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

T

ónlistarfélag Ísafjarðar varð 70 ára þann 11. október síðastliðinn. og Tónlistarfélagið
sjálft er elsta starfandi tónlistarfélag landsins. Tónlistarskólinn er eini Tónlistarskólinn á
landinu, sem enn er rekinn af Tónlistarfélagi. Blaðið Vestfirðir sendir skólanum, félaginu og
Pollgötu 2 | 400
Vestfirðingum hamingjuóskir með afmælið.

Engin svör

Skýrslur á
skýrslur ofan

Íslandsmeistari

AllAr gerðir reimA og færibAndA

Ísafjörður | www.bbe.is

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is
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Mikill uppgangur í laxeldi erlendis
M

arkaðsvirki fyrirtækja erlendis í laxeldi í sjó hefur
hækkað mikið á undanförnum árum sé tekið mið af þróun
nokkurra stærstu fyrirtækja á þessu
sviði.
Færeyska fyrirtækið Bakkafrost
er umsvifamikið. Á síðasta ári var
framleiðsla þeirra tæplega 55 þúsund
tonn af laxi úr sjókvíum í 17 fjörðum í
Færeyjum. Það er svipað og Hafrannsóknarstofnun telur vera burðarþol
vestfirsku fjarðanna. Tekjurnar voru
um 67 milljarða króna miðað við
gengi í dag og framlegðin tæplega 28
milljarðar króna. Þetta kemur fram
í ársskýrslu fyrirtækisins.
Markaðsvirðið er um 340 milljarðar króna.
Hlutir í félaginu hafa hækkað um 34%
síðustu 12 mánuði og um 100% síðustu 3 ár samkvæmt upplýsingum á

Market Watch vefnum. Greinilegt er
að góður hagnaður er af rekstrinum
enda afurðaverðið hátt.
Stærsta fyrirtækið er SalMar í Noregi, Framleiðsla þess nam á síðasta
ári 135 þúsund tonnum. Tekjur fyrirtækisins á síðasta áru voru um 152
milljarðar króna og framlegðin um
44 milljarðar króna. Hagnaður fyrir
skatta varð 40 milljarðar króna miðað við gengi í dag. Market Watc gefur
upp að verð á hlutum hafi hækkað um
75% síðustu 12 mánuði og um 212%
síðustu 3 ár. Verðmæti fyrirtækisins er
metið upp á 670 milljarða króna.
Tvö önnur stór fyrirtæki, en þó
snöggtum minni en hin tvö eru
Norway Royal Salmon og Scottish
Salmon. Framleiðsla Norway Salmon
var um 32 þúsund tonn af laxi á síðasta ári og tekjur voru um 70 millj-

arðar króna. Fram kemur í ársskýrslu
fyrirtækisins að eftirspurnin á heimsvísu eftir laxi hafi vaxið um 6% á árinu
2017. Samkvæmt Market Watch hefur
verð hæuta hækkað um 24% á síðastu
12 mánuðum og um 222% síðustu 3
ár. Verðmæti fyrirtækisins er metið
130 milljarða króna.
Scottish Salmon er stærsta fyrirtæki á þessu sviði í Skotlandi. Framleiðsla þess var um 25.000 tonn á síðasta ári. Tekjur voru um 23 milljarðar
króna og hagnaður fyrir skatta m 4,5
milljarðar króna. Verð hæuta hefur
hækkað um 46% á síðasutu 12 mánuðum og um 200% síðustu 3 ár.

FJÓRIR
MÁNUÐIR
–
ENGIN
SVÖR
B
eðið hefur verið í fjóra mánuði
eftir svörum frá Náttúrurfræðistofnun Íslands við

spurningu um það hvers vegna stofnunin leggur til að stækka friðlandið
á Hornströndum þannig að það nái

Flottar yfirhafnir
fyrir flottar konur
Verslunin
Belladonna

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

suður fyrir Drangajökul. Af tillögunni
leiðir, ef hún nær fram að ganga,
að bæði Austurgilsvirkjun í Skjaldfannardal og Hvalárvirkjun verða innan friðlandsins og virkjanirnar verða
þá taldar ógn við friðlandið.
Tillögurnar voru sendar 4. apríl
2018 til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Jón Gunnar Ottósson, forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands
var inntur eftir skýringum á tillögum
stofnunarinnar. Frm kemur í svörunum að“ formleg vinna við gerð tillagna um svæði á framkvæmdaáætlun
náttúruminjaskrár hófst í apríl 2017.
Náttúrufræðistofnun byggir tillögur
sínar á faglegum forsendum eins og
fram kemur á vef stofnunarinnar. Það
er ekki á verksviði hennar að meta
nauðsynlegar verndarráðstafanir né
hafa samráð við landeigendur og viðkomandi sveitarfélög, sbr. 36. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.“
Vísað er í 7 ritrýndar greinar

sem rökstuðning fyrir tillögunni um
stækkun friðlandsins. Jón Gunnar
Ottósson var beðinn um nánari skýringar á því hvað í greinunum 7 leiddi
til þess að stofnunin legði til stækkun svæðisins. Jón Gunnar boðaði
svör fljótt, en þrátt fyrir ítrekun fyrirspurnarinnar hafa svör ekki borist,
þótt liðnir séu fjórir mánuðir frá því
að fyrirspurnin var send til stofnunarinnar.
Jón Gunnar Ottósson segir að
fagráð Náttúruminjaskrár hafi verið
haft með í ráðum.
Sigurður Á. Þráinsson, formaður
ráðsins segir í svari sínu til blaðsins
Vestfirðir að ráðið eigi að vera Náttúrurfræðistofnun til ráðgjafar um
vinnslu Náttúruminjaskrár og hafi
fjallað um viðmið og forsendur en hafi
ekki tekið afstöðu til niðurstöðu Náttúrufræðistofnunar.

Vegagerðin:

Þ-H leiðin best og ódýrust

S

kýrsla Vegagerðar ríkisins um
samanburð á þremur leiðum
í vegagerð um Gufudalssveit
hefur verið birt. Samkvæmt henni
er Þ-H leiðin bæði ódýrust og best.
Hinir tveir valkostirnir voru R leiðin,
það er brú yfir Þorskafjörð utarlega og
veg um Reykjanesið í gegnum Reykhóla, og D2 leið sem færir jarðgöngin
í gegnum Hjallaháls ofar í hálsinn
til þess að stytta göngin og gera þau
ódýrari, en Multiconsult hafði í sinni
skýrslu bent á þessa kosti.

4 milljarðar króna og 3 ár

Niðurstaða Vegagerðarinnar er afgerandi. Þ-H leiðin er um 4 milljörðum
króna ódýrari en R leiðin og verður
lokið 3 árum fyrr, sé gert ráð fyrir því
að nýja leiðin, R leiðin, þurfi að fara í
umhverfismat. Þá kemur líka fram að
umhverfislega séð er Þ-H líka best af
þessum þremur valkostum.
R leiðin, heitir í skýrslu Vegagerðarinnar A3, þar sem smávægilegar lagfæringar þurfti að gera á tillögu Norðmannanna, er 4,8 – 7 km
lengri en Þ-H leiðin og 3,9 milljórðum
króna dýrari. A3 kostar 11,2 milljarða
króna skv. mati Vegagerðarinnar. Þessi
kostnaðaraukning skiptist þannig
að 1,8 milljarður króna er hækkun á

kostnaði við vegagerðina frá kostnaðarmati Multiconsult og brúarþátturinn hækkar um 2,1 milljarð króna.
Kostnaðurinn við Þ-H leiðina er 7,2
milljarður króna.D2 leiðin er dýrust
og er talin kosta 13,3 milljarða króna.
Þá segir í skýrslu Vegagerðarinnar
að „plan- og hæðarlega hluta leiðar
A3 er óhagstæð í samanburði við leið
Þ-H þar sem langhalli er í mesta leyfilega bratta (7%) á þremur stöðum á
leiðinni.“ Vegagerðin telur „nauðsynlegt að endurtaka umferðaröryggismat
á þeim 3 valkostum sem hafa verið til
skoðunar í tengslum við breytingar á
aðalskipulagi Reykhólahrepps.“

2 – 3 ár

Vegagerðin telur unnt verði af hefja
framkvæmdir við Þ-H leiðina í ágúst
2019 að undangenginni verkhönnun
og útboði og ljúka framkvæmdum
haustið 2022.
varðandi A3 leiðina þá yrði útboðið í maí 2022 , eða um það leyti sem
framkvæmdum væri að ljúka ef Þ-H
leiðin verður fyrir valinu, og verki
lokið haustið 2025. Ef ekki þarf umhverfismat telur Vegagerðin að verkinu ljúki haustið 2024.

Samgönguáætlun gerir ráð

fyrir 7,2 milljörðum króna
strax

Í framkominn tillögu Samgönguráðherra til vegaáætlunar fyrir árin
2019-2013 er lagt til að veitt verði
7.200 milljónum til þess að gera 11,8
km langan veg. Koma fjárveitingar á
aðeins tveimur árum, 3.500 milljónir
króna á næsta ári og 3.700 milljónir
króna á árinu 2020. Er það nokkurn
vegin sama fjárhæð og Þ-H leiðin
kostar. Nái þessar tillögur fram að
ganga mun ekki standa á fjárveitingum til þess að hraða vegagerðinni.
verði hins vegar dýrari lausnir fyrir
valinu eins og til dæmis jarðgangagerð
eða þverun utanlega í Þorskafirði mun
vanta um 4 milljarða króna upp á að
endar nái saman.

