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Enginn nýliði getur keypt kvóta í dag
mikil samþjöppun framundan í sjávarútvegi
„Það getur engin keypt kvóta í dag 
miðað við uppsett verð, sem er um 
2500 kr/kg í þorski“ segir Guðbjörn 
G. Jónsson, skipstjóri og eigandi Val-
bjarnarins ÍS. Guðbjörn hóf störf hjá 
Birnum ehf árið 2007 og í fyrravor 
bauðst honum að kaupa skipið ásamt 
bolfiskkvóta þess.“ Ég velti þessu fyrir 
mér en komst að þeirri niðurstöðu að 
enginn grundvöllur væri fyrir kvóta-
kaupunum. Sexhundruð tonna þorsk-
kvóti kostar um 1,5 milljarð króna og 
greiðslubyrðin yrði um 100 milljónir 
króna á ári. Hins vegar eru væntan-
legar tekjur aðeins um 180 milljónir 
króna ef miðað er við 300 kr/kg. Þá 
er of lítið eftir til þess að greiða laun, 
olíu og annan útgerðarkostnað. Ég fór 
í Íslandsbanka og þar er fyrirgreiðslan 
ekki miðuð við nýjan aðila í greininni. 
Það þarf mikið eigið fé. Eftir 10-20 ár 
verða bara 3-4 stórir aðilar í greininni 
að óbreyttu.“

Úr varð að Guðbjörn keypti skipið 
kvótalaust og veiðir af rækjukvóta 
Birnis ehf.“ Það er ekki gott útlit á 
rækjuveiðunum. Kvótaverið á úthafs-

rækju er um 700 kr/kg samkvæmt nýj-
ustu viðskiptum og fiskistofa tekur 
engum boðum um skiptikvóta sem 
eru undir 0,45 þorskígildistonn fyrir 1 
tonn af rækju. Það er dýrara að sækja 
rækju en þorsk og því standa tekjur 
af rækjuveiðum ekki undir sambæri-
legu leiguverði og gildir um þorsk. 
Rækjuveiðarnar bera ekki hærra 
leiguverð en 10-20 kr/kg af rækjunni“ 
segir Guðbjörn. Samkvæmt upplýs-

ingum á vef Fiskistofu er meðalverð á 
leigðum úthafsrækjukvóta síðustu 12 
mánuðum 61 kr/kg. svo það er mun 
hærra. Guðbjörn G. Jónsson segist 
vera búinn að velta fyrir sér öllum 
möguleikum til þess að koma sér fyrir 
í útgerðinni sem nýliði.“ En það er 
ekki gerlegt. Ég fæ ekki veiðireynslu 
metna til kvóta. Byggðakvótinn er 
aðeins um 5% af heildinni og um 
það bil 80% af honum er ráðstafað 

til þeirra sömu og eru skertir til þess 
að búa byggðakvótann til. Ég sótti 
um byggðakvóta í Bolungavík, þar 
sem skipið er skráð en fékk bara 2,4 
tonn. Kvótakaup eða kvótaleiga eru 
ekki vænlegir kostir þar sem verðið 
er of hátt.“

Nýr aðili án mikils eiginfjár eru 
allar leiðir lokaðar inn í sjávarút-
veginn segir Guðbjörn“meira að 

segja er erfitt að komast inn í strand-
veiðikerfið. Bankarnir lána ekki til 
bátakaupa þar“. Framundan er mikil 
samþjöppun segir Guðbjörn G. Jón-
asson og bendir á að sjómönnum 
hafi fækkað mikið undanfarin ár. 
Eftir stendur ósvarað spurningunni, 
hvernig menn eiga að hasla sér völl 
í sjávarútvegi? Núverandi leikreglur 
virðast girða algerlega fyrir nýliðun. 

