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Sunnukórinn á Ísafirði undir stjórn Dagnýjar arnalds hélt tónleika í Neskirkju í reykjavík laugardaginn 31. janúar, sem tókust vel 
og voru vel sóttir. Um kvöldið kom svo kórinn fram á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins.
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Bolungavík:

Fjárfestar 
að skoða kaup
Fjárfestar eru alvarlega að skoða 

kaup á loðnuverksmiðjunni í 
Bolungavík. Elías Jónatansson, 

einn eiganda staðfesti það í viðtali við 
blaðið Vestfirðir. Elías sagði að menn 
væri af fullri alvöru að skoða þennan 
fjárfestingarkost og kvaðst vonast til 
að viðskiptin gengju eftir. 

Shiran Þórisson, framkvæmdastjóri 
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða 
sagði að Atvinnuþróunarfélagið kæmi 
að málinu og aðstoðuðu við að koma á 
viðskiptum. Um væri að ræða erlenda 
aðila leidda af innlendum fjárfestum 
þar sem erlendi samstarfsaðilinn 
kæmi að lokafrágangi á verkefninu. 

Að öðru leyti vildu hvorki Elías né 
Shiran greina frá nánar málavöxtum. 
Óstaðfestar heimildir blaðsins Vest-
firðir herma að Daníel Jakobsson, 
fyrrverandi bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ 
sé meðal fjárfestanna. 

Góður hagnaður 
2013 í sjávarútvegi
Bæði stóru útgerðar- og vinnslu-

fyrirtækin við Ísafjarðardjúp 
skiluðu góðum hagnaði árið 

2013. Jakob Valgeir ehf hafði 2.8 
milljarða króna í tekjur og hagnaður 
fyrir skatta nam 1.052 milljónum 
króna eða um 37% af tekjum. Þetta er 
með afbrigðum góð afkoma. Rekstur 

Hraðfrystihússins Gunnvör hf gekk 
líka vel. Samkvæmt ársreikningi fé-
lagsins námu rekstrartekjur um 4. 7 
milljörðum króna og hagnaður fyrir 
skatta varð 1.1 milljarður króna eða 
nærri 24% af tekjum. 

Skuldir Hraðfrysithússin Gunnvarar 
hf voru í lok ársins 2013 nærri 10 millj-

arðar króna en eignir heldur meiri og 
bókfært eigið fé fyrirtækisins var lið-
lega einn milljarður króna. 

Jakob Valgeir ehf skuldaði ríflega 
8 milljarða króna og bókfært eigið fé 
var neikvætt um hálfan milljarð króna 
í árslok 2013. 

Vinnsluhús Jakobs Valgeirs ehf.

Fasteignamat lækkar 
á Ísafirði en hækkar 
víða annars staðar
Ritið fasteignamat 2015 er 

komið út hjá Þjóðskrá Íslands. 
Hækkun varð frá fyrra ári um 

8,9% á landsvísu en heldur minni á 
Vestfjörðum eða aðeins 3,7%. Sé litið 
á íbúðarhúsnæði kemur í ljós að það 
lækkar í ísafjarðarbæ um 5% frá fyrra 
ári en atvinnuhúsnæði hækkar um 
14%. Víða annar staðar varð veruleg 
hækkun á mati atvinnuhúsnæðis. 
Mest varð hækkunin í Reykhólahreppi 

19,5%, ívið lægri í Vesturbyggð eða 
16,5% og 12,4% í Bolungavík. Skv. 
upplýsingum frá þjóðskrá hefur verið 
unnið að endurmati atvinnuhúsnæðis 
um land allt og kann það að skýra 
þessa miklu hækkun. Hækkun varð 
líka víða á mati íbúðarhúsnæðis. Í Bol-
ungavík hækkaði matið um 11,2%. 
Mest varð hækkunin á Tálknafirði 
eða 22% og 14% í Strandabyggð. Elías 
Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungavík 

kvaðst vilja þakka þessa hækkun já-
kvæðum áhrifum af jarðgöngunum 
og taldi að verð á fasteignum væri 
að færast saman í bæjarfélögunum. 
Ýmsir þættir hafa áhrif á fasteigna-
matið, en langveigamestur þeirra eru 
gerðir kaupsamningar. Fasteigna-
matið fyrir 2015 tekur mið af kaup-
samningum gerðum fyrir apríllok 
2014 og breytingum sem það tekur 
frá fyrra ári. 

Þjóðskrá íslands: Fasteignamat á Vestfjörðum 2014 - 2015 í milljónum króna
Ekki eru teknar með frístundaeignir, stofnanir og samkomuhús, lóðir og lönd og aðrar eignir.

Húsnæði íbúðarhúsnæði atvinnuhúsnæði samtals fasteignamat
Sveitarfélag 2014 2015 breyt. % 2014 2015 breyt. % 2014 2105 breyt. %

Bolungavík 3.714 4.131 11,2 970 1.090 12,4 5.503 6.083 10,5

Ísafjarðarbær 18.903 17.957 -5,0 4.122 4.703 14,1 28.001 27.954 -0,2

Reykhólahreppur 644 671 4,2 118 141 19,5 2.524 2.621 3,8

Tálknafjarðarhreppur 806 980 21,6 275 280 1,8 1.423 1.618 13,7

Vesturbyggð 3.417 3.742 9,5 789 919 16,5 5.707 6.296 10,3

Súðavíkurhreppur 750 821 9,5 264 286 8,3 2.036 2.180 7,1

Strandabyggð 2.129 2.427 14,0 426 407 -4,5 3.989 4.379 9,8

Árneshreppur 70 75 7,1 57 59 3,5 526 563 7,0

Kaldrananeshreppur 325 355 9,2 119 123 3,4 787 860 9,3

Ný kalkþörungaverksmiðja við Djúp: 

Unnið skv áætlun
Unnið er eftir áætlunum um 

að reisa nýja kalkþörunga-
verksmiðju í Súðavík. Rann-

sóknir á námum í Djúpinu standa yfir 
samkvæmt því sem Einar Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Íslenska kalkþör-
ungafélagsins ehf sagði í samtali við 
blaðið Vestfirðir. Fyrir liggur viljayfir-
lýsing við Súðavíkurhrepp um aðstöðu-
sköpun og sveitarfélagið væri að vinna 
að því að uppfylla hana fyrir sitt leyti. 
Einar sagði að rafmagnstruflanirnar 
að undanförnu kæmu illa við rekstur 
fyrirtækisins á Bíldudal og knýjandi 
þörf væri fyrir aðra tengingu fyrir 
raforkuflutning en Byggðalínuna. 
Ennfremur sagðist Einar vera þeirrar 
skoðunar að stjórnmálaöflin í landinu 

skulduðu Vestfirðingum nauðsynlega 
uppbyggingu svo unnt verði að halda 
fjórðungnum í byggð. 

einar Sveinn Ólafsson.



