刀䄀䘀䜀䔀夀䴀䄀刀

䴀䤀䬀䤀퀀 刀嘀䄀䰀 ⴀ 吀刀䄀唀匀吀 伀䜀 䜀팀퀀 䨀팀一唀匀吀䄀
吀唀䐀伀刀 촀 㐀 섀刀 섀 촀匀䰀䄀一䐀䤀
∠ 䨀攀瀀瀀愀爀愀昀最攀礀洀愀爀
∠ 匀琀漀瀀ⴀ匀琀愀爀琀 爀愀昀最攀礀洀愀爀
∠ 刀愀昀最攀礀洀愀爀  氀氀 昀愀爀愀爀琀欀椀

혀昀氀甀最椀爀 ∠ 䠀琀琀 欀愀氀搀爀猀椀︀漀氀 ∠ 䠀爀 攀渀搀甀爀栀氀攀猀氀愀

倀氀氀椀渀渀 ∠ 倀漀氀氀最愀琀愀 ㈀ ∠ 㐀

촀猀愀昀樀爀甀爀 ∠ 匀洀椀㨀 㐀㔀㘀ⴀ㌀ 㤀㈀ ∠ 眀眀眀⸀瀀漀氀氀椀渀渀⸀椀猀
6. tölublað
8. árgangur
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FINNUR

ÞÚ

?

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

H

átíðatónleikar Tónlistarfélags Ísafjarðar í Langholtskirkju voru stórglæsilegir. Hátíðakórinn, einsöngvararnir, stjórnandinn og
ungversku tónlistarsnillingarnir áttu svo sannarlega góðan dag og fluttu ýmis sígild verk úr óperuheiminum af mikilli list.

Óbreyttar strandveiðar bls. 2

Hátíðatónleikar Tónlistarfélags Ísafjarðar bls. 8

Vestfirskir listamenn bls. 12

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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Einar Kristinn:

Efnahagsleg þýðing
laxeldis er gríðarleg

Á

ráðstefnunni Strandbúnaður
2019 flutti Einar K. Guð
finnsson, formaður stjórnar
Landssambands fiskeldisstöðva erindi
um efnahagslega þýðingu laxeldisins í
sjó á Íslandi.
Erindið var flutt á ensku og eru
því glærurnar sem hann sýndi með
erindinu á ensku.
Einar dró fram út
flutnings
verð
mæti af lax
eldinu að gefnum for
sendum um verð pr kg sem reiknað
var yfir í óslægðan fisk.
Í fyrsta lagi er út
flutnings
verð
mætið reiknað miðað við út
gefin
leyfi til fram
leiðslu. Það er fyrir
42 þúsund tonna fram
leiðslu. Út
flutninsgverðmætið af því er áætlað
vera 34 milljarðar króna. Sú fjárhæð
samsvarar samanlögðum útflutnins
gtekjum af loðnu og makríl
veiðum
á síðasta ári. Fjölmiðlar hafa síðustu
daga flutt margar fréttir af á
fallinu
fyrir þjóðar
búið vegna loðnu
brests

þetta árið. Það eru háar fjárhæðir sem
tapast. Á sama hátt má gera sér vel í
hugarlund þann búhnykk sem fylgir
þessari framleiðslu í laxeldinu.
þess má geta að í síðustu viku voru
gefin út ný leyfi til laxeldis á Aust
fjörðum fyrir um 9.000 tonn sem ekki
náðist að reikna inn í þessar tölur.
Í öðru lagi reiknað Einar K. Guð
finnsson út útflutninsgverðmætið að
laxeldinu að því marki sem núverandi
áhættumat Hafrannsóknarstofnunar
leyfir. Er það um 60 þúsund tonn og
myndi gefa um 48 milljarða króna í
útflutningsverðmæti.
Það er svipuð fjárhæð og nemur
útflutningstekjum af öllum uppsjávar
fiskveiðum ársins 2018.
Í þriðja lagi var reiknað miðað við
burðar
þols
martið sem þegar liggur
fyrir á þeim svæðum landsins sem
laxeldið er heimilt. Það er um 122
þúsund tonna framleiðsla af laxi og
útflutninsgtekjur af því yrðu um 98
milljarðar króna.
Sú fjárhæð jafngildir öllum tekjum
af útflutningi á þorskafurðum síðasta
árs. „Það getur hver maður séð hversu
mikil innspýting það yrði í íslenskt
efnahagslíf ef tekjur af þorskveiðum
myndu tvö
faldast“ sagði Einar K.
Guð
finns
son í sam
tali við Bæjarins
besta.“ Efnahagsleg þýðing sjókvía
eldisins er gríðar
leg ef við nýtum
okkar möguleika.“

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

STRANDVEIÐAR VERÐI ÓBREYTTAR
A

tvinnuveganefnd
hefur
lagt fram frum
varp um að
Strandveiðar verði með sama
sniði og í fyrra þ.e. 12 dagar í mánuði
á öllum svæðum. Aukið verður í
strand
veiði
pottinn og einnig aukið
við þann ufsa sem má veiða utan há
marksafla á dag ef frumvarpið verður
samþykkt.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, alþm.
og for
maður nefndarinnar segir
„frá
bært þegar góð sam
staða næst

um gott framfara og öryggismál fyrir
smábátasjómenn.“
Helstu efnisatriði frumvarpsins
eru m.a. að gert er ráð fyrir að hverju
strand
veiði
skipi verði heimilt að
stunda strandveiðar í 12 daga innan
hvers mánaðar í fjóra mánuði á ári,
mánuðina maí, júní, júlí og ágúst.
Sú breyting verður gerð að afla
heimildum verður ekki lengur skipt á
landsvæði eða tímabil heldur miðað
við að heimilt verði að stunda veiðar

frá öllum landsvæðum þar til veitt
hefur verið það heildar
afla
magn
sem ráðstafað er til strandveiða sam
kvæmt reglugerð sem ráðherra setur
um strandveiðar fyrir hvert ár.
Sam
kvæmt frum
varpinu er gert
ráð fyrir að Fiskistofa skuli stöðva
strandveiðar þegar sýnt er að heildar
afli strandveiðiskipa, að frátöldum
ufsa, fari umfram það magn sem ráð
stafað er til strandveiða.

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar
Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Rennihurðabraut
svört (Barnyard)

Fyrir rennihurð allt að 100 kg.
Stílhrein og auðveld í uppsetningu.
Braut fest á vegg.
Fyrir hurðarbreidd allt að 1000mm.
Hægt er að fá framlengingar
í 45 cm og 90cm.

Verð :
19.950 m/vsk.

KRÆKLINGARÆKT Í STEINGRÍMSFIRÐI
R
áðstefnan
Strandbúnaður
2019 fór fram í Reykja
vík
á fimmtu
dag og föstu
dag.
Strand
búnaður er sam
heiti yfir at
vinnu
greinar sem tengjast nýtingu
land- og sjávargæða í og við strand
lengju landsins, bæði ræktun og eldi.
Flutt voru um 60 erindi og ræktun,
eldi, tækni og markaðsmál svo nokkuð
sé nefnt. Vest
firðingar voru mjög
áberandi með um 13 erindi og var at
hyglisvert hvað þessi fámenni lands
hluti kemur að mörgum þáttum í
Strandbúnaðinum.
Meðal þess sem tekið var fyrir
var skeldýrarækt. Kærklingarækt

er stunduð á Vest
fjörðum, bæði við
Húnaflóa og í Breiðafirði.
Óskar Torfason, framkvæmdastjóri
Fiskvinnslunnar Drangs ehf á Drangs
nesi flutti erindi um kræklingaræktina
sem fyrirtækið hóf árið 2007 í Stein
grímsfirði. Utan um kræklingaræktina
var stofnað fyrirtækið Strandaskel ehf
og ST-2 ehf er annað fyrir
tæki um
bátana sem notaðir eru við ræktina.
Sett eru út reipi og sest kræklingurinn
á þau og með tímanum safnast mikið
magn af skel sem svo vex þar. Það tekur
um þrjú ár þar til skelin er orðin það
stór að hún er tekin og unnin til út
flutnings, einkum til Póllands, þar sem

hún er unnin frekar. Skelvinnslan hófst
2011.
Í þessari at
vinnu
grein eins og
öðrum eru vandamál sem þarf að yfir
stíga. Ef línan sem reipin hanga í er of
neðarlega og reipin ná í botninn er það
krossfiskurinn sem sér sín tækifæri í
átuleit og ef línan er of ofarlega er það
æðarfuglinn sem er skæður afræningi.
Kræklinga
ræktin er mögu
leg og
það er hægt að hafa tekjur af henni en
fram kom í erindi sem Jón Örn Páls
son, Tálknafirði flutti um virðiskeðjuna
í kræklingnum
að hlutur fram
leiðandans á Drangsnesi eru um 20%
af smásöluverðinu á markaði erlendis.

