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Virkt afl á vinnumarkaði

ykjavík býður upp á handunnin og
arLmannsbeLti úr hágæða Leðri.
p áÞmikið úrvaL af axLaböndum.
essa einstaklega fallegu mynd af sólarlagi á Rauðasandi tók Ástþór Skúlason, bóndi á Melanesi um síðustu helgi.

Leðurverkstæðið reykjavík á sér
Langa sögu en upphaf Þess má rekja
aLLt aftur tiL áranna fyrir seinna
stríð. árið 1937 hóf Það starfsemi
sína að víðimeL í reykjavík en í dag er
Það tiL húsa með versLun og
verkstæði að síðumúLa 33.

BELTI FRÁ
5.900 KR.

Sendum um allt land

Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Tilvalinn

fyrir jóla−

dagatalið!

Nýr miði!
AXLARBÖND FRÁ
4.900 KR.
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ENGAR VEIÐAR – ENGIN VINNSLA – BARA KVÓTALEIGA
F

rá því er sagt á Aflafréttum að
fyrirtækið Eskja á Eskifirði,
sem áður hét Hraðfrystihús
Eskifjarðar og var umfangsmikið í
útgerð og fiskvinnslu, eigi nú ekkert
skip sem veiði bolfiskinn og starfræki
enga fiskvinnslu, en ráði engu að
síður yfir 4.240 þorskígildistonnum
af fiskikvóta, þar af 3.650 tonnum af
þorski.

samkvæmt því sem fram kemur á
vef Fiskistofu. Samkvæmt því gætu
leigutekjurnar af þorkskvótaleigunni
verið um 217 milljónir króna og af
ýsukvótaleigunni um 30 milljónir
króna eða samtals um 247 milljónir
króna. Er þó aðeins rétt liðlega
fjórðungur af kvótanum leigður.
Kvótaleigan er aðgangseyrir sem
leigutakinn greiðir kvótahafanum
fyrir réttinn til að veiða fiskinn.
Samkvæmt reglugerð greiðir
kvótahafinn til ríkisins fram til
áramóta 13,80 kr/kg af þorski og
16,15 kr fyrir leyfið til að veiða 1 kg
af ýsu , ef hann veiðir fiskinn sjálfur.
En ef kvótinn er leigður þá sleppur
kvótahafinn við veiðigjaldið sem
leigutakinn þá greiðir og bætist það
við kvótaleiguna.
Kvótahafinn sem getur leigt frá
sér fær þá árlega kvótann sendan og
þarf ekkert að greiða!

Kvótinn er vistaður á uppsjávar
skipinu Jón Kjartanssyni SU 311.
Engin afli er skráður á skipið á þessu
fisveiðiári en hins vegar er skráð
umfangsmikil kvótaleiga það sem af
er fiskveiðiári.
Alls hafa um 900 tonn af þorski
verið leigð frá Jóni Kjartanssyni
SU og um 250 tonn af ýsu.
Meðalverð á leigðum þorkskvóta
frá 1. september er 241 kr/kg og
fyrir ýsu er meðalverðið 116 kr/kg

Lilja lagði allsherjarnefnd en
samt engin ályktun birt

T
Flottar buxur frá
Netverslun www.belladonna.is

Hitaveitu &
gasskápar

illaga Lilju Magnúsdóttur,
Tálknafirði um vinnuhóp til
að kanna hug íbúa til þeirrar
þjónustu sem þeir gera kröfu um að
verði til staðar í hverju samfélagi á
Vestfjörðum var samþykkt nokkuð
breytt eftir að hafa verið hafnað í
allsherjarnefnd Fjórðungsþingsins.
Í allsherjarnefnd var tillagan
rædd og þar samþykkt að hafna
henni. Formaður nefndarinnar
María Ósk Óskarsdóttir, Vesturbyggð
gerði grein fyrir þessari niðurstöðu
nefndarinnar og lagði til við þingið
að það staðfesti vilja nefndarinnar.
Sú tillaga var felld með atkvæðum
þingfulltrúa sem höfði 5047,8 atkvæði
á bak við sig sem er meirihluti 9224,8
heildaratkvæðanna. Var tillagan þar
með komin til umræðu og afgreiðslu.
Lilja lagði til breytingar á tillögunni
sem var samþykkt. Felld var brott
tilvísun til sameiningar sveitarfélaga.
Þannig breytt var samt andstaða

við innihald tillögunnar og Friðbjörg
Matthíasdóttir, Vesturbyggð lagði
til að tillögunni yrði hafnað.
Atkvæðagreiðslan fór á annan veg og
var hún samþykkt með 16 atkvæðum
gegn 5.
Niðurstaðan
er
því
að
Fjórðungsþingið ákvað að setja upp
vinnuhóp til að kanna hug íbúa til
þjónustu sem þeir vilja að verði í
hverju samfélagi á Vesfjörðum.
Endanleg ályktun Fjórðungs
þingsins varð þessi:
„4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík
2019 leggur til að stofnaður verði
vinnuhópur til að kanna hug
íbúa til þeirrar þjónustu sem þeir
gera kröfu um að verði til staðar
í hverju samfélagi á Vestfjörðum.
Forgangsatriði í því sambandi er
aukin og bætt þjónusta við íbúa
og fyrirtæki. Má þar nefna bættar
samgöngur, öflugt heilbrigðiskerfi,

skilvirk stjórnsýsla og aukin
fjölbreytni í atvinnulífi fyrir alla
íbúa.“
Þrátt fyrir þennan skýra vilja
Fjórðungsþingsins er samþykktina
ekki að finna meðal útgefinna
ályktana
Fjórðungsþingsins.
Fundargerð þingsins hefur ekki
enn verið gerð opinber þegar þetta
er ritað og Aðalsteinn Óskarsson,
verkefnisstjóri svaraði því til að
þinggerðin sé í vinnslu þegar
Bæjarins besta óskaði eftir henni.
Lína Tryggvadóttir, verkefnisstjóri
svaraði því til að fundurinn hafi ekki
átt „að samþykkja þessa ályktun þar
sem það átti ekki að taka hana fyrir.
Því er hún ekki inn í samþykktum
ályktunum eftir þingið. Ályktunin
var tekin fyrir vegna mistaka í
fundarsköpum.“

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

Gerður Sveinsdóttir, Vesturbyggð og Lilja Magnúsdóttir, Tálknafirði
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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
Fyrirhugð sameining sveitarfélag mun litlu breyta

E

nn er gripið til sjónhverfinga til þess að fá Vestfirðinga til þess
að sjá ekki ástæður vandann sem byggðirnar standa frammi
fyrir. Aftur er það sameining sveitarfélaga sem á að vera einhver
bjarghringur sem snúi vörn í sókn, afturför í framför. Þessi málflutningur
var borinn fram fyrir rúmum aldarfjórðungi. Þá voru sveitarfélög flest
32 á Vestfjörðum en eru nú aðeins 9. Engu að síður hefur íbúum fækkað
sem aldrei fyrr.
Sem dæmi má nefna er að Vestfirðingum fækkaði um 35% frá 2000
til 2017. En landsmönnum fjölgaði um 21% á sama tíma. Þetta gerist að
loknum meiri sameiningum sveitarfélaga á Vestfjörðum en nokkur dæmi
eru um á landinu.

Berja höfðinu við stein

Þrátt fyrir þessar staðreyndir fara forystumenn sambands íslenskra
sveitarfélaga og ríkisstjórnarinnar fram með það yfirlýsta markmið að
sameina sveitarfélög enn frekar til þess ná fram sjálfbærum byggðum og
sveitarfélögum um land allt.
Reynslan talar sínum máli og staðfestir að sameining sveitarfélaganna
nær ekki þessu markmiði og nær ekki einu sinni að halda aftur af afturför
í íbúaþróun.
Samgönguráðherra og fleiri ábyrgðaraðilar reyna ekki einu sinni að
láta greina orsakir þess að fyrra sameiningarátak mistókst að þessu leyti.
Þeir einfaldlega ákveða að berja höfðinu við steininn og fara aftur fram
með sömu frasana um hagræðingu og sparnað með sameiningum. Nú
er gerð skýrsla með staðhæfingum um milljarða króna sparnað í rekstri
sveitarfélaga ef bara þessi fámennu verði lögð undir önnur vel rekin sem
veita betri þjónustu. Skýrsluhöfundar setja að vísu þann varnagla að þeir
hafi komist að því að athugðu máli að allar fyrri spár um sparnað hafi
reynst orðin tóm og aldrei gengið eftir.