Brúarleiðin tvöfalt dýrari

A3 leiðin er ekki aðeins um 4 milljörðum króna dýrari í stofnkostnaði
heldur veldur hún vegfarendum og
Vegagerðinni auknum kostnaði þar
sem leiðin er lengri. Núvirtur kostnaður næstu 20 árin er 3,3 milljarðar
króna. Að þeim kostnaði viðbættum
verður A3 leiðin tvöfalt dýrari en Þ-H
leiðin eða um 14,5 milljarðar króna á
móti 7,2 milljörðum króna.

SL 1018-02

Neyðarkall
úr fortíð!
Þessa dagana senda björgunarsveitirnar frá sér Neyðarkall sem nú kemur úr
fortíðinni enda fagnar Slysavarnafélagið Landsbjörg 90 ára afmæli á þessu ári.
Með því að kaupa Neyðarkall tekur þú þátt í uppbyggingarstarfi
björgunarsveitanna í landinu og stuðlar um leið að eigin öryggi og annarra.
Taktu vel á móti sjálfboðaliðum björgunarsveitanna og leggðu okkur lið.

Þetta er Neyðarkall til þín.
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LEIÐARI

Úrskurðarnefnd í
niðurrifsstarfsemi

Í

lok september og byrjun október felldi úrskurðarnefnd umhverfisog auðlindamála úr gildi bæði rekstrarleyfi og starfsleyfi tveggja
fiskeldisfyrirtækja á Vestfjörðum. Það er ekki ofmælt að nefndin
lagði sig fram af fremsta megni að koma starfsemi fyrirtækjanna á kné.
Eftir úrskurðinn stóðu fyrirtækin berskjölduð fyrir fyrirvaralausri lokun, sem hefði leitt af sér stórfellt fjárhagslegt tjón fyrir fyrirtækin og slíkt
áfall í atvinnumálum heils fjórðungs að vandfundin er hliðstæður samanburður úr fortíðinni; og er
þá á Vestfjörðum af nógu að taka í þeim efnum.
Framganga úrskurðarnefndarinnar er með fádæmum. Það fer ekki á milli mála að nefndarmenn
létu öfgakennd sjónarmið ráða för og blönduðu
sér í pólitíska baráttu gegn uppbyggingu laxeldis
í sjó.

Engin sérþekking

Við meðferð málsins var ekki af hálfu nefndarinnar þess gætt að sækja
sér sérþekkingu á viðfangsefninu. Í lögum um nefndina segir í 3. grein
að nefndinni „er heimilt að kveðja sér til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða
menn við úrskurð einstakra mála. Starfa þeir með nefndinni við undirbúning og meðferð máls eftir ákvörðun formanns“. Það var ekki gert.
Nefndin hefði getað komist hjá því að opinbera vanþekkingu sína eins
og hún gerði þegar aðalásteitingarsteinninn af hennar hálfu var að sjókvíaeldið hefði ekki verið borið saman við landeldi eða eldi á ófrjóum
fiski. Hártogun nefndarinnar um valkosti er ekki forsvaranleg lögfræðileg túlkun og ber fyrst og fremst vott um mikla meinbægni í garð atvinnugreinarinnar.

Engar umsagnir

Þá er það ótrúleg stjórnsýsla að nefndin skuli ekki leita eftir umsögn
þeirra opinberu stofnana sem nefndin gerir ómerk. Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og Matvælastofnun hafa allar lýst því yfir að úrskurðarnefndin hafi ekki leitað umsagnar þeirra áður en hún hvað upp
úrskurð sinn. Úrskurðarnefndin lagði þar með sig sérstaklega fram um
að sniðganga þekkingu og rökstuðning þeirra sem höfðu farið með málið.

Slúður

Þá snéri nefndin við fyrri úrskurði sínum og heimilaði nú fjárlægum veiðiréttarhöfum að eiga aðild að kærunum. Það var með þeim
rökstuðningi að eldislax hefði veiðst í Vatnsdalsá í Húnavatnssýslu.
Ef nefndin hefði viljað hefði hún getað kynnt sér þau mál. Það hefur
ekki enn gefið sig fram sá fiskeldismaður og líffræðingur, svo vitað er
til, sem veit til þess að ókynþroska lax hafi gengið upp í ferskvatnsá.
Nefndin hefði alveg mátt eyða smá tíma í að afla upplýsinga um þetta
atvik. Þá hefði hún séð að sá sem segist hafa veitt laxinn er einmitt
veiðiréttarhafinn í ánni og akkúrat sá sem hleypti upp í loft samstarfi
kokkalandsliðsins og laxeldisfyrirtækja. Veiðimaðurinn er einmitt sá
sem harðast vinnur gegn laxelsi í sjó og á mikla fjárhagslega hagsmuni
af stangveiði. Er þetta trúverðugasta vitnið í málinu? Mátti ekki spyrja
nánar um þennan einstæða heimssögulega atburð að geldlax var kominn upp í miðja laxveiðiá hunduð kílómetra frá Patreksfjarðarflóa. Á
þessu stigi málsins er þessi atburður ekkert annað en slúður sem á ekkert erindi inn í úrskurð á stjórnsýslustigi.

Ítrustu öfgar

Niðurstaða nefndarinnar var fyrirvaralaus svipting leyfa. Það er ítrasta
úrræði sem nefndin beitir. Það er ekkert í lögunum sem mælir svo fyrir um. Þvert á móti, ákvæði laganna eru mjög rúm þannig að nefndin
gat hagað úrskurði sínum í samræmi við tilefnið. Það er hægt að beita
leiðbeinandi úrskurði sem gefur tíma til úrbóta. Það var hægt að taka
tillit til þess að „hinn brotlegi“ í málinu er ekki laxeldisfyrirtækið heldur opinberar stofnanir og því fullkomlega óeðlilegt að refsa fyrirtækinu
fyrir syndir stofnunarinnar. Það hefði verið eðlilegt að taka tillit til þess
að meira en 20 milljarða króna fjárfesting er undir. Það hefði líka verið
eðlilegt að taka tillit til þess að fjöldi starfsmanna á sitt undir því að
fyrirtækin fái að vaxa og dafna án þess að ofstækisfull lagatúlkun leggi
starf þeirra í rúst í einni svipan. En það var ekki gert, heldur valin sá
úrskurður sem skaðaði mest. Reglan um meðalhófið fyrirfinnst ekki í
bókum nefndarinnar.

Almenningur

Talibanatúlkunin í úrskurðarnefndinni lítur svo á að kærendur seú almenningur. Allir aðrir séu ekki þess verðir að til þeirra hags sé litið. Þetta
er hörmuleg blinda. Starfsmenn fyrirtækjanna eru líka almenningur.
Samfélögin þar sem fiskeldi er veigamikill þáttur í atvinnustarfseminni
eru líka hluti af almenningi. Hin gríðarlegur tækifæri sem vaxandi fiskeldi gefa til bættra lífskjara alls almennings á Íslandi eru líka hluti af
almennum hagsmunum sem sæmilega viti borin úrskurðarnefnd á að
leggja ásamt öðru til grundvallar ákvörðun sinni.
Það var heldur ekki gert. Almannahagsmunirnir voru settir til hliðar
til þess að þóknast afmörkuðum og fádæma ósvífnum sérhagsmunum
í nafni umhverfisverndar. Úrskurðarnefndin féll á prófinu. Trúverðugleiki nefndarinnar er enginn.
Kristinn H. Gunnarsson

GALLERÍ ÚTHVERFA
OUTVERT ART SPACE
Maria & Natalia
Petschatnikov
29.9 – 25.11 2018
Learning to read
Icelandic patterns ..

M

aria og Natalia hafa
dvalið undanfarnar vikur í gestavinnustofum
ArtsIceland á Ísafirði og er sýningin
byggð á fyrstu hughrifum og rannsóknarvinnu þeirra þessar fjórar vikur
sem þær hafa dvalið á Ísafjarðarsvæðinu.
Tvíburarnir Maria og Natalia
Petschatnikov eru fæddar árið 1973
í St. Pétursborg en lærðu myndlist á
austurströnd Bandaríkjanna og hafa
búið og starfað í Þýskalandi frá því að
námi lauk. Þær vinna saman að öllum
sínum verkum sem eru skilgreind á
mörkum málaralistar og innsetninga.
Þær taka fyrir það sem í fyrstu virðast vera hversdagslegir hlutir en með
því að nýta ímyndunaraflið og skarpa
hugsun ná þær að koma á óvart með
hnyttnum sjónarhornum á okkar
venjulega heim; þær ná að draga fram
það stórkostlega í því venjulega. Maria
og Natalia Petschatnikov hafa sýnt
verk sín víða um Evrópu og hlotið
margvíslegar alþjóðlegar viðurkenningar og styrki. Þær búa nú og starfa
í Berlín.

www.petschatnikov.de
Uppbyggingarsjóður Vestfjarða og
Ísafjarðarbær styrkja starfsemi Gallerís Úthverfu.
OUTVERT ART SPACE / Gallerí
Úthverfa

Opið fimmtudaga og föstudaga kl.
16-18 og eftir samkomulagi / open by
appointment
ArtsIceland - Aðalstræti 22 - 400
Ísafjörður
www.kolsalt.is +354 868 1845
galleryoutvert@gmail.com

Vestfirska vísnahornið
J
ón Atli Játvarðsson á Reykhólum orti í síðasta
mánuði þessar smalavísur:

Slappir sólar, slitin reim,
sleikir þoka hlíðar.
Latar rollur lognast heim,
lufsast skálmar víðar.
Þessa veröld vart ég skil,
vígt er fang úr sjónum.
En rollan helvísk heldur til
á holtum illa grónum.

