
ám hringinn í kringum landið.
Sögu laxeldis í opnum sjókvíum
má lýsa sem sögu brostinna væntinga
og fjöldagjaldþrota, enda þekkja allir
t.a.m. hvernig slíkt eldi setti framkvæmdasjóð ríkisins á hliðina og á
tímabili var sjóðurinn með um 17

fiskeldisstöðvar og eigur tengdar
fiskeldi til sölu, eftir gjaldþrot fyrirtækjanna. Nú er þessi mengandi
iðnaður niðurgreiddur af íslenskum
skattgreiðendum og langstærsti hluti
þessara fyrirtækja í eigu erlendra aðila sem vilja fénýta Íslenska náttúru,
sem þeir vilja í ofanálag fá á silfurfati.
SVFR mun eftir sem áður berjast
gegn þeirri vá sem þessi iðnaður og
vill vernda einstaka náttúru Íslands,
hvort sem hún er fyrir vestan, norðan, sunnan eða austan. SVFR er í
skýjunum yfir að hafa samið um leigu
á Laugardalsá enda er þetta ein besta
laxveiðiá landsins í stórkostlegu umhverfi hinnar vestfirsku náttúru.
Eins og alvanalegt er í samningum
á milli aðila þá er leiguverðið trúnaðarmál milli samningsaðila.”

15 milljónir árstekjur

Samkvæmt upplýsingum á vefnum veida.is eru seldar 2-3 stangir í
ána. Tvær stangir í júní og september en þrjár stangir í júlí og ágúst.
Uppgefið verð er 50.000 kr stangadagurinn. Miðað við þær upplýsingar má ætla að heildartekjurnar
yfir þessa fjóra mánuði geti mest
orðið 15,3 milljónir króna. Veiðifélag Laugardalsár hefur ekki
svarað fyrirspurnum blaðsins um
tekjur félagsins, þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir.
Sleppa þarf veiddum laxi sem er
stærri en 70 cm og aðeins má veiða
einn lax á dag. Þá er upplýst á síðunni að veiðin síðustu 10 ár sé að
meðaltali 374 laxar og meðalþyngdin 6,5 pund.
Samkvæmt skýrslu Veiðimála-

stofnunar,
lax og silungsveiði 2015, sem kom
út 2016, voru það ár veiddir 520
laxar í Laugardalsá. Þar af var 306
löxum sleppt og landaður afli því
214 laxar samtals 537 kg. Aðeins 52
laxar af þessum 520 flokkuðust sem
stórlaxar sem gerir 10%.

www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Verkferill
- alHliða málningarÞJÓnuSta -

è Málun,inni/úti
è Spörtlun/
SandSpörtlun
è lökkun
è Málun þaka
è og fleira
Við höfum reynslu af öllum
stigum framkvæmda bæði
sem undirverktakar og sem
aðalverktakar. Verkferill
er í samstarfi við faglærða
iðnaðarmenn úr öllum geirum
byggingariðnaðarins og því vel í
stakk búnir til þess að gera tilboð
og hafa yfirumsjón með flestum
þáttum tengdum mannvirkjagerð.

SigurgíSli gíSlaSon löggiltur málarameiStari og byggingafræðingur / Sími: 659 7903 / Verkferill@Verkferill.iS
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Myndir: Jón Jónsson.

Hrútaþukl Sævangi 2018
S

extánda Íslandsmeistaramótið í
hrútadómum var haldið í ágúst
að Sævangi við Steingrímsfjörð. Það var gott veður, góð mæting
og mikið fjör samkvæmt frásögn Jóns
Jónssonar, þjóðfræðings.
Sigurvegari í flokki vanra og þar
með íslandsmeistari í hrútadómum
2018 var Ragnar Bragason á Heydalsá.
Í öðru sæti var Elvar Stefánsson í Bolungarvík og í þriðja sæti var Guðmundur Gunnarsson á Kjarlaksvöllum.
Sigurvegari í flokki óvanra var Elín
Þóra Stefánsdóttir í Bolungarvík, í öðru
sæti var Marinó Bjarnason á Eysteinseyri í Tálknafirði, í þriðja sæti voru
Guðlaug Elíasdóttir og Hrefna Sigurgeirsdóttir í Minni Hlíð, Bolungarvík.

