Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

23. september 2021

988 tbl - 21. árg.

Vont veður kom mörgum á óvart
Vonsku veður var á Snæfellsnesi
á þriðjudaginn þegar snörp lægð
gekk yfir landið. Gul viðvörun
var á norðanverðu nesinu og
appelsínugul að sunnanverðu,
fór vindur mest í um 50 metra á
sekúndu i kviðum á Hraunsmúla
í Staðarsveit og á Fróðárheiði
fór vindur mest í í 40 metra á
sekúndu í hviðum.
Hitastig fór niður í mínus
eina gráðu á heiðinni og snjóaði
töluvert þar þannig að ákveðið
var að loka heiðinni vegna
vanbúinna bíla sem lentu í
vandræðum og þurfti að kalla
út björgunarsveitina Lífsbjörg til
aðstoðar voru það 3 bílar sem
þurftu aðstoð. Á Vatnaleið var
krapi og lika yfir Seljadal en þar
voru ekki nein teljandi vandræði
sem vitað er, einnig varð vart við
slyddu í Ólafsvík, þar fór vindur
í 25 metra á sekúndu og sást það

vel á Bæjarfossinum en hann
fauk meira og minna út í veður
og vind.
þa

Fagnaðarfundir
í réttum

Réttað var í Þæfusteinsrétt
um síðustu helgi í ágætis veðri
og voru fjárskil með ágætum.
Það urðu fagnaðarfundir hjá
Vigdísi Júlíu Viðarsdóttur og
heimalningnum Agnarögn sem
fór á fjall í vor. Var hún frekar
smá þegar hún fór á fjallið og
sagði Sólveig Bláfeld Agnars
dóttir að þau hefðu ekki búist
neitt frekar við því að hún hefði

sumarið af á fjallinu. Agnarögn
kom þó öllum á óvart í rétt
unum. Hún var heldur ekki
lengi að finna mannfólkið sitt
í réttinni og urðu heldur betur
fagnaðarfundir eins og sjá má
á myndinni. Agnarögn verður
að sjálfsögðu sett á og spurning
hvort hún endar sem „gæludýr”
þa

Tæplega 30 þúsund ÞÍG tonn á Snæfellsnesi
Nýtt fiskveiðiár hófst þann 1.
september og Fiskistofa hefur
úthlutað aflamarki fyrir fiskveiði
árið 2021/2022. Heildarúthlutun
er 322 þúsund ÞÍG tonn sem er
lækkun um 37.000 ÞÍG tonn frá
því í fyrra. Úthlutun í þorski er
tæplega 209 þúsund tonn og
dregst saman um 32 þúsund
tonn frá fyrra ári. Úthlutun í
ýsu er rúm 39 þúsund tonn og
lækkar um 3 þúsund tonn milli
ára. Skýrist það m.a. á 8 þúsund
tonna aukaúthlutun sem var í
byrjun sumars.
Aflamarki er úthlutað á 424 skip
í eigu 308 aðila. Fimmtíu stærstu
útgerðarfyrirtækin fá 90,60% af
úthlutuðu aflamarki og hækkar
það hlutfall lítillega frá í fyrra.
Útgerðum á Snæfellsnesi
var úthlutað tæplega 29.726
tonnum, til skipa með heimahöfn
í Snæfellsbæ fer meirihluta þeirra
heimilda eða tæp 19.621 tonn,

Grundarfjörður fær 6.260,5 tonn
og Stykkishólmur rúmlega 2.844
tonn.
Innan Snæfellsbæjar skiptast
heimildir þannig eftir höfnum að
Hellissandur og Rif fá 14.260,5

FBsport
FBsport er íþróttavöruverslun staðsett á
Grundarfirði og á www.fbsport.is
FBsport býður upp á fjölbreytt úrval æfinga-,
hversdags- og útivistarfatnaðar á börn og
fullorðna.

Opnunartími næstu daga:
þriðjudag og miðvikudag kl 16-18
fimmtudag 23.sept kl 16-21 - kvöldopnun
þrið 28.sept kl 16-18
miðv 29.sept kl 16-18
fimm 30.sept kl 16-18

tonn, til Ólafsvíkur fara 4.829,5
tonn og til skipa með Arnarstapa
sem heimahöfn fara tæplega 531
tonn.
Kvótahæstu bátarnir í þorsk
ígildistonnum í hverri höfn eru
sem hér segir:
Arnarstapi:
Kvika SH		
Rán SH		
Huld SH		

348,8
87,3
32,6

Hellissandur/Rif:
Tjaldur SH		 3.713,2
Örvar SH		 2.309,8
Rifsnes SH		 1.558,7

Ólafsvík:
Steinunn SH		 1.072,2
Ólafur Bjarnason SH		 961,2
Bárður SH		 557,2
Grundarfjörður:
Hringur SH		 1.890,1
Farsæll SH		 1.752,1
Runólfur SH		 1.447,4
Stykkishólmur:
Þórsnes SH		 1.557,9
Bíldsey SH		 1.180,9
Gullhólmi SH		 1.024,7

Nánari sundurliðun er hægt að
finna inni á vef Fiskistofu.

Fleiri leiktæki

Frí sending úr vefverslun á næsta pósthús/póstbox

Með því að opna QR
kóðann með
myndavélinni á símanum
þínum kemstu beint inná
www.fbsport.is

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

Starfsmenn Snæfellsbæjar
hafa verið duglegir að bæta leik
aðstöðu barna í sveitarfélaginu í
sumar. Í síðustu viku var tveimur
glæsilegum leiktækjum komið

fyrir við ærslabelginn á Hellis
sandi og eins og sjá má slógu
þau strax í gegn hjá yngri kyn
slóðinni.