Tökum samtalið

Þeir sem reka tryppin í þessari áróðursherferð hafa ekki meiri trú á
málstaðnum um ágæti sameiningarinnar en svo að þeir vilja alls ekki
að íbúarnir verði spurðir. Líklega gera þeir sér grein fyrir að íbúarnir
í fámennu sveitarfélögunum sem eru undir hnífnum munu fella
sameiningu. Ástæðan blasir við hverjum þeim sem sjá vill. Vond reynsla
fámennra samfélaga af því að verða hverfi í stærra sveitarfélagi. Hvernig
væri að Sigurður Ingi Jóhannsson og bæjarstjórinn í Hveragerði spyrðu
íbúana um reynslu þeirra og hvað þeir vildu láta gera. Eigum við ekki að
taka samtalið, svo notaður sé ofnotaður frasi frá ónefndum ráðherrum
sem skreyta sig með umræðustjórnmálum.

Skammtímalausn

Boðnir eru fjármunir þeim sem falla fram og vilja sameinast. Það
athyglisverða er að peningarnir fara einkum til fjölmennu sveitarfélaganna
en síður til fámennu. Það er vegna þess að þau fjölmennari eru í
fjárhagsvanda en ekki þau fámennu. Sem sé sveitarfélögin sem þegar eru
svo fjölmenn að þau eiga að vera sjálfbær eru það ekki. Og þau sem eru svo
fámenn að þau eiga sér ekki viðreisnar von eru fjárhagslega sjálfbær. Þessi
mótsögn sem ríkisstjórnin hyggst samt reka ofan í kokið á Vestfirðingum
minnir helst á snjallt svar Gunnars Thoroddsen, sem þá var varaformaður
Sjálfstæðisflokksins: nú mistekst formanni Sjálfstæðisflokksins og víkur
þá varaformaður. Nú eru fjölmenn sveitarfélög í fjárhagsvanda og verða
þá fámenn sveitarfélög, sem ekki eru í vanda lögð niður og peningarnir
færðir þangað. Augljóslega er lausnin ekki í neinu samræmi við
vandamálið.
Þessi komandi sameiningarhrina á Vestfjörðum byggir á
skammtímasjónarmiðum. Í Vesturbyggð, Ísafjarðarbæ og Strandabyggð
sjá menn fram á að fá peninga til að lækka skuldir sveitarfélaganna og það
mun létta róðurinn um skeið en svo mun sækja aftur í sama farið. Þetta
verður enn ein skammtímalausnin sem breytir engu um þróunina sem
staðið hefur yfir í þrjátíu ár. Fólki mun áfram fækka, störfum mun áfram
fækka og viðspyrnan heima í héraði mun halda áfram að veikjast.

Ríkið er vandinn

Vandinn liggur ekki í sveitarfélögunum. Í öllum megindráttum
eru verið að veita eins góða þjónustu og aðstæður leyfa. Fámennari
sveitarfélögin hafa leyst margt með samstarfi við þau fjölmennari og greitt
fyrir það fullt verð. Enginn sá vandi er uppi að sameining sveitarfélag
valdi einhverjum straumhvörfum.
Vandinn liggur í ríkinu. Ríkið ræður of miklu, heimamenn ráða of litlu.
Það sem þarf er að færa völd og fjármagn frá ríkinu til sveitarfélaganna
eða landshlutans. Slík aðgerð myndi gera svæðið sjálfbjarga eða sjálfbært
eins og það heitir á reykvískunni.
Við sjáum hvað virkar. Uppbygging í atvinnulífinu gerir það.
Laxeldið hefur snúið vörn í sókn á sunnanverðum Vestfjörðum.
Ríkið hefur að hluta til verið Vestfirðingum mótdrægt í nauðsynlegri
uppbyggingu í fjórðungnum. Ríkisstofnanir eins Hafrannsóknarstofnun,
Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun
vaða um eins fíll í postulínsbúð og
þjóna kreddum forstöðumanna sinna.
Við þurfum að taka frá ríkinu vald,
verkefni og fjármuni og flytja það
vestur. Það þarf að efla stjórn heima í
héraði. Vestfirðingar eiga að gera slíkar
kröfur á hendur ríkisvaldinu og eiga
ekki að sætta sig við skammtímalausnir,
sem aðeins viðhalda óbreyttu ástandi.
Það er kominn tími til að velta
borðum víxlaranna.
Kristinn H. Gunnarsson

Leifur Ýmir Eyjólfsson
e-ð fjall 2.11 – 8.12 2019

S

ýning Leifs Ýmis Eyjólfssonar
e-ð fjall í Gallerí Úthverfu /
Outvert Art Space á Ísafirði
var opnuð á laugardaginn að honum
viðstöddum.
Leifur fæddist á níunda áratug
síðustu aldar og býr og starfar
á Íslandi. Hann útskrifaðist frá
Listaháskólanum og hefur sýnt við
ýmis tækifæri bæði hér heima og
erlendis. Hann hefur fengið ýmsar
viðurkenningar fyrir störf sín. Í
list sinni fæst hann aðallega við
innsetningar og annað.
Sýningin í Úthverfu er innseting
sem er unnin að mestu á staðnum
í samvinnu við Fánasmiðjuna og
FabLab. Sérstakar þakkir fá Örn
Smári í Fánasmiðjunni og Þórarinn
Bjartur Breiðfjörð hjá FabLab á
Ísafirði.
Á sýningunni eru þrjú textaverk,
á langveggjum gallerísins eru stór
silkiþrykk á striga. Á öðru stendur
skrifað e-ð fjall og á hinu e-ð annað
fjall. Fyrir enda rýmisins er þriðja
textaverkið þar sem textinn e-ð enn
annað fjall er fræst í spónaplötu.
Platan er lökkuð með glæru lakki og
litur plötunnar hefur fengið heitið
alýðuhátíðarlitur.
Stærð verkanna og hlutföll
í rýminu í samspili við textana
framkalla skynjun sem er ekki ólík
tilfinningunni að vera staddur í
löngum djúpum firði.

Vestfirska vísnahornið

V

eturinn er formlega genginn í
garð. Indriði á Skjaldfönn orti
um vetrarkomuna:

Næða kalt um nef ég finn,
nú er í frosti töggur.
Vertu bara velkominn
vetur,gamli skröggur.
Jón Atli Játvarðsson yrkir um
hundinn Samson sem Dorrit
fyrrverandi forsetafrú lét klóna.
Jón Atli spurði : “Er klónnin bara
uppvakningur? Vonandi ekki.
En gæti klónninn hugsað svona?
Vonandi ekki.“
Ég er stelling og birtu-blá,
sem blæs í hrellings rykið.
Þú ert kelling, þig ég á
það er hellings mikið.
Indriði lagði líka orð í belg, var
mátulega hrifinn af uppátækinu og
kom með uppástungu:
Aðdáun ég enga finn
né ást til rakkatetra,
en ef hún klónar Ólaf sinn
er það mikklu betra.
Reir frá Drangsnesi velti fyrir sér
annarri spurningu um sama efni:
Máske er ég mesta flón
mín og talin færni sein
en er það satt að kerling klón
keypti til að naga bein?
Jón Atli og Indriði á Skjaldfönn hafa
sent hvor öðrum kveðjur enda ekki
sammála um sum heit deilumál.
Einkum greinir þá á um virkjun
Hvalár. Er Jón Atli fylgjandi en
Indriði andsnúinn. Jón Atli orti
og sendi Indriða smásneið og í
leiðinni læknum tveimur að sunnan
sem hafa haft sig í frammi gegn
Hvalárvirkjun:

Út með kinnum Kaldalóns,
karl einn hrúta saknar.
Er að hugsa um afglöp Jóns,
alltaf þá hann vaknar.
Stöðugt Jón nú ströglar við
að standa í báða fætur.
Sér í gegnum sauðþrátt lið
sem á engar rætur.
Skal því virkja vatn sem orð
og viðbúnaðinn tryggja.
Undir kíkja yfirborð
og ekki flatur liggja.
Því skal varast vondan hóp
í vesöld þraut og pínum.
Leggjast ekki í læknadóp
og lygna augum sínum.
Indriði svaraði Reykhólajarli, sem
hann kallar, en það er auðvitað Jón
Atli:
Enþá hnoðar Atli Jón.
Afskaplega döpur sjón.
Líkist æ meir öldnum glópi,
uppfullum af læknadópi.
Og bætti svo við annarri:
Jón minn ennþá ruglar rugl.
Reykhólanna skrítni fugl.
Óvíst er með öllu nú
að hanns læknist heilabú.
Indriði kom nú með bragarbót og
spáði vel fyrir Jóni Atla eða hvað.
Vísan heitir: Öfugmælavísa?

