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FINNUR

ÞÚ

ÁSCO

?

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

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

T

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

Maí ávarp
bls. 2

Tölum um torfnes 1
bls. 6

Slegið í gegn
bls. 8

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

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

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Jöfnum kjörin – samfélag fyrir alla!
T
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.

il hamingju með bar
áttu
dag
launafólks!
Á baráttudegi launafóks 1.
maí er nauðsynlegt að velta fyrir sér
hvernig samfélag viljum við byggja til
fram
tíðar. Viljum við byggja sam
fé
lag sem er stýrt af gróðasjónamiðum,
einstaklingshyggju og ójöfnuði? eða
viljum við byggja sam
fé
lag þar sem
allir njóta rétt
látrar og sann
gjarnar
skiftingar af verðmætasköpun þjóðar
búsins?
Kröfur verkalýðshreyfingarinnar
endurspegla kjarasamning eftir kjara
samning það óréttlæti sem hefur náð
að læsa sig eins og illkynja æxli um
íslenskt samfélag. Ójöfnuður hefur
aukist sem aldrei fyrr og sífellt fleiri
hópar sitja eftir í samfélagi sem hefur
alla burði til að gera betur.
Þúsundir barna á Íslandi alast upp
við fátækt, staða kvenna og einstæðra
karla í láglaunastörfum er miklu meira
en þröng, hún er ör
vænting. Fjöldi
starfsfólks af erlendu bergi sem hefur
leitað hingað í von um betra líf býr oft
á tíðum við hörmulegar aðstæður þar
sem launaþjófnaður er stundaður og
hópur aldraðra og ör
yrkja nær ekki
endum saman.
Sjálfur þekki ég af eigin raun
hvernig það er að reka heimili með

fjórum börnum þar sem báðir for
eldrarnir unnu láglauna störf og þurftu
að sækja í alla aukavinnu sem var í boði
til að ná endum saman.
Ég þekki af eigin raun hvernig er að
vera með fjögur börn á grunnskólaaldri
á sama tíma og þurfa reka fjölskyldu á
þannig launum að ekki var hægt að
veita mínum börnum sömu tækifæri til
tómstunda og börnum betur launaðra.
Ég þekki líka af eigin raun hvernig
er að reyna koma þaki yfir fjölskylduna
og þurfa taka dýrustu lán í boði þar
sem greiðslu
getan bauð ekki upp á
annað. Það er dýrt að vera fátækur og
það felst enginn jöfnuður í að láglauna
fólk skuli markvisst vera boðið upp á
afarkosti í húsnæðismálum.
Slík staða er alls ekki ásættanleg í
einu ríkasta landi heims. Við viljum
samfélag þar sem fólk getur lifað með
reisn, þar sem öll börn hafa sömu tæki
færi, þar sem full
vinnandi fólk þarf
ekki að hokra í fátækt.
Því miður hefur staða láglaunafólks
á Íslandi lítið breyst og enn mun verka
fólk þurfa vinna mikla yfirvinnu til að
ná endum saman.
Ein af grund
vallar
kröfum verka
lýðs
hreifingarinnar hefur í gegnum
tíðina verið að launafólk geti lifað af
dagvinnulaunum í stað þess að ganga

sér til húðar með óhóflegri aukavinnu
til að framfleyta sér og sínum.
Langur vinnu
dagur, mikið álag
og lítill sem enginn frítími með fjöl
skyldunni er smánarblettur á íslenskum
vinnumarkaði. Íslenskt verkafólk á
nánast ekkert líf utan vinnustaðarins.
Lífskjarasamningum aðila vinnu
markaðarins og stjórn
valda er ætlað
að snúa dæminu við og gera verkafólki
kleift að lifa af dagvinnulaunum.
Hvernig má það vera í samfélagi
sem kennir sig við velferð og jöfn tæki
færi að skatt
byrði þeirra tekju
lægstu
hefur verið þyngd á meðan skattar
þeirra tekjuhæstu lækka. Það er öfug
mælavísa úr leikhúsi fáránleikans.
Niðurstaða kjaraviðræðna verkalýðs
hreyfingarinnar er tilraun til að laga
þetta óréttlæti. Það er nefnilega nóg til
fyrir alla.
Jöfnum kjörin í okkar gjöfula landi
og búum þannig til réttlátt samfélag
fyrir okkur öll.
Verkalýðfélag Vestfirðinga óskar
launa
fólki til hamingju með daginn
og hvetur til samstöðu í kröfugöngum
stéttarfélaganna 1. maí.
Finnbogi Sveinbjörnsson,
formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

