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Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður og skíðavikan á Ísafirði voru haldnar um páskana og aðsóknin sló öll fyrri met. Meðal ótal 
viðburða sem voru á Vestfjörðum um páskana voru tónleika Kvennakórs Ísafjarðar, sem haldnir voru til undirbúnings söngferð 
kórsins til Ítalíu þar sem kórinn tekur þátt í kórakeppni í Pesaro. Myndir er frá tónleikunum í Ísafjarðarkirkju.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Verslaðu dekkin á netinu
gerðu góð dekkjakaup á dekkjahollin.is

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

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
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Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Jöfnum kjörin – samfélag fyrir alla!
Til hamingju með bar áttu dag 

launa fólks! 
Á bar áttu degi launa fóks 1. 

maí er nauð syn legt að velta fyrir sér 
hvernig sam fé lag viljum við byggja til 
fram tíðar. Viljum við byggja sam fé
lag sem er stýrt af gróða sjóna miðum, 
ein stak lings hyggju og ó jöfnuði? eða 
viljum við byggja sam fé lag þar sem 
allir njóta rétt látrar og sann gjarnar 
skiftingar af verð mæta sköpun þjóðar
búsins? 

Kröfur verka lýðs hreyfingarinnar 
endur spegla kjara samning eftir kjara
samning það ó rétt læti sem hefur náð 
að læsa sig eins og ill kynja æxli um 
ís lenskt sam fé lag. Ó jöfnuður hefur 
aukist sem aldrei fyrr og sí fellt fleiri 
hópar sitja eftir í sam fé lagi sem hefur 
alla burði til að gera betur. 

Þúsundir barna á Ís landi alast upp 
við fá tækt, staða kvenna og ein stæðra 
karla í lág launa störfum er miklu meira 
en þröng, hún er ör vænting. Fjöldi 
starfs fólks af er lendu bergi sem hefur 
leitað hingað í von um betra líf býr oft 
á tíðum við hörmu legar að stæður þar 
sem launa þjófnaður er stundaður og 
hópur aldraðra og ör yrkja nær ekki 
endum saman. 

Sjálfur þekki ég af eigin raun 
hvernig það er að reka heimili með 

fjórum börnum þar sem báðir for
eldrarnir unnu lág launa störf og þurftu 
að sækja í alla auka vinnu sem var í boði 
til að ná endum saman. 

Ég þekki af eigin raun hvernig er að 
vera með fjögur börn á grunn skóla aldri 
á sama tíma og þurfa reka fjöl skyldu á 
þannig launum að ekki var hægt að 
veita mínum börnum sömu tæki færi til 
tóm stunda og börnum betur launaðra. 

Ég þekki líka af eigin raun hvernig 
er að reyna koma þaki yfir fjöl skylduna 
og þurfa taka dýrustu lán í boði þar 
sem greiðslu getan bauð ekki upp á 
annað. Það er dýrt að vera fá tækur og 
það felst enginn jöfnuður í að lág launa
fólk skuli mark visst vera boðið upp á 
afar kosti í hús næðis málum. 

Slík staða er alls ekki á sættan leg í 
einu ríkasta landi heims. Við viljum 
sam fé lag þar sem fólk getur lifað með 
reisn, þar sem öll börn hafa sömu tæki
færi, þar sem full vinnandi fólk þarf 
ekki að hokra í fá tækt. 

Því miður hefur staða lág launa fólks 
á Ís landi lítið breyst og enn mun verka
fólk þurfa vinna mikla yfir vinnu til að 
ná endum saman. 

Ein af grund vallar kröfum verka
lýðs hreifingarinnar hefur í gegnum 
tíðina verið að launa fólk geti lifað af 
dag vinnu launum í stað þess að ganga 

sér til húðar með ó hófl egri auka vinnu 
til að fram fleyta sér og sínum. 

Langur vinnu dagur, mikið álag 
og lítill sem enginn frí tími með fjöl
skyldunni er smánar blettur á ís lenskum 
vinnu markaði. Ís lenskt verka fólk á 
nánast ekkert líf utan vinnu staðarins. 
Lífs kjara samningum aðila vinnu
markaðarins og stjórn valda er ætlað 
að snúa dæminu við og gera verka fólki 
kleift að lifa af dag vinnu launum. 