FRÍ HEIMSENDING 
UM ALLT LAND

arismaralind skorisnetverslunnikebyair
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ÚTGEFANDI: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Ámundi
Ámundason, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang
amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 
RITSTJÓRI: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 8927630 og netfang : kristinn@kristinn.is. UMBROT: 
Prentsnið. PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja, 3.000 eintök. DREIFING: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Þeir ríku verða ríkari með hverju árinu sem líður. Þeir sem eiga erfitt 
að veita sér sómasamleg lífskjör fer fjölgandi á sama tíma.Tiltölulega 
fámennir hópar í þjóðfélaginu hafa sótt sér hærri kauphækkun en 

almennir kjarasamningar hafa kveðið  á um. Enn er þessi þróun í gangi, 
nú síðast með verkfalli og stórfelldum kauphækkun lækna. Verkafólki er í 
kjölfarið vísað á 3-4% dyrnar og gert ábyrgt fyrir efnahagslegum stöðugleika 
í þjóðfélaginu. 

Síðustu 20 árin hefur þróunin verið meira og minna stöðugt í þessa átt. 
Skattar á háar tekjur og eignir hafa verið lækkaðir og eru ákaflega hóflegar 
svo ekki  sé fastar að orði kveðið. Skattar á lágar tekjur og engar eignir eru 
óhóflegir. Aldraðir, veikir og sjúkir hafa mátt upplífa að að hafa verið ýtt til 
hliðar og er gert að lifa af litlu og taka upp veskið hvenær sem bankað er upp 
á hjá heilbrigðiskerfinu.  Afleiðingin er stöðug og vaxandi gliðnun í íslensku 
þjóðfélagi sem lýsir sér í harðnandi deilum milli þjóðfélagshópa og minnkandi 
trausti og trú á lykilstofnanir þjóðfélagsins.

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga lýsir því  
í viðtali við blaðið Vestfirðir að launin eru orðin svo lág að einstæðir for-
eldrar hrekjast úr starfi og leiti á náðir atvinnuleysisbóta eða örorkubóta 
til þess að reyna að bæta ömurleg kjör sín lítilsháttar. Atvinnufyrirtæki 
landsins borga þúsundum launamanna svo lág laun að fyrirtækjunum er til 
skammar.  Kauptaxtar verkafólks eru frá 201.000 - 238.000 kr fyrir dagvinnuna 
á mánuði. Útvistun verkefna er örugg leið til launalækkunar fyrir verkafólk. 
Ræstingarfólkið á Landsspítalanum fær ekki læknakauphækkun heldur er 
gert að vinna meira og hraðar fyrir minna fyrir uppskafninganna sem maka 
krókinn sem verktakar. Bílstjórar í ferðaþjónustu fatlaðra eru reknar vegna 
útvistunar og aðrir ráðnir á lægri launum og þeir leggja niður vinnu strax 
fyrsta mánuðinn sem þeir sjá launaseðilinn. Fólkið í frystihúsinum fær um 
300 þúsund krónur þegar allt er talið, bónusar og yfirvinna á árum metgróða 
af rekstri sjávarútvegsfyrirtækja. Á nokkurra ára tímabili var útborgaður arður 
um 80 milljarðar króna í sjávarútvegi.

Andstæðan við láglaunastefnuna í þjóðfélaginu er hágróðastefnan. Hún lýsir 
sér í því að þeir ríku verða stöðugt ríkari. Ríkasta 1% landsmanna, um 1900 
fjölskyldur áttu 2012 hvorki meira né minna en nærri fjórðungs alls auðs 
landsmanna. Hlutur þessa hóps hafði aukist úr 17% í 23% á aðeins 10 árum. 
Það er hvorki meira né minna en þriðjungs aukning á hreinni eign þessa hóps. 
Hver fjölskylda í þessum hópi á 244 milljónir kr að meðaltali. Eignaaukning  
hennar á síðustu 10 árum eru nærri 60 mkr.  Misskiptingin er orðin svo alvar-
leg að fjölskylda sem er í miðjunni á nánast ekkert. Meirihluti þjóðarinnar á 
lítið sem ekkert og hagur hans batnar ekki. Þvert á móti verður þessi hópur 
af fullum þunga fyrir stöðugum niðurskurði í bótakerfinu, menntakerfinu 
og í heilbrigðiskerfinu.

Þetta er ekki tilviljun heldur árangur af pólitískri stefnu. Það er gegn þessari 
stefnu sem verkalýðshreyfingin er nú að rísa. Starfsgreinasambandið ætlar 
ekki að una þessum afarkostum í þjóðfélaginu. Þess vegna er farið gegn 
láglaunastefnunni og þess krafist að launin verði að lágmarki orðin 300 
þúsund krónur innan þriggja ára. Það mun draga á eftir sér viðmiðanir í 
velferðarkerfinu sem ákvarð atvinnuleysisbætur, örorkubætur, ellilífeyri og 
greiðsluþátttöku í opinberri heilbrigðisþjónustu.

Það er ólíklegt að kauphækkun á þennan lægsta hóp muni flæða yfir allan 
vinnumarkaðinn. Þvert á móti. Vegna þess að láglaunahópurinn er fjölmennur 
munu atvinnufyrirtæki ekki hafa svigrúm til þess að hækka hina sem mun 
betur eru settir. Bætt kjör láglaunafólks setur hálaunafólkinu skorður.  Það 
mun ekki geta bæði fengið umframhækkun á sínum launum og setið klofvega  
ofan á láglaunafólkinu og notið efnahagslegs stöðugleika. 

Kjarabarátta verkafólks núna er krafa um meiri jöfnuð í þjóðfélaginu, krafa 
um ábyrgð ríka fólksins á íslensku velferðarþjóðfélagi, krafa um að allir séu 
um borð í sama báti og deili þar kjörum. 

Kristinn H. Gunnarsson

Misskiptingin 
klýfur þjóðina

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Síðasta vísnahorn endaði á vísu um 
vonbrigði landans með árangur hand-
boltalandsliðsins á heimsmeistara-
mótinu í Katar. Indriði Aðalsteinsson 
gaf þá skýringu að það vantaði Ólaf 
Stefánsson. Aðalsteinn Valdimarsson á 
Strandseljum er með annað sjónarhorn 
sem skýrir vonbrigðin:  

Íslendingar gera sjer alltaf góðar 
vonir um árangur síns keppnisfólks í 
útlöndum (fyrsta sætið lágmark):

 Allvel mættu okkur duga
afrek landsins dætra og sona
en við stefnum hátt í huga
heimsmeistarar glæstra vona.

Skjaldfannarbóndinn  hefur fengið að 
kenna á rafmagnsleysinu undanfarn-
ar vikur og sendir Orkubúi Vestfjarða  
frekar kaldar kveðjur:

Dagar lengjast, grundin grær
geislar sólar skína
en Okurbúið illskeytt flær
alla kúnna sína.

Eftir þetta held ég að Kristján Har-
aldsson, Orkubússtjóri  þurfi að fara í 
sumar  í friðarför inn í Skjaldfannardal. 
Indriði víkur svo að málefnum Hönnu 
Birnu og leggur sitt mat á verk Innan-
ríkisráðherrans fyrrverandi:

Í pólitík ljót eru lýti
ef leyna þarf glöpum í flýti
að hugsa ekki kalt
hiklaust né snjallt
og sækja sér sjálfskaparvíti.