Og hinar vísurnar ortar til annars smalamanns. Sá var að
bíða eftir kindum.
Allt nú þetta um það snýst,
að eiga mat í tösku.
Rollan kemur veit ég víst,
vel á hálfri flösku.
Smali sór af sér alla neikvæða hluti og kvaðst einungis hafa
eplasafa í takmörkuðu magni.
Skríða fjöll úr skýjakafi,
skúr og élin hopa.
Enn er drukkinn eplasafi,
endalaust ég ropa.
Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn settist niður og skrifaði
eftirfarandi bréf, sem hann fól ritstjóranum að skrifa niður
eftir hann:
Varla getur farið á milli mála hvaða stórtíðindi á
vestfirskum fjölmiðlavettvangi hljóta að hafa algeran forgang hér. Það eru orðin æði mörg ár síðan ritstjóri vor vann
sér það fyrst til frægðar og ágætis að berja á íhaldinu í bæjarstjórn Bolungavíkur. Síðan var hann lengi milli steins og
sleggju ( Ólafs Ragnars og Svavars) í þingflokki Alþýðubandalagsins. Enn síðar var honum fagnað með blómvönd
og kossum hjá Framsókn. Og nú bregður honum fyrir í
sjónvarpinu á síðasta flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar, en sá flokkur er að ná vopnum sínum á ný.

Blaðakóngur bætist við
boðar Kristinn engan frið.
Sægreifanna syndugt lið
seint mun fá hjá honum grið. (sturtar hann í klósettið)
Er lesendum gefið val um lokahendinguna í vísunni.

Nú hef ég leitast við að festa í vísnaform stefnuskrármál
ritstjórans eins og þau hafa birst hér í blaðinu undanfarin
misseri. Lesendur þurfa að hafa það hugfast að ég er að tala
í gegnum Kristin, en ekki öfugt.
Gegnum Teigskóg brunum beint
bara að það sé ei of seint.
legg ég þar við líf og önd
loks, að opna Barðaströnd.
Setja drift í sérhvern fjörð
sæla verður þá á jörð
með yndislegum eldislax
allar kvíar fyllum strax.
Á Vestfjörðum skal virkja allt
virðast kann það nokkuð bratt
Einkum ef að orkan fer
öll í sunnlensk gagnaver.
Svo að fljótt það fáist gert
finnst mér harla mikilsvert
að blaðarödd mín beitt og slyng
beri mig sem fyrst á þing.
Að síðustu, skrifar Indriði, vegna 10 ára hrunafmælisins
er hér vísa frá þeim tíma eftir mér ókunnan höfund:
„Hlýði fólk á mína melding:
Í morgun laust hér niður elding.
Okkar bíður ógn og gelding.
Undirritað: Lárus Weldin.“
Nú er líklega tímabært að setja amen á eftir efninu,
með góðum haustkveðjum
kristinn H. Gunnarsson

Stólpi Gámar

fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber
Hafðu
samband
568 010
0

www.stolpigamar.is

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði

6

25. október 2018

Reykhólar:

Hver skýrslan á fætur annarri
Sveitarstjórn Reykhólahrepps hefur látið vinna hverja
skýrsluna á fætur annarri um væntanlega vegagerð.

R

eykhólahreppur samþykkti
Teigsskógsleiðina þann 30.
maí 2008 og 24.ágúst 2009 er
aðalskipulagið staðfest af Umhverfisráðherra. Síðan þá hefur það verið opinberlega leiðin sem hreppurinn vill
fara.Eftir því sem næst verður komist
var enginn andstaða við málið í sveitarstjórninni og það samþykkt af öllum
sveitarstjórnarmönnum.
Í október 2009 fellir Hæstiréttur
úr gildi úrskurð Umhverfisráðherra
frá 2007 sem heimilaði B leiðina, sem
þá hét og lá um Teigsskóg. Varð þá að
byrja upp á nýtt með umhverfismati
frá grunni. Reykhólahreppur lagði
allan tímann áherslu á að nýr vegur
lægi um láglendi og breytti ekki samþykktu aðalskipulagi.

1. Matsskýrsla: Þ-H leið – vilji
heimamanna

Þann 29. mars 2017 birtir Vegagerðin
matsskýrslu sína. Þar voru bornir
saman fimm valkostir. vegagerðin
lagði þar til breytta B leið, sem nú
heitir Þ-H leið. Síðan voru tveir kostir
með jarðgöngum í gegnum Hjallaháls
og tveir kostir þar sem Þorskafjörður var þveraður, annar utarlega og
hét A1 og hinn innar og þverað frá
Hallsteinsnesi, svokölluð I leið. Vegagerðin skýrir tillögu sína m.a. með
þessum orðum:
„Rök Vegagerðarinnar fyrir því að
velja leið Þ-H eru meðal annars þau að
sú veglína er í samræmi við gildandi
skipulag sem lýsir vilja sveitarfélagsins
og heimamanna til vegalagningar á
þessu svæði.“
Aðrar ástæður, sem nefndar eru
fyrir vali Vegagerðarinnar, eru þær
að Þ-H leið er ódýrust, að hægt er að
byrja á henni nú þegar og þveranirnar A1 leiðin og I leiðin hafa neikvæð
áhrif á umhverfið.
Skipulagsstofnun kom nú á óvart

og sagði að gera þyrfti breytingar á
aðalskipulagi hreppsins þar sem Þ-H
leiðin væri of mikið breyttt frá B
leiðinni sem skipulagði gerði ráð fyrir.
Um miðjan september sama ár samþykkir sveitarstjórn Reykhólahrepps
að gera umræddar breytingar og senda
þær í almenna kynningu. Í nóvember
eftir að umsagnafrestur er liðinn er
unnin upp vinnslutillaga með tveimur valkostur sem ákveðið er að kynna.

2. RHA skýrslan

Rannsóknarstofnun Háskólans á
Akureyri vann að beiðni Reykhólahrepps skýrslu um samanburð
á samfélagsáhrifum leiðanna D2 og
Þ-H. Ástæðan var sú að hreppurinn
þurfti að velja hvor þessara leiða yrði
sett inn á aðalskipulag hreppsins segir
í skýrslunni. Sú skýrsla var fullbúin í
desember 2017. Niðustaðan var sú að
Þ-H leiðin kom betur út í mati á umhverfisáhrifum meðal annars varðandi
öryggisatriði. Ef D2 yrði valin yrði
óhjákvæmilega töf á framkvæmdum
sem kæmi sér illa fyrir alla aðila. Þá
er mikill kostnaðarmunur á þessum
tveimur leiðum, 6,9 milljarðar króna
Þ-H leiðin en jarðgangaleiðin 10,9
milljarða króna miðað við verðlag þá.

3. Ákvörðun sveitarstjórnar:
Þ-H leiðin valin

Að lokum velur sveitarstjórnin Þ-H
leiðina á fundi sínum 8. mars með
langri greinargerð. Það eru 4 sveitarstjórnarmenn með og einn á móti. Í
bókuninni stendur m.a. þetta:
„Leið A1 er dýrasti framkvæmdakosturinn sem var til skoðunar hjá
Vegagerðinni. Með hliðsjón af þeim
takmörkuðu fjármunum sem eru til
skiptanna og þeirrar brýnu þarfar í
samgönguverkefnum sem eru um allt
land, telur sveitarstjórn miklar líkur á
því að enn frekari tafir verði á fram-

Norðmennirnir lögðu svo ekkert nýtt
til heldur vöktu upp gamlar tillögu
um þverun utarlega í Þorskafirðinum
auk þess að breyta jarðgangaleiðinni
á þann hátt að hafa göngin ofar í
Hjallahálsinum. Sveitarstjórn samþykkti í júlí að fresta auglýsingu aðalskipulagstillögunnar meðan kannaður
væri sá möguleiki sem fram kæmi í
skýrslu Multiconsult.
kvæmdum ef valinn er kostur A1 eða
aðrir kostir. Það er orðið verulega aðkallandi að ráðast í samgöngubætur“
17. apríl er svo samþykkt að auglýsa
aðalskipulagsbreytingarnar og senda
þær til Skipulagsstofnunar.
Þar með málið afgreitt eða hvað?
Nei aldeilis ekki. Sá eini sem var á
móti var ekki af baki dottinn heldur
fékk samþykkt að „fengin verði óháð
verkfræðistofa, helst erlend, til að
meta og fara yfir valkosti í vegagerð í
Gufudalssveit“ .

4. Multiconsult

Þarna voru komnir Hagkauspbræðurnir inn í spilið og lögðu fram 5
milljónir króna til þess að borgar fyrir
úttektina. Það var svo norska fyrirtækið Multiconsult sem var fengið til
verksins eins og kunnugt er. Skýrsla
Multiconcult var kynnt í júní 2018.

5. Vegagerðin

Sveitarstjórn Reykhólahrepps var ekki
búin að fá nóg af skýrslum og bað nú
vegagerðina um að gera skýrslu um
skýrslu Multiconsult. Sú skýrsla var
opinber gerð 16. október. Niðurstaðan
kom ekki á óvart. Þ-H leiðin er áfram
best, ódýrust og öruggust auk þess
sem hægt er að byrja strax.