Hvernig má það vera í sam fé lagi 
sem kennir sig við vel ferð og jöfn tæki
færi að skatt byrði þeirra tekju lægstu 
hefur verið þyngd á meðan skattar 
þeirra tekju hæstu lækka. Það er öfug
mæla vísa úr leik húsi fá rán leikans. 
Niður staða kjara við ræðna verka lýðs
hreyfingarinnar er til raun til að laga 
þetta ó rétt læti. Það er nefni lega nóg til 
fyrir alla. 

Jöfnum kjörin í okkar gjöfula landi 
og búum þannig til rétt látt sam fé lag 
fyrir okkur öll. 

Verka lýð fé lag Vest firðinga óskar 
launa fólki til hamingju með daginn 
og hvetur til sam stöðu í kröfu göngum 
stéttar fé laganna 1. maí. 

Finn bogi Svein björns son,  
for maður Verka lýðs fé lags Vest firðinga.

PATREKSFJÖRÐUR: 

LEIKSKÓLABÖRN 
FLUTT Í GRUNN-
SKÓLANN
Bæjar stjórn Vestur byggðar 

hefur sam þykkt að elstu 
börnunum á leik skóla stiginu 

sem fædd eru 2014 verði kennt í Pat
reks skóla haustið 2019. Segir í sam
þykkt bæjar stjórnar að á kvörðun 
bæjar stjórnar „byggir m.a. á því að 
mörg sam bæri leg for dæmi er að 
finna í öðrum ná granna sveitar fé
lögum, s.s. hjá Grundar fjarðar bæ 
og Ísa fjarðar bæ og hefur slíkt fyrir
komu lag gefist vel.“ 

Á stæðan er sú að börnum fjölgar 
mikið í sveitar fé laginu og að ekki 
er nægi legt pláss í Ara kletti, leik
skólanum á Pat reks firði til þess að 
mæta fjölguninni. Haft hefur verið 
sam ráð við for eldra og kennara Pat
reks skóla sam kvæmt því sem fram 
kemur í fundar gerðinni. 

Kennarar í Pat reks skóla segja í 

bréfi sem þeir rituðu til bæjar stjórnar 
að þeir hvetji bæjar stjórn ein dregið 
til þess að leita annarra lausna og 
telja ekki rétt lætan legt að stofna í 
hættu eða jafn vel þurrka út árangur 
af inn leiðingu nýrrar náms skrár og 
breyttum kennslu háttum. Finnst 
þeim ó tækt að slíta yngsta stigi Pat
reks skóla í sundur og segja það sitt 
fag lega mat að til lögurnar séu slæmar 
fyrir yngsta stigið í skólanum. 

Bæjar stjórn fól bæjar ráði að 
skipa fram kvæmda hóp sem heldur 
utan um inn leiðingu og fram
kvæmd breytinganna í sam ráði 
við skóla stjórn endur. Þá er bæjar
ráði falið að leggja mat á kostnað 
við breytingarnar. Ekki liggja fyrir 
á þessari stundu, segir Rebekka, 
á ætlanir um frekari sam þættingu á 
grunn skóla og leik skóla.
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1. MAÍ

TÖKUM ÖLL ÞÁTT 
Í KRÖFUGÖNGU STÉTTARFÉLAGANNA.

UNION MEMBERS! SHOW SOLIDARITY  
AND TAKE PART IN THE PARADE.

WSZYSCY BIERZEMY UDZIAL W  
POCHODZIE ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH.

Lagt verður af stað frá Alþýðuhúsinu á Ísafirði kl. 14.00. Gengið verður að Pollgötu og 
þaðan niður að Edinborgarhúsi með Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar í fararbroddi.