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 - NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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Á réttri leið
Hittumst á þínum heimavelli og ræðum það sem skiptir máli.
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur fundað með kjósendum
vítt og breytt um landið síðustu vikur. Á þessum fundum gefst
fólki einstakt tækifæri til að hitta alla þingmenn flokksins og
ræða það sem skiptir okkur öll máli.
Við hlökkum til að sjá þig.
Bolungarvík

Ísafjörður

Flateyri

Tálknafjörður

Patreksfjörður

Ráðhússalurinn
Aðalstræti 10-12

Hótel Ísafjörður
Silfurtorg 2

Gunnukaffi
Hafnarstræti 11

Félagsheimilið
Aðalstræti 107

29. mars
20:00

30. mars
12:00

30. mars
15:30

Veitingastaðurinn
Hópið
Hrafndalsvegi

Hringferð þingflokks Sjálfstæðisflokksins 2019  nánar á xd.is

31. mars
15:00

31. mars
16:30
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LEIÐARI

NEMENDAGARÐAR STOFNAÐIR Á FLATEYRI

Fullveldið 1918 – þegar
sjálfstæðisbaráttunni lauk

Á

laugardaginn voru liðin rétt 100 ár frá því að
Íslelndingar fengu fullveldið. Í raun lauk þá
sjálfstæðisbaráttunni. Konungsambandið
við Dani var aðeins táknrænt og hafði enga þýðingu
varðandi vald þjóðarinnar yfir eigin málum. Það er
að sumu leyti óvenjulegt hvernig Íslendingar sóttu
fullveldið. Það var án allra vopnaðra átaka við Dani.
Raunar var tog
streitan í að
draganda full
veldis
samningsins ekkert ó
skap
lega harð
vítug, þótt á
köflum hið danska vald væri tregt í taumi.
Meira að segja gátu Íslendingar fengið fullveldi 10 árum fyrr ef þeir
hefðu ekki af þvermóðsku fellt uppkastið 1908. Þá eins og nú eru stjórn
málin ekki alltaf útreiknanleg. Þegar uppkastið lá fyrir sáu sumir pólitísk
tækifæri fyrir sig í því að snúast gegn því og töluverður hiti var í kosninga
baráttunni fyrir alþingiskosningarnar 1908 þar sem kosið var um upp
kastið. Það er ekkert nýtt að hægt er að láta umræðu um mál snúast um
aukaatriði og minniháttar mál.

Erfiðar aðstæður

Það voru ótrúlega miklir erfiðleikar sem steðjuðu að landi og þjóð á
þessum tómamótum. Fyrri heimsstyrjöldinni lauk aðeins þremur vikum
fyrir fullveldisdaginn. Styrjöldin varð Íslendingum erfið efnahagslega og
þrengdi að þjóðinni, var þó ekki af miklu að taka. Íslendingar voru fá
tækastir allra Norðurlandaþjóða á þessum tíma að Finnum undanskildum
sem rötuðu í þá miklu ógæfu sem borgarastyrjöld fylgir. Íslendingar voru
ekki nema hálfdrættingar á við Dani mælt í landsframleiðslu á mann.
Landið var nánast gersneytt innviðum sem nauðsynlegir eru hverju þjóð
félagi. Vegakerfi var ekki til, né brýr eða byggingar og opinber þjónusta
var ekki upp á marga fiska. Það voru aðeins 20 ár síðan vistarbandið leið
undir lok, sem stagaði almenning niður sem ódýrt vinnuafl á forræði hús
bænda.
Árið 1918 varð Kötlugos frá miðjum október og því lauk skömmu
fyrir fullveldisdaginn. Spænska veikin kom til landsins nokkrum dögum
eftir að Kötlugosið hófst. Hvorki meira né minna en 63% íbúa í Reykjavík
veiktust og 500 manns létust á fyrstu 6 vikunum.
Og ekki var ein báran stök. Ofan í erfiðleikana sem fylgdu heims
styrjöldinni, Kötlu gosi og spænsku veikinni komu fádæma vetrarhörkur
veturinn 1918/19. Það var ekki mulið undir fámenna þjóð snauð af því
sem þá gaf helst góð lífskjör.

Framfarir engu líkar

Þrátt fyrir allt hafa framfarirnar á öllum sviðum frá 1. desember 1918
verið einsdæmi í Íslandssögunni og auk þess með því mesta sem gerst
hefur á heimsvísu. Meðalævilengd hefur lengst um liðlega 30 ár frá full
veldinu og er ein sú hæsta í heimilun og komin yfir 80 ár. Mannfjöldi
hefur nærri fjórfaldast. Verg landsframleiðsla á mann hefur 18 faldast.
Það eru til ágætar upplýsingar um hagtölur frá 1945 og einkaneysla hefur
11 faldast pr mann frá þeim tíma. Samneyslan hefur aukist enn meira eða
22 faldast. Það þýðir að byggt hefur verið upp viðmikið opinbert kerfi
og mörgum sviðum til þess að bæta lífsskilyrði landsmanna. Almanna
tryggingar, heilbrigðisþjónusta, menntastofnanir, fjarskipti, raforkukerfi
og samgöngur. Allt þetta þurfti að byggja upp frá grunni, ólíkt flestum
öðrum þjóðum í Evrópu. Þá má ekki líta framhjá því að dreifing verð
mætanna og almennur jöfnuður er með betra móti í samanburði við aðrar
þjóðir. Er með því ekki haldið fram að þar sé allt sem best verði á kosið.

Auðlindir og verslun

Grunnurinn að efnahagslegum framförum var lagður með nýtingu
fiskimiðanna. Án þeirra höfðu Íslendingar lítið fram að færa sem hægt
var að breyta í verðmæti. Annað sem stendur upp úr þegar greint er hvað
varð til þess að fátæk þjóð reis til mikillar velferðar á innan við einni öld
er að framfarirnar eru sóttar til útlanda. Það voru og eru viðskiptin við
erlenda markaði sem standa undir verðmætunum. Af þeim sökum hefur
það verið vegferð þjóðarinnar að sækjast eftir frjálsri verslun fyrir okkar
helstu afurðir. Aðildin af EFTA og síðar að EES eru lífskjarasamningar.
Einangrun skilar ekki miklu í bættum lífskjörum.
Sjórinn er okkar helsta auðlind. Í hann höfum við sótt fiskinn og enn
getur þjóðin sótt bætt lífskjör í verðmæti sem fiskeldi gefur af sér. Þá eru
augljósir möguleikar á því að afla góðra tekna með raforkuframleiðslu
bæði með framleiðsluvöru hér innanlands og með sölu rafmagns til er
lendra markaða. Loftslagsmálin í heiminum vinna frekar með okkur en
móti þar sem loftslagsmengun verður minni með því að nýta auðlindir
landsins en ef þær verða látnar ónýttar. Fjórða atriðið sem tengist auð
lindum er sjálf náttúran sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferða
menn.
Framtíðin á næstu öld fullveldisins er björt, möguleikarnir til áfram
haldandi bættra lífskjara hér á landi eru miklir. Auk þeirra verðmæta sem
náttúrulegar auðlindir gefa kost á er rétt að hafa í huga að menntun og
hugvit eru á háu stigi hérlendis og í þeim eru mikil verðmæti.
Því má aldrei gleyma að fullveldi og sjálfstæði grundvallast á alþjóð
legum samskiptum en ekki einangrun.
Kristinn H. Gunnarsson

6. tölublað, 8. árgangur
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Í

safjarðarbær og Lýðháskólinn á
Flateyri undirrituðu í gær sam
komu
lag um stofnun sjálfs
eignarstofnunar til reksturs nemenda
garða Lýð
há
skólans. Í tengslum við
stofnun þeirra mun bærinn kaupa
85% hlut ríkisins í húsnæði heilsu
gæslu Flateyrar á 6,9 milljónir króna
en Ísafjarðarbær á fyrir 15% hússins.
Bærinn mun síðan selja Nem
enda
görðum húsið í heild sem munu nýta
það sem heimavist fyrir skólann.
Stofnun nem
enda
garða og kaup
á hús
næðinu munu gera skólanum
kleift að lækka húsa
leigu nem
enda

auk þess sem Lýðháskólinn mun geta
fjölgað nemendum í 40 en tæplega 30
stunda nú nám við skólann.
Mikil aðsókn er að skólanum sem
í vor lýkur sínu fyrsta starfsári. Starf
ræktar eru tvær brautir við skólann,
„Hugmyndir, heimurinn og þú“ þar
sem á
herslan er á sköpun og hug
myndir og „Hafið, fjöllin og þú“ með
áherslu á sjálfb ærni og útivist.
Samkomulag er um að Heilbrigðis
stofnun Vest
fjarða nýti á
fram hluta
jarð
hæðar hússins til þjónustu við
Flateyringa eins og verið hefur.

