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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt áskorun til umhverfisráðherra og ríkisstjórn Íslands um að kaupa eyjuna Vigur í 
Ísafjarðardjúpi. Óttast bæjarstjórnin að nýir eigendur loki fyrir aðgang almennings að eyjunni. Salvar Baldursson, bóndi í Vigur 
segir að nokkuð hafi verið um fyrirspurnir um kaup á eyjunni og meiri áhugi hafi verið erlendis frá, en jörðin er enn óseld.

Reykjavík-Akureyri-Selfossi-Bolungarvík-Vestmannaeyjum-Ólafsvík
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Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

Allar gerðir startara og alternatora

Glerárgata 34b við Hvannavelli  •  S 461 1092  •  asco.is
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Fyrir  tæpum tveimur vikum var 
til kynnt að ný stjórnunar- og 
verndar á ætlun fyrir frið landið 

á Horn ströndum hefði form lega tekið 
gildi. Meðl nýrra reglna voru sér stakar 
reglur um um ferð og dvöl. 

Reimar Vil mundar son segir í sam-
tali við Bæjarins besta að eftir að hafa 
kynnt sér reglurnar væri hann hættur 
með ferða þjónustuna í Bolunga-
vík. Reimar er land eig andi og hefur 
komið upp gistingu fyrir 22 gesti auk 
þess að bjóða upp á hrein lætis að-
stöðu.  Hann segir að nýju reglurnar 
geri út slagið og nú sé nóg komið. Á 
hans svæði sé nú ó heimilt að koma 
með stærri hópa en 15 manns. Það 
þýðir van nýtingu á gistingunni og 

tak marki tekju mögu leika hans. 
Við brögð hans voru orð rétt: 
„Til að að stoða Um hverfis-

stofnun í land vernd í frið landinu 
hef ég á kveðið að loka gisti skálanum 
og salernis að stöðunni sem eg hef 
verið með í Bolunga vík á Ströndum.
Það minkar vonandi þá um ferð sem 
þarna virðist ógna öllu líf ríki.“ 

Þá er í nýju reglunum land verði 
færð heimild til þess að loka svæðum. 
Þar segir: 

„Land verði eða um sjónar manni 
svæðisins er heimilt að loka tíma-
bundið við kvæmum svæðum, vegna 
gróður verndar, líf ríkis verndar eða 
við erfiðar göngu að stæður og beina 
gestum svæðisins um aðrar leiðir.“ 

Reimar segir um þetta að göngu-
stígar á svæðinu hafi látið á sjá og séu 
hrein lega hverfa vegna of fárra ferða-
manna , en „með smá verndunar á taki 
tekst okkur að láta þá hverfa.Þakka 
þeim sem hafa komið og dvalið þarna.“ 

Fram kom hjá Reimari Vil-
mundar syni að sam ráð við hann sem 
land eig anda hafi ekkert verið.

ER FELMTRI SLEGINN SEGIR HAFSTEINN INGÓLFSSON

Hafsteinn Ingólfsson hjá 
Sjóferðum Hafsteins og 
Kiddýjar segist vera felmtri 

sleginn yfir nýju reglunum sem 
Umhverfisstofnun hefur sett um umferð 
og dvöl í friðlandinu á Hornströndum.  
Hann sagðist hafa vitað af hugmyndum 
um að takmarka landtöku gesta úr 
skemmtiferðaskipunum sem hann 
gerir ekki athugasemd við, en hann hafi 
verið alveg grunlaus um þá ákvörðun 
að takmarka stærð hópa við 30 manns 
á vestara svæðið og 15 manns á austara 
svæðið.

Hafsteinn segist ekki vita hvert 
menn séu að fara með þessum reglum. 
Þær séu furðulegar og skrýtið að þetta 
skuli yfirhöfuð vera hægt.

Hafsteinn og Guðrún gera út 
þrjá báta í þjónustu við ferðamenn 
og taka þeir 30 manns sá minnsti, 38 
manns og 48 manns sá stærsti. Að 
sögn Hafsteins hafa þessar reglur þau 
áhrif að grundvöllurinn undir rekstri 

bátanna hverfur þegar ekki má taka 
þann fjölda ferðamanna í bátinn sem 
hann ber. Með þessu er öryggið tekið 
út segir Hafsteinn , því menn verða þá 

að gera út minni báta.
Er þetta hægt ? segir Hafsteinn 

,“hver hefur vald til þess að gera 
svona?“

 

 

 

Sími 455 54 00 
Fax 455 54 99 

postur@byggdastofnun.is 
byggdastofnun.is 

Átt þú rétt á styrk til jöfnunar 
flutningskostnaðar? 

Þeir sem geta sótt um styrk eru einstaklingar 
og lögaðilar sem: 

• stunda framleiðslu á vörum sem falla 
undir c-bálk ÍSAT2008 

• stunda framleiðslu á vörum sem falla 
undir flokk 01.1 og/eða flokk 01.2 í a-
bálk ÍSAT2008 enda sé varan fullunnin 
í söluhæfar umbúðir. 
 

Flytja þarf framleiðsluvöru meira en 150 km frá 
framleiðslustað á innanlandsmarkað eða að 
útflutningshöfn.  

Opnað verður fyrir umsóknir 1. mars og 
er umsóknafrestur til og með 31. mars. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
Byggðastofnunar og í síma 455-5400. 

Styrkir 

Hættir ferðaþjónustu í Bolungavík 
nyrðri vegna nýrra reglna í friðlandinu

Þingeyringur sigurvegari í 
söngvakeppninni

Þingeyringurinn Bríet Vagna 
og ísfirsk vinkona hennar Sara 
Emily lentu á dögunum í fyrsta 

sæti í Söngvakeppni Félagsmiðstöðva 
á norðanverðum Vestfjörðum með 
laginu Líttu Sérhvert Sólarlag eftir 
Braga Valdimar Skúlason. Þetta var í 
fyrsta skiptið sem þær stöllur syngja 
saman, en þær hafa báðar verið í 
tónlistarnámi um árabil, Bríet í gítar 
og söngnámi og Sara í píanónámi.

 
Sigurinn tryggði þeim þátttökurétt 

í Söngvakeppni Samfés sem fram 
fer í Laugardagshöll þann 23. mars 
næstkomandi. Frá þessu er sagt á 
Þingeyrarvefnum. Blaðið vestfirðir 
tekur undir óskir Þingeyrarvefjarins 
um gott gengi í stóru keppninni.

Verslunin 
Belladonna

Stærðir 
38-58

NÝJAR VÖRUR STREYMA INN
NETVERSLUN: WWW.BELLADONNA.IS

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans  
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti; 
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða 
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðal-
búnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta 
viðurkennda söluaðila.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.
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Það er löngu kominn tími til þess að ræða 
það í fullri alvöru hvert stefnt er með friðun 
Hornstranda. Á vef Umhverfisstofnunar 

segir um tilgang friðlýsingarinnar frá 1975 
að hann sé að svæðið geti þróast án afskipta 
mannsins. Þarna er alvarleg meinvilla sem er að 
draga langan slóða á eftir sér.