Oft nú gaman er að Jóni.
Allra besta skáld á Fróni.
Seint mun bogna Besserwissinn.
Bráðum hlýtur Nóbelsprísinn.
Hagyrðingar hafa skemmt sér við
að enduryrkja vísuna Afi minn fór
á honum Rauð í ýmsum tilbrigðum,
eins og sagt hefur verið frá hér í
vestfirska vísnahorninu. Indriði
kom með þá nútímauppfærslu að
yrkja líka um ömmu.
Hér er ein ný limra frá Indriða, sem
hann nefnir vesalings amma.
Amma er alveg æði.
Afi á gráu svæði
tók ákvörðun skakka
eignaðist krakka
og búinn að selja Bakka.
Og önnur útgáfa með botni frá Ólu
Friðmey Kjartansdóttur, bónda á
Þórustöðum í Bitrufirði:
Afinn horfinn, amman dauð,
ekki´ er það í lagi,
Aldrei fékk hann afi brauð
Frá ömmu, það ég sæi.
Látum þetta duga að sinni.
Með góðum vetrarkveðjum,
Kristinn H. Gunnarsson.

12. 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: amundi@fotspor.is.
Ritstjóri: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630, netfang: kristinn@kristinn.is.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is
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EINSTAKAR BÆKUR
Á hverju ári gefur Ferðafélag Íslands út heimilda - og fræðslurit , kor t og bækur

ÁR BÆKUR
Bókaflokkur um land
og náttúru
Ferðafélag Íslands gaf út sína fyrstu árbók
árið 1928. Árbókin hefur síðan komið út árlega
í óslitinni röð og er einstæður bókaflokkur um
land og náttúru. Hver bók fjallar um afmarkað
svæði á landinu og nær efni bókanna um landið
allt. Bækurnar eru altæk Íslandslýsing og gefa
ferðafólki góðar ferðaupplýsingar ásamt því að
veita innsýn í sögu og þjóðlegan fróðleik.

GÖNGULEIÐARIT
Leiðir göngumenn á nýjar slóðir
Gönguleiðaritin benda gjarnan á leiðir sem ekki
eru á allra vitorði og leiða göngumenn þannig
á nýjar slóðir. Einnig gera þau gönguferðirnar
ánægjulegri og eftirminnilegri þar sem fróðleikurinn skapar skemmtilegar tengingar við
atburði og sögur úr fortíðinni.

N ÁT T Ú R U FA R · G R Ó Ð U R · F U G L A R · J A R Ð F R Æ Ð I · S AG A · M E N N I N G

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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KOMIÐ ÞÉR SÆLIR HERRA TORFASON
V

ið Íslendingar eigum fallega
þjóðbúninga. Einkum er
kvenbúningurinn glæsilegur.
Hann er til í nokkrum útfærslum. Fátt
er jafn þjóðlegt og kona á upphlut eða
í peysufötum. "Heilsaðu einkum ef að
fyrir ber, engil með húfu og rauðan
skúf í peysu; þröstur minn góður, það
er stúlkan mín". Þannig orti Jónas
Hallgrímsson um stúlkuna, sem hann
lét sig dreyma um.
En svo eru aðrir búningar, sem
einnig snerta við þjóðarsálinni, og
það eru búningar landliðskvenna og
-karla í knattspyrnu. Þeir eru yfirleitt
bláir að lit, stundum eru stuttbuxurnar
hvítar og einhvern tíma voru hvítar
og rauðar rendur á bláa búningnum.
Þessir þrír litir, blár, hvítur og rauður
vísa vitaskuld til íslenska fánans, sem er
heiðblár með eldrauðum krossi innan
í mjallhvítum krossi. Í barnaskólanum
lærði ég það að blái litur fánans vísaði
til hins heiðbláa himins, sem er svo
einkennandi fyrir Ísland en hér er
loftið tærara en í Suðurlöndum. Þá
átti hvíti liturinn í fánanum að vísa til
snævi þakinna fjallstoppa, sem víða
gnæfa yfir byggðum landsins. Og rauði

liturinn minnir okkur á eldinn, sem
kraumar í iðrum jarðar.
Núverandi búningur íslenska
landsliðsins í knattspyrnu er því
miður frekar óþjóðlegur og óíslenskur
þrátt fyrir að notaðir séu í hann hinir
hefðbundnu litir; blár, hvítur og rauður.
Hvernig má svo sem annað vera þegar
hann er framleiddur af fyrirtæki, sem
heitir Errea en það þýðir steiktur á
basnesku. Þá er búningurinn hannaður
af Ítalanum Filippo Affani. Auðvitað
ætti íslenskur búningur að vera
hannaður af Íslendingi og saumaður
hér heima. Nóg er til af íslenskum
hönnuðum og það nokkuð góðum.
Nei, því miður þá er búningur íslenska
landsliðsins í knattspyrnu saumaður á
meginlandi Evrópu og hannaður þar
einnig.
En allt eru þetta hreinir og klárir
smámunir miðað við það hvað
óþjóðhollir menn hafa látið setja aftan
á búninginn. Þar hafa þeir látið skrá
nöfn leikmanna samkvæmt evrópskri
málhefð og stöðlum. Pistlahöfundur á
oft í hreinustu erfiðleikum með að átta
sig á hver er að tækla boltann hverju
sinni. Hver er hann þessi Sigurðsson?

Er þetta Gylfi Þór eða Arnór? Og
Fjóluson, hver er nú það? Sem betur
fer þá veit maður nú alltaf að með
Viðarsdóttur er átt við hana Margréti
Láru, þá frábæru knattspyrnukonu.
Á Íslandi er sú málhefð og málvenja
að ávarpa fólk með eiginnafni sínu.
Pistlahöfundur heitir Magnús og hann
er sonur Erlings og Sigríðar og gæti þar
að leiðandi kennt sig til þeirra beggja og
verið bæði Erlingsson og Sigríðarson.
En nafn mitt er ávallt Magnús. Ég var
skírður Magnús og ég heiti Magnús.
Af
hverju
má
íslenskt
knattspyrnufólk ekki vera merkt með
nafninu sínu á bakinu? Væri það ekki
miklu eðlilegra ef það stæði Sara Björk
aftan á búningi landsliðsfyrirliðans
heldur en Gunnarsdóttir? Þessi árátta
að merkja leikmennina feðrum þeirra
og tiltaka hvers synir og dætur þau eru,
virkar á pistlahöfund eins og leyfar
gamallar feðraveldishyggju. Engum
íslenskum þróttafréttamanni dytti það
í hug eitt andartak að tala um herra
Guðjohnsen, sem einu sinni lék með
Chelsea og Barcelona. Og enginn
Ísfirðingur myndi ávarpa hann Jóhann
Króknes fótboltakappa með því segja:

Komið þér sælir herra Torfason!
Svoleiðis ávarp yrði talið til marks um
hótfyndni.
Nú er það vissulega svo að þulirnir
í enska sjónvarpinu nota yfirleitt
ættarnöfn þegar þeir lýsa leikjum.
Rashford átti gott skot, segja þeir.
Raunar talar Paddy Gerald alltaf um
Marcus Rashford þegar hann er að
fjalla um eða lýsa leikjum United. Á
Englandi mun það víst málvenja að
ávarpa fólk með ættarnöfnum. Good
morning Mr. Smith, segja þeir ensku.
En það er aftur móti athyglisvert að
þegar þeir ensku tala um aðilinn og
kóngafólkið þá nota þeir íslensku
aðferðina og ávarpa það með nafni.
Þannig er alltaf talað um Elísabetu
Englandsdrottningu en ættarnafn
hennar látið liggja í láginni. Amma
pistlahöfundar talaði reyndar alltaf
um Betu drottingu og Kalla prins. Ef
þú ert „Sir“ á Englandi þá ertu alltaf
ávarpaður með nafninu þínu.

