Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur
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FALLEGIR LEGSTEINAR

Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is
Opið: 10-17

alla virka daga

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

FINNUR

ÞÚ

?

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

K

irkjan á Kollafjarðarnesi við norðanverðan Kollafjörð í Strandasýslu stendur á fögrum stað. Hún var byggð árið 1909 og er
sögð elsta steinsteypta hús í sýslunni. Jón Halldórsson tók þessa mynd fyrr í vikunni af kirkjunni í haustblíðunni sem sýnir
þakviðgerðir.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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ÍSLANDSMÓT Í BOCCIA Á ÍSAFIRÐI

Í

þróttafélagið Ívar, Ísafirði og
nágrenni, mun halda íslandsmót
í boccia um næstu helgi, 4. – 6.
október, og er það í þriðja skiptið sem
félagið leggur í svo stórt verkefni sem
íslandsmóti er.
Íþróttafélagið
Ívar
annast
framkvæmd mótsins í samvinnu
við Íþróttasamband fatlaðra og
er von á 155 keppendum frá 14
aðildarfélögum af öll landinu, auk
þjálfara, fararstjóra og aðstoðarfólks.
Þetta stóra verkefni væri ekki
mögulegt fyrir okkar litla félag ef ekki
kæmi til kasta fjöldi sjálfboðaliða sem
aðstoða okkur við undirbúning og

mótshald. Einnig þökkum við öllum
sem hafa styrkt okkur við þetta
verkefni.
Undirbúningi er að ljúka en mótið
verður sett á föstudagskvöldinu kl.
21:00 í íþróttahúsinu Torfnesi og
þangað eru allir boðnir velkomnir.
Að mótsetningu lokinni verður
haldin flugeldasýning og hefur Ívar
þegar lagt inn pöntun fyrir góðu
veðri.
Bæjarbúar eru einnig hvattir til
að koma og fylgjast með keppni á
laugardeginum og sunnudeginum,
en keppni hefst kl 9:00 báða dagana
og stendur fram eftir degi.

Ein af aðal ástæðum þess að
Ívar ákvað að taka að sér að halda
Íslandsmótið er að með því vekjum
við athygli á starfi félagsins hér á
svæðinu.
Núna eru nokkrir dagar í mótið og
erum við hjá Ívari orðin mjög spennt
að taka á móti keppendum, þjálfurum,
fararstjórum og aðstoðarfólki og
munum gera okkar besta til að gera
mótið sem glæsilegast.
(fréttatilkynning)

STÖRFUM RÍKSINS FJÖLGAÐI Á VESTFJÖRÐUM

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

yggðastofnun
birti
á
dögunum
skýrslu
um
ríkisstörfin og greiningu
þeirra eftir landssvæðum. Þar kemur
fram að störfunum hefur fjölgað
á Vestfjörðum frá 2013 til 2018 úr
413 í 454. Er hlutfall ríkisstarfanna
9,8% af stöðugildum 15-64 ára.
Landsmeðaltalið er heldur hærra
eða 10,4%. Hæst er hlutfallið á

höfuðborgarsvæðinu 11,4%.
Á þessu fimm ára tímabili hefur
stöðugildunum fjölgað um 2.101
á landinu öllu, sem er nærri 10%
fjölgun.Eru stöðugildin orðin 24.755.
Þróunin er að stærstu þéttbýlisstaðir
í hverjum landshluta að bæta við sig
stöðugildum á milli ára.
Fjölgar á Ísafirði
Innan Vestfjarða er helsta

breytingin sú að stöðugildunum
fjölgar á Ísafirði um 50 á þessum
fimm árum, úr 279 í 329. Í
Strandabyggð eru stöðugildin orðin
37 og fjölgar um tvö. Fækkun verður
bæði í Vesturbyggð og Bolungavík.
Í Vesturbyggð fækkar ú r56 í 50
stöðugildi og í Bolungavík er fækkun
úr 30 í 23.
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

Dönsk
gæði

Danskt handverk
síðan 1939

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

leg
Stillan
m
rú

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

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

Sameining án tilgangs verður
líka án árangurs

R

íkisstjórnin með stuðningi sambands íslenskra sveitarfélaga er
lögð af stað í leiðangur gegn fámennum sveitarfélögum. Það
kostar peninga, mikla peninga. Búið er að gefa út skjal sem
sýnir hvernig 19 milljörðum króna úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga er
dreift til sveitarfélaga landsins ef þau ákveða að stíga þennan vals.

Hræra í silfrinu

Að vísu fylgir sá böggull skammrifi að ekki stendur til að setja meiri
peninga inn í Jöfnunarsjóðinn. Öðru nær á næstu 15 árum á að taka
frá einn milljarð króna á ári af tekjum sjóðsins til þess að standa undir
sameiningarátakinu. Sveitarfélögin eiga sjálf að borga brúsann. Það liggur
í augum uppi til hvers refarnir eru skornir. Fjármagnið færist til stærri
byggðarlaganna frá þeim minni. Spyrjið bara íbúana í svokölluðum
fjölkjarna sveitarfélögum.
Opinberi tilgangurinn er að bæta stöðu íbúanna, sérstaklega í fámennu
sveitarfélögunum. Samt telja stjórnvöld og forystumenn sambands
íslenskra sveitarfélaga vissara að vera ekkert að spyrja íbúana um það
hvernig þeim list á. Ætlunin er að setja lög sem þvinga fram sameiningu
sveitarfélaga sem eru fámennari en 250 íbúar 2022 og fámennari en 1000
íbúar 2026. Þetta verður lögbundin aðgerð án samráðs eða atkvæðis
íbúanna í sveitarfélögunum 39 sem í dag eru fámennari en 1000 manns.

Fámenn skulda lítið

Rökin eru þau að fjölmennari sveitarfélögin geti veitt betri þjónustu
og nýti takmarkað opinbert fé betur. En þegar rýnt er í útdeilingu silfurs
Sigurðar Inga kemur í ljós að það ratar mest til fjölmennu sveitarfélaganna.
Staðreyndin er sú að fámennu sveitarfélögin halda betur um fjárhaginn
og halda skuldum innan skikkanlegra marka. Fjögur sveitarfélög á
Vestfjörðum sem eiga sér ekki tilverurétt í nýja Íslandi standa svo vel
að ekki fer ein króna til þess að lækka skuldir þeirra við sameiningu
við annað sveitarfélag. Það þarf ekki að gera þau fjárhagslega fýsileg til
sameiningar.Þetta á við um flest þessara 39 fámennu sveitarfélaga sem eru
á útrýmingarlistanum.

