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Lýðháskólinn á Flateyri var settur í 
fyrsta sinn 22. september síðast-
liðinn að viðstöddu fjölmenni. For-

seti Íslands flutti ávarp auk þeirra Runólfs 
Ágústssonar, formanns stjórnar skólans og 
Daníels Jakobssonar, formanns bæjarráðs. 

Helena Jónsdóttir er skólastjóri og setti 
hún skólann. Við skólann verða tvær náms-
brautir og um þrjátíu nemendur. 

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

Okkar félagsmenn sækja 
endurmenntunarnámskeið til að 
viðhalda hæfni og bæta 
fagmennsku. 
Það getur þú bókað! 

Þegar þú gerir kröfur um gott grip, mýkt í akstri og hljóðlát dekk þá 
er valið einfalt. Yokohama iceGUARD

20 naglalínurEndurbættur nagli Betri bremsun á ís

Skeifunni 5 • 460 3002
Skútuvogi 12 • 460 3003

Kynntu þér úrvalið af dekkjum inn á dekkjahollin.is
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Tabula gratulatoria

Jón Baldvin Hannibalsson áttræður

Þann 21. febrúar 2019 verður hinn aldni leiðtogi íslenskra jafnaðar-
manna, Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi fjármála- og utanríkis-
ráðherra, áttræður. Af því tilefni verður gefin út bók eftir Jón Baldvin 
þar sem hann mun einkum fjalla um frumkvæði Íslands að stuðningi 
við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsþjóða, samningana við ESB um Evr-
ópska efnahagssvæðið (EES) og Norræna módelið sem raunhæfan 
valkost við auðræði nýfrjálshyggjunnar. 

Velunnurum Jóns Baldvins gefst nú kostur á að skrá nafn sitt á heilla-
óskaskrá í tilefni þessara tímamóta og að fá bókina á forlagsverði, eða 
á kr. 6.000 með sendingarkostnaði. Hægt er að panta verkið hjá út-
gefandanum á netfanginu skrudda@skrudda.is eða í síma 552 8866. 
Bókin verður send í byrjun febrúar 2019.

Til að panta bókina og fá nafn sitt jafnframt á heillaóskaskrána þarf 
að senda inn nafn, kennitölu og heimilisfang. Sé óskað eftir að greiða 
verkið með greiðslukorti þarf að senda kortanúmer og gildistíma, ann-
ars verður stofnuð krafa í heimabanka. Nánari upplýsingar fást hjá 
forlaginu.

SKRUDDA
Hamarshöfða 1
110 Reykjavík

skrudda@skrudda.is

Umhverfisráðherra hefur 
framlengt um fimm ár 
skipun Ásdísar Hlakkar 

Theodórsdóttur í embætti forstjóra 
Skipulagsstofnunar ríkisins. Fimm 
ára ráðningartími hennar rann út 
í lok júlí í sumar og nýtt ráningar-

tímabil hóafst 1. ágúst. Starfið var 
ekki auglýst. Umhverfisráðuneytið 
hefur ekki greint frá skipuninni en 
upplýsingafulltrúi ráðuneytisins 
staðfesti ráðninguna í svari við fyr-
irspurn blaðsins Vestfirðir.

Jón Jónsson, þjóðfræðingur hef-
ur verið ráðinn verkefnisstjóri  
rannsóknarseturs Háskóla Ís-

lands á Ströndum, Þjóðfræðistofu. 
Þrjár umsóknir bárust um starfið en 
tvær voru dregnar til baka.

 Jón er með meistarapróf í þjóðfræði 
frá Háskóla Íslands. Áður en hann kom 
til starfa við rannsóknasetrið starfaði 
hann sem menningarfulltrúi Vestfjarða 
í tæpan áratug. Þar áður rak Jón rekið 
eigið fyrirtæki á sviði miðlunar sögu og 
þjóðfræða. Jón hefur stundið margvís-
legar rannsóknir í þjóðfræði. 

Jón hefur gegnt tímabundnu starfi 
við rannsóknasetrið síðustu tvö árin 
eða frá því að setrinu var komið á fót 
haustið 2016. Sæunn Stefánsdóttir, for-
stöðumaður Stofnunar rannsóknasetra 
Háskóla Ísland, segir að með ráðn-
ingunni sé starfið orðið ótímabundið 
og þannig mikilvægt skref tekið til að 
festa starfsemi Rannsóknaseturs HÍ á 

Ströndum – Þjóðfræðistofu enn betur 
í sessi.

Með samningi mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytisins og Stofnun-
ar rannsóknasetra Háskóla Íslands í 
ársbyrjun 2016 var sett af stað vinna 
við að greina tækifæri og leiðir við að 
koma rannsóknasetrinu á fót, en áður 
hafði Strandagaldur staðið fyrir rekstri 
Þjóðfræðistofu á Hólmavík. Á grunni 
þessarar vinnu varð úr að ráðuneytið 
fól Stofnun rannsóknasetra Háskóla 
Íslands að hefja starfsemi rannsókna-
seturs í þjóðfræði á Ströndum, í náinni 
samvinnu við heimamenn. Að hluta til 
er byggt á þeim góða grunni sem áður 
hafði verið lagður með starfsemi Þjóð-
fræðistofu Strandagaldurs. Aðsetur 
rannsóknasetursins er í Þróunarsetrinu 
á Hólmavík.

Rannsóknasetur Háskóla Íslands 
á Ströndum – Þjóðfræðistofa er eitt af 
níu rannsóknasetrum Háskóla Íslands 

um landið. Viðfangsefni þeirra eru 
fjölbreytt, en á meðal þeirra eru lífríki 
hafsins, umhverfi og landnýting, hvalir, 
fiskar og fuglar, ferðamál, bókmenntir, 
sagnfræði, fornleifafræði og þjóðfræði.

Ásdís Hlökk áfram forstjóri 
Skipulagsstofnunar

Jón Jónsson ráðinn á rannsóknarsetrið

Fyrir tveimur vikum gekk Ólaf-
ur Sæmundsson frá Patreks-
firði á fund Guðmundar Inga 

Guðbrandssonar umhverfis og auð-
lindaráðherra. Að sögn Ólafs var til-
gangur fundarins var fyrst og fremst 
að vekja athygli á þeim harða hnút 
sem sem er í málum er varðar bætt-
ar samgöngur á Vestfjarðarvegi no 60 
um Gufudalssveit.

„Ég tjáði ráðherra hug minn í þeim 
málum og hverja ég teldi vera lausnina 
í þeim, ráðherra hlustaði á mín rök, 
en kom svo sem ekki með tillögu að 
neinni lausn enda ætlaðist ég alls ekki 
til þess, við ræddum málið fram og til 
baka og vorum samála um margt en 
ekki allt.

Ég sagði ráðherra það að ég hafi 
tekið eftir því að í nýju samgönguá-
ætlunin sem lögð var fram í vikunni 
hafi verið lítil texti um Þjóðveg 60 sem 
væri eitthvað á þessa leið, hafist verði 

handa við gerð nýs vegar ef samkomu-
lag náist um hvað leið skuli farin.“

Sagðist Ólafur Sæmundsson 
treysta því að Umhverfisráðherra og 
hans ráðuneyti myndi vinna að því 
með vegagerðinni að valin verði leið 
sem verði láglendisvegur og uppfylli 

allar helstu öryggiskröfur sem gerðar 
eru til nútíma samgangna.

„Að lokum færði ég ráðuneytinu 
mynd að gjöf sem frændi minn Hall-
dór Baldursson teiknaði í júlí 2014, 
þessi mynd á að minna okkur á að 
þetta getur ekki verið svona lengur.“

Útgerðarfélagið Skúli ehf á 
Drangsnesi tók um síðustu 
helgi í notkun nýtt hús-

næði undir beitningaraðstöðu og 
frystigeymslur. Um er að ræða við-
byggingu við frystihúsið á Drangs-
nesi alls um 300 m², að hluta til á 
tveimur hæðum. Verður öll aðstaða 
hin besta eftir breytinguna. Óskar 
Torfason, framkvæmdastjóri félags-
ins gerði grein fyrir framkvæmdum. 
Kostnaður er um 60 milljónir króna 
og hafa þegar um 50 milljónir króna 

verið greiddar. Fjárhagsstaða fé-
lagsins er afar góð, eigið fé er liðlega 
200 milljónir króna og félagið fékk 
á dögunum viðurkenningarskjal 
frá Credit Info sem framúrskar-
andi fyrirtæki 2018, en aðeins 2% 
fyrirtækja á landinu komast í þann 
flokk.

Útgerðarfélagið Skúli var stofnað 
2002 með stuðningi Byggðastofn-
unar sem lagði því og fleiri fyr-
irtækjum á Vestfjörðum til eigið 
fé. Tilgangur félagsins er að eiga 

aflaheimildir og styrkja útgerð 
í plássinu. Hefur það gengið eftir 
þessi 16 ár og er meginhluti veiði-
heimildanna í byggðarlaginu í eigu 
félagsins.