Af hverju mega nöfn íslenskra
kvenna og karla ekki birtast á
landsliðsbúningnum? Af hverju mega
áhorfendur ekki sjá hver er að spyrna
boltanum hverju sinni? Af hverju
stendur nafn leikmannsins ekki aftan á
treyjunni hans? Þetta er þess undarlegra
þegar haft er í huga að margir af
þekktustu fótboltamönnum heims hafa
notað eiginnöfn sín en ekki kenninöfn
aftan á sína búninga. Þekkir einhver
fótboltamennina Aveiro, Cuccittini og
Nascimento? Ekki býst ég nú við því,
enda þótt þetta séu kenninöfn þriggja
þekktra knattspyrnusnillinga. Nei,
þessir þrír eru allir þekktir undir sínu
eiginnafni eða gælunafni. Við þekkjum
þá sem Ronaldo, Messi og Pelé.
Veljum íslenskt, tölum og hugsum á
íslensku. Áfram Ísland!
Magnús Erlingsson,
prestur á Ísafirði.

VILTU AUGLÝSA Í
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.

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

nemi
rmannsdóttir,
Dagbjört Elín Á

rafiðnfræðing
Valdimarsson
ár
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RAFMENNT er máttur
RAFMENNT – fræðslusetur rafiðnaðarins annast verkefni er varða
menntamál rafiðnaðarmanna, allt frá upphafi náms til loka meistaraskóla, og endurmenntun þeirra sömuleiðis.
RAFMENNT varð til árið 2018 við sameiningu Rafiðnaðarskólans
og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins í því skyni að auka þjónustu við
félagsmenn og gera framboð menntunar og fræðslu enn fjölbreyttara og markvissara.
Rafiðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka eiga og
reka RAFMENNT í sameiningu.

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • rafmennt.is • sími 540 0160
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Fjórðungsþing Vestfirðinga Hólmavík
25. og 26. október 2019
Ályktanir
Um samstarf og sameiningu
sveitarfélaga
Stjórn Fjórðungssambandsins beiti
sér ekki og ekki stór sameining:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga bendir á að það er
verkefni einstakra sveitarfélaga á
Vestfjörðum að kanna vilja sinna íbúa
til sameiningar. 4. Haustþing leggur
til að stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga muni ekki leiða eða
beita sér í málefnum um sameiningu
sveitarfélaga skv. þingsályktun um
„Stefnumótandi áætlun í málefnum
sveitarfélaga fyrir árin 2019–2033“ og
aðgerðaáætlun fyrir árin 2019– 2023.
Þá telur 4. Haustþing að ekki sé
komið að þeim tímamótum, að unnt sé
að horfa til heildstæðrar sameiningar
allra sveitarfélaga á Vestfjörðum, þar
sem enn eru samgöngur innan svæða
sem og á milli svæða óboðlegar. Á
árinu 2019 eru enn mörg svæði og
byggðakjarnar
innan
Vestfjarða
sem ekki er unnt að horfa á sem eitt
atvinnusvæði allt árið um kring. Það er
því nauðsynlegt að sveitarfélögin fái það
svigrúm sem þingsályktunin gerir ráð
fyrir til að ræða sín á milli um frekari
sameiningar og samgönguúrbætur,
áður en horft verði til sameiningar
Vestfjarða í heild sinni.
Á móti lögþvingun:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík 2019
leggst alfarið gegn lögþvingaðri
sameiningu og þeirri aðferðafræði sem
boðuð er til að knýja á um sameiningu
minni sveitarfélaga. Þingið hvetur
ráðamenn til að virða hagsmuni og
sjálfsákvörðunarrétt sveitafélaga í eigin
málefnum. Sameining sveitarfélaga
getur verið ákjósanleg og skynsamleg
en slíkt verður að gerast á forsendum
þeirra sem um ræðir.
Aukið samstarf:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík
2019, hvetur sveitarstjórnarfólk á
Vestfjörðum til að vinna að auknu
samstarfi sveitarfélaganna og leggja sig
fram við að viðhalda samstöðu þar á
milli. Með því að snúa bökum saman
verða sveitarfélögin betur í stakk búin
til að auka gæði þjónustu sem þau
veita og styðja við uppbyggingu öflugs
atvinnulífs. Þar erum við að hefja
stórsókn og er gott samstarf lykillinn
að árangri. Það er skylda okkar
sveitarstjórnarfólks að vera stanslaust
vakandi fyrir leiðum til að vinna betur
saman, með þjónustu við íbúa að
leiðarljósi.
II. Um raforkumál
Fagnar aukinni raforkuframleiðslu á
Vestfjörðum:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík 2019
ályktar eftirfarandi:
Með vísan í meginmarkmið
Fjórðungssambands
Vestfirðinga
um að vinna að því að efla og styðja
við búsetu, mannlíf og atvinnulíf á
Vestfjörðum.
Jafnframt með vísan í stefnu
stjórnvalda sem mörkuð var með
þingsályktun
um
uppbyggingu
flutningskerfis raforku nr. 26/148 að
allir þéttbýlisstaðir verði tengdir N-1
tengingu sem tryggir raforkuflutninga.
Haustþing
Fjórðungssambands
Vestfirðinga hvetur stjórnvöld til
þess að hefja vinnu við mótun
langtímaorkustefnu fyrir Ísland, en

stefnuleysi stendur þróun á Vestfjörðum
fyrir þrifum. Aukin eftirspurn er eftir
orku á Vestfjörðum vegna fjölbreyttrar
starfsemi, svo sem kalkþörungavinnslu,
fiskeldis, ferðaþjónustu og fjölgunar
íbúa samhliða auknum umsvifum í
atvinnulífi. Slík uppbygging er háð því
að afhendingaröryggi og aðgangur að
aukinni orku sé fyrir hendi. Haustþing
fagnar því áformum um aukna
raforkuframleiðslu á Vestfjörðum með
sjálfbærri nýtingu vatns og vinds.
Samgöngumál
Heildaráætlun um jarðgangagerð á
Vestfjörðum:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík
2019 leggur til að farið verði í að
vinna
uppfærða
heildaráætlun
um jarðgangagerð á Vestfjörðum.
Í áætluninni verði metnir helstu
jarðgangnakostir
á
Vestfjörðum
og
þeim
forgangsraðað
með
tilliti
til
atvinnusóknarsvæða,
verðmætasköpunar,
sameiningu
sveitar
félaga, þjónustu, umferðar
öryggis og samfélagslegra áhrifa.
Horft verði sérstaklega til bættra
samgangna með jarðgöngum svo sem
undir Hálfdán, Mikladal, Kleifaheiði,
Klettsháls og milli Álftafjarðar og
Skutulsfjarðar. Einnig verði lögð
áhersla á tvöföldun Breiðadalsog Botnsheiðarganga. Heildstæð
jarðgangnaáætlun yrði nauðsynleg
fyrir baráttu Vestfirðinga fyrir
nútímasamgöngum.
Vegaframkvæmdir í Árneshreppi:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga, haldið á Hólmavík
25.-26. október 2019, krefst þess
að samgönguráðherra og Alþingi
tryggi
íbúum
Árneshrepps
heilsársvegasamgöngur.
Samgöngumál:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík 2019
tekur undir meginmarkmið í drögum