Vond reynsla

Annað sem vekur athygli er að svo virðist að andstaða íbúanna í
þessum fámennu sveitarfélaga sé það mikil að óliklegt yrði að sameining
yrði samþykkt ef þeir fengju að ráða. Það bendir ekki til þess að í
fámennu sveitarfélögunum telji íbúarnir að þjónustustigið standi að
baka fjölmennari nágrönnum. Þar sem reynsla er af sameiningu eins og
í Ísafjarðarbæ verður að segjast að íbúarnir í þorpunum eru ekki yfir sig
hrifnir eftir 20 ára reynslu. Svo rammt kveður að óánægjunni að það er
vandfundinn Dýrfirðingur sem myndi ógrátandi samþykkja sameiningu
ef kostur gæfist á því að endurtaka leikinn. Þorpin hafa ekki beinlínis
blómstrað. Íbúum á Þingeyri hefur fækkað úr 359 í 249 frá sameiningu
svo dæmi er tekið.

Reykjavík er fjárþurfi

Sameiningarátakið er ekki fyrir íbúa fámennu sveitarfélaganna.
Það er til þess að bæta fjárhagsstöðu fjölmennari sveitarfélaganna. Það
er kjarni málsins. Reykjavík stendur til boða að fá 400 milljónir króna
til þess að lækka skuldir sína ef borgin tekur t.d. Kjósarsveitina í fóstur.
Það þarf ekkert framlag til þess að greiða úr skuldum Kjósarhrepps.
Hreppurinn stendur svo vel að til fyrirmyndar er. Til þess að Reykjavík
muni ekki sligast undan álögunum sem fylgja 238 íbúum Kjósarhrepps
er höfuðborginni boðnar 100 milljónir króna í fast framlag til að mæta
kostnaði við sameininguna. En þar með er ekki öll sagan sögð. Reykjavík
fær til viðbótar við þessar 500 milljónir króna hvorki meira né minna
en 200 milljónir króna í byggðaframlag. Byggðaframlag! Alls 700
milljónir króna til Reykjavíkur fyrir það lítilræði að taka við skuldlitlum
hreppi. Heyr á endemi. Þetta sameiningarátak er án tilgangs fyrir íbúa
fámennisins og mun verða árangurslaust.

Gagnsókn Vestfirðinga

Vestfirðingar eiga að nota þennan áhuga stjórnvalda á sameiningu
sveitarfélaga til þess að setja fram sínar hugmyndir um framtíðarskipan
og hlutverk sveitarstjórnarstigsins á Vestfjörðum. Setja á fram tillögur
sem munu skipta máli til sóknar fyrir fjórðunginn. Það sem skiptir máli
er vald og fjármagn. Í fyrsta lagi á að bjóða ríkinu að Vestfirðir verði
ein eining, eitt sveitarfélag og ein sveitarstjórn með dreifðu valdi og
undirstjórnir eftir svæðum í staðbundnum málum. Á móti á að gera
kröfu til þess að Vestfirðir ráði auðlindum fjórðungsins til lands og sjávar
og hafi af þeim tekjur. Ríkið hefur boðið Reykjavík að nota verðmætið í
Keldnalandinu sem er í eigu ríkisins til framkvæmda þar en ekki annars
staðar. Vestfirðingar eiga að gera það kröfu að okkar “land” verðmætið
í veiðiheimildum og nytjum sjávarins út af Vestfjörðum renni til
Vestfjarða. Vestfirðingar eiga að fara
fram á að þeir fari með vald opinberra
stofnana eins og Skipulagsstofnunar,
Umhverfisstofnunar og annarra slíkra á
sínu svæði og verði leystir undan áþján
þeirra. Að lokum eiga Vestfirðingar
að gera kröfu til ríkisins um greiðslu
skaðabóta fyrir áratuga flutning
fjármagns frá svæðinu og vanrækslu á
uppbyggingu og þjónustu við íbúanna.
Við erum jafnmiklir Íslendingar og
aðrir landsmenn.
Kristinn H. Gunnarsson

Fiskeldið er orðin
kærkomin búbót
F

iskeldi er kærkomin búbót
hér á landi. Á fyrstu sjö
mánuðum þessa árs nemur
útflutningsverðmætið
um
13,7
milljörðum króna. Það er 75 prósent
aukning frá fyrra ári. Ætla má að
útflutningsverðmæti fiskeldis á þessu
ári verði yfir 20 milljarðar króna. Það
svipar til árlegs útflutningsverðmætis
loðnunnar að jafnaði, sé litið yfir tíu
ára tímabil.
Þetta skiptir máli, ekki síst núna
þegar slegið hefur í bakseglin í
gjaldeyrissköpun
þjóðarbúsins.
Það minnir okkur á mikilvægi
fjölbreytninnar
í
atvinnulífinu.
Flestum er ljóst að fiskeldið er orðið
burðarás í heilum landshlutum. En
áhrifanna gætir um allt land.
Fiskeldið þarfnast margs konar
þjónustu og fyrirtæki á því sviði hafa
eflst og ný sprottið upp víðs vegar um
landið. Auk fiskeldis á Austfjörðum
og Vestfjörðum má nefna seiðaeldi og
fiskeldi á Norðausturlandi, stórtækt
seiðaeldi í sveitarfélaginu Ölfusi,
hrognaframleiðslu og fjölbreytt
fiskeldi á Suðurnesjum, fjölþætt
skóla- og vísindastarf og áfram má
telja.

