
Stefna á meistaraflokk kvenna

Stjórn körfuboltadeildar 
Vestra  og  barna-  og  
ungl ingaráð vinna nú 
markvisst að því að félagið 
tefli fram meistaraflokki á ný. 
Allt bendir til þess að innan 
örfárra ára verði kominn 
góður grundvöllur fyrir 
endurvakningu meistara-
flokks kvenna félagsins, en 
hann var síðast starfræktur 
vetur 2014-2015. Í síðustu viku 
stóð félagið fyrir spjallfundi í 
Menntaskólanum á Ísafirði og 
var það liður í undirbúningi 
verkefnisins.

Stór hópur stúlkna er 

að ganga upp yngri flokka 
félagsins og mun hluti þeirra 
keppa í stúlknaflokki á næstu 
leiktíð. Félagið teflir fram 
liðum í fimm aldursflokkum 
Íslandsmóts í vetur, alls um 
fjörutíu stelpur, og hafa liðin 
sjaldan eða aldrei verið fleiri.

Deildin stóð fyrir stelpuspjalli 
þar sem kveniðkendur Vestra í 
6.-10. bekk komu saman ásamt 
foreldrum sínum og hlýddu á 
fyrirlestra um framtíðarsýn 
félagsins, liðsheild og hvernig 
maður byggir upp karakter 
í liði.

Sérstaka athygli  vakti 

fyrirlestur sem Dagbjört Ósk 
Jóhannsdóttir, liðsmaður 
í 10. flokki, flutti en hún 
sagði frá þátttöku sinni 
á ráðstefnunni "Sýnum 
karakter" sem haldin var 
af ÍSÍ og UMFÍ í september 
síðastl iðnum. Þar var 
Dagbjört Ósk fulltrúi KKÍ 
en flestir ráðstefnugestir 
voru á aldrinum 13-25 ára. 
Á vefslóð Sýnum karakter er 
að finna heilmikið efni sem 
nýtist bæði þjálfurum og 
iðkendum til uppbyggingar 
í íþróttum og lífinu almennt.

Skemmtiferðaskip 
mikilvægust fyrir 

Ísafjarðarhöfn
Enginn hafnarsjóður á 

landinu á eins mikið undir 
skemmtiferðaskipum og hafnir 
Ísafjarðarbæjar. Áætlað er að 
tekjur af skemmtiferðaskipum 
nemi 44% ef tekjum hafnarsjóðs 
og er það hæsta hlutfall á landinu. 
Þetta kemur fram í árlegri 
úttekt Sambands íslenskra 
sveitarfélaga á fjárhagsstöðu 

íslenskra hafna, sem er unnin 
fyrir Hafnasamband Íslands.

Tólf hafnasjóðir höfðu tekjur 
af skemmtiferðaskipum á 
síðasta ári, alls um 662 milljónir 
króna. Þessar tekjur hafa farið 
vaxandi undanfarin ár, 2015 
námu tekjurnar 560 milljónum 
og 2014 473 milljónum.

D a n i e l  W a l e 
A d e l e y ,  l e i k m a ð u r 
handk natt leiksdei ldar 
Harðar á Ísafirði, var í 
síðustu viku valinn U-18 
landsliðshópinn. Alls voru 
55 leikmenn valdir til að 
mæta á landsliðsæfingar 
áður en Heimir Ríkharðsson 

Valinn í U-18 landsliðið
landsliðsþjálfari  velur 
endanlegan lok ahóp. 
Æfingarnar fara fram um 
næstu helgi. Landsliðið 
tekur þátt í U-18 Sparkassen 
Cup í Þýskalandi í byrjun 
janúar.

Það er ekki á hverjum 

d e g i  s e m  í s f i r s k i r 
handknattleiksmenn eru 
valdir í landslið, en stígandi 
hefur verið í starfi Harðar 
síðustu ár.

Daníel hefur lagt mikið á 
sig við æfingar undanfarin 
ár og verið burðarás í sínum 

flokkum. Meðal annars 
var hann í liði 4. fl. karla 
sem náði framúrskarandi 
árangri í bæði fyrra og 
árið á undan. Að sögn 
þjálfara Harðar, Óskar Jóns 
Guðmundssonar, er Daníel 
mikið efni og getur náð 
langt í handboltanum 
haldi hann rétt á spilunum 
á næstu árum.
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Nú gerum við betur

Kæri kjósandi
Nú er komið að því að byggja 

upp og styðja við. Um land 
allt sjáum við tækifærin til 
að gera betur, en um leið 
þurfum við stefnubreytingu 
og breytta forgangsröðun í 
þágu byggðanna. Innviðir og 
hryggjarstykki samfélaganna 
eru vanrækt – vegirnir, 
hafnirnar, skólarnir, sjúkrahúsin 
og heilsugæslurnar. Mis-
skiptingunni verður að ljúka 
og tækifærið til þess er núna. 
Með því að færa fólki um allt 
land tækifæri til menntunar og 
atvinnuuppbyggingar jöfnum 
við stöðu fólks. Það er hægt að 
jafna lífskjörin í landinu með 

ábyrgum og skynsömun hætti 
án þess að skattleggja almennt 
launafólk. 