að Samgönguáætlun 2020-2034 og
tengingu þeirra við sveitarstjórnarmál
[Þjónusta samgöngu- og fjarskiptakerfa
mæti þörfum samfélagsins. • Sjálfbærar
byggðir og sveitarfélög verði um land
allt]
Til að ná fram meginmarkmiðum
fyrir vestfirsk samfélög þarf hinsvegar
aukið fjármagn til samgönguáætlunar.
Vegaáætlun.
Dýrafjarðargöng. Verkefninu líkur
á árinu 2020 og þar með er stærstu
hindrun rutt úr vegi að koma á
viðunandi heilsárssamgöngum á milli
sunnan og norðanverðra Vestfjarða.
Áhrif þessa á atvinnulíf og samfélög
verða víðtæk sérstaklega á nýjar
atvinnugreinar s.s. laxeldi og fyrir
ferðaþjónustuna með verkefninu
Hringvegi
Dynjandisheiði - Nýframkvæmd.
Mikilvægt að aukið er við fjármagn
til að ljúka megi verkefninu á fyrsta
áætlunartímabilinu 2020-2024, en gerð
er krafa um að stytta verktíma í stað
þess að dreifa honum á fimm ár.
Bíldudalsvegur - Nýframkvæmd.
Mikilvægt að nú er lagt til að aukið
verði við fjármagn til þess að vinna
verkefnið á öðru framkvæmdatímabili,
2025 til 2029. Tímarammi verkefnisins
er hinsvegar ekki í takt við
uppbyggingu samfélaga og atvinnulífs
á
sunnanverðum
Vestfjörðum.
Verkefnið þarf því að komast inn á
fyrsta tímabil samgönguáætlunar
og nýta hagræði skipta vinnu eftir
árstíðum á móti nýframkvæmdum
á Dynjandaheiði
Innstrandavegur
– Nýframkvæmd. Mikilvægt er
að vegkaflinn er nú kominn á
samgönguáætlun að nýju, enda er
hann hluti af vegi fyrir þjónustusókn
íbúa Strandabyggðar. Sú ákvörðun um
að taka veginn af samgönguáætlun
var í raun forkastanlegt og það er því
réttmæt krafa að framkvæmdin verði
sett á fyrsta tímabil samgönguáætlunar.
Samtímis þarf að tryggja að
fjármagn verði sett á annað tímabil
samgönguáætlun og vegurinn verði
lagður bundnu slitlagi í lok þess

tímabils m.a. sem hluta af verkefninu
Hringvegi 2.
Veiðileysuháls. Tillaga um að færa
verkefnið af fyrsta tímabil á annað
tímabil er fullkomlega forkastanleg.
Samkvæmt Samgönguáætlun 20192023 átti að vinna verkefnið á árinu
2022, þeirri tillögu var harðlega
mótmælt m.t.t. stöðu samfélagsins
í Árneshreppi og markmiðum
verkefnisins Áfram Árneshreppur.
Með nýrri tillögu eru stjórnvöld í raun
að senda þau skilaboð að leggja beri
niður samfélagið í Árneshreppi.
Jarðgangaáætlun. Það mikilvægt
að sérstök jarðgangaáætlun er nú sett
fram sem hluti af Samgönguáætlun
og jarðgangaverkefni verði eftirleiðis
samfelld á öllu áætlunartímabilinu.
Í jarðgangaáætlun þarf að setja inn
eftirfarandi framkvæmdir:
• Jarðgöng milli búsetusvæða innan
Vesturbyggðar
1
• Breikka Vestfjarðagöng
• Súðavíkurgöng
• Göng undir Klettsháls
Það eru hinsvegar vonbrigði hve
lítið rými jarðgangaáætlun fær í
heildarskjalinu og er í raun upptalning
á jarðgangakostum sem komið hafa inn
í umræðuna með mismunandi hætti en

ekki eftir heildstætt mat. Í annan stað
að jarðgangagerð á áætlunartímabilinu
verða í samfelldri framkvæmd,
jarðgöng á Mið - Austurlandi. Hér
um að ræða óviðandi stöðu því
samgöngukerfi á Vestfjörðum þurfa að
mæta fyrirsjáanlegum vexti í atvinnulífi
s.s. fiskeldi og ferðaþjónustu auk
fjölgunar íbúa. Fjallvegir sem tenging á
milli byggðarlaga innan atvinnusvæða
eru í þeim efnum, fortíðarlausn.
Skorað er því á stjórnvöld að vinna að
heildstæðri jarðgangaáætlun til næstu
45 ára og leggja fram í þingsályktun
sem viðauka við Samgönguáætlun,
eigi síðar en á haustþingi 2020. Þar
verði
jarðgangaframkvæmdum
forgangsraðað og fjármögnunarleiðir
útlistaðar.
Hafnarmál.
Vaxandi umsvif í höfnum á
Vestfjörðum vegna fiskeldis, sjávar
útvegs, móttaka skemmtiferðaskipa
og nýting kalkþörungs, kalla á aukið
fjármagn og flýtingu framkvæmda.
Hraður vöxtur sem kallar á mikla
uppbyggingu á skömmum tíma er
hafnarsjóðum ofviða og þar þarf að
grípa til aðgerða. Dæmi hér um, er
staða mála Bíldudalshafnar vegna
uppbyggingu laxeldis og vinnslu
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kalkþörungs. Við hafnaframkvæmdir
verði tekið mið af áætlun stjórnvalda
um orkuskipti.
Flugmál.
Mótmælt er að ekki er gerð
nein tillaga um að bregðast við
ófremdarástand varðandi viðhald
áætlunarflugvalla á Vestfjörðum.
Ítrekuð
er
krafa
vestfirskra
sveitarfélaga um hækkun á framlögum
til innanlandsflugs. Þess er krafist
að auknu fjármagni verði veitt til
viðhalds og endurbóta á flugvöllunum
á Gjögri, Bíldudal og Ísafirði. Þá
minnir Fjórðungsþing á mikilvægi
Reykjavíkurflugvallar fyrir samgöngur
á milli landsbyggðar og höfuðborgar.
Áætlunarflug á milli Reykjavíkur og
Ísafjarðar, Bíldudals og Gjögurs eru
mikilvægustu almenningssamgöngur
Vestfirðinga og lífæð byggðanna
stóran hluta ársins. Mikilvægt er
að áætlunarflug sé raunverulegur
valkostur fyrir ferðir íbúa og mikilvægt
að lagt er til í Samgönguáætlun að
niðurgreiða flugfargjöld.
Auk þess þarf að auka fjármagn til
niðurgreiðslu áætlunarflugs. Þá er gerð
sú krafa að flogið verði til Bíldudals
daglega og að minnsta kosti einu sinni í
viku verði flogið tvisvar á dag enda hafi
nýting á Bíldudalsflugvelli aukist mikið
á síðustu árum.
Almenningssamgöngur
Lýst er áhyggjum af innleiðing
heildarstefnu í almenningssamgöngum
utan höfuðborgarsvæðis. Stjórnvöld
hafa sett fram áhugaverða stefnu
um eflingu almenningssamganga
innan atvinnusvæða og þjónustusókn
á milli landshluta en framlög til
málaflokksins samkvæmt fjárlögum
og fjármálaáætlun verða lækkuð
á næstu árum og því erfitt að sjá
hvernig almenningssamgöngur utan
höfuðborgasvæðisins geti gengið.
Þess er krafist að framlög til reksturs
almenningssamgangna
á
vegum
Fjórðungssambands
Vestfirðinga
verði hækkuð verulega til að
tryggja, í samvinnu við sveitarfélög,
að almenningssamgöngur innan
vinnusóknarsvæða verði með nægri
tíðni ferða til að nýtast sem raunhæfur
valkostur fyrir íbúa og gesti.

Vegaþjónusta.
Lýst er áhyggjum að framlög til
vegaþjónustu eru ekki að mæta aukinni
umferð og ekki er mætt uppsöfnuðum
halla á vetrarþjónustu í frumvarp
til fjárlaga 2020. Augljóst er að ekki
er hægt að reka málaflokkinn með
þessum hætti og mæta ekki vaxandi
þörf í takt við aukna eftirspurn. Hækka
þarf framlag til að auka vetrarþjónustu
milli þéttbýliskjarna Vestfjarða og
innan vinnusóknarsvæða.
Gjaldtaka.
Mótmælt er hugmyndum um
gjaldtöku í jarðgöngum. Jarðgöng
á Íslandi, að undantekningu Hval
fjarðargöng, hafa verið sett í framkvæmd
til að leysa af hættulega fjallvegi og
hlíðar. Þannig hefur verið komið á
jafnræði íbúa landsins með því að
byggja upp öruggar heilsárssamgöngur
milli sveitarfélaga og milli byggðarlaga
innan sveitarfélaga og síðan tengingu
við aðra hluta landsins. Eigi yfir höfuð
að ræða gjaldtöku, þá má á sama hátt
horfa á gjaldtöku á mislæg gatnamót,
umferðarbrýr, umferðastokka og brýr
yfir ár og fljót sem ígildi „ganga“ til að
koma umferð í gegnum. 4. Haustþing
Fjórðungssambands Vestfirðinga getur
eingöngu fallist á gjaldtöku í jarðgöng
ef tryggt er að önnur heilsársleið sé fær.
Hringvegur 2.
Nýr hringvegur fyrir Ísland og
ferðaþjónustu á Íslandi, Hringvegur
2 eða Vestfjarðahringur, alls 1000
km sem liggur um Dali, Vestfirði og
Hrútafjörð, með mikla fjölbreytni
náttúru, menningar og afþreyingar.
Ýmsar ályktanir
Húshitunarkostnaður,
auknar
niðurgreiðslur:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík
2019 skorar á ferðamála, iðnarog nýsköpunarráðherra að beita
sér fyrir auknum niðurgreiðslum
hitunarkostnaðar með raforku til
heimila, þannig að kostnaður þeirra er
nota raforku til húshitunar verði ekki
meiri en hjá notendum „meðaldýrra”
hitaveitna. Jafnframt skorar þingið á