Laxeldi vex ekki einasta hér á
landi. Sömu sögu er að segja frá
öðrum löndum. Laxeldi í heiminum
jókst um 500 þúsund tonn frá árinu
2012. Áætlað er að fram til ársins
2022 vaxi það um önnur 500 þúsund
tonn. Heimsframleiðslan á laxi mun
því aukast um eina milljón tonna á
10 árum; einum áratug. Nær öll þessi
framleiðsla á sér stað í sjókvíum.
Vísustu menn telja að framboð og
spurn eftir laxaafurðum muni á
næstu árum aukast árlega um 5 til
6 prósent á heimsvísu. Og það þarf
að framleiða gott prótín með litlu
kolefnisspori, fyrir heim þar sem
mannfjöldi eykst um 220 þúsund á
degi hverjum!
Fiskeldi – ekki síst laxeldið – er
þegar orðin atvinnugrein sem um
munar hér á landi. Framundan eru
enn frekari tækifæri sem styrkjastoðir
efnahagslífsins, auka við flóruna
í atvinnulífinu, treysta byggðir og
skapa ný og fjölbreyttari störf.
Einar K. Guðfinnsson
Höfundur starfar að
fiskeldismálum hjá SFS

Vestfirska vísnahornið
Þ

á fer vísnahornið af stað aftur
eftir gott sumarhlé. Við hæfi
er að byrja á haustvísu eftir
Guðmund Hagalín Guðmundsson frá
Hrauni á Ingjaldssandi, en hann er
góður hagyrðingur eins og margir úr
þeirri fögru sveit.
Fagurt er úti hallar á haust
hyggur nú gróður að dvala.
Tíðin einstök stilkurinn sterkur
standast þarf vosbúð og kala.
Aftur mun lifna vaskur í vor
villtur í en hærri skala.
Indriði á Skjaldfönn var líka í
svipuðum hugleiðingum á fögru
haustkvöldi inn í Skjaldfannardal að
lokum göngum:
Skuggarnir austan í móti lengjast
og það ríkir þögn á örævunum
utan fossdynur í fjarlægu gljúfri
og marr í hreindýramosa
undir skósólum 			
eftirleitarmannsins.
Áfram
með
veðurfarsvísur.
Ísfirðingar láta vel af logninu í
Skutulsfirðinum og telja það eiga
lögheimili þar. En þetta hafa fleiri
á orði. Jón Halldórsson, landpóstur
á Hólmavík birtir gjarnan myndir
af sínum slóðum og vegsamar
Hólmavíkurlognið.
Sveitungi
hans
Halldór
Kristján Ragnarsson orti um
Hólmavíkurlognið:

Telst í ár ei tekið djúpt
né tæpt það lagt á borðið
Að Hólmavíkur lognið ljúft
löngu frægt sé orðið.
Eyjan Vigur hefur verið til sölu
og Indriði Aðalsteinsson fagnaði
fréttum um að Íslendingur hefði gert
kauptilboð í eyjuna:
Í því óstandi
sem er hér á landi,
einn er áfangasigur.

Útlendir hremdu ei Vigur.
Víkjum þá að þjóðmálunum.
Deilumál í kringum og um
Ríkislögreglustjóra
hafa
verið
töluverk í fréttum. Hefur Haraldur
Jóhannesssen mátt þola vantraust
nær allra lögreglustjóra landsins.
Indriði á Skjaldfönn kallar þessa
vísu íhaldsverndaður vinnustaður:
Hjá Haraldi er hart í ári.
Hrunadans og allt í fári.
Honum miður hugnast enn
heiðarlegir sýslumenn.
Ekki
hugnaðist
Indriða
hugmyndir
hins
nýja
dómsmálaráðherra um að selja
áfengi á netinu.
Lýðheilsustefna
dómsmála
ráðherra:
Áslaug Arna er ekki að spá
allt þó fari af hjörum,
nú skal selja neti á
nóg af drykkjarvörum.
Hagyrðingar skemmtu sér í
sumar við að yrkja upp gamlar og
þjóðþekktar vísur. Ein þeirra er
húsgangurinn sem byrjar svona.
Afi minn fór á honum Rauð.
Komu margar skemmtilegar vísur
fram. Indriði á Skjaldfönn átti eins
afbragðsgóða:
Amma mín fór á honum Rauð
Er afi kvaddi sviðið,
Að ýta þessum ógnarsauð
inn fyrir Gullna hliðið.

Jón Atli Játvarðsson, Reykhólum
tók sér fyrir hendur að yrkja í anda
Áfanga Jóns Helgasonar. Yrkisefnið
virðist vera vegagerðin vegna
Hvalárvirkjunar sem mjög var deilt
um í sumar og hin ýmsu tilbrigði
sem gripið var til að torvelda
framkvæmdirnar.
Rann ég upp laut við læknafoss
með langræknum Íslandsvörðum
skilyrði góð að skoða grjót
í skúrum og vindi hörðum
búin nú rekum að ryðja frá
rofgjörnum
moldarbörðum.
Verðug þess öll að öðlast frægð
erum af þessum gjörðum.
Aðstæður kröfðust fyrirfram
að fest værum saman í bandi
fundum við holu hvar harður steinn
hylur
þar
skoru
í
landi
skriðum þar inn til að verjast vos
og
vindi
svo
eigi
grandi
vorum sem ráðalaus rolla dauð
í ræsi á Hólasandi.
Skýrsla nú gerð um frækinn fund
fylgt þar mjög hörðum kröfum
ómskoða viljum hér vettvang sem
veldur
jú
engum
töfum
stöndum við af okkur stöku lægð
í
stormi
og
hefndargjöfum
úr holunni grillir í Vesturverk
vinna á stórum gröfum.
Látum þetta gott heita að þessu
sinni.
Með góður haustkveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

10. tölublað, 8. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM
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Aflhlutir ehf.
óska Pétri Péturssyni
og fjölskyldu
til hamingju með
nýjan Bárð SH-81
AFLHLUTIR EHF / DRANGAHRAUNI 14 / 220 HAFNARFJÖRÐUR / SÍMI 544 2045 / AFLHLUTIR@AFLHLUTIR.IS

6

3. október 2019

TÆPITUNGULAUST

R

itverkið TÆPITUNGULAUST eftir Jón Baldvin Hannibalsson kom út á sunnudaginn var.
Bókin er 600 blaðsíðna bók eftir fv. alþingismann, utanríkisráðherra, sendiherra, skólameistara og formann
Alþýðuflokksins.

B

ókin kom í bókaverslanir 29.
september n.k., en þann
dag áttu Bryndís og Jón
Baldvin 60 ára brúðkaupsafmæli.

þess sem þau Bryndis líta yfir
farinn veg í gamansömu viðtali
við útvarpsmanninn þjóðkunna, Jónas
Jónasson.