6. Enn skýrsla

Eftir að skýrsla Vegagerðarinnar er
komin fram með mjög afdráttarlausri
niðurstöðu bregður svo við að oddviti
sveitarstjórnar lýsir því yfir að sveitarstjórn muni ekki taka skýrsluna til
umræðu fyrr en eftir tæpan mánuði.
Að vísu hittist sveitarstjórnin auðvitað
en það var óformlegur fundur og því
engin fundargerð né engin ákvörðun
tekin. Sveitarstjórinn Tryggvi Harðarson segir að ráðgast verði við sér-

fræðinga frá Alta, SVÓ og Multiconsult. Um skýrslu Vegagerðarinnar sé
ekki tímabært að tjá sig fyrr en fyrir
liggi formlegar athugasemdir og að
sveitarstjórn hafi vegið þær og metið.
Það er í þessu þessara einkennilegu viðbragða forsvarsmanna Reykhólahrepps ástæða til að rifja upp að
það var Reykhólahreppur sem óskaði
eftir því að Vegagerðin gerði sína
skýrslu í ljósi norsku skýrslunnar. Til
hvers var verið að biðja um það álit ef
forsvarsmennirnir keppast við að gera
það tortryggilegt og telja sig þurfa að
leita um víðan völl að grafa undan trúverðugleika sérfræðinga Vegagerðarinnar?
Það er þegar komnir 19 mánuðir frá því matsskýrslan kom fram.
það eru liðnir 7 ½ mánuður frá því
að sveitarstjórn Reykhólahrepps til
ákvörðun í málinu. Enn eru leiknir
tafaleikir og það er tímabært að pólitísk forysta hreppsins komi fram og
geri hreint fyrir sínum dyrum. Þegar
allt er á botninn hvolft er Þ-H leiðin
leið heimamanna og hefur verið það
frá 2008. Það liggja allar staðreyndir
á borðinu og ekki eftir neinu að bíða.
Vestfirðingar hafa þegar beðið mörgum árum of lengi eftir niðurstöðu og
frekari bið er óforsvaranleg.
-k

Rafmagnsverkfræðingur - krefjandi verkefni
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan verkfræðing í spennandi framtíðarstarf á veitusviði. Í boði er áhugavert
starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.
Starfsmaðurinn verður með aðsetur á aðalskrifstofu Orkubús Vestfjarða á Ísafirði en starfsumhverfið er allir Vestfirðir. Næsti yfirmaður
er framkvæmdastjóri veitusviðs.
Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu
orkunnar til kaupenda hennar. Starfsmenn eru um 70 talsins og er
hópurinn samheldinn og metnaður mikill.
Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við
ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt!

Helstu verkefni:

•
•
•

Hönnun og undirbúningur verka
Verkefnastjórnun og áætlanagerð
Önnur fjölbreytt og krefjandi verkefni
á veitusviði

Orkubúið vill fjölga konum
í störfum hjá fyrirtækinu.
Konur sem og karlar eru
því hvött til að sækja um
ofangreint starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

Rafmagnsverkfræði
Metnaður, nákvæmni og góð skipulagshæfni
Reynsla af verkefnastjórnun
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Jákvæðni og góð samstarfshæfni
Reynsla af rafveitustörfum æskileg
Lind Einarsdóttir

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að
sækja um starfið á www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og með
1. nóvember nk.
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Þjóðvegur 60

– Saga sigra og svikinna loforða
T

Djúpafjörður séð yfir á Hallsteinsnes

íu ára deilur

Tíu ár eru síðan deilur um
þjóðveg 60 í Gufudalssveit
hófust, þ.e. um svonefnda B-leið. Tuttugu ár eru liðin síðan svæðisskipulag
var samþykkt á þeirri leið. Ástæða er
til að rifja upp þann feril þótt ófagur
sé. Horfum aðeins til baka. Ekki mátti
opna vegi Vestur fyrir fyrr en upp úr
aldamótum að reglulegur mokstur
hófst á leiðinni Bjarkalundur-Flókalundur. Innan þriggja ára verður búið
að endurbyggja vegi á allri leiðinni,
nema þann kafla sem deilur standa
um.

Áður fyrr

Firðirnir við norðanverðan Breiðafjörð voru um aldir notaðir til samgangna. Að sumrinu á bátum en á
hestum og gangandi á vetrum yfir
ísilagða firðina. Vélaöld hófst með
litlum dráttarvélum upp úr 1950. Veturinn 1971 fór Reynir Bergsveinsson
í Fremri Gufudal, bróðir undirritaðs,
ferð á ís á dráttarvél að sækja börn okkar í Reykhólaskóla. Skólastjóri keyrði
börnin inn undir Skútunaust og þar
tók Reynir dótið á vélina en börnin
gengu. Einhverju sinni skruppum við
bræður á gömlum Plymouth bíl frá
Gufudal út í Gufufjörð og inn Þorskafjörð að Kinnarstöðum, á traustum ís
og í góðu færi. Varðandi þá ferð situr í
minni, að við vorum fljótir í för.

Gufudalur af Hofstaðarhlíð

Böll í Hvammi

Um haustið 1950 var Sigurður Pétursson búinn að riðja fyrir vegi að fyrstu
vesturbrún á Hjallahálsi. Hann var
með jarðýtu sem hann keypti með
Ólafi E. Ólafssyni og Ingimundi Magnússyni; splunkunýr Nalli TD 14. Siggi
P kom akandi á bíl sínum Dodge
Wipon á Skógarball í Hvamminum
við Ódrjúgsháls. Var mikið klappað
þegar Siggi P skrönglaðist upp þrönga
hestagötuna. Þar voru mættir Gufsarar,
Eyjamenn, Hólmarar, innsveitarmenn
og Reyknesingar. Samkoman byrjaði
með ræðu Þórarins Þór, var hann léttur
í lund og enginn Helgi helgislepja
yfir honum. Menn nærðust á rabbarbaragraut með rjóma, mjólk og kaffi
var einnig í boði og meðlæti. Svona
samkoma þurfti mikla vinnu í undirbúning og hjálpuðust allir að. Þar voru
framarlega í flokki stórir systkinahópar frá flestum bæjum í sveitinni, sem
þá voru í byggð. Harmonikkuleikarar voru Erlingur í Bæ eða Eiríkur frá
Kollafjarðarnesi. Sjávarföll réðu því
hvað böllin stóðu lengi og hvenær þeim
lauk. Þeir sem komu í bátum þurftu að
geta lent og tekið fólkið um borð. Svo
var talsverð vinna að taka niður tjaldið
og ganga frá, ekkert rusl varð eftir eins
og búast hefði mátt við. Það var ekki
búið að finna upp plastið og það eina
sem selt var, ölið í glerflöskum sem ölgerðirnar vildu fá í kössunum til baka.
Ég hætti síðastur á skógarballi. Það er
lítið eftir af Hvamminum í dag. En umhverfið er frábært, Hálsgilið, Bríkurnar og Fannlækurinn er á sínum stað.
Þarna finna listamenn sér mótif. Þökk
sé alvöru náttúru unnendum, 6 sumarhúsaeigendum, sem barist hafa gegn
vegalagningu um Lómatjörn og þessa
fallegu hlíð. Össur í Álfaborg og Jenný
landeigandi frá Djúpadal áttu sinn þátt
í að vernda landið.

Kristinn-Bergsveinsson

Vegagerð

Hversdagsleikinn var tekinn við og
Siggi P var strand í vegagerðinni því
mælingamaður Vegagerðarinnar, Jón
Víðir hafði mælt fyrir veginum í gegnum meira en 1 og ½ km klettabelti
í brattri hlíð (sama og D2 leið nú).
Fjárveitingin í 10 ár hafði ekki dugað.
Sveitarstjórn í Gufsu skaut þá á fundi
og leitaði tilboða hjá Sigga P sem gerði
veginn frá Djúpadal og vestur fyrir Ódrjúgsháls eins og hann er í dag.
Hann hætti vinnu vestarlega á hálsinum um haustið. Vorið eftir var ég að
vinna á V4 dráttarvél hjá Búnaðarfélagi Flateyjarhrepps. Síðar um vorið
tók ég að mér að vinna í vaktavinnu
á TD14 með Sigga P. Við byrjuðum
á snjómokstri á Þorskafjarðarheiði
og Siggi vann í lagfæringum í Heiðabrekkum í Langadal. Þaðan fór ég á
ýtunni akandi að kvöldi og var kominn í Bjarkalund eftir 16 tíma og var
þá orðinn feginn hvíldinni. Ég hlýt
að hafa gist í Bjarkalundi, þau ráku
hótelið Jón Hákonarson og kona hans
Hólmfríður Eyjólfsdóttir með miklum sóma fyrir Barðstrendingafélagið.
Húsið var að töluverðu leyti byggt í
sjálfboðavinnu. Þetta var nú útúrdúr.
Ég skrölti á ýtunni út Barmahlíð að
tilraunastöðinni á Reykhólum. Þar
áttum við að vinna við að jafna út
skurðruðninga og herfa með stóru
herfi sem reyndist til einskis gagns
fyrr en að ráðsmaðurinn Konni fékk
Sigurð frá Kvískerjum til að plægja
landið. Sigurður var að vinna hjá
Landnámi Ríkisins með TD9 Nalla

sem Búnaðarfélag í Öræfum keypti.
Eftir 3 sumur fór Sigurður með skuldlausa vélina heim í Öræfin. Sigurður
Elíasson tilraunarstjóri var ekki heima
þær vikur sem við unnum í stöðinni.
Konni hét ráðsmaðurinn, sá er gaf
Barðstrengingafélaginu
Konnakot,
skemmtilegur náungi og góður hagyrðingur. Að vinnu lokinni í stöðinni
fór ég vestur á Ódjrúgsháls að ýta upp
vegi áfram vestur.