Nýtt húsnæði á Drangsnesi

VILL LÁGLENDISVEG
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Það verður stöðugt auðveldara að keyra um landið á orku náttúrunnar, enda fjölgar hraðhleðslum ört við hringveginn. 
Með opnun hraðhleðslu á Ísafirði eiga rafbíla eigendur betri möguleika á að ferðast á hreinum, innlendum orkugjafa 
um Vestfirði og þaðan norður, suður og austur. 

Til hamingju rafbílaeigendur og til hamingju Vestfirðingar.

Við opnum 
hringinn

Fitjar
Freysnes

Hvolsvöllur

Minni Borg

Hveragerði

Þorlákshöfn

Akranes

Borgarnes

Staðarskáli

Blönduós

Varmahlíð

Sauðárkrókur

Akureyri
Mývatn

Egilsstaðir

Stöðvarfjörður

Djúpivogur

Selfoss

Hellisheiði

Vík

Kirkjubæjar-
klaustur

Jökulsárlón

Reykjavík & 
nágrenni

Skjöldólfsstaðir

Nesjahverfi

Húsavík

Ólafsvík

Ísafjörður
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Yfir Vestfirðinga ríður eitt stofnanaáfallið 
enn. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamála hefur fellt úr gildi rekstrarleyfi 

fyrir 17.500 tonna laxeldi í sjó í Patreksfirði og 
á Tálknafirði.  Óafgreiddar eru kærur um sjálft 
starfsleyfið. Stofnanir inn framkvæmdasvaldsins 
takast á um laxeldið. Úrskurðarnefndin finnur að 
gerðum Skipulagsstofnunar og Matvælastofnunar 
og tekur nú til meðferðar kæru á Umhverfisstofn-
un. Þessi stofnanasirkus hefur þá einu niðurstöðu 
í för með sér að uppbygging laxeldis í sjó á Vestfjörðum  tefst og jafnvel 
stöðvast eins í Ísafjarðardjúpi.

Deilt um peninga
Átökin snúast ekki um hárfína lögfræði. Lagaþræturnar sem andstæðingar 
laxeldis bjóða upp á eru birtingarmynd átaka, afleiðing en ekki orsök. Átök  
snúast ekki heldur um vernd laxastofna. Áratuga fiskrækt með hrognakok-
teilum bæði innlendum og erlendum í velflestum ám landsins staðfesta að 
markmiðið var að efla stangveiðina en ekki að vernda staðbundna stofna. 
Þetta snýst um peninga og ekkert annað. Flóknara er málið ekki. 

Fyrir Vestfirðinga snýst málið líka um peninga. Af laxeldi í sjó má vænta 
þess að hafa miklar tekjur, fjölda starfa, fjölgun íbúa og hækkandi verðmæti 
verðlítilla íbúða. Laxeldið í sjó uppfyllir líka að vera það  eina sem staðið 
hefur til boða síðustu 20 árin: að vera eitthvað annað. 

Stefnan mörkuð 2004
Fyrir hálfum öðrum áratug gerðu stjórnvöld sátt í málinu. Mörkuð var sú 
stefna að banna laxeldi í sjó um allt land, nema þar sem stangveiðihags-
munirnir voru hverfandi. Frá þeim tíma hefur eldið aðeins verið leyft á Vest-
fjörðum, hluta af Austfjörðum og í Eyjafirði.  Þarna var gengið mjög langt 
til móts við áhrifamikinn og háværan hóp veiðiréttindamanna. Við þetta 
samkomulag hefur verið staðið. En innan stangveiðihópsins eru menn sem 
vilja enga sátt. Þeir hafa grafið undan samkomulaginu og hafa sterk tök inn-
an margar stjórnmálaflokka, að ekki sé talað um nokkrar stofnanir sem eru 
undirlagðar talibönum að þessu leytinu til. Þar hefur Hafrannsóknarstofnun 
verið misnotuð til þess að skapa þá trú að laxeldi sé sérstaklega varasamt 
fyrir land og þjóð. Svonefnt áhættumat hefur ekki gengið í gegnum vísinda-
lega prófraun og er hvergi til í heiminum, en er engu að síður notað sem 
vísindaleg rök gegn laxeldinu.

Laxeldið gefur miklar tekjur
Fyrirsjáanlegt er að laxeldið mun gefa miklar tekjur. Útflutningstekjur 2016 
af um 10 þúsund tonna framleiðslu voru um 10 milljarða króna og er þó 
laxeldið enn á byrjunarstigi. Stangveiðin gefur miklu minna af sér. Miðað 
við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá 2004 má ætla að beinar 
tekjur hafi verið 3,5 – 4 milljarðar króna. Fimmtíu þúsund tonna framleiðsla 
á Vestfjörðum, sem meira að segja Hafrannsóknarstofnun segir mögulega, 
myndi gefa um 50 milljarða króna í útflutningstekjur á hverju ári. Því myndi 
fylgja um 800 störf bein og óbein og mannfjölgun á Vestfjörðum gæti orðið 
um 1800 manns sé miðað við mat KPMG sem unnið var á síðasta ári. Ætla 
má að unnt verði hæglega að framleiða 150 þúsund tonn á Íslandi. Gengi 
það eftir væri búið að auka tekjur þjóðarinnar um 150 milljarða króna og fer 
þá að slaga upp í sjávarútveginn.

Þessi möguleikar eru raunhæfir, verðið á laxinum er gott og því spáð 
að svo verði næstu ár, fjárfestar eru fúsir til þess að setja peninga í upp-
bygginguna og greinin tekjur framförum jafnt þétt í búnaði og öðru varð-
andi reksturinn. Fiskeldi er mjög vaxandi í heiminum og Sameinuðu þjóð-
irnar kalla eftir auknu fiskeldi til þess að mæta aukinni fæðuþörf heimsins 
vegna fólksfjölgunar.

Stangveiðin verður áfram
Engin ástæða er til þess að ætla að laxeldið hafi skaðleg áhrif á villta 
laxastofna og því mun sú atvinnugrein eiga sína möguleika áfram. Í opin-
berri umræðu hér á landi fara hátt ýkjur um hættur af laxeldi. Ekkert er þó 
handfast eða staðfest um blöndun stofna, aðeins tilgátur og upphlaup. 

Skæruliðastjórnmál
Öfgar og óbilgirni eru orðin að alvarlegasta vandamáli íslenskra stjórnmála. 
Talibanarnir innan veiðiréttarhópsins virða ekkert nema eigin kröfur og 
standa ekki við markaða stefnu stjórnvalda. Við þetta bætist svo að  nátt-
úruvernd er í hugum töluverðs hóps ofar öllu öðru og þar með talið þörfum 
fólks víða um land. Venjulegt alþýðufólk á Vestfjörðum á ekki bandamann í 
hópi þessara skæruliða sem hefur sótt í ráðandi störf hjá opinberum stofn-
unum sem huga að umhverfismálum. Sjást merki um það í hverju hags-
munamáli Vestfirðinga á fætur öðru að helstu tálmanirnar er að finna inn-
an stofnana ríkisins í formi einstrengislegrar túlkunar  á lögum og skorts 
á vilja til lausna. Mál er að linni. Annars verða landsmenn sviptir miklum 
möguleikum til efnahagslega ávinnings.

Kristinn H. Gunnarsson
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Skæruliðar innan 
stofnana

Vestfirska vísnahornið
Jón Atli Játvarðsson á Reykhólum 

hefur sjálfsagt fylgst agndofa með 
fréttum af Orku náttúrunnar eins 

og velflestir landsmenn. Honum varð að 
orði að það hefði orðið útsláttur:

Orkuskiptin eru hafin,
útslagið við mælir fraus.
Einhver tengill illa skafinn
orðinn kapall rafmagnslaus.

Endaði með auknum harmi
eins, á rásum ljósvakans.
Burtu rann á reiðhjólsgarmi
með ryðgað stolt til Bjarmalands.

Indriði á Skjaldfönn minnist á skýr-
slu Hannesar Hólmsteins um orsakir 
hrunsins fyrir áratug, sem loksins leit 

dagsins ljós eftir langa mæðu:
Hannes á leiðindin lítur.
Líðst ekki á Davíð neinn skýtur.
Hann smúlar og smúlar, 
púlar og púlar
uns karlinn er loks orðinn hvítur.

Jón Atli yrkir líka um skýrslu Hann-
esar í orðastað hans:

Fór ég yfir einhver gögn.
Engin þekkt er syndin.
Um glapræði er grafarþögn
og glansar fegruð myndin.
Klökkur yfir trausti og trú
sem tekin var að láni.
Mældist hraði á mjólkurkú
sem moldvörpu á Skáni.
Útkoman nú öllum kunn

og endaslöpp við metum.
Teljum þetta gagnagrunn
og gerum súg að Bretum.

Botninn í þáttinn slær Indriði á 
Skjaldfönn:

Flest Reykjavíkurbréf áðurnefnds 
Davíðs ganga út á það að bera blak af 
núverandi Bandaríkjaforseta.

Ennþá skapar Trumpur tjón
títt, um lönd og álfur.
Það er vont að vera flón
og vita ei af því sjálfur. 