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

PATREKSFJÖRÐUR:

LEIKSKÓLABÖRN
FLUTT Í GRUNNSKÓLANN

B

æjarstjórn
Vesturbyggðar
hefur sam
þykkt að elstu
börnunum á leikskólastiginu
sem fædd eru 2014 verði kennt í Pat
reksskóla haustið 2019. Segir í sam
þykkt bæjar
stjórnar að á
kvörðun
bæjarstjórnar „byggir m.a. á því að
mörg sam
bæri
leg for
dæmi er að
finna í öðrum ná
granna sveitar
fé
lögum, s.s. hjá Grundar
fjarðar
bæ
og Ísafjarðarbæ og hefur slíkt fyrir
komulag gefist vel.“
Ástæðan er sú að börnum fjölgar
mikið í sveitar
fé
laginu og að ekki
er nægi
legt pláss í Ara
kletti, leik
skólanum á Patreksfirði til þess að
mæta fjölguninni. Haft hefur verið
samráð við foreldra og kennara Pat
reks
skóla sam
kvæmt því sem fram
kemur í fundargerðinni.
Kennarar í Pat
reks
skóla segja í

bréfi sem þeir rituðu til bæjarstjórnar
að þeir hvetji bæjarstjórn eindregið
til þess að leita annarra lausna og
telja ekki rétt
lætan
legt að stofna í
hættu eða jafnvel þurrka út árangur
af innleiðingu nýrrar námsskrár og
breyttum kennslu
háttum. Finnst
þeim ótækt að slíta yngsta stigi Pat
reksskóla í sundur og segja það sitt
faglega mat að tillögurnar séu slæmar
fyrir yngsta stigið í skólanum.
Bæjar
stjórn fól bæjar
ráði að
skipa fram
kvæmda
hóp sem heldur
utan um inn
leiðingu og fram
kvæmd breytinganna í sam
ráði
við skóla
stjórn
endur. Þá er bæjar
ráði falið að leggja mat á kostnað
við breytingarnar. Ekki liggja fyrir
á þessari stundu, segir Rebekka,
áætlanir um frekari samþættingu á
grunnskóla og leikskóla.

30. apríl 2019

1. MAÍ
TÖKUM ÖLL ÞÁTT

Í KRÖFUGÖNGU STÉTTARFÉLAGANNA.
UNION MEMBERS! SHOW SOLIDARITY
AND TAKE PART IN THE PARADE.
WSZYSCY BIERZEMY UDZIAL W
POCHODZIE ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH.
Lagt verður af stað frá Alþýðuhúsinu á Ísafirði kl. 14.00. Gengið verður að Pollgötu og
þaðan niður að Edinborgarhúsi með Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar í fararbroddi.

Dagskrá 1. maí 2019
Kvikmyndasýningar fyrir börn í
Ísafjarðarbíói kl. 14:00 og 16:00
Kröfuganga frá Alþýðuhúsinu
á Ísafirði kl. 14:00
• Lúðrasveit Tónlistarskóla
Ísafjarðar verður í fararbroddi
undir stjórn Madis Maekalle

Dagskrá í Edinborgarhúsinu:

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

Dagskrá á Suðureyri:

Hátíðarhöld á Suðureyri 1. Maí. Kröfuganga frá Brekkukoti kl. 14.00.
Boðsund barna í Sundlaug Suðureyrar. Kaffiveitingar verða í
Félagsheimili Súgfirðinga 1.maí ávarp og konur heiðraðar. Söngur og
tónlistarflutningur. Allir velkomnir.
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LEIÐARI