Sameiningartillagan setur
sveitarfélögin í vörn

H

afdís Gunnarsdóttir, for
maður stjórnar Fjórðungs
sambands
Vestfirðinga
segir það nokkur vonbrigði að fram
hafi komið á Fjórðungsþinginu að
sveitarfélögin voru ekki tilbúin til
að ræða nánar hugmyndir samstarf.
Samþykkt var á þinginu „að stjórn
Fjórðungssambands Vestfirðinga muni
ekki leiða eða beita sér í málefnum
um sameiningu sveitarfélaga“ og

einnig var ályktað að „ekki sé komið
að þeim tímamótum, að unnt sé að
horfa til heildstæðrar sameiningar
allra sveitarfélaga á Vestfjörðum.“
Hafdís segir að þingályktunartillaga
ríkisstjórnarinnar um lögþvingaða
sameiningu sveitarfélaga hafi sett
sveitarfélögin í vörn og á vissan hátt
lokað fyrir nauðsynlegar umræður.

ráðherra að beita sér fyrir jöfnun á
kostnaði við dreifingu raforku milli
landsmanna.
Aukinn ýsukvóti:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík 25. og
26. okt 2019 skorar á sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra að endurskoða
niðurskurð á ýsukvóta um 30% vegna
mikillar ýsugengdar á grunnmiðum.
Verði ekki úr bætt kemur til stöðvunar
fiskveiða á grunnslóð við Vestfirði.
Sjúkraflug:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík 2019
skorar á stjórnvöld að grípa tafarlaust
til aðgerða vegna sjúkraflugs á
Vestfjörðum. Eins og staðan er í dag
er aðeins ein sjúkravél sem sinnir öllu
landinu og hefur Ríkisendurskoðun
ítrekað bent á að viðbragðstími hennar
hefur lengst fyrir Vestfirði á sl. árum.
Á sama tíma hefur ríkisvaldið dregið
úr
sérhæfðri
heilbrigðisþjónustu
á landsbygginni og þá hefur fjöldi
sjúkrafluga aukist frá Vestfjörðum
um 90% á sl. 5 árum. Sérhæfð
bráðaþjónusta er fyrst og fremst veitt í
Reykjavík og í slíkum tilfellum skiptir
hver mínúta við sjúkraflutninga
lífsspursmáli.
Ljóst er að núverandi fyrirkomulag
sjúkraflugs er ekki nóg til að tryggja
öryggi fólks á Vestfjörðum. Þurfa
stjórnvöld að tryggja aðkomu
Landhelgisgæslunnar að almennu
sjúkraflugi og staðsetja sérútbúnar
sjúkraþyrlur á landsbyggðinni, þar
á meðal á Vestfjörðum. Svona stórt
öryggismál á að vera sjálfsögð krafa
íbúa og gesta á Vestfjörðum.
Flokkun sorps:
4. haustþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga haldið á Hólmavík 2019
hvetur stjórnvöld landsins til að koma
af krafti inn í málaflokk sorps, þannig
að tryggja megi t.d. að flokkun sorps
verði alstaðar sú sama á landinu. 4.

haustþing leggur einnig til að farið
verið í samræmda vinnu í sorpmálum
innan fjórðungsins.
Vinna þarf
markvisst að því að draga úr umfangi
sorps og nauðsynlegt er að komist
verði út úr þeirri skammtímalausn
sem felst í urðun sorps í því gríðarlega

magni sem nú er. Nauðsynlegt er að
allir landsmenn, jafnt í borg sem í
sveit, komi af sömu virðingu fram við
umhverfið og leggi sitt að mörkum
við að draga úr losun sorps og bæti
nýtingu á því hráefni sem sannarlega er
vannýtt í sorpi.
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Vestfirska forlagið:

HEFUR GEFIÐ ÚT YFIR 400 BÆKUR Á 25 ÁRUM!

V

estfirska forlagið, sem stofnað
var á Hrafnseyri fyrir 25
árum, hefur nú gefið út yfir
400 bækur án þess að nokkur maður
hafi tekið eftir því! Flestar fjalla þær
um Vestfirði og það merkilega fólk
sem þar hefur búið í tímans rás.
Kennir þar margra grasa. Sumir
myndu nú telja að nóg væri komið.
Forlagið við yzta haf lýsti því yfir fyrir
nokkru að það væri hætt að gefa út
bækur. Samt eru 6 Vestfjarðabækur
að renna út úr prentvélunum hjá
Leturprenti og Ísafoldarprentsmiðju
þessa dagana. Þetta er náttúrlega
bilun! Jæja, hvað sem því líður, eru
nýju bækurnar þessar:

Þorp verður til á Flateyri 3. bók

Höfundur Jóhanna Guðrún Kristjánsdóttir
Myndskreytingar Freydís Kristjánsdóttir og Ómar Smári
Kristinsson
Með 3. bókinni um Flateyri hefur Jóhanna Guðrún lokið
frásögn sinni af mönnum og málefnum á heimaslóð í
árdaga byggðar þar og fram á 20. öld. Eins og í öðrum
þorpum við sjávarsíðuna allt í kringum landið, var
grundvöllur byggðar á Flateyri fiskveiðar, vinnsla aflans og
þjónusta við sveitirnar. Hér er saman komið mikið og gott
efni úr þeirri sögu.

Þegar afi hætti við að deyja

Þau listahjón í Garðaríki á Ísafirði, Nina Ivanova og Ómar Smári
Kristinsson, hafa séð um umbrot og alla prentvinnslu við umræddar
sex bækur. Hafa þau lagt Vestfirska forlaginu lið í mörg herrans ár.
Ljósm. H. S.

Tóti og töfratúkallinn
Höfundur Ásgeir Hvítaskáld
Myndskreyting Nina Ivanova
Sagan af Tóta litla er skrifuð til að vekja fólk til
umhugsunar um líf okkar á jörðinni sem er ekki lengur
sjálfgefið. Þetta er svokölluð barnabók. Hún er fyrir
alla, unga sem gamla, líkt og allar góðar barnabækur!
Ásgeir Hvítaskáld er rithöfundur, kvikmyndaleikstjóri og
leikskáld. Hann hefur gefið út ljóðabækur, smásögur og
þrjár skáldsögur. Ásgeir bjó í tuttugu ár erlendis en fékk
heimþrá. Saknaði móðurmálsins.

Hjólabókin 6. bók
Skaftafellssýslur

Dagleiðir í hring á hjóli
Höfundur Ómar Smári Kristinsson
Hjólabækurnar þeirra Smára og Nínu eru löngu
orðnar klassískar. Með Skaftafellssýslum er kominn
liðlega helmingur af landinu í hjólabækur. Í þeim er
lýst hjólaleiðum, auðveldum og erfiðum, sem eiga það
sameiginlegt að þær liggja í hring. Loka má hringnum á
einum degi. Hagnýtar upplýsingar um hverja leið fylgja.
Hjólabækurnar eru einsdæmi á Íslandi. Gott ef ekki í
öllum heimi!

Er það hafið eða fjöllin?

Um Flateyri og fólkið þar
Höfundur Sæbjörg Freyja Gísladóttir
Hvers vegna tengir fólk sig við ákveðna staði og heldur
tryggð við þá? Hvers vegna flokkum við okkur og aðra
eftir stöðum? Og hvers vegna býr fólk á Flateyri? Í
meistararitgerð sinni í þjóðfræði ákvað Sæbjörg Freyja að
velja Flateyri og líf fólks þar sem viðfangsefni. Umfjöllun
hennar er mjög athyglisverð og sérlega skemmtileg með
mörgum myndum. Vestfirska forlagið gerir það ekki
endasleppt við Flateyri núna!