Í happdrættinu var það Ásdís Jónsdóttir á Hólmavík sem vann hrút frá
Ernu og Jóni Stefáns á Broddanesi á
miða 451. Skagfirðingurinn Ari Jóhann Sigurðsson vann hrút frá Barböru og Viðari í Miðhúsum á miða
númer 56. Brynja Jónsdóttir frá Þverfelli í Dölum vann hrút frá Hafdísi og
Matthíasi í Húsavík á miða númer 77.
Íris Guðbjartsdóttir á Klúku í Miðdal vann gimbur frá Lilju og Brandi á
Bassastöðum á miða númer 416. Jón
Þormar Pálsson á Böðmóðsstöðum í
Árnessýslu vann gimbur frá Indriða á
Skjaldfönn á miða númer 155.

BÍLSKÚRSHURÐIR
Í SLE NSK
F R A M L E I Ð S L A

✔
✔
✔
✔
✔

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, SMÍÐI OG SAMSETNING
ALLAR HURÐIR SMÍÐAÐAR SAMKVÆMT MÁLI
HANNAÐAR FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR
MARGAR ÚTFÆRSLUR OG LITAMÖGULEIKAR
STUTTUR AFGREIÐSLUTÍMI

IS Hurðir ehf. | Reykjalundi, 270 Mosfellsbæ
564 0013 / 865 1237 | logi@ishurdir.is | www.ishurdir.is

Sjávarútvegur
er undistaða
velferðar

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

SÚÐAVÍKURHREPPUR

13. tölublað
7. árgangur

Virkt afl á vinnumarkaði

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum
14. september 2018

KYNNINGARBLAÐ

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
Fyrir bílinn

Tóm vitleysa
Sigurðar Inga
Jóhannssonar

S

igurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra segir það tóma
vitleysu að hætta gjaldtöku í
Hvalfjarðargöngunum. Þetta kom fram
á fundi í Hveragerði þann 6. september.
frá þessu var skýrt á Bylgjunni í hádegisfréttum 8. september. Ráðherrann sagði
að þar sem lofað hefði verið að hætta
gjaldtöku þegar göngi yrðu uppgreitt
yrði staðið við það loforð og gjaldtöku
hætt í lok september, jafnvel þótt það
væri tóm vitleysa.
Hvalfjarðargöng eru eign Spalar
ehf sem fékk heimild til þess að borgar framkvæmdakostnaðinn með innheimtu veggjalda. Ríkið veitt ábyrgð
á hluta af vegtengingum við göngin
en að öðru leyti kom ekki að málinu.
Vegfarendur hafa greitt kostnaðinn en
ekki skattgreiðendur. Ríkið fær göngin
afhent til eignar nú í lok september.
Umræður hafa verið um að framlengja
innheimtu veggjaldanna og hefur ýmist verið rætt um að gera önnur göng
umdir Hvalfjörðinn og kosta þau með
áframhaldandi veggjöldum eða að nota
veggjaldið til greiðslu á öðrum framkvæmdum. Í borgrastjórnarkosningunum síðastliðið vor var t.d. eitt framboðið,
Höfuðborgarlistinn, með það á stefnuskrá sinni að innheimta áfram veggjald
af umferð um Hvalfjarðargöngin og nota
tekjurnar til annarra samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu.
Það er greinilegt að þessi rökleysa
höfðar vel til fleiri en frambjóðenda
Höfuðborgarlistans. Formaður Framsóknarflokksins er augljóslega á þeirri
skoðun að gjaldheimtan fyrir akstur
um göngin séu fín tekjulind til þess að
standa undir öðrum samgönguframkvæmdum, til dæmis á Suðurlandi og
að Vestfirðingar, Skagamenn og þeir
sem eru á leiðinni norður á landi séu
alveg upplagðir til þess að greiða niður kostnað við nýja Ölfusárbrú og gera
vegfarendum um þá brú kleift að að fá
þá miklu samgöngubót án gjaldtöku. Að
vísu sagði formaður Framsóknarflokksins strax eftir kosningar á síðasta ári að
veggjöld kæmu ekki til greina, en eftir
að hann varð Samgönguráðherra breyttust þær áherslur. En líklega hafði enginn
hugarflug til þess að láta sér detta í hug
að gjaldtakan í Hvalfjarðargöngum ætti
að borga aðrar framkvæmdir. Enda tóm
vitleysa.