Með haustkveðjum
kristinn H. Gunnarsson

Laxeldi: 

rekstrarleyfið fellt úr gildi
Úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála hefur fellt úr 
gildi rekstrarleyfi sem Mat-

vælastofnun veitti Fjarðarlax ehf fyr-
ir 10.700 tonna ársframleiðslu á laxi. 
Sama dag felldi nefndin einnig úr gildi 
rekstrarleyfi Artic Sea Farm fyrir 6.800 
tonna ársframleiðslu á laxi. Bæði leyfi 
náðu til framleiðslu í opnum sjókvíum 
í Patreksfirði og á Tálknafirði og voru 
þau veitt 22. desember 2017. 

Óafgreiddar eru hjá nefndinni þrjár 
kærur  þar sem kærð er sú ákvörðun 
Umhverfisstofnunar að veita fyrirtækj-
unum tveimur starfsleyfi fyrir sama 
eldi.

Ríkisstofnanir kærðar
Kærðar eru í þessum fimm málum 
ríkisstofnanirnar Matvælastofnun og 
Umhverfisstofnun. Auk þeirra kemur 
Skipulagsstofnun ríkisins að málinu 
vegna álits stofnunarinnar á skýrslu 
um mat á umhverfisáhrifum, sem er 
grunnskjal í málum sem þessum. Taldi 
Skipulagsstofnun að  skýrslan uppfyllti 
skilyrði laga og reglugerðar um mat 
á umhverfisáhrifum. Krafist var að 
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hafi eldislax í Vatnsdalsá, sem fellur til 
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það unað að aðeins sé  í mati á um-
hverfisáhrifum að einungis séu metin 
umhverfisáhrif eins valkosts.“ Fari af 
þeim sökum ekki fram sá nauðsynlegi 
samanburður á umhverfisáhrifum fleiri 
kosta til þess að leyfisveitandi geti tek-
ið upplýsta afstöðu að fullrannsökuðu 
máli. Snýr þessi gagnrýni einkum að 
Skipulagsstofnun sem fer með það hlut-
verk í umsóknarferlinu að fylgjast með 
gerð mats á umhverfisáhrifum og gera 
athugasemdir ef mats fylgir ekki lögum 
og reglum. Skipulagsstofnun gerði ekki 
athugasemdir við að aðeins einn kostur 

var tekinn til mats. Gaf stofnunin út 
sitt álit á matsskýrinu fyrirtækisins eins 
og lög mæla fyrir um og segir um það: 
„Skipulagsstofnun telur að matsskýr-
slan uppfylli skilyrði laga og reglugerð-
ar um mat á umhverfisáhrifum.“

Úrskurðarnefndin færir svo í 
löngu mál rök fyrir því að bera þurfi 
saman mismunandi kosti og vísar til 
Hæstaréttardóms frá 16.2. 2017 um 
Suðurnesjalínu 2 til stuðnings þeirri 
lagatúlkun. Því til viðbótar má vísa á 
úrskurð úrskurðarnefndarinnar frá okt 
2016 varðandi Þeistareykjarlínu. Þar 
var einmitt framkvæmdaleyfi sveitar-
stjórnar fellt úr gildi á sömu forsendu.

Skipulagsstofnun vissi
Það er athyglisvert að þarna eiga í hlut 
fjórir aðilar innan framkvæmdavalds-
ins eða á stjórnsýslustigi eins og það 
heitir. Fyrir utan úrskurðarnefndina 
er það Skipulagsstofnun, sem veitir álit 
á umhverfismatið, Umhverfisstofnun 
sem veitir starfsleyfi og Matvælastofn-
un sem veitir rekstrarleyfi. 

Ráðherra skipar alla nefndar-
menn. Hann velur formann og vara-
formann og fær tilnefningu um aðra 
frá Hæstirétti. Úrskurðarnefndin 
hefur lokaorðið og bindur hendur 
ráðherra. Hins vegar er hægt að bera 
úrskurðina undir dómstóla. Eftir 
Hæstaréttardóminn um Suðurnesja-
línu 2 og úrskurð nefndarinnar um 
Þeistareykjarlínu máttu ríkisstofnan-
irnar Skipulagsstofnun og Umhverfis-
stofnun vita hvernig línurnar lágu sem 
lagðar voru  þarmeð, enda komu þær 
að Þeistareykjalínu málinu. Þessi vit-
neskja lá fyrir meðan leyfisumsóknin 
var til meðferðar hjá Matvælastofn-
un. Þegar Skipulagsstofnun hleypir 
fram án athugasemda umhverfismati 
með aðeins einum valkosti var verið 
að leggja upp í hendurnar á vænt-
anlegum kærendum leið til þess að 
vinna kærumálið. Spurningar hljóta 
að vakna um framgöngu Skipulags-
stofnunar. Matvælastofnun verður líka 
að skýra það hvers vegna hún lét sem 
hún vissi ekki af fyrirliggjandi afstöðu 
úrskurðarnefndarinnar og Hæstaréttar. 
Úrskurðarnefndin situr uppi líka með 
óútskýrða stefnubreytingu um rétt til 
aðildar að kæru. 

Framkvæmdaaðilar í laxeldi í sjó 
eiga ekki létt verk fyrir höndum að 
glíma við fjórhöfða stofnanaþurs þar 
sem hatrammir andstæðingar laxeldis 
í sjó virðast vera innanbúðarmenn í 
lykilstöðum. 



 
Tæki til vetrarþjónustu 

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

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

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

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

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

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

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

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

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

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

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

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.
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6   4. október 2018

Loftslagsgangan 8. september 2018

Við erum mörg í þessari göngu 
því til viðbótar við okkur hér á 
Íslandi eru alls eru skráðir 850 

viðburðir í 95 löndum. Hundruðir millj-
óna manna um allan heim eru núna í 
dag að ganga fyrir loftslagið. Yfirskrift 
göngunnar er að við verðum að grípa til 
aðgerða strax. 

Orð prestsins Martin Niemöller eiga 
við ástandið í dag en hann endaði sem 
sérstakur fangi Hitlers í Sachenhausen, 
og er helst minnst fyrir þessi meitluðu 
orð:

"Fyrst komu þeir að ná í kommún-
istana.  En ég var ekki kommúnisti, svo 
ég sagði ekkert.

Svo komu þeir að sækja verkalýðsleið-
togana,  en ég var ekki verkalýðsleiðtogi 
og gerði því ekkert.

Svo sóttu þeir gyðingana, en ég var 
ekki gyðingur og lét það afskiptalaust.

Og þegar þeir sóttu mig, þá var enginn 
eftir sem gat talað máli mínu.“

Við erum síðasta kynslóðin sem get-
ur gripið til aðgerða, það getur enginn 
komið á eftir okkur. Við höfum nokkur 
ár og gleymum því ekki að þolmarka-
dagur auðlinda jarðarinnar var í ár 1. 
ágúst þ.e. auðlindir jarðarinnar eru ekki 
sjálfbærar eftir 1. ágúst.

En sem betur fer er verkefnið ekki 
flókið en við verðum að vinna saman. 
Við verðum öll að bera ábyrgð á okkar 
kolefnisspori og til að ná stórum skref-
unum þá verða stjórnvöld að huga að 
kerfinu sem unnið er eftir.  Það er hægt 
að ná miklum árangri hratt ef við hugs-
um dæmið.

En hvað nákvæmlega eigum við að 
gera?

1. Við verðum að gera það 
ósýnilega sýnilegt. Við verðum 
að gera kolefnissporið sýnilegt 

og verðleggja það mjög svo 
takmarkaða rými sem eftir er í 
lofthjúpnum. 
Dæmi um það er að merkja alla vör-
ur á einfaldan hátt svo neytendur geti 
valið þær vörur sem eru sjálfbærastar 
og ábyrgastar. Gerum neytendum valið 
auðveldara og að verðið á vörunum sýni 
hvað ábyrgast er að velja. Vistvænasti 
kosturinn á að njóta þess. 

Þannig gætu neytendur séð kolefnis-
sporið af vörum sem búið er að flytja yfir 
allan hnöttinn og borið saman við vöru 
sem er framleidd innanlands. Því minna 
kolefnisspor því ódýrara.

Í Hollandi er hægt að sjá þegar þú 
kaupir lestarmiða hversu mikið þú spar-
ar í staðinn fyrir að keyra eða fljúga.

Við eigum að velja íslenskt og styðja 
við innlenda vistvæna framleiðslu með 
lítið kolefnisspor. Við eigum frekar 
að kaupa tómata frá Friðheimum en 
frá Frakklandi og gúrkur frá Gufuhlíð 
frekar en Grikklandi.

2. Við verðum að setja inn 
hvata og gera það létt að velja 
rétt
Það er ástæða fyrir því að Norðmenn 
hafa hæsta hlutfall af rafbílum; Þeir gera 
vel við þá sem velja að kaupa rafbíla. 
Frítt í ferjur, jarðgöng, bílastæði o.fl.

Annað dæmi um góðan hvata er 
Samgöngusamningar sem vinnustað-
ir hérlendis gera við þá starfsmenn 
sína sem koma hjólandi í vinnuna eða 
með almenningssamgöngum. Það er 
sprenging í þessu og dæmi um góða 
breytingu sem hefur mikil áhrif.