Hlutverk eyðibyggðarinnar
Svæðið hefur verið í byggð frá landnámi að undanskildum síðustu 

6 – 7 áratugum. Það þýðir að  svæðið hefur verið í byggð 95% af 
þeim tíma sem land hefur verið byggt. Það er afbrigðilegt ástand að 
svæðið er ekki byggt um þessar mundir og er af þeim sökum ekkert 
sérstakt menningarlegt eða landfræðilegt varðveislugildi fólgið í því að 
koma í veg fyrir þróun á búsetu og nýtingu svæðisins í samræmi við 
möguleikana hverju sinni. Friðunin og yfirlýst markmið hennar er 
ásetnigur til þess að frysta tiltekið tímabundið ástand og nota það sem 
sýnisgrip um horfinn tíma þar sem önnum kafnir landsmenn geti gengið 
inn í á góðum sumardegi og náð tengingu við náttúruna og liðinn tíma.

Þetta er ekki slæmur tilgangur og var eflaust að mörgu leyti mörgum 
þeim sem þurfti að hrökklast frá svæðinu og skilja eftir sögu, minningar 
og eigur sínar til hugarhægðar og gleði þegar unnt var að snúa um 
stuttan tíma aftur til heimahagana. En þjóðfélagið þróast og breytist  og 
viðhorfin eru bundin hverjum tíma fremur en löngu liðinni fortíð. Það  
er slæmt fyrir svæði að festast í afmörkuðum bás sem ekki má breyta eða 
leyfa að þróast með þjóðfélaginu.

Yfirfært hlutverk
Ekki er mikill vafi á því að einmitt þetta hlutverk Hornstarnda, 

nyrsta hluta Vestfjarða, sem eyðibyggðar fyrir þjóðina, er að yfirfærast 
yfir á Vestfirði alla. Það kemur fram í hverju málinu á fætur öðru að 
háværir og áhrifamiklir hópar innan sem utan Vestfjarða, en þó aðallega 
utan Vestfjarða, telja að meginhlutverk Vestfjarða sé að vera hin ósnerta 
náttúra fyrir landsmenn sem er haldið til haga til friðþægingar fyrir 
umbreytingu landsins annars staðar , einkum á Höfuðborgarsvæðinu.  
Friðþægingin felst í því að þessir baráttuhópar samþykkja nánast hvaða 
breytingar sem er á landi, fjörum, hrauni, menningarminjum jafnvel 
þeim elstu í kvosinni í Reykjavík, að ekki sé talað um kirkjugarða. Allt 
þetta er samþykkt og stimplað sem gjald fyrir framfarir og bætt lífskjör 
vegna þess að fyrir vestan er búið að taka frá svæði sem verður varðveitt 
eins og það var í á síðustu öld.

Það er búið að skrifa á Vestfirði að þeir eiga að vera frystir eins 
og friðlandið á Hornströndum. Það er búið að yfirfæra hlutverk 
Hornstrandanna á Vestfirði alla. Af þeim sökum er mannfólkið á 
Vestfjörðum í víkjandi hlutverki. Það er búið að friða til óbóta.

Það má ekki virkja
Það er  lagst gegn því að virkja Hvalá. Vestfirðingar skulu ekki láta 

hvarfla að sér að Landvernd og aðrir hópa sanntrúaðra láti það átölulaust 
að virkja annars staðar á Vestfjörðum, svo sem í Skjaldfannardal, 
Ísafjarðardjúpi og  á Rauðasandi svo nefndir séu nokkrir álitlegir 
virkjunarstaðir. Nei, öðru nær. Það verður barist gegn þeim öllum, þeir 
verða allir dæmir óásættanleg spjöll á náttúrunni. Það verður lagst gegn 
línulögnum af sömu ástæðum. 

Það má ekki leggja veg
Það verður haldið áfram að berjast gegn vegagerð á Vestfjörðum 

þar sem nokkur kostur er að tengja hana við náttúruna rétt eins og gert 
hefur verið um árabil í Þorskafirði. Á mesta framfaraskeiði í gróðurfari 
á Vestfjörðum um langt árabil, sérstaklega í birkigróðri, er láitð eins og 
himinninn sé að farast þótt nokkur tré falli fyrir nýjum vegi. Samtök 
á landsvísu um náttúruvernd og heill stjórnmálaflokkur gera það að 
grundvallaratriði í tilveru sinni að koma í veg fyrir þær framfarir sem 
hafa orðið annar staðar.

Það má ekki skapa störf
Best kemur eyðibyggðastefnan fram þegar kemur að 

atvinnusköpuninni. Laxeldi í sjó er kjörið á Vestfjörðum. Það var ákveðið 
fyrir 15 árum að það væri alveg sérstaklega upplagt á Vestfjörðum og 
skyldi vera bannað að mestu annar staðar. Þegar draumur Vestfirðinga að 
fá að vera fullgildir þátttakendur í þjóðfélagi í þróun til framfara, verður 
uppnám í þjóðfélaginu. Vísindastofnunin, Hafrannsóknarstofnun 
breytist í áróðursmaskínu fyrir smávægilega hagsmuni stangveiðinnar 
og slæst í hópinn með opinberum stofnunum eins og Skipulagsstofnun 
og Umhverfisstofnun sem yfirfæra  eyðibyggðastefnu Hornstandanna 
yfir á Vestfirði alla. 

Hér þarf að stöðva óheillaþróunina. Hér þarf að stinga niður fæti. 
Nú þurfa Vestfirðingar að gera það ljóst að Vestfirðir eru hluti af 
þjóðfélaginu og landinu og munu þróast og taka framförum á þeim 
forsendum sem íbúarnir kjósa sér. Vestfirðir verða aldrei stækkuð útgáfa 
af Hornströndum stjórnað af yfirgangsömum samtökum og  stofnunum.

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

Friðað til óbóta

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísnahornið
Indriði á Skjaldfönn hefur leik í 

vísnaþættinum:
Úr mörgu er að moða hvað vísur 

varðar og líklega er best að hafa þær 
sem mest samsinni hafa fengið á 
flettismettinu og þá í aldursröð.

Flest tilefni seru svo nýskeð að 
lesendur ættu ekki að þurfa að brjóta 
heilann mjög mikið. 

Ódauðlegt er fjarskafátt.
Fúlt að Dorrit missti Sám.
Klausturs geta apar átt
athvarf sitt í pálmatrjám.

Ólafur Stephensen og 
Andrés Magnússon málaliðar 
innflutningsauðvaldsins linna ekki 
látum í fjölmiðlum til að vegsama 
gæði og hollustu á innflutningi á hráu 
kjöti, mjólkurvörum, grænmeti og 
eggjum. 

Andstyggð hef á Óla og Drésa
ei af þolinmæði ríkur.
Innrætið má af þeim lesa
auðvaldsþjófa senditíkur.

Nýjustu Klausturmannavendingar 
hljóta að koma hér við sögu.

Ástandið á okkar skeri
aumt er það.
Sigmundur á sinni meri
sækir að.

Himinn gerist hroða rokkinn.
Heldur dvínar sumra þokkinn.
Æruvottur alveg sokkinn
í einni sæng nú Klausturblokkin.

Klaustjálkarnir komnir heim.
Kannski má gleðjast ögn með þeim.

Eflaust er best á einum stað
að ávaxta sitt hrossatað.

Áttatíu og tvö prósent 
launahækkun Landsbankastýrunnar 
er hrópandi siðblindudæmi.

Bankastjórabandíta er brýnt að 
reka.

Öll og Bjarna yfirkokkinn 
á að setja í gapastokkinn.

Óli í Samskip er kominn heim með 
eitthvað af sínum fyrirhrunsránsfeng 
og er auðvitað tekið fagnandi.