Fimmtíur milljarðar króna í húfi

Þ

að er að skýrast myndin sem sýnir tjónið framgöngu Hafrann
sóknar
stofnunar gegn upp
byggingu sjó
kvía
eldis við landið.
Nýjustu gögn sýna að það verði um 50 milljarðar króna árlega
takist ekki að sannfæra stjórnvöld um að styðjast
við vísindi frekar en ýtrustu öfgar.
Vestfirðingum er í fersku minni að Hafrann
sóknarstofnun stöðvaði laxeldi í Ísafjarðardjúpi
þegar uppbyggingin var að hefjast og hægði á fram
þróuninni á sunnanverðum Vestfjörðum.
Nú er verið að reka smiðshöggið á þá ætlun að
kæfa í fæðingu atvinnuuppbyggingu sem mun færa
þjóðinni meiri verðmæti til betri lífskjara á næstu
áratugum en mögulegt er að sækja í aðrar atvinnu
greinar. Það yrði mikil ógæfa ef svo illa færi.

Fiskirækt er framtiðin

Laxeldið er þekkt atvinnugrein erlendis. Markaðurinn fyrir eldislaxinn
er mjög sterkur, verðin há og eftirspurn mikil og vaxandi. Matvælaþörf
heimsins vex stórum skrefum með stöðugri mannfjölgun og almennt
batnandi efnahagur víðast hvar í heiminum veldur verðhækkun. Vaxandi
framleiðsla matvöru í fiski er borin upp af fiskirækt og svo er komið að
hún er orðin meiri en veiðar á villtum fiski. Framundan er að allur vöxtur
í fiskneyslu verður að koma frá ræktuninni þar sem veiðar á villtum fiski
standa í stað og svo virðist að villtir fiskistofnar séu fullnýttir.
At
lants
hafs
laxinn hefur reynst vel, sér
stak
lega norski laxinn, til
ræktunar. Matvaran er heilnæm, vistvæn og kolefnissporið er sérstaklega
lágt. Fiskeldið er arðbært og framtíðarhorfum eru góðar.

Noregur: 500 þúsund tonna aukning

Nýjustu fréttir utan úr heimi eru frá ráðstefnu um fiskeldi sem haldin
var í síðustu viku í Chile. Þar kom fram að norski bankinn Carnegie telur
að Norðmenn muni árið 2025 hafa aukið laxeldi sitt í sjó um 500 þúsund
tonn á ári. Á síðasta ári framleiddu Norðmenn 1,250 þúsund tonna svo
þetta yrði 40% aukning á aðeins 7 árum. Útflutningsverðmæti þessarar
viðbótarframleiðslu er um það bil 400 milljarðar króna. Það verða nýir
peningar inn í norskt hagkerfi sem nýtast til þess að bæta lífskjörin. Þetta
mat er byggt á því að fiskeldisfyrirtækin muni ná miklum framförum í
eldistengdum þáttum.

Fimmtíu milljarðar króna

Staðan er sú á Íslandi að áhættumat Hafrannsóknarstofnunar heimilar
60 þúsund tonna framleiðslu af laxi í sjó en burðarþol fjarðanna er meira
og framleiða má 122 þúsund tonn.
Einar K. Guðfinnsson formaður stjórnar fiskeldisstöðva bendir á að
útflutningsverðmæti 60 þúsund tonnanna sem áhættumatið samþykkir
er um 48 milljarðar króna. Sé hins vegar miðað við burðarþolsmatið er
útflutningsverðmætið talið verða 98 milljarðar króna. Þarna munar 50
milljörðum króna. Þetta samsvarar 2/3 af öllum útflutningstekjum af
þorskveiðum. Verðið á kílói af slægðum laxi en 809 kr í þessum tölum.
Laxeldið er óvenjulega arðbær atvinnurekstur, ekki bara hér á landi heldur
annars staðar.
Það er engum blöðum um það að fletta að efnahagslegur ávinningur
af laxeldinu er gríðarlegur fyrir þjóðabúið. Sá arður myndi standa undir
verulega bættum lífskjörum um langa framtíð.