Endurskoðandinn sagði ósatt fyrir rétti
Sveinbjörn Ragnarsson, sjómaður 

í Bolungavík segist munu áfrýja 
niðurstöðu héraðsdóms til Hæsta-

réttar. greint er nánsr frá málinu á 

blaðsíðu 6 í blaðinu. Hann bendir á að 
dómurinn hafi tekið launakröfur hans 
til greina en sýkni í málinu vegna tóm-
lætis. Sveinbjörn segist hafa fengið það 

álit á dómnum að ekki sé hægt að fella 
málið undir tómlæti og þess vegna verði 
áfrýjað. Hann segist velta því fyrir sér að 
snúa sér til Endurskoðendaráðs og gera 
athugasemdir við störf Jóns Þorgeirs 
Einarssonar, löggilts endurskoðanda. 
Jón Þorgeir hafi sagt ósatt fyrir rétti og 
hafi gert ólöglega launamiða. „Þegar 
Jón Þorgeir byrjaði sjálfur í útgerð 
2006/7 greiddi hann þessi skiptakjör 
12% til skipstjóra og 10% til háseta. 
En hann lækkaði fyrstur og síðan hafa 
laun sjómanna í Bolungavík stöðugt 
lækkað“ sagði Sveinbjörn. Aðspurður 
um hvað hefði verið ósatt í framburði 
endurskoðandans segir Sveinbjörn að 
framburður hans um skiptaprósentu 
hafi verið ósannur. Vitni hafi staðfest 
mál sitt.“Ég var á Hrólfi Einarssyni 
ÍS þegar ég var ráðinn til Bærings á 
Gunnar Leós ÍS. Þar var greitt 10% til 
háseta og 12% til skipstjóra og þannig 
var á öllum bátum í Bolungavík nema 
kannski Einari Hálfdáns ÍS, bátnum sem 
Jón Þorgeir er einn af eigendunum.“ Þá 
sagðist Sveinbjörn hafa eitt sinn farið 
til Jóns Þorgeirs Einarssonar til þess að 
kvarta undan launauppgjörinu.“Hann 
tók mér illa. Sagði að ég hefði átt að sjá 
hver skiptaprósentan var og viðhafði orð 
um mig sem mér líkaði ekki.“

Bæring Gunnarsson, eigandi Fiski-
hóls ehf, sem stefnt var í málinu kvaðst 
ánægður enda væru kröfurnar bull.“-
Sjómennirnir vissu hvað þeir höfðu í 
hlut og ég borgaði það sama og hinir“. 

Bæring var spurður að því hvers vegna 
ekki hefðu verið upplýsingar um skipta-
prósentu og aflaverðmæti með launa-
seðlunum.“Þér kemur þetta ekki við“ 
var svar Bærings og sleit hann símtalinu. 

Haft var samband við Jón Þorgeir 
Einarsson, endurskoðanda og hann 
spurður að því hvers vegna upplýs-
ingar um skiptaprósentu og aflaverð-
mæti hafi ekki fylgt launauppgjöri. Í 
skriflegu svari hans sagðist hann ekki 
hafa heimild að lögum til þess að svara 
fyrirspurninni og vísaði til 30. greinar 
laga um endurskoðendur nr 78/2008 
sem fjallar um þagnarskyldu. 

Villta vestrið í Bolungavík
Lárus Benediktsson, formaður Verka-
lýðs- og sjómannafélags Bolungavíkur 
kannaðist vel við umkvartanir sjó-
manna um skiptahlut og óljós uppgjör 
á launseðli. Hvað varðar skiptahlutinn 
sagði Lárus að áður en kjarasamningar 
voru gerðir árið 2012 hafi verkalýðs-
félagið lítið getað gert. Það hafi verið 
mál hvers og eins sjómanns að sækja 
umsaminn skiptahlut. Hins vegar hafi 
félagið ákveðið að styrkja málarekstur 
Sveinbjörns Ragnarssonar og sýnt 
þannig stuðning sinn í verki. Í bréfi 
sem hann hafi sent fyrir hönd Verka-
lýðs- og sjómannafélags Bolungavík-
ur til útgerðarmanna hafi verið farið 
formlega fram á að nákvæm og tæm-
andi yfirlit yfir afla, aflaverðmæti og 
frádráttarliði kæmu fram í uppgjöri til 

sjómanna. Síðan hafi ekki verið kvartað 
til félagsins um skort á réttum upp-
lýsingum og sagðist Lárus vonast til 
þess að þessi ágreiningsefni væru úr 
sögunni. 