Ekki þrotnar þrælslundin á þessu 
skeri.

Óli í Samskip afturkominn
allir skulu tigna vominn.

Svo slæ ég hér botn í með orðum 
Drífu Snædal forseta ASÍ, en hún sagði 
sig úr Vg við síðustu stjórnarmyndun. 
Sagðist ekki vilja taka þátt í því með 
Katrínu að éta allt kjörtímatímabilið 
skítinn úr Sjálfstæðisflokkinn.

Stjórnar nú er voðinn vís.
Þeir vinstri tökum glata.
Etur það sem úti frýs
auminginn hún Kata.

Jón Atli Játvarðsson, Reykhólum 
hefur heldur ekki látið vísnatilefni 
fram hjá sé fara. 

Um inngöngu hinna brottreknu 
þingmanna Flokks fólksins í 
Miðflokkinn yrkir Jón Atli og hefur 
þennan formála:

Ég veit ekki hvort Inga Sæland nær 
að sætta sig við að tapa eldiviðnum í 
kamínuna. Hún veit þó vel núna hvar 

hún getur kastað eldspýtunum.

Á Klausturbarnum sótti sigra
Sigmundur með höndum tveim.
Rak á fjöru drumba digra, 
en dáldill maðkur var í þeim.

Svo voru boðuð mótmæli við 
Austurvöll :

Ríkisstjórn sem ráðlaus tröllin,
reynir sig við boðaföllin.
Niður treðst hin mjúka mjöllin
ef mætum við á Austurvöllinn.
Þá var sem fyrr tekist á um virkjun 

Hvalár og umhverfissamtök kynntu 
nýja skýrslu sem sagði að mest væri 
upp úr því að hafa að gera ekki neitt.

Jón Atli hafði um það þetta að 
segja:

Það hefur byggst upp andóf við 
virkjun rennslisvatns af heiðum 
Vestfjarða. Hafa jafnvel fossar verið 
taldir og myndaðir í röðum. Lítið 
hefur birst af því hins vegar að 
efnahagslegi þátturinn við uppátækið 
verður þyrluflug með auðmenn 
sem geta þá skrifað um rassa þeirra 
á Twitter, sem ganga örna sinna í 
víðernunum. Eða þá myndskeið á 
facebook.

Úfnir læknar örna sinna ganga
í úðanum frá Drynjanda um nótt.
Yfir þrotlaust þyrluflokkar hanga
og þurrka sveitta rassa undur skjótt.

Ekki fleira að sinni.
með góðum kveðjum úr 

vorblíðunni

Kristinn H. Gunnarsson

Ríkið ekki góður eigandi
Tveir bæjarfulltrúar í 

Ísafjarðarbæ studdu ekki 
ályktun um áskorun á 

umhverfisráðherra og ríkisstjórnina 
að kaupa eyjuna Vigur. Það voru þau 
Sigurður Jón Hreinsson og Nanný 
Arna Guðmundsdóttir, bæði af Í lista. 
Ályktunin var samþykkt 7:0.

Sigurður Jón Hreinsson sagði 
aðspurður að ríkið hefði ekki 
sýnt að vera góður landeigandi. 
„Eigandastefnan er engin og iðulega 
eru hagsmunir viðkomandi svæða 

ekki látnir ráða þegar ríkisjörðum er 
ráðstafað, leigðar eða seldar !“ segir í 
svörum Sigurðar  Jóns. 

Þá vitnar Sigurður í ummæli 
oddvita D lista á fundinum þess efnis 
að líklegt sé að kaup ríkisins á eyjunni 
muni standa undir sér.

„Ef það er þannig, þá ættu kaupin 
að standa undir sér ef aðrir aðilar 
kaupa eyjuna, td sveitarfélögin eða 
hlutafélag í eigu heimamanna og 
sveitarfélganna.“ segir Sigurður Jón 
Hreinsson.

„Ef það er 
þannig, þá 

ættu kaupin að standa 
undir sér ef aðrir 
aðilar kaupa eyjuna, 
td sveitarfélögin 
eða hlutafélag í eigu 
heimamanna og 
sveitarfélganna.“
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100 manns á fundi hjá 
Framsókn á Ísafirði

Hús fyllir var á al mennum  
fundi Fram sóknar flokksins 
á Ísa firði á mánu dags kvöld, 

sem boðaður var um fisk eldi sér-
stak lega. Marzellíus Svein björns son, 
bæjar full trúi sagði að fundurinn 
hefði verið mál efna legur og að fram 
hefði komið að fram sóknar menn 
standi sem einn maður saman um 
fisk eldi í Djúpinu. 

Fyrir fundinn var for manni 
Fram sóknar flokksins, Sigurði Inga 
Jóhanns syni  sendar spurningar um 
þrjú mál þar sem spurt var um af-
stöðu flokksins til þeirra og fara svör 
hans við þeim hér á eftir. 

Varðandi Teigs skóg: 
„Loksins sér fyrir endann á þessu 

máli sem hefur í raun haldið aftur af 
upp byggingu á sunnan verðum Vest-
fjörðum. Ég vona inni lega að fram-
kvæmdir geti hafist strax á næsta ári.“ 

Varðandi fisk eldi: 
„Sú mynd sem blasir oftast við 

í fjöl miðlum um fisk eldi er yfir leitt 
annað hvort svört eða hvít, annað-
hvort er fisk eldi mengandi stór iðja 
sem eyði leggur villta laxinn og um-
hverfið eða al gjör guðs gjöf án neinna 
vand kvæða. 

Raun veru leikinn er auð vitað 
annar. Í þessari at vinnu grein eru 
á skoranir fyrir náttúruna t.d. laxalús, 
sjúk dóma mál og slysa sleppingar. 
Sama gildir fyrir sam fé lögin, hvernig 
fá þau tekjur af greininni til þess að 
standa undir inn viða upp byggingu, 
hvernig eiga þau að fjár magna nýja 
leik skólann, grunn skólann og hafnar-
mann virkin? Þetta eru á skoranir sem 
stjórn völd þurfa að taka al var lega og 
horfa til þegar þau móta rammann, 
ráð herra mála flokksins er nú með 
frum varp á sínu borði sem væntan-
legt er til Al þingis þar sem at vinnu-
vega nefnd þarf að leggjast yfir málið. 

Staðan í dag er hins vegar sú að 
síðan á hættu mat um erfða blöndun 
frá Haf ró kom út árið 2017, og stefnu-
mótunar skýrsla Þor gerðar Katrínar 

sömu leiðis, hefur verið ó vissa bæði 
hjá stofnunum og fyrir tækjum með 
upp byggingu fisk eldis, sér stak lega 
hér við Ísa fjarðar djúp vegna á hættu-
matsins. Við eigum að byggja þessa 
grein upp á vísindum en verðum 
líka að horfa til þess að á hættu mat 
Haf ró er það fyrsta sinnar tegundar 
í heiminum, það á enn eftir að rýna 
matið á al þjóð legum vett vangi og 
slíkt mat þarf að taka til lit til mót-
vægis að gerða sem það gerir ekki nú. 