Dagskrá 1. maí 2019
Kvikmyndasýningar fyrir börn í 
Ísafjarðarbíói kl. 14:00 og 16:00

Kröfuganga frá Alþýðuhúsinu 
 á Ísafirði kl. 14:00
• Lúðrasveit Tónlistarskóla 
Ísafjarðar verður í fararbroddi 
undir stjórn Madis Maekalle

Dagskrá í Edinborgarhúsinu:
• Kynnir verður Finnur Magnússon
• Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar leikur
• Ræðumaður dagsins: Sigurður Pétursson, sagnfræðingur
• Söngatriði: Kristín Haraldsdóttir syngur
 • Pistill dagsins: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, formaður FOS-Vest
• Kómedíuleikhúsið leikur atriði úr Karíus og Baktus
Kaffiveitingar í Guðmundarbúð
• Slysavarnardeildin Iðunn sér um kaffiveitingar í Guðmundarbúð að 
lokinni dagskrá í Edinborgarhúsinu

Dagskrá á Suðureyri:
Hátíðarhöld á Suðureyri 1. Maí. Kröfuganga frá Brekkukoti kl. 14.00.
Boðsund barna í Sundlaug Suðureyrar. Kaffiveitingar verða í 
Félagsheimili Súgfirðinga 1.maí ávarp og konur heiðraðar. Söngur og 
tónlistarflutningur. Allir velkomnir.
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Það er að skýrast myndin sem sýnir tjónið fram göngu Haf rann
sóknar stofnunar gegn upp byggingu sjó kvía eldis við landið. 
Nýjustu gögn sýna að það verði um 50 milljarðar króna ár lega 

takist ekki að sann færa stjórn völd um að styðjast 
við vísindi frekar en ýtrustu öfgar. 

Vest firðingum er í fersku minni að Haf rann
sóknar stofnun stöðvaði lax eldi í Ísa fjarðar djúpi 
þegar upp byggingin var að hefjast og hægði á fram
þróuninni á sunnan verðum Vest fjörðum. 

Nú er verið að reka smiðs höggið á þá ætlun að 
kæfa í fæðingu at vinnu upp byggingu sem mun færa 
þjóðinni meiri verð mæti til betri lífs kjara á næstu 
ára tugum en mögu legt er að sækja í aðrar at vinnu
greinar. Það yrði mikil ó gæfa ef svo illa færi. 

Fiski rækt er framtiðin 
Lax eldið er þekkt at vinnu grein er lendis. Markaðurinn fyrir eldis laxinn 

er mjög sterkur, verðin há og eftir spurn mikil og vaxandi. Mat væla þörf 
heimsins vex stórum skrefum með stöðugri mann fjölgun og al mennt 
batnandi efna hagur víðast hvar í heiminum veldur verð hækkun. Vaxandi 
fram leiðsla mat vöru í fiski er borin upp af fiski rækt og svo er komið að 
hún er orðin meiri en veiðar á villtum fiski. Fram undan er að allur vöxtur 
í fisk neyslu verður að koma frá ræktuninni þar sem veiðar á villtum fiski 
standa í stað og svo virðist að villtir fiski stofnar séu full nýttir. 

At lants hafs laxinn hefur reynst vel, sér stak lega norski laxinn, til 
ræktunar. Mat varan er heil næm, vist væn og kol efnis sporið er sér stak lega 
lágt. Fisk eldið er arð bært og fram tíðar horfum eru góðar. 

Noregur: 500 þúsund tonna aukning 
Nýjustu fréttir utan úr heimi eru frá ráð stefnu um fisk eldi sem haldin 

var í síðustu viku í Chile. Þar kom fram að norski bankinn Car negi e telur 
að Norð menn muni árið 2025 hafa aukið lax eldi sitt í sjó um 500 þúsund 
tonn á ári. Á síðasta ári fram leiddu Norð menn 1,250 þúsund tonna svo 
þetta yrði 40% aukning á að eins 7 árum. Út flutnings verð mæti þessarar 
við bótar fram leiðslu er um það bil 400 milljarðar króna. Það verða nýir 
peningar inn í norskt hag kerfi sem nýtast til þess að bæta lífs kjörin. Þetta 
mat er byggt á því að fisk eldis fyrir tækin muni ná miklum fram förum í 
eldis tengdum þáttum. 