Víða erlendis er lægri virðisauki fyrir 
viðgerðir á hlutum. Þannig er það gert 
hagkvæmar að laga hlutina frekar en að 
kaupa nýtt. 

Við verðum einnig að styðja við bak-

ið á frumkvæði sem miðar að því vinna 
að loftsagsmálum. Dæmi um það er 
Viðgerðakaffið á Akureyri og Tólatekið 
sem er í vinnslu og þá kaupir þú ekki 
verkfæri heldur færð þau lánuð eins og 
í bókasafninu.  Annað dæmi sem við 
verðum að styðja við er kolefnisjöfnun 
sauðfjárbænda og kúabænda og ívilnan-
ir á vistvæna ferðaþjónustu.

 3. Draga úr sóun á öllum svið-
um og að það kosti að kasta
Ef marka má könnun Landverndar 
henda Reykvíkingar 5.800 tonnum af 
mat og drykk árlega. Hver einstakling-
ur hendir um 48 kg á ári sem gerir um 
150 þúsund krónur fyrir fjögurra manna 
fjölskyldu. Þetta samsvarar a.m.k. 4.5 
milljörðum króna. 

Í Frakklandi eru komin lög sem 
banna stórmörkuðum að henda mat 
sem ekki er útrunninn.  Þeir verða að 
selja hann t.d. í dýrafóður eða gera ódýr-
ari eða gefa.

Það er talið að 30% af heilum mat 
sé hent. Sem þýðir að þriðja hvert lamb 

sem við kaupum endar í ruslinu, þriðji 
hver tómatur, kartafla, epli o.s.frv.  Við 
verðum að endurskoða neysluna og 
neysluhagkerfið sem við búið við. Við 
höfum ekki efni á svona vitleysu. 

4. Stjórnvöld verða að setja 
skýr stefnumótandi mörk
Við þurfum ekki að finna upp hjól-
ið og getum leitað í reynslu annarra 
þjóða. Frakkar hafa tilkynnt að þeir 
ætli að banna sölu á nýjum bílum sem 
aka á jarðefnaeldsneyti árið 2025, sem 
og Hollendingar. Við gætum gert það 
sama. 

Öllum borgum í Svíþjóðar er leyft til 
að banna bíla sem brenna jarðefnaelds-
neyti frá og með 2020.  Eingöngu bif-
reiðar sem aka á vistvænni orku verða 
leyfðar á ákveðnum svæðum í Stokk-
hólmi.

 Portúgal ákvað að leggja áherslu á 
að styðja við græn störf og nú er Portú-
gal meðal þeirra landa sem horft er til 
á því sviði.

Við gætum sett eftirfarandi línur 
strax:

a. Að banna brennslu á svartolíu 
strax innan lögsögunnar

b. Öll skip skuli komin á vistvænt 
eldsneyti innan 10 ára

c. Gefið út yfirlýsingu um að aldrei, 
aldrei verði farið í að nýta þá olíu sem 
hugsanlega er að finna í íslenskri lög-
sögu.

d. Banna sölu á nýjum bifreiðum 
sem brenna jarðefnaeldsneyti árið 2025 
líkt og Frakkar og Hollendingar hafa 
gert. 

5. Draga úr kjötneyslu 
og fylgja þeirri þróun sem er að verða 
í heiminum þar sem fleiri og fleiri velja 
eingöngu matvæli úr jurtaríkinu.  Víða 
erlendis er kjötlaus mánudagur. Fram-
leiðsla á kjöti er með mikið kolefnisspor.

6. Rækta skóga og ná gróð-
urþekju á illa farið land til að 
binda CO2 
Við þurfum að fá bændur meira inn í 
loftslagsbaráttuna til að rækta landið og 
ná gróðurþekju á illa förnu landi. Rækta 
skóg og endurheimta votlendið.  Miklir 
möguleikar eru á Íslandi til að ná mikl-
um árangri með lítilli fyrirhöfn.

7. Endurheimta votlendið
Tveir þriðju af þekktri losun gróð-

urhúsalofttegunda kemur úr röskuðu 
eða framræstu votlendi. Einfaldasta, 
ódýrasta og stórvirkasta aðgerðin sem 
við Íslendingar getum farið í er að 
endurheimta votlendið og stöðva þá 
gríðarlega miklu losun sem þar er. Um 
leið og vatnið er komið aftur á mýrina 
og súrefnið farið þá stöðvast rotnunin á 
jurtaleifunum. 

Landeigendur sem eiga framræst 
land verða að upplifa ábyrgð sína þar. 
Almenningur og fyrirtæki geta lagt sitt 
af mörkum í gegnum Votlendissjóðinn 
sem styður við bakið á þeim landeigend-
um sem vilja taka á sínum málum. Það 
er margt spennandi að gerast:
n    Í Fjarðabyggð er unnið að endur-
heimt votlendis en Fjarðabyggð var 
fyrsta sveitarfélagið til að taka skrefið. 
n    Verktakafyrirtækið Suðurverk geng-
ur fram fyrir skjöldu og mun á eigin 
kostnað loka skurðum og endurheimta 
votlendi í Arnarfirði og stöðva þannig 
rúmlega þúsund tonn af CO2.
n    IKEA, Faxaflóahafnir, Johan Rönn-
ing og Fosshótel hafa gengið fram fyrir 
skjöldu og sett stórar upphæðir í endur-
heimt votlendis.
n Bergþóra og Sigurbjörn á Kiðafelli 
í Kjós gáfu sjálfum sér í afmælisgjöf 
að endurheimta allt ónýtt framræst 
votlendi á eigin jörð. Það byrjar strax í 
næstu viku.
n Hjónin Þorfinnur og Jófríður á Hofi 
í Norðfirði og nágranni þeirra Marvin á 
Svarthömrum munu endurheimta allt 
framræst votlendi á sínum jörðum strax 
í haust til að sýna ábyrgð. Með þessu búa 
þau til paradís fyrir votlendisfugla sem á 
eftir að laða að fuglaáhugafólk og stöðva 
í leiðinni árlega losun á yfir 500 tonnum 
af koltvísýringi. 
n Í vinnslu er mögulegt samstarf 
Votlendissjóðsins, sveitarfélaga og land-
eigenda á Snæfellsnesi til að fara skipu-
lega í að endurheimta ónýtt framræst og 
raskað votlendi þar. Verkefnið er ekki í 
höfn en þar er hægt að ná gríðarlegum 
árangri. 

Við þurfum öll að vera fyrirmyndir. 
Öll berum við ábyrgð. Enginn getur allt 
en allir geta eitthvað. Ef allir Íslendingar 
myndu byrja í dag að draga úr losun um 
1% væri það stór árangur. Brettum upp 
ermar og girðum í brók. 

eyþór eðvarðsson stjórnarformaður Votlendissjóðsins
Myndir Ingrid Kuhlman.

• 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

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027



    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.

 

          
           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                      til að hreinsa meltingarveginn og koma jafnvægi á starfssemi hans.

                FÆST Í MAMMA VEIT BEST, HEILSUHÚSUNUM 
                               OG HEILSUTORGI BLÓMAVALS
   

                   

Viltu vita meira?

Ítarlegri upplýsingar má
finna á vefsíðunni
mammaveitbest.is
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Ávarp forseta Íslands Guðna th. Jóhannessonar við fyrstu 
skólasetningu Lýðháskólans á Flateyri 22. september 2018 

Nemendur og starfslið Lýðhá-
skólans á Flateyri, skólastjóri 
og stjórnarformaður, formað-

ur bæjarráðs, bæjarstjórar, alþingis-
menn, aðrir góðir gestir. Til hamingju 
með daginn! Til hamingju með nýja 
skólann hér á Flateyri. Megi hann hvetja 
nemendur til dáða og efla byggðarlagið, 
okkur öllum í þessu landi til heilla. Með 
stofnun þessa skóla verður menntakerf-
ið fjölbreyttara, meira í boði fyrir hvern 
og einn sem vill afla sér aukinnar visku.  
Nú er hugmynd um lýðháskóla ekki 
ný af nálinni. Við getum helst rakið 
lýðskólahugmyndinna til hugsuðarins 
Grundtvigs og annarra í Danmörku 
sem mæltu fyrir umbótum og aukinni 
alþýðumenntun á nítjándu öld. Ytra 
kynntust Íslendingar lýðháskólum 
og það skal fúslega viðurkennt að sitt 
sýndist hverjum. Þannig vissi Matth-
ías Jochumsson, sá frjálslyndi andans 
maður, ekki alveg hvaðan á hann stóð 
veðrið í heimsókn til lýðháskólans 
fræga í Askov. Þarna blésu aðrir vindar 
en hann hafði áður kynnst, mikið frelsi 
og próf þekktust varla. „Mér fannst 
allt svo laust og óákveðið sem kennt 
var,“ sagði Matthías, „sífelldur söng-
ur og fyrirlestrar, lítil yfirheyrsla, fáar 
æfingar, allt miðað meira við tilfinn-
ingar en við eiginlegt nám og skilning 
eða ákveðna kunnáttu.“ En samt – eða 
kannski þess vegna – var eitthvað sem 
heillaði hinn hugsandi mann. Hann gat 
ekki annað en hrifist af þessum eldmóði 
menntunar og mannúðar, samkenndar 
og sjálfsræktar. Skáldið sagði áfram, og 
það er kjarni málsins: „Skólarnir áttu að 
vera líf fremur en ákveðinn lærdómur, 
vöknun og hjartans hressing fremur en 
erfiði og áreynsla.“ 