Við eigum ekki að þurfa að 
finna upp hjólið, lax eldi hefur verið 
stundað í Noregi í rúm lega 40 ár, 
Norð menn  brenndu sig á því að fara 
ó var lega en hafa lært af reynslunni 
og eru að ná hratt tökum á helstu 
um hverfis vanda málum. Fær eyingar 
sömu leiðis hafa náð ó trú legum 
árangri með ströngum heil brigðis-
kröfum eftir að ó var færni leiddi til al-
gjörs hruns þar í eldinu fyrir rúmum 
10 árum vegna sjúk dóma. Við getum 
og eigum að læra af reynslu þeirra nú 
þegar við erum að byggja okkur upp. 

Árið 2004 var tekin risa stór 
á kvörðun um að loka stærstum hluta 
strand lengjunnar fyrir fisk eldi að 
Vest fjörðum og Aust fjörðum undan-
skildum. Á þeim grund velli hafa fisk-
eldis fyrir tækin sótt um leyfi hér og 
ég held að lengsta um sóknar ferlið 
hér við Djúp sé að verða 8 ára, væri 
að fara í þriðja bekk ef þetta væri 
barn. Hvar sem fólk stendur í þessum 
málum hljóta allir að sjá að þetta er 
ekki eðli legur máls með ferðar tími hjá 
stjórn völdum og þessu þarf að breyta. 

Til lengri tíma byggir byggða-
stefna á sjálfb ærri fjölgun starfa. 
Stað reyndin er sú að Vest firðingum 
hefur fækkað mikið síðustu 25 ár 
en með til komu eldisins hefur orðið 
við snúningur á sunnan verðum 
fjörðunum og norðan megin hafa 
byggst upp rétt mætar væntingar um 
upp byggingu. Svo það takist verðum 
við að setja skýran laga ramma með 
ströngum leik reglum þar sem hægt 
er að treysta á leyfis veitingar ferlið og 
leyfin.
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Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

KORSØR skiptiskrúfa
VULKAN ástengi

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír

NORIS viðvörunarkerfi

SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

STAMFORD ásrafali

BERG skiptiskrúfa
REINTJES niðurfærslugír

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél SCANTROL autotroll

NORSAP skipstjórastólar

Allt fyrir nýsmíðina

YANMAR aðalvél

FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar

SEPAR forsíur
EUROPAFILTER smursía
8" hljóðkútur
SIDE-POWER hliðarskrúfur

CENTA ástengi
SIMRAD sjálfstýring
ZF stjórntæki
ZF niðurfærslugír

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta Rafstöðvar og ljósavélar

Allar gerðir af legum Skrúfur

Alternatorar og DC rafalar
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ATLÖGUR GEGN SJÁLFBÆRNI VESTFJARÐA

Enn á ný er blásið til at lögu 
gegn inn viða upp byggingu 
á Vest fjörðum og fyrir-

hugaðri Hvalár virkjun í Ár nes hreppi 
á Ströndum, sem Vestur Verk er með í 
undir búningi. Um hverfis verndar sam-
tökin Land vernd leiða at löguna eins 
og stundum áður - nú í formi undir-
skrifta söfnunar þar sem stjórn völd eru 
hvött til að frið lýsa Dranga jökul og 
ná grenni hans, þ.m.t. svæðið þar sem 
virkjuninni er ætlað að rísa. 

Einn af mínum upp á halds greina-
höfundum, Kol brún Berg þórs dóttir, 
hoppar á þennan vagn Land verndar 
í nýjasta pistli sínum á vef Frétta-
blaðsins. Ég, sem er eigin lega alltaf 
sam mála henni, verð núna að veita 
skrifum hennar and svar. 

Engin vísinda leg gögn virðast liggja 
til grund vallar þeirri til lögu að frið-
lýsa svæðið suður af Dranga jökli, þar 
sem Hvalár virkjun er ætlaður staður. 
Tölu vert er til af rann sóknum um 
svæðið vestan megin við jökulinn, í 
Jökul fjörðum og á Snæ fjalla strönd, 
en enginn hefur enn getað vísað í 
rann sóknir til stuðnings frið lýsingu 
á Ó feigs fjarðar heiðinni, þar sem 
virkjunar fram kvæmdir eru fyrir-
hugaðar. Náttúru fræði stofnun Ís lands 
hefur ekki sýnt fram á þær rann sóknir 
jafn vel þótt stofnunin hafi síðasta vor 
lagt til slíka frið lýsingu. 

Í pistli sínum grípur Kol brún til 
gífur yrða á borð við „græðgis sjónar-
mið hinna virkjana glöðu“ og „virkjana-
óðir ráða menn“. Hún ýjar að föður-
lands svikum og þjóðar skömm. Af 
orða valinu má draga þá á lyktun að hún 
sé al mennt and stæðingur þess að virkja 
vatns föll með sjálfb ærum hætti svo 
úr verði hrein og græn orka. Hvalár-
virkjun er ein mitt slíkur virkjunar-
kostur. Með til komu Hvalár virkjunar 
og nauð syn legra tenginga og línu lagna, 
verða Vest firðir sjálfb ærir í orku fram-
leiðslu og grunnurinn er lagður að 
frekari orku fram leiðslu í fjórðungnum 
því inn viða upp bygging tengd Hvalár-
virkjun gerir aðra minni virkjunar kosti 
við Ísa fjarðar djúp mögu lega. 

Inn viðir Ár nes hrepps munu sömu-
leiðis taka miklum stakka skiptum á 
allra næstu misserum í tengslum við 
virkjunar fram kvæmdir og verður 
hreppurinn fljót lega hring tengdur með 
sumar vegi, ljós leiðara og raf magni 
gangi allar á ætlanir eftir. Þær sam fé-
lags um bætur sem fylgja virkjunar-
fram kvæmdunum munu jaðra við 
byltingu í litlu og af skiptu sveitar fé lagi. 
Að gengi mun batna þannig að fleiri fá 
notið þessa ein staka hluta Ís lands, at-
vinnu tæki færum, t.d. í ferða þjónustu, 
mun fjölga og  þannig renna styrkari 

stoðum undir bú setu í af skekktri 
byggð. 

Þessar stað reyndir blasa við þeim 
sem vilja kynna sér málin og á þessum 
grunni hefur hrepps nefnd Ár nes hrepps 
stutt við virkjunar á form og greitt götu 
þeirra í allri skipu lags gerð. Á þessum 
grunni sam þykkti Al þingi árið 2013 
að virkjunin skyldi sett í nýtingar flokk 
ramma á ætlunar 2. Til laga að ramma-
á ætlun 3 gerir sömu leiðis ráð fyrir 
virkjuninni. Fjórðungs sam band Vest-
firðinga hefur á lyktað með verk efninu  
á þessum grunni og nokkrar sveitar-
stjórnir á Vest fjörðum hafa á lyktað sér-
stak lega því til stuðnings. Er það mat 
virkjunar and stæðinga að fólkið á bak 
við þessar lýð ræðis legu á kvarðanir sé 
allt „virkjana óðir ráða menn“ og föður-
lands svikarar? 