Tók þátt í Ironman Vitoria-Gasteiz
Steinunn Þorsteinsdóttir tók
þátt í Ironman ( Járnkarl) keppni á
Spáni 12. september síðastliðinn
en þetta er í annað skipti sem
hún tekur þátt í slíkri keppni.
Áður hefur hún tekið heilan
Ironman í Kaupmannahöfn árið
2017 og til stóð að taka Ironman
í Vitoria-Gasteiz í Baskalandi
á norður Spáni árið 2020 en
keppninni var frestað vegna
Covid. Í staðinn skellti Steinunn
sér í Laugarvegshlaupið hérna
heima á Íslandi sem er 55 km
utanvegahlaup. Haustið 2020
hófust svo æfingar fyrir keppnina
sem átti að vera 12. júlí 2021
en henni var svo frestað aftur
og varð að lokum að veruleika
12. september síðastliðinn.
Ironman keppni samanstendur
af 3,8 km sundi, 180 km á hjóli
og að lokum 42 km af hlaupi. Í
Ironman Vitoria-Gasteiz er byrjað
á að synda í stöðuvatni rétt fyrir
utan borgina, næst er hjólað um
fallegar sveitirnar í kring og að
lokum hlaupið í borginni sjálfri.
Segir Steinunn að þessar Járnkarls
keppnir séu mjög erfiðar og
ekkert megi út af bregða.
Eftir langt undirbúningstímabil
og um tíma efasemdir um að það
yrði nokkurn tíman að keppninni
sökum Covid var léttir að
komast á keppnisstað að morgni
keppnisdags en þó var ekki
öllum hremmingum lokið. Svarta
þoka var yfir keppnissvæðinu
og fresta þurfti rástímanum
þar sem keppnishaldarar vildu
ekki tína þúsund manns á
sundi í stöðuvatninu. Eftir að
rástímanum hafði verið frestað
í eina og hálfa klukkustund var
ákveðið að sleppa sundinu og fara
beint á hjólin. Þokunni létti þó
um það leyti sem þau byrjuðu að

hjóla og var komin sól og yfir 30°
hiti þegar hún byrjaði að hlaupa.
Steinunn sagði að keppnin hafi
verið mjög erfið í þessum hita
og að mikilvægt sé að hausinn sé
virkilega tilbúin í svona keyrslu.
Passa þarf vel upp á að nærast og
vökva sig vel. Fæturnir verða ansi
lúnir og maginn er kominn í hnút
eftir tuttugasta orkugelið en það
eina sem maður þráir er að komast
í mark og klára. Tilfinningin sé svo
góð að komast yfir marklínuna.
Steinunn var eini íslendingurinn
sem tók þátt í Ironman VitoriaGasteiz og endaði hún í 9. sæti
í sínum aldursflokki, 45-49 ára
konur. Þá var hún í 50. sæti af
öllum konum og 518. sæti yfir
allt en hún kláraði brautina á 11
klukkustundum og 54 mínútum.
Steinunni þykir ótrúlega gaman
að æfa þríþraut en til þess að
geta tekið þátt í keppnum eins og
Ironman þarf að taka æfingarnar
skipulega. Þjálfarinn hennar,
Geir Ómarsson, hefur sett upp

prógram fyrir hana þar sem
hún æfir allar þrjár greinarnar
og stundum allar sama daginn
auk þess sem hún æfir hlaup
með Ægir3 og KR-skokk. Henni
þykir skemmtilegast að hlaupa og
hefur hlaupið fjölmörg maraþon
og untanvegahlaup, bæði hér
heima og erlendis. Síðustu sex
ár hefur Steinunn árlega tekið

einhverja keppni í hlaupum, hjóli
eða þríþraut erlendis og hefur því
haft nóg að gera. Á meðfylgjandi
mynd er Steinunn að koma í
mark í Ironman Vitoria-Gasteiz
með bros á vör og ekki að sjá að
hún eigi erfiðar 11 klukkustundir
að baki.

verður haldinn í Fákaseli,
félagsheimili hestamanna í Grundarfirði
fimmtudaginn, 30. september 2021, kl. 20

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Stjórnarkjör
3. Önnur mál

Allir velkomnir

sj

Auglýsing
um kjörfundi
Auglýsing um kjörfundi í Snæfellsbæ
vegna alþingiskosninga
laugardaginn 25. september 2021

Ólafsvíkurkjördeild
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum í Ólafsvík.
Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00.
Hellissands- og Rifskjördeild
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Hellissandi. Kosning hefst kl. 10:00 og stendur til kl. 22:00.
Staðarsveitar- og Breiðuvíkurkjördeild
Kjörfundur verður haldinn í Grunnskólanum á Lýsuhóli.
Kosning hefst kl. 11:00 og stendur til kl. 20:00.

Munið eftir persónuskilríkjum.
Yfirkjörstjórn Snæfellsbæjar

Réttað í blíðviðri
Víða var réttað síðastliðinn
laugardag. Meðal annars var
réttað á Hrafnkelsstöðum og
Mýrum í Grundarfirði og í
Ólafsvíkurrétt og Þæfusteins
rétt í Snæfellsbæ. Dregið var
í sundur í góðu veðri á öllum
stöðum og áður en hafist var
handa í Ólafsvíkurrétt var
réttargestum boðið upp á
veitingar.

Meðfylgjandi myndir tók
Jóhanna Jóhannesdóttir í
Ólafsvíkurrétt og Stefanía
Bláfeld Viðarsdóttir í Þæfu
steinsrétt.
Um næstu helgi verður
réttað í Staðarsveit og Breiðu
vík, réttað verður á kjördag,
laugardaginn 25. september.
sj

Kökubasar
Slysavarnadeildarinnar Sumargjafar
verður á kjördag,
laugardaginn 25. sept. kl. 13.00
í Mettubúð.
Endilega komið og kaupið köku til að styrkja
slysavarnadeildina Sumargjöf.

Kjósum VG 25. september

Það skiptir máli
hver stjórnar
Tryggjum búsetujafnrétti með eflingu og uppbyggingu
samgangna, innviða og grunnþjónustu um land allt
Komum fram við náttúruna af virðingu, eflum grænar
fjárfestingar og nýsköpun til sjávar og sveita
Tryggjum velsæld og jöfnuð með réttlátri efnahagsstefnu
Styrkjum byggðatengdar aflaheimildir, eflum
strandveiðar og vinnum gegn samþjöppun í sjávrútvegi

1. sæti
Bjarni Jónsson

2. sæti
Lilja Rafney Magnúsdóttir

4. sæti
Þóra Margrét Lúthersdóttir

5. sæti
Lárus Ástmar Hannesson

3. sæti
Sigríður Gísladóttir

Heilsudagar Snæfellsbæjar
Snæfellsbær gerir heilsu hátt undir höfði dagana 29. september til 3. október
og heldur heilsudaga Snæfellsbæjar í fimmta skipti, nú sem hluta af ÍSÍ íþróttaviku Evrópu.
Á heilsudögum er lögð áhersla á að bjóða íbúum upp á heilsutengda viðburði og kynningar sem
henta öllum aldri. Það er fjölmargt í boði og ættu flestir að geta fundið viðburð sem vekur áhuga.
Það hefur aldrei verið mikilvægara að huga að líkamlegri og andlegri heilsu nú þegar mikið hefur
verið um félagslega einangrun og eru íbúar því hvattir til að mæta á viðburði, skella sér í laugina,
stunda útivist og aðra hreyfingu og anda að sér fersku lofti hér í okkar fallega sveitarfélagi.
Frítt er á alla viðburði.