Vid erum rík af auðlindum 
lands og sjávar. Fjölbreytt 
náttúra, saga og menning 
eru hin sterku einkenni 
l a n d s h l u t a n s.  Tæ k i f æ r i n 
okkar í Norðvesturkjördæmi 
blasa hvarvetna við og felast 
ekki síst í unga fólkinu sem 
þyrstir í menntun og störf í 
heimabyggð, því hér líður þeim 
vel. Hér viljum við gefa þeim 
tækifæri til að hlúa að foreldrum 
sínum og ala upp börnin sín 
á grundvelli jafnra tækifæra, 
með lengra fæðingarorlofi 
og húsnæði á viðráðanlegum 

kjörum. Hlúum að nýliðum í 
landbúnaði og sjávarútvegi 
og gerum breytingar á 
sjávarútvegsker finu sem 
byggðarlög á landsbyggðinni 
munar um. Styðjum við 
göfugt starf bænda, sem 
eru gæslumenn landsins, 
byggðarinnar og náttúrunnar 
og holla matvælaframleiðslu til 
sjávar og sveita. Umhverfismál 
eru efnahags- og atvinnumál. 
Náttúran er gjöful í kjördæminu 
okkar, en gleymum því ekki að 
við höfum hana aðeins að láni 
frá næstu kynslóð og því ber 
okkur að stíga varlega til jarðar.  

Í  kosningum nú sem 
endranær er valdið sett 
í  hendur kjósenda. Það 
er einlæg von okkar sem 
sækjumst eftir þínu umboði 
að þú takir því valdi fagnandi, 
mætir á kjörstað og setjir X 
við þann kost sem þú telur 
bestan fyrir samfélagið okkar, 
náttúruna og framtíðina.

Lilja Rafney Magnúsdóttir
Bjarni Jónsson
Rúnar Gíslason
Dagrún Jónsdóttir

Höfundar skipa fjögur efstu 
sæti  á lista Vinstri hreyfi-
ngarinnar – græns framboðs 

Bjarni Jónsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Dagrún 
Jónsdóttir og Rúnar Gíslason

,,Ungar konur eru lykillinn að blómlegri byggð. 
Þar sem ungar konur velja sér að búa og eiga 
börnin sín, þar dafnar lífið, svo einfalt er það."

Guðlaug Kristjánsdóttir oddviti Bjartrar framtíðar
í Norðvesturkjördæmi

Guðlaug Kristjánsdóttir
1. sæti Norðvesturkjördæmi

Elín Matthildur Kristinsdóttir
3. sæti Norðvesturkjördæmi

Kristín Sigurgeirsdóttir
2. sæti Norðvesturkjördæmi

GRÆN, SKAPANDI OG HEIÐARLEG FRAMTÍÐ

Björt framtíð fyrir ungt fólk

G r æ n
f r a m t í ð

H e i ð a r l e g a
f r a m t í ð

S k a p a n d i
f r a m t í ð
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Stundin nálgast

Þitt atkvæði skiptir máli er frasi sem þarf að endurtaka í sífellu 
því með kosningum tökum sameiginlega ákvörðun um hvað 
það er sem skiptir máli í okkar samfélagi. Þó margir haldi því 
fram að þeir séu ekki „pólitískir“ hafa allir skoðanir á samfélaginu 
okkar, með einum eða öðrum hætt svo öðrum frasa sé slegið á 
loft. Hverjum er slétt sama um aðgang að heilbrigðisþjónustu 
eða menntun, hver hefur enga skoðun á samgöngum, mokstri 
og hvað það er dýrt að fljúga suður, hvort við séum með eða 
móti fiskeldi og hvort ferðaþjónustan sé málið. Að finna svo 
skoðunum sínum farveg í þeim valkostum sem bjóðast er 
annað mál og hvort valkostirnir standa svo við stóru orðin er 
líka annar handleggur. Það er hins vegar ekkert vit í öðru en að 
reyna, finna framboð sem fellur best að lífsýninni, er trúverðugt 
og býður til starfans gott og heiðarlegt fólk.

Endurnýttur leiðari frá síðustu kosningum  BS
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TRYGGJUM AÐ STERK RÖDD 
LANDSBYGGÐARINNAR HLJÓMI Á ÞINGI
• Afnemum verðtryggingu af neytendalánum 
 og �arlægjum húsnæðisliðinn úr vísitölunni
• Auðveldum ungu fólki að eignast húsnæði 
 - svissneska leiðin
• Afnemum frítekjumarkið

• Höfnum landsbyggðarsköttum, svo sem   
 vegatollum og hækkun virðisaukaskatts 
 á ferðaþjónustuna 
• Stórátak í uppbyggingu hjúkrunarrýma 
 og þjónustuíbúða
• Markmið okkar er að veikir borgi ekki  

2. sæti í Norðvesturkjördæmi
Halla Signý
Kristjánsdóttir

1. sæti í Norðvesturkjördæmi
Ásmundur Einar
Daðason
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Jöfnuður er auðlind sem 
leiðir til heilbrigðara 
samfélags

Látum hjartað ráða för Kjósum Samfylkinguna
www.xs.is

Ég sóttist eftir að leiða 
lista Bjartrar framtíðar í 
Norðvesturkjördæmi með það 
fyrir augum að tala máli ungs 
fólks, og þá sérstaklega ungra 
kvenna. Vegna þess að ungar 
konur ráða byggð, þar sem 
þær velja sér að búa lifnar yfir 
mannlífinu.

Þ á t t t a k a  m í n  í 
kosningabaráttunni í fjórð-

ungnum hingað til hefur bara 
styrkt mig í þeirri trú að rödd 
kvenna þurfi að heyrast betur 
í stefnumótun og umræðu. 
Til dæmis var ekki ein einasta 
s p u r n i n g  u m  s k ó l a m á l , 
heilbrigðismál eða menningu 
í oddvitaumræðum á RÚV í 
liðinni viku, þar sem saman voru 
komnir 7 karlmenn og 2 konur 
sem fulltrúar framboðanna. 