Um hverfis ráð herra og fyrr verandi 
fram kvæmda stjóri Land verndar, Guð-
mundur Ingi Guð brands son, lagði 
á það á herslu í við tali á vef Vísis í 
gær í tengslum við hval veiðar að við 
á kvarðana töku stjórn valda þurfi að 
byggja á fleiru en bara vísinda ráð gjöf 
og þörf sé á að „líta meira til efna hags-
legra og sam fé lags legra á hrifa“. Þessum 
um mælum ráð herra ber að fagna sér-
stak lega enda hafa for svars menn vest-
firskra sveitar fé laga talað mjög fyrir 
því að tekið sé til lit til slíkra þátta 
þegar at vinnu sköpun í fjórðungnum 
er til um ræðu, einkum fisk eldi í sjó. 
Í efn hags legu og sam fé lags legu til-
liti er Hvalár virkjun skyn sam legur 
orku kostur á land svæði þar sem af-
hendingar öryggi raf orku er bág borið 
og svig rúm til að bæta fólki og fyrir-
tækjum við kerfið er nánast ekkert. 
Þess vegna gleðja orð ráð herra. 

Á Vest fjörðum er lögð rík á hersla 
á sjálfb æra nýtingu náttúrunnar. 
Fjórðungurinn er eini heili lands-
hlutinn sem er um hverfis vottaður af 
Earth Check og mikill metnaður hefur 
verið lagður í að finna jafn vægi milli 
verndar og nýtingar hinnar vest firsku 
náttúru. Það er við búið að fræin falli 
í grýttan jarð veg þegar til lögur um 
friðun heilu lands hlutanna eru settar 
fram, að því er virðist án allrar til raunar 
til sam ráðs við ráða menn í héraði og 
nánast í formi vald boðs að ofan, líkt 
og til lögur Náttúru fræði stofnunar 
um Dranga jökuls svæðið. Nær væri að 
byrja sam talið við lýð ræðis lega kjörna 
full trúa í búanna og finna sam eigin lega 
fleti á verk efninu í stað þess að fleygja 
fram gífur yrðum og styðja þannig at-
lögurnar gegn sjálfb ærni Vest fjarða. 

Birna Lárus dóttir. 
Höfundur er upp lýsinga full trúi 

Vestur Verks á Ísa firði.

Fiskirækt. Náttúruvernd 
eða landbúnaður?
Í um ræðunni um fisk eldi á Ís landi 

er mikið talað um nei kvæð á hrif 
sem hljótast af því að eldis fiskur 

sleppur og gengur upp í lax veiði-
ár. Þessi um ræða endur speglast í 
á hættu mati Haf rann sóknar stofnunar 
(1). 

Sumir kjósa að taka mun dýpra 
í árinni og full yrða að ef eldis fiskur 
sleppi séu enda lok ís lenska laxins 
handan við hornið. Þrátt fyrir að 
ekki liggi neinar beinar niður stöður 
til grund vallar slíkri túlkun ber þó 
auð vitað að fara var lega. Á þetta 
bendir hinn þekkti vísinda maður 
Kevin Glover í sam skiptum við Haf-
ró í janúar síðast liðnum og sem fram 
kemur í svari deildar stjóra Haf ró við 
fyrir spurn lektors við há skólann á 
Hólum. Sami höfundur heldur á fram 
og bendir rétti lega á að verndun líf-
fræði legs fjöl breyti leika sé mikil-
væg og að hann beri að varð veita 
(2). Þetta er lykil at riði. Verndun líf-
fræði legs fjöl breyti leika byggir á að 
ekki verði neinar erfða breytingar af 
manna völdum. 

Í um ræðunni um slysa sleppingar 
er talað um að eldis lax gangi í lax-
veiði ár, æxlist við lax sem fyrir er 
í ánni og niður staðan verði laxar - 
blendingar eldis laxa og villtra laxa - 
sem séu ekki að lagaðir við komandi 
á. At hyglis vert er að þrátt fyrir að 
fiskarnir séu ekki að lagaðir ánni 
er gert ráð fyrir því að þeir hrygni, 
seiðin komist vel af og svo haldi þetta 
á fram þangað til af om endur þessara 
laxa, verði í meiri hluta; hafi tekið yfir 
ána og ekkert blasi við nema hrun 
náttur lega laxa stofnsins. 

Á sama tíma er stunduð um fangs-
mikil fiski rækt í ís lenskum lax veiði-
ám. Villtur lax er valinn nær ein-
göngu út frá stærð, honum safnað, 
hrogn kreist út, frjóvguð og seiðin 
alin í eldis stöðvum. Seiðunum er svo 
sleppt sem göngu seiðum í ána til að 
auka fiski gengd. 

Mark mið veiði rétt hafa með 
sleppingum á ræktuðum seiðum er 
að rækta upp ár, það er að fjölga ein-
stak lingunum sem ganga í árnar og 
gera þannig árnar arð bærari fyrir þá 
sem þær eiga eða leigja. 

Ræktun á lax ám og verndun þeirra 
er ekki það sama. Ræktun fylgja 
hættur, ekki einungis breytingar 
á erfða mengi villta laxins, heldur 
einnig bein nei kvæð á hrif á lífs sögu 
laxins og mögu leikum hans á að 
koma upp af væmum. Á þetta hefur 
verið bent í fjöl mörgum vísinda-
greinum og ber að taka al var lega (3). 

Ef að mark miðum veiði rétt hafa 
er náð og fleiri laxar ganga upp í á til 
hrygningar eykst þéttnin. Það hefur 
í för með sér aukna sam keppni um 
hrygninga svæði og jafn framt hættu 
á að svæði, sem búið er að hrygna í, 
sé raskað. 

Þetta leiðir af sér að hrogna-
fjöldinn eftir klak er mun meiri en 
ef einungis væri sjálfb ær stofn í ánni. 
Eitt hvað af hrognunum væri lík-
legast á ó við unandi klak svæðum og 
klekktist ekki, en samt mætti búast 
við mun meira klaki en væri við sjálf-
bærar að stæður. Ný klakin seiði þurfa 
að éta og mikil þéttni þýðir mikil 
sam keppni um fæðu sem getur auð-
veld lega leitt til fæðu skorts með hlut-
falls lega meiri af öllum en væru við 
eðli legar að stæður. 

Nú verandi að ferðir við fiski-
rækt í ís lenskum lax veiði ám eru því 
mark visst að draga úr náttúr legri 
fjöl breytni í ánum - minnka gena-
fjöl breytni í laxa stofnum og breyta 
vist kerfum. Þetta er því dæmi um 

land búnað sem kallast fiski rækt en 
ekki verndun náttúru legs stofns. 

Þetta er veru legt á hyggju efni, 
ekki síst í ljósi mikillar aukningar í 
sleppingum seiða í ár á Ís landi (4,5). 
Hér er því í raun og veru verið að 
vinna gegn náttúru legu vali. Eina 
leiðin til að ís lenskar lax veiði ár geti 
talist náttúr legar er að í þeim sé ekki 
stunduð fiski rækt. 

Þá eru ó nefndar al var legar af-
leiðingar sem fiski rækt getur haft 
á lífs skil yrði annarra ís lenskra lax-
fiska, urriða og bleikju. Má þar nefna 
byggingu laxa stiga og því að hleypa 
laxi inn á svæði þar sem einungis 
þessar tegundir höfðu verið áður. 
Fram leiðslan á laxi eykst mikið, en 
líf ræði leg fjöl breytni hrynur. 

Af náttúr verndar á stæðum væri 
mikil vægt að friða eina eða fleiri ís-
lenskar lax veiði ár fyrir inn gripum 
af öllu tagi, nema hófl egri veiði. Hér 
væri því í raun verið að tryggja, ekki 
ó svipað og gert hefur verið þegar land 
hefur verið tekið undir þjóð garð, að 
ís lenska lax veiði áin með ís lenska 
laxinum fái að dafna og þroskast án 
inn grips okkar mannanna. Að varð-
veisla líf ræði legs fjöl breyti leika í 
stofni ís lenska laxins verði varinn – 
hinn raun veru legi ís lenski gena banki. 