Hinu er ekki að leyna, sagði Lárus 
Benediktsson, að frá 1997 eða þar 
um bil og þar til kjarasamningar voru 
gerðir árið 2012 hafi ríkt hálfgert“villta 
vesturs ástand“ í kjaramálum sjómanna 
á smábátum í Bolungavík. Fyrst þegar 
útgerðarmenn reru sjálfir á sínum bát 
hafi verið skipt 14% til skipstjóra en 
hluturinn hafi farið að lækka þegar 
eigendurnir fóru í land og fengu aðra til 
þess að róa. Útgerðarmenn hafi tíðkað 
að prentað út sína skilmála og kallað þá 
kjarasamning og sett um borð í bátana. 
Þar hafi verið dregið frá skiptum ýmiss 
gjöld sem ekki átti að gera, svo sem 
hafnargjöld, vigtargjöld, veiðigjald til 
ríkisins og hækkun á beitukostnaði. Þá 
hafi sjómenn líka látið yfir sig ganga 
að taka þátt í kvótaleigu allt fram að 
gerð kjarasamningsins árið 2012 sagði 
Lárus Benediktsson, formaður VSB að 
lokum. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

BEIÐNI UM  
UPPLÝSINGAR (RFI) 

LJÓSLEIÐARAHRINGTENGING  
VESTFJARÐA

Vestfirðir eru tengdir landsneti fjarskipta með einfaldri ljósleiðara- 
tengingu. Til að auka öryggi fjarskipta á Vestfjörðum er fyrirhugað að 
tvöfalda tenginguna með ljósleiðarastrengjum sem færu aðra leið en 
núverandi strengir þannig að til verði hringtenging. 

Auglýst er eftir:
A. Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á tvöföldun 
ljósleiðaratenginga á Vestfjörðum á næstu þremur árum. 
eða
B. Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að byggja og reka til 
framtíðar tvöföldunina með opinberum stuðningi, komi til þess að 
enginn ætli að gera það án opinbers stuðnings. 

Innanríkisráðherra hefur falið fjarskiptasjóði að styrkja verkefnið,  
sé þess þörf. 

Aðilar sem óska eftir opinberum stuðningi skulu uppfylla tilteknar 
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af uppbyggingu 
og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa verkáætlun o.fl.

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Ríkiskaupa á netfangið 
utbod@rikiskaup.is fyrir kl. 12:00 þann 06.03.2015. Í tilkynningunni 
skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um ofan-
greint eftir því sem við á. 

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum/skýringum og skulu slíka 
fyrirspurnir sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is.

Lárus 
benediktsson.

bæring  
Gunnarsson

Sveinbjörn 
ragnarsson.

Jón Þorgeir 
einarsson.



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt

Umslag | Lágmúli 5 | Reykjavík | Sími 533 5252 | umslag@umslag.is
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Töfrandi tónar í Bolungavík
Sunnudaginn 15. febrúar héldu 

Sigrún Pálmadóttir, óperusöng-
kona og Beata Joo, píanóleikari 

tónleika í Félagsheimili Bolungavíkur. 
Húsfyllir var tónleikagestir fögnuðu 
listamönnunum mjög. 

Úr umsögn Dagnýjar Arnalds, tón-
listarkennara: 

Þær Sigrún og Beata hófu dag-
skrána bæði fyrir og eftir hlé á ís-
lenskum sönglögum en enduðu á 
ítölskum aríum. Af íslensk og u lög-
unum fannst mér sérstaklega fallegt 
samspil í Kossavísum Páls Ísólfssonar, 
en það var skemmtilega grallaralegt og 
öll blæbrigði voru svo samstillt milli 
raddarinnar og píanósins. 

Lag Jóns Ásgeirssonar, Þótt form þín 
hjúpi graflín var líka mjög fallega flutt, 
flæðandi en samt af svo mikilli ró. 

Dagskráin var mjög fjölbeytt og 
Sigrún kynnti hvert lag fyrir sig. Það 
var mjög gott, bæði til þess að áheyr-
endur gætu glöggvað sig aðeins á því 
um hvað lögin snérust, ekki síst þessi 
ítölsku, en líka vegna þess að maður 
þurfti hreinlega smá stund milli laga til 
þess að tilfinningin sem þær Sigrún og 
Beata náðu að vekja fengi að lifa aðeins 
lengur. Síðustu aríurnar bæði fyrir og 
eftir hlé voru svo af því tagi að maður 
þurfti bara almennilegt hlé til þess að 
jafna sig af gæsahúðinni. 