Fimm tíu milljarðar króna 
Staðan er sú á Ís landi að á hættu mat Haf rann sóknar stofnunar heimilar 

60 þúsund tonna fram leiðslu af laxi í sjó en burðar þol fjarðanna er meira 
og fram leiða má 122 þúsund tonn. 

Einar K. Guð finns son for maður stjórnar fisk eldis stöðva bendir á að 
út flutnings verð mæti 60 þúsund tonnanna sem á hættu matið sam þykkir 
er um 48 milljarðar króna. Sé hins vegar miðað við burðar þols matið er 
út flutnings verð mætið talið verða 98 milljarðar króna. Þarna munar 50 
milljörðum króna. Þetta sam svarar 2/3 af öllum út flutnings tekjum af 
þorsk veiðum. Verðið á kílói af slægðum laxi en 809 kr í þessum tölum. 
Lax eldið er ó venju lega arð bær at vinnu rekstur, ekki bara hér á landi heldur 
annars staðar. 

Það er engum blöðum um það að fletta að efna hags legur á vinningur 
af lax eldinu er gríðar legur fyrir þjóða búið. Sá arður myndi standa undir 
veru lega bættum lífs kjörum um langa fram tíð. 

Aðrar fimm tíu milljarðar króna 
Það sem ekki kemur fram hjá Einari K. Guð finns syni er að hæg lega er 

hægt að auka burðar þols matið úr 122 þúsund tonnum um a.m.k. önnur 
60 þúsund tonn. Lík lega næst sú aukning á þeim svæðum sem hafa ekki 
verið metin enn þá innan Vest fjarða og með Eyja firði. Það þýðir aðrar 
fimm tíu milljarðar króna. Á fram yrði stærstur hluti strand lengjunnar 
lokaður fyrir lax eldinu. Síðan má velta fyrir sér mögu legri tekju aukningu 
ef fram farir á Ís landi verði svipaðar og spáð er að verði í Noregi á næstu 
árum. Hún yrði talin í tugum milljörðum króna til við bótar fimm tíu 
milljörðunum. 

Vernda fimm milljarða króna 
Öll þessa öfga kennda bar átta gegn lax eldinu í sjó er háð til þess að 

vernda lax og stang veiðina. Tekjur af þeirri at vinnu grein eru metnar 
upp á 4,9 milljarða króna. Því er haldið fram að lax eldið muni ganga frá 
villtum laxa stofnum dauðum. Vísinda leg rök því til stuðnings liggja ekki 
á lausu. Á hættan af skað legri blöndun stofna er lítil og unnt að minnka 
hana veru lega. Því má ekki gleyma að stang veiðin er byggð á fiski rækt. 
Stang veiði í lax ám er yfir leitt ekki sjálf ær heldur þarf stöðugt að styrkja 
stofninn með ræktun og það hefur verið gert um ára tuga skeið. Meira að 
segja með blöndun laxa stofna, jafn vel dæmi um er lendan stofn. Það hefur 
ekki haft al var legar afl eiðingar að mati veiði rétt hafa og þeir keppast við 
að gera lítið úr á hrifunum. Svo hvers vegna ætti afl eiðingarnar vera ein
hverjar nú? Tekjur af stang veiðinni munu ekki minnka né sú at vinnu grein 
skaðast. Spurningin er hvers vegna ætti að fórna meira en 100 milljörðum 
króna í ár legar út flutnings tekjur til þess að vernda 4,9 milljarða króna? 
Hvaða stjórn mála flokkur ætlar að boða þá stefnu að fórna 100 milljörðum 
króna á hverju ári fyrir ekkert?

Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Fimmtíur milljarðar króna í húfi

Vestfirska vísnahornið
Fyrsta vísna hornið í sumri 

er að öllu leyti skemmti
legt og efnis mikið vísna bréf 

frá Indriða á Skjald fönn og gefum 
honum orðið: 

Laugar daginn 13. apríl síðast
liðinn fórum við 30 Stranda bændur 
í skemmti og skoðunar ferð suður 
í Borgar fjörð. Fra ra stjóri var Viðar 
Guð munds son, bóndi og tón
listar maður í Mið húsum í Kolla
firði, borinn og barn fæddur Borg
firðingur, og fór á kostum í að fræða 
okkur oft á spreng hlægi legan máta 
um byggðirnar og fólkið. 