Rætt var um vegi, virkjun og 
iðnað, sem er vissulega mjög 
nauðsynlegt, en ansi litað af 
veruleika karlmennskunnar.

Ef ekki er rætt um nær-
þjónstu – mæðraskoðun, 
fæðingarhjálp, kennslu barna, 
félagslíf í bæjum, þorpum 
og sveitum, opnunartíma 
sundlauga, aðgengi að interneti 
eða menningarstarfsemi – í 

aðdraganda kosninga, eru 
hverfandi líkur á því að þau mál 
verði sett á oddinn hjá kjörnum 
fulltrúum á þingi. Það er bara 
svo einfalt.

Björt framtíð tók meðvitaða 
á k vö r ð u n  u m  a ð  t e f l a 
fram sterkum kvennalista í 
Norðvesturkjördæmi, af þeim 
ástæðum sem reifaðar eru hér 
að ofan. Einsleitni er engum til 
góðs, það er almenn regla.

Ég hef áralanga reynslu af 
jafnréttismálum, störfum að 
eflingu vinnumarkaðar fyrir 
fólk með háskólamenntun, 
auk umfangsmikillar innsýnar í 
félagsleg réttindakerfi landsins. 
Ég kem úr heilbrigðisgeiranum, 
hef starfað bæði sjálfstætt og 

Guðlaug Kristjánsdóttir

Kjósum fjölbreytileika og Bjarta framtíð
hjá LSH sem sjúkraþjálfari 
með ýmsum sjúklingahópum. 
Það veganesti óska ég eftir 
að fá að leggja af mörkum 
til að efla samkeppnisfærni 
Norðvesturkjördæmis um 
ungt fólk, framtíðarlífið í 
fjórðungnum.

Við stöl lurnar  í  efstu 
sætum listans hjá Bjartri 
framtíð vonum að kjósendur 
í Norðvesturkjördæmi séu 
reiðubúnir að hugsa út fyrir 
kassann og laða til sín nýtt fólk 
í þjónustustörfin á Alþingi. 

Höfundur  er  Guðlaug 
Kristjánsdóttir, oddviti Bjartrar 
framtíðar í NV-kjördæmi.

Weera Khiansanthia
Hafnargötu 7
Bolungarvík

Lést þann 20. október og verður jarðsunginn 
laugardaginn 28. október í Hólskirkju í 

Bolungarvík
Somporn Khiansanthia

Wannawat Khiansanthia
Linda Khiansanthia

og fjölskyldur
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Kjósum nýja forystu!

Velkomin öll á kosningaskrifstofur
VG í Norðvesturkjördæmi

Bjarni 2. sæti Lilja Rafney 1. sæti Dagrún Ósk 4. sæti Rúnar 3. sæti

Rögnvaldarsal, Edinborgarhúsinu, Ísafirði 
Fimmtudagur 16.30- 20.00. Föstudagur 16.00 - 20.00.

Kjördagur, laugardaginn 28. okt. 10.00 - 22.00 

Akstur á kjörstað: Sigríður Gísladóttir Sími  858 0805
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Eitt samfélag fyrir alla

Við	 stöndum	 frammi	 fyrir	
ýmsum	brýnum	verkefnum	sem	
nauðsynlegt	er	að	ráðast	í	svo	við	
getum	tekist	á	við	framtíðina	með	
öllum	sínum	tækifærum.				

Við	 frambjóðendur	Samfylk-
ingarinnar	í	Norðvestur	kjördæmi	
höfum	lagt	áherslu	á	nokkur	mál	
sem	 við	 teljum	 afar	 brýnt	 að	
komist	 til	 	 framkvæmda	 til	 að	
bæta	lífsskilyrði	fólks.

Jafnrétti til náms í öflugu 
menntakerfi. 

Efnahagur	 má	 aldrei	 ráða	

möguleikum	til	menntunar.	Bestu	
skólakerfi	 heims	 eru	 þau	 sem	
leggja	 áherslu	 á	 jöfnuð	 þannig	
að	 félagsleg	 og	 fjárhagsleg	
staða	 nemenda	 hafi	 ekki	 áhrif	
á	 möguleika	 þeirra	 til	 góðrar	
menntunar.	Liður	í	árangursríku	
skólastarfi	 er	 að	 tryggja	 öllum	
nemendum	 jöfn	 tækifæri.	 Nú	
geta	 nemendur	 sem	 eru	 25	 ára	
eða	eldri	ekki	verið	öruggir	um	
að	fá	inngöngu	í	framhaldsskóla	
og	þeim	vísað	í	dýrt	einkarekið	
nám,	ætli	þeir	að	sækja	sér	aukna	
menntun	og	 styrkja	 stöðu	 sína.	
Þessu	ætlum	við	að	breyta.

Höfnum einkavæðingu 
heilbrigðiskerfisins og bætum 
heilbrigðisþjónustu í opinberri 

eigu. 
Eitt	 af	 grunnstefum	 jafn-

aðarmanna	 er	 að	 heilbrigðis-
þjónusta	 sé	 rekin	 af	 hálfu	 hins	
opinbera	 til	 að	 tryggja	 að	allir,	
óháð	 efnahag,	 eigi	 völ	 á	 bestu	
fáanlegu	 heilbrigðisþjónustu	
hverju	sinni.	Samfylkingin	ætl-
ar	 að	 lækka	 kostnaðarþáttöku	
sjúklinga	með	það	lokamarkmið	
að	 heilbrigðisþjónustan	 verði	
gjaldlaus.	Að	lenda	í	veikindum	
á	 ekki	 að	 setja	 fjárhag	 fjöl-
skyldna	 og	 einstaklinga	 í	
uppnám.	 	 Með	 aukinni	 sér-
hæfingu	 læknisþjónustu	 sem	
fer	 fram	 á	 Landsspítalanum	 er	
nauðsynlegt	að	standa	vörð	um	
grunnheilbrigðisþjónustuna	 á	
landsbyggðinni	 og	 efla	 heilsu-
gæsluna.	