Sigrún er með ótrúlegt vald á 
röddinni og hreif alla upp úr skónum 
á þessum tónleikum. 

Við erum sannarlega heppin að eiga 
þessa stórkostlegu listamenn hérna 
fyrir vestan og held að einmitt svona 
tónleikar ættu að vera sem oftast, ekki 
síst á veturna þegar maður er stundum 
hvað stirðastur í sálinni. 

VESTFIRÐIR
4. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015
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

Kvótakerfið í sjávarútvegi hefur gefið handhöfum kvótans hverju 
sinni mikið vald. Það hafa þeir notað til þess að hámarka verð-
mæti kvótans og þar með eigin gróða. Kvótakerfið hefur gefið 

ágirndinni, einni af höfuðsyndunum, lausan tauminn. Vanrækt hefur 
verið að setja nauðsynlegar hömlur á gróðasöfnun kvótahafanna á 
kostnað annarra. Afleiðingarnar hafa ekki látið á sér standa. Verð á 
kvóta hefur í nánu samráðu við fjármálastofnanir verið spennt svo hátt 
að ógerningur er fyrir nýja aðila að koma undir sig fótunum í sjávarút-
vegi. Það finnst enginn grundvöllur fyrir því að standa undir kaupum 
á kvóta með þeim tekjum sem aflinn gefur. 

Nema þá með því að hafa rangt við og auka tekjurnar þannig. Það eru 
margar vísbendingar um að sú sé raunin og að í raun sé veitt meira úr 
hafinu en aflatölur bera með sér. Eftirlitskerfið, með Fiskistofu í broddi 
fylkingar hefur gefist upp eins og Fiskistofustjóri hefur viðurkennt í 
blaðaviðtali. Meira er deilt um það hversu mikil launveiðin er en hitt 
hvort hún eigi sér stað. Verði gerð gangskör að því að halda veiðinni að 
leyfðum afla mun það hafa þær afleiðingar að verð á kvóta mun lækka. 
Það gengur gegn hagsmunum handhafa kvótans og gegn hagsmunum 
viðskiptabankanna. Eftirlitsstofnanirnar vita hvað til þeirra friðar heyrir 
og velja að spila með. 

Til þess að kerfið gangi verður að setja bönd á umframveiði svigrúmið. 
Það knýr útgerðir sem þurfa að greiða fullt verð fyrir kvótann til þess að 
ráðast að kostnaðarliðum og lækka þá til þess að mæta hækkandi hlut 
kvótans af aflatekjum.  Á undanförnum 20 árum hafa mikil verðmæti 
verið flutt frá launalið til fjármagns, frá sjómönnum til kvótahafans og 
bankanna. Þessi þróun er óvenjugagnsæ í smábátakerfinu. Frá 2007 hefur 
hlutur sjómanna minnkað um 40%. Þessir peningar eru komnir í hærra 
kvótaverð. Það þarf einhver að borga kvótann og þegar hækkandi afurða-
verð dugar ekki fyrir verðhækkuninni er hún sótt í vasa launamanna.