Og að því kom að lýðskólum á ung-
mennastigi var komið á fót hér á landi. 
Einna fremstur þar í flokki var Guð-
mundur Hjaltason alþýðufræðimaður, 
þekktur á sinni tíð en fáum kunnur 
um okkar daga. Próf voru eitur í hans 
beinum og öll ítroðsla sömuleiðis. Í 
heilræðum til barnakennara, kvæði 
sem Guðmundur birti árið 1889, orti 
hann svo um eðli sanns lærdóms: Ætíð 
sé í allri kennslu eitthvað nýtt, eitthvað 
sem að gjörir geðið glatt og hlýtt. Og 
enn fremur: Lærdómur sem leikur 
verði ljúfur þeim, þeir í skóla sjálfum 
sjái sælugeim. Fylg þú þeim um fjöll og 
dal með fróðleiks-tal, horf með þeim á 
himna ljós og holtarós. Þetta voru fögur 
áform, áheyrendur góðir. En hugsjónir 
lýðskólafólks fengu ekki nægan hljóm-
grunn hér á landi. Skólakerfið þróaðist í 

aðra átt. Vissulega var framför að skóla-
skylda festist í sessi. Í því kerfi urðu 
sumir þó ofan á en aðrir út undan, börn-
um raðað í bekki eftir meintri getu, og 
oftar en ekki mátti rekja frammistöðu í 
þröngum prófum til þess hvernig atlæti 
var heima fyrir frekar en hvaða kost-
um nemandinn var í raun búinn. Svo-
nefndir „tossabekkir“ tuttugustu aldar 
eru ömurlegur vitnisburður um hörku 
og misrétti í garð þeirra sem síst skyldi, 
og þessi skipting í góða nemendur og 
vonda gat svo sannarlega dregið dilk á 
eftir sér eins og Sigurður Pálsson skáld 
skrifaði í minningum sínum: „Þessi 
dilkadráttur var ákvörðun um örlög 
fyrir lífið, hvorki meira né minna.“ 

Gott og vel, en hvað með jákvæðan aga 
og álag, ekki síst þegar við horfum til 
framhaldsnáms, þar sem hver og einn á 
að bera ábyrgð á sjálfum sér? Vissulega 
þarf að gera kröfur í námi, leik og starfi. 
Við viljum eiga verkfræðinga sem hafa 
sýnt og sannað að þeir viti sínu viti um 
burðarþol; við verðum að treysta því að 
nýútskrifaðir læknar kunni sína líffæra-
fræði. Fólk í námi þarf að reyna á sig, 
leggja sig fram, finna kosti sína og efla 
þá.  En um leið þurfum við að rækta 
með okkur víðsýni og umburðarlyndi, 
vinna gegn þröngsýni og fordómum. Er 
sá læknir bestur sem kann allt í anató-
míu en ekkert í mannlegum samskipt-
um? Er sá verkfræðingur frábær sem 

getur reiknað og teiknað öll heimsins 
mannvirki en ber ekkert skynbragð á 
samband manns og náttúru? Og sjálf-
sagðar kröfur mega ekki skapa ofur-
kvíða. Er það farsælt veganesi í fram-
tíðina, sem fregnir berast af, að fjöldi 
háskólanema neyti örvandi lyfja til að 
geta kannski svarað betur spurningum 
á prófdegi? Er það rétt sem Kári Stef-
ánsson sagði eitt sinn, að próf væru 
uppfinning andskotans? 

Kæru nemendur lýðháskólans, og 
aðrir góðir gestir: Við þurfum fjöl-
breytni í mannlífinu, og þá að sjálfsögðu 
í skólakerfinu líka. Hér við þennan nýja 
skóla á Flateyri vantar ekki metnað þótt 
farnar séu ótroðnar leiðir að því marki 

að auðga einstaklinga og samfélagið um 
leið – byggðina hér, um gervallt landið 
og í raun víða veröld. Vissulega má var-
ast klisjur. Það er hins vegar satt, sem 
oft er sagt, að enginn er góður í öllu en 
allir góðir í einhverju. Það skuluð þið 
staðfesta, nemendur og kennarar hins 
nýja skóla. Góðir áheyrendur: Ég óska 
ykkur öllum hjartanlega til hamingju 
með Lýðháskólann á Flateyri. Ábyrgð 
ykkar er allnokkur. Þið þurfið að sýna 
hvað í ykkur býr, sanna að nú hafi verið 
stigið gæfuskref. Gangi ykkur vel, megi 
gifta fylgja hinum nýja skóla og öllum 
sem hann sækja.

Runólfur Ágústsson, 
formaður skólanefndar 

Forseti íslands 
situr í bókabúð-
inni á Flateyri.

Forseti Íslands heilsar Eyþóri  Jóvinsson við 
bókabúðina Bræðurnir Eyjólfsson

Myndir: Halla Signý Kristjánsdóttir, Marzellíus 
Sveinbjörnsson, Runólfur Ágústsson
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Virðulegur forseti, kæru nemendur og aðrir gestir
Það er afar stolt og hamingju-

söm skólastýra sem stendur 
hér fyrir framan ykkur í dag. 

Síðastliðinn miðvikudag tókum við 
á móti þeim 30 nemendum sem fylla 
bekki Lýðháskólans á Flateyri á hans 
fyrsta skólaári. Nemendum sem ég vil 
leyfa mér að kalla kalla íslands- já eða 
jafnvel AL-heimsmeistara í stökki. 

Leyfið mér aðeins að útskýra.
15. apríl síðastliðinn opnaði Lýðhá-
skólinn á Flateyri fyrir umsóknum og 
um leið hófst mikið kynningarátak á 
samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.

Ég geri ráð fyrir að þið sem hér 
eruð í dag hafið flest tekið eftir aug-
lýsingum, kynningarefni og fjöl-
miðlaumfjöllun um hinn nýja Lýð-
háskóla? Annað held ég hreinlega að 
hafi ekki verið  hægt  

En ég held að ekkert okkar, nema ef 
vera skyldi stjórnarformaðurinn okk-
ar -  sem hefur af svona skóla-stofn-
unar-stússi töluverða reynslu -  hafi 
getað séð fyrir þau jákvæðu viðbrögð 
sem skólinn fékk strax í upphafi. Að 
umsóknir myndu berast jafn skjótt 
og þær gerðu og í því magni sem að 
raunin varð. 

 Það er nefnilega svo að strax í 
apríl bárust nærri 25 umsóknir um 
skólavist fyrir þetta fyrsta skólaár 
Lýðháskólans. Og 20 aðrar fylgdu eft-
ir fyrir 21. júní þegar fresturinn rann 
formlega út. 

 Þegar farið var af stað með kynn-
ingarátakið var skólinn ennþá verk í 
vinnslu, og að mestu leiti aðeins til í 
höfðinu á þeim brautryðjendum sem 
að hugmyndinni stóðu. 

Með samhentu átaki og mikilli 
samvinnu hafa meðlimir stjórnar 
skólans, starfsfólk og óteljandi margir 
aðrir, unnið sleitulaust að því að hafa 
tilbúna alla þá þætti sem nauðsyn-
legir eru til þess að hefja þetta fyrsta 
skólaár. 

Og það hefur ekki verið lítið 
verk. 
Hér hefur verið komið upp glæsilegu 
skólahúsnæði sem er ekki lengur bara 
hugmynd, heldur raunveruleg um-
gjörð, raunverulegs skóla. Húsgögn, 
tölvur og tækni- og hugbúnaður er 
fyrir hendi. Námsbrautir og ítarlegar 
námskeiðslýsingar, kennslugögn 
og gæðakerfi hafa verið útbúin. Og 
kennarar, hver og einn sérfræðingur 
á sínu svið, manna kennslu á nám-
skeiðum. 

Og nú það sem öllu máli skiptir! 
Nemendur! Því skóli er jú ekkert án 
nemenda. 

 Og langar mig þá að beina tali 
mínu til ykkar, elsku nemendur. 

Í júní sendum við ykkur bréf sem 
byrjaði á þessa leið: 

Áður en þú veist af verður þú kom-
in/n á Flateyri! 

Og nú eruð þið hingað komin. Þið 
eruð komin heim. Og þá er ekki úr 
vegi að bjóða ykkur hjartanlega vel-
komin. 

Og komum við þá aftur að útskýr-
ingunni. Á alheimsmetinu í stökki 
munið þið! 

Á grundvelli þeirra upplýsinga 
sem fengust á internetinu og í kjöl-
far símaviðtals sem ég átti við alla 
umsækjendur tölduð þið ykkur hafa 
nægar upplýsingar til þess að staðfesta 
umsókn ykkar og hefja undirbúning 
að dvölinni hér í vetur. 