Gamanmál að vestan

Auðkúluhreppur
Hallgrímur Sveinsson tók saman.
Nú vendum við okkar kvæði í kross og komum með
gamanmál eftir hreppum hér vestra. Byrjum auðvitað
í Auðkúluhreppi, sem er að verða aðal hreppurinn
hérna vestra eins og margir vita. Margt hefur þetta birst
einhverntíma áður í bókum forlagsins eða fjölmiðlum.
En það er ekkert verra fyrir það! Mörgum finnst léttleiki
tilverunnar nauðsynlegur með allri alvörunni sem nóg er
af. Gamansemi er lífsnauðsynleg öðru hvoru.

Vestfirðingar til sjós og lands 3. bók

Gaman og alvara að vestan
Hallgrímur Sveinsson tók saman.
Ritröð þessari er ætlað að vekja áhuga á Vestfjörðum og
Vestfirðingum almennt fyrr og síðar, í gamni og alvöru. Til
þess var Vestfirska forlagið einmitt stofnað. Kannski bara
af hugsjón, en ekki til að græða peninga.
Vestfirska forlagið

Skipahönnun | Ráðgjöf | Eftirlit

NAVIS hannaði nýja línuveiðiskipið Pál Jónsson GK 7 fyrir Vísi hf

Fyrsti íslenski rafmagns fiskveiðibáturinn í hönnun hjá NAVIS
Skipahönnun,
Nýsmíði og breytingar.

Hallaprófanir, stöðuleikaútreikningar,
Þykktarmælingar og tonnamælingar.
Tjónaskoðanir og mat á tjónum á skipum,
vélum og farmi.

Gerð verklýsinga og útboðsgagna,
Kostnaðaráætlanir og mat á tilboðum.
Eftirlit og umsjón,
Með verkum, hvort sem það eru nýsmíði,
breytingar eða viðgerði.
Skoðun og ráðgjöf,
Val á vélbúnaði skipa, hönnun vinnslulína um
borð, útvegun tilboða og mat á þeim.

Verklýsingar,
Til endurbóta og viðgerða.
Draft eða Bunker Survey,
Úttektir af ýmsu tagi, t.d. ástandsskoanir við
kaup, sölu eða leigu skips.

Hús Sjávarklasans
sími: 544 2450

Grandagarði 16
navis@navis.is

Ráðgjöf um ISM- og ISPS- kóða,
Aðhliða ráðgjöf um skiparekstur og skipa- og
vélaverkfræði.
SOPEP
Shipboard Oil Pollution Emergency Plan
Viðbragðsáætlun við olíuóhöppum
SEEMP
Ship Energy Efficiency Management Plan
Orkunýtingar áætlun skipa

101 Reykjavík

www.navis.is
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AFMÆLIS
VEISLAN
A

fmælisveislan byrjaði reyndar
á afmælisdaginn 1. nóvember
s.l með heimsókn vina og
skyldmenna sem ekki gátu mætt 2.
nóvember til veisluhalda. Reynir
bauð upp á vöfflur með rjóma og
jarðarberjasultu og síðdegis upp á
kjúklingasúpu með hvítlauksbrauði.
Það mættu um hundrað manns
til veisluhalda 2. nóvember í
,,Naustið”, skyldmenni, samferðafólk
og venslafólk. Afmælisbarnið bauð
gesti velkomna og viðstaddir sungu
afmælissönginn. Lesin voru upp ljóð
úr bók hans ,,Andrá”
Og Kristín og Robert sungu fyrir
frænda sinn ,,Maistjórnuna” eftir
Halldór k. Laxness/Jón Ásgeirsson
og ,,Internationalinn” ,alþjóðasöng
verkalýðsins
eftir
Sveinbjörn
Sigurjónsson/ Eugéne Pootier. Gerður
var góður rómur að söng þeirra.
Margir mæltu til afmælisbarnsins,
skyldmenni
og
samferðafólk.
Veisluhöldunum lauk með að allir
stóðu upp og sungu; ,,Hvað er svo
glatt á góðra vina fundi” eftir Jónas
Hallgrímsson.

7. nóvember 2019

Þakkarorð
Ég vil þakka Rögnu, Sævari, Kristínu og Ólínu fyrir undirbúning,
framkvæmd og frágang veisluhalda minna 2. nóvember s.l.
Reyni Traustasyni þakka ég frábæra veislustjórnun. Kristínu
og Róberti þakka ég fyrir hljómfagran söng og skyldmennum og
samferðamönnum sem mæltu til mín.
Öllu þessu fólki og þeim sem heiðruðu mig með því að koma til
veislu sendi ég mínar innilegustu þakkir fyrir að gera mér daginn
ógleymanlegan. Að síðustu vil ég þakka öllum þeim sem keyptu bók
mína ,,Andrá” og þeim sem gáfu mér blóm og aðrar gjafir. Þess má geta
að enn þá eru fáanleg nokkur eintök af bókinni.

Reynir Torfason

Tæki til vetrarþjónustu

Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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AÐALFUNDUR SNJÁFJALLASETURS 2019
A

ðalfundur
Snjáfjallaseturs
2019 var haldinn í Gamla
kaffihúsinu í Drafnarfelli í
Reykjavík laugardaginn 2. nóvember.
Sumarið 2018 voru tónleikar í
Dalbæ á Snæfjallaströnd á vegum
Duo Islandica, Guðrún Jóhanna
Ólafsdóttir söngkona og Francisco
Javier Jauregui gítarleikari og voru
með Kaldalónslögum og baskneskum
og spænskum þjóðlögum. Ingibjörg
Kjartansdóttir sá um kaffisölu.
Framlag fékkst til tónleikanna frá
Uppbyggingarsjóði
Vestfjarða.
Viðgerðir hófust á Dalbæ á vegum
Höfða ehf á Hólmavík í byrjun júlí.
Miðhúsið var klætt og þak þess og auk
þess hlið stærra hússins.
Snjáfjallasetur sá um rekstur
ferðaþjónustu í Dalbæ seinnihluta
sumars
2019 í samstarfi við Sögumiðlun.
Júlía Leví sá um ferðaþjónustuna.
Bergljót Aðalsteinsdóttir kom og
var henni til aðstoðar hluta tímans.
Ferðaþjónustan gekk vel og var
talsverð aðsókn. Rekstrarafgangur
var lagður inn á reikning Félags
um
Dalbæ.
Gönguleiðakort
um Snæfjallahringinn var gert

aðgengilegt vef Snjáfjallaseturs og
mun það auka mjög öryggi fólks sem
er á ferð um svæðið.
Snjáfjallasetur bauð upp á
dagskrá í Dalbæ á Snæfjallaströnd
um
verslunarmannahelgina
2019 á 100 ára ártíð Ásgeirs
Ingvarssonar
tónlistarmanns,
myndlistarmanns og textahöfundar.
Sönghópurinn Uppsigling undir
stjórn Þorvaldar Arnar Árnasonar
sá um tónlistarflutning. Jafnframt
var sýning á myndverkum Ásgeirs.
Einnig komu fram Heiðrún Kristín
Guðvarðardóttir sópran, Engilbert
Ingvarsson yngri, Jón Hallfreð
Engilbertsson,
Unnur
Malín
Sigurðardóttir og Rafnar og Framfari.
Samstarf var við Steinshús sem var
einnig með tónleika.
Stjórn
Snjáfjallaseturs
var
endurkjörin. Ólafur J. Engilbertsson
er formaður. Auk hans eru í stjórn
Þórir H. Óskarsson, Ingibjörg
Kjartansdóttir,
Jófríður
Hanna
Sigfúsdóttir og Friðbjört E.
Jensdóttir. Varamenn eru Jósep
Rósinkarsson og Jón Norðkvist.

Skoðunarmenn reikninga voru
einnig endurkjörnir: Edda María
Hagalín og Þórhildur Þórisdóttir.
Rætt var um viðgerð á bryggjunni
í Bæjum. Vilyrði hefur fengist frá

Vegagerðinni og Neyðarlínunni
um að fara í viðgerðir á næsta
ári í samstarfi við Snjáfjallasetur,
Átthagafélagið og Ísafjarðarbæ. Sótt
hefur verið um til Ferðamálastofu
vegna verksins og til viðgerða á

Dalbæ. Lögð voru fram drög að fimm
ára áætlun vegna Dalbæjar. Auk þess
að ljúka klæðningu hússins að utan
þarf að einangra, lagfæra innréttingar
og klæða húsið að innan og ljúka
raflögnum.