Vestfirska vísnahornið

Þ

átturinn hefst á ljóðabréfi frá
Indriða á Skjaldfönn:
Klausturmál voru mikil
guðsgjöf fyrir hagyrðinga og ég tel
ekki nokkurn vafa á því að ef bestu
vísurnar væru teknar saman í bók
yrði hún örugglega á metsölulista fyrir
næstu jól. Þessi vísa sem ég fann við
tiltekt í fjárhúshlöðu krotaða utan á
naglabakka lítur einmitt að því:
Klausturmenning geysigóð
gleður horska rekka
og allir fóru að yrkja ljóð
um þá sem þar drekka.
Jafndægur á vori voru nýlega og
rétt að setja sig stundum í mýkri
gírinn.
Burtu mjakast myrkravöldin
meiri birta er á kvöldin.
Áður en ég fætur fer
feiminn geisli dillar sér.
Öfugmælavísan
gærdagsins.

er

um

konu

Skilaði Dómi vel á veg.
Víst í hugsun ekki treg.
Auðmjúk jafnan. Ætla ég.
Afar há og glæsileg.
Á
sínum
tíma
kölluðu
Sjálfstæðismenn
núverandi
forsætisráðherra
gluggaskraut.
Nauðsynlegt er að lesendur hafi það í
huga vegna næstu vísu.
Gluggaskrautið heimtist heim
hafandi flogið vítt um geim.
Eftir nokkurt orðaskak
Andersínu burtu rak.
Daginn áður en gluggaskrautið
heimtist
heim
þverneitaði
dómsmálaráðherra því að hún myndi
víkja.
En nú er komið annað hljóð og
annar dagur
Andersen sú frekja farin
fagnar allur þjóðarskarinn.
Ég

spáði

Brynjari

Níelssyni

dómsmálaráðherrastólnum, en varð
ekki sannspár.
Okkar lán er ekkert smá.
enginn slíku synjar.
Úr því Sigga er fallin frá
fer í stólinn Brynjar.
Batnar ekki Brynjars ráð
býsna fátt til varna.
Hefur ekki hlotið náð
helvítið að tarna.
Nú stefnir á innflutningi á
sjálfdauðu kjöti í boði Kristjáns Þór
Júlíussonar, landbúnaðarráðherra.
Franskir bændur fjölmenntu á
dráttarvélum með mykjudreifara til
Parísar þegar stjórnvöld voru að níðast
á þeim og ég var lengi að vonast eftir
að Sindri bændasamtakaformaður
mætti með sinn á Austurvöll, en hann
kaus að skríða inn í banka.
Sjálfdautt kjöt við borðum brátt.
Best er það vafalaust alveg hrátt.
Þá verður nú koti kátt.
Á kamrinum setið dag og nátt.
Á fésinu hefur staðið grimm
orðahríð
milli
Ásbjörns
í
Djúpuvík
Hvalárvirkjunarmanns
og Elíasar Svavars Drangajarls
og
virkjunarandstæðings.
Elli
er
skeggjaður,
skarpleitur
og
hvassbrýndur og ekki öfunda
ég Ásbjörn ef þeir mætast á
Ófeigsfjarðarheiði í sumar, en þar gæti
nú að öllu óbreyttu stefnt í mannskæð
átök.
Djúpvíkinga daprast líf.
Dauðans eldar funda.
Elli, Strandahetja og hlíf
hleður fallbyssuna.
Og svo fékk fyrrum sýslumaður
Barðstrendinga rækilega á baukinn.
Sýslumanni fatast flest.
Falsons þjónar lundinni.
Reyndist enn með ráðabrest.
Rassskelltur af Stundinni.
Jón Atli Játvarðsson á Reykhólum

fylgdist sem aðrir landmenn með
fréttum af flugfélaginu með útlenda
nafnið. Um það hafði hann þetta að
segja:
Í dag er verið að þráast við að
bjarga flugfélagi sem í gegnum
öll þessi ár er búið að ganga fyrir
jarðefnaeldsneyti
til
misjafnrar
þróunar menningarsvæða heimsins.
Stundargróða vel til velst
velta gamblsins teninga.
Þótt nú Skúli þurfi helst
þolinmóða peninga.
Jón Atli blandaði sér í umræðurnar
um hælisleitendurna sem mótmælt
hafa á Austurvelli og lagði út
af hneykslun Halldórs Blöndal
fyrrverandi forseta Alþingis:
Halldór getur svo vel gert betur. Ég
skil vel æsinginn í honum við það að
nú sé vegið að Vestfirðingi sem er fyrir
löngu síðan dauður.
Það stingur í stúf við ráðandi
háttarlag í dag, miðað við það sem
lifandi Vestfirðingar eru látnir hafa til
tevatnsins eftir að fiskimiðunum var
rænt af þeim fyrir 30 árum síðan.
Eftir kynni mín af Jóni Sigurðssyni
í gegnum sögukennslu Jónasar frá
Hriflu, þá var Jón Sigurðsson slíkur
afburðamaður að hann hefði ekki
hikað við að verða druslugína á
tuttugustu og fyrstu öldinni fyrir
hælisleitendur í fáeinar vikur.
Ekki síst ef að ríkisstyrkt
áróðurssamtök "Landvernd" sægju
sóma sinn í því að láta Vestfirðinga
í friði við að rétta úr kútnum
efnahagslega
eftir
"Tyrkjarán"
Reykjavíkurakademíunnar,
með
ráðstöfun í sjávarútvegi.
Þetta gæti Halldór orðað til dæmis
með viðlíka orðum.
Hælis leita höfðingjar
heldur illa staddir.
En löggur eins og læmingjar
leggjast útaf saddir.
Látum þetta vera gott í þessum
vísnaþætti. Nú bíðum við bara vorsins.
Kristinn H. Gunnarsson
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PÁSKATILBOÐ

20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
INNRÉTTINGUM
TIL PÁSKA

Fríform ehf.
Askalind 3,
201 Kópavogur.
562–1500
Friform.is
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Dimmalimm frumsýnt
fyrir smekkfullu
Þjóðleikhúsi

Þ

að var full setið leikhúsi á frumsýningu Kómedíuleik
hússins á Dimmali
mm í Þjóð
leik
húsinu á þar
síðustu
helgi. Fjölmargir Vestfirðingar taka þátt í sýningunni þar
á meðal þrír frá Bíldudal. En gaman er að geta þess að höfundur
Dimmalimm, Guðmundur Thorsteinsson, kallaður Muggur var
einnig frá Bíldudal. Það getur greinilega allt gjörst í ævintýrunum.
Dimmalimm var vel tekið af frumsýningargestum sem voru á
öllum aldri alveg frá 2ja til 82ja og allt þar á millum. Dimmalimm
er samstarfsverkefni Kómedíuleikhússins við Þjóðleikhúsið. Nú
þegar er alveg að verða uppselt á næstu sýningar á Dimmalimm í
Þjóðleikhúsinu en miðasala fer fram á tix.is
Tríó hinna Bílddælsku listamanna skipa Þröstur Leó Gunnars
son, höfundur leik
gerðar og leik
stjóri, Björn Thor
odd
sen,
höfundur hljóðmyndar og tónlistar, og Elfar Logi Hannesson,
höfundur leikgerðar og leikari. Aðrir Vestfirðingar sem koma
að sýningunni eru Marsibil G. Kristjánsdóttir frá Þingeyri, sem
hannar brúður og leikmynd, og Magnús Arnar Sigurðarson frá
Patreksfirði ljósahönnður.
Dimmalimm er brúðuleiksýning þar sem landsþekktir lista
menn ljá brúðunum rödd sína. Vig
dís Hrefna Páls
dóttir er
Dimmalimm og Sigurður Þór Óskarsson. Sögumaður er engin
annar en Arnar Jónsson einn af okkar ástsælustu leikhúslista
mönnum.