Og ég verð að fá að segja 
þetta. 
Ég hef ávallt verið talin óhrædd við ný 
ævintýr, að hella mér út í óvissuna og 
dýfa mér í hálftóma sundlaugina.....
elskulegri móður minni til mikillar 
hrellingar. 

Ég hreinlega veit ekki hvort að ég 
þori að viðurkenna það en ég er ekk-
ert endilega viss um að ég hefði þorað 

að taka þetta stökk sem þið hafið nú 
tekið. Ég dáist að ykkur fyrir að taka 
þetta risavaxna stökk, sem krefst svo 
sannarlega hugrekkis, áræðni og mik-
ils vilja til þess að takast á við nýjar og 
óþekktar aðstæður. Þið eruð hetjur 
dagsins! Og þökk sé ykkur er Lýðhá-
skólinn á Flateyri að hefja sitt fyrsta 
skólaár. 

  Flateyri verður heimili okkar 
næsta vetur. Þið komið til með að búa 
með hópi fólks sem þið hafið líklega 
aldrei hitt áður og vera þátttakendur í 
afar áhugaverðu og fjölbreyttu samfé-
lagi nemenda, kennara og starfsfólks 
Lýðháskólans á Flateyri ásamt íbúum 
bæjarins.

 Í ykkar fríða flokk hefur valist 
fjölbreyttur hópur einstaklinga. Þið 
eruð á ólíkum aldri, með ólíkan bak-
grunn, með ólíkar væntingar og ólík-
ar hugmyndir um lífið og það sem við 
munum taka okkur fyrir hendur hér 
í vetur. 

En öll eigið þið það sameiginlegt 
að hafa þorað í þetta risastóra stökk. 
Þetta fyrsta ár í lífi Lýðháskólans á 
Flateyri verður nefnilega sögulegt. Og 
tilraunakennt. Og spennandi. Og þið 
eruð þátttakendur í því. Já eða öllu 
heldur brautryðjendur. 

Þið og ykkar vera hér næsta vetur 
kemur til með að leggja grunnin að 
því sem þessi skóli verður til fram-
búðar. Það er ykkar að móta þann takt 
sem settur verður, setja mark ykkar á 
þau gildi sem við setjum okkur. Að 
glæða skólann og þetta fallega sam-
félag lífi. 

Gerið ykkur klár, því þetta verður 
eitthvað!   

 Nú höfum við þegar verið saman 
í 2 daga og ég verð að segja að þessar 
fyrstu stundir okkar saman lofa afar 
góðu. 

Ég held að ég geti talað fyrir hönd 
okkar Önnu Siggu - kennslustjór-
ans okkar sem hefur verið hér eins 
og klettur mér við hlið síðustu 2 
mánuði - , fyrir hönd meðlima stjórn-
ar skólans, sem hafa unnið eins og 
bersekjar að því að láta þetta gerast, 
og fyrir hönd Flateyringa og íbúa alls 
Ísafjarðarbæjar, að okkur hlýnar um 
hjartaræturnar svo um munar að hafa 
loksins fengið ykkur á staðinn. Að 
sjá þetta fallega lýðháskólabarn, fæð-
ast og verða að veruleika með ykkar 
komu hingað, er ólýsanleg tilfinning.

Við tölum jafnan um Lýðháskól-
ann á Flateyri með því að segja: Svo 
miklu meira en bara skóli. 

Við höfum lagt okkar að mörk-
um til að tryggja þær undirstöður 
sem þörf er á fyrir hvern skóla. En 
það verður ykkar elsku nemendur 
að glæða hann lífi. Að tryggja að hér 
verði ekki bara starfræktur skóli held-
ur eitthvað sem er svo miklu meira en 
bara skóli!

 Já, þessir fyrstu dagar lofa góðu. 
Nemendur eru þegar búnir að skipta 
með sér verkum þegar kemur að. 
Kosið hefur verið í skemmtinefnd 
og íþróttanefnd og settur hefur ver-
ið saman kvikmyndaklúbbur. Yfir 50 
hugmyndir hafa þegar komið frá ykk-
ur, elsku nemendur, um viðburði og 
önnur skemmtilegheit í samvinnu við 
íbúa bæjarins. 

Og þá er komið að því að tala 
til ykkar kæru íbúa Flateyrar.
Við höfum á síðustu mánuðum oft 
fengið þá spurningu hvers vegna Fla-
teyri hafi orðið fyrir valinu sem stað-
setning á nýjum lýðháskóla?

 Mér hefur alltaf fundið spurn-
ingin hálf óþörf. Asnaleg eiginlega. Í 
mínum huga er svarið nefnilega afar 
augljóst. 

 Flateyri er fullkominn staður fyrir 
samfélag tengdu lýðháskóla. Náttúr-
an er hér allt umlykjandi með öllum 
sínum möguleikum og auðlindum. 
Sjórinn er ávallt innan seilingar, 
hér er stutt upp í fjall og á innan við 
fimm mínútna göngu ertu kominn 
úr alfaraleið, út í óbyggðir. Við slíkar 
aðstæður er ekki ólíklegt að hugur-
inn fari á flug, við förum að sjá nýja 
möguleika, að úr verði töfrar, sem 
geta búið með okkur það sem eftir er 
lífsins.

Elsku Flateyringar. Takk fyrir að 
leyfa okkur að vera hér. Takk fyrir að 
taka okkur opnum örmum!

Lýðháskóli þrífst ekki í tómarúmi. 
Hann nærist á því samfélagi sem hann 
byggir, gefur vonandi og tekur og 
glæðir samfélagið auknu lífi. Að virkja 
samfélagið til þátttöku í því starfi sem 
fram fer, bæði utan og innan hefð-
bundins skólatíma. Slíkt er markmið 
okkar. 

Þið hafið svo sannarlega tekið lýð-
háskólanum opnum örmum. Mér er 
skapi næst að tala um ættleiðingu  

Þetta verkefni hefði ekki orðið til 
án samvinnu og þátttöku og við þökk-
um ykkur öllum kærlega fyrir.

Nú svo má ekki gleyma þeim 
kennurum sem hafa ákveðið að vera 
með okkur í vetur. Áður en opnað 

var fyrir umsóknir í apríl höfðum 
við þegar sett saman lista yfir um 30 
námskeið sem eru mönnuð af yfir 30 
kennurum, á 2 námsbrautum sem 
verða kenndar í skólanum næsta vet-
ur.  

Og ég get lofað ykkur því að 
kennarar fengu ekki langan tíma til 
umhugsunar. Símtalið barst, þeir 
svöruðu kallinu. Vel gert ….. segi ég.

Þakklæti - er okkur sem stöndum 
að þessu verkefni - ofarlega í huga fyr-
ir vilja ykkar í að taka þátt og miðla 
af þeirri reynslu sem þið búið yfir. Án 
ykkar þátttöku stæðum við ekki hér í 
dag.

 Að lokum langar mig að þakka 
stjórn félagsins og ekki síst forsprakka 
þessa verkefnis og formanni stjórn-
ar Runólfi Ágústssyni fyrir að hafa 
ákveðið að veðja á mig til að taka við 

keflinu hér í janúar síðastliðnum og 
fyrir það óeigingjarna starf við þetta 
magnaða fólk hefur unnið hér síðustu 
mánuði og ár. 

Að öllu þessu sögðu er aðeins 
eitt eftir. 
Mig langar til að biðja viðstadda um 
að standa upp.

Fyrir hönd stjórnar skólans, nem-
enda, starfsfólks og kennara lýsi ég 
Lýðháskólann á Flateyri settann!

Megi skólinn þroskast og dafna 
og verða að einhverju stórkostlegu. Já 
verða eitthvað sem er svo miklu meira 
en bara skóli  

Að þessu sögðu langar mig að 
biðja viðstadda að ganga úr húsi. 
Okkar bíður fjölbreytt dagskrá um 
alla Flateyri. Förum í heimsókn!

 Helenda Jónsdóttir, skólastjóri.
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Gamanmyndahátíð Flateyrar
Gamanmyndahátíð Flateyrar 

var haldin í síðasta mánuði,  
en hátíðin var sú fjölmenn-

asta til þessa, þar sem rúmlega 900 
gestir mættu á viðburði hátíðarinnar 
sem voru fjölbreyttir og skemmtilegir. 
Barnasýningin og Villi Vísindamaður 
vöktu mikla lukku og einnig var mjög 
vel mætt á heiðurssýningu Sódóma 
Reykjavík, þar sem Guðmundur 
Gunnarsson, bæjarstjóri Ísafjarðabæj-
ar afhenti Óskari Jónassyni viður-

kenningu fyrir framlag sitt til gam-
anmyndagerðar á Íslandi. Alls voru 
sýndar þrjátíu íslenskar gamanmynd-
ir, og þar af voru 12 nýjar stuttmyndir 
frumsýndar. Veitt voru verðlaun fyrir 
fyndnustu stuttmyndaina að mati 
áhorfenda og var myndin Pabbahelgi 
eftir Tómas Víkingsson kosin fyndn-
asta gamanmynd ársins og Bjarnar-
blús eftir Loga Sigursveinsson lenti í 
öðru sæti.