JÖKULFIRÐIR: BEÐIÐ EFTIR
SJÁVARÚTVEGSRÁÐHERRA
Skíðasvæðið Skarðsdal

Forsala vetrarkorta
frá 15. nóv. - 3. des.

Velkomin á Sigló í vetrarfríið
Ko
rt
ti í fj
jól lvalin allið
agj
öf

Fullorðinskort
kr.daga
20.000
Opið
alla
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000

Skíðakennsla
og Brettakennsla
Barnakort (11-17
ára) kr. 8.000

frítt fyrir 10 ára og yngri
Skíðasvæðið
Sigló
Öllum vetrarkortumSkarðsdal
fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa,
www.skardsdalur.is
allar upplýsingar: www.skardsdalur.is

Skíðasvæðið Skarðsdal

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

S

jávarutvegsráðuneytið
hefur
ekki tekið ákvörðun um
það hvort óskað verði eftir
burðarþolsmati á Jökulfjörðum fyrir
fiskeldi. Þetta kemur fram í svari
ráðuneytisins við fyrirspurn blaðsins
Vestfirðir.
Áður hafði ráðuneytið svarað því
til að Hafrannsóknarstofnun hafi
það hlutverk að framkvæma matið.
Sigurður
Guðjónsson,
forstjóri
Hafrannsóknarstofnunar sagði hins
vegar í sínu svari að ráðherra tæki
ákvörðun um það hvort ný svæði
yrðu tekin til burðarþolsmats og að
engin ákvörðun um slíkt væri komin
til Hafrannsóknarstofnunar.
Niðurstaðan er því að boltinn er
hjá Sjávarútvegsráðherra Kristjáni
Þór Júlíussyni.

Hafdís Gunnarsdóttir, formaður
bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar
vildi
ekki tjá sig um málið þegar haft var
samband við hana og hún innt eftir
afstöðu bæjarráðs ísafjarðarbæjar að
öðru leyti en því að hún myndi taka
málið til athugunar. Það hefði orðið
þróun síðan þá sem gæfu tilefni til
þess að taka málið til athugunar.
Fyrir þremur árum 18. apríl 2016
gerði bæjarráðið samþykkt vegna
umsóknar um 10.000 tonan fiskeldi
á þremur stöðum í Jökulfjörðunum
og og lýsti sig andvígt fiskeldi í
Jökulfjörðum. Taldi bæjarráðið þá
„algerlega óhugsandi að úthluta
leyfum án þess að ítarleg vinna með
íbúum, landeigendum og öðrum
hagsmunaaðilum hafi farið fram.“

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677

umb.is

Okkar umbúðir eru ætlaðar undir matvæli
Vinsamlega skilið tómum umbúðum strax á næsta fiskmarkað

Heydalur
Hotel

12. tölublað
8. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum
Bolungavík: rannsóknar
setur H.Í í nýtt húsnæði

Velkomin

Hótel-Veitingastaður
Tjaldsvæði
Gjafabréf fyrir jólin

(+354) 456 48 24
www.heydalur.is
heydalur@heydalur.is

Bílaverkstæðið Smur og dekk
Allar almennar viðgerðir, dekkjaþjónusta og dráttarbílaþjónusta.

F

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

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

síðan 1996
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jölmenni var við opnun
nýrrar
rannsóknaaðstöðu
Rannsóknaseturs
Háskóla
Íslands á Vestfjörðum í síðustu viku.
Við sama tækifæri var undirritaður
samstarfsamningur Bolungarvíkur
kaupsstaðar og Rannsóknaseturs Há
skóla Íslands á Vestfjörðum.
Samstarfssamninginn undirrituðu
Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri
Bolungarvíkurkaupstaðar, Guðbjörg
Ásta Ólafsdóttir, forstöðumaður
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á
Vestfjörðum, og Sæunn Stefánsdóttir,
forstöðumaður Stofnunar rann
sóknasetra Háskóla Íslands. Samn
ingurinn hefur það að markmiði að
efla þekkingar- og rannsóknastarf í
Bolungarvík og á Vestfjörðum og um
leið að festa í sessi og efla starfsemi
rannsóknasetursins.
Með samningnum er fest í sessi
sumarnámskeið fyrir grunnskólabörn
og samstarf við efstu bekki grunn
skólans
þar
sem
nemendur
kynnast vísindalegum aðferðum
við sjávarrannsóknir t.d. með því
að veiða og rannsaka fiskseiði.
Guðbjörg
Ásta
Ólafsdótir,
forstöðumaður rannsóknasetursins,
sagði við þetta tækifæri að ,,með
glæsilegri
rannsóknaaðstöðu
aukast möguleikar okkar á að
þróa okkar rannsóknir um leið
og
samstarfsmöguleikar
okkar
innan svæðisins og utan aukast
mjög.“ Ánægjulegt er að starfsemi
rannsóknasetursins hafi eflst mjög
undafarna mánuði og starfa nú
átta manns við Rannsóknasetur
Háskóla Íslands á Vestfjörðum, auk
Guðbjargar, Ragnar Edvardsson
fornleifafræðingur, þrír doktorsnema,
tveir meistaranemar auk starfsnema.
Framlög
frá
Bolungarvíkur
kaupstað, Uppbyggingasjóði Vest
fjarða, Innviðasjóð Rannís og
Tækjakaupasjóði Háskóla Íslands hafa
gert þá innviðauppbyggingu mögulega
sem í dag var fagnað að viðstöddu
fjölmenni. Rannsóknasetrið hefur
nú alla fyrstu hæð húsnæðisins við
Hafnargötu 9b.
Rannsóknasetur Háskóla Íslands
á Vestfjörðum var sett á fót árið 2007
og eru þar lögð áhersla á rannsóknir
náttúru, mannlífi og atvinnuvegum á
svæðinu.

Páll Heiðar er meistaralærður bifvélavirki og hefur
rekið verkstæðið í 18 ár. Auk hans eru þar tveir til þrír
starfsmenn.
Febrúar síðast liðin flutti starfsemin í nýtt
350 fm húsnæði.

Öll vinnuaðstaða og aðstaða starfsmanna breyttist
stórkostlega til hins betra við þessa flutninga.
Til dæmis eru núna þrjár bílalyftur í nýja
húsnæðinu, en einungis var hægt að koma
fyrir einni bílalyftu í gamla húsnæðinu. Páll
Heiðar, nefndi einnig til gamans, að mesti
munurinn á þessum flutningum væri sá að
núna þurfi hann að ganga til að ná í verkfærin,
áður gat hann teygt sig í þau.
Verkstæði hans þjónustar sunnanverða
Vestfirði og segir Páll Heiðar að það sé mikið
að gera allt árið. Smur og dekk sinnir öllum
almennum bílaviðgerðum og þjónustar allt frá
sláttuvélum og upp í vörubíla, einnig sjáum
við um tjónamat, rúðuskipti og viðgerðir
fyrir tryggingafélögin. Góður lager varahluta
er til staðar, til dæmis olíusíur, rúðuþurrkur,
bremsuklossa og fl en síðan er pantað eftir
þörfum og er biðtími stuttur. Við seljum dekk
frá Sólningu og Bílabúð Benna og bjóðum að
sjálfsögðu líka upp á dekk frá fleiri aðilum. Það
má geta þess að öll dekk kosta það sama hjá
mér og í Reykjavík, þ.e.a.s. það er enginn auka
flutningskostnaður,“ segir Páll Heiðar.
„Það er ekki löng bið hér eftir viðgerð
en ég reyni að forgangsraða eftir þörfum
viðskiptavina.“ Verkstæðið er vel búið tækjum
og er til dæmis með aflestrartölvur og
bilanagreiningatölvur.
Fyrir utan viðgerðir og dekkjaþjónustu
hjálpar Smur og dekk vegfarendum sem
lenda í vandræðum en fyrirtækið er með
dráttarbílaþjónustu og hefur auk þess
til reiðu öflugan jeppa með dráttarspili.
„Tryggingafélög, bílaleigur og FÍB leita til
okkar hvort sem bílar bila, fara útaf eða þegar
fólk festir bílana sína hér fyrir vestan,“ segir
Páll Heiðar.

Nánari upplýsingar eru í síma 456 1144
eða í gegnum netfangið palli@patro.is.

Vetrardekk og nagladekk á sama
verði og í Reykjavík
15% afsláttur af umfelgun með
hverjum keyptum gang