Gömul hugmynd

Það var líklega veturinn 1967 að þeir
félagar Magnús frá Botni og Sverrir Runólfsson Vestur- Íslendingur,
röltu á ís frá Reykjanesi, og vestur
að Skálanes. Magnús hefur sennilega verið einhvern tíma í Reykjavík.
Hann fékk þá hugmynd að loka mynni
Þorskafjarðar með Skálaneshrauninu
og stífla þannig fjörðinn. Hann kom
hugmyndinni svo rækilega á framfæri
að hún lifnar við og dafnar, ennþá
56 árum síðar. Nú síðast með brú að
norskri fyrirmynd. Magnús frá Botni
var um margt frumherji þó hugmyndir hans gengu ekki allar upp, hann
vann í jarðýtunni Ásaþór í fjölda ára
og átti þátt í lagningu vega á Vestur
Barðaströnd, til dæmis um Þingmannaheiði og Klettsháls.

Mannskaðar á heiðum

Þarna um veturinn 1967 hringdi
Ómar Ragnarsson í mig og bað mig
að skreppa og hitta sig á Melanes
flugvelli á ákveðnum tíma. Ég gerði
það, aðal erindið var að spyrja um

álit mitt á tillögu Magnúsar í Botni
um að leggja veg frá Melanesi að
Reykjanesi. Ég man ekki hvaða orð
ég notaði. Þau hafa sennilega verið:
„fráleitt“ eða „glórulaust“. Ég benti á
að í stórstreymi yrði ölduhæð mjög há
í útfalli og sérstaklega í SV hvassviðri.
Auk fjölda neikvæðra atriða. Miklu
gáfulegra væri að leggja veg yfir Gufufjörð og Djúpafjörð því þeir þornuðu
um fjöruna. Fleira ræddum við, Ómar
átti góð og talsvert mikil samskipti við
okkur í Gufsu. Hann hringdi í mig og
fékk keyrslu inná Klettháls. Þar höfðu
tvö ungmenni orðið úti og hann skoðaði vettvang þar sem þau festu bíl sinn.
Gunnlaugur Pétursson, tengdasonur
fyrrum ábúenda í Gröf, hefur skrifað
mikið um málefni þessarar vegalagningar. Í einni þeirra fjallaði hann um
litla slysahættu á Hjalla og Ódrjúgshálsi. Taki ég saman síðastliðin 30
ár hafa orðið 8 dauðsföll frá Gilsfirði
vestur yfir Klettsháls auk þess fjöldi
slysa á fólki; og hundruð milljóna
tjóni á bílum. Ég man sérstaklega eftir
þessari blaðagrein. Einmitt þess vegna
er mikilvægt að reyna að sneiða hjá
hálsum og fjallvegum, sé þess nokkur kostur. Veður geta verið þar afar ill
þegar ágætlega viðrar niðri við sjóinn
og einnig er eldsneytiseyðsla farartækja mun meiri við að keyra fjallvegi.

Spáin brást.

Ástæða er til að rifja upp aðdraganda
mestu samgöngubótar á þjóðvegi 60,
veginn yfir Gilsfjörð. Samstaða íbúanna beggja megin fjarðar réð úrslit-

um. Þegar vegur yfir Gilsfjörð var í
undirbúningi heyrðust háværar raddir
um að lífríkinu væri hætta búin. Örninn, rauðbrystingur og fleiri tegundir
taldir í hættu. Háværastir voru menn
úr Fuglaverndarfélagi Íslands. Rannsóknir og vöktun fyrir og eftir staðfestu að framkvæmdin hafði engin
áhrif á þessar fuglategundir né heldur
æðavarpið í hólmunum. Tafðist það
um þrjú ár að verkið hæfist. Gilsfjarðarnefnd starfaði árin þegar verkið
var í undirbúningi. Formaður hennar var Sigurbjörn Sveinsson læknir
í Búðardal. Nefndin átti fundi með
þingmönnum og mætti á nefndarfundi í Alþingi og var starf hennar
ómetanlegt. Þegar allt var á lokastigi
stóð til að fresta verkinu um óákveðinn
tíma. Gilsfjarðarnefnd boðaði til
fundar í Dalabúð, sem fylltist af fólki
búsettu beggja vegna fjarðar, ásamt
þingmönnum, sem var rækilega lesinn pistillinn af Sigurbirni og fleirum.
Árangurinn varð sá, að framkvæmdir hófust eins og ætlað var. Samstaða
íbúanna beggja megin fjarðar réð
úrslitum. Að verki loknu við borðaklippingu haustið 1998 flutti Halldór
Blöndal þáverandi samgönguráðherra
ræðu, þar sem fram kom, að þetta væri
bara byrjunin á þverun fjarða í austur
Barðastrandarsýslu. Einhver áhrif hefur þessi ræða haft á sveitarstjórnarmenn í Reykhólahreppi. Það sama ár
var samþykkt í svæðisskipulagi fyrir
Reykhólahrepp að vegur komi yfir
þrjá firði að Melanesi. Það var gert í
samráði við Snæbjörn Jónasson þá-
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verandi vegamálastjóra. Þegar það var
samþykkt var Guðmundur Ingólfsson
sveitastjóri í Reykhólahreppi.

Umfjöllun

Öllum er frjálst að hafa skoðun á mismunandi veglínum. Þegar skoðanir
ganga þvert á skynsamleg rök um
kostnað, öryggi á leiðum og skaða
á náttúrunni, vandast málið. Hlutdrægni RÚV og Skessuhorns er sláandi. RÚV vildi ekki segja frá Gallup
könnun sem leiddi í ljós að yfir 90%
Vestfirðinga vildu veg eftir Þ.H. leið.
RÚV neitaði að segja frá vegna þess
að einstaklingur kostaði könnunina.
Á sama tíma glumdi í RÚV fáránleg
niðurstaða norðmannanna í marga
daga, kostuð af Pálmasonum.“Öfgahópar sjálfskipaðra náttúruunnenda”
hamla lífsnauðsynlegum umbótum í
samgöngumálum og nú einnig í raforku málum.

Ódrjúgsháls séð
inn Djúpafjörð

Að lokum

Tími kominn á breytingar

Ég legg ekki í að fjalla um vegi og samgöngur þau tæplega 40 ár sem við fjölskyldan bjuggum í Gufudal. Um 1985
var lokið endurbótum á Hjallahálsi
sem Vegagerðin vildi meta sem hluta
af D-leið. Á veturna var flugið notað
til ferðalaga, Björn Pálsson og Ernir á Ísafirði. Þungaflutningar komu
sjóleiðis með Baldri, áburður að vori
og fóðurvörur að vetri. Í seinni hluta
greinarinnar verður farið nánar yfir
þær deilur sem staðið hafa síðustu ár
um val á nýju vegarstæði á þjóðvegi 60
í Reyhólahrepp.

Löng barátta við kerfið

Á árunum í kringum 1980 barðist
Reynir Bergsveinsson, þá oddviti í
Gufsu, fyrir því að Þorskafjörður yrði
brúaður frá Kinnarstöðum að Þórsstöðum. Ég veit að hann átti bréfaskipti
við Vegagerðina um það mál. Yfirvöld
vegamála völdu brúnni hins vegar stað
inni í fjarðarbotni sem verður til þess
að eknir eru nærri 10 km lengri leið
en þurfti hefði. Dagóð upphæð í 40 ár.
Það mun svo hafa verið í ráðherratíð
Kristjáns Möllers að allir Gufsarar auk
póstsins, skólabílstjóranna og eiginkvenna þeirra, sömdu kröfu á Samgöngunefnd Alþingis um tafarlausa
brú á Þoskafjörð frá Kinnarstöðum
að Þórisstöðum. Þar var gagnrýnt að
velja ætti leiðir sem væru ekki aðeins
dýrari, heldur fælu í sér meira rask á
landi sem nýtt væri til landbúnaðar,
verra vegarstæði eða að gert væri ráð
fyrir að áfram yrði keyrt um fjallvegi.
Bréfið var í sjö liðum og sá síðasti
hljómaði svo:
7.Loks vekur það furðu okkar sem
íbúa í Reykhólahreppi að Vegagerðin
skuli með því að hafna leiðum B og B1
virða það að vettugi nýsamþykkt aðalskipulag fyrir Reykhólahrepp, sem
gerir ráð fyrir að Vestfjarðarvegur nr.
60 skuli einmitt lagður samkvæmt
þeirri leið.
Undirskriftarlistar lágu frammi í
þremur þorpum fyrir Vestan, í Búðardal og í sjoppunni á Reykhólum. Eftir nokkra daga sagði Jón kaupmaður
mér að taka undirskriftalistana að
kröfu oddvita Reykhólahrepps sem
hafði sýkst af Melanes – Reykjanes
veirunni. Komin aðeins um 25 nöfn
úr Reykhólasveit. Nú hafði í viðbót
við veg yfir Þorskafjörð komið upp
ennþá alvarlegri sýking; nefnilega
sjávarfallavirkjun og háspennulagnir.
Sú veira stóð í nokkur ár. Einar sonur
minn afhenti Birni V. Gíslasyni, þáverandi formanni Samgöngunefndar
Alþingis um 400 undirskriftir, undir
kröfum að Þorskafjörður væri þveraður frá Kinnarstöðum að Þórisstöðum.
Á sama tíma var vegagerðin að hallamæla á D leið yfir báða hálsana.