Patreksfjörður:

Smur og dekk
í nýtt húsnæði

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

ÁLKLÆÐNINGAR &
UNDIRKERFI
HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR
Páll Heiðar ásamt eiginkonu sinni Gunnþórunni Bender

B

ílaverkstæðið Smur og dekk á Patreksfirði flutti í nýtt og glæsilegt
húsnæði í síðasta mánuði. Er það við Mikladalsveg 11 og færist
starfsemin í 330 fermertra húsnæði.
Páll Heiðar Hauksson, eigandi bílaverkstæðisins segir að þetta sé 18. starfsárið
og það sé orðið alhliða bílaverkstæði sem sinni Sunnanverður Vestfjörðum bæði
fólksbílum og flutningabílum. Fyrirtækið er með tvo dráttarbíla sem koma sér
vel þegar þarf að bregðast við bílunum og óhöppum á vestfirsku vegunum.

Nánari upplýsingar á
mt.is og í s: 580 4500

Nýja húsnæðið við Mikladalsveg 11

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
Fjölmargir gestir komu í opnunarhátíðina.

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

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91322 03/19

HÚN ER KOMIN AFTUR

Verð frá: 3.990.000 kr.
Mest seld í heimi
Nýjasta kynslóð Corollu er komin í þremur glæsilegum gerðum sem taka sig best út með þig undir stýri.
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur hlaðbaksins, Corolla Hatchback; stallbaksins, Corolla Sedan
eða langbaksins, Corolla Touring Sports. Hver er þín týpa?
2 ára þjónustupakki fylgir með nýrri Corollu, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Glæsilegir afmælistónleikar
Tónlistarfélags Ísafjarðar

T

ónlistarskóli Ísafjarðar hélt
tvenna hátíðartónleika í tilefni
af 70 ára afmæli Tónlistarfélags
Ísafjarðar og Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Fyrri tón
leikarnir voru á fimmtu
daginn í Ísafjarðarkirkju og þeir seinni
í gær í Langholtskirkju í Reykjavík.
Báðir tónleikarnir voru mjög vel
sóttir og var flutningur efnis, bæði
tónlist og söngur með miklum glæsi
brag. Dagskrá var afar metnaðarfull
og fluttir þættir úr ýmsum heims
þekktum tónverkum eftir listamenn á
borð við Strauss feðgana austurrísku,
Léhar, Gounod, Berstein og Webber
svo nokkrir séu nefndir.
Einsöngvaranir átta voru allir vest
firskir og sýndu mikla hæfni og getu.
Þeir voru Aron Ottó Jóhanns
son,
Herdís Anna Jónasdóttir,Ingunn Ósk
Sturlu
dóttir, Mel
korka Ýr Magnús
dóttir, Pæetur Ernir Svavarsson, Sig
ríður Salvars
dóttir, Sig
rún Pálma
dóttir og Þórunn Arna Kristjánsdóttir.
Það hlýtur að teljast ó
venju
legt,
svo ekki sé meira sagt, að svo fámennt
svæði sem Vestfirðir eru skuli geta teflt
fram slíkum afb ragðs hópi söngvara.
Hátíðakórinn er vel mannaður og

komst vel frá sínu hlutverk. Kórinn
var stofnaður fyrir um tuttugu árum.
Stjórnandi kórsins frá upphafi hefur
verið Beata Joó, sem hefur borið
hitann og þungan af skipu
lagi tón
leikana sam
kvæmt því sem Ingunn
Ósk Sturlu
dóttir, skóla
stjóri greinir
frá í ávarpi sínu. Vafalaust á Beata
mikinn þátt í því að fá ung
versku
snillingana til Íslands og til liðs við
Hátíðakórinn. Ingunn rekur tildrög
þess að ung
versku hljóm
sveitinn
var boðið í heim
sókn til Ísa
fjarðar.
Það var á heitu sumar
kvöldi 2016
sem nokkrir kennarar og nemendur
Tónlistarskólans voru á lokahátíð
Sumarakademíu Tónlistarskólans í
Szeged í Ungverjalandi, föðurlandi
Beötu, og þá kviknaði hug
myndin.
Nú tæpum þremur árum seinna varð
hugmyndin að veruleika þar sem ung
verska kammerhljómsveitin Müvak
annaðist undir
leikinn á há
tíðar
tónleikunum. Það fór ekkert á milli
mála að Ungverjarnir eru listamenn í
fremstu röð.
Myndirnar voru teknar á tón
leikunum í Langholtskirkju.

Fiskeldi lærum af reynslu annara

A

tvinnuveganefnd
fór
á
dögunum til Bergen í Noregi
til að læra af fimm
tíu ára
reynslu Norðmanna af fiskeldi. Ferðin
var mjög upplýsandi og hittum við þar
fyrir fjölda aðila sem tengjast fiskeldi
í eftirliti, rannsóknum og opinberar

stofnanir. Meðal annars Norsku Haf
ró og Fiskistofu, Norce - sjálfstæða
rannsóknastofnun, umhverfissamtök,
og veiðiréttarhafa. Þá heimsóttum við
Blom fiskeldisstöð sem er fimmtíu ára
gamalt fjölskyldufyrirtæki. Í Bergen
var sjávarútvegssýning sem Íslands
stofa og íslensk fyrirtæki tóku þátt í
og þar mátti hlýða á fjölda fróðlegra
fyrir
lesara um tæki
færi og þróun í
sjávarútvegi og fiskeldi. Sérstaklega
var fjallað um áskorunina sem mat
vælaiðnaður stendur frammi fyrir en
til þess að fæða jörðina þarf heims
byggðin að tvöfalda matvælafram
leiðslu á næstu þrjátíu árum. Nú þegar
kemur yfir helmingur af fiskafurðum
úr fiskeldi og talið að það hlutfall verði
að aukast til að létta álaginu af of
veiddum fiskistofnum víða um heim.
Það má margt læra af Norð
mönnum sem hafa gert ýmis mistök
og lært af þeim. Nú eru Norðmenn
fremstir meðal þjóða í þróun eldis
búnaðar og í mótvægisaðgerðum gegn
hættu á erfðablöndun og tilraunum
með eldi á landi, í lokuðum kvíum og

með ófrjóan eldislax.
Það sem mest hefur verið til um
ræðu hér heima er hættan sem er
á erfða
blöndun við villtan lax og
hvernig koma megi í veg fyrir slysa
sleppingar og til hvaða mótvægisað
gerða best sé að grípa svo koma megi
í veg fyrir á
hættu á erfða
blöndun.
Norðmenn hafa þróað áhættumat frá
árinu 2011 og byggt það á breiðum
grunni með aðkomu margra aðila sem
að greininni koma og sátt er um og í
matinu er tekið tilliti til mótvægisað
gerða.

Lágmörkum áhættuna

Í því frumvarpi um fiskeldi sem
liggur nú fyrir Alþingi er settur á fót
samráðsvettvangur hagaðila sem rýna
eiga líkanið fyrir á
hættu
matið og
koma með til
lögur til mót
vægis
að
gerða sem hægt er að taka tillit til við
vinnu Hafró að bindandi tillögu um
áhættumat til ráðherra.
Forsendur áhættumatsins eins og

það liggur fyrir hefur verið gagnrýnt
af ýmsum og þ.m.t. virtum vísinda
mönnum og því nauðsynlegt að þróa
það áfram í breiðri sátt þeirra aðila
sem að málinu koma á samráðsvett
vangi og að það sé lifandi plagg.
Ég tel það mikilvægt að vernda líf
fræðilegan fjölbreytileika og standa
vörð um villtu laxa
stofnanna. Við
gerum það með því auka rannsóknir á
þeim og eftirlit líkt og Norðmenn hafa
gert. Eitt að þeim atriðum sem hefur
mikið að segja um áhættuna af lax
eldi er hæfni eldislaxa til að fjölga sér í
náttúrunni. Margir vísindamenn telja
hæfnina litla og að náttúruvalið hendi
út ein
stak
lingum sem ekki eru val
aðlagaðir að umhverfinu. Þá er hröð
þróun í mótvægisaðgerðum, eins og
stærð seiða, myndavélar og vöktunar
búnaður, eldis
lax fjar
lægður úr ám
og tilraunir með ófrjóan lax og lokuð
kerfi. Hinn þátturinn sem hefur mikil
á
hrif er ein
fald
lega hversu margir
laxar sleppa úr kvíunum. Þar þarf að
tryggja að allir hvatar séu til þess að

vera með eins öruggan búnað og völ er
á til þess að lágmarka áhættu.
Það er því mikil
vægt að við
vöndum okkur vel við að styrkja laga
um
hverfi fisk
eldis og tryggja um
hverfisþáttinn vel ásamt öllu eftirliti
með greininni og nýsköpun. Ég tel að
það frumvarp um lögfestingu á reglu
verki í kringum fiskeldið sem nú er til
meðferðar í atvinnuveganefnd sé stórt
skref í þá átt að skapa sátt um þessa
mikil
vægu at
vinnu
grein. En hún á
eftir að skapa hagsæld og atvinnu í
landinu ef rétt er á málum haldið.
Við Vinstri græn viljum að fiskeldi
byggist upp í sátt við umhverfið og
aðrar atvinnugreinar. Að greinin vaxi
með sjálfbærum hætti sem byggist á
efnahagslegum, umhverfislegum og
samfélagslegum þáttum.
Formaður Atvinnuveganefndar
Lilja Rafney Magnúsdóttir.a
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Fasta fyrir umhverfið
Að temja holdið