Fimmtudagur 30. september
Kl. 09:00

Miðvikudagur 29. september
Kl. 11:00

Íþróttahús Snæfellsbæjar frá 9 - 12

Leikfimi fyrir 50 ára og eldri

Tímapantanir á noona.is/lifkiro

Íþróttahús Snæfellsbæjar

og í síma 578 - 7744

Umsjón: Brynja Mjöll Ólafsdóttir
Kl. 18:00

Kl. 09:00

Opinn íþróttatími fyrir fatlaða

Færni til framtíðar - fyrirlestur

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Félagsheimilið Klif

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir

Fyrirlestur um mikilvægi hreyfifærni

Kl. 09:00

Umsjón: Gestheiður Guðrún Sveinsdóttir

Fyrirlesari: Sabína Steinunn Halldórsdóttir
Kl. 10:00

Opinn jógatími fyrir alla

Vatnsleikfimi fyrir eldri borgara
Sundlaug Snæfellsbæjar

og skynþroska á líf og heilsu barna.

Kl. 20:00

Vignir Þór Bollasson kírópraktor

Fætur toga - göngugreining

Íþróttahús Snæfellsbæjar

Íþróttahús Snæfellsbæjar frá 10 - 17

Umsjón: Eva Hannesdóttir

Tímapantanir í s. 557 - 7100
Kl. 11:00

Íþróttahús Snæfellsbæjar

CF SNB býður öllum í prufutíma í Crossfit
í tímunum sem hefjast kl. 06:00, 12:00 og 17:15.

Opinn tími í boccia fyrir eldri borgara

Kl. 17:00

Sportabler og UMF Víkingur/Reynir
Íþróttahús Snæfellsbæjar

Barnagæsla í síðasta tíma dagsins.

UMF Víkingur/Reynir aðstoðar foreldra/forráðamenn
við að skrá iðkendur í Sportabler.
Kl. 20:00

Andleg heilsa og næring - fyrirlestur
Félagsheimilið Klif
Fyrirlestur um andlegan styrk

29.
sept.

og mikilvægi góðrar næringar.
Fyrirlesarar: Margrét Lára Viðarsdóttir
og Elísa Viðarsdóttir

Verslunin FBsport verður með sölu
á íþróttafatnaði í íþróttahúsi Snæfellsbæjar
frá kl. 17:00 - 20:00.

Færni til framtíðar
Sabína Steinunn Med Íþróttafræðingur hefur unnið með hugmyndafræði
sína í 10 ár með góðum árangri og ætlar 29.
að miðla þekkingu sinni með íbúum
sept
Snæfellsbæjar á fyrirlestri í Klifi 29. september.
Fyrirlesturinn fjallar um útikennslu og mikilvægi hreyfifærni og skynþroska á
líf og heilsu barna - útivera er allra meina bót.

Andleg heilsa og næring
Systurnar Margrét Lára og Elísa Viðarsdætur sameina krafta sína í
fyrirlestri 30. september í Klifi sem tekur á geðheilbrigði og næringu
og hvernig tengja megi þessa þætti saman til að hámarka árangur
í leik og starfi.

30.
sept.

Margrét Lára er íþróttafræðingur og klínískur sálfræðingur.
Elísa er næringar- og matvælafræðingur.
Báðar eru þær afrekskonur sem hafa leikið fjölmarga landsleiki
fyrir Íslands hönd í knattspyrnu.

Laugardagur 2. október
Kl. 11:00

Spinning með Sigga Scheving
Íþróttahús Snæfellsbæjar

Kl. 11:00

Þjálfun í vatni
Sundlaug Snæfellsbæjar (Forskráning í sundlaug)
Umsjón: Helga Guðrún Gunnarsdóttir

Kl. 11:00

Föstudagur 1. október
Kl. 16:30

Skokkað með Kristfríði
Íþróttahús Snæfellsbæjar

Frítt í sund
alla dagana

Íþróttahús Snæfellsbæjar
Kl. 12:00

Kl. 13:00

Fjölskylduhjólaferð með Fríðu og Jóhönnu
Íþróttahús Snæfellsbæjar
Umsjón: Fríða Sveinsdóttir og Jóhanna K. Bárðardóttir

Þjálfun í vatni

Kl. 14:00

Sundlaug Snæfellsbæjar (Forskráning í sundlaug)

Kynning á starfi UMF Víkings/Reynis
Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Helga Guðrún Gunnarsdóttir
Kl. 19:30

Foreldrabolti 6. - 10. bekkur
Íþróttahús Snæfellsbæjar

Umsjón: Kristfríður Rós Stefánsdóttir
Kl. 17:00

Foreldrabolti 1. - 5. bekkur

Þjálfarar kynna íþróttagreinar fyrir foreldrum

Mjúkt jógaflæði

og iðkendum. Allir velkomnir.

Íþróttahús Snæfellsbæjar
Mjúkt jógaflæði vinnur heildrænt með huga og líkama
þar sem áhersla er lögð á aukinn liðleika og andleg úthald.
Umsjón: Arna Dögg Tómasdóttir
Kl. 20:00

Sunnudagur 3. október
Kl. 10:00

Amerískur fótbolti - kynning fyrir 20 ára og yngri

Hafjóga (jóga í vatni)
Sundlaug Snæfellsbæjar

Ólafsvíkurvöllur - gervigras.

Umsjón: Arna Dögg Tómasdóttir

Farið yfir grunnatriði íþróttarinnar og spilað

Kl. 10:00

með þjálfurum frá Einherja.

Rauðhóll - Gengið með landverði Þjóðgarðsins
Frá Rauðhóli rann Prestahraun í sjó fram
allt frá Hellissandi til Skarðsvíkur.

Frítt verður í Sólarsport alla dagana, opnar æfingar

Fjallað um Prestahraun og nærliggjandi hraun.

hjá UMF Víking/Reyni og fjölmörg heilsutengd tilboð

Leiðin er 2,3 km og gangan tekur eina klukkustund.

hjá fyrirtækjum í bænum.