Nú er hraðlygna Hanna
heldur á milli tanna
þvermóðskufull
orðræðan bull
hjá þessum sjálega svanna.

Verk annars ráðherra Sjálfstæðisflokks-
ins er Aðalsteini á Strandseljum  um-
hugsunarefni og  hann óttast það sem 
stefna kann í:

Nú er rætt á þinginu um að verð-
leggja fegurðina í náttúru landsins og 
selja hana umfarendum:

 Ekki lengur nú má njóta
náttúru frítt hjer á klakanum
og næst verður brýnt að ná að hljóta
náttúrupassa hjá makanum.

Forsætisráðherrann Sigmundur Dav-
íð Gunnlaugsson gefur stundum á 
sér höggstað og Indriði á Skjaldfönn 
minnir á samstöðufund þjóðarleiðtoga 
í París, sem Sigmundur sótti ekki:

Þó vinnumanna hafi her 
og hvergi í launum spari
út til Frakklands ekki fer
okkar stórriddari.

Vel á minnst, stórriddarakrossinn sem 
forsetinn hengdi á forsætisráðherrann í 
kyrrþey kom í hug Indriða þegar hann 
horfði á áramótaávarpið:

Sælukennd um sálu leið
sútin brott réð skunda
er stórriddarans bringan breið
blasti við á Munda.

Tónleikar Sunnukórsins í Neskirkju:



Samkvæmt 19 gr. laga Verkalýðsfélags Vestfirðinga um stjórnarkjör er auglýst eftir listum eða tillögum 
um einstaklinga í stjórnarsæti vegna kjörs stjórnar og trúnaðarmannaráðs fyrir starfsárin 2015 til 2017 
að viðhafðri allsherjar atkvæðagreiðslu.

Samkvæmt því ber að skila lista skipuðum formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og fjórum til vara 
ásamt 30 einstaklingum í trúnaðarmannaráð. Tveimur skoðunarmönnum reikninga og tveimur til vara, 
eða tillögum um einstaklinga í eitthvert, einhver eða öll stjórnarsætin sem kjósa skal til samkvæmt 
lögum félagsins. Hverjum framboðslista eða tillögu skulu fylgja meðmæli minnst 25 fullgildra félags-
manna.

A –listi, sem er tillaga trúnaðarráðs, liggur frammi á skrifstofu félagsins og er einnig aðgengilegur á 
heimasíðu félagsins www.verkvest.is.

Listum eða tillögum ber að skila til formanns kjörstjórnar hjá skrifstofu félagsins Pólgötu 2, Ísafirði eigi síðar en kl. 12:00 á 
hádegi mánudaginn 23. febrúar 2015.

Ísafirði 9. febrúar 2015,
Trúnaðarráð Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

AUGLÝSING UM KOSNINGU TIL STJÓRNAR 
VERKALÝÐSFÉLAGS VESTFIRÐINGA 
TIL TVEGGJA ÁRA

Aðalstjórn:
Finnbogi Sveinbjörnsson formaður
Ólafur Baldursson varaformaður
Gunnhildur B. Elíasdóttir ritari
Eygló Jónsdóttir gjaldkeri

Varamenn:
Hilmar Pálsson 
Guðrún O. Kristjánsdóttir 
Grétar Þór Magnússon 
Ari Sigurjónsson 

Trúnaðarmannaráð:
1. Ari Sigurjónsson Ísafirði
2. Karítas M. Pálsdóttir Ísafirði
3. Rósa María Karlsdóttir Ísafirði
4. Elín Ólafsdóttir Ísafirði
5. Valdimar Gunnarsson Ísafirði
6. Sigrún María Árnadóttir Ísafirði
7. Róbert Sigmundsson Ísafirði
8. Guðrún Halldórsdóttir Súðavík
9. Steinunn M Eysteinsdóttir Hólmavík
10. Jóhanna B Ragnarsdóttir Hólmavík
11. Dariuz Duda Suðureyri
12. Pétur Sigurðsson Ísafirði
13. Þórdís Gumundsdóttir Ísafirði
14. Violetta Maria Duda Suðureyri
15. Kristbjörg Kristmundsdóttir Patreksfirði
16. Friðbjörn Steinar Ottósson Bíldudal
17. Guðrún Karolína Jónsdóttir Patreksfirði
18. Jóna Runólfsdóttir Bíldudal
19. Bjarni Þór Bjarnason Reykhólum
20. Magnús Björgvinsson Flateyri
21. Katla Tryggvadóttir Reykhólum

22. Hulda V. Steinarsdóttir Ísafirði
23. Marsibil Kristjánsdóttir Ísafirði
24. Hrönn Árnadóttir Patreksfirði
25. Sigurlaug Stefánsdóttir Hólmavík
26. Saga Hrönn Aðalsteinsdóttir Patreksfirði
27. Ragna Berglind Jónsdóttir Bíldudal 
28. Marteinn Svanbjörnsson Ísafirði
29. Sigríður Gunnarsdóttir Þingeyri
30. Ingólfur Hallgrímsson Bolungarvík

Skoðunarmenn Reikninga:
Þórhildur Sigurðardóttir
Kristjana Ósk Hauksdóttir

Varamenn:
Andrés Guðmundsson
Hugrún Kristinsdóttir

Sjúkrasjóðsstjórn:
Ólafur Baldursson 
Karitas Pálsdóttir 
Elín Ólafsdóttir 
Soffía Þóra Einarsdóttir 
Sævar Gestsson 
Eygló Jónsdóttir 

Varamenn:
Halldór Gunnarsson 
Gunnar Oddsson 
Grétar Þór Magnússon 
Kristín Guðnadóttir 
Friðgerður Ebba Sturludóttir 
Sigríður Gunnarsdóttir 

Orlofssjóðsstjórn:
Finnbogi Sveinbjörnsson
Eygló Jónsdóttir
Guðjón Harðarsson

Varamenn:
Ólafur Baldursson
Sævar Gestsson
Ari Sigurjónsson
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Valdimar Gunnarsson

Fræðslu- og styrktarsjóðsstjórn:
Hulda Steinarsdóttir
Ari Sigurjónsson
Gunnhildur Elíasdóttir

Varamenn:
Hilmar Pálsson
Finnbogi Sveinbjörnsson
Eygló Jónsdóttir
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Bæjarstjórinn á 
Ísafirði launahæstur
Gísli Halldór Halldórsson, bæj-

arstjóri á Ísafirði er launa-
hæstur sveitarstjóranna 7 

á Vestfjörðum. Föst laun hans voru 
1.220.000 kr. á mánuði þegar hann 
var ráðinn. Þau eru hækkuð um 
hver áramót um sem svarar hækkun 
á launavísitölu. Lægstur er Indriði 
Indriðason, sveitarstjóri í Tálkna-
fjarðarhreppi. Hann fær tæpar 700 
þús kr. á mánuði. Þegar tekið er 
mið af stærð og tekjum sveitarfélag-
anna verður bæjarstjórinn á Ísafirði 
ódýrastur 336 kr/íbúa, en sveitarstjór-
inn í Súðavík dýrastur 4.048 kr/íbúa. 