„

Algengar rangfærslur um F
endurheimt votlendis

E

nginn losunar
flokkur í lofts
lagsbókhaldi
Íslands
er
ábyrgur fyrir jafn mikilli losun
af gróðurhúsalofttegundum og fram
ræst votlendi, eins og kemur fram á
meðfylgjandi mynd þar sem LULUCF
er votlendi.
Eðli
lega hafa ekki allir mikla
þekkingu á umfangi og eðli losunar
gróðurhúsalofttegunda úr framræstu
votlendi og því er ekki laust við að all
nokkurra rangfærslna gætir í umræðu
um málefnið. Í þessari grein ætla ég að
svara helstu rangfærslunum.

Rang færsla 1 Votlendi skipta
engu máli fyrir loftslagið

Vot
lendi/mýrar eru sér
stakar því
gróður sem vex í þeim rotnar ekki
nema að mjög litlu leyti og safnast
því fyrir. Á
stæðan fyrir því er að
vegna vatnsins er ekkert súr
efni til
staðar og því ekki skilyrði fyrir ör
verur til að brjóta niður lífræna efnið
og breyta því í CO2 (kol
tví
sýring).
Munurinn á gróðri í votlendi og t.d.
graslendisgróðri er að graslendis
gróður sölnar og rotnar að hausti og
losar sama magn af CO2 og hann batt
yfir sumarið. Í votlendi safnast saman
órotnaðar jurtaleifar í oft mjög þykk
mólög í hundruðir eða þúsundir ára.
Þegar votlendi er framræst fer vatnið
úr jarð
veginum og skil
yrði skapast
fyrir örverur til að brjóta niður líf
ræna efnið. Rotnun hefst og þar með
losun á CO2. Fyrir framræstar mýrar
í okkar loft
lags
belti nemur losunin
um 23 tonnum af CO2 á hektara á ári.
Til samanburðar losar ný bifreið um 2
tonn af CO2 á ári. Einn fótboltavöllur
er tæpur 1 hektari.

Rang færsla 2 Við endurheimt
votlendis losnar metangas
sem er öf lug gróðurhúsaloft
tegund og því borgar sig ekki
að endurheimta votlendi

Metanið er um 25 sinnum öflugri
gróðurhúsalofttegund en koltví
sýringur (CO2) en magn þess á flatar
máls
einingu er 200 falt minna. Ef
magnið er fært yfir í CO2 ígildi jafn
gildir það 3 tonnum af CO2 á hektara
á ári. Nettó ávinningurinn af endur
heimt votlendis er því 20 tonn af CO2
á hektara á ári. Hægt er að hafa áhrif
á magn losunar metansins með því að
hafa vatns
yfir
borðið rétt undir yfir
borði jarðvegsins.

Rang færsla 3 Íslenskar mýrar
innihalda meira af stein
efnum og því er losun frá
þeim miklu minni en erlendis

Íslenskar mýrar, sérstaklega ná
lægt gos
beltinu, inni
halda meira af

stein
efnum/gos
efnum en mýrar á
sambærilegum stöðum á hnettinum.
Steinefnin hafa þau áhrif að losunin
er umtalsvert meiri en frá mýrum sem
innihalda minna af steinefnum. Rann
sóknir Susanne Möckel við Háskóla
Íslands sýna þetta ótvírætt. Viðtal við
hana má finna á www.votlendi.is eða á
https://vimeo.com/311181214

Rang færsla 4 Ekki eru til
neinar rannsóknir til að geta
fully rt um losun gróðurhúsa
lofttegunda frá íslenskum
mýrum

Niðurstöður
rannsókna
sem
hafa verið gerðar og eru í gangi gefa
ekki tilefni til að ætla að losun frá
ís
lenskum mýrum sé al
mennt frá
brugðin losun frá mýrum á sam
bærilegum stöðum á hnettinum. Sjá
einnig umræðu um steinefnin í rang
færslu 3. Rannsóknir Gunnhildar Evu
Gunnarsdóttir á sextán framræstum
og óframræstum mýrum á Suðurlandi
og rann
sóknir Hlyns Óskars
sonar
og Jóns Guð
munds
sonar frá Land
búnaðarháskólanum og Rannveigar
Ólafsdóttur á svæðum á Vesturlandi
sýna þetta glöggt.

Rang færsla 5 Betra er að
rækta tré á framræstu landi
en að endurheimta það

Öflugustu leiðirnar til að takast
á við loftslagsvandann hérlendis eru
að endurheimta votlendi, græða upp
illa farið land og rækta tré. Jarðvegur
framræsta landsins heldur áfram að
losa gróðurhúsalofttegundir þó að tré
séu gróðursett í hann. Besta niður
staðan fyrir lofts
lagið er að endur
heimta votlendi, rækta upp tré þar sem
gott er að rækta tré (ekki í votlendi) og
ná gróðurþekju á illa farið land.

Rang færsla 6 Litlir, gamlir
eða grónir skurðir losa ekkert
lengur

Skurðir grafnir í vot
lendi losa
gróðurhúsalofttegundir, en það sem
mestu máli skiptir er allt svæðið
sem skurðurinn fram
ræsir, sem
getur verið mjög stórt og allt upp í
nokkur hundruð metra í hvora átt
frá skurðinum. Um leið og vatn fer
úr jarðveginum kemst súrefni ofan í
hann og skilyrði skapast fyrir örverur
til að hefja niðurbrot á lífrænu efni.
Kol
efni tapast og hraðinn á tapinu
jafngildir því að jarðvegurinn þynnist
um hálfan sentimetra á ári. Það tekur
meters
þykkt mólag því 200 ár að
rotna og verða að lofttegund. Það er
ekki langt síðan framræsla hófst á Ís
landi svo ástæða er til að ætla að flest
framræst svæði á Íslandi séu enn að
losa gróðurhúsalofttegundir af fullum
krafti. Það skiptir litlu hvort skurður
er gróinn eða ekki. Lífræna framræsta
efnið heldur áfram að rotna á meðan
eitthvað er til að rotna.

Rang færsla 7 Losun frá
framræstu landi er stórlega
ofmetin

Tölurnar um losun gróður
húsa
loft
tegunda á hverja flatar
máls
einingu eru orðnar nokkuð góðar
en flókið mál er að meta stærð alls
framræsts lands á Íslandi. Með betri
loft
myndum og ná
kvæmari skurða
kortum og gróðurkortum er hægt að
álykta betur um heildarflatarmálið. En
ef við gefum okkur að losunin frá vot
lendinu sé helmingi minni en talið er
þá er hún samt sem áður svipuð eða
meiri en allir hinir losunarflokkar Ís
lands til samans.
Eyþór Eðvarðsson, stjórnarfor
maður Votlendissjóðsins

astan hefst á öskudegi. Og hún
stendur í 40 daga eða allt fram
að páskum. Fastan er eins og
aðventan undirbúningstími fyrir eina
af aðalhátíðum kirkjuársins. Litur
föstunnar er fjólublár, sem er litur
íhugunar og iðrunar.
Enda þótt fastan hafi haft hjá
kirkjunni tiltekna trúarlega merkingu
þá átti fastan sér líka ákveðinn
praktískan tilgang. Fólk var hvatt
til að aga sjálft sig með því að fasta,
með því að neita sér um eitthvað.
Þannig átti fastan að auka sjálfsstjórn
og hjálpa fólki að ná tökum á
girndum sínum og löngunum. Í
katólskum löndum var fólk hvatt
til þess á föstunni að neita sér um
kjöt. Sjálfsagt þjónaði þessi siður líka
þeim tilgangi að spara kjötið þar til
vorið kæmi með sínu nýmeti. Við
Íslendingar nutum góðs af þessum
sið því hann bjó til markað í Evrópu
fyrir íslenskan saltfisk.
Nútímamaðurinn hefur einnig
gott af því að fasta þó ekki væri
nema fyrir það eitt að flest lifum við
í vellystingum og hefðum því gott af
því að temja okkur aukna hófsemi.
Það er gott að aga líkamann og
gera holdið undirgefið andanum. Í
raun er það þetta, sem íþróttamenn
gera þegar þeir stæla líkamann með
þrotlausum æfingum og sérstöku
matarræði.
Flest okkar hefðum
meira en gott af því að neita okkur
um sælgæti, vín og annan munað og
óþarfa, sem við notum til að gleðja
okkur, - og sum okkar jafnvel til að
hugga okkur, samanber danska orðið
tröstespis.