Aukinn stuðningur við 
ungar fjölskyldur. 

Við	 verðum	 að	 fjárfesta	 í	
fólki.	Yfir	6000	börn	líða	skort	
í	 samfélaginu.	 Það	 er	 ekki	
boðlegt	 í	 einu	 ríkasta	 landi	
heims.	 Helmingur	 einstaklinga	

er	 dottinn	 úr	 vaxtabótakerfinu	
og	 fjórða	 hver	 fjölskylda	 er	
dottinn	 úr	 barnabótakerfinu.	
Við	 breytum	 þessu	 með	 því	
að	 tvöfalda	 barna-bætur	 og	
vaxtabætur.	

Stórsókn gegn ofbeldi.
	Samfylkingin	ætlar	að	fara	í	

stórsókn	gegn	hvers	kyns	ofbeldi,	
kynferðisofbeldi,	netofbeldi	sem	
og	 heimilisofbeldi.	 Í	 þennan	
málaflokk	 ætlum	 við	 að	 setja	
einn	milljarð	króna	árlega		næstu	
fjögur	 árin	 	 Það	 þarf	 að	 efla	
löggæsluna	og	gera	málsmeðferð	
ofbeldisbrota	 markvissari.	 Það	
gerum	 við	 með	 þ	 ví	 að	 fjölga	
lögregluþjónum	og	hækka	laun-
in.	Fræðsla	 og	 forvarnir	 gegna	
lykilhlutverki	í	baráttunni	gegn	
ofbeldi.	 	 Við	 þurfum	 að	 auka	
fræðslu	til	brotaþola	og	gerenda	
í	 nútíma	 og	 framtíð	 sem	 mun	
án	 efa	 hafa	 áhrif	 og	 fækka	
ofbeldisbrotum.		Samræma	þarf	
móttöku	þolenda	kynferðis-	og	
heimilisofbeldis	um	allt	land	og	
efla	 faglega	aðstoð.	Þá	þarf	 að	
tryggja	brotaþolum	gjaldfrjálsa	
sálfræðiþjónustu.	

Stór verkefni framundan. 

Á	 Vestfjörðum	 og	 í	 kjör-
dæminu	öllu	eru	gríðarlega	stór	
innviðaverkefni	 framundan.	
Uppbygging	 Dynjandisheiði	
og 	 f r eka r i 	 vegbætu r 	 í	
Arnarfirði,	Vestfjarðarvegur	60,	
veglagning	 um	 Veiðileysuháls,	
Álftafjarðargöng,	 vegur	 um	
Vatnsnes,	 nýtt	 flugvallarstæði	
fyrir	 norðanverða	 Vestfirði,	
hafnarframkvæmdir,	 fjarskipta	
og	 ljósleiðaravæðing.	 	 Þau	
framlög	sem	sitjandi	ríkisstjórn	
gerir	 ráð	 fyrir	 til	 samganga	 og	
fjarskipta	eru	of	lítil.	Það	hamlar	
eðlilegri	þróun	atvinnulífsins	og	
rýrir	 búsetuskilyrði	 víðs	 vegar	
um	landið.	Ástand	vegakerfisins	
er	 orðið	 bágborið,	 auka	 þarf	
nýframkvæmdir	og	viðhald	ekki	
síst	m.t.t.	fjölgunar	ferðamanna	
á	 vegum	 landsins.	 Til	 auka	
samkeppnishæfni	 fyrirtækja	
og	 svæða	 þurfa	 innviðirnir	 að	
vera	 í	 lagi.	 Það	 skiljum	 við	
jafnaðarmenn.

Tryggjum	 jafnaðarmönnum	
góða	kosningu	um	allt	 land	og	
látum	hjartað	ráða	för

Arna	Lára	Jónsdóttir,	skipar	2.	
Sæti	á	lista	Samfylkingarinnar	í	
Norðvesturkjördæmi

Arna Lára Jónsdóttir

MIÐFLOKKURINN
NORÐVESTURKJÖRDÆMI

Mótaðu framtíðina með okkur!
Við ætlum að:
• styðja við að fiskeldi við Ísafjarðardjúp verði að 
 veruleika, í sátt við náttúruna.
• trygg ja að veglagning um Teigskóg verði að 
 veruleika án tafa.
• styðja við að áform um Hvalárvirkjun verði 
 að veruleika.
• trygg ja stórbætt afhendingaröryggi raforku.
• styðja við innanlandsflug og trygg ja áframhaldandi 
 veru flugvallarins í Vatnsmýrinni.
• vinna að því að hugmyndin um „Þjóðveg 2“ verði 
 að veruleika.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Formaður Miðflokksins

Aðalbjörg Óskarsdóttir
5. sæti Norðvesturkjördæmi

Bergþór Ólason
1. sæti Norðvesturkjördæmi
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Fiskeldi á
vísindalegum grunni
Gefum grænt ljós á fiskeldi í Djúpinu fyrir áramót

vidreisn.is

KJARKUR
TIL AÐ BREYTA
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Miðflokkurinn – við 
ætlum!

Miðflokkurinn býður nú 
fram í fyrsta sinn, undir tryggri 
forystu Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar, sem er sá 
stjórnmálaforingi nú um stundir 
sem hefur sýnt það best að hafa 
hæfileika og festu til að takast á 
við stór og flókin úrlausnarefni 
og ná árangri.