öflugur liðstyrkur

BÍLAVERKSTÆÐIÐ SMUR OG DEKK:

Dekkjaþjónusta, almennar
viðgerðir og dráttarbílaþjónusta
H

ér eru margar brekkur og fjöll
og því eru um 85% ökumanna
hér á negldum dekkjum yfir
veturinn. Það fer eftir tíðafari hvenær
vertíðin hefst en ef það byrjar að
snjóa fyrir lok september þá er ljóst
að fólk bíður ekki með að fara á
nagladekkin,“ segir Páll Heiðar Hauksson, eigandi Bílaverkstæðisins Smur
og dekk, Aðalstræti 3, Patreksfirði.
Páll er meistaralærður bifvélavirki
og hefur rekið verkstæðið í 17 ár. Auk
hans eru þar tveir starfsmenn. „Núna
fara vetrarverðlistarnir úr Reykjavík
að detta inn og fólk fer að hafa samband og panta sér dekk. Við seljum
aðallega dekk frá Sólningu og Bílabúð
Benna og bjóðum að sjálfsögðu líka
upp á dekk frá fleiri aðilum. Það má
geta þess að öll dekk kosta það sama
hjá mér og í Reykjavík, þ.e.a.s. það er
enginn auka flutningskostnaður,“ segir
Páll.
Verkstæði hans þjónustar sunnanverða Vestfirði og segir Páll að það
sé mikið að gera allt árið. „Mest er að
gera á sumrin þegar túristarnir bætast við. Það róast örlítið í september
og þá höfum við tíma til að taka til.
Svo byrjar dekkjavertíðin.“
Smur og dekk sinnir öllum almennum bílaviðgerðum og þjónustar allt
frá sláttuvélum og upp í vörubíla, að
minnsta kosti hvað snertir minniháttar viðhald. Góður lager varahluta
er til staðar, til dæmis olíusíur og
bremsuklossar, en síðan er pantað
eftir þörfum og er biðtími stuttur.
„Það er ekki löng bið hér eftir
viðgerð en ég reyni að forgangsraða
eftir þörfum viðskiptavina,“ segir Páll.
Verkstæðið er vel búið tækjum og
er til dæmis með aflestrartölvur og
bilanagreiningatölvur.
Fyrir utan viðgerðir og dekkjaþjónustu hjálpar Smur og dekk vegfarendum sem festast í snjónum í vetur
en fyrirtækið er með dráttarbílaþjónustu og hefur auk þess til reiðu 37
tommu jeppa með spili. „Tryggingafélög og FÍB leita til okkar þegar fólk
festir bílana sína hér fyrir vestan,“
segir Páll.
Nánari upplýsingar eru í síma
4561144 eða í gegnum netfangið
palli@patro.is.

Í DESEMBER ER
STARFSEMIN AÐ
FLYTJAST Í NÝTT
HÚSNÆÐI SEM ER
VERIÐ AÐ BYGGJA.

Smur og dekk þjónar háum og lágum;
fyrir tveimur árum þurfti forsetabíllinn
aðstoð.