„

Raunveruleg
náttúruvernd
og barátta
gegn auknum
gróðurhúsaáhrifum
fer fram í borgunum
sjálfum. Því
það sem ógnar
lífríkinu er lífsstíll
nútímamannsins.

Breyttur lífsstíll

Innan íslensku þjóðkirkjunnar
hefur hópur áhugafólks hrundið
af stað nýrri tegund af föstu.
Átak þetta er nefnd Fasta fyrri
umhverfið. Markmið þessa átaks
er að fá fólk til umhugsunar um
náttúruvernd og hvernig við getum
unnið gegn mengun og auknum
gróðurhúsaáhrifum. Á fasbókarsíðu
Ísafjarðarkirkju birtast núna alla
föstuna skilti með áróðri fyrir
breyttum lífsstíl og náttúruvernd.
Margt fólk, sérstaklega í stórum
borgum eins og Reykjavík, heldur
að náttúruvernd gangi út á það

Fólk, sem
býr í stórum
borgum eins og
Reykjavík, sem er
skipulögð líkt og
amerísk bílaborg,
þarf að aka miklu
meira heldur en
fólk, sem býr úti á
landi.

að vernda tiltekin landssvæði
fyrir vegalagningu og gera önnur
landssvæði að þjóðgörðum.
En
slík verndun hefur nær engin áhrif
á losun gróðurhúsalofttegunda.
Hún býr hins vegar til ósnortin
landssvæði, sem yndislegt getur verið
að ganga um.
Raunveruleg
náttúruvernd
og
barátta
gegn
auknum
gróðurhúsaáhrifum fer fram í
borgunum sjálfum. Því það sem ógnar
lífríkinu er lífsstíll nútímamannsins.
Bruni á jarðefnaeldsneyti býr til
koltvísýring, sem fer beint út i
andrúmsloftið. Farþegaflugvél eins
og Boeing 757 eyðir 15 tonnum af
eldsneyti þegar hún flýgur með okkur
í sólina á Spáni. Flestar bifreiðar
brenna einnig jarðefnaeldsneyti.
Fólk, sem býr í stórum borgum eins
og Reykjavík, sem er skipulögð líkt
og amerísk bílaborg, þarf að aka
miklu meira heldur en fólk, sem
býr úti á landi. Reykjavík er í raun
dreifbýli því það er útilokað að
ganga á sjúkrahúsið og koma svo
við í bakaleiðinni í bankanum og
stórmarðaðinum áður en maður
skreppur niður á höfn og kaupir sér
ýsu í soðið. Í landsbyggðarbæjum
eins og Ísafirði er hins vegar hægt
að fara fótgangandi og koma við á
öllum þessum stöðum á einungis
tveimur klukkustundum. Þess vegna
er Ísafjörður þéttbýli samanborið við
gysbýlið Reykjavík.
Og já, það er full ástæða til að
spara rauða kjötið. Nautgripir láta
frá sér mikið magn af metangasi.
En hitt vita kannski færri að eyðing
skóga í Suður-Ameríku er fyrst og
fremst af völdum nautgriparætkar.
Vegna aukinnar ásóknar jarðarbúa í
rautt kjöt er sífellt verið að ryðja burt
skógi svo að hægt sé að búa til tún
fyrir nautgripi. Náttúrulegir skógar
eru ein helsta súrefnisuppspretta
jarðarinnar og eyðing skóga er
gífurlegt vandamál.
Með
átakinu
Fasta
fyrir
umhverfið þá vill kirkjan vekja fólk
til meðvitundar um mikilvægi þess
að það breyti lífsstíl sínum þannig
að nútímamaðurinn hætti að ganga
á auðlindir náttúrunnar, auðævi
jarðarinnar. Við þurfum að taka upp
sjálfbæran lífsstíl. Við þurfum að
temja okkur hófsemi í stað þess að
bruðla með og sóa náttúruauðlindum.
Við mennirnir eigum bara þessu einu
jörð. Og það er hlutverk okkar allra
að skila þessari jörð þannig áfram til
barnabarna okkar og afkomenda að
þau geti einnig notið náttúrulegs og
eðlilegs lífs.
Hækkun hitastigs á jörðinni gæti
leitt til mikilla náttúrhamfara. Notum
föstuna til að hugsa málin. Göngum
inn í okkur sjálf og spyrjum okkur hvað
við getum gert til að vernda náttúruna.
Bendum ekki á aðra. Tökum sjálf
ábyrgð á okkar lífi og umhverfi.
Magnús Erlingsson,
prestur á Ísafirði.
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Blá fátækt í boði Bjarna

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 80x80 cm. 38.900

Verðdæmi 80cm. 29.544

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Sturtuvængir
með lyftilöm
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.

Verðdæmi 80x80 cm 29.600

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Laus svunta
Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.Verð frá 47.630
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

Verðdæmi 70 cm. 26.190

H

vers vegna hefur tafist hjá
starfshópi um kjör eldri
borgara sem standa höllum
fæti, sem ráðherra skipaði í vor og
var ætlað að skila tillögum fyrir 1.
nóvember 2018, að skila tillögum
sínum og hvenær er von á tillögum frá
hópnum?
Þessa spurningu lagði Ellert B.
Schram fyrir félagsmálaráðherra
þegar hann tók sæti á Alþingi í
nokkra daga fyrr á þessu ári, elsti
þingmaðurinn til að setjast á þing í
lýðveldissögunni. Hann lætur enn
ekki deigan síga þrátt fyrir að vera
kominn nokkuð við aldur. Baráttumál
hans eru kjör eldri borgara landsins.
Á þingi hófst hann þegar handa, flutti
ræður, sendi skriflega fyrirspurn
til félags- og barnamálaráðherra
og spurði fjármálaráðherra, Bjarna
Benediktsson spjörunum úr. Einmitt
þennan sama Bjarna sem hefur
ýmist verið forsætisráðherra eða
fjármálaráðherra mörg undanfarin
ár og hefur ítrekað, bæði skriflega
og opinberlega lofað eldri borgurum
bættum hag, staðfastlega frá árinu
2013.
Það þarf ekki að tíunda hér að
íslenskt samfélag hefur búið við
sögulegt góðæri allt þetta tímabil
og efnahagslegt svigrúm því verið
umtalsvert. Engar efndir hafa
hins vegar orðið og á íslensku
máli heita þetta ekkert annað en
svik. Í stjórnarsáttmála núverandi
ríkisstjórnar eru sömu loforðin gefin,
að bæta hag þeirra eldri borgara sem
höllustum fæti standa.
Frekar en ekkert, þá skipaði
félags- og barnamálaráðherra einn
starfshópinn enn fyrir ári síðan.
Verkefnið var að afla sér þekkingar og
upplýsinga um kjör aldraðra og jafnvel
koma með tillögur um úrbætur. þetta
var hrein tímaeyðsla, því það lágu
þegar fyrir ítarlegar upplýsingar
um stöðu okkar lakast settu eldri
borgara.
Þetta er einfaldlega sá
hópur sem nýtur eingöngu greiðslna
almannatrygginga og engra eða
lítilla greiðslna úr lífeyrissjóði,
þeir sem búa í leiguhúsnæði og
þeir sem hafa takmörkuð réttindi í
almannatryggingakerfinu á Íslandi
vegna búsetu erlendis.