Hist við bílastæðið við Rauðhól kl. 10:00.
Kl. 11:00

Krílastund í sundlauginni
Fjölskyldusund fyrir yngstu krílin

1.
okt.

í heitri sundlaug.
Kl. 12:00

Íþróttaskóli fyrir leikskólabörnin
Íþróttahús Snæfellsbæjar

3.
okt.

Kl. 13:00

Opinn tími í Foam flex í CF SNB
CF SNB

Kl. 14:00

Frisbígolf - námskeið
Frisbígolfvöllur í Snæfellsbæ
Frisbígolf er ein örast vaxandi íþrótt í heiminum.
Á námskeiðinu verður farið yfir það hvernig frisbígolfdisk
er kastað og hvernig íþróttinni er háttað.
Umsjón: Árni Sigurjónsson

Berjumst gegn fátækt á Íslandi!
Afnemum tekjuskerðingar á elli- og örorkulífeyri.
Greiðslur frá lífeyrissjóðum
mega vera 328.000 kr. á ári án
þess að hafa áhrif en hafa þó
ekki áhrif á grunnlífeyri öryrkja.
Fjármagnstekjur öryrkja eru án
skerðinga að 98.640 kr. á ári.
Elli- eða örorkulífeyrisþegi með
atvinnutekjur yfir 100.000 kr. á
mánuði eða lífeyrissjóðsgreiðslur
meira en um 300.000 kr. á ári
lendir því í skerðingu lífeyris
almannatrygginga.

Ísland er með ríkustu löndum
heims. Undanfarin ár höfum við
verið í 6. sæti á lista Efnahags- og
framfarastofnunarinnar (OECD)
yfir ríki í þessum klúbbi ríkra
þjóða með mesta verga lands
framleiðslu á mann (GDP). Sagt
er að siðferði og gildi samfélags
sé metið á grundvelli þess hvernig
það kemur fram við aldraða og
veikburða.

Tekjuskerðingar
almannatrygginga

Samkvæmt upplýsingum frá
Tryggingastofnun rikisins mega
atvinnutekjur vera 1.200.000 kr.
án þess að hafa áhrif á greiðslur
ellilífeyris. Allar aðrar tekjur, s.s.
frá lífeyrissjóðum og fjármagns
tekjur mega vera 300.000 kr. á
ári án þess að hafa áhrif. Eftir að
frítekjumarki er náð er skerðingin
45% af ellilífeyrinum.
Hvað varðar öryrkja hafa allar
skattskyldar tekjur áhrif á örorku
lífeyri. Atvinnutekjur öryrkja
mega vera 1.315.200 kr. á ári án
þess að hafa áhrif á greiðslur.

Ríkið hefur gert þriggja
stoða lífeyriskerfi að
tveimur stoðum með
fátæktargildrum

Íslenska lífeyriskerfið er byggist
á þremur stoðum. Almanntrygg
ingum ríkisins; lífeyrissjóðum og
frjálsum einstaklingsb undnum
lífeyrissparnaði. Ekki þarf að
skoða kerfið lengi til að sjá að
ríkið hefur með tekjuskerðingum
leitt til þess að stoð ríkisins,
almannatryggingar, er ekki til
staðar fyrir langstærstan hluta
fólks. Þriggja stoða kerfið verður
tvær stoðir nánast um leið og
einstaklingur fær greiðslur frá
hinum tveimur stoðunum. Að
ekki sé talað um atvinnutekjur,
sýni viðkomandi einstaklingur
sjálfsbjargarviðleitni og sé virkur
þátttakandi í samfélaginu með
vinnu og öflun tekna. Ekki nóg
með það að velferðin byggist á
einstaklingnum sjálfum, hún
leiðir strax til skerðinga frá
velferðarríkinu og honum er
refsað fyrir að afla sér tekna!
Þetta hefur leitt í fátæktar og
fátæktargildra í velferðarríkinu

kirkjanokkar.is

Fjölskylduguðsþjónusta
í Ingjaldshólskirkju
sunnudaginn 26. september kl. 14.
Upphaf vetrarstarfsins.
Sambland sunnudagaskóla og almennrar guðsþjónustu.

Ísland, einu ríkasta landi heims.
Þetta skerðingakerfi er einnig
samfélagslega óhagkvæmt í ljósi
þeirrar þróunar í vestrænum
ríkjum að þeim vinnandi
einstaklingum sem bera uppi
velferðarkerfið fer hlutfallslega
fækkandi, vegna hækkandi
meðalaldurs.

Stefna Flokks fólksins:
lágmarksframfærsla
350.000 kr. skatta- og
skerðingalaust!

Þessu vill Flokkur fólksins
breyta. Forgangsmál flokksins
er að lágmarksframfærsla á
mánuði verði 350.000 kr.
skatta- og skerðingalaust. Við
viljum almannatryggingakerfi
sem tryggir lágmarksframfærslu
og afnám skerðinga, þar sem
víxlverkandi skerðingarreglur
læsa ekki fólk í fátæktargildru. Við
viljum heimila öllum öryrkjum
sem treysta sér til, að reyna fyrir
sér á vinnumarkaði í tvö ár án
skerðinga og án þess að örorka
þeirra sé endurmetin. Stefna
okkar hvetur einstaklinginn til
sjálfsbjargar og mun aldrei refsa
þeim né skerða tekjur þeirra,

sem vilja og geta bjargað sér
að einhverju leyti sjálfir. Það er
bæði siðferðislega rétt og virðir
sjálfsbjargarréttinn. Fyrir utan
að hvetja til þátttöku og virkni
í samfélaginu, sem skilar sér
aukinni velmegun.
Mikilvægt er að hætta að
skattleggja fátækt. Í því felst
réttlæti fyrir alla í ríku landi,
svo hér verði betra að búa.
Skattleysismörk á að hækka í
350.000 kr. á mánuði.
Efri árin eiga hvorki að vera
fátæktargildra né kvíðaefni.
Flokkur fólksins vill hækka
frítekjumark ellilífeyris vegna
lífeyristekna frá 25.000 kr. upp í
100.000 kr. og við munum leggja
niður skerðingar á ellilífeyri
vegna atvinnutekna.
Flokkur fólksins ætlar að
útrýma fátækt og óréttlæti á
Íslandi, svo allir fái lifað mann
sæmandi lífi. Lífsgæði eru ekki
einkaréttur útvalinna. Til að svo
verði þarf að krossa við F-lista
Flokk fólksins. Þannig styður þú
framgang þessara stefnumála.
Höfundur skipar 1. sæti á F-lista
Flokks fólksins í NV-kjördæmi.