Aðrar fimmtíu milljarðar króna

Það sem ekki kemur fram hjá Einari K. Guðfinnssyni er að hæglega er
hægt að auka burðarþolsmatið úr 122 þúsund tonnum um a.m.k. önnur
60 þúsund tonn. Líklega næst sú aukning á þeim svæðum sem hafa ekki
verið metin ennþá innan Vestfjarða og með Eyjafirði. Það þýðir aðrar
fimmtíu milljarðar króna. Áfram yrði stærstur hluti strandlengjunnar
lokaður fyrir laxeldinu. Síðan má velta fyrir sér mögulegri tekjuaukningu
ef framfarir á Íslandi verði svipaðar og spáð er að verði í Noregi á næstu
árum. Hún yrði talin í tugum milljörðum króna til viðbótar fimmtíu
milljörðunum.

Vernda fimm milljarða króna

Öll þessa öfgakennda barátta gegn laxeldinu í sjó er háð til þess að
vernda lax- og stangveiðina. Tekjur af þeirri atvinnugrein eru metnar
upp á 4,9 milljarða króna. Því er haldið fram að laxeldið muni ganga frá
villtum laxastofnum dauðum. Vísindaleg rök því til stuðnings liggja ekki
á lausu. Áhættan af skaðlegri blöndun stofna er lítil og unnt að minnka
hana verulega. Því má ekki gleyma að stangveiðin er byggð á fiskirækt.
Stangveiði í laxám er yfirleitt ekki sjálfbær heldur þarf stöðugt að styrkja
stofninn með ræktun og það hefur verið gert um áratugaskeið. Meira að
segja með blöndun laxastofna, jafnvel dæmi um erlendan stofn. Það hefur
ekki haft alvarlegar afleiðingar að mati veiðirétthafa og þeir keppast við
að gera lítið úr áhrifunum. Svo hvers vegna ætti afleiðingarnar vera ein
hverjar nú? Tekjur af stangveiðinni munu ekki minnka né sú atvinnugrein
skaðast. Spurningin er hvers vegna ætti að fórna meira en 100 milljörðum
króna í árlegar útflutningstekjur til þess að vernda 4,9 milljarða króna?
Hvaða stjórnmálaflokkur ætlar að boða þá stefnu að fórna 100 milljörðum
króna á hverju ári fyrir ekkert?
Kristinn H. Gunnarsson

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

Hvaða erindi á
íslenskt landslag
við umheiminn?

E

inn af fjöl
mörgum við
burðum á Ísafirði um páskana
var erindi franska lands
lagsmálarans Valerie Boyce í Safna
húsinu. Þar útskýrði hún hvers vegna
hún hóf að mála íslenskt landslag fyrir
20 árum og hver hennar boðskapur
er. Tók Valerie fyrir landslagsmálverk

ýmissa íslenskra höfunda og greindi
verkin og hlutverk íslensks landslags
að hennar mati. Valerie heldur því
fram að landslagið sé notað sem mót
vægi við stöðugt áreitni og spennu í
ofur nettengdri veröld. Vísar hún til
kínverskra verka þar sem landslags
málverkið var notað sem myndlíking

fyrir gildi og trú, nokkurs konar
endurspeglun á tilfinningum.
Valerie Boyce lærði mynd
list í
París og New York. Fyrirlesturinn var
vel sóttur og hlustuðu getsir á erindið
með mikilli athygli.

Vestfirska vísnahornið
F

yrsta vísna
hornið í sumri
er að öllu leyti skemmti
legt og efnismikið vísnabréf
frá Indriða á Skjaldfönn og gefum
honum orðið:
Laugar
daginn 13. apríl síðast
liðinn fórum við 30 Strandabændur
í skemmti- og skoðunarferð suður
í Borgarfjörð. Frarastjóri var Viðar
Guð
munds
son, bóndi og tón
listar
maður í Mið
húsum í Kolla
firði, borinn og barnfæddur Borg
firðingur, og fór á kostum í að fræða
okkur oft á sprenghlægilegan máta
um byggðirnar og fólkið.
Meðal annars var komið að
Hrísum til Dag
bjarts og Þór
dísar,
sem bæði eru afburða hagyrðingar
og Dagbjartur einstakur fróðleiks
maður um vísur og kveðskap allan.