Í svari ráðherra við fyrirspurn
Ellerts kom harla lítið fram annað en
að Skýrsla starfshóps um kjör aldraðra
lægi fyrir. Í skýrslunni er staðfest að
hlutfall þeirra aldraðra á bilinu 65 –
74 ára sem eru undir lágtekjumörkum
sé um 8% á Íslandi. Alls eru því
um 3000 einstaklingar á landinu 65
ára og eldri sem hafa tekjur undir
fátæktarmörkum, sennilega þó mun
fleiri.
Í þessum hópi eru einstaklingar
sem lifa við mikinn kvíða, vanlíðan og
skert lífsgæði, verða að neita sér um
að leita heilbrigðisþjónustu, geta ekki
leyst út lyf sín og eiga stundum ekki
fyrir mat í lok mánaðar. Vandi þeirra
sem búa í leiguhúsnæði á ótryggum
og uppsprengdum markaði kemur
síðan í ofanálag. Við aðstæður þar
sem vonleysið eitt blasir við er hætta
á að andleg og líkamleg heilsa gefi
eftir og að ótímabær og kostnaðarsöm
úrræði verði þrautalendingin, þ.e.
stofnanavistun.
Fram hefur komið í samtölum við
forráðamenn samtaka aldraðra að
dæmi séu um algjöra uppgjöf í hópi
aldraðra. Engin merki sjást þó enn
um frumkvæði ríkisstjórnarinnar til
þess að stíga einhver skref til móts
við blásnautt, aldrað fólk á Íslandi.
Er nema von að spurt sé hvaða áform
fjármálaráðherra og ríkisstjórnin hafi
varðandi aldrað fólk sem er á vonarvöl
og hvort ný fimm ára fjármálaáætlun
sem verður lögð fram á næstu dögum
muni endurspegla áform um að
kjörum allra eldri borgara verði þokað
upp fyrir fátæktarmörk.
Guðjón S. Brjánsson,
þingmaður Samfylkngarinnar í
Norðvesturkjördæmi
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

ti
Öll sæ
a
og b k 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
rúm

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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Vestfirskir listamenn

Áróra Halldórsdóttir

F. 24. desember 1907 á Ísafirði. D. 12. maí 1982 í Reykjavík.

Ö

ndvegisverk:
Edith
í
Ærsladraugnum 1963 – 1964,
amma Lesters í Tobacco
Road, 1969 – 1970, frú Kamilla í
Kjarnorku og kvenhylli, 1976 – 1977.
„Ég fæddist í þetta. Ég er Ísfirðingur
og pabbi minn var alltaf að leika.“ Svo
mælti hin ástsæla Ísfirska leikkona
Áróra Halldórsdóttir í sjónvarpsviðtali
við Trausta Ólafsson í þættinum Það
eru komnir gestir, 1975. Tvær aðrar
stórleikkonur sátu fyrir svörunum
í þessum stórmerkilega þætti, Nína
Sveinsdóttir og hin Dýrfirska Emilía

Jónasdóttir. Það var ekki
að ástæðulausu að þær
voru í þessum sama þætti
því þær léku oft saman. Þá
yfirleitt í gamanleikjum
og revíuum og ekki má
gleyma samstarfi þeirra
við tónlistarséníið Sigfús
Halldórsson. Þá kölluðu
þau sig Frúnar þrjár og
Fúsi, ferðuðust um landið
og skemmtu landanum
með söng og glensi.
Einn af ættarlaukum
Áróru rifjaði upp fyrir
ritara hve fjörug hafi
verið stundin þegar
þær leikkonur komu
eitthvert sinn á Ísafjörð
að skemmta. Gistu þá í
heimahúsi
ættarinnar
hvar hlátrasköllin ómuðu langt fram
á nóttu.

Meiri vandi að leika kómík en
dramatík

Víst voru það engar ýkjur að Áróra
hafi einfaldlega fæðst í leikhúsið. Faðir
hennar, Halldór Ólafsson múrari
og leikari, var einn af burðarásum í
leiklistinni á Ísafirði í áratugi. Víst er
sköpunargáfan oft ættgeng því frænka
Áróru er Sigrún Magnúsdóttir, jafnan
nefnd fyrsta óperettudrottningin hér á

landi. Áróra var sjöunda og jafnframt
yngsta barn Halldórs og Ástríðar
Ebenesardóttur. Hún fetaði fljótt í
leikspor föður síns og hélt því síðan
áfram er hún flutti til borgarinnar árið
1936. Sótti þar leiklistartíma hjá Soffíu
Guðlaugsdóttur, leikkonu, og strax
um jólin þetta sama ár lék hún lítið
hlutverk með Leikfélagi Reykjavíkur.
Árið eftir sótti hún um í jólasýningu
Leikfélagsins en hafði þó áhyggjur
af því að hún fengi ekki að leika. Því
það þurfti að syngja í sýningunni og
sjálf hafði hún ekki mikið álit á eigin
sönggetu. Fékk greinilega ekki þá
hæfileika frá frænku Sigrúnu. Hún lét
sig þó hafa það og mætti í söngprufu
hvar Sigfús Halldórsson sat við
klaverið og lék undir söng hennar við
lagið, Heiðbláa fjólan mín fríða. Hún
var reyndar varla byrjuð að syngja
þegar leikstjórinn, Indriði Waage
stöðvaði hana snögglega og mælti:
„Heyrðu við skulum sleppa þessu en
ég held ég hafi smá rullu fyrir þig.“
Áróra lék með Leikfélaginu næstu
árin en árið 1939 snéri hún sér að
fullum krafti að revíunni. Starfaði
einkum með Fjalakettinum sem setti
upp hvern revíusmellinum á fætur
öðrum á þessum tíma. Nægir þar
að nefna revíurnar Allt í lagi lagsi,
Upplyfting og Vertu bara kátur. Áróra
var þar fremst í flokki enda unni

hún þessu listformi mjög og oftar en
ekki voru þær vinkonurnar Nína og
Emilía nálægar í revíuleikum þessum.
Í sjónvarpsþættinum nefnda hér í
upphafi ræðir Áróra um revíuna og
segir m.a. „Það þýðir ekki að fara
upp með revíu nema með því besta
sem til er af kröftum. Það þýðir ekki
fyrir Pétur og Pál að leika revíu fyrr
en hann sé búinn að hasla sér völl.“
Og bætir svo við og segir réttilega:
„Það er meiri vandi að leika kómík en
dramatík.“

Leikhús frá toppi til táar

Árið 1950 snýr Áróra aftur til
Leikfélags Reykjavíkur að fullum
krafti og leikur þar allt til ársins
1977. Var hún fyrst og fremst í
gamanleikjum enda gamanleikkona
af guðsnáð en samt miklu meira en
það. Kollegi hennar í leikhúsinu,
Árni Tryggvason, orðaði það kannski
einna best: „Áróra. Leikhús frá toppi
til táar.“. Alltof langt mál væri að
telja upp allar hennar glæstu rullur í
leikhúsinu við Tjörnina. Er hún var
innt eftir því á efri árum hvert væri nú
hennar uppáhalds sagði hún: „Ef ég
ætti að nefna eitttthvað eitt hlutverk
þá er það helst það sem ég sagði ekkert
einasta orð, Tobacco Road. Það þótti
mér afskaplega vænt um.“
Áróra unni sannlega Leikfélagi

Reykjavíkur vann m.a. ötulega að
húsbyggingamálum félagsins. Setti
hún ásamt Guðrúnu Ásmundsdóttir
í heljarmikla revíu, Þegar amma
var ung, 1969, sem naut fádæma
vinsælda í Austurbæjarbíó og svo
var farið í leikför. Allt til ágóða fyrir
húsbyggingasjóð Leikfélagsins. Áróra
sá lengi um búningavörslu félagsins
ásamt revíusystur sinni Nínu og þar
hefur nú léttleikinn ráðið ríkjum
innan um allar flíkurnar. Árið 1973
var Áróra gerð að heiðursfélaga
Leikfélags Reykjavíkur. Hún andaðist
eftir alla langa legu árið 1982. Sama ár
ritaði Þorsteinn Gunnarsson, leikari,
minningarorð í leikskrá félagsins:
„Áróra
Halldórsdóttir
helgaði
Leikfélagi Reykjavíkur starfskrafta
sína. Hún lét sér annt um viðgang
félagsins og listræna stefnu. Almennt
flíkaði hún ekki skoðunum sínum
um leiklist, en aðspurð hafði hún
jafnan á reiðum höndum svör, sem
vitnuðu um mótaðan smekk. Öll
einangrunarstefna í leiklist var henni
á móti skapi. Hún var örlát á hrós,
ef því var að skipta, og órökstuddar
athugasemdir bar hún aldrei fram.“
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
Þórunn Valdimarsdóttir, Eggert
Þór Bernharðsson. Leikfélag
Reykjavíkur. Aldarsaga, 1997.