 Í blaðinu eru tvö dæmi um afleiðingarnar af því að engin bönd hafa 
verið sett við gróðafíkninni. Ungur maður ætlar að hefja útgerð og 
hyggst koma undir sig fótunum með mikilli vinnu, útsjónarsemi og 
dugnaði rétt eins og margar kynslóðir ungra manna á undan honum. 
En kvótahafarnir taka allt til sín. Hann sér enga leið nema að gerast 
leiguliði þeirra sem svo mergsjúga útgerð leiguliðans inn að beini. Hitt 
dæmið lýsir því hvernig útgerðarmenn hafa af mikilli hörku látið sjó-
menn greiða hækkandi kvótaverð með lækkun launa þeirra. Fyrst voru 
sjómenn þvingaðir til þess að brjóta lög og greiða kvótaleigu af tekjum 
sínum. Þetta er ekki hægt að kalla annað en þjófnað. Síðan var þessi 
þjófnaður færður inn í kjarasamninga með lægri skiptahlut. Málaferlin 
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða um skiptahlut sem sagt er frá í blaðinu 
æpa á skýringar. Þeirra er ekki langt að leita. Fyrir kjarasamningana 
2012 voru sjómenn þvingaðir með valdi til þess að greiða fyrir kvótann 
án þess að fá nokkurt tilkall til hans í staðinn. Þá var það lögbrot. En 
val sjómannanna var ekkert. Annaðhvort að gera það sem krafist var 
eða að missa vinnuna. Sjómaðurinn sem höfðaði málið er að krefjast 
þess að fá launin sín óskert. Hann er að öllum líkindum að gera kröfu 
um að kvótaleigunni sem hann var látinn borga verði skilað. Það er 
meginregla í þjóðfélaginu að þýfinu sé skilað og mönnum refsað sem 
stela. Græðgin á sér engin takmörk. Þess vegna verður að reisa skorður 
við henni. Þjóðfélög sem hafa umborið mönnum þessa sjálfsásköpuðu 
frávikshegðun hafa öll lent í alvarlegri innri kreppu með hörmulegum 
afleiðingum. Íslendingar hafa fengið sin skerf með efnahagshruninu 
þar sem ráðandi menn í fjármálaheiminum og í sjávarútveginu fóru út 
af sporinu. Leiðin til baka er með því að skilja að það verður að skorða 
gróðafíknina af og viðhalda jafnræði milli þjóðfélagshópa.

Kristinn H. Gunnarsson

Kvótakerfið 
lækkar launin

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Hefjum leik í badmintonhópnum 
skæða sem lætur til sín taka bæði á 
Ísafirði og í Bolungavík og áður hef-
ur komið við sögu í þættinum. Eftir 
æfingu í Bolungavík flýttu menn sér 
inneftir í samkomu heima hjá Magn-
úsi Reyni Guðmundssyni. Sigmundur 
B. Þorkelsson flýtti sér of mikið, fór á 
stuttbuxunum og gleymdi buxunum á 
snaga í búningsklefanum. Viðari Kon-
ráðssyni, tannlækni varð að orði: 

Sjáið Sigmund Þorkelsson
sjaldan vill minn vinur bakka.
Brókarlaus i bagdminton
berst hann um á hæl og hnakka.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri 
við Hrútafjörð horfði á fréttir í Ríkis-
útvarpinu: þegar Ólöf Nordal slökkti 
á sendunum fyrir það sem kallast víst 
hliðstæðar útsendingar hjá RUV þá 
brá svo við að Kastljós datt út, átti þó 
að taka drottingarviðtal við Dag  Egg-
ertsson borgarstjóra.

Ólöf hefur lipurt lag
lyftir undir frama.
Sneri takka, slökkti á Dag
snjöll er þessi dama.

Georg Jón snýr sér svo  að fyrrverandi 
borgarstjóra  og sendir honum smápillu 
: Jón Gnarr heldur því fram að guð sé 
ekki til. Það er ekki mjög frumleg yf-
irlýsing. þetta hefur  verið sagt áður af 
fleirum, enda sjálfsagt bara grín. En 
ekki er langt síðan hann þóttist mjög 
trúaður og hélt sýningar á myndverk-
um sínum í kirkju.

Gnarrinn hefur guði týnt
grínið illa blekkt‘ann.
Hælist um og heldur fínt
að hafa lítið þekkt‘ann. 

Annar bóndi, Aðalsteinn á Strandselj-
um hefur hugann við frammistöðu í 
ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgar-
svæðinu og segir hana minna á óvissu-
ferð í boði Strætó:

Tökin sín hagræðing herðir,
hvers konar þjónustu skerðir.
Hið fatlaða lið
fær eftir bið 
alls konar óvissuferðir.

Þriðji bóndinn, Indriði Aðalsteinsson á 
Skjaldfönn ( þó ekki sonur Aðalsteins 
á Strandseljum) yrkir um skattaskjólin 
og þjáningar Bjarna Benediktssonar, 
fjármálaráðherra:

Margir hrekjast heims um ból
hatri og illsku mæta
en þeir sem ná í skattaskjól
skýla þarf og gæta.

Ósköp á hann Bjarni bágt
brjótgæðin ei dvína
ekki vill hann leggjast lágt
og lemstra frændur sína.