Vextirnir
Megináhersla Miðflokksins 

fyrir komandi kosningar er 
e n d u r s k i p u l a gn i n g  f j á r -
málakerfisins, markmiðið er 
að skipuleggja fjármálakerfi 
landsins þannig að það þjóni 
almenningi og fyrirtækjum 
sem best.  Megináherslan 
með þeirri heildstæðu áætlun 
sem flokkurinn hefur kynnt 
er að ná niður vaxtastigi í 
landinu.  Hagsmunirnir eru 
gríðarlegir.  Fyrir fjölskyldu 
sem skuldar 25 milljónir, 
samsvarar 2% vaxtalækkun því 
að vaxtakostnaður heimilisins 
lækki um 500 þúsund á ári 
– hálfa milljón! – og það er 
ráðstöfunarfé eftir skatt.

Ísland allt - byggðamálin
Ísland allt – byggðastefna 

Miðflokksins hefur það að 
markmiði að láta landið allt 
vinna sem eina heild.  Eins 
og íbúar landsbyggðarinnar 
þekkja þá hefur þjónusta sogast 
til höfuðborgarsvæðisins á 
undanförnum árum og kjör-
tímabilum.  Það þarf að tryggja 
sem jafnast aðgengi íbúa 
landsins að þeirri þjónustu sem 
hið opinbera bíður upp á.  Hluti 
af „Ísland allt“ áætluninni er 
uppbygging sérfræðiþjónustu 
á landsbyggðinni og styrking 
heilsugæslunnar.  Lykilatriði 
í jöfnu aðgengi landsmanna 
að þjónustu er staðsetning 
innanlandsflugsins í Vatnsmýri. 

Vegirnir
Kostnaður við að nota 

vegakerfið er of hár.  Í dag 
er skattlagning á umferð og 

ökutæki umtalsvert meiri en 
þeir fjármunir sem varið er 
til vegagerðar og viðhalds 
vegakerfisins.  Áður en vegtollar 
koma til skoðunar þarf að tryggja 
að þeir fjármunir sem þegar eru 
teknir af vegfarendum skili sér 
til uppbyggingar vegakerfisins.  
Þar er af nógu að taka.  Þó að 
stórframkvæmdirnar séu mest 
áberandi, þá er nauðsynlegt 
að ráðast í átak á safn- og 
tengivegum til sveita.  Ein 
hugmynd, sem Miðflokkurinn 
vill láta skoða alvarlega er að 
leggja bundið slitlag á fáfarna 
vegi, í núverandi veglínu, með 
lækkuðum hámarkshraða.

Nám framtíðarinnar
Miðflokkurinn leggur áherslu 

á að stuðningur við iðn- og 
verknám á framhaldsskólastigi 
ve r ð i  a u k i n n  o g  a ð  á 
háskólastiginu verði áherslan 
á tækni- og raungreinar aukin 
verulega.  Við verðum að aðlaga 
öll skólastigin að þeirri framtíð 
sem við okkur blasir.  

Að endingu; Teigskógur, 
fiskeldi og Hvalárvirkjun: Já, 

já og já.
Miðflokkurinn ætlar að koma 

veglagningu um Teigskóg af 
stað án tafa, með lagasetningu 
ef þörf er á.  Miðflokkurinn er 
fylgjandi því að fiskeldi fái að 
byggjast upp við Ísafjarðardjúp, 
í sátt við náttúruna með þeim 
mótvægisaðgerðum sem 
færar eru í nútíma fiskeldi.   
Miðflokkurinn er fylgjandi því 
að áform um Hvalárvirkjun 
nái fram að ganga, enda hefur 
virkjunarkosturinn verið í 
nýtingaráætlun. Til viðbótar 
virkjunaráformunum þarf að 
ganga til þess verks að tryggja 
raforkuöryggi á norðanverðum 
Vestfjörðum.

Bergþór Ólason
Oddvit i  Miðf lok ksins í 

Norðvesturkjördæmi

Bergþór Ólason

GUNNAR INGIBERG 
GUÐMUNDSSON

2. SÆTI

EVA PANDORA 
BALDURSDÓTTIR 

1. SÆTI RANNVEIG 
ERNUDÓTTIR

3. SÆTI
SUNNA 

EINARSDÓTTIR
5. SÆTI

RAGNHEIÐUR 
STEINA ÓLAFSDÓTTIR

4. SÆTI

Nýtum kosningarétt okkar
Tveir dagar í kosningar. 

Kosningar sem komu nokkuð 
óvænt til okkar og rifu okkur 
upp að værum blundi. Mörgum 
finnst þeir ekki hafa verið teknir 
alvarlega þegar þeir settu 
krossinn með sannfæringu á 
kjörseðilinn fyrir ári.  Hvað er 
þá til ráða? 

Hér í NV kjördæmi höfum 
við úr að velja níu framboðum 
sem bjóða fram krafta yfir 
hundruð einstaklinga, öll til 
góðra verka skulum við halda. 
Það er úr vöndu að ráða. Það 
sem fólk kallar eftir er stöðuleiki 
í stjórnmálum, fólk setjist niður 
og hefji samtal um hvernig 
hægt sé að ná góðum árangri 
og að þjóðarskútan fari nú að 
sigla lygnan sjó. 

Það er augljóst að núna í 
þessum kosningum er horft 
til Framsóknarflokksins sem 
sterkt afl til að koma inn í 
ríkisstjórn sem hefur það að 
leiðarljósi að horfa fram og 
vera þátttakandi í pólitísku 
samtali inn á Alþingi. Það 
hefur sýnt sig í umræðunni 
undanfarna daga að fólk ber 
mikið traust til  Sigurðar Inga 
og Lilju Alfreðsdóttur til góðra 
verka, því er mikilvægt að þau 
fái öflugt fylgi inn á þing . 