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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Reiðhjólaskýli

Rafhleðsluskýli
Biðskýli
Gönguleið

Raf hleðsluskýli

Íþróttavellir

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is

Byrjaðu fríið í rólegheitum með gistingu á Park Inn by
Radisson í Keflavík og kvöldverð á veitingastaðnum
okkar Library Bistro. Á meðan þú dvelur erlendis
bíður bílinn þinn hjá okkur í upphitaðri bílageymslu

Vetrarpakki 1

Gisting, morgunmatur, geymsla á bíl
og skutl upp á völl.
Pakki fyrir tvo kr. 18.900
Pakki fyrir einn kr. 16.500

taktu
forskot
á fríið

Vetrarpakki 2

Gisting, tveggja rétta kvöldverður,
morgunmatur, geymsla á bíl
og skutl upp á völl.
Pakki fyrir tvo kr. 28.700
Pakki fyrir einn kr. 21.000

Bókanir 421 5222

info.airport.keflavik@parkinn.com
parkinn.com/airport-hotel-keflavik
Tilboðið gildir út maí 2019 Innifalið er allt að þriggja
vikna geymsla fyrir bílinn í hituðum bílakjallara.
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ÍSFIRÐINGAR SIGURSÆLIR Á UNGLINGAMEISTARAMÓTI ÍSLANDS 2019

S

kíðafélag Ísfirðinga gerði góða
ferð til Akureyrar um síðustu
helgi á Unglingameistaramóti
Íslands sem haldið var í Hlíðarfjalli.
Skíðafélagið sendi 10 keppendur og
unnu þeir 12 unglingameistaratitla,
þrenn silfurverðlaun og þrenn
bronsverðlaun. Þjálfari hópsins er
Tormod Skjerve Vatten.
Hrefna Dís Pálsdóttir (2004)
sigraði í fjórum greinum. Hún keppti
í 15 - 16 ára aldursflokki og varð fyrst
í göngu bæði með hefðbundinni
og frjálsri aðferð. Því fylgdi gull í
tvíkeppninni og loks varð Hrefna fyrst
í skicross í aldursflokknum 13 - 16 ára.
Jón Haukur Vignisson (2005)
sigraði í báðum göngugreinunum í
aldursflokknum 13-14 ára og þar með
í tvíkeppninni.
Unnur Guðfinna Jakobsdóttir
( 2006) keppni í yngri flokknum
, 13-14 ára, og varð fyrst í báðum
göngugreinunum og í tvíkeppninni.
Albert Marselíus Hákonsson
(2006) vann silfur í liðaspretti, Ástmar
Helgi Kristinsson
( 2005)
vann silfur í hefðbundnu, skauti og
tvíkeppni, Frosti Gunnarsson ( 2006)
vann
brons
í
hefðbundinni
göngu. Hilmar Tryggvi Kristjánsson (
2003) sigraði í skauti og tvíkeppni og
fékk brons í hefðbundinni.
Aðrir keppendur voru Benedikt
Stefánsson (2006) sem varð 4. í
hefðbundinni göngu, Hákon Ari
Heimisson (2006) sem varð 4. í
skicross og 5. í hefðbundinni göngu
og Sveinbjörn Orri Heimisson (2003)
sem varð 5. í skicross.

Efri röð frá vinstri - Jón Haukur, Hilmar Tryggvi, Ástmar Helgi, Tormod Skjerve
(þjálfari) og Sveinbjörn Orri
Neðri röð frá vinstri - Benedikt, Frosti Albert Marzellíus, Hákon Ari, Unnur
Guðfinna, Linda Rós og Hrefna Dís. Mynd: Gunnar Bjarni Guðmundsson.

Myndir: SKÍ / Hópmynd Gunnar Bjarni
Guðmundsson.

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
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
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VORTILBOÐ
110

100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR
GRAFSKRIFT
UPPSETNING Á N-LANDI OG
HÖFUÐBORGARSVÆÐI

113

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Minning ykkar er ljós í lífi okkar

Blessuð sé minning ykkar

130 cm sökkull
GRÁR - 298 þúsund
með lugt og vasa 368 þúsund

101

100x57 frá sökkli

150 cm sökkull
GRÁR - 298 þúsund
með lugt og vasa 368 þúsund

103

76x55 cm frá sökkli

103M

41x60 cm frá sökkli

68x47 cm frá sökkli
Hér hvíla hjónin

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015
Ljúf er þín minning

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

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

Blessuð sé minning þeirra

Hér hvílir

Páll Pétur Pálsson
f. 26.06. 1926
d. 26.06. 2016
Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 149 þúsund

120 cm sökkull
GRÁR - 245 þúsund
með lugt og vasa 325 þúsund

80 cm sökkull
GRÁR - 198 þúsund

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is minnismerki.is

6. tölublað
8. árgangur

Íslenskir endurskoðendur
Vestfjörðum ehf

xxx

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

BYSTED

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Pollgötu
2 | 400 Ísafjörður
| www.bbe.is
VISUALLY COMPELLING.
CAREFULLY
ENGINEERED.

FALLEGT ÚTLIT VÖNDUÐ HÖNNUN

Heritage and craftsmanship combined with innovation. The new INSPIRATION™ collection and its tailored exterior, brings justice
to an ingenious inside. Slow grown pine, natural latex, high thread-count cotton and our very own, original, spring cassette
Hefðir,
handverk
og framþróun.
Nýja
Inspiration
línan
fallegt comfort
og gæðalegt
útlit
system, with
interlocked
springs made
from
Swedish steel.
Forhefur
unparalleled
and sleep.

í samraæmi við innri gæði. Hægvaxta fura, náttúrulegt latex, þéttofin bómull og okkar eigið
ORIGINAL
SINCE 1926
gormakerfi úr sænsku karbon stáliTHE
gefur
óviðjafnanleg
þægindi og stuðlar að góðum svefni.

Í

síðustu viku fór lokahátíð Stóru
upplestrarkeppninnar fram í
Hömrum. Tíu nemendur í 7.
bekk frá fjórum grunnskólum á
norðanverðum Vestfjörðum lásu
sögubrot og ljóð, en þessir nemendur
höfðu verið valdir sem fulltrúar sinna
skóla.
Fyrir hönd Grunnskólans á Ísafirði
lásu þau Guðrún Eva Bjarkadóttir,
Guðrún
Helga
Sigurðardóttir,
Hákon Ari Heimisson, Heiður
Hallgrímsdóttir,
Helgi
Rafn
Hermannsson og Unnur Guðfinna
Daníelsdóttir. Frá Grunnskólanum
í Bolungarvík komu Klara Líf
Martin og Kristinn Hallur Jónsson.
Frá Grunnskólanum á Þingeyri
var Ástvaldur Mateusz Kristjánsson,
en Bæjarins besta hefur ekki tekist að
fá nafn tíunda keppandans.
Dómarar þetta árið voru þau
Baldur Sigurðsson, Anna Þorbjörg
Ingólfsdóttir,
Anna
Sigríður
Ólafsdóttir,
Dagný
Annasdóttir
og Dagný Arnalds. Framkvæmd
keppninnar og kynnir var í höndum
Guðrúnar Birgisdóttur, skóla- og
sérkennslufulltrúa Ísafjarðarbæjar.
Ávörp fluttu þeir Guðmundur
Gunnarsson,
bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar og Baldur Sigurðsson,
formaður dómnefndar. Mariann
Rähni frá Grunnskóla Bolungarvíkur
kynnti skáld keppninnar, en hún
hafnaði í 3. sæti keppninnar í fyrra.
Niðurstaða dómnefndar varð sú
að Heiður Hallgrímsdóttir sigraði,
Hákon Ari Heimisson hafnaði í 2.
sæti og Guðrún Eva Bjarkadóttir í því
3., öll úr Grunnskólanum á Ísafirði.
Aukaverðlaun fyrir framúrskarandi
flutning á Guttavísum hlaut Kristinn
Hallur Jónsson frá Grunnskólanum í
Bolungarvík.

FYRIR OKKUR
DUXIANA

dux.se

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

Ármúla 10
) 568 9950
duxiana.is

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?

Háþróaður svefnbúnaður

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