ÞÆR TVÆR OG ÞÚ...
Þessar tvær konur geta ásamt þér ráðið
miklu - jafnvel úrslitum - um afl Framsóknarflokksins við myndun nýrrar
ríkisstjórnar eftir kosningar. Margt bendir til
þess að Norðvesturkjördæmið skipti
sköpum. Með framsæknu og samstilltu
átaki getum við mögulega tryggt að bæði
Lilja Rannveig og Halla Signý fylgi oddvita
listans inn á þing.
Þú veist hvar þú hefur Framsóknarflokkinn.
Hann hefur verið á sínum stað í ríflega
hundrað ár, fastur fyrir og orðheldinn í
fjölbreyttum áherslum sínum og órofa
varðstöðu fyrir landbúnað og sjávarútveg.

Hann hefur síðustu árin lyft Grettistaki í
samgöngumálum undir forystu formanns
síns og ráðherra. Nærtæk dæmi fyrir
kjördæmið okkar eru Kjalarnesið,
Teigsskógur, Dynjandisheiðin,
Arnarfjörður og Holtavörðuheiðin og
svo auðvitað Sundabrautin sem nú
er í fæðingu.
Framsóknarflokkurinn byggir upp traust
sóknarfæri sín út frá miðjunni. Honum er
treyst til samstarfs þvert á flokka. Traust
þitt getur riðið baggamuninn um
endanleg áhrif hans eftir kosningar.
Stjórnmál snúast nefnilega um traust.

Er ekki bara best að kjósa Framsókn?
Efstu þrjú á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi: 1. Stefán Vagn Stefánsson, yfirlögregluþjónn
og forseti sveitarstjórnar í Skagafirði. 2. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, háskólanemi og formaður Sambands
ungra Framsóknarmanna. 3. Halla Signý Kristjánsdóttir, alþingismaður.

Jöfnum búsetuskilyrði og réttum hlut sjávarbyggða
nýtingarrétt til fiskimiðanna
undan ströndum byggðanna. Tak
markanir stjórnvalda á veiðum
undan ströndum sjávarbyggða
eru skerðing á búseturétti íbúa
þeirra.

Árangur kvótakerfisins
er enginn

Helsta baráttumál Flokks
fólksins er baráttan gegn fátækt.
Flokkur fólksins ætlar að útrýma
fátækt og óréttlæti á Íslandi, svo
allir fái lifað mannsæmandi lífi.
Lífsgæði eru ekki einkaréttur
útvalinna! Það á við um lands
byggðina og sjávarbyggðir.

Jöfn búsetuskilyrði í
takt við nútímann

Jöfn búsetuskilyrði í landinu
er grundvallarréttur allra lands
manna. Val á búsetu á landsbyggð
inni á ekki að vera val um skerta
þjónustu og skert búsetuskilyrði.
Fjölbreytt atvinnulíf er styrk
asta stoð allra byggðar. Það ásamt
nauðsynlegum innviðum á borð
við nútímasamgöngur, öflugt
fjars kiptas amband og góða
heilbrigðisþjónustu og mennt
un, sem stenst samanburð við
SV-hornið, er réttmæt krafa íbúa
landsbyggðarinnar.

Veiðiréttur
sjávarbyggðanna

Í hafinu undan ströndum
Íslands eru ein gjöfulustu fiski
mið í heimi. Sjálf gullkista
Íslendinga. Þessa auðlind hafa
forfeður okkar nýtt frá því land
byggðist. Mikilvægt er að svo
verði án óþarfa takmarkana kvóta
kerfisins á atvinnufrelsi. Kvóta
kerfið var sett til verndar fiski
stofnum og handfæraveiðar á
krók ógna ekki fiskistofnum.
Íbúar sjávarbyggðanna eiga

Sjávarbyggðirnar hafa flestar
farið illa út úr kvótakerfinu sem
komið var á til bráðabirgða árið
1984. Aflamark í þorski var þá
lækkað í 220.000 tonn til að
byggja upp þorskstofninn, sem
eru sömu veiðiheimildir og í dag.
Árangurinn er enginn!
Örfáir útgerðarmenn náðu
með tímanum til sín æ meira
aflamarki og skeyttu litlu um
búsetu og afkomuöryggi fólksins
í sjávarþorpunum.
Mikilvægt er að réttur íbúa
sjávarbyggðanna til að nýta sjávar
auðlindina sé endurreistur og
varinn. Það heldur öllu landinu
í byggð og er þjóðhagslega hag
kvæmt.

Eflum strandveiðar
með frjálsum
handfæraveiðum

Flokkur fólksins berst fyrir því
að íbúar sjávarbyggða njóti aukins
réttar til að nýta sjávarauðlindina
með jákvæðum áhrifum á
sjávarplássin í landinu. Við ætlum
að stórefla strandveiðar og gefa
handfæraveiðar frjálsar. Veiðar
á krók ógna ekki fiskistofnum
við Ísland. Kvótakerfið var sett
á til verndar fiskistofnun og á
einungis að ná til þeirra veiða sem
geta stofnað fiskistofnum í hættu
svo gætt sé meðalhófs.
Mikilvægt er að íslenskar
fjölskyldur geti lifað af fiskveiðum.
Öflug smábátaútgerð hleypir lífi
í sjávarbyggðirnar og styrkur
stoðir atvinnulífs og getur orðið
forsenda fjölbreyttara atvinnulífs.
Byggð í blóma gefur tækifæri, t.d.
öfluga ferðaþjónustu.
Flokkur fólksins krefst þess
að þjóðin fái fullt verð fyrir

sameiginlegan aðgang að
auðlindum hennar til hagsbóta
fyrir land og þjóð.
Flokkur fólksins styður lög
festingu ákvæðis um þjóðareign
á auðlindum í stjórnaskrá, m.a.
til að tryggja að sjávarauðlindin
sé sameign þjóðarinnar en ekki í
einkaeign fárra útvalinna.