Það á að vera skil yrði að fiski rækt 
fylgi reglum er varða um hverfis-
mat svo tryggja megi að hverjar 
þær breytingar sem eiga sér stað séu 
aftur kræfar – ekki ó líkt því og krafist 
er þegar um fram kvæmdir er að 
ræða - hvort sem það er vega gerð eða 
fisk eldi á landi eða í sjó. Ekki er síst 
mikil vægt að upp lýsingar um fiski-
rækt, ræktun og sleppingu seiða, séu 
opnar öllum al menningi. Laxinn er 
jú eign þjóðarinnar eins og fiskurinn 
í sjónum. 

Þetta er mikil vægt at riði í ljósi 
þess að land búnaður verður seint 
flokkaður sem náttúru vernd. 

Höfundar: 
Dr. Þor leifur Ágústs son, fiska líf

eðlis fræðingur 
Dr. Þor leifur Ei ríks son, dýra

fræðingur
Heimildir 
1) https://www.hafog vatn.is/ 
2) https://www.hafog vatn.is/is/moya/
news/svor-vid-at huga semdum-er-
luta-ad-ahaettu mati 
3) www.pnas.orgcgidoi10.1073pn
as.1037274100 
4) http://www.bb.is/2019/02/stor-
felldar-seida sleppninga-i-lax veidar/ 
5) Morgun blaðið 20. febrúar, bls. 18. 

„Ræktun á 
laxám og 

verndun þeirra 
er ekki það 
sama. Ræktun 
fylgja hættur, 
ekki einungis 
breytingar á 
erfðamengi villta 
laxins, heldur 
einnig bein 
neikvæð áhrif á 
lífssögu laxins 
og möguleikum 
hans á að koma 
upp afkvæmum. 
Á þetta hefur verið 
bent í fjölmörgum 
vísindagreinum 
og ber að taka 
alvarlega
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Strandagangan 2019
Um helgina var Stranda gangan 

2019 haldin. Stranda gangan 
er skíða göngu mót og er hluti 

af Ís lands göngunni, sem er röð skíða-
göngu móta sem trimm nefnd Skíða-
sam bands Ís lands hefur efnt til ár lega 
síðan 1985. Ís lands göngunni er ætlað 
að höfða til allra sem á huga hafa á 
skíða í þróttum, bæði þeim sem leitast 
eftir á nægju legri og hollri úti veru og 
eins metnaðar fyllra keppnis fólki. 

Fyrsta Stranda gangan var árið 1995 
og var hún því haldin í 25. skiptið og 
hefur aldrei fallið úr keppni síðan hún 
hófst. Gangan er fyrir alla aldurs hópa, 
vana sem ó vana. Stranda gangan fór 
fram á skíða svæði Skíða fé lags Stranda-
manna í Sel ár dal í Stein gríms firði og 
var keppt í 1, 5, 10 og 20 km vega-
lengdum. 

Rós mundur Núma son, for maður 

Skíða fé lags Stranda manna sagði í sam-
tali við Bæjarins besta að 144 hefðu 
gengið að þessu sinni og hafa aldrei 
verið fleiri. Að eins einu sinni áður hafa 
þátt tak endur verið fleiri en 100. 

Veitt voru bikarar í verð laun fyrir 
þrjú efstu sætin í hverjum flokki og allir 
kepp endur fengu þátt töku pening. Það 
var fyrir tækið Mar tak ehf í Grinda vík 
sem gaf bikarana. 

Kepp endur komu frá Reykja vík, 
Ólafs firði, Akur eyri og Ísa firði auk 
Stranda manna. 

Í 5 km göngu kepptu 27, 11 karlar 
og 16 konur. Sig ríðru Dóra Guð-
munds dóttir, Skíða fé laginu Ulli varð 
fyrst allra og Jón Vil hjálmur Sigurðs-
son, Skíða fé lagi Stranda manna varð 
fjórði í mark og fyrstur karla. Í 10 km 
göngunni tóku þátt 10 konur og 7 
karlar, sam tals 17 kepp endur. Þar varð 

Jon Haukur Vignis son, Skíða fé lagi 
Ísa fjarðar fyrstur í mark og Sigur laug 
Hjalta dóttir, Skíða fé laginu Ulli varð 
fjórða og fyrst kvenna. 

Það var 20 km gangan sem er hluti 
af Ís lands göngunni.Þar voru þátt tak-
endur 89 talsins, 49 karlar og 40 konur. 
Fyrstur karla var Gísli Einar Arnar-
son, Skíða fé lagi Akur eyrar  og Jakob 
Daníels son, Skíða fé lagi Ísa fjarðar varð í 
öðru sæti. Fyrst kvenna varð Elsa Guð-
rún Ólafs dóttir frá Ólafs firði. 

Elsti þátt takandinn var Gerður 
Stein þórs dóttir, Reykja vík frá Skíða fé-
laginu Ulli sem er fædd 1944 og hefur 
hún tekið þátt í göngunni tíu sinnum. 

Á sunnu deginum voru svo skíða-
leikir fyrir yngri kyn slóðina og 
dag skránni lauk með veg legu pít-
sa hlað borði á Hólma vík og verð-
launaf endingu.
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

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

Pabbi, hver er ríkastur í bænum?

Þetta spurði 8. ára sonur minn þegar við vorum að 
koma okkur í háttinn. Hverju hefðuð þið svarað? 

Ég vil endi lega deila með ykkur mínu svari. Þetta 
vakti mig til mikillar um hugsunar um sam skipti manna á 
milli. Í ein verunni hefur maður reynt að finna svör við því af 
hverju við erum vond við hvort annað. Af hverju við tölum 
ílla um aðra og reynum hvað við getum til að rýra hvort 
annað en föttum ekki að við rýrum bara okkur sjálf með því. 
Það er ljóst. Svar mitt til sonar míns var eitt hvað á þessa leið. 

Sá sem er ríkastur í bænum er sá sem er hamingju samur, 
sáttur við sjálfan sig og aðra. Talar vel um sam ferða fólk sitt, 
er heill í sam skiptum og á vini sem gagn kvæm virðing ríkir 
og al gjör heilindi. Maður sem stendur með sjálfum sér og 
því sem hann eða hún standa fyrir. Það er rík manneskja. 
Það er góð manneskja. 

En pabbi, hver er þá fá tækastur í bænum? 
Sá maður er fá tækur sem hugsar ílla til annarra og 

kemur ekki hreint fram. Talar ílla um þig og grefur undan 
þér. Gleðst yfir ó förum annarra og kann ekki að sam gleðjast 
sann leikanum. Þetta er fólk sem ekki gott er að um gangast. 
Það er fá tæk manneskja. 

Í fram haldinu kom þetta allt heim og saman hjá mér. 
Sann leikurinn sem maður hefur verið að leita að en fattaði 
ekki að það var einskins að leita. Það var allan tímann fyrir 
framan mann, í 8. ára barni. Mér sjálfum. Björn í Brekku koti 
af neitaði lög málum hag fræðinnar á allan hátt og það sama 
getum við til einkað okkur í sam skiptum manna á milli. Þú 
breytir kannski ekki heiminum en þú getur á kveðið hverja 
þú um gengst og þá um leið sleppt gremjunni yfir því hvernig 
þér finnst annað fólk haga sér. Þú getur að eins reynt að gera 
betur sjálfur. 