Gott að sinni héðan  
af Traðarstígnum.

Sigrún með móðurforeldrum sínum.

Sigrún og beata Joo.  Myndir: Benedikt Sigurðsson.Dagný arnalds.



Þú átt leik!INNRÉTTINGAR

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í 
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og 
danskt handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi,
og gerum þér frábært tilboð.

Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því 
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í 
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

Seven / Natural Oak / White

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á 

HTH innréttingum.

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18 
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821
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Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. mars.

Um fullt starf er að ræða og  
er æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Verkalýðsfélag Vestfirðinga - Verk-Vest tók til starfa 1. janúar 2002. Félagið er deildarskipt 
blandað stéttarfélag verkafólks, verslunar- og skrifstofufólks, iðnaðarmanna, sjómanna og 
starfsfólks hjá sveitarfélögum og ríkisstofnunum. Í dag nær félagssvæðið yfir alla Vestfirði 
að Hrútafirði undanskildum og er félagið með starfsstöðvar á Ísafirði og Patreksfirði.  

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af bókhaldsstörfum, uppgjörsvinnu og afstemmingum er skilyrði    
• Góð þekking á TOK bókhaldskerfi og rafrænum skráningarkerfum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku – önnur tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Ábyrgðarsvið
• Bókun reikninga
• Afstemmingar og uppgjör
• Umsjón með launabókhaldi
• Skýrslugerð
• Umsjón með innheimtu og rafrænum skráningum
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir eftir starfsmanni 
í bókhald á skrifstofu félagsins á Ísafirði

Fallist á kröfur um laun en útgerðin sýknuð vegna tómlætis
Héraðsdómur Vestfjarða hefur dæmt í ágreiningsmáli um laun sjómanns. 
Deilt var um skiptaprósentu á tímabilinu frá snemma árs 2008 til apríl 
2012. Taldi dómurinn að útgerðin, sem stefnt var hafi „á engan hátt fært 
fram gögn því til sönnunar að samið hafi verið við stefnanda um annan 
skiptahlut en stefnandi heldur fram og hefur fært rök fyrir. Er það því 
niðurstaða dómsins að stefndi hafi ekki hnekkt staðhæfingu stefnanda um 
að samið hafi verið um 12% skiptahlut.“ En dómur féllst á að“stefnandi 
hafi sýnt af sér tómlæti með því að gera ekki fyrr reka að því að halda fram 
ætlaðri kröfu sinni“ og sýknaði útgerðina af öllum kröfum. 
Útgerðarfélagið Fiskihóll ehf gerði út 
í Bolungavík krókaaflamarksbátinn 
Gunnar Leós ÍS og réði haustið 2007 
Sveinbjörn Ragnarsson sem skipstjóra. 
Ekki voru þá til kjarasamningar milli 
sjómanna og útgerðarmanna um 
kaup og kjör á bátum af þessari stærð. 
Ágreiningurinn snerist um það hver 
hefði verið umsamin launakjör. Svein-
björn hélt því fram að hann hefði verið 
ráðinn á 12% skiptaprósentu sem þá 
hefðu verið það sem almennt gerðist 
á þessum bátum. Krafðist hann þess 
að fá greiddan mismuninn á því sem 
hefði verið greitt og hlut skv. 12% 
skiptaprósentu eða tæpar 27 milljónir 
króna auk dráttarvaxta og til vara 19 
milljónir króna. Útgerðarfélagið hélt 
öðru fram, sagði að Sveinbjörn krefðist 
hærri launa en aðrir skipstjórar á sam-
bærilegum bátum á þessum tíma hefðu 
fengið. Væri krafa hans langleiðina 
jafnhá og laun hans á tímabilinu hefði 
verið. Hefðu skiptakjör skipstjóra verið 
7,5 - 8% af aflaverðmæti með orlofi á 
sambærilegum bátum sem lönduðu afla 
á fiskmörkuðum. 