Meðal annars var komið að 
Hrísum til Dag bjarts og Þór dísar, 
sem bæði eru af burða hag yrðingar 
og Dag bjartur ein stakur fróð leiks
maður um vísur og kveð skap allan. 

Stefndu að Hrísum Stranda menn. 
Stuð á mörgum halnum. 
Bærinn var og er svo enn 
innst í Flóka dalinn. 

Á bú skap þar er besta lag, 
bilar ekki gjörðin, 
og eig endunum öll í hag 
á nægð sauða hjörðin. 

Ýmsir vildu yrkja ljóð 
og þeim gengu að vísum, 
dýr gripanna drjúgum sjóð 
Dag bjarti í Hrísum. 

Giftist Bjartur geysi vel. 
Greinist enginn hallinn. 
Og það jafn vel öruggt tel 
að hún bæti kallinn. 

Þó Bjartur ötull yrki ljóð 
ólmur vill því lýsa 
að skálda augu af bragðs góð 
einnig hefur Dísa. 

Svo ekki verði yrking flöt 
alveg má þess getið 
að betra heima hangi kjöt 
hef ég ekki etið. 

Bjart er enn í bænda stétt 
Borgar fjarðar dala. 
Yrkja, syngja, leika létt. 
Láta verkin tala. 

Svo fóru far fuglar að streyma að 
fyrr en vant er, t.d. Máríu erlan 20. 
apríl. 

Máríu erlan mætti í kvöld, 
mikið var ég fengin. 
Hefur ratað, öld af öld, 
óra langan veginn. 

Svo skall á mögnuð blíðu tíð. 

Þrasta söngur kliðar kær. 
Hvergi snjór svo heiti. 
Á vanga andar vestan blær. 
Vor á næsta leiti. 

Og þar var ekkert of sagt. 

Við ó þægindin ég ók á svig 
og enginn leiði mig gisti 
enda var sól skin sau tján stig 
og sumar dagurinn fyrsti. 

Tuttugasta og fjórða apríl klukkan 
tvö eftir mið nættið kom svo hrossa
gaukurinn 

Uppi gaukur leikur létt. 
Lætur hneggið gjalla. 
Hefur víst af vori frétt 
vill því gleðja alla. 

Um páskana hringdi bráð skarpur 
góð kunningi minn og vildi meina að 
Vigur og Borgar ey hérna á Djúpinu 
væru kjörnar fyrir vind myllu garða. 

Þar væri jafn viðri en ekki vind
strengir eða hnútar frá fjöllum, stutt 
væri með orkuna með sæ streng 
til Ísa fjarðar svæðisins og lundi og 
æðar fugl svo lág fleygur að spaðarnir 
ættu ekki að valda teljandi tjóni á 
þeim fuglum. Svo segði nú korn
myllan, ein kennis tákn Vigur, sitt um 
heppi legan vind bú skap þar. Svo er 
vind myllu undir búningur í Garps dal 
kominn á fullt. 

Undir staða ef er traust 
og menn beita lagni 
vindorkan mun vafa laust 
verða oss að gagni. 

Ekki má láta alveg ó getið þriðja 
orku pakkans sem mikill meiri hluti 
þjóðarinnar virðist vera and vígur. 

Við orku pakkann ég ekki kann 
þó fá kænir glæpist. 
Ef and skotinn sjálfur æti hann 
er ég viss um að hann dræpist. 

For sætis ráð herra hrósaði á 
dögunum okkar góðu vinar þjóð, 
Bretum. Á það vinar þel hefði aldrei 
fallið skuggi. Land helgis deilur, 
hryðju ver ka flokkun og Icesa ve 
virðist Katrínu gleynt og grafið. 

Kata litla elskar allt 
á Eng lands slóð. 
Frá þeim aldrei andar kalt 
á okkar þjóð. 