Byggðamál
Það er mjög mikilvægt að 

kjördæmin eigi sterkar raddir 
sem skila þeim baráttumálum 
sem að okkur snúa inn í 
umræðuna. Hvert landssvæði 
hefur ákveðna sérþarfir og 
það er ljóst að við þurfum 
kröftuga raddir til að standa 
fyrir þeim. Við erum óhrædd 
við að benda á að það sérstakar 
aðgerðir í byggðarmálum að 
norskri fyrirmynd. Lægri skattar 
þeirra sem búa á ákveðnum 
sk i lgre indum stöðum á 
landsbyggðinni og líka við 
viljum fella niður afborgun 
námslána fyrstu fimm árin 
fyrir þá sem eru búsettir  á 
landsbyggðinni.  Þetta eru 
alvöru hugmyndir sem við 
viljum tala fyrir.  

Hverjar eru kröfur kjósenda 
til okkar?

Við eigum að hlusta.
Við eigum að þora.
Við eigum að vera áræðin.
Við eigum að vera með.

Ég býð mig fram til þátttöku 
og treysti á að atkvæði þitt kæri 
kjósandi skili mér inn á Alþingi. 
Þar sem ég legg mig fram við 
að taka þátt í samtali og skila 
rödd okkar inn á Alþingi. 

Halla Signý Kristjánsdóttir, 
höfundur skipar 2. sæti á 
lista Framsóknarflokksins í NV 
kjördæmi.

Halla Signý Kristjánsdóttir
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Dagana 2. - 4. nóvember 
fer fram fjáröflunar átakið 

Neyðarkall  
björgunarsveitanna. 

Aukin verkefni 
björgunarsveitanna kalla 

á meira fé til starfseminnar og 
því hvetjum alla til þess að taka 

vel á móti okkar sjálfboðaliðum.
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Auglýsing um kjörfund vegna 
alþingiskosninga 28. október 2017 

Kjörfundur	vegna	alþingiskosninga	verður	haldinn	þann	28.	október	2017.	Kjörfundur	
hefst	kl.	9	og	stendur	til	kl.	21	í	1.-3.	kjördeild	en	til	kl.	20	í	4.-6.	kjördeild.	Kosið	verður	

á	eftirtöldum	stöðum:

1.-3.	kjördeild	í	Menntaskólanum	á	Ísafirði
4.	kjördeild	í	Grunnskólanum	á	Suðureyri
5.	kjördeild	í	Grunnskólanum	á	Flateyri
6.	kjördeild	í	Félagsheimilinu	á	Þingeyri

Sérstök athygli er vakin á því að kjörfundi í Menntaskólanum á Ísafirði lýkur kl. 21.

Kjörskrá	liggur	frammi	til	kjördags	á	skrifstofu	Ísafjarðarbæjar	í	Stjórnsýsluhúsinu,	
Hafnarstræti	1	Ísafirði.	Einnig	geta	kjósendur	kannað	hvar	þeir	eru	á	kjörskrá	á	síðunni	

www.kosningar.is	

Kjósendur	eru	minntir	á	að	hafa	með	sér	persónuskilríki	á	kjörstað.	Aðsetur	
yfirkjörstjórnar	á	kjördag	verður	í	Menntaskólanum	á	Ísafirði.	Sími	yfirkjörstjórnar	á	

kjördag	er	450-4407.		

Yfirkjörstjórn	Ísafjarðarbæjar
Hildur	Halldórsdóttir		formaður

Aðalbjörg	Sigurðardóttir
Björn	Davíðsson

Í æsku þráði ég ekkert heitar 
en að verða lögfræðingur 
þegar ég yxi úr grasi. Mig 
dreymdi um að geta hjálpað 
fjölskyldum og börnum í 
sömu eða sambærilegum 
aðstæðum og ég ólst upp 
við, það er að segja óttann 
við að verða vísað úr landi. 
Mínir kæru Ísfirðingar vita 
flest allir hvers vegna ég lifði 
í þessum ótta. Þetta virkaði 
eins og einhver formgalli, mér 
var ekki leyfilegt að vera hérna 
vegna þess að ég bjó hjá afa og 
ömmu en ekki blóðforeldrum 
mínum. 

Í  s u m a r  f y l g d i s t  é g 

Félagslegt jafnrétti í þjóðfélaginu okkar

Isabel Alejandra Diaz

með málum innflytjenda, 
flóttamanna og hælisleitenda 
úr fjarlægð. Þau mál hafa verið 
mikið í kastljósinu og fór ég 
að fylgjast betur með þeim 
þegar mér var bent á mál 
tveggja stúlkna sem vísa átti 
úr landi ásamt fjölskyldum 
sínum. Þó að aðstæður mínar 
og stúlknanna voru ekki þær 
sömu gat ég undir eins fundið 
til með þeim þar sem ég hafði 
sjálf búið við óvissu. Ég átti 
ekki eitt aukatekið orð yfir 
þeirri staðreynd að þetta væri 
að enn að henda börn, 17 
árum eftir að ég upplifði þessa 
ósanngirni. 