Svo ekki verði yrking flöt
alveg má þess getið
að betra heima hangikjöt
hef ég ekki etið.
Bjart er enn í bændastétt
Borgarfjarðardala.
Yrkja, syngja, leika létt.
Láta verkin tala.
Svo fóru farfuglar að streyma að
fyrr en vant er, t.d. Máríuerlan 20.
apríl.
Máríuerlan mætti í kvöld,
mikið var ég fengin.
Hefur ratað, öld af öld,
óralangan veginn.

Þar væri jafn
viðri en ekki vind
strengir eða hnútar frá fjöllum, stutt
væri með orkuna með sæ
streng
til Ísafjarðarsvæðisins og lundi og
æðarfugl svo lágf leygur að spaðarnir
ættu ekki að valda teljandi tjóni á
þeim fuglum. Svo segði nú korn
myllan, einkennistákn Vigur, sitt um
heppilegan vindbúskap þar. Svo er
vindmylluundirbúningur í Garpsdal
kominn á fullt.
Undirstaða ef er traust
og menn beita lagni
vindorkan mun vafalaust
verða oss að gagni.

Svo skall á mögnuð blíðutíð.

Ekki má láta alveg ógetið þriðja
orkupakkans sem mikill meirihluti
þjóðarinnar virðist vera andvígur.

Stefndu að Hrísum Strandamenn.
Stuð á mörgum halnum.
Bærinn var og er svo enn
innst í Flókadalinn.

Þrastasöngur kliðarkær.
Hvergi snjór svo heiti.
Á vanga andar vestan blær.
Vor á næsta leiti.

Við orkupakkann ég ekki kann
þó fákænir glæpist.
Ef andskotinn sjálfur æti hann
er ég viss um að hann dræpist.

Á búskap þar er besta lag,
bilar ekki gjörðin,
og eigendunum öll í hag
ánægð sauðahjörðin.

Og þar var ekkert ofsagt.

Ýmsir vildu yrkja ljóð
og þeim gengu að vísum,
dýrgripanna drjúgum sjóð
Dagbjarti í Hrísum.
Giftist Bjartur geysivel.
Greinist enginn hallinn.
Og það jafnvel öruggt tel
að hún bæti kallinn.
Þó Bjartur ötull yrki ljóð
ólmur vill því lýsa
að skáldaaugu afbragðsgóð
einnig hefur Dísa.

Við óþægindin ég ók á svig
og enginn leiði mig gisti
enda var sólskin sautján stig
og sumardagurinn fyrsti.
Tuttugasta og fjórða apríl klukkan
tvö eftir miðnættið kom svo hrossa
gaukurinn
Uppi gaukur leikur létt.
Lætur hneggið gjalla.
Hefur víst af vori frétt
vill því gleðja alla.
Um páskana hringdi bráðskarpur
góðkunningi minn og vildi meina að
Vigur og Borgarey hérna á Djúpinu
væru kjörnar fyrir vindmyllugarða.

Forsætisráðherra
hrósaði
á
dögunum okkar góðu vinar
þjóð,
Bretum. Á það vinarþel hefði aldrei
fallið skuggi. Landhelgisdeilur,
hryðjuverkaf lokkun og Icesave
virðist Katrínu gleynt og grafið.
Kata litla elskar allt
á Englands slóð.
Frá þeim aldrei andar kalt
á okkar þjóð.
Lýkur hér bréfi Indriða en skilja
má eftir þá spurningu til lesenda og
kannski Indriða hvort síðasta vísan
sé öfugmælavísa eða ekki.
Með sumarkveðjum
kristinn H. Gunnarsson
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Gleðileg jól
Óskum
öllum
Óskum öllum
og
farsælt
launþegum
launþegumnýtt ár og
Gleðilegt
komandi
á Íslandi
til
samfylgdina
áþökkum
Íslandi til
á
liðnu
ári
nýtt
ár
hamingju
með
hamingju með
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Gleðileg jól
baráttudag
verkaMÁLTÍÐINverkabaráttudag
Gleðilegt
nýtt
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A
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MÁN
I TIL AÐ FRAMKVÆMA!
lýðsins
1.
maí
KFC
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1.
maí
þökkum
samfy
komandi
NA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.
Gleðileg
jól
á
liðnu
ári
nýtt ár
sweet
ðir bbq
chili ger
í boði

og farsælt
Gleðilegt
nýtt
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og
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komandi
þökkum samfylgdina
á liðnu ári
nýtt ár
Við styðjum heilshugar
Tálknafjarðarhreppur