Íbúafundur

Vorið 2003 boðaði Vegagerðin til
íbúafundar í Bjarkalundi um áætlanir þeirra að leiðum til umhverfismats.
Það voru aðallega tvær leiðir lagðar til
sem ekki fólu í sér að fara eftir svæðisskipulagi frá 1998, (sem var að fara
yfir firðina þrjá; Þorskafjörð, Djúpa-

fjörð og Gufufjörð). Lagðar voru til
D leið yfir báða hálsana og C leið út
á Grónes og yfir Gufufjörð. Þeir Gísli
Eiríksson, þáverandi yfirmaður vegagerðar á Vestfjörðum, og Kristján
Kristjánsson forstjóri hönnunardeildar Vegagerðarinnar, fylgdu málinu
eftir og svaraði Kristján greiðlega
fyrirspurnum fundargesta sem voru
margir, líklega yfir 100 talsins. Harðar deilur urðu við félagana Gísla og
Kristján á fundinum. Gísli var frekar
fáorður en þó man ég eina setningu
í gagnrýni hans á veg um Teigskóg.
Þetta voru orðin: ”Það yrði fyrst að
fella trén í skóginum”,skógi sem ekki
náði upp í pils faldinn á Hönnu Birnu,
þáverandi samgönguráðherra.
Einn fundargestanna, Gústaf Jökull, krafðist þess að leiðin Reykjanes
- Melanes yrði einnig sett í umhverfismat. Gísli og Kristján töldu það fráleitt
en nú hefur sú meinloka grasserað
síðan í fámennum en háværum hóp.
Kristján kom með tillögu að B-leið
haustið 2003 sem verkaði eins og
sprengja þar sem gert var ráð fyrir að
vegurinn lægi nánast um bæjarhlaðið á bænum Gröf. Á sama tíma unnu
vegagerðarmenn að hallamælingum
á D leið vestur Gufudalssveit, þvert
gegn löglegu skipulagi. Til vitnis um
það eru járnhælar sem sjást víða vel
meðfram vegi úr Þorskafjarðarbotni
og vestur á Ódrjúgsháls. Það hlýtur að
hafa verið gert að skipan Gísla, sem er
slæm hegðun.

Undarleg ákvörðun

Í staðin fyrir að velja endurskoðaða
útgáfu af B-leiðinni, sem kölluð er
Þ.H.leið (Þórisstaðir – Hallsteinsnes)
er stefnt á að fara leið A1 með veglínuna Reykhólar - Melanes. Verði
hún valin þarf að byggja veg frá sjó
við Árbæ að vegamótun í Berufirði.
Veghelgunarsvæði er 60 m breitt
og vegalengdin um 25km. Og hvað
með Barmahlíð, er öllum sama um
hana “Hlíðin mín fríða hjalla meður græna”? Í ritum Vegagerðarinnar
er ítrekað sagt: “Vegasamband mun
versna á 40km kafla” Bjarkalundur
og flestir bæir og sumarhús í Gufudalssveit eru einmitt á þeim kafla.
Það verður að hafa í huga að 90-95%
vegfarenda eiga ekki erindi á Reykhóla og að flestir sækja í fuglasöng og
rólegheit lausir við umferðahávaða.
Leið A1 fylgir gígantískur kostnaður,
hún er 2 sinnum dýrari en Þ.H leið
og 8 km lengri. Vantar ekki eitthvað á
milli eyrnanna á fólkinu? Fyrir sauðfjárbændur er augljós kostur að vegur
komi eftir Þ.H. leið. Sauðfé á vegum

veldur slysum og fjárhagstjón bænda
er verulegt. Að bera saman Þ.H. leið og
B-leið sem lögð var fram haustið 2003
er eins og svart og hvítt hvað áhrif á
náttúruna snertir. Plöntur og reyniviður sem áðurnefndur Gunnlaugur
Pétursson taldi í hættu eru langt frá
veglínu Þ.H. leiðar. Í frummats tillögu
Vegagerðarinnar eru flestar umsagnir
jákvæðar um Þ.H. leið t.d frá Breiðafjarðarnefnd, bændum á Stað, Árbæ,
jarðeigendum í austanverðum Þorskafirði og sveitarstjórn Reykhólahrepps.
Allir vildu Þ.H. leiðina.

Deilt um náttúruskaða

Þú leysir ekki styrjöld nema að orsakir hennar séu ljósar og að satt sé farið með staðreyndir. Í þessu tilfelli að
náttúruskaði sé rétt metinn. Það mat
liggur allt fyrir í fjölmörgum ritum
sem sveitarfélagið hefur fengið frá
Vegagerðinni. Í þeim ritum er öllum 5
leiðunum lýst og mat lagt á þær.
Það er skylda sveitarstjórnar-

manna og annarra að lesa vandlega
niðurstöður um hverja leið. Kostnaður Vegagerðarinnar er orðnir ótrúlega
margir tugir milljóna og vinnubrögð
eru orðin gjörólík því sem Gísli Eiríksson lagði til um haustið 2003.
Á sama tíma er sveitarstjórn að
berjast við að fá veg eftir löglegu
skipulagi. Það er ekki fyrr en 2013 sem
Vegagerðin lætur af þráhyggju sinni að
fara vestur yfir hálsana með leiðum D
eða D1 “Með smá lagfæringum undir
Mýrlendisfjalli” eins og það er orðað í
eldri skjölum. Skipulagsstofnun neitaði að samþykkja nýtt aðalskipulag
2006, enda þá var maðurinn kominn
á fjósbitann þar á bæ. Svandís Svavarsdóttir, þáverandi umhverfisráðherra
samþykkti það hins vegar og gerði því
aðalskipulagið löglegt. Síðastliðin 10
til 15 ár hefur Skipulagsstofnun verið
með stofnanaofbeldi og talið algjört
bann við lagningu vegar. Vegagerðin
og sveitarstjórnir hafa verið á öndverðri skoðun.

Undirbúningur svæðisskipulags Austur Barðastrandarsýslu og Dala hefur
tekið mörg ár. Gætu þá fullyrðingar
mínar um að Bjarni P. Magnússon
fyrrverandi sveitarstjóri Reykhópahrepps og Snæbjörn Jónasson fyrrverandi vegamálastjóri hafi komið þar
við sögu, séu réttar? Ábyrgð þeirra
er mikil, sem árum saman stöðva
lífsnauðsynlegar framfarir í samgöngumálum Vestfirðinga. Óraunhæf
óskhyggja um aðrar leiðir, þar sem
kostnaður er skýjum ofar og skaði
á náttúru um Barmahlíð og víðar, er
mun meiri en á Þ.H leið sem er eini
raunhæfi kosturinn. Allir kostir valda
„skaða“ og breytingu sem líka er til
bóta. Vil ég þar nefna opnun á leiðum
sem hafa verið lokaðar vaxandi ferðastraumi.
Tilgangurinn með þessum skrifum
er sú von að áratuga deilur um samgöngumál í Gufudalssveit leysist og
stuðli að því að Alþingi setji lög sem
heimili Vegagerðinni að hefja útboð
og framkvæmdir strax í haust á Þ.H.
leið. Enn fremur að Alþingi endurskoði lög um Skipulagsstofnun og láti
rannsaka vinnubrögð þar á bæ síðastliðin 15 ár, hvað varðar Þjóðveg 60 í
Gufudalssveit.
Kristinn Bergsveinsson
frá Gufudal

Sigvaldi
Kaldalóns
leikferð um
Vestfirði
Ísafjörður Hamrar
lau. 27. okt. kl.15.00 og
kl.17.00
Þingeyri Félagsheimilið
sun. 28. okt. kl.15.00
Bíldudal Félagsheimilið
sun. 28. okt. kl.20.00

Miðasala www.tix.is
Kómedíuleikhúsið - leikhúsið þitt
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Ályktun Skógræktarfélags
Íslands og skógræktarfélaga
á Vestfjörðum um Teigsskóg
Fimmtudagur, 02. október 2014 12:00

S

kógræktarfélag Íslands telur,
ásamt skógræktarfélögum á
Vestfjörðum, að ekki sé ástæða
til að leggjast gegn vegagerð um
Teigsskóg í Þorskafirði. Í umræðu
um ráðgerðan veg hefur því m.a. verið haldið fram að nauðsynlegt sé að
varðveita Teigsskóg. Telja verður að
þetta séu haldlaus rök, notuð sem yfirvarp. Örlítið brot af Teigsskógi og
skóglendi að vestanverðu í Þorskafirði
fer undir veg samkvæmt nýjustu tillögu Vegagerðarinnar, innan við 1%
af heildarflatarmáli skógarins. Skaðinn er því óverulegur. Við fyrirhugaðar framkvæmdir verður jafnmikill
birkiskógur ræktaður innan héraðs
til mótvægis við skerðingu í Teigsskógi. Birkiskóglendi á sunnanverðum Vestfjarðakjálkanum minnkar því
ekki við gerð vegarins.
Á Vestfjörðum er að finna marga
fallega birkiskóga. Nýr vegur um
Teigsskóg mun greiða almenningi
leið að Teigsskógi til að njóta hans
og annarra fallegra náttúrufyrirbæra
við utanverðan Þorskafjörð. Félögin
benda á að engir hafa varðveitt betur
sinn upprunalega birkiskóg en Barðstrendingar. Kjarr er mjög víða í sýslunni og nánast ómögulegt að leggja
vegi án þess að að fara um kjarrlendi.
Undanfarin tvö ár hefur Vegagerðin
unnið að löngu tímabærum vegabótum vestar í sýslunni og hefur
þurft að ryðja þar alls um 5 hektara
birkiskógar. Til samanburðar er talið
að varanleg röskun í Teigsskógi og
Þorskafirði verði samtals 6,1 ha, verði
farin sú veglína sem Vegagerð ríkisins
kynnti nýlega.