Mér ofbauð er ég heyrði 
að það kæmi ekki til greina 
að endurskoða mál sem 
„tilviljanakennt“ skutust 
upp í umræðunni. Afstaða  
stjórnvalda var skýr eins og 
svo oft áður og það hræddi 
úr mér líftóruna. Ef það var 
ekki hægt að taka á þessu á 
„réttum forsendum“, var þá 
í það minnsta ekki hægt að 
gera það af mannúð, samúð, 
góðvild og umhyggju? Það 
var löngu vitað að búið var 
að brjóta gegn Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og 
að Dyflinnarreglugerðin 
heimilaði en neyddi ekki 
stjórnvöld til þess að vísa fólki 
burt. Ástandið var komið fyrir 
neðan allar hellur og eitthvað 
þurfti að gerast til þess að 
breyta því. 

Þá rakst ég á Unga jafn-
aðarmenn, ungliðahreyfingu 
Samfylk ingarinnar,  sem 
mótmæltu á friðsælan hátt 
á þingpöllum Alþingis, 
með borða er á stóð „Virðið 
barnasáttmálann“. Þetta var 
nákvæmlega það sem þurfti 
að gerast. Þetta er það sem 
þarf að gerast í hvert skipti sem 
börn eru svipt framtíð sinni og 
fullorðnir lífi sínu. Okkur ber að 
taka þátt í samfélaginu sem við 
búum í og stuðla að samheldni 
og berjast gegn öllu mótlæti. 

Kemur þá að því  að 
Samfylkingin leggur fram 
frumvarp um að veita 
stúlkunum og fjölskyldum 
þeirra ríkisborgararétt og í 
kjölfarið eru 23 þingmenn 
Alþingis f lutningsmenn 
frumvarpsins. Svo fer allt eins 
og oft áður þegar kemur 
að stjórnmálum hér á landi 

og við sitjum eftir í óvissu, 
eina ferðina enn. Þó var 
dauf vonarglæta í öllu sem 
gekk á því þessi mál voru 
ekki gleymd. Samfylkingin 
ætlaði að leggja kapp á að 
frumvarpið yrði samþykkt 
fyrir kosningar. Þarna sá ég að 
þetta var eini flokkurinn sem 
hafði frumkvæði og áræði til 
þess að leggja áherslu á þessi 
mál af alvöru og vildi tryggja 
börnum á flótta almennilega 
og sanngjarna meðferð.

Nú horfir svo við að það eru 
yfir 40 mál í Dyflinnarmeðferð 
og efnislegri meðferð. 27. 
september síðastliðinn voru 
breytingar á útlendingalögum 
samþykktar en ekki er vitað 
yfir hve mörg börn þau lög 
munu ná. Svo við þurfum að 
gera betur, þessari baráttu er 
hvergi nærri lokið. 

Þegar ég flutti  suður 
ákvað ég að kynna mér starf 
Ungra jafnaðarmanna og 
stefnumál Samfylkingarinnar. 
Æskudraumarnir mínir höfðu 
tekið á sig nýja mynd, ég 
stefndi annað en í lögfræðina 
en vissi að ég gæti samt lagt 
mitt af mörkum. Það starf 

sem fer fram hjá Ungum 
jafnaðarmönnum talaði til 
mín og varð ég sannfærð um 
að ég vildi vera hluti af þessari 
hreyfingu. Mín persónulega 
reynsla og upplifun sem 
einstaklingur af erlendu 
bergi brotinn hefur leitt 
mig til opinberrar umræðu 
um almenn mannréttindi 
og þau brot sem eiga sér 
stað, þá sérstaklega í garð 
barna sem eru ekki að leita 
að neinu öðru en öryggi. 
Ég komst að því að þetta 
væri rétti vettvangurinn fyrir 
mig og í raun allra sem eru 
hlynntir félagslegu jafnrétti 
í þjóðfélaginu og almennum 
mannréttindum. 

Þetta var mín nálgun að 
flokk jafnaðarmanna; þeirra 
sem vilja jafnrétti fyrir alla 
óháð kyni, aldri, uppruna 
og efnahag. Flokkur sem 
ætlar í sókn af fullum krafti 
og einlægni, sem hefur nú 
þegar sýnt sig og sannast. 

Isabel Alejandra Diaz
Háskólanemi, verkefnis-

stjóri Tungumálatöfra og 
ungur jafnaðarmaður.
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Ísafjarðarbær	auglýsir	eftir	umsóknum	um	stöðuleyfi	fyrir	
gáma,	báta	og	aðra	lausafjármuni	s.b.r.	2.6.	kafla	um	stöðuleyfi	
í	byggingarreglugerð	nr.	112/2012.	Sækja	þarf	um	stöðuleyfi	til	
að	láta		lausafjármuni	standa	lengur	en	tvo	mánuði	utan	þeirra	
svæða	sem	eru	sérstaklega	skipulögð	og	ætluð	til	geymslu	

slíkra	lausafjármuna,	þ.m.t.	á	lóðum.

Ísafjarðarbær	innheimtir	gjöld	vegna	útgáfu	stöðuleyfa	með	
tilvísun	til	51.	og	53.	gr.	laga	um	mannvirki	nr.	160/2010	sem	

hér	segir:

Stöðuleyfi hjólhýsa, báta o.þ.h. kr. pr. ár  22.192 kr. 
Stöðuleyfi gáma kr. pr. ár.  39.750 kr.

Gjaldskrá	gatnagerðar-	og	byggingarleyfisgjalda	í	Ísafjarðarbæ	
gildir	frá:	1.	janúar	2017.

Grunntaxti	gjaldskrár	miðast	við	vísitölu	byggingarkostnaðar	í	
sept.	2016	131,6	stig.

Nánari	upplýsingar	er	að	finna	á	heimasíðu	Ísafjarðarbæjar	
www.isafjordur.is	og	á	skrifstofu	skipulags-	og	

byggingarfulltrúa	Ísafjarðarbæjar,	þar	sem	hægt	er	að	nálgast	
umsóknareyðublöð.