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Aðeins

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Verkalýðs- og
krónur
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Bolungarvíkurkaupstaður

Meltz

+

r

franska
+
gos

TRA
TR
TRAN
T
R
RANS
RA
RAN
ANS
ANSA
AN
NS
NSN
S-S

FIT
FFI
ITA
IIT
TTA
A

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
Tálknafjarðarhreppur
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

yðjum heilshugar
Við styðjum heilshugar

Reykhólahreppur
yrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfr hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Súðavíkurhreppur

Bolungarvík

Verkalýðsfélag Akranes
Hafmeyjan

Sveitarfélagið Vogar

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Súðavíkurhreppur

Bolungarvík

Reykhólahreppur

Tálknafjarðarhreppur

Stálskip ehf

Hvalur
Útvegsmannafélag
Útvegsmannafélag
Reykjavíkur
Hornafjarðar
vélstjóra og málmtæknimanna

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Útvegsmannafélag
Hornafjarðar

Útvegsmannafélag
Reykjavíkur

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

Hafnarfjarðar

Fiskmarkaður
ÞórshaFnar

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Félag
Reykhólahreppur
hrefnuveiðimanna
viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

F é l ag

F é l a g v é l s t j ó r a Útvegsmannafélag
og málmtæknimanna

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

SELTJARNARNESBÆR

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

S E L T J A R N A R N ELaunafls
SBÆR
Bifreiðaverkstæði
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is

Opnunartímar
mán.-fim: 8:00-17:00
fös: 8:00-16:00

Súðavíkurhreppur
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130 MW VINDORKUGARÐUR Í GARPSDAL

L

ögð hefur verið fram tillaga að
matsáætlun virkjun vindorku
með vindmyllum. Fyrr í vetur
var greint frá því á Bæjarins besta að
þessi áform væru uppi og hefur form
leg tilllaga að matsáætlun verið lögð
fram.
EM Orka áformar að reisa allt að
130 MW vindorkugarð í landi Garps
dals við Gils
fjörð í Reyk
hóla
hreppi.
EM Orka er íslenskt fyrirtæki í eigu
EMP Holdings, sem er sameiginlega
í eigu EMP IN og Vestas, en Vestas er
einn stærsti vindmylluframleiðandi
heims með 94 GW framleiðslugetu í
79 löndum. EMP var stofnað árið 2015
með það að markmiði að stuðla að og
þjóna alþjóðlegum markmiðum um
aukna áherslu á endurnýjanlega orku,
þá aðallega á sviði vind- og sólarorku.
EMP, með höfuðstöðvar í Dublin.
Í skýrslunni kemur fram að Garps
dalur er talinn vera svæði sem er vel
til þess fallið að bera allt að 130 MW
vindorkugarð. Er þar einkum horft til

hagstæðra vindskil
yrða, nálægð í tengi
virki, góðs að
gengis
og fjarlægð frá byggð.
Þá segir:
„Yfirborðið
er
mestmegnis
melur
með frost
lyftu efni.
Vegna mikillar hæðar
yfir sjó er engin búseta
innan svæðisins og
lítið um dýralíf. Fyrir
fram er talið ó
lík
legt
að far
flug sé al
gengt
yfir svæðið. Svæðið er
innan 2730 ha lands í einkaeigu og af því
er fyrirhugað að nýta um 320 ha undir
vindmyllur. Forathugun gefur til kynna
að svæðið gæti afkastað allt að 130 MW
orkuvinnslu, miðað við allt að 35 vind
myllur og hver þeirra allt að 150 m á
hæð. Val á staðsetningu tók mið af vind
athugun. Ýtarlegri vindmælingar hófust
haustið 2018 og munu standa yfir í 2 ár.“
Fram
kvæmdin er háð lögum um
mat á umhverfisáhrifum og er tillagan
að matsáætlun er fyrsta skrefið í mats
ferlinu. Gert er ráð fyrir að matsskýrsla
verði lögð fram í apríl 2020.
Tenging við raforkuflutningskerfið
Allar vindmyllurnar verða tengdar
saman með 33 kV jarðstrengjum sem
verða plægðir niður og staðsettir eins
og kostur er í vegstæði til þess að lág
marka rask . Safn
stöð verður stað
sett innan vindorku
garðsins þar sem
spennan verður hækkuð í 132 kV. Frá
safnstöðinni verður vindorkugarðurinn
tengdur í spennistöð Landsnets í Geira
dal, sem er í um 6 km fjarlægð.