Höfundur fagnar jafnframt 80 ára
afmæli á þessu ári auk þess sem 25 ár
eru nú liðin síðan Ísland gerðist aðili
að Evrópska efnahagssvæðinu sem
höfundur barðist ötullega fyrir á
sínum tíma.

Um Eystrasaltslönd:
Kórónan á ferli Jóns Baldvins
sem utanríkisráðherra var
frumkvæði hans að viðurkenningu
alþjóðasamfélagsins á endurreistu
sjálfstæði Eystrasaltsþjóðanna þriggja.
Þetta gerði hann í blóra við yfirlýsta
stefnu helstu leiðtoga Vesturveldanna,
sem töldu nauðsynlegt að halda
Sovétríkjunum saman til að ná
samningum við Gorbachev um að
binda endi á Kalda stríði. Jón Baldvin
reyndist meta stöðuna rétt en þeir
rangt, enda varð stefna hans ofan
á í þessu máli. Þetta hefur enginn
íslenskur stjórnmálaleiðtogi leikið eftir
honum.

Bókin skiptist í sjö meginkafla:

Jón Baldvin Hannibalsson

Lífsskoðun jafnaðarmanns:
Höfundur fer yfir farinn veg og gerir
upp við hugmyndakerfin.
Í dagsins önn:
Um orsakir og afleiðingar hrunsins.
Ísland og Evrópa:
Það hefir lengi vafist fyrir Íslendingum
að svara þeirri spurningu, hvar þeir
eigi að skipa sér í sveit í samfélagi
þjóðanna að loknu Kalda stríðinu. Jón
Baldvin hefur svör á reiðum höndum
við því.
Norræna módelið gegn ögrun
nýfrjalshyggjunnar:
Vænlegasti veðurvitinn í upphafi 21.
aldar?
Endatafl Kalda stírðsins og fall
Sovétríkjanna:
Sagan af því, hvernig Jón Baldvin sem
utanríkisráðherra Íslands stóð uppi í
hárinu á leiðtogum Vesturveldanna
með afdráttarlausum stuðningi við
endurreist sjálfstæði Eystrasaltsþjóða.
Á persónulegum nótum:
Togarasjómaðurinn Jón Baldvin
segir lífsreynslusögur, auk

Dr. Ólafur Þ. Harðarson, prófessor,
leggur í inngangi bókarinnar fræðilegt
mat á stjórnmálaferil Jóns Baldvins og
helstu afrek hans á því sviði, eins og
t.d. EES-samninginn, sem enn í dag
malar þjóðinni gull, þótt hinn pólitíski
verkstjórnarmaður hans sé fyrir löngu
horfinn af sviðinu.
Því til viðbótar segir Dr. Ólafur í
inngangi sínum:
„Jón Baldvin er líka einn af fáum
íslenskum stjórnmálamönnum, sem
geta talist umtalsverðir pólitískir
hugsuðir með heillega og yfirgripsmikla
lífssýn eða pólitíska hugmyndafræði“.
Kjarninn í þeirri hugmyndafræði
snýst um yfirburði norræna
samfélagsmódelsins umfram óbeislað
markaðskerfi í anda nýfrjálshyggju.
Það er rauði þráðurinn í þessari bók
segir í kynningarefni um bókina.

Lífsskoðun jafnaðarmanns

JEPPADEKK.IS
Vönduð amerísk jeppadekk sem
henta frábærlega fyrir íslenskar
aðstæður. Stærðir 29”-44”.

44” radíal.
Hannað í
samstarfi
Arctic Trucks
og Nokian.

VILTU AUGLÝSA Í
VESTFJÖRÐUM?

38” radíaldekk
sem hefur
margsannað
sig á hálendi
Íslands.

35” radíal.
Frábært
neglt
vetrardekk!

AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA
VIRKA DAGA
FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190
NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

FELGUR
Gott úrval
Margar stærðir
kr. 39.900,-

kr. 39.900,-

Arctic Trucks Ísland ehf.
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

kr. 49.900,-

kr. 49.900,-

kr. 49.900,-

Sími
540 4900
Netfang info@arctictrucks.is
Vefur
www.arctictrucks.is
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Þinn árangur
Okkar keppikefli

Fagleg og persónuleg
þjónustu á sviði fjármála
og viðskipta.

grantthornton.is

Endurskoðun

Skattur

Ráðgjöf
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Bættar starfsaðstæður á
leikskólum
F

yrir ári síðan stóð fræðslunefnd
Ísafjarðarbæjar
frammi
fyrir þeim vanda að geta
ekki mannað stöður á leikskólum
í sveitarfélaginu. Við heyrðum
fréttir af sama vanda víðsvegar um
landið þar sem leikskólabörnum var
ítrekað vísað heim sökum manneklu.
Ef einhver vafi var á mikilvægi
leikskólastarfsmanna fyrir samfélagið
var þeim vafa umsvifalaust eytt, þegar
þessi vandi blasti við. Samfélagið
hreinlega lamast án þeirra. Ljóst var
að við þurftum að skoða vel hvernig
hægt væri að bæta starfsaðstæður
starfsfólks okkar á leikskólum svo
störfin yrðu eftirsóknarverðari.
Fræðslunefnd ákvað því að setja
á fót starfshóp til að finna lausnir á
þessum vanda. Nefndina skipuðu
fulltrúar foreldra, leikskólastjórnenda,
leikskólakennara,
starfsmanna
leikskóla og fræðslunefndar. Þeim
var falið það verkefni að skoða
stærð
barnahópa,
vinnuaðstöðu
starfsfólks og barna, leikrými og
heildarrými barnahópa. Hann átti
einnig að koma með hugmyndir að
leiðum til að hvetja fólk til að fara í
leikskólakennaranám, möguleikum á
styttingu vinnuvikunnar og annað sem
hópurinn taldi mikilvægt.
Tillögur starfshópsins voru kynntar
fyrir fræðslunefnd í sumar og lagði
hann fram eftirfarandi tillögur:
• Að breytingar yrðu gerðar á
barngildisviðmiðum
leikskóla
líkansins þannig að 2 ára börn verði
2 barngildi í stað 1,6.
• Að bæjaryfirvöld og Vestfjarðastofa
hefji viðræður við háskólana um
að fjarnám verði í boði hér fyrir
vestan til að auðvelda aðgengi
fólks að leikskólakennaranámi og
að námsstyrkur verði veittur til að
fjármagna ferðir nema í námslotur.
• Að einungis verði talið til leikrýmis
það rými sem börnin hafa að
jafnaði aðgang að til leiks allan
daginn og miðað sé við 3,5 fermetra
leikrými á hvert barn. Þó verði að
taka tillit til yngri barna. Lagt er til
að horft sé til leikrýmis barna frekar
en heildarrýmis leikskólans eins og
nú er.
• Að kennarafundir fari fram í byrjun
dags, kl.8-10 einu sinni í mánuði,
alls 10 fundir á ári. Einnig komi
til lokunar 1-2 klst. hluta úr degi
þá daga sem leikskólinn lokar
fyrir sumarfrí og opnunardag
eftir sumarlokun, þar sem ekki
er hægt að ganga frá húsgögnum
og námsgögnum á meðan börnin
dvelja á leikskólanum. Aðrir
lokunardagar verða 4 sem nýttir
verða til skipulags á kennslu og
námskeiða.
• Að leikskólum verði heimilt að
fara í vinnustyttingu til reynslu
næstkomandi haust sem samsvarar
því að starfsmaður í 100% starfi fær
3 klukkustundir í styttingu á viku,
þ.e. vinni í heild 37 klst. vinnuvikur.
Skoðað verður hvernig til tókst í lok
skólaársins að vori 2020.
• Að sett sé 15 undirbúningstíma
viðmið á hverja deild til að
skipuleggja
starfið.
Þannig
skapast jafnræði milli deilda til
undirbúnings á faglegu starfi.