Frestur	til	að	skila	inn	umsóknum	er	til	15. nóvember 2017.

Axel Rodriguez Överby
-skipulags- og byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Umsóknir um stöðuleyfi 
fyrir gáma og aðra 

lausafjármuni.



12 FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2017

ÍSAFIRÐI
SKEIÐI 1

FIMMTUDAG  11-18
FÖSTUDAG 11-18
L AUGARDAG 10-16

OPNUM AFTUR EFTIR ENDURBÆTUR

SPENNANDI
OPNUNARTILBOÐ

H L Ö K K U M  T I L  A Ð  S J Á  Þ I G
F U L L  B Ú Ð  A F  N ÝJ U M  V Ö R U M

LENGDUR OPNUNARTÍMI L AUGARD. 28. OKT. TIL 1800

HEILSURÚM OG RÚMGAFLAR | STILLANLEG RÚM | SÓFAR | SVEFNSÓFAR | ELDHÚSSTOLAR OG -BORÐ | HÆGINDASTÓLAR  O.FL., O.FL.

REYNIR SIGURÐSSON
VERÐUR TIL RÁÐGJAFAR Í  

VERSLUNINNI FÖSTUDAG OG LAUGARDAG



FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2017 13

Á vorþingi á Valseyri reyndu bræðurnir Gísli og Þorkell og mágar þeirra, Vésteinn og Þorgrímur 
goði, að ganga í fóstbræðralag. Rétt áður en bræðralagið var innsiglað sagði Þorgrímur: "Hvað er 
í gangi hérna? Ég er ekkert skyldur Vésteini."

Gísla saga 
Súrssonar

10. hluti
Handrit: Elfar Logi Hannesson 
Teikningar: Ómar Smári Kristinsson
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Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir 
eftir umsóknum um styrki úr verkefninu Átaki til 
atvinnusköpunar. Veittir eru styrkir til 
nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða 
starfandi frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja. 

Minnum á stuðningsverkefnið
Átak til atvinnusköpunar

Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem 
hlotið gætu frekari ármögnun sjóða og árfesta   

Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða 
frumkvöðla og fyrirtækja

Að styðja við verkefni sem eru nýjung og skapa ný störf

Markmið verkefnisins

Þegar rætt er um opinberan 
stuðning við samgöngur, 
er jafnan mest talað um 
vegsamgöngur. Vestfirðingar 
vita hinsvegar að flug er ekki 
síður mikilvægt, en þar hamlar 
hár kostnaður oft för. 

Skoska leiðin felst í því að 
flug íbúa sem búsettir eru 
á svæðinu fá flugfargjöld 
niðurgreidd til helminga. Áfram 
munu ferðir á vegum fyrirtækja 
og ferðir ferðamanna vera á 
fullu verði. Markmiðið er að sú 
þjónusta sem ríkið niðurgreiðir 
á höfuðborgarsvæðinu, eins og 
leikhús og heilbrigðisþjónusta, 
sé ekki jafn óaðgengileg 
landsbyggðarfólki og hún er 
í dag. Einnig verði ódýrara að 
rækta vina- og fjölskyldutengsl. 

Vinir og fjölskylda geta ráðið 
byggð 

Slík niðurgreiðsla myndi henta 
íbúum á nær öllum Vestfjörðum, 
með ódýrara aðgengi að 
höfuðborgarsvæðinu í gegnum 
flugvellina á Ísafirði, Bíldudal 
og Gjögri. 

Ef litið er tíu ár aftur í tím-
ann sést að farþegum til 

Ísafjarðar hefur fækkað mikið. 
Væntanlega má tengja þetta 
að hluta bættum samgöngum 
á landi og fækkun íbúa. Hitt er 
þó ljóst að það er mikilvægt 
að farþegafjöldi haldist hár 
svo tíðni flugferða geti verið 
að minnsta kosti sú sem hún 
er í dag.

Búseta í fámennum bæjum 
getur haft í för með sér fjarvistir 
frá vinum og skyldfólk i . 
Reynslan frá Skotlandi bendir 
til þess að skoska leiðin auki 
samverustundir með vinum 
og fjölskyldu. Búsetuskilyrðin 
batna. Staðsetning og tengsl við 
vini og fjölskyldu eru nefnilega 
mikilvægir þættir í ákvörðun 
um búsetu. 

Viðreisn styður skosku 
leiðina

Á blaðamannafundi  á 
sunnudaginn var  kynnti 
Viðreisn áherslur sínar fyrir 
kosningarnar. Við höfum staðið 
við gefin loforð síðan í fyrra 
og teljum að enn þurfi að 
bæta í. Skoska leiðin er meðal 
áhersluatriða okkar. Skotið 
hefur verið á að kostnaðurinn 
sé á bilinu 6-800 milljónir, en 
nánari undirbúningur bíður 
nýrrar stjórnar. Við höfum kynnt 
hvernig við viljum fjármagna 
útgjöldin án skattahækkana eða 
á kostnað ábyrgrar hagstjórnar. 

Gylfi Ólafsson oddviti Við-
reisnar í Norðvesturkjördæmi

Viðreisn styður skosku 
leiðina í innanlandsflugi

Gylfi Ólafsson

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir
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Ísland allt blómstri
Við viljum skapa tækifæri um allt land með nýrri byggðastefnu. 

Við ætlum að skjóta fjölbreyttari stoðum undir íslenskan landbúnað, 
stuðla að náttúruvernd, hlúa að ferðamennsku og styðja við sögu 

og menningu landsins. Fyrir okkur öll.

Fyrir okkur öll
xd.is

xd.isFyrir okkur öll