Tölum um
Torfnes 1

Í

safjarðarbær er svokallað fjöl
kjarna sveitarfélag, sett saman úr
fimm byggðarkjörnum. Því fylgja
ekki bara kostir, því fylgja líka ákveðnir
gallar, eins og sú að veita þarf sömu
þjónustu á mörgum stöðum. Dæmi
um slíka þjónustu er rekstur sundlauga,
sem eru fjórar í sveitarfélaginu og þykir
mörgum nóg um. Og nú eru uppi
plön um að reisa sjötta íþróttahúsið í
bæjarfélaginu og fleiri kostnaðarsamir
verkliðir sem hangir á sömu spítu.
Það er verulega gagnrýnivert hversu
grunn umræðan um þessi áform hafa
verið. Enginn hefur viljað svara því
hvernig endalegt útlit eða byggingar
magn verður við væntan
legt knatt
spyrnu
hús, en vitað er um óska
lista
þess efnis á sama tíma og framtíðarsýn
fyrir svæðið er ekki til. Allar tilraunir
mínar, til að fá al
vöru um
ræðu um
húsið, Torfnessvæðið og skynsam

legustu leiðina til að nýta svæðið og
peninga, hafa hingað til verið þaggaðar
niður eins og einhvað óþægilegt bögg.
Ég hef ekki farið leynt með þá
skoðun mína, að nauð
syn
legt sé að
skoða betur hver heppi
legasta stað
setning á knattspyrnuhúsinu geti verið.
Að stað
setja það á nú
verandi gervi
grasvelli, sé skipulagslegt slys og muni
hamla fjöl
breittari nýtingu á húsinu
auk þess að skerða veru
lega fram
tíðarmöguleika svæðisins í heild. Þetta
stóra hús yrði þá jafnframt gríðarlega
á
berandi stað
sett framan við Vallar
húsið og þar mun það blasa við víðs
vegar úr firðinum, meðal annars af
eyrinni.
Að mínu mati myndi staðsetning
á knattspyrnuhúsinu við hliðina á nú
verandi í
þrótta
húsi á Torf
nesi auka
verulega
nýtingarmöguleikana
á
húsinu, auk þess sem á
kveðin sam