Almennt er ráðið til fjögurra ára 
með gagnkvæmum þriggja mánða 
uppsagnarfrestiog tengingu við launa-
breytingar skv tilgreindum taxta. Það 
er svo breytilegt við hvaða samninga 
er miðað. Athyglisvert er að enginn 
sveitarstjóranna miðar laun sín við 
þingfararkaup, sem er sú viðmiðun 
sem sveiatrstjórnarmennirnir nota 
fyrir sín laun. Það segir sína sögu um 
laun alþingismanna þegar enginn 
sveitarstjóri vill taka mið af launum 
þeirra. 

Ísafjörður
Bæjarstjóri fær ekki frekari launa-
greiðslur en fram kemur, en hann fær 
greitt fyrir síma og tölvutengingu. Að 
öðru leyti er stuðst við kjarasamn-
ing BHM fyrir viðskiptafræðinga 
og hagfræðinga. Samningur er upp-
segjanlegur með 6 mán fyrirvara og 

greidd eru þriggja mánaða laun í lok 
kjörtímabils, sem falla niður komi til 
endurráðningar. 

Vesturbyggð
Bæjarstjóri fær 25.000 kr mánaðar-
legan símastyrk og fastan bílastyrk 
sem svara til 850 km aksturs. Launin 
eru miðuð við launaflokk 500-139 
sem Kjaradómur ákvarðar. Áunnin 
réttur til biðlauna er 1 mánuður fyrir 
hvert ár, þó aldrei færri en 3 mánuðir. 

Bolungavík
Miðað er við kjarasamnings sambands 
ísl. sveitarfélaga við Verkfræðingafé-
lag Íslands og fleiri skyld félög. Laun-
in miðast við launaflokk 68 með 8% 
persónuálagi, samtals 710.102 frá 
1.3. 2014. Auk þess er samið um 50 
klst fasta yfirvinnu á mánuði. Hver 
yfirvinnustund kostar 1,0385% af 
mánðarlaunum. Samtals eru mánar-
launin þá liðlega 1 mkr. Greiddur er 
fastur bílastyrkur 1000 km á mánuði 
og einnig er greitt fyrir GSM síma. 
Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir en ef 
ekki kemur til endurráðningar í lok 
kjörtímabils greiðast 6 mánaða laun. 

Súðavík
Sveitarstjóri fær ekki frekari greiðslur 
en umsamin mánaðalaun og sinnir 
jafnfram starfi framkvæmdastjóra 
Grundarstrætis ehf og Fasteignafé-
lagsins Landeyrar ehf. Ekki er greitt 
sérstaklega fyrir nefndarfundi. Miðað 

er við launabreytingar í kjarasamn-
ingum BSRB. Biðalun eru 3 mánuðir. 

Strandabyggð
Launin eru miðuð við samninga 
Fræðagarðs við samband ísl. sveitar-
félaga, launaflokk 75-3. Greitt er 
fyrir síma og fartölvu. Gagnkvæmur 
uppsagnarfrestur er 3 mánuðir. Við 
lok kjörtímabils er réttur til þriggja 
mánða launa, sem falla þó niður ef 
sveitarstjóri fer í annað starf á tímabil-
inu. 

Tálknafjörður
Launin miðast við launatöflu Kjara-
ráðs nr 500, launaflokk 132. Greitt eru 
afnot af farsíma. Biðlaunaréttur að 
loknu kjörtímabili er 3 mánuðir komi 
ekki til endurráðningar. Sá réttur fell-
ur niður ef sveitarstjóri tekur við öðru 
starfi á meðan á biðlaunatíma stendur. 

Reykhólar
Engar aðrar greiðslur eru en umsamin 
laun og taka launin breytingum skv 
hæsta launaflokki hjá FOSVest. Samið 
er út kjörtímabiið en þriggja mánaða 
uppsagnarfrestur er á báða bóga. 

Tölur geta verið á mismunandi 
tímabili, en ekki skeikar þá miklu. 
Tölurnar eru almennt miðaðar við 
mitt síðasta ár þegar samningar voru 
gerðir. Vel gekk að afla upplýsinganna 
og veittu sveitarstjórarnir eða aðrir 
sem afgreiddu erindið umyrðalaust 
umbeðin gögn. 

Mánaðarlaun sveitarstjóra á Vestfjörðum 2015
kr/mán kr/íbúa

Gísli Halldór Halldórsson Ísafjarðarbær 1.220.000 336

Ásthildur Sturludóttir Vesturbyggð 823.632 840

Elías Jónatansson Bolungarvíkurkaupst. 1.078.802 1.160

Inga Birna Erlingsdóttir Reykhólahreppur 800.000 2.963

Andrea K. Jónsdóttir Strandabyggð 849.579 1.770

Pétur Markan Súðavíkurhreppur 850.000 4.048

Indriði Indriðason Tálknafjarðarhreppur 696.169 2.246

Frá Stútungi, þorrablóti 
Flateyringa sem var 
haldið um síðustu helgi

Þorrablótsnefndin.



Stórfjölskyldan 
saman í sumar 
með VITA

ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.IS

 V
IT

 7
23

81
 0

1/
15

Innifalið: Flug, gisting skv. ofangreindu og íslensk fararstjórn. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 2.500 króna bókunargjald.

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Verð frá 124.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
25. júní í 7 nætur – án fæðis.
Verð á mann í 14 nætur 162.700 kr.
Verð á mann m.v. tvo: 7 nætur frá 138.700 kr., 14 nætur frá 153.000 kr.  

Verð frá 89.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
á Ambar Beach Apartments 12. maí í 7 nætur – án fæðis.
Verð á mann m.v. tvo: í 7 nætur 99.400 kr. 

Viva Mallorca

Ambar Beach

Mamma, pabbi, amma, afi
og allir krakkarnir með!
Íbúðir og hús fyrir allt 
að 8 manns á frábæru verði.

Verð frá 99.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
11. júní í 7 nætur – án fæðis.

Verð á mann í 14 nætur 117.590 kr. 

IRIS raðhúsagarður

SPÁNN, MALLORCA

Club Albufeira

PORTÚGAL, ALBUFEIRA

SPÁNN, MALLORCA

SPÁNN, CALPE

Verð frá 99.900 kr. og 12.500 Vildarpunktar 
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum, 
26. maí í 14 nætur – án fæðis. Verð án Vildarpunkta 109.900 kr.
Verð á mann m.v. tvo: 138.400 kr. / 148.400 kr.
Flug með Icelandair.
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Þrjú hundruð 
þúsund krónur 
innan þriggja ára
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga er ómyrkur 
í máli þegar hann er spurður um kröfu verkalýðsfélaganna. „Við viljum að 
lægsti taxti verði 300 þús kr á mánuði innan þriggja ára.“ Blaðið Vestfirðir 
heimsótti Finnboga á skrifstofu hans á Ísafirði og innti hann eftir því hverjar 
væru kröfurnar fyrir komandi kjarasamninga. 
Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins brást illa við kröfunum og neitar 
að ræða kröfurnar hvað þá að sam-
þykkja þær. Ber hann því við að kaup-
hækkunin myndi ganga eftir öllum 
vinnumarkaðnum og í heild myndu 
launahækkanirnar verða 500 milljarðar 
króna. Það væri atvinnufyrirtækjum 
ofviða og afleiðingin yrði gamalkunn-
ug, verðbólga sem eyddi skjótt fengn-
um kauphækkunum. Víst hefur það 
oft orðið reynslan, einkum fyrir daga 
þjóðarsáttarinnar 1989. En hvers vegna 
vilja forsvarsmenn launþega ekki fallast 
á“hóflegar“ kauphækkun og staðfesta 
efnahagslegan stöðugleika og áfram-
haldandi lága verðbólgu? 