Eins og niðurstöðurnar gefa til
kynna vann starfshópurinn virkilega
flott og faglegt starf. Eiga þeir sem
í henni sátu, ásamt starfsmönnum
skólasviðs, skilið mikið hrós fyrir
þeirra vinnu og því mikilvægt að vakin
sé athygli á henni. Það er alveg ljóst
að gæði þjónustu leikskólanna okkar
munu aukast töluvert með innleiðingu
þessara tillagna. Þegar þær voru birtar
almenningi sköpuðust umræður í
samfélaginu m.a. um að tímasetning
kennarafundanna væri óheppileg. Því
sendi fræðslunefnd tölvupóst á alla
foreldra leikskólabarna og starfsmanna
leikskóla og bauð þeim að senda inn
umsagnir um tillögurnar. Alls bárust
3 umsagnir og í þeim öllum var lagt
til að fundirnir yrðu ekki kl.8-10
heldur kl.14-16. Að höfðu samráði
við leikskólastarfsfólk þykir sá tími
ekki heppilegur þar sem yngstu
leikskólabörnin er flest ekki vöknuð
kl.14 eftir hvíldina.
Fræðslunefnd
Ísafjarðarbæjar
lagði af stað í þessa vegferð til að bæta
starfsaðstæður
leikskólastarfmanna
og barna og hvetja fólk til að gera
leikskólana að sínum vinnustað.
Ég vona svo innilega að með því að
innleiða þessar metnaðarfullu tillögur
starfshópsins nái hún markmiðum
sínum íbúum Ísafjarðarbæjar til heilla.
Hafdís Gunnarsdóttir, formaður
fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar
.
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Ef þú giftist, ef þú bara giftist…
É

g fagna áhuga Sigurðar Inga
Jóhannssonar á því að vilja
styrkja sveitarstjórnarstigið en
er eins og margir aðrir hugsi yfir þeim
lögþvinguðu aðgerðum sem hann
ætlar að beita í þeim tilgangi.
Rifjast þá upp atvik þegar ég
fyrir nokkrum árum var ungur
beitningamaður og einn af sjóurum
hreppsins leit inn til þess að ræða
málin. Því ágæta spjalli lauk á því að
við gerðum með okkur samkomulag
um að ég mundi fá dóttur hans og
þótti okkur þetta það skynsamlegasta
í stöðunni þar sem við vorum bæði
enn laus og liðug. Þessi ráðahagur þótti
okkur hagstæður, við gætum sameinast
um eina íbúð sem væri hagkvæmt ekki
bara fyrir okkur heldur sveitarfélagið
þar sem íbúðaskortur hefur ríkt, við
mundum stefna í átt að hagstæðri
fjölskyldueiningu - kjarnafjölskyldunni
- og þar með skapa samfélaginu öllu
heilmikið hagræði. Ég og „tilvonandi“
tengdafaðir minn vorum hæstánægðir
með þessa lendingu, er nokkuð
sem mælir því í mót að skipuleggja
hjónabönd með þessum hætti?
Eina fyrirstaðan var auðvitað sú
að dóttirin ólofaða, sem var hvergi
nærri þegar þetta samkomulag var
gert milli mín og karls föður hennar,
hafði heilmikið við þetta að athuga.
Lögþvinguð hjónabönd hafa nefnilega
ekki tíðkast hér á landi um alllangt
skeið og við höfum vanist því að
hafa ýmislegt um líf okkar að segja,
stjórna því hverjum við verjum ævinni
með, hvers konar búsetuskilyrði við
veljum okkur og svo mætti áfram
telja. Auðvitað er það miklu meira

en hagkvæmni sem ræður því með
hverjum maður kýs að deila lífinu.
Mín upplifun af umræðunni um
eflingu sveitarstjórnarstigsins með
fækkun sveitarfélaga og fjárstuðningi
er að aðrir telji sig vita hvernig best er
að haga málum án þess þó að þekkja til
ólíkra stöðu sveitarfélaganna. Fulltrúar
margra minni sveitarfélaga hafa bent á
þann ótta við að stærri eining mái út
einkenni og sérkenni svæða, sogi kraft
af svæðinu þegar ljóst liggur fyrir að
stærri sveitarfélögin taki ákvörðun um
að sinna þjónustunni úr stærri kjörnum.
Ákvarðanir verði jafnvel teknar af þeim
sem þekkja minna til jaðarsvæðanna,
hafa litla persónulega tengingu og
áhuga á þeim svæðum enda er erfitt
fyrir lítil svæði að tryggja fulltrúa
sínum sæti í stærri sveitarfélögum
sem ná landfræðilega yfir stórt svæði.
Ef raunverulegur vilji er fyrir hendi
til þess að efla sveitarstjórnarstigið
hér á landi ættu ráðamenn fremur að
tryggja öllum sveitarfélögum, ekki síst
þeim fámennu, aðstoð við að veita sem
besta þjónustu við íbúa svæðisins með
róttækum aðgerðum svo allt landið
haldist í byggð. Ég sé ekki fyrir mér
að það verði tryggt með framlögðum
aðgerðum Sigurðar Inga samgönguog sveitarstjórnarráðherra og hans
lögþvinguðu „hjónaböndum“.
Finnur Ólafsson, oddviti
Kaldrananeshrepps