Samkvæmt
gildandi lögum
er Vegagerðinni
skylt að rækta
nýjan birkiskóg
á jafnstóru svæði
og því sem skert
er. Náttúrulegir
birkiskógar
í héraðinu eru
jafnframt í mikilli útbreiðslu og
vexti um þessar
mundir.
Engin sérstök
náttúrufræðileg
rök hníga því til þess að fáeinir hektarar af birki í Teigsskógi skuli vera sá
farartálmi nauðsynlegum vegabótum
sem raun ber vitni. Óhóflegar og illa
rökstuddar verndarkröfur mega ekki
hindra að lagðir verði nútímalegir vegir um sýsluna. Með því væri að óþörfu
gengið gegn búsetugæðum íbúa sem
hafa verið í fararbroddi við að rækta
og vernda náttúrulegt skóglendi.
Skógræktarfélag Bolungarvíkur
Skógræktarfélag Ísafjarðar
Skógræktarfélag Dýrafjarðar
Skógræktarfélag Bíldudals
Skógræktarfélag Tálknafjarðar
Skógræktarfélag Patreksfjarðar
Skógræktarfélag Strandasýslu
Skógræktarfélag Íslands
Nánari upplýsingar veita Magnús
Gunnarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands og Brynjólfur Jónsson,
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags
Íslands.

Áskorun

Í

búar Reykhólahrepps eru beðnir um að senda úr tölvum sínum
á veffang Alþingis sem er www.
althingi.is . Áskorun til formanns
samgöngunefndar Alþingis um
vegamál.

Áskorunin hljóði svona

Við íbúar í Reykhólahreppi og sumarhúsaeigendur skorum á Alþingi og
ríkisstjórn að semja strax lög sem
heimili Vegagerðinni að bjóða út og

hefja framkvæmdir eftir Þ.H. leið á
Þjóðveg 60 – frá Kinnarstöðum að
Kraká.
Tölvupósturinn sendist úr tölvum ykkar auðkenni Þ.H. leið og
undir séu allar kennitölur íbúa á
heimilinu sem eru fylgjandi áskoruninni, börn séu líka með því þeirra
er framtíðin. Nöfn eiga ekki að þurfa
með, eingöngu „kennitölur“.
Oddviti fullyrti nýlega að
meirihluti íbúa Reykhóla vildi

fara leið Pálmasona. Þessi könnun
myndi leiða í ljós hið sanna. Pálmason leiðin á eftir að fara í umhverfismat; og einnig á þá eftir að breyta
aðalskipulagi sem samið var þann
8. Mars sl.á fundi þáverandi sveitarstjórnar.
Velunnarar Þ.H. leiðar

Rafvirki - sunnanverðir Vestfirðir
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan
starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði. Í boði er áhugavert
starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.
Starfsmaðurinn verður hluti af vinnuflokki veitusviðs Orkubús Vestfjarða með höfuðstöðvar á Patreksfirði. Starfsumhverfið er sunnanverðir Vestfirðir. Næsti yfirmaður er svæðisstjóri Orkubús Vestfjarða
á Patreksfirði.
Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu
orkunnar til kaupenda hennar. Starfsmenn eru um 70 talsins og er
hópurinn samheldinn og metnaður mikill. Ef þú vilt starfa hjá traustu
og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta
tækifærið þitt!

Allar nánari upplýsingar veitir Lind hjá FAST Ráðningum
í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is

Helstu verkefni:

•
•
•
•

Fjölbreytt verkefni í flutnings- og dreifikerfi
Nýframkvæmdir
Viðhald á háspennu- og lágspennubúnaði
Reglubundið eftirlit í veitukerfi

Orkubúið vill fjölga konum
í störfum hjá fyrirtækinu.
Konur sem og karlar eru
því hvött til að sækja um
ofangreint starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

Sveinspróf í rafvirkjun
Almenn tölvufærni
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Færni í samskiptum
Reynsla af veitustarfsemi er kostur

Umsækjendur er vinsamlega beðnir um að
sækja um starfið á www.fastradningar.is

Lind Einarsdóttir

Umsóknarfrestur er til og með
1. nóvember nk.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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BJÁLKINN Í AUGANU

Þ

egar ég heyri talað um kirkjuna
þá sé ég fyrir mér allt það góða
og ljúfa fólk, sem ég hef hitt og
kynnst í söfnuðinum. Það eru börnin,
sem syngja hreyfisöngvana í kirkjuskólanum, síkát og brosandi, það eru
konurnar í kvenfélaginu, kórfólkið og
aðstandendur skírnarbarnsins. Þegar
ég hugsa um kirkjuna þá koma upp í
hugann myndir af því, sem fram fer
innan kirkjunnar. Það er sálgæslan,
sáttasamtölin, ráðleggingarnar, aðstoðin við sorgmædda og þjáða. Já,
í mínum huga er kirkjan samfélag af
yndislegu fólki og þar fer fram gott
starf.
En það sjá ekki allir kirkjuna svona.
Almanntengill var að tala við okkur
prófastana og hann sagði okkur að eitt
af því fyrsta, sem ungu fólki dytti í hug
þegar heyrði orðið kirkja, væru peningar. Það hugsaði um hvað kirkjan
kostaði þjóðina mikið, hvað kirkjuhúsin væru stór og dýr, hvað prestarnir hefðu góð laun fyrir að gera sama
og ekki neitt. Já, og þetta er samt ekki
versta myndin af kirkjunnni. Þegar
talað er um kirkjuna í heiminum þá
kemur upp í huga sumra myndin af
dónakarlinum, - ef ekki hreinlega
myndin perranum og níðingnum.
Af ávöxtunum skulið þér þekkja
þá, sagði Jesús. Gott tré ber góða
ávexti og eins á kirkjan að bera ávexti
trúar, vonar og kærleika og vera þekkt
fyrir það. En hvor myndin skyldi vera
sannari og réttari; myndin, sem ég

geri mér af kirkjunni eða sú, sem ratar
í fréttirnar og birtist svo í símanum?
Það er auðvelt að segja að ég sé hlutdrægur því ég er jú innanbúðarmaður
í kirkjunni! Og segir ekki máltækið að
sjaldan ljúgi almannarómur?
Vinur minn fór á Rótarýþing fyrir tíu dögum síðan. Þetta þing var
haldið á Selfossi og þarna var fólk víða
af, flestir þó af suðvesturhorninu. Og
fólk fékk spald til að setja í barminn,
sem sýndi hvað það hét og hvaðan
það væri. Og af því að það stóð að
vinur minn væri frá Rótarýklúbbi á
Vestfjörðum þá byrjuðu flest samtölin
á þessum orðum: Þið ætlið bara að
skemma firðina fyrir vestan, fylla þá
af laxi, menga fallegu firðina ykkar og
svo úrkynjast laxinn í ánum!
Þetta er myndin af Vestfjörðum í
hugum margra fyrir sunnan. Það er
búið að innprenta fólki það að gríðarmikil mengun fylgi laxeldi í kvíum.
Enginn virðist hafa heyrt af því að laxeldið sé sjálfbært, hvað þá að laxeldi
sé miklu umhverfisvænni leið til að
framleiða próteinríkan mat heldur en
dýraeldi á landi. Það þarf tíu sinnum
meiri orku til að framleiða eitt kíló af
próteini í nautgripum heldur en laxi.
Já, og kúin lætur frá sér metan, sem
er svo eitruð lofttegund að það má
brenna hana og nota hana til að knýja
áfram sprengihreyfilsvélar.
Hvor myndin er sannari og réttari?
Sú, sem segir að Vesfirðir séu með
umhverfisvottun og sjálfbært eldi eða

hin sem segir að við séum umhverfissóðar?
Jesús sagði eitt sinn: Hví sérð þú
flísina í auga náungans en ekki bjálkann í eigin auga? Staðreynin er auðvitað sú að helsti menungarvaldurinn
hér í heiminum erum við mennirnir
og því stærri, sem borgirnar eru, þess
meira menga þær. Þess vegna er höfuðborgin stærsti mengunarvaldur
Íslands. Samt eru Reykvíkingar alls
engir sóðar, - ekki fremur en þú og ég.
En þeir eru með þenna bjálka í auganu og hann sjá þeir ekki. En flísina í
auga þínu og mínu sjá þeir. Og hvað
skyldi valda því? Hvaðan kemur þessi
neikvæða ímynd? Hver er það, sem
mótar þennan almannaróm, sem allt
veit og alla dæmir?
Í dag eru það ekki lengur blöð og
útvarp, sem stjórna umræðunni og
móta skoðanir almenningsins. Netmiðlar og samskiptamiðlar móta
skoðanir okkur í meira mæli en áður.
Í gamla daga vissi maður að Mogginn
var á móti Sovétinu. Maður vissi líka
á hvaða línu Þjóðviljinn var. En veit
einhver hvað netinu finnst? Veit einhver hvað ræður því hvaða fréttir birtast okkur á skjánum? Víst munu einhverjir algórytmar leitast við að sýna
mér það, sem hinn alvitri andi tölvunnar álítur að ég hafi mestan áhuga
á. En hitt er líka staðreynd að það er
hægt að stjórna því hversu áberandi
sumar fréttir og auglýsingar eru. Helst
eru það peningaöflin og þrýstihóp-

arnir, sem gera það til að koma sínum
skilaboðum á framfæri. Ofast er það
til að selja vörur eða þjónustu. En
stundum líka til að hafa áhrif og móta
skoðanir.
Ísafjarðarkirkja og Vestfjarðaprófastsdæmi eru með sérstakar síður
á Fasbókinni. Og iðulega þegar ég
set inn fréttir eða kristilegan áróður á þessar síður þá spyr tölvan mig
að því hvort ég vilji "bústa" innslagið. Ef ég borgi svolitla peninga þá
verði innslagið miklu sýnilegra fólki á
internetinu.
Í gamla daga voru það stjórnmálaflokkar og auðjöfrar, sem gátu gefið
út dagblöð og sett upp útvarps- og
sjónvarpsstöðvar. Í dag geta allir deilt

á netinu skoðunum sínum. Samt tala
menn um það í Bandaríkjunum að
Rússar kunni að hafa haft áhrif á síðustu forsetakosningar. Áróður hefur
áhrif. Áhrifin af duldum áróðri eru
jafnvel meiri en af blikkandi auglýsingaskilti. Stundum velti ég því fyrir
mér í alvöru hvort það hafi nokkuð svo mikið breyst með tilkomu
internetsins. Eru það ekki áfram auðmenn og valdamenn þessa heims, sem
stjórna umræðunni? Eða skyldi ég
bara vera með bjálka í auganu mínu?
Það er spurningin, það er efinn, eins
og Hamlet sagði.
Magnús Erlingsson.