“Misskiptingin hefur stóraukist 
í samfélaginu“, segir Finnbogi og 
bendir á að launin séu orðin svo lág 
aðeinstæðir foreldrar séu að hrekjast 
úr starfi vegna þess að auðveldara sé 
orðið að ná endum saman á örorku- 
og atvinnuleysisbótum. Kauptaxtar 
séu nú frá 201.000 kr - 238.000 kr á 
mánuði.“Fólk kaupir ekki í matinn 
fyrir hagfræðikenningar. Það þarf 
raunverulegar krónur í launaumslagið. 
Hagfræðikenningar eru skeikular eins 

og veðurfarið“, segir Finnbogi Svein-
björnsson. Hann bendir á gögn ASÍ 
sem sýna að dagvinnulaun verkafólks 
á Norðurlöndunum eftir skatta og leið-
rétt fyrir verðlagi séu 30% hærri en 
á Íslandi. Finnbogi bendir á að þessi 
láglaunastefna sé fyrirtækjunum 
kostnaðarsöm í formi meiri starfs-
mannaveltu og aukins álags í vinnunni. 
Atvinnurekendur vanmeta oft kostn-
aðinn af láglaunastefnunni. Þetta er 
athyglisvert sjónarmið sem vert er að 
Samtök atvinnulífsins taki alvarlega. 
Viðurkenndar hagfræðikenningar í 
vinnumarkaðsfræðum eru að hærri 
laun leiði til minnandi vinnu þar 
sem fyrirtækin mæti hærri kostnaði 
af hverjum starfsmanni með því að 
fækka störfum og öfugt. Erlendar rann-
sóknir gefa til kynna að áhrifin af því að 
hækka sérstaklega lægstu laun séu stór-
lega ofmetin, þar sem hækkunin fari 
einmitt ekki út um allan launamark-
aðinn. Finnbogi Sveinbjörnsson nefnir 
sérstaklega grein eftir Viðar Ingason, 
hagfræðing VR um áhrif hækkun 
lægstu launa á atvinnu. Í Bandaríkj-
unum eru lögfest lágmarkslaun og 1992 
hækkaðu lágmarkslaunin í New Jersey 

en ekki í nálægum borgum sem voru 
í öðru fylki. Rannsóknir drógu fram 
að hækkunin í New Jersey hafði ekki 
áhrif til þess að draga úr framboði á 
vinnu. Í upphafi árs 2014 hækkuðu 
lágmarkslaun í 13 fylkjum Bandaríkj-
anna og tvær ransóknir hafa þegar 
verið gerðar. Önnur sýndi engin áhrif 
af launahækkuninni á atvinnu og hin 
sýndi tölfræðilega ómarktæk áhrif en 
benti þó til jákvæðra áhrifa. 

Þótt þessar rannsóknir séu ekki 
nægilegar til þess að fullyrða ná-
kvæmlega um hver áhrifin af miklum 
hækkun lægstu taxta yrðu á íslenskan 
vinnumarkað eru þær þó á þann veg 
að þær veikja fullyrðingar samtaka 
atvinnulífsins um að sama prósentu-
hækkun myndi ganga yfir öll störf á 
vinnumarkaði. 

Formaður Verkalýðsfélags Vest-
firðinga segir að samninganefnd 
Starfsgreinasambands Íslands semji 
fyrir 12.000 manns í 16 félögum,“-
meðaltekjur fyrir dagvinnu, það er 
taxtakaupið að viðbættu álagi eða 
bónus er ca. 250 - 270 þúsund krónur 
á mánuði og að viðbættri mikilli yf-
irvinnu eru heildartekjurnar um 
það bil 350 - 370 þúsund krónur á 
mánuði. Stærsti hópurinn er fisk-
vinnslufólk. Hann er um fjórðungur 
innan Starfsgreinasambandsins. En 
innan Verkalýðsfélags Vestfirðinga er 
þessu hópur um helmingur af þeim 
sem við semjum fyrir. Grunnlaunin í 
fiskvinnslu eru um 208.000 - 214.000 
kr. á mánuði og brúttólaunin með 
bónus og yfirvinnu um 300 þúsund 
krónur. Þetta eru öll ósköpin sem 
greidd eru. Á síðustu árum hafa verið 
greiddar um 80 milljarðar króna í arð 
í sjávarútvegi. Ef við gerum ráð fyrir 
því að hver og einn fái 100 þús kr í 

launahækkun er kostnaðurinn að 
hámarki 14 milljarðar króna sem er 
fjarri þeim 500 milljörðum sem sam-
tök atvinnulífsins klifa á“ Öllu skýrari 
verður misskiptingin ekki þegar þetta 
tvennt er borið saman sem Finnbogi 
Sveinbjörnsson nefnir, lágu launin í 
fiskvinnslunni og háu arðgreiðslurnar. 
Því til viðbótar hefur komið fram að 
ríkasta 1% landsmanna, um 1900 fjöl-
skyldur eiga um fjórðung alls auðsins 
í landinu. Þessi hópur hafi aukið hlut 
sinn frá árinu 2002 til 2012 úr 17% 
upp í 23% alls auðs landsmanna. 
Auðurinn hafði aukist um þriðjung 
á aðeins 10 árum hjá þessu 1% sem 
mest á. Þetta kemur fram í skýrslu 
Oxfam, bresku hjálparsamtakanna. 

Áframhaldandi láglaunastefna 
jafngildir vaxandi ójöfnuði og mis-
skiptingu, segir Finnbogi Svein-
björnsson og veldur atvinnulífinu 
ómældum kostnaði og skaðar þjóð-
félagið. 

Lægstu laun  
verði 300 þús. kr.  
innan þriggja ára
Meginkröfur Starfs-
greinasambandsins 
eru þær að: 
• miða krónutöluhækkanir á laun 

við að lægsti taxti verði 300 þúsund 
krónur á mánuði innan þriggja ára 
og sérstaklega verði horft til gjald-
eyrisskapandi atvinnugreina við 
launahækkanir. 

• endurskoða launatöflur þannig að 
starfsreynsla og menntun séu metin 
til hærri launa.

• desember- og orlofsuppbætur 
hækki. 

• vaktaálag verði endurskoðað og 
samræmt kjarasamningum á opin-
berum vinnumarkaði. 

• lágmarksbónus verði tryggður í fisk-
vinnslu. 

• skilgreind verði ný starfsheiti í 
launatöflu.

hærri en að meðaltali á hinum Norðurlöndunum. Mestur munur er gagnvart Svíþjóð og Noregi en 
minni gagnvart Danmörku og finnskir stjórnendur eru með 3% hærri dagvinnulaun en stjórnendur 
hér á landi.  