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17 h/ Miðbæjarradíó
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FULLT HÚS Á SETNINGU LÝÐSKÓLANS Á FLATEYRI Setningarávarp

Lýðskólans á Flateyri

L

ýðskólinn á Flateyri var settur
í annað sinn laugardaginn 21.
september. Troðfullt var út úr
dyrum í Félagsheimilinu á Flateyri við
setningarathöfnina. Sama dag var svo
haldið sérstakt málþing um lýðskóla
að viðstöddum Menntamálaráðherra
Lilju Alfreðsdóttur. Þar voru mættir
fulltrúar annarra lýðskóla á landinu
sem tóku þátt í málþinginu.
Runólfur Ágústsson, formaður
stjórnar sagði í samtali við blaðið
Vestfirði að borist hefðu um 60
umsóknir en aðeins hefði verið hægt
að taka inn 28 nemendur. Kennsla hefst
í dag samkvæmt stundaskrá. Að sögn
Runólfs hefur sjálfseignarstofnun sem
komið var á fót fyrir lýðskólann keypt
húsnæði af bæjarsjóði Ísafjarðarbæjar.
Landsbankinn lánaði fyrir kaupunum.
Heimavist skólans er á efri hæð
hússins og vonast er til þess að neðri
hæð hússins verði tekin í notkun um
áramótin.
Í setningarávarpi sínu lagði
Runólfur áherslu á að í Lýðskólanum á
Flateyri hefði fólk frelsi til menntunar
út frá sínum einstaklingsbundnum
forsendum og Því byggði skólinn ekki
á prófum, einkunnum eða gráðum,
heldur skapar hann nemendum sínum
aðstæður og umgjörð til náms og
menntunar.

L

NÁMSKEIÐ FYRIR BYGGINGAMENN

Frágangur raka-, vindog vatnsvarnarlaga
með efnum frá SIGA
Verklegt námskeið fyrir fagmenn
Þetta er námskeið fyrir fagmenn sem þurfa að þétta byggingarhluta og ganga frá rakavörn.
Tilgangur þess er að kenna þátttakendum að ganga frá þeim á réttan hátt með efnum frá SIGA.
Stór hluti námskeiðsins er verklegur þar sem þátttakendur vinna sjálfir með efnin.
Kennari:

Agnar Snædahl, verkfræðingur og húsasmíðameistari.

Tími:

Föstudagur 20. september kl. 11.00 – 16.00.

Staðsetning:

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12, Ísafirði.

Fullt verð:

25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR:

5.000 kr.

Nánari upplýsingar og skráning
á idan.is og í síma 590 6400.

20.

september

www.idan.is

ýðskólinn á Flateyri er
samfélag nemenda og kennara
sem býður fólki tækifæri til að
þroskast og mennta sig í samstarfi við
íbúa á Flateyri. Einkunnarorð skólans
eru frelsi, þekking og þroski.
Í Lýðskólanum á Flateyri hefur
fólk frelsi til menntunar út frá sínum
einstaklingsbundnum
forsendum.
Því byggir skólinn ekki á prófum,
einkunnum eða gráðum, heldur skapar
hann nemendum sínum aðstæður
og umgjörð til náms og menntunar.
Ábyrgð á náminu er nemandans þar
sem megináherslan er á að uppgötva
og styrkja þá einstöku hæfileika sem
hver og einn hefur í umhverfi sem er
fullt af áskorunum en um leið ríkt af
stuðningi, endurgjöf og samvinnu.
Í Lýðskólanum á Flateyri sækir fólk
sér þekkingu, eingöngu þekkingarinnar
vegna. Hana öðlast nemendur með því
að ræða hluti, prófa og framkvæma.
Innsýn, reynsla og færni verður til með
sjálfskoðun, samvinnu, frumkvæði
og forvitni. Nemandinn er í miðju
skólasamfélagsins og fær stuðning
frá kennurum, samnemendum og
íbúum Flateyrar. Þannig öðlast hann
þekkingu, færni og hæfni með þátttöku
í verkefnum sem tengjast umhverfi,
atvinnulífi, samfélagi og menningu
nærumhverfisins.
Við Lýðskólann á Flateyri mætast
himinn og jörð, nútíð og saga,
framtíðarsýn, reynsla og staðreyndir.
Viðfangsefnin ögra og reyna á getu fólks
jafnt andlega sem líkamlega. Í því felst
áskorun sem leiðir til umbreytingar.
Hér mætist fólk og þroskast. Við
Lýðskólann á Flateyri taka nemendur
virkan þátt í að móta nám og skóla og
geta haft áhrif á viðfangsefnin hverju
sinni. Lögð er áhersla á samveru,
sjálfsskoðun, sjálfsrækt og lífsleikni þar
sem einstaklingar bera virðingu hver
fyrir öðrum ásamt því að bera ábyrgð
á sjálfum sér og þátttöku sinni í námi
og samfélagi. Í Lýðskólanum á Flateyri
lærir fólk að horfa öðruvísi á sjálft sig,
samferðamenn og lífið sjálft. Í skólanum
ríkir jafnrétti og einstaklingar innan
skólasamfélagsins taka virkan þátt í
mótun samfélagsins og ráða sínum
málum í sameiningu. Forsenda þess er
samábyrgð, meðvitund og virkni.