legðaráhrif næðust í aðstöðu og rekstri.
Þá væri jafnframt komin forsenda til
að fara í löngu tíma
bærar fjölgun á
búnings
klefum. Sú stað
setning gerði
knatt
spyrnu
húsið líka að betri kosti
þegar um er að ræða stóra viðburði,
þar sem andyri alls íþróttahússins og
salernisaðstaða yrði sameiginlegt. Í
út
liti væri jafn
framt hægt að milda
áhrifin. Húsið sæist ekki utan af eyrinni
og mögulegt væri td. að planta trjám
meðfram því til að brjóta upp gríðar
stóra fleti þess að sunnan- og vestan
verðu.
Annar mögu
leik sem mér finnst
eðlilegt að skoða, er að staðsetja húsið
ekki á Torfnessvæðinu og hafa í við
byggingu húsnæði sem nýst gæti sem
líkamsræktaraðstaða. Með því mætti
ná fram töluverðum samlegðaráhrifum
í framkvæmdum og rekstri. En á Ísa
firði er mjög brýn þörf er á að bæta al
menna líkamsræktaraðstöðu fyrir íbúa.
Miðað við þau gögn sem ég hef séð,
má reikna með að framkvæmdum á
Torfnesi teljist ekki lokið fyrr en búið er
að reisa knattspyrnuhúss, viðbyggingu
fyrir tækjageymslu, og tengibyggingu
við Vallar
húsið auk þess að leggja
nýtt gervi
gras á keppnis
völlinn og
endurnýja gervigrasið á restina af nú
verandi gervigrasvelli. Samanlagt má
reikna með að heildar framkvæmda
kostnaður við alla þessa liði fari nálægt
700 milljónum króna. Þá má gera ráð
fyrir auknum rekstrar
kostnaði vegna
hússins, upp á uþb 30 milljónum á ári.
Er ekki full ástæða til að vanda sig
og skoða alla mögu
leika? Við erum
bæjar
fé
lag með 3800 í
búum og það
skiptir tölu
verðu máli hvernig skatt
peninga okkar eru notaðir.
Sigurður Hreinsson, bæjarfulltrúi

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

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

VH/19- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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NÝTT NIKE

KARLAR

KONUR

NIKE SPORTSWEAR
STUTTBUXUR
Svartar, rauðar
5.995 kr.

NIKE CLASSIC PRO
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE AIR
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE DRY BOLUR
4.995 kr.

NIKE TECH FLEECE
HETTUPEYSA
17.995 kr.

NIKE PRO INTERTWIST
BUXUR
8.995 kr.

NIKE SW
WINDRUNNER JAKKI
18.995 kr.

NIKE METCON 4 XD
25.995 kr.

BÖRN

NIKE TECH FLEECE GALLI
UNGBARNA
12.995 kr.
Grár
Blár
Bleikur

3 VERSLANIR
1 KARFA

AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT

7. tölublað
8. árgangur

Virkt afl á vinnumarkaði

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Dýrafjarðargöng:
slegið í gegn

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

S

á merki áfangi náðist skömmu
fyrir páska að sprengt var
síðasta haftið í göngunum milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Eru nú
komin göng í gegnum fjallið sem eru
nógu há og breið fyrir tveggja akreina
veg.
Ekki verður aftur snúið héðan af.
Jarð
göngin verða kláruð og fram
haldið með nýjum veg yfir Dynjandis
heiði kemur. Þrátt fyrir frekar óvænta
töf á endurbóta á Dynjandisheiðinni
er engin ástæða til þess að efast um
að verkið verður unnið. Það er vissu
lega vandræðalegt fyrir stjórnvöld,
bæði framkvæmdavald og Alþingi,
að 2-3 ár geti liðið frá því að göngin
verða akfær á næsta ári þar til endur
bótum á veginum verður lokið. Satt að
segja ótrúlega vandræðalegt að 12-13
milljarða króna fjárfesting verði ekki
fyllilega brúkleg í þennan tíma.
En nýr vegur yfir Dynjandisheiði
kemur. Samgönguráðherra sagði við
sprenginguna í Dýrafjarðargöngunum
að verkinu yrði hraðað eins og kostur
væri. Það er spurning hvort sam
hliða komi nýr vegur af Dynjandis
heiðinni niður í Arnar
fjörðinn, en
framkvæmdin er komin inn á áætlun
svo það lítur ekki illa út fyrir henni.
Þá er vegagerðin í Gufudalssveit um
Þorskafjörð eftir Þ-H leið líka ákveðin
og fjármögnuð.
Það er einstakt í sögu samgöngu
framkvæmda á Íslandi hvað margar
dýrar fram
kvæmdir hafa verið
ákveðnar á Vestfjörðum. Samgöngu
ráð
herra segir að sam
tals verði 25
milljörðum varð til fram
kvæmda á
Vestfjörðum á fáum árum. Það virðist
vera pólitísk sam
staða um á
takið á
Vestfjörðum. Það er góðs viti.

NÝTT
Í LÚR

ti
Öll sæ
k
a
b
g
o
legt
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
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
n
a
ll
ti
s
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

Frábærar

pizzur

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

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?

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