Ef litið er á dagvinnulaun sérfræðinga eru þau um 3-5% lægri hér á landi en í  hinum löndunum, 
hæst eru laun sérfræðinga í Noregi og lægst í Svíþjóð.  Hluta af þessum mun má skýra með minni 
tekjujöfnunaráhrifum íslenska skattkerfisins, þar sem hátekjur hér á landi eru skattlagðar mun 
minna en á hinum Norðurlöndunum og því verður hlutfallslega meira eftir í buddu hátekjuhópa 
hér á landi.  

Mestur munur á dagvinnulaunum er hins vegar gagnvart verkafólki og þjónustu-, sölu- og 
afgreiðslufólki.  Hér á landi eru dagvinnulaun verkafólks allt að 30% lægri en að meðaltali á hinum 
Norðurlöndunum. Mestur er þessi munur gagnvart Danmörku, 42% og Noregi, 34% en minnstur 
gagnvart Svíþjóð, 15%. Hjá þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólki er þessi munur um 20%, mestur 
gagnvart Danmörku og Noregi og minnstur gagnvart Svíþjóð. 

Það er einnig áberandi á mynd 2 að meiri munur er á launum kvenna en karla í öllum 
starfsstéttum. Það bendir til þess að óleiðréttur launamunur kynjanna sé meiri hér á landi en á 
hinum Norðurlöndunum. 

 

Mynd 2 

 

Finnbogi Sveinbjörnsson.
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Strandirnar búa yfir töfrum
Frá blautu barnsbeini var ég alin 

upp við það að Strandirnar ættu 
sér engan sinn líka í veröldinni. 

Foreldrar mínir voru bæði fædd hér 
sem og eldri bræður mínir. 

Mér þótti alltaf pínulítið súrt, þegar 
ég var lítil að vera ekki fædd hérna 
líka því þegar gömlu, góðu dagana 
bar á góma þá var eins og raddblærinn 
breyttist. Ljómi færðist yfir andlitin 
og svo endaði allt saman iðulega í 
miklum hrossahlátri. 

Sögurnar báru það með sér að 
hvergi í veröldinni væri fegurra, 
hvergi fleiri hraustmenni saman 
komin og síðast en ekki síst hvergi 
skemmtilegara fólk enda nær daglega 
sagðar hreysti- og skemmtisögur og 
hvert tækifæri notað til að endurnýta 
hnyttin tilsvör. 

Það var sem sagt deginum ljósara að 
Strandirnar hlytu að búa yfir töfrum 
sem hvergi annars staðar væri að 
finna. 

Þegar ég var um það bil að ljúka 
guðfæðináminu var prestsembætti 
auglýst til umsóknar á Hólmavík. 
Það vildi mér happs að enginn sótti 
um embættið á móti mér svo það var 
að hrökkva eða stökkva. Þarna var 
tækifærið sannarlega komið og nú 
skyldi láta reyna á, hvort satt reyndist, 
það sem fyrir mér hafði verið haft 
öll æskuárin og ef svo væri, í hverju 
töfrarnir væru fólgnir. 

Skólasystkini mín, sum hver, höfðu 
ekki hugmynd um hvar staðurinn var 
á landinu. 

Á þeim tíma voru símaskár með Ís-
landskorti enn í notkun og ég man að 
ég þurfti, oftar en einu sinni, að draga 
símaskrána fram til að sýna þeim svart 
á hvítu hvar Hólmavík væri. 

Og vinirnir, þeir hristu örugglega 
höfuðin í laumi og hugsuðu með sér 
að ég myndi nú ekki endast þarna 
lengi. 

En ég lagði samt ótrauð af stað og ég 

var ekki búin að vera hér lengi þegar 
ég sannreyndi það sem mig hafði 
reyndar lengi grunað að töfrarnir 
fælust í stórfenglegri náttúru og góðu 
mannlífi. 

Fámennið hefur auðvitað bæði 
sína kosti og galla. Flest höfum við 
ákveðnar skoðanir á mönnum og mál-
efnum. Okkur finnst náunginn oft vita 
fullmikið um okkur og stundum jafn-
vel meira en við sjálf. Á móti kemur 
það, að hver einstaklingur verður 
stærri og mikilvægari en í fjölmenn-
inu og samkenndin sem við þurfum 
svo oft á að halda verður einlægari. 

Okkur Strandamönnum þykir líka 
undur vænt um umhverfi okkar og 
náttúruna. 

Við erum þakklát fyrir að þurfa 
ekki að ferðast langar leiðir á vorin 
til að sjá og finna náttúruna vakna af 
dvala og við fylgjumst t. d. nákvæm-
lega með því hvar tjaldurinn verpir 
við vegkantinn og reynum eftir bestu 

getu að tryggja að hann fái frið til að 
koma ungunum sínum upp. 

Og litadýrðin á haustin, gæti hún 
orðið fallegri annars staðar eða berja-
löndin betri? 

Að ógleymdu logninu, hvort sem er 
að sumri eða vetri, og spegilsléttum 
Steingrímsfirðinum sem er engum 
öðrum líkur. 

Salómon konungur var nafntogaður 
fyrir speki sína og í orðskviðum sem 

kenndir eru við hann segir: „Glatt 
hjarta gerir andlitið hýrlegt.“ Orð-
skv. 15.13

Ég veit svo sem ekki hversu vel 
sóknarbörn mín eru að sér í speki 
Salómons. Hitt hef ég hins vegar reynt 
á tuttugu og þriggja ára búsetu minni 
hér við Steingrímsfjörð að Stranda-
menn virðast lifa samkvæmt þessari 
speki, hvaðan sem hún kemur þeim. 

Já, við eigum svo margt gott að 
þakka fyrir og mér sýnist að Strand-
menn hafi fyrir löngu gert sér grein 
fyrir því að það er fyrst og fremst glatt 
hjarta og jákvætt hugarfar sem gerir 
lífið þess virði að lifa því. 

Þeir hafa líka komist að því að það 
má endurvinna nánast allt, m.a. s. 
Guðsorðið og þess vegna reynist áð-
urnefnt orðtak líka vel sé því snúið 
við, því að að „hýrlegt andlit gerir 
hjartað glatt. “

Með bestu kveðjum af Ströndum, 
Sigríður Óladóttir

Séra Sigríður Óladóttir, sóknarprestur 
Hólmavíkurprestakalli.