Lýðskólinn
á
Flateyri
vill
hafa jákvæð áhrif á umhverfi,
samferðamenn og samfélag nær og
fjær. Okkur er umhugað um sjálfbærni,
samspil umhverfis, efnahags, samfélags
og velferðar og berum virðingu fyrir
þörfum annarra um leið og við leyfum
sjálfum okkur að njóta okkar. Það
er á okkar ábyrgð að samfélagið sem
við búum í blómstri. Í lýðskólanum
stuðlum við að þróun einstaklingsins
og samfélagsins með því að gefa bæði
og þiggja.
Gott fólk!
Þetta er orðrétt stefnuskrá
lýðskólans á Flateyri sem við á
félagsfundi komum okkur saman um
löngu áður en skólinn varð til. Á þeim
tíma var skólinn bara til í huga okkar,
félagsmanna og íbúa hér í þorpinu.
Skólinn var bara hugmynd, langsótt og
bjartsýn í senn.
Þessi hugmynd var þó ekki gripin
úr lausu lofti. Hún átti sér djúpar og
gamlar rætur í skandinavískri skólahefð
og hugsjónum baráttu- og skólafólks
á síðustu öld sem trúði á samvinnu
og frjálsa menntun öllum til handa.
Baráttufólk, sem fyrir hundarð árum
eða svo vildi búa til svona skóla og
deildi hugsjónum okkar. Þar langar mig
sérstaklega til að nefna Jónas Jónsson,
kenndan við Hriflu í Köldukinn
sem er einn forvera Lilju í starfi sem
menntamálaráðherra. Hann beitti sér
fyrir stofnun slíkra skóla þótt þeir næðu
á þeim tíma ekki að festa sig varanlega
í sessi í íslensku skólasamfélagi, öfugt
við hin norðurlöndin. Eftir honum er
haft að leiðinleg kennslustund ætti að
varða við lög.
Við erum hér að reyna að grípa
þennan kyndil og tendra á ný. Við
viljum vera glaðvær, jákvæður,
skemmtilegur, þroskandi og mjög
krefjandi skóli. Í því felst ögrunin, í því
felst gleðin, í því felst krafturinn. Slíkur
skóli þarf sterkar rætur og hugsjónir
annars vegar og öfluga nemendur hins
vegar. Við höfum hugsjónir og rætur,
við höfum öflugt starfsfólk og góða
kennara, en þið, kæru nemendur, þið
eruð skólinn, skólinn er þið.
Runólfur Ágústsson, formaður
stjórnar Lýðskólans Flateyri
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HREFNUVEIÐIMENN HITTAST

Útboð

á útsýnispalli á Bolafjalli

Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboði í byggingu
útsýnispalls á Bolafjalli.
Meðal helstu verkþátta eru:
Borun og festing bergbolta.
Smíði og uppsetning stálvirkis.
Frágangur yfirborðs.
Verkinu skal að fullu lokið 15. október 2021.

N

okkrir
hrefnuveiðimenn
hittust nýlega í Hveravík
í
Steingrímsfirði
og
rifjuðu upp gamla og góða daga. Í
Hveravík býr Gunnar Jóhannsson,
hrefnuveiðimaður frá Hólmavík ásamt
Kristínu Einarsdóttur og buðu þau til
veislu eins og sjá má á myndinni sem
Konráð Eggertsson tók.
Konráð sagði í samtali við blaðið
Vestfirði að þetta hafi verið ákaflega

skemmtileg stund og margt sem bar
á góma og rifjað var upp.
Á borðinu má sjá fundargerðarbók
félags hrefnuveiðimanna og segir
Konráð allar fundargerðir og
minnispunktar hans vera skráðar á
147 blaðsíðum. Félagið starfaði um
þrjátíu ára skeið frá 1989 til 2009.
“Það var sama stjórn allan tímann”
segir Konráð. Hann var formaður
og með honum í stjórninni voru
Gunnar Jóhannsson, Gunnlaugur

Konráðsson, Ólafur Haraldsson og
Guðmundur Haraldsson. “Einu sinni
héldum við aðalfund út í Tælandi”
segir Konráð og er greinilega nokkuð
skemmt. Síðasti fundurinn sem
skráður er í fundargerðarbókinni
varí febrúar 2009 með þáverandi
sjávarútvegsráðherra Steingrími J.
Sigfússyni.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Útboðsgögn fást afhent frá og með miðvikudeginum
2. október með því að hringja í síma 450-7000 og gefa upp
nafn og heimilisfang, síma og netfang og fá útboðsgögn
send í tölvupósti, eða gegn því að senda tölvupóst á
netfangið finnbogi@bolungarvik.is.
Tilboðum skal skila rafrænt í tölvupósti á netfangið
finnbogi@bolungarvik.is eða á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 10-12, 415 Bolungarvík eigi síðar en
kl. 14:00 mánudaginn 28. október 2019 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:15 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

12

3. október 2019

ÚTFLUTNINGSVERÐMÆTI FISKELDIS GÆTI ORÐIÐ
UM 40 MILLJARÐAR KRÓNA ÁRIÐ 2021

Á

vefsíðu
Fjármálaog
efnahagsráðuneytisins segir í
frétt að útlit sé fyrir að fiskeldi
tvöfaldist á næstu tveimur árum.
Útflutningsverðmæti fiskeldis gæti
orðið um 40 ma.kr árið 2021 eða sem
nemur hátt í 3% af heildarútflutningi.
Þá segir að líklegt sé að mikill vöxtur
haldi áfram í einhver ár eftir 2021.
60% vöxtur í ár
Fiskeldi hefur vaxið mikið á
undanförnum árum og verði vöxtur
á næstu árum, einkum í laxeldi,
jafnmikill og útlit er fyrir mun hann
hafa teljandi áhrif í þjóðhagslegu
samhengi. Það sem af er ári er vöxtur
í útflutningsverðmæti milli ára um
60%. Útflutningsverðmæti fiskeldis
verður líklega ríflega 20 ma.kr í
ár eða sem nemur ríflega 1% af
heildarútflutningi. Á þessu ári hafa
samanlagðar framleiðsluheimildir í
fiskeldi nær tvöfaldast og eru nú um
85 þús. tonn á ári miðað við útgefin
starfsleyfi Umhverfisstofnunar. Það
tekur rekstraraðila um tvö ár að
komast í fulla framleiðslugetu.
Mestallt fiskeldi hér á landi er
annars vegar á Vestfjörðum og hins
vegar á Austfjörðum og skiptist
tiltölulega jafnt milli þessara tveggja
landsvæða.
Tvöföldun á næstu tveimur árum
Meðfylgjandi mynd sýnir spá um
þróun í fiskeldi á næstu árum. Gangi
áform eftir eru líkur á að samanlögð
framleiðsla tvöfaldist á aðeins tveimur
árum fram til ársins 2021. Miðað við
óbreytt afurðaverð þýðir þetta að