Með því að kjósa Flokk fólksins er
kosið með jöfnun búsetuskilyrða
og rétti sjávarbyggða til frjálsra
handfæraveiða. xF fyrir byggð í
blóma!
Höfundur skipar 1. sæti á F-lista
Flokks fólksins í NV-kjördæmi.
Eyjólfur Ármannsson

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Glæsilegir fulltrúar
Snæfellsbæjar í U19

U19 kvenna vann 2-0 sigur
gegn Serbíu í síðasta leik sínum
í fyrstu umferð undankeppni EM
2022, leikurinn fór fram í Serbíu
á þriðjudag.
Með sigrinum tryggði Ísland
sér áframhaldandi veru í A deild
í undankeppninni, en næsta
umferð fer fram í vor. Þau sjö
lið sem vinna sína riðla í A deild
undankeppninnar í 2. umferð

fara áfram í lokakeppnina, en
hún verður haldin í Tékklandi
næsta sumar.
Við getum verið stolt í Snæ
fellsbæ að eiga tvo fulltrúa í
liðinu, það eru þær Sædís Rún
Heiðarsd óttir og Aldís Guð
laugsdóttir. Myndin er fengin af
heimasíðu KSÍ.

Aflafréttir

Keppni lokið
þetta sumarið
Meistaraflokkur Víkings hefur
lokið keppni í Lengjudeildinni
þetta tímabilið. Þetta sumar fer
seint í sögubækurnar sem gott
tímabil en liðið mun spila í 2.
deild á næsta ári. Aðspurður um
tímabilið sagði Jóhann Pétursson
formaður knattspyrnudeildar
Víkings „Fljótt á litið er auðvelt
að einblína á neikvæðu hlutina
þegar tímabilið 2021 er gert upp
svona skömmu eftir að mótinu
er lokið. Auðvitað var mótið
vonbrigði, 8 stig í 22 leikjum og
raunveruleikinn er sá að liðið
fellur og leikur í 2. deild að ári.
Það þarf hins vegar ekki að vera
neinn heimsendir.” Enfremur
sagði Jóhann um sumarið „Ungu
strákarnir voru í stærra hlutverki
en áður í sumar. Þrátt fyrir að
skrefið hafi reynst fullstórt í
sumar öðluðust leikmennirnir

dýrmæta reynslu og eru fyrir
vikið þroskaðri og tilbúnari að
takast á við 2. deildina í enn
stærra hlutverki að ári. Ef rétt
er haldið á spöðunum verðum
við vel samkeppnishæfir næsta
sumar og getum vonandi gert
dvölina í 2. deild sem stysta.”
Nú taka strákarnir sér frí og
hlaða batteríin þeir hefja svo
æfingar aftur fljótlega og munu
mæta klárir í slaginn á næsta
tímabili undir stjórn Guðjóns
Þórðarsonar þjálfara. Sagði
Jóhann að lokum „að mikilvægt
væri að ungu strákarnir okkar
finni fyrir stuðningi bæjarins
og því hvetjum við alla til að
halda áfram að styðja við liði og
mæta dýrvitlaus á völlinn næsta
sumar”. Tekur blaðamaður undir
þau orð Jóhanns.
þa

Nú þegar september er að
ljúka eru fiskveiðar komnar á
fullt skrið og misjafnt eins og
áður hvar bátar landa. Hluti
flotans í Snæfellsbæ fer vestur á
haustinn til veiða og landa því
oft á tíðum bæði í heimahöfn
sem og annarsstaðar. Dagana 13.
til 19. september komu alls á
land í höfnum Snæfellsbæjar 308
tonn í 42 löndunum. Ekki voru
neinar landanir á Arnarstapa
en 229 tonnum var landaði í
Ólafsvíkurhöfn í 28 löndunum
og 79 tonnum var landaði í 14
löndunum í Rifshöfn. Einn bátur
sem stundar botnvörpuveiðar
landaði þegar Þinganes SF
landaði 28 tonnum í 1 löndun.
Handfærabátarnir eru enn að
og lönduðu 3 handfærabátar 3
tonnum í 7 löndunum í Rifshöfn
en enginn í Ólafsvíkurhöfn.
Enginn af stóru línubátunum
landaði þessa daga en hjá litlu
línubátunum landaði Brynja SH
21 tonni í 5, Stakkhamar SH 10
tonnum í 2, Sverrir SH 7 tonnum
í 3 og Signý HU 4 tonnum í 1

löndun. Dragnótabátarnir voru
að gera það gott. Sveinbjörn
Jakobsson SH landaði 39
tonnum í 4, Gunnar Bjarnason
SH 37 tonnum í 3, Steinunn SH
36 tonnum í 4, Ólafur Bjarnason
SH 32 tonnum í 3, Guðmundur
Jensson SH 29 tonnum í 2, Egill
SH 24 tonnum í 3, Matthías SH
20 tonnum í 2, Saxhamar SH
9 tonnum í 1 og Magnús SH 8
tonnum í 1 löndun.
Þessa sömu daga komu á
land í Grundarfjarðarhöfn
alls 528 tonn í 14 löndunum.
Fjórir handfærabátar lönduðu
5 tonnum þessa daga í 5
löndunum. Að öðruleyti lönduðu
eingöngu botnvörpubátar í
Grundarfjarðarhöfn þessa
daga. Runólfur SH landaði
142 tonnum í 2, Sturla GK 113
tonnum í 2, Sigurborg SH 91
tonni í 1, Farsæll SH 62 tonnum
í 1, Hringur SH 48 tonnum í 1,
Vörður ÞH 37 tonnum í 1 og
Áskell ÞH 28 tonnum í 1 löndun.
þa

Kosið um tíu framboð í NV
Föstudaginn 10. september kl. 12 á hádegi
rann út frestur til að skila inn framboðslistum
fyrir alþingiskosningar sem fram fara 25.

september.
Tíu framboð skiluðu inn framboðslista í
Norðvesturkjördæmi og því ljóst að kjósendur

Flokkur fólksins

1. Eyjólfur Ármannsson, lögfræðingur LL.M.
2. Þórunn Björg Bjarnadóttir, landbúnaðarverkakona/fv. bóndi
3. Hermann Jónsson Bragason, vélstjóri
4. Eyjólfur Guðmundsson, vinnur á sambýli f. fatlaða
5. Sigurlaug Sigurðardóttir, náttúrufræðingur
6. Sigurjón Þórðarson, líffræðingur
7. Sigríður Inga Sigurjónsdóttir, dýralæknir
8. Bjarki Þór Pétursson, verkamaður/öryrki
9. Jenný Ósk Vignisdóttir, landbúnaðarverkakona
10. Einir G. Kristjánsson, verkefnastjóri/öryrki
11. Sigurlaug Arnórsdóttir, öryrki
12. Magnús Kristjánsson, eldri borgari
13. Erna Gunnarsdóttir, öryrki
14. Halldór Svanbergsson, bílstjóri
15. Jóna Marvinsdóttir, matráður/eldri borgari
16. Kristjana S. Vagnsdóttir, eldri borgari