Pabbi, hver er ríkastur í bænum? 
Allir þeir sem eru hamingju samir. Enginn einn. 

Benni Sig

Ísfirðingur sigar á 
jiu jitsu móti VBC

Ísfirðingurinn Bjarki Pétursson sigraði á laugardaginn í blábeltingamóti 
VBC í brasilísku jiu jitsu í þungavigt, 100+ flokki. Þetta er í þriðja sinn sem 
mótið er haldið og voru um 40 keppendur og er ætlað þeim sem hafa bláa 

beltið í íþróttinni. VBC í Kópavogi er eitt af félögunum sem stunda blandaðar 
bardagaíþróttir og er hið brasilíska jiu jitsu ein af þeim. Innan Harðar á Ísafirði 
hefur  deild fyrir þessar íþróttir verið starfrækt síðasta áratuginn eða svo að sögn 
Stígs Bers Sóphussonar.

Árangur Bjarka Péturssonar er mjög athyglisverður og er til marks um að á 
ísafirði eru öflugir iðkendur í óhefðbundnum íþróttagreinum.

FUNDU SEX KINDUR 
MEÐ FLUGVÉL

Frá því er sagt á Reykhólavefnum að    tengdafeðgarnir Sigmundur 
Magnússon og Guðmundur Sigvaldason fóru í byrjun mánaðrins í flugferð 
til að svipast um eftir fé í dölunum Djúpmegin við Kollafjarðarheiðina.

Fundu þeir 6 kindur í svonefndri Lambatungu, sem er milli Mjóadals 
og Geitadals, sem gengur inn af Laugabólsdal. Nokkrum dögum síðar fór 
Brynjólfur Smárason á vélsleða yfir Kollafjarðarheiði og náði að reka féð yfir í 
Fjarðarhornsdal, þar sem það var svo sótt daginn eftir.

Þetta reyndust vera 2 tvílembur frá Fremri Gufudal, og voru kindurnar í góðu 
ásigkomulagi að því fram kemur í fréttinni.
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SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is

NÝJAR VÖRUR VIKULEGA
Stærðir 14-28 eða 42-56

Sjáðu úrvalið og pantaðu 
í netverslun www.curvy.is 

Frábær þjónusta við landsbyggðina og 
auðvelt að skila og skipta vörum
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Þingeyrarakademían ályktar:

Ennþá meira um bankamálin
Höfuð stöðvar Lands bankans, 

banka allra lands manna í 
Austur stræti, er hús með 

sál og sögu. Þeir eru ekki margir 
bankarnir norðan Alpa fjalla sem eiga 
svona fal lega byggingu. En nú skal 
byggja nýja peninga höll úr steypu, 
járni og gleri á dýrasta stað í höfuð-
borginni og bíla kjallara við hæfi. Níu 
milljarðar þar. Senni lega 15 milljarðar 
þegar upp verður staðið. Þing-
eyrarakademían leggur ein dregið til 
að þessari vit leysu verði hætt nú þegar 
og lóð og heila klabbið selt. 

Drottningin í væntan legri voða 
stórri höll hefur á skömmum tíma 
fengið launa hækkun sem er á við 
fimm föld mánaðar laun verka manns. 
Fimm föld. Þar með hefur hún ellefu 
sinnum hærri laun en gjald kerinn í 

bankanum. Rök banka ráðsins eru þau 
að hún átti að fá þessa hækkun! Frúin 
í Ís lands banka er svo sér á báti sem 
við höfum ekki þrek til að ræða. Ef 
fer sem horfir verða þessar ofur konur 
fljót lega komnar með 10-15 milljónir 
á mánuði. Þing eyrarakademían leggur 
hins vegar til að enginn ríkis starfs-
maður hafi hærri laun en 2 milljónir 
á mánuði. 

Allt sem hér hefur verið rakið er 
eins og blaut gólft uska framan í lands-
menn. Banka sýslan og ráð herra koma 
af fjöllum og biðja náðar sam legast um 
upp lýsingar. Er enginn maður með 
viti sem fylgist með bönkum allra 
lands manna? 

Spyrja verður einnig: Hvað eru 
banka ráðs mennirnir með í árs laun 
fyrir dóm greindar leysið?

Landhelgisgæslan er borgaraleg öryggis, eftirlits- og 
löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á 
hafi úti og fer með löggæslu á hafinu.  Samkvæmt  lögum 
nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að 
gæta ytri landamæra og að standa vörð um fullveldisrétt 
Íslands á hafsvæðinu í kringum landið. Landhelgisgæslan 
annast framkvæmd öryggis- og varnartengdra verkefna hér 
á landi samanber heimild í varnarmálalögum nr. 34/2008. 

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 200 manna  
samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið:  
Við erum til taks. Gildi okkar eru:  
Öryggi – Þjón usta - Fagmennska. 

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík en starfs-
stöðvar eru einnig á Reykjavíkurflugvelli, varðskipum, 
ratsjár- og fjarskiptastöðvum og öryggissvæðinu á Kefla-
víkurflugvelli. Nánari upplýsingar um starfsemina er að 
finna á: www.lhg.is og á fésbókarsíðu okkar.

UMSJÓNARMAÐUR 
Ratsjár- og fjar skiptastöð Bolafjalli

LHG.IS

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. iðnmenntun 
• Vinnuvélapróf og ökuréttindi skilyrði
• Almenn íslensku og enskukunnátta 
• Sjálfstæði í starfi og snyrtimennska
• Starfsmenn skulu uppfylla skilyrði fyrir öryggisheimild saman-

ber varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Starfsstöð: Ratsjár- og fjarskiptastöð Atlantshafsbandalagsins 
á Bolafjalli. Um dagvinnu er að ræða en utan þess þarf 
viðkomandi að vera tilbúinn til að bregðast við í sérstökum 
tilvikum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2019
Sótt er um starfið á starfatorg.is, starfsauglýsing númer 
201902/439. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf. Umsjón með ráðningu hefur Intellecta, 
thelma@intellecta.is. Öllum umsóknum verður svarað að 
ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Guðrún Birgisdóttir, 
mannauðsstjóri Landhelgisgæslu Íslands, ingab@lhg.is

Landhelgisgæsla Íslands leitar að 
áhugasömum einstaklingi til að slást í 
samhent teymi Gæslunnar. Starfið felur í sér 
daglega umsjón, eftirlit og viðhald svæða, 
búnaðar, tækja og mannvirkja. Viðkomandi 
þarf að vera traustur, hafa ríka þjónustulund 
og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:
• Öryggis- og svæðisgæsla
• Almennt viðhald ásamt eftirliti með vélum og tækjum
• Umsjón með birgðum og varahlutalager
• Eftirlit með verktökum 
• Umsjón með bifreiðum, snjósleðum og vinnuvél
• Almenn húsvarsla og umhverfisvernd

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

Við erum til taks!

Þingeyrarakademían að störfum. Ljósm. 
Haukur Sigurðsson.

Gangur í höfuðstöðvunum. Ómetanleg listaverk 
Kjarvals prýða þar veggi og víðar í bankahúsinu.
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Franska kvikmyndahátíðin á Ísafirði

6. – 9. mars 2019 
í Ísafjarðarbíó

• 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

Franska kvikmyndahátíðin verður haldin í 
annað sinn á Ísafirði 
Eftirtaldar myndir verða sýndar á hátíðinni:
AÐ SYNDA EÐA SÖKKVA - Le Grand Bain.