útflutningsverðmæti fiskeldis gæti þá
orðið um 40 ma.kr. Það nemur hátt í
3% af heildarútflutningi og slagar upp
í verðmæti alls uppsjávarfisks í fyrra.
Spáin er vitanlega háð óvissu um gang
mála hjá einstökum framleiðendum.
Miðað við þær starfsleyfisumsóknir
sem eru til skoðunar mun vöxtur
fiskeldis líklega halda áfram eftir árið
2021. Það er þó takmarkað hversu
mikinn fisk er hægt að framleiða

í einstökum fjörðum og víða eru
samanlagðar heimildir að nálgast
burðarþol fjarðanna. Þrátt fyrir það er
ekki útilokað að framleiðsluverðmætið
geti vaxið um nokkra tugi milljarða til
viðbótar á árunum eftir 2021, segir í
frétt ráðuneytisins.

111

113

41x60 cm frá sökkli

41x60 cm frá sökkli

HAUSTTILBOÐ

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND
GRAFSKRIFT

Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

minnismerki.is

110

103

76x55 cm frá sökkli

100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ
Hér hvíla hjónin

Ragnheiður
Árnadóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann
Snorrason
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund
Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund
með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is minnismerki.is Uppsetningar á N-landi og höfuðborgarsvæði

komandi
nýtt ár
SJÁVARÚTVEGUR
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UNDIRSTAÐA
VELFERÐAR

útvegur er
ða velferðar

Tálknafjarðarh

VERKALÝÐS- OG
SJÓMANNAFÉLAG
BOLUNGARVÍKUR

Súðavíkurhrepp

Vesturbyggð

Ísafjarðarbær

Reykhólahreppu
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NEYÐARÁSTAND Í BÍLDUDALSHÖFN
S

veitarfélögin
lögðu
mikla
áherslu á hafnarframkvæmdir
á
fundi
sínum
með
alþingismönnum kjördæmisins á
mánudaginn. Gerð var greið fyrir
þörfum víða um Vestfirði. Víða er
alvarlegt ástand svo sem í Súðavík,
Bolungavík og Ísafirði. Verst er þó
ástandið á Bíldudal og virðist hafa
verið nokkur samhljómur á fundinum
um að setja framkvæmdir þar í
forgang.
Umferð
stórra
skipa
um
Bíldudalshöfn er mikil og mun
meiri en höfnin ræður við. Þangað
koma stór skip frá Samskip sem
taka vörur svo sem
laxaafurðir.
Einnig eru skip sem eru að þjónustua
Kalkþörungaverksmiðjun og þau þurfa
að bíða fyrir utan höfnina á meðal
Samskip eru afgreidd. Endurbyggja
þarf og lengja hafskipabryggjuna. Á
núverandi samgönguáætlun eru 213
milljónir króna til framkvæmdanna.

SAMEINING PRESTAKALLA
Á NORÐANVERÐUM
VESTFJÖRÐUM

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

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

S

vo gæti farið að öll prestaköll á norðanverðum Vestfjörðum verði
sameinuð í eitt með fjórum prestum. Sr. Magnús Erlingsson,
prófastur í Vestfjarðaprófastdæmi segir að Agnes Sigurðardóttir
biskup Íslands íhugi að flytja tillögu um sameininguna á kirkjuþingi
nóvember næstkomandi. Haldinn verður í næstu viku á Ísafirði fundur
með sóknarnefndum á svæðinu til þess að ræða þessa hugmynd.
Sr. Magnús segist frekar hlynntur þessum áformum. Hann segir
að búið sé að sameina í stórar sóknir á Norðurlandi og Austurlandi
auk Reykjavíkur. Þessar aðgerðir eru til þess að hagræða innan
kirkjunnar og hann telur óhjákvæmilegt fyrir kirkjuna að leita leiða
til þess.
Verði af þessu mun staða presta breytast að því leyti að prestar muni
finna sér sjálfir húsnæði og ráða búsetu sinni innan starfssvæðisins.
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www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

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

VH/18- 01

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

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

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SEAMECH vélstýring
VULKAN ástengi
NORIS viðvörunarkerfi
KORSØR skiptiskrúfa

BJÖRG EA 7

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur TEIGNBRIDGE skrúfa
8" hljóðkútur
LASDROP öxulþétti
EUROPAFILTER smursía POLY FLEX vélapúðar
SEPAR forsíur
FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

SANDFELL SU 75

Alt

TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar
R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

10. tölublað
8. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Vestri og Hörður
á uppleið

K

Formbólstrun

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

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

nattspyrnulið Vestra stóð sig
vel í 2. deildinni í sumar. Náði
liðið öðru sætinu og vann sér
sæti í fyrstu deild næsta sumar. Liðið
átti undir lokin í harðri keppni við tvö
önnur lið og hafði annað sætið einu
stigi á eftir Leikni frá Fáskrúðsfirði
og einu stigi á undan Selfoss, sem sat
eftir að þessu sinni. Vestramenn vou
greinilega minnugir þess að hafa setið
eftir með sárt ennið í fyrra einu stigi
frá því að vinna sig upp um deild og
gerðu betur nú.
Liðið stóð sig vel í deildinni og
þrír leikmenn liðsins voru valdir í
úrvalslið deildarinnar. Ísafjarðarbær
vinnur að því að reisa knattspyrnuhús
og enginn vafi er á því að það verður
mikil lyftistöng fyrir knattspyrnuna
á Vestfjörðum og vafalaust fyrir fleiri
íþróttir.
Í nútímaþjóðfélagi er lykilatriði í
byggðaþróun tiltekins svæðis að vera
samkeppnisfært við önnur svæði á
landinu. Góð aðstaða fyrir börn og
unglinga á sem flestum sviðum er
eitt af því sem fjölskyldufólk hefur
til athugunar þegar ákveðið er hvar
ala skuli bornin upp. Vestfirðir verða
að standast samjöfnuð við aðra
sambærilega byggðakjarna.
Þá er gaman að fylgjast með Herði
á Ísafirði standa vel að því að efla
handknattleikinn á Vestfjörðum bæði
í unglingastarfinu og svo er keppnislið
í 2. deild karla í vetur.
Vestfirðingar eru á uppleið.

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?