Myndir Arjan Wilmsen

Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Nøsted Kjetting as

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 

Ný  
hönnun



Ekki henda út hitanum!

íshúsið

Loftræsting fyrir íbúðir:
•Bætir loftgæði
•Endurvinnur varma
•Kemur í veg fyrir raka

viftur.is
-andaðu léttar

Heilbrigt loft 

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Láttu drauminn um nýtt 
heimili verða að veruleika 
með vönduðu og hagstæðu 
húsi frá Húseiningu.

Twin     Wall

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

Smart einbýli frá 22,7 milljónum

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. 

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.

Verð við verksmiðjudyr 
fyrir utan flutning aðeins 
kr. 22.760.000 með vsk.
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volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
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GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

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

www.volundarhus.is

Ný bók: 
Á mörkum mennskunnar

Út er komin bókin Á mörkum 
mennskunnar. Viðhorf til 
förufólks í sögnum og sam-

félagi, eftir Jón Jónsson þjóðfræðing. 
Af þessu tilefni var haldin kynning á 
bókinni og útgáfufögnuður í Háskóla 
Íslands þar sem Jón flutti erindi um 
efnið þann 11. september. Mæting var 
með miklum ágætum og fjörugar um-
ræður urðu að framsögunni lokinni. 
Bókin kemur út í ritröðinni Sýnisbók 
íslenskrar alþýðumenningar og er 
númer 23 í þeirri ritröð. Í kynningu 
á bókarkápu segir: Sögur af sérkenni-
legu fólki hafa lengi heillað Íslendinga. 
Þar á meðal eru fjölbreyttar sagnir 
um fátækt förufólk sem flakkaði um 
landið fyrr á öldum. Hér er fjallað 
um þessar frásagnir og stöðu flakkara 

í samfélaginu fram á 20. öldina. Þeir 
voru umtalaður hópur, rækilega jaðar-
settur og oft líkari þjóðtrúarverum en 
manneskjum í sögunum. Hörmulegt 
atlæti Stuttu-Siggu í æsku, skringi-
leg skemmtiatriði Halldórs Hómers, 
rifin klæði Jóhanns bera og uppreisn-
arseggurinn Sölvi Helgason koma 
öll við sögu. Jón Jónsson er þjóð-
fræðingur sem býr og starfar norður 
á Ströndum, hann hefur unnið að 
margvíslegum nýsköpunar- og mið-
lunarverkefnum á sviði þjóðfræði og 
starfar nú hjá Rannsóknasetri Háskóla 
Íslands á Ströndum - Þjóðfræðistofu 
sem hefur aðsetur á Hólmavík. Hann 
var áður menningarfulltrúi Vestfjarða 
og rak fyrirtækið Sögusmiðjuna.

Myndir: Háskóli Íslands.
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Dráttarvélar, liðléttingar, sanDDreifarar, snjótennur, snjóblásarar, 
ísskröpur, kasttennur, unDirtennur, vegheflar, vegsópar, krókheysi, 

sturtuvagnar, flatvagnar, kerrur, kranar og margt fleira!

er allt klárt 
fyrir veturinn?

Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal 
starfsmanna Volvo atvinnutækja á Íslandi. Rekstraröryggi Volvo atvinnutækja skiptir máli og því leggjum við ríka áherslu á vel tækjum 
búið atvinnutækjaverkstæði og að þar starfi vel þjálfaðir og öflugir fagmenn sem vilja að viðskiptavinir okkar nái framúrskarandi 
árangri eins og við. Volvo atvinnutækjasvið er einnig með sterkt net þjónustuaðila um land allt.
 
Starfsemi Volvo atvinnutækjasviðs flytur innan tíðar að Hádegismóum 8 í Árbæ og verður reksturinn þar undir nafninu VELTIR.
 
Hafðu samband í dag 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar varðandi Volvo Penta með því að hringja í síma 515 7070 eða sendu okkur fyrirspurn 
á volvopenta@brimborg.is eða komdu til okkar í kaffi til að ræða málin að Bíldshöfða 6. Hjá okkur starfar framúrskarandi teymi 
fagmanna sem búa yfir áratuga reynslu í söluráðgjöf og þjónustu við Volvo atvinnutæki.
 

Volvo atvinnutækjasvið

Volvo Penta á Íslandi 
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7070
volvopenta.is

VELDU ÖRYGGI, AFL OG ÁREIÐANLEIKA
Volvo Penta á Íslandi

Volvo Penta hálfsíða 255x200 20181002.indd   1 03/10/2018   10:07



14   4. október 2018

Bolungarvíkurkaupstaður

Fjármála- og skrifstofustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Bolungarvík er u.þ.b.  950 
manna bæjarfélag.  Þar er 
góður grunnskóli, leikskóli og 
tónlistarskóli , íþróttahús og 
sundlaug.  Frábær aðstaða 
fyrir menningarviðburði, 
nýtt hjúkrunarheimili, ný 
félagsmiðstöð fyrir unglinga, 
íbúðir fyrir aldraða og stutt í 
alla þjónustu. Á næstu árum 
standa svo fyrir dyrum ýmsar 
framkvæmdir í bænum.
Talsverður vöxtur hefur verið 
í atvinnulífinu á undanförnum 
árum. Miklir möguleikar 
til atvinnuuppbyggingar í 
Bolungarvík eru í sjónmáli og 
stöðugt skapast ný tækifæri til 
sóknar.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/10161 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði.
Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi. 
Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og 
áætlanagerð. 
Þekking á málefnum sveitarfélaga kostur. 
Góð tölvukunnátta skilyrði. 
Góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu 
og riti. 
Leiðtogahæfileikar og drifkraftur í starfi. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg 
færni. 
Samviskusemi og nákvæmni í starfi. 
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Umsóknarfrestur

17. október 

Starfssvið
Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum 
bæjarskrifstofu.
Ábyrgð á daglegri umsýslu fjármála og bókhalds. 
Umsjón með fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningum og 
kostnaðareftirliti.
Ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Fjárhagslegar úttektir og greiningar. 
Eftirfylgni með framgangi rekstrar- og fjárhagsáætlana. 
Þátttaka í stefnumótun og nýsköpun á sviði fjármála og 
fjárreiða.
Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.
Samskipti við forstöðumenn og íbúa vegna erinda er snúa 
að fjármálum og annarri þjónustu bæjarfélagins. 

Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf fjármála- og skrifstofustjóra. Starfið er mjög 
margþætt og krefst því góðrar færni á ýmsum sviðum. Fjármála- og skrifstofustjóri er yfirmaður á bæjarskrifstofu ásamt því 
að stýra fjármálum sveitarfélagsins. 

Sjálfsbjörg á Ísafirði 60 ára
Sjálfsbjörg, félag hreyfihamlaðra á 

Ísafirði hélt upp á afmæli sitt síð-
astliðinn laugardag.  Sjálfsbjörg 

á Ísafirði var stofnuð þann 29. septem-
ber 1958. Tæplega fjörutíu manns sóttu 
stofnfundinn, þar af nokkrir styrktarfé-
lagar og einn ævifélagi. Ári síðar voru 
félagarnir orðnir um áttatíu. Fyrsti 
formaður félagsins var kjörinn Trausti 
Sigurlaugsson. Ingibjörg Magnúsdóttir 
tók við formennsku árið 1961 en hún 
lést eftir nokkrra ára formennsku langt 
um aldur fram. Meðal þeirra baráttu-
mála sem stofnfundurinn fjallað um var 
hækkun örorkustyrks og að skerðing 
hans hæfist ekki fyrr en tekjur lífeyris-
þega næmu tekjum verkamanns.

 Sjálfsbjörg og Berklavörn á Ísafirði 
stofnuðu meðal annars vinnustofu og 
hófu framleiðslu á ýmis konar varningi 
sem seldur var og markaði fjárhagsund-
irstöðu félagsins. Í dag felst starf félags-
ins einkum í því að vinna að bættu að-
gengi hreyfihamlaðra á svæðinu. 

Sjálfsbjörg bauð félögum og 
velunnurum í kaffiboð, sem haldið var í 
Naustinu á Hlíf 2. Formaður félagsins er 
Hafsteinn Vilhjámsson. Haftseinn sagði 
í samtali við blaðið vestfirðir að sam-
sætið hefði tekist afar vel, mæting hafi 
verið góð og gestir átt saman góða stund.

Undirskirftasöfnun 
aldraðra : 

Engan skort 
á efri árum

Næsta mánudag lýkur 
söfnun undirskrifta fyrir 
áskorun til stjórnvalda um 

hækkun á lífeyristekjum aldraðra. 
Markmiðið er að lífeyrir dugi til 
að tryggja öldruðum áhyggjulaust 
ævikvöld og að öryrkjar þurfi ekki 
að kvíða morgundeginum.Yfirskrift 
söfnunarinnar er ENGAN SKORT 
Á EFRI ÁRUM.