Lýkur hér bréfi Indriða en skilja 
má eftir þá spurningu til les enda og 
kannski Indriða hvort síðasta vísan 
sé öfug mæla vísa eða ekki. 

Með sumar kveðjum 
kristinn H. Gunnars son

Hvaða erindi á 
íslenskt landslag 
við umheiminn?
Einn af fjöl mörgum við

burðum á Ísa firði um páskana 
var erindi franska lands

lags málarans Valerie Boyce í Safna
húsinu. Þar út skýrði hún hvers vegna 
hún hóf að mála ís lenskt lands lag fyrir 
20 árum og hver hennar boð skapur 
er. Tók Valerie fyrir lands lags mál verk 

ýmissa ís lenskra höfunda og greindi 
verkin og hlut verk ís lensks lands lags 
að hennar mati. Valerie heldur því 
fram að lands lagið sé notað sem mót
vægi við stöðugt á reitni og spennu í 
ofur net tengdri ver öld. Vísar hún til 
kín verskra verka þar sem lands lags
mál verkið var notað sem mynd líking 

fyrir gildi og trú, nokkurs konar 
endur speglun á til finningum. 

Valerie Boyce lærði mynd list í 
París og New York. Fyrir lesturinn var 
vel sóttur og hlustuðu getsir á erindið 
með mikilli at hygli.
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Óskum öllum 
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Fyrsti vetrardagur
var 22. október sl.
Dekkjaskipti á hagstæðu verði fyrir fólksbíla, 
minni sendibíla og jeppa. Gott úrval dekkja. Hagstæð kjör. 

Bifreiðaverkstæði Launafls
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is
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Reykhólahreppur

Bolungarvíkurkaupstaður

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Ísa fjarðar bær er svo kallað fjöl
kjarna sveitar fé lag, sett saman úr 
fimm byggðar kjörnum. Því fylgja 

ekki bara kostir, því fylgja líka á kveðnir 
gallar, eins og sú að veita þarf sömu 
þjónustu á mörgum stöðum. Dæmi 
um slíka þjónustu er rekstur sund lauga, 
sem eru fjórar í sveitar fé laginu og þykir 
mörgum nóg um. Og nú eru uppi 
plön um að reisa sjötta í þrótta húsið í 
bæjar fé laginu og fleiri kostnaðar samir 
verkliðir sem hangir á sömu spítu. 

Það er veru lega gagn rýni vert hversu 
grunn um ræðan um þessi á form hafa 
verið. Enginn hefur viljað svara því 
hvernig enda legt út lit eða byggingar
magn verður við væntan legt knatt
spyrnu hús, en vitað er um óska lista 
þess efnis á sama tíma og fram tíðar sýn 
fyrir svæðið er ekki til. Allar til raunir 
mínar, til að fá al vöru um ræðu um 
húsið, Torf nes svæðið og skyn sam

legustu leiðina til að nýta svæðið og 
peninga, hafa hingað til verið þaggaðar 
niður eins og ein hvað ó þægi legt bögg. 

Ég hef ekki farið leynt með þá 
skoðun mína, að nauð syn legt sé að 
skoða betur hver heppi legasta stað
setning á knatt spyrnu húsinu geti verið. 
Að stað setja það á nú verandi gervi
gras velli, sé skipu lags legt slys og muni 
hamla fjöl breittari nýtingu á húsinu 
auk þess að skerða veru lega fram
tíðar mögu leika svæðisins í heild. Þetta 
stóra hús yrði þá jafn framt gríðar lega 
á berandi stað sett framan við Vallar
húsið og þar mun það blasa við víðs
vegar úr firðinum, meðal annars af 
eyrinni. 