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

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500
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Galdra Magna
Finnski verðlaunahöfundurinn Tapio
Koivukari gefur út íslenskar galdraofsóknir

B

ókin sem heitir
Galdra-Manga segir
frá galdraofsóknum
á Íslandi á 17. öld og byggir
á sögulegum atburðum.
Bókin kom fyrr á árinu út á
finnsku og hefur þegar hlotið einróma lof þar í landi.
Höfundur er nákunnugur Íslandi og söguslóðum
Galdra-Möngu en hann bjó
um langt árabil á Íslandi þar
sem hann starfaði meðal
annars sem smíðakennari á
Ísafirði.
Galdra-Manga – dóttir
þess brennda er gefin út af
Sæmundi á Selfossi en Sigurður Karlsson þýðir.
Manga er ung heimasæta
á kostajörðinni Munaðarnesi
á Ströndum á 17. öld. Fjölskylda hennar er bjargálna
og talin kunna fleira fyrir sér
en almennt gerist. En þegar

undarlegir fyrirburðir verða
í sóknarkirkjunni í Árnesi
er sjónum yfirvalda beint að
Munaðarnesfólkinu.
Í upphafi frásagnarinnar
er Manga lögð á flótta yfir
heiðina vestur í Ísafjarðardjúp eftir að Þorleifur Kortsson sýslumaður hefur látið
brenna föður hennar á báli
fyrir galdra. Sjálf er hún útskúfuð og sætir ásökunum
sveitunga sinna um fjölkynngi. Lesandinn fylgir
Möngu á flóttanum og í baráttu hennar fyrir réttlæti, en
um leið eru rifjaðir upp atburðirnir sem leiddu til þess
að hún forðaði sér.
Sagan er byggð á raunverulegum atburðum og
þjóðsagnapersónan Galdra-Manga fær hér uppreisn
æru.

MULTICONSULT
STEFNT

F

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
blönd
Heill panel fyrir blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás
fylgir.

Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

orsætisnefnd norska stórþingsins segir verktaka- og
ráðgjafayrirtækið Multiconsult vera verulega ábyrgð á mikilli
hækkun kostnaðar við framkvæmdir
á vegum þingsins meðal annars með
því að taka til sín hærri þóknun en
vera ber. Kostnaðurinn fór á þremur árum úr 1,1 milljarði norskra
króna upp í 2,3 milljarða króna og
hefur framúrkeyrslan verið mjög
gagnrýndur í norskum fjölmiðlum.
Norska stórþingið ákvað skömmu
fyrir áramót að stefna Multiconsult
fyrir dómstóla vegna galla sem það
telur fyrirtækið bera ábyrgð á og hafi
leitt til þess að kostnaður fór úr 700
milljónum norskra króna upp í 1,8
milljarða króna samkvæmt því sem
fram kemur á vefnum e24.no í desember 2017. Er fyrirtækinu stefnt
til greiðslu á 125 milljónum norskra

króna vegna vanrækslu í störfum
sínum. Multiconsult var ráðið til
þess að sinna ráðgjöf og áætlanagerð
við endurbyggingu húsnæðis á reit
norska stórþingsins á Prinsens gate
26. Þóknun til Multiconsult nemur 246 milljónum norskra króna
samkvæmt því sem NRK greinir
frá.
Norska ríkisendurskoðunin
gagnrýndi framkvæmdirnar harðlega í skýrslu sinni á síðasta ári.
Þetta má lesa í fréttatilkynningu frá
forseta norska stórþingsins Olemic
Thommessen frá 8. desember 2017.
Multiconsult hafnaði kröfum
norska þingsins með yfirlýsingu í
apríl 2018 en bauðst til að greiða 9
milljónir norskra króna. Málið er
nú til meðferðar hjá norskum dómstólum, eftir því sem næst verður
komist.

Verðdæmi
Verðdæmi
Stærð 80x80 cm Stærð 80x80 cm

64.900

49.900

Vandaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás. Einnig fylgir
sturtustangasett.

Sturtuklee úr öryggisgleri með hvítu gleri í
baki. Rennihurð með 8
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás.

Stærðir
70 x 90 cm.

Stærð
90 x 90 cm.

Verð
Verð
Stærð 70x90 cm Stærð 90x90 cm

73.900

83.900

Gæði, úrval
& gott verð
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

ÍSLANDSMEISTARI
Í JIU JITSU

Í

sfirðingurinn Sigurður Óli
Rúnarsson varð um þarsíðustu
helgi Íslandsmeistari í sínum flokki í jiu jitsu. Í fyrsta sinn
var keppt í Laugardalshöllinni, en
íþróttagreininni hefur vaxið fiskur
um hrygg á undanförnum árum.
Sigurður Óli keppti í hvítbeltisflokki
í þyngdarflokki léttari en 100 kg.
Alls voru 102 keppendur á mótinu
og voru þrír í keppnisflokki Sigurð-

ar Óla. Var hann sigurorð af þeim
báðum og varð því ótvíræður sigurvegari.
Sigurður óli Rúnarsson hefur
getur sér gott orð í öðrum íþróttagreinum og lét til dæmis um tíma
með ÍR í handknattleik karla i úrvalsdeildinni. Hann sagðist vera
búinn að ákveða að einbeita sér að
glímunni.

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

þekking – reynsla – þjónusta

HÁGÆÐA ÞENSLUTENGI
Ráðgjöf, þjónusta og sala – 30 ára reynsla
GÚMMÍ – VEFUR – STÁL
Standard tengi eða sérhönnuð eftir þörfum viðsipavina
Uppmælingar og uppsetning ef óskað er

Vagnhöfða 12 | 110 Reykjavík | Sími 567 2800 | mdvelar@mdvelar.is | www.mdvelar.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

13. tölublað
7. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

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

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

Kostnaðarmat
launafólks

📢📢

SIGVALDI
KALDALÓNS
Á VESTFIRSKA
SVIÐIÐ

K

ómedíuleikhúsið frumsýndi
4. október í Hannesarholti
í Reykjavík leikverk um Sigvalda Kaldalóns, lækni og einn ástsælasta lagahöfund Íslendinga. Er
þetta 43. verk Kómedíuleikhússins. Í
verkinu dvelur skáldið við þau 11 ár
sem hann átti heima í Ármúla í Ísafjarðardjúpi.
Elfar Logi Hannesson,leikur Sigvalda og Sunna Karen Einarsdóttir,
lék einnig í verkinu auk þess að annast hljóðfæraleik. Leikstjóri er Þröstur
Leó Gunnarsson. Öll eru þau Vestfirðingar í húð og hár.
Tekist hefur að draga upp afar
áhugaverða mynd af skáldinu ástsæla
með lýsingum á högum, starfsaðstöðu
og sveitungum Sigvalda Kaldalóns.
Byggt er einkum á ævisögu Sigvalda
Kaldalóns og kemur ljóslega fram
hversu mjög hann unni Djúpinu og
Vestfirðingum og þau miklu áhrif sem
dvölin fyrir vestan hafði á lagasmíðar
hans. Það er kannski engin tilviljun að
það eru Vestfirðingar sem standa að
þessari sýningu og halda á lofti minningu skáldsins og tengslum við Vestfirði. Leikmynd var einföld, en stílhrein og hitti vel í mark. Kærar þakkir
fyrir framtakið og glæsilega sýningu.
Fullt var út úr dyrum á frumsýningunni og leikendum, leikstjóra og
verkinu vel fagnað. Um næstu helgi
verða sýningar fyrir vestan, á Ísafirði
á laugardaginn og á Þingeyri á sunnudaginn.

Lágmarkslaun
í dag

Krafa um
lágmarkslaun

300.000

425.000

Lífeyrissjóður

12.000

17.000

Skattar

52.492

96.820

2.100

2.975

ÚTBORGAÐ

233.408

308.205

Húsnæði

125.000

125.000

Framfærsla

228.850

228.850

Samtals

353.850

353.850

-114.638

-39.841

Laun

Félagsgjald

MISMUNUR

Miðað er við lágmarkstekjutryggingu og óbreytt verðlag og
skattlagningu. Framfærsla er byggð á framfærsluviðmiðum
velferðarráðuneytisins fyrir barnlausan einstakling.

Tæki til vetrarþjónustu