Það var Erla Magna Alexanders-
dóttir,eldri borgari,sem setti undi-
skriftasöfnunina í -gang,nánast ein 
sín liðs.Hún hefur engin samtök á 
bak við sig,ekkert fjármagn,ekkert 
fyrirtæki.Það er því grasrótin,sem 
stendur á bak við þessa undir-
skriftasöfnun. Erla Magna er rúm-
lega áttræð og verður að reiða sig á 
almannatryggingar.Hún þekkir því 
á eigin skinni hvernig það er.  

Þegar blaðið var búið til 
prentun höfðu 6.579 skrifað undir. 
Undirskriftin er rafræn á Island. is 
á slóðinni
http://listar.island.is/Stydjum/23

Myndir: Marzellíus Sveinbjörnsson.
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Helga býður upp á heimagerðan 
mat og grillmat á Snæfellsnesi
Hjónin Helga Magnea Birkisdóttir 

og Ólafur Sólmundsson reka tvo 
staði á Snæfellsnesi, Prím-

us kaffihús á Hellnum og Stapann 
veitingastað á Arnarstapa.

Hjónin tóku u-beygju í lífinu árið 
2014 þegar þau fluttu úr Keflavík 
vestur á Snæfellsnes. Þar una þau sér 
vel, umvafin fallegri náttúru og góðum 
nágrönnum. Nóg er að gera á báðum 
stöðum og gestirnir eru bæði erlendir 
og innlendir, ferðamenn, heimamenn 
og sumarhúsaeigendur.

„Við lentum bara hérna,“ segir Helga 
og hlær. Hjónin bjuggu í Sandgerði 
og Keflavík og voru ekkert í veitinga-
bransanum þar. „Ég var búin að hugsa 
um að opna kaffihús, en var kannski 
of hrædd til að stíga skrefið. Kaffihús 
hafa ekki gengið of vel í Keflavík.“

Helga og Ólafur tóku svo af skarið 
saman, seldu húsið í Keflavík, fluttu 
að Hellnum og stofnuðu fyrirtæk-
ið Birkisól, sem nefnt er eftir feðrum 
þeirra og í framhaldinu kaffihúsið 
Prímuskaffi. Fyrir ári síðan opnuðu 
þau síðan veitingastaðinn Stapann á 
Arnarstapa.

„Það var kominn tími til að gera 
eitthvað,“ segir Helga, sem segist hafa 
verið komin í góðan þægindaramma.

Heimagert af Helgu sjálfri
„Við viljum bjóða upp á heimilislegt 
og afslappað andrúmsloft og ég er 
með frábært starfsfólk,“ segir Helga. 
„Starfsfólkið mitt er metnaðarfullt, 
hrikalega dugleg og leggur sig fram við 
að læra íslensku.“

Stapinn – Grillstaður og eitthvað í 
boði fyrir alla
Þó að aðeins sé fimm mínútna keyrsla 
á milli staðanna og sömu eigendur, eru 
þeir ólíkir í stíl og úrvali. Stapinn er grill-
staður og þar er hægt að fá eitthvað 
af öllu.

„Hér reynum við að koma til móts við 
þarfir allra, bjóðum upp á mat af grill-
inu, bæði hamborgara, veganborgara, 
kjúklingaborgara, lambasnitsel og 
fish’n chips. Við notum besta hráefni 
þorskhnakka í fish’n chips og koma þeir 
úr héraði og við leggjum mikla áherslu 
á gæðin. Við erum líka með salsa, heita 
osta, sælgæti og ís. Hér getur þú líka 
sest inn og fengið þér drykk. Stapinn 
er pínu orðinn bar á kvöldin, fólk kemur 
hér við og fær sér smá að sötra til að 
ylja kroppinn. Það er góð stemming 
hér og margir sumarhúsaeigendur 
labba til okkar, fá sér einn drykk, einn ís 
og svo framvegis.“

Stapinn fagnaði 1. árs afmæli þann 
12. júní síðastliðinn. „Við héldum partí 
2 dögum áður, vorum að jafna okkur 
daginn eftir og opnuðum svo,“ segir 
Helga og hlær. „Þetta var á fallegum 
sumardegi í fyrra, það var blankalogn 
og brjálæðislega gott veður. Í sumar 
hefur bara rignt, en „it s all about the 
outfit“,“ segir Helga.

Stapann einkennir stór og mikill pall-
ur sem snýr að Arnarstapavegi. „Við 
erum með útihúsgögn og útiarinn, en 
ekki hefur gefist tími til að njóta mikið í 
sumar Ég legg mikla áherslu á að spila 
íslenska tónlist á Stapanum og langar 
að bjóða til útitónleika á pallinum síðar. 

Við erum enn að gera Stapann upp, 
vorum að setja gler allan hringinn og 
eigum eftir að fínisera aðeins á bakvið.“

Gönguleiðin milli Arnarstapa 
og Hellna er talin þriðja fallegasta 
gönguleið í heimi, það tekur um 50 

mínútur að labba hana og svo þarf að 
labba til baka að bílnum. Það er því 
tilvalið að njóta fallegrar gönguleiðar 
og náttúru og kíkja við á Stapanum um 
leið.
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Umhverfisráðherrann Guð-
mundur Ingi Guðbrandsson  
tók upp þá nýbreytni að veita 

fjölmiðlaverðlaun ráðuneytisins. Fengu 
þau tveir læknar Tómas Guðbjartsson 
og Ólafur Már Björnsson sem sérstak-
lega hafa lagt sig fram um að vinna gegn 
Hvalárvirkjun. Segir í rökstuðningi að 
þeir hafi nýtt sér samfélagsmiðla og aðra 
fjölmiðla til þess að koma efni sínu á 
framfæri og „að með því hafi þeir haft 
bein áhrif á að lítt þekktar náttúruperlur, 
svo sem fossaröð á fyrirhuguðu fram-
kvæmdasvæði Hvalárvirkjunar, hafa 
komist í almenna umræðu.“ eins og seg-
ir á vef ráðuneytisins.

Það er í sjálfu sér stórmerkilegt að 
pólitískur ráðherra veit verðlaun fyr-
ir dugnað í því að beita fjölmiðlum 
til framdráttar tilteknum pólitískum 
skoðunum. Það er svo enn merkilegra 
að stóru landsfjölmiðlunum skuli ekki 
finnast neitt athugavert við þessa mis-
notkun á fjölmiðlum Telja fréttamenn 
eðlilegt að veita verðlaun fyrir að „nýta 
fjölmiðla“ í umfjöllum um virkjanamál? 
Finnst fjölmiðlum það eðlilegt að ráð-
herrar veiti viðurkenningar fyrir þókn-
anlega umfjöllum um pólitísk deilumál?

Það er svo rétt að rifja upp þessa 
merkilegu umfjöllum læknanna sem er 
verðlaunuð.  Þar bar hæst greinaskrif í 
blöð um Hvalárvirkjun í ágúst og sept-
ember á síðasta ári. Þar var farið með 
staðlausa stafi og reynt að villa um fyr-
ir lesendum. Því var t.d. haldið fram að 
almenningur hafi verið blekkur með 
því að gefa upp rangar upplýsingar í 
matsskýrslu um umhverfismat vegna 
Hvalárvirkjunar og þannig hafi málinu 
verið „laumað“ í gegnum Rammaáætl-
un 2. Kröfðust þeir að umhverfismatið 
yrði endurtekið. All var þetta rangt. 
Gögn málsins eru öll opinber og sýnt 
var fram á að réttar upplýsingar voru 
veittar á öllum stigum málsins. Samt 
veitir ráðherrrann sem er á móti virkj-
uninni þeim verðlaun fyrir ósannindin 
og rangfærslurnar. Eru Vinstri grænir 
alveg gengnir af göflunum?

Úlfurinn í 
sauðargæru 
verðlaunaður
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Smur og dekk þjónar háum og lágum; 
fyrir tveimur árum þurfti forsetabíllinn 
aðstoð.

BÍLAVERKSTÆÐIÐ SMUR OG DEKK: 

Dekkjaþjónusta, almennar 
viðgerðir og dráttarbílaþjónusta
Hér 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 Hauks-
son, 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 sam-
band 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 sunnan-
verða Vestfirði og segir Páll að það 
sé mikið að gera allt árið. „Mest er að 
gera á sumrin þegar túristarnir bæt-
ast við. Það róast örlítið í september 
og þá höfum við tíma til að taka til. 
Svo byrjar dekkjavertíðin.“

Smur og dekk sinnir öllum almenn-
um bílaviðgerðum og þjónustar allt 
frá sláttuvélum og upp í vörubíla, að 
minnsta kosti hvað snertir minnihátt-
ar 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 dekkjaþjón-
ustu hjálpar Smur og dekk vegfar-
endum sem festast í snjónum í vetur 
en fyrirtækið er með dráttarbílaþjón-
ustu og hefur auk þess til reiðu 37 
tommu jeppa með spili. „Trygginga-
félög 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. 

ÖLL NAGLADEKK OG VETRARDEKK KOSTA ÞAÐ SAMA 
OG Í REYKJAVÍK. ENGINN FLUTINGSKOSTNAÐUR 
BÆTIST VIÐ.