Að mínu mati myndi stað setning 
á knatt spyrnu húsinu við hliðina á nú
verandi í þrótta húsi á Torf nesi auka 
veru lega nýtingar mögu leikana á 
húsinu, auk þess sem á kveðin sam

legðar á hrif næðust í að stöðu og rekstri. 
Þá væri jafn framt komin for senda til 
að fara í löngu tíma bærar fjölgun á 
búnings klefum. Sú stað setning gerði 
knatt spyrnu húsið líka að betri kosti 
þegar um er að ræða stóra við burði, 
þar sem andyri alls í þrótta hússins og 
salernis að staða yrði sam eigin legt. Í 
út liti væri jafn framt hægt að milda 
á hrifin. Húsið sæist ekki utan af eyrinni 
og mögu legt væri td. að planta trjám 
með fram því til að brjóta upp gríðar
stóra fleti þess að sunnan og vestan
verðu. 

Annar mögu leik sem mér finnst 
eðli legt að skoða, er að stað setja húsið 
ekki á Torf nes svæðinu og hafa í við
byggingu hús næði sem nýst gæti sem 
líkams ræktar að staða. Með því mætti 
ná fram tölu verðum sam legðar á hrifum 
í fram kvæmdum og rekstri. En á Ísa
firði er mjög brýn þörf er á að bæta al
menna líkams ræktar að stöðu fyrir íbúa. 

Miðað við þau gögn sem ég hef séð, 
má reikna með að fram kvæmdum á 
Torf nesi teljist ekki lokið fyrr en búið er 
að reisa knatt spyrnu húss, við byggingu 
fyrir tækja geymslu, og tengi byggingu 
við Vallar húsið auk þess að leggja 
nýtt gervi gras á keppnis völlinn og 
endur nýja gervi grasið á restina af nú
verandi gervi gras velli. Saman lagt má 
reikna með að heildar fram kvæmda
kostnaður við alla þessa liði fari ná lægt 
700 milljónum króna. Þá má gera ráð 
fyrir auknum rekstrar kostnaði vegna 
hússins, upp á uþb 30 milljónum á ári. 

Er ekki full á stæða til að vanda sig 
og skoða alla mögu leika? Við erum 
bæjar fé lag með 3800 í búum og það 
skiptir tölu verðu máli hvernig skatt
peninga okkar eru notaðir. 

Sigurður Hreins son, bæjar full trúi

130 MW VINDORKUGARÐUR Í GARPSDAL

Lögð hefur verið fram til laga að 
mats á ætlun virkjun vindorku 
með vind myllum. Fyrr í vetur 

var greint frá því á Bæjarins besta að 
þessi á form væru uppi og hefur form
leg till laga að mats á ætlun verið lögð 
fram. 

EM Orka á formar að reisa allt að 
130 MW vindorku garð í landi Garps
dals við Gils fjörð í Reyk hóla hreppi. 
EM Orka er ís lenskt fyrir tæki í eigu 
EMP Holdings, sem er sam eigin lega 
í eigu EMP IN og Vestas, en Vestas er 
einn stærsti vind myllu fram leiðandi 
heims með 94 GW fram leiðslu getu í 
79 löndum. EMP var stofnað árið 2015 
með það að mark miði að stuðla að og 
þjóna al þjóð legum mark miðum um 
aukna á herslu á endur nýjan lega orku, 
þá aðal lega á sviði vind og sólar orku.
EMP, með höfuð stöðvar í Dublin. 

Í skýrslunni kemur fram að  Garps
dalur er talinn vera svæði sem er vel 
til þess fallið að bera allt að 130 MW 
vindorku garð. Er þar einkum horft til 

hag stæðra vind skil
yrða, ná lægð í tengi
virki, góðs að gengis 
og fjar lægð frá byggð. 
Þá segir: 

„Yfir borðið er 
mest megnis melur 
með frost lyftu efni. 
Vegna mikillar hæðar 
yfir sjó er engin bú seta 
innan svæðisins og 
lítið um dýra líf. Fyrir
fram er talið ó lík legt 
að far flug sé al gengt 
yfir svæðið. Svæðið er 

innan 2730 ha lands í einka eigu og af því 
er fyrir hugað að nýta um 320 ha undir 
vind myllur. For at hugun gefur til kynna 
að svæðið gæti af astað allt að 130 MW 
orku vinnslu, miðað við allt að 35 vind
myllur og hver þeirra allt að 150 m á 
hæð. Val á stað setningu tók mið af vind
a t hugun. Ýtar legri vind mælingar hófust 
haustið 2018 og munu standa yfir í 2 ár.“ 

Fram kvæmdin er háð lögum um 
mat á um hverfis á hrifum og er til lagan 
að mats á ætlun er fyrsta skrefið í mats
ferlinu. Gert er ráð fyrir að mats skýrsla 
verði lögð fram í apríl 2020. 