Sólarkaffi Ísafirðingafélagsins 2015-02-10
Ísfirðingafélagið er 70 ára á þessu ári og var geysivel mætt á sólarkaffið. Um 700 manns voru í Hörpunni í Reykjavík  

og skemmtu sér hið besta undir söng Sunnukórsins og hátiðarræðu Eiríks Böðvarssonar.
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Nýr virkjunarkostur:

Austurgilsá í Skjaldfannardal
Nýr virkjunarkostur á Vestfjörðum, Austurgilsvirkjun, er óvænt á lista 
Orkustofnunar yfir virkjunarkosti sem stofnunin sendi verkefnisstjórn 
um rammaáætlun til umfjöllunar nú í janúar síðastliðnum. Hugmynd 
að þessum virkjunarkosti kom ekki fram fyrr en í mars á síðasta ári og 
í desember 2014 var leitað til Orkustofnunar þar sem þá hafði komið í 
ljós að möguleg stærð virkjunarinnar kallaði á umfjöllun . í verndar- og 
orkunýtingaráætlun. Þar sem orkuöryggi á Vestfjörðum er ábótavant 
ákvað stofnunin að taka þessa hugmynd upp á sína arma sem sína 
eigin og í samvinnu við Austurgilsvirkjun ehf hafa verið unnin gögn um 
tilhögun þessa virkjunarkosts. 
Það er fyrirtækið Austurgilsvirkjun 
ehf sem stendur að málinu, en það 
eignaðist nýlega jörðina Laugaland 
í Skjaldfannardal. Eigendur þess 
eru bræðurnir Bjartmar og Kristinn 
Pétursson. Kristinn var um langt árabil 
búsetturá Bakkafirði og rak þar fisk-
verkun og átti um tíma sæti á Alþingi 
sem varaþingmaður fyrir Sjálfstæð-
isflokkinn. Hann er verkefnistjóri og 
sagði í samtali við blaðið Vestfirðir að 
sér litist ágætlega á virkjunaráformin 
og staðfesti að fyrirtækið hafi sótt til 
Orkustofnunar um rannsóknarleyfi. 
Kristinn sagði að líklega tækju rann-
sóknir tvö ár og stefnt væri að frekari 
rennslismælingum á komandi sumri. 
Stærð virkjunarinnar gæti verið 25 - 35 
megawött. 

Skúli Thoroddsen, lögfræðingar 
Orkustofnunar sagði Austur-
gilsvikrjun væri mjög fýsilegur kostur 
með tilliti til raforkuöryggis á Vest-
fjörðum. Raforkulína yrði lögð frá 
virkjuninn út Djúpið til Ísafjarðar ef 

af framkvæmdum yrði og hún myndi 
styrkja raforkukerfið á Vestfjörðum. 
Orkustofnun hefði í þessu ljósi ákveðið 
um áramótin að taka málið upp á 
sína arma og sent það til skoðunar 
í 3. áfanga rammaáætlunar sem sína 
tillögu til þess að flýta fyrir alvarlegri 
skoðun á virkjunarkostinum. 

Skúli sagði að þar sem Austurgils-
verikjun væri ekki í verndarflokki gæti 
stofnunin gefið úr rannsóknarleyfi og 
því hægt að hefja rannsóknir strax og 
stofnunin hefði afgreitt umsókn þar 
um. 

Aðspurður svaraði Skúli Thorodd-
sen því til að Austurgilsvirkjun hefði 
engin áhrif á Hvalárvirkjun austan 
megin við Skjaldfannardal , enda 
væri um ólík vatnasvæði að ræða. 

Einn af kostum þessarar nýju 
virkjunarhugmyndar er að tiltölu-
lega greiðfært er að leggja nýjan og 
fullkominn veg veg að framkvæmda-
svæðinu frá þjóðveginum um Ísa-
fjarðardjúp. 

Austurgilsá rennur í Selá framar-
lega í Skjaldfannardal og gefur um 
40% af vatnsmagni hennar mælt við 
ármótin. Í skýrslu Orkustofnunar er 
staðháttum lýst svo: 

„Virkjað yrði úr Vondadalsvatni 
sem er í 414 m y. s. , þar yrði myndað 
inntakslón og virkjað niður í hæð 
60 m y. s. niðri við Selá í Skjald-
fannardal þar sem stöðvarhúsinu 
yrði komið fyrir. Þrýstipípan yrði 
að mestu niðurgrafin og úr trefjapl-
asti, um 3,3 km löng. Í stöðvarhúsi 
við Selá yrði að öllum líkindum ein 
Peltonvél. Gert er ráð fyrir að hægt 
sé að veita öllu jökulrennsli Selár til 
inntakslónsins. Nyrðri endin stífl-
unnar við inntakslónið teygir sig til 
vesturs og lónið er nægilega stórt til 
að ná yfir vatn sem er í um 1,0 km 
fjarlægð norðan inntaksins. Lónhæð 
inntaks er 437 m y. s. og með því móti 
er hægt að veita Selá í 440 m y. s. yfir 
í inntakslónið. 

Gert er ráð fyrir að með skurðum 
og á stuttum kafla pípu megi veita 
nær öllu jökulrennsli Selár yfir í inn-
takslónið og jafnvel einnig rennsli af 
jökulvatna á svæðum vestan Skjald-

fannardals með frekari framlengingu 
skurðanna.“

Uppsett afl virkjunarinnar yrði að 
gefnum ákveðnum forsendum 35 
MW og framleiðslan 170 Gwh/ári. 

Rétt er að rifja upp að ráðgjaf-
arhópur um orkuöryggi á Vest-
fjörðum, sem þáverandi iðnaðarráð-
herra Össur Skarphéðinsson skipaði, 
skilaði af sér áliti fyrir réttum þremur 
árum. Benti hópurinn á að brýnasta 
verkefnið væri að sjá til þess að af-
hendingaröryggi raforku á Vest-
fjörðum yrði sambærilegt við aðra 
landshluta. Til þess að ná því fram 
þyrfti hringtengingu raforkuflutn-
ingslínanna og meiri framleiðslu 

innan svæðis. Í álitinu var einkum 
horft til Hvalárvirkjunar ( 40MW) 
og Glámuvirkjunar (67 MW). Báðir 
þessir kostir eru metnir af faghópi 4 í 
rammaáætlun í næst hæsta kostnaðar-
flokk. Sérstaklega er hár kostnaður við 
vegagerð að Hvalárvirkjun og lagn-
ingu raforkulína frá virkjuninni. Þá er 
virkjun á Glámuhálendinu viðkvæm 
þar sem þau áform snerta svatnasvið 
fossanna í ánni Dynjandi. 

Austurgilsvirkjun er því nýr kostur 
til skoðunar sem gæti reynst álitlegri 
en hinir tveir og það eykur vonir 
um að fagleg lausn og pólitískur vilji 
finnist á þessu erfiða vandamáli Vest-
firðinga. 
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Mynd: Jón Halldórsson.



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
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Þorrablót Bolvíkingafélagsins var haldið á Grand Hótel laugardaginn 31. janúar.  
Vel var mætt á blótið og gestir skemmtu sér konunglega. 
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Samdráttur á Vestfjörðum síðan 2008
Hafin er vinna að stefnumótun 

fyr ir  Sóknaráætlun 
Vestfjarða árin 2015-2019, 

í samræmi við fyrirhugaðan samning 
milli ríkis og sveitarfélaganna um þetta 
efni. Haldnir voru þrír opnir fundi á 

Vestfjörðum í janúar til að safna hug-
myndum og forgangsraða þeim. Fund-
irnir voru á Patreksfirði, Hólmavík og 
á Ísafirði. 