Framsóknarflokkurinn

1. Stefán Vagn Stefánsson, Sauðárkróki – Yfirlögregluþjónn og forseti
sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
2. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Borgarbyggð – Háskólanemi og formaður
Sambands ungra Framsóknarmanna.
3. Halla Signý Kristjánsdóttir, Önundarfirði – Alþingismaður.
4. Friðrik Már Sigurðsson, Húnaþingi vestra – Bóndi og formaður byggðarráðs
Húnaþings vestra.
5. Iða Marsibil Jónsdóttir, Vesturbyggð – Skrifstofu- og mannauðsstjóri og
forseti bæjarstjórnar Vesturbyggðar.
6. Elsa Lára Arnardóttir, Akranesi – Aðstoðarskólastjóri, formaður bæjarráðs
Akraneskaupstaðar og f.v. alþingismaður.
7. Þorgils Magnússon, Blönduósi – Skipulags- og byggingarfulltrúi.
8. Gunnar Ásgrímsson, Sauðárkróki – Háskólanemi.
9. Kolbrún Ösp Guðrúnardóttir, Stykkishólmi – Nemi.
10. Jóhanna María Sigmundsdóttir, Búðardal – Verkefnastjóri og f.v
alþingismaður.
11. Ragnheiður Ingimundardóttir, Strandabyggð – Verslunarstjóri.
12. Gauti Geirsson, Ísafirði – Nemi.
13. Sæþór Már Hinriksson, Sauðárkróki – Tónlistarmaður.
14. Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Borgarbyggð – Lögreglumaður.
15. Sigurdís Katla Jónsdóttir, Dalabyggð – Nemi.
16. Sveinn Bernódusson, Bolungarvík – Járnsmíðameistari.

í kjördæminu hafa um nóg að velja.
Lesendum til hægðarauka höfum við tekið
saman lista yfir þá sem eru í framboði:

Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn

1. Sigurlaug Guðrún Inga Gísladóttir, verslunarmaður, Blönduósi
2. Jóhann Bragason, rafvirki
3. Hafþór Magnússon, sjómaður
4. Jón Sigurðsson, smiður
5. Reynir Sigurður Gunnlaugsson, iðnaðarmaður, Blönduósi
6. Karl Löve, öryrki
7. Ásta Björg Tómasdóttir, öryrki, Kópavogi
8. Sigurður Þorri Sigurðsson, öryrki
9. Ingólfur Daníel Sigurðsson, tæknimaður, Blönduósi
10. Jóhanna María Kristjánsdóttir, eldri borgari, Kópavogi
11. Gunnar Karl Halldórsson, prentari, Hellissandi
12. Friðfinnur V. Hreinsson, viðskiptafræðingur, Vogum
13. Guðrún K. Ívarsdóttir, matreiðslumaður, Reykjavík
14. Símon Sverrisson, kaupmaður
15. Höskuldur Davíðsson, eldri borgari, Reykjavík
16. Gunnlaugur Dan Sigurðsson, öryrki, Blönduósi

Miðflokkurinn

1. Bergþór Ólason, alþingismaður, Akranesi
2. Sigurður Páll Jónsson, alþingismaður, Stykkishólmi
3. Finney Anita Thelmudóttir, Reykjavík
4. Ílóna Sif Ásgeirsdóttir, Skagaströnd
5. Högni Elfar Gylfason, Korná, Skagafirði
6. Hákon Hermannsson, Ísafirði
7. Anna Halldórsdóttir, Borgarnesi
8. Erla Rut Kristínardóttir, Akranesi
9. Óskar Torfason, Drangsnesi
10. Valgerður Sveinsdóttir, Borgarbyggð
11. Erna Ósk Guðnadóttir, Skagaströnd
12. Ragnar Rögnvaldsson, Skagaströnd
13. Hafdís Björgvinsdóttir, Stykkishólmi
14. Ingi Guðnason, Reykjavík
15. Gunnlaugur Sigmundsson, fv.alþingismaður, Reykjavík
16. Óli Jón Gunnarsson, Akranesi

Píratar

1. Magnús Davíð Norðdahl, mannréttindalögmaður, Reykjavík
2. Gunnar Ingiberg Guðmundsson, standveiðisjómaður, Snæfellsnesi
3. Pétur Óli Þorvaldsson, verslunarmaður, Suðureyri
4. Sigríður Elsa Álfheiðardóttir, sjúkraliðanemi, Ísafirði
5. Ragnheiður Steina Ólafsdóttir, öryrki, Borgarnesi
6. Ólína Björk Hjartardóttir, atvinnurekandi, Sauðárkróki
7. Hrafnkell Hugi Vernharðsson, tónlistarmaður, Flateyri
8. Alma Benjamínsdóttir, leikskólakennari, Hólmavík
9. Jóhannes G. Þorsteinsson Ástuson, leikjasmiður, Húnaþingi
10. Vigdís Pálsdóttir, ellilífeyrisþegi, Borgarnesi
11. Leifur Finnbogason, verkefnastjóri, Bifröst
12. Elsa Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri, Reykjavík
13. Samúel Kristjánsson, sjómaður, Súðavík
14. Vignir Árnason, bókavörður, Reykjavík
15. Svafar Helgason, nemi í sameindalíffræði
16. Eva Pandóra Baldursdóttir, fv.alþingismaður, Reykjavík

Samfylkingin

1. Valgarður Lyngdal Jónsson, Akranesi
2. Jónína Björg Magnúsdóttir, Akranesi
3. Sigurður Orri Kristjánsson, Stykkishólmi
4. Edda Katrín Einarsdóttir, Ísafirði
5. Ída Finnbogadóttir, Borgarbyggð
6. Gunnar Rúnar Kristjánsson, Húnavatnshreppi
7. Ingimar Ingimarsson, Reykhólum
8. Steinunn Sigurbjörnsdóttir, Dalasýslu
9. Guðríður Sigurjónsdóttir, Akranesi
10. Gylfi Þór Gíslason, Ísafirði
11. Guðný Friðfinnsdóttir, Sauðárkróki
12. Oddur Sigurðsson, Hvammstanga
13. Salvör Svava G. Gylfadóttir, Borgarbyggð
14. Guðni Kristjánsson, Sauðárkróki
15. Sigurbjörg K. Ásgeirsdóttir, Patreksfirði
16. Björn Guðmundsson, Akranesi