Tenging við raf orku flutnings kerfið 
Allar vind myllurnar verða tengdar 

saman með 33 kV jarð strengjum sem 
verða plægðir niður og stað settir eins 
og kostur er í veg stæði til þess að lág
marka rask . Safn stöð verður stað
sett innan vindorku garðsins þar sem 
spennan verður hækkuð í 132 kV. Frá 
safn stöðinni verður vindorku garðurinn 
tengdur í spenni stöð Lands nets í Geira
dal, sem er í um 6 km fjar lægð.

Tölum um 
Torfnes 1

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

 GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni 
www.volundarhus.is

VH
/1
9-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA

KARLAR

NÝTT NIKE

KONUR

BÖRN

NIKE TECH FLEECE GALLI 
UNGBARNA 
12.995 kr.

Grár
Blár
Bleikur

NIKE DRY BOLUR 
4.995 kr.

NIKE TECH FLEECE 
HETTUPEYSA 
17.995 kr.

NIKE SW 
WINDRUNNER JAKKI 
18.995 kr.

NIKE PRO INTERTWIST 
BUXUR 
8.995 kr.

NIKE METCON 4 XD 
25.995 kr.

NIKE CLASSIC PRO
TOPPUR 
7.995 kr.

NIKE AIR 
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE SPORTSWEAR 
STUTTBUXUR
Svartar, rauðar
5.995 kr.



3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

7. tölublað
8. árgangur

Dýrafjarðargöng: 
slegið í gegn

Sá merki á fangi náðist skömmu 
fyrir páska að sprengt var 
síðasta haftið í göngunum milli 

Arnar fjarðar og Dýra fjarðar. Eru nú 
komin göng í gegnum fjallið sem eru 
nógu há og breið fyrir tveggja ak reina 
veg. 

Ekki verður aftur snúið héðan af. 
Jarð göngin verða kláruð og fram
haldið með nýjum veg yfir Dynjandis
heiði kemur. Þrátt fyrir frekar ó vænta 
töf á endur bóta á Dynjandis heiðinni 
er engin á stæða til þess að efast um 
að verkið verður unnið. Það er vissu
lega vand ræða legt fyrir stjórn völd, 
bæði fram kvæmda vald og Al þingi, 
að 23 ár geti liðið frá því að göngin 
verða ak fær á næsta ári þar til endur
bótum á veginum verður lokið. Satt að 
segja ó trú lega vand ræða legt að 1213 
milljarða króna fjár festing verði ekki 
fylli lega brúk leg í þennan tíma. 

En nýr vegur yfir Dynjandis heiði 
kemur. Sam göngu ráð herra sagði við 
sprenginguna í Dýra fjarðar göngunum 
að verkinu yrði hraðað eins og kostur 
væri. Það er spurning hvort sam
hliða komi nýr vegur af Dynjandis
heiðinni niður í Arnar fjörðinn, en 
fram kvæmdin er komin inn á á ætlun 
svo það lítur ekki illa út fyrir henni. 
Þá er vega gerðin í Gufu dals sveit um 
Þorska fjörð eftir ÞH leið líka á kveðin 
og fjár mögnuð. 

Það er ein stakt í sögu sam göngu
fram kvæmda á Ís landi hvað margar 
dýrar fram kvæmdir hafa verið 
á kveðnar á Vest fjörðum. Sam göngu
ráð herra segir að sam tals verði 25 
milljörðum varð til fram kvæmda á 
Vest fjörðum á fáum árum. Það virðist 
vera pólitísk sam staða um á takið á 
Vest fjörðum. Það er góðs viti.

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM? AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00.

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Frábærar 

pizzur

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is