Gamanmynd - íslenskur texti
Lengd: 122 mín
Leikstjórn: Gilles Lellouche.
Leikarar: Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine, Guillaume Canet, 

Marina Foïs, Leïla Bekhti og Virginie Efira.

Átta karlar á ýmsum aldri, með skipbrot af öllu tagi á bak við sig, fá 
aftur trú á lífið þegar þeir æfa samhæft sund undir handleiðslu tveggja 
fyrrum afrekskvenna í íþróttinni.

Áhorfendur eru orðnir fleiri en fjórar miljónir í Frakklandi 
og fjölmiðlarnir ljúka upp einum munni: Að synda eða sökkva er 
gamanmynd ársins í Frakklandi. Enginn má missa af henni!

„Fullkomin mynd fyrir sálina“ (Studio Magazine).

LÝÐURINN OG KÓNGUR HANS - Un Peuple et son 
Roi.

Drama/sagnfræði - íslenskur texti.
Lengd: 121 mín

Leikstjórn: Pierre Scholler
Leikarar: Gaspard Ulliel, Louis Garrel, Adèle Haenel, Céline 

Sallette, Laurent Lafitte.

Árið 1789 gerir lýðurinn uppreisn. Örlög almúgakarla og kvenna og 
sögufrægra persóna fléttast saman. Og þungamiðja sögunnar er afdrif 
konungsins og koma lýðveldisins.

Myndin hreppti verðlaunin á pólitísku kvikmyndahátíðinni í Porto 
Vecchio árið 2017.

Lýðurinn og kóngur hans er „freska með sögulegum, pólitískum 
og mannlegum flötum og lofsamar kjark og mótþróa borgara sem eru 
fúsir að deyja fyrir frelsið». (CNews).

MEÐ FORSJÁ FER ... - Jusqu‘à la garde.
Drama/Spennumynd - enskur texti.
Lengd: 93 mín
Leikstjórn: Xavier Legrand
Leikarar: Léa Drucker og Denis Ménochet.

Dómari í forsjármáli telur traðkað á rétti föður og dæmir 
foreldrunum sameiginlegt forræði yfir Julien. Hann er milli steins og 
sleggju og ætlar af öllum mætti að varna því að allt fari á versta veg.

Þetta er fyrsta mynd Xaviers Legrands í fullri lengd og hann beitir 
hér aðferðum spennumyndanna til að sýna hvernig fjölskylda sundrast. 

Myndin hlaut verðlaun fyrir bestu frumraun á kvikmyndahátíðinni 
í Feneyjum 2017

„Yfirþyrmandi kvikmynd um viðkvæmt efni“ (L‘Obs).

LOVÍSA MISSIR AF LESTINNI - Louise en hiver.

Teiknimynd með íslenskri þýðingu frönskunemenda við Háskóla 
Íslands.

Lengd: 75 mín
Leikstjórn: Jean-François Laguionie

Sumarið er liðið og Lovísa er ein eftir á auðri baðströnd. Þar er 
hvorki rafmagn né sími og hún verður að glíma við náttúruöflin og 
einveruna. Gamlar minningar vakna til lífsins og ævintýrið kviknar.

Jean-François Laguionie er höfundur meistaraverksins „Málverkið“ 
en í þessari mynd sinni segir hann á kíminn og ljóðrænan hátt frumlega 
sögu af Lovísu. Þetta er dýrleg saga fyrir alla aldurshópa.

„Snilldarverk, lofsöngur til lífs og frelsis“ (Le Figaro).

++++++++++++

SJÁUMST Í ÍSAFJARÐARBÍÓ!
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Vesturhrauni 1 - 210 Garðabæ
www.blossi.is - blossi@blossi.is

WENCON verndandi viðgerðarefni
-  Lengir líftímann

Lausnir fyrir verkstæði
eða slipp

Viðgerðir og
viðhald um borð

Neyðar- eða
skammtímalausnir

Erum fluttir og höfum opnað á Vesturhrauni 1,  Garðabæ.

Bjóðum viðskiptavini velkomna á nýja staðinn.



3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

4. tölublað
8. árgangur

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Rósmundur Númason er 
formaður Skíðafélags 
Strandamanna, SFS. Hann 

stóð í ströngu um síðustu helgi 
þegar 25. Strandagangan fór fram. 
Rósmundur hefur borið hitann og 
þungan af skíðastarfinu á Hólmavík 
og nágrenni um langt árabil. En 
hann lætur það ekki nægja að 
vinna að undirbúningi og annarri 
skipulagningu heldur er hann líka 
öflugur keppandi. Rósmundur gekk 
20 km í Strandagöngunni, en sú 
keppni er hluti af íslandsgöngunni. 
Rósmundur var með 24. besta tímann 
af 89 sem luku keppni og er hann þó 
meðal elstu keppenda, 65 ára gamall.

Þegar rætt var  við Rósmund á 
sunnudaginn var hann önnum kafinn 
við sérstakan skíðaleikjadag fyrir 
yngstu kynslóðina á skíðasvæðinu í 
Selárdal í Steingrímsfirði  sem lauk svo 
með veglegri pizzaveislu á Café Riis á 
Hólmavík.

Rómsundur var inntur eftir því 
hvort hann hygðist taka sér hvíld eftir 
allt atið um helgina. Hann dró nokkuð 
við sig svörin og að lokum upplýstist 
að strax um næstu helgi væri nsæta 
verkefni, hvorki meira né minna en 
sjálf Vasa gangan í Svíþjóð 90 km 
löng. Rósmundur sagðist hlakka til 
göngunnar, en þetta verður í sjötta 
sinn sem hann gengur hina löngu 
leið, sem er til minningar um fræga 
göngu Gustav Vasa 1520 frá Mora 
í Svíþjóð og aftur til Svíþjóðar og 
markaði upphaf að sjálfstæðisbaráttu 
Svía undan Dönum sem leiddu í 
Kalmarbandalaginu.

Rósmundur 
Vasagangan næst

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!
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- ÞEKKING & ÞJÓNUSTA -

VARMADÆLUR
ÓDÝRARI LEIÐ TIL HÚSHITUNAR

Hagkvæmar í rekstri | Endingargóðar | Umhverfisvænar | Hljóðlátar

VARMADÆLUR HENTA SÉRSTAKLEGA VEL Á „KÖLDUM“ 
SVÆÐUM LANDSINS, ÞAR SEM EKKI ER HITAVEITA!

WWW.GASTEC.IS | VAGNHÖFÐA 9 | 110 REYKJAVÍK | SÍMI 587-7000 | OPIÐ 8:00 - 18:00 ALLA VIRKA DAGA

Hafðu samband, við erum 
sérfræðingar í varmadælum.

Stærsti orkugjafi okkar er sólin, hún hitar 

andrúmsloftið í kringum okkur sem jafnvel 

við lágt hitastig inniheldur varmaorku. 

Varmadælan nýtir orkuna úr loftinu og 

færir inn í húsnæðið með kælimiðli og 

dreifir með loftblásara eða varmaskipti.

FUJITSU varmadælurnar eru þekktar 
fyrir gæði og þeim fylgir 5 ára ábyrgð. 