Sjálfstæðisflokkurinn

1. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, varaform. Sjálfstæðisflokksins
og ráðherra
2. Haraldur Benediktsson, alþingismaður og bóndi
3. Teitur Björn Einarsson, lögfræðingur og varaþingmaður
4. Sigríður Elín Sigurðardóttir, sjúkraflutningakona
5. Guðrún Sigríður Ágústsdóttir, ráðgjafi
6. Örvar Már Marteinsson, skipstjóri
7. Magnús Magnússon, sóknarprestur
8. Lilja Björg Ágústsdóttir, lögmaður og forseti sveitarstjórnar
9. Bjarni Pétur Marel Jónasson, aðhlynning
10. Bergþóra Ingþórsdóttir, nemi í félagsráðgjöf
11. Friðbjörg Matthíasdóttir, oddviti í Vesturbyggð og viðskiptafræðingur
12.Sigrún Hanna Sigurðardóttir, búfræðingur og bóndi
13. Anna Lind Særúnardóttir, meistaranemi í félagsráðgjöf
14. Gísli Sigurðsson, framkvæmdastjóri Tengils og formaður Byggðaráðs
15. Guðmundur Haukur Jakobsson, pípulagningameistari og forseti
sveitarstjórnar
16. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, viðskiptafræðingur

Sósíalistaflokkur Íslands

1. Helga Thorberg, leikkona og garðyrkjufræðingur
2. Árni Múli Jónasson, mannréttindalögfræðingur og
framkvæmdastjóri
3. Sigurður Jón Hreinsson, véliðnfræðingur og bæjarfulltrúi
4. Aldís Schram, lögfræðingur og kennari
5. Bergvin Eyþórsson, þjónustufulltrúi og varaform. Verkalýðsfélags
Vestfjarða
6. Guðni Hannesson, ljósmyndari
7. Ágústa Anna Ómarsdóttir, lyfjatæknir
8. Sigurbjörg Magnúsdóttir, eftirlaunakona
9. Jónas Þorvaldsson, sjómaður
10. Valdimar Arnþór Anderssen, heimavinnandi húsfaðir
11. Guðrún Bergmann Leifsdóttir, listakona
12. Magnús A. Sigurðsson, minjavörður Vesturlands
13. Dröfn Guðmundsdóttir, kennari
14. Indriði Aðalsteinsson, bóndi
15. Fjóla Heiðdal Steinarsdóttir, háskólanemi
16. Finnur Torfi Hjörleifsson, lögfræðingur og eftirlaunamaður

Viðreisn

1. Guðmundur Gunnarsson, fv.bæjarstjóri, Bolungarvík
2. Bjarney Bjarnadóttir, kennari, Borgarnesi
3. Starri Reynisson, forseti Uppreisnar, Akranesi
4. Ingunn Rós Kristjánsdóttir, sálfræðinemi, Ísafjarðarbæ
5. Egill Örn Rafnsson, tónlistarmaður og háskólanemi, Bifröst
6. Edit Ómarsdóttir, verkefnastjóri, Akranesi
7. Pétur Magnússon, húsasmiður, Ísafjarðabæ
8. Svandís Edda Halldórsdóttir, lögfræðingur, Akranesi
9. Alexander Aron Guðjónsson, rafvirki, Akranesi
10. Auður Helga Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, Ísafjarðabæ
11. Ragnar Már Ragnarsson, verkefnastjóri, Stykkishólmi
12. Lee Anna Maginnis, kennari og lögfræðingur, Blönduósi
13. Magnús Ólafs Hansson, húsgagnasmíðameistari, Akranesi
14. Ragnheiður Jónasdóttir, forstöðumaður, Akranesi
15. Pétur G. Markan, fv.sveitarstjóri og samskiptastjóri, Hafnarfirði
16. Sigrún Camilla Halldórsdóttir, form.Fél.eldri borgara, Ísafirði

Vinstri græn

1. Bjarni Jónsson, fiskifræðingur og sveitarstjórnarmaður, Hólum í Hjaltadal.
2. Lilja Rafney Magnúsdóttir, alþingismaður, Suðureyri.
3. Sigríður Gísladóttir, dýralæknir, Ísafirði.
4. Þóra Margrét Lúthersdóttir, sauðfjár- og skógarbóndi, Forsæludal í
Vatnsdal.
5. Lárus Ástmar Hannesson, kennari og bæjarfulltrúi, Stykkishólmi.
6. Heiðar Mar Björnsson, kvikmyndagerðarmaður, Akranesi.
7. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, kennslustjóri og formaður byggðaráðs,
Reykholti.
8. Ólafur Halldórsson, nemi og starfsmaður í aðhlynningu, Skagaströnd.
9. Dagrún Ósk Jónsdóttir, þjóðfræðingur, Strandabyggð.
10. María Hildur Maack, umhverfisstjóri, Reykhólum.
11. Auður Björk Birgisdóttir, háriðnmeistari og bóndi, Hofsósi.
12. Einar Helgason, smábátasjómaður og skipstjóri, Patreksfirði.
13. Brynja Þorsteinsdóttir, leiðbeinandi á leikskóla og varam. í sveitarstjórn,
Borgarnesi.
14. Rún Halldórsdóttir, læknir, Akranesi.
15. Valdimar Guðmannsson, iðnverkamaður og eldri borgari, Blönduósi.
16. Guðbrandur Brynjúlfsson, bóndi, Brúarlandi á Mýrum.

Hleypum lífi í
sjávarbyggðirnar!
Leyfum frjálsar handfæraveiðar.
Þær setja fiskastofna aldrei í hættu.
Stórátak í samgöngum.
Bættar samgöngur efla
atvinnulíf og auka hagvöxt.
Útrýmum fátækt.
Afnemum tekjuskerðingar
á elli- og örorkulífeyri.
Krefjumst réttlætis
fyrir alla í ríku landi.

Eyjólfur Ármannsson
Oddviti í Norðvesturkjördæmi