Að sögn Aðalsteins Óskarssonar, 
framkvæmdastjóra Fjórðungssam-

bands Vestfirðinga, á Sóknaráætlun 
Vestfjarða 2015-2019 á að fjalla um 
nýsköpun og atvinnuþróun, menn-
ingarmál, uppbyggingu mannauðs 
og lýðfræðilega þróun á svæðinu. 
Á fundunum var fjallað um stöðu 

Vestfjarða í þessum málaflokkum í 
stuttum kynningum og síðan unnið 
í hópum við hringborð. 

Sóknaráætlun landshluta er að sögn 
Aðalsteins samstarf ríkis og sveitar-
félaga um stefnumörkun og veitingu 
fjármagns til ákveðinna þátta innan 
hvers landshluta í atvinnu-, byggða 
og menningarmálum. Sóknaráætl-
unin er tilraun til að samhæfa stefnu 
og framkvæmd stefnu ráðuneyta í 
málum er varða landshlutana. Að 
áætluninni koma átta landshlutar og 
fjögur ráðuneyti. 

Sóknaráætlun Vestfjarða er þróun-
aráætlun landshlutans og felur í sér 
stöðumat landshlutans, framtíðar-
sýn og markmið til að ná fram þeirri 
framtíðarsýn. Forgangsröðun verkefna 

byggir á sóknaráætlun landshlutans. 
Áætlunin er gerð til 5 ára en hægt er að 
uppfæra hana innan tímabilsins. Upp-
færslur eiga að fylgja sömu skilyrðum 
og gilda um mótun áætlunarinnar. 

Shiran Þórisson, framkvæmdastjóri 
Atvinnþróunarfélags Vestfjarða flutti 
framsöguerindi á fundunum og greindi 
stöðu atvinnulífs á Vestfjörðum. Hag-
kerfið á Vestfjörðum hefur eftir hrun 
bankanna ekki haldið í við verðlags-
breytingar og því heldur dregist saman 
að raungildi. Tekjur hafa vaxið um 28% 
en vísitalan hefur hækkað um 36%. 
Fram kom í erindi Shiran að áform 
væru um fiskeldi upp á 40-50 þúsund 
tonn sem gæti skapað 400-600 störf 
eftir því hvað stærðarhagkvæmni gæti 
náðst og framleiðslustigi afurða. 

Dagskrá:
1. Staðan í kjaraviðræðum 
2. Kosning verkfallsstjórnar
3. Breyting á úthlutunarreglum Vinnudeilusjóðs
4. Önnur mál

Áríðandi að félagsmenn mæti og sýni samstöðu 
með réttmætum launakröfum verkafólks.

FélagsFundur 
Verk Vest 
á Hótel  ÍsaFirði 
mánudaginn 
16. Febrúar kl.20.00

Frá fundinum á Patreksfirði.  Mynd: Jón Jónsson.

Frá fundinum á Ísafirði.

Heildartekjur 
Millj. Kr.

16%
15%

Í heild sinni er hagkerfið að 
velta um 55 milljörðum og 
hefur vaxið um 12 milljarða á 
síðastliðnum árum.

Heildartekjur hagkerfisins á Vestfjörðum 2008-2012.

Vöxtur tekna og framleiðsluverðmæta
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Heildartekjur

Vísitala framleiðsluverðs
Það hefur verið 28% vöxtur 
tekna yfir tímabilið en 
vísitalan hefur hækkað 36% 
yfir tímabilið.

Þróunin 2008 – 2012.

Launagreiðslur
Millj. Kr.

32%

42%

15%

Heildarlaunagreiðslur eru 
um 13,6 milljarðar og 
hefur vaxið um 2,4 
milljarða á undanförnum 
árum.

Launagreiðslur 2008-2012.



Sólarkaffi Vestfirðinga á Suðurlandi
Nokkrir Vestfirðingar, sem búa 

á Suðurlandi, boða til sólar-
kaffis að hætti Vestfirðinga 

sunnudaginn 15. febrúar 2015 í Félags-
heimilinu Stað á Eyrarbakka kl. 15: 00. 

Alsiða er í byggðum Vestfjarða að 
drekka sólarkaffi með pönnukökum 
þegar sólin sést aftur eftir skammdegið. 
Þessi siður hefur ekki verið á Suður-
landi enda sést sól þar alla daga ársins. 

Með þessu vilja aðfluttir Vestfirðingar 
á Suðurlandi gefa sveitungum að vesta 
kost á að hittast í sólarkaffi og jafnframt 
kynna þennan góða sið fyrir Sunn-
lendingum og öðrum hér um slóðir. 

Á sólarkaffinu verður Elfar Guðni 
Þórðarson listmálari á Stokkseyri með 
málverkasýningu á Stað sem nefn-
ist -Frá Djúpi til Dýrafjarðar- Elfar 
Guðni hefur fimm sinnum á þessari 

öld dvalið á Sólbakka í Önundarfirði í 
samtals þrjá mánuði og málað mikið í 
vestfirskri náttúru. Hann segist hvergi 
utan heimaslóðar sinnar hafa orðið 
fyrir jafn sterkum áhrifum til listsköp-

unar eins og vestra og má sjá þetta á 
sýningunni. 

Vestfirska forlagið að Brekku á 
Þingeyri fagnaði nýlega 20 ára af-
mæli og mun í tilefni þess gleðja 

tuttugu þátttakendur í sólarkaffinu 
á Eyrarbakka með veglegum bóka-
verðlaunum. 

Allir hjartanlega velkomnir 
 meðan húsrúm leyfir. 

elfar Guðni Þórðarson. Myndir: Björn Ingi Bjarnason. 

Frá þorrablóti Hnífsdælinga 
sem haldið var á laugardaginn
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FLÖKUNARVÉL

BRýNiNgAVÉL

C-2011

HAUSARi

ROÐFLÉTTiVÉL

HÁÞRÓUÐ, SKiLViRK Og gLÆSiLEg

FiSKViNNSLUTÆKi

C-2030

Curio ehf.  /  Eyrartröð 4  /  220 Hafnarfirði   /  Sími: 587 4040 /  Netfang: curio@curio.is

C-3027

Vélarnar frá Curio eru vinnuþjarkar sem sjá um hausningu, 
flökun, roðflettingu og brýningu og að sjálfsögðu er hægt 
að stilla vélarnar þannig að þær passi fyrir ólíkar fisktegundir.
Einn viðskiptavinur getur verið að vinna ýsu, sá næsti er 
að vinna keilu og steinbít.

Curio aðlagar hverja vél að þeirri tegund sem viðskiptavinur 
óskar eftir og þörfum.

Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á heimasíðu okkar, 
við svörum öllum spurningum fljótt og vel og 
með mikilli ánægju.

www.curio.is

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri 
hugmyndaauðgi. Við leiðum saman alúðina sem felst í hand-
smíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit 
og setjum saman öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter 
og mikla vinnslugetu.

Við erum stolt af vélunum okkar. Þær bera þess merki og við 
sýnum það í verki með góðri þjónustu þar sem allir slithlutir 
eru til á lager þegar þörfin kallar.

C-2015
Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm

Hæð: 800 mm
Þyngd: 100 kg

Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m

Hæð: 2.25 - 2.35m

Lengd: 2.9m
Breidd: 1.9m

Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 200 mm
Breidd: 170 mm

Hæð: 150 mm