Kjarasamningar voru gerðir 2012 og 
lækkaði skiptaprósentan, en auk þess 
hafði áður skiptahluturinn lækkað frá 
því sem var 2007. En samningarnir 
breyta ekki umsömdum kjörum og 
snerist málið um hvað hefði verið samið 
í upphafi. Ekki var gerðir skriflegur 
ráðningarsamningur eins og áskilið er 
í sjómannalögum og skipti því máli að 
varpa ljósi á þau kjör skipstjóra sem 
þá voru almenn. Dómafordæmi eru 
þannig að útgerðin verður að bera hall-
ann af því að hafa ekki gengið frá ráðn-
ingasamningi og það þyngir málsvörn 
hennar. 

Ófullkomin launauppgjör
Það gerði málið flóknara að launaseðl-
arnir sem gefnir voru út voru ófull-
komnir. Það var Jón Þorgeir Einars-
son, löggiltur endurskoðandi sem 
hafði launaútreikninga með höndum 

fyrir Fiskihól ehf. Stefnandi, Sveinbjörn 
Ragnarsson lagði fram launaseðla og 
á þeim er ekki hægt að sjá hver var 
skiptahlutur í hverjum mánuði. Þá virt-
ist hlutaprósentan hafa verið síbreyti-
leg milli mánaða sem gerir málið enn 
flóknara. Bæring Gunnarsson, eigandi 
Fiskihóls ehf og útgerðarmaður gat 
litlar skýringar gefið á því fyrir dómi 
hvernig laun stefnanda voru reiknuð 
út og vísaði á Jón Þorgeir Einarsson, 
endurskoðanda. Jón Þórgeir kvaðst fyr-
ir dómi hafa fengið sín fyrirmæli um 
útreikning launa frá fyrirsvarsmanni 
útgerðarinnar og hafi skiptahlutur verið 
sá sami og á öðrum bátum, en hann 
hafi séð um launaútreikning fyrir fleiri 
útgerðir. Að sögn Jóns Þorgeirs Einars-
sonar var sami háttur hafður á við út-
reikning launa hjá öllum sem seldu afla 
á markaði. Hlutur Sveinbjörns hefði á 
árinu 2008 verið líklega verið 8% en á 
einhverju tímabili lækkað i 7,7%. 

Stefndi, Fiskihóll ehf lagði fram yf-
irlýsingu þriggja aðila því til stuðnings 
að skiptaprósenta hefði verið lægri en 
12% til skipstjóra og 10% til háseta. 
Einn þeirra, Jakob Valgeir Flosason 
breytti yfirlýsingu sinni fyrir dómi á 
þann veg að það hefðu verið greidd 12% 
og 10% þar sem ekki var landað til sölu 
á fiskmarkaði. Annar aðili að yfirlýs-
ingunni, staðfesti að hlutur skipstjóra 
hefði áður verið 12%, en kvaðst ekki 
muna hvenær. Í dómnum segir að þau 
gögn sem stefndi byggði vörn sína á 
og lögð voru fyrir dóminn nái ekki til 
ársins 2007 og byrjun árs 2008 og þau 
hafi ekki tilgreint hvaða skiptahlutur 
var þá við lýði. 

Vitni á vegum stefnanda lagði fram 
launaseðla sína ásamt sundurliðun á 
aflaverðmæti vegna þriggja mánða á 
árunum 2008 og 2009. Þar var skipta-
hlutur 10% og 12%. Annað vitni sem 
verið hafði á bátnum Gunnari Leós ÍS 
árið 2007 bar að honum hefði þá verið 
sagt að háseti hefði 10% og skipstjóri 
12% og hafi þetta verið þeir skiptahlutir 

sem þá voru greiddir í Bolungavík. 
Annað vitni, sem einnig hafði verið 
háseti á umræddum bát og auk þess 
leyst af sem skipstjóri hafði sömu sögu 
að segja um skiptahluti á bátnum og 
það sem þá var greitt á öðrum bátum 
í Bolungavík. 

Dómurinn hlýtur að vera Jóni 
Þorgeir Einarssyni, endurskoðanda 
áhyggjuefni, en í honum segir beinlínis 
að framburður hans“hafi ekkert gildi 
til sönnunar á því um hvað var samið 
á milli stefnanda og stefnda“. Vitnis-
burður endurskoðandans fær ekki háa 
einkunn með þessum orðum. 

Launakrafan stendur en 
fellur á tómlæti
Hvað þetta atriði varðar þá er niðurstaða 
dómsins mjög skýr. Stefndi, Fiskihóll ehf, 
með framburði Bærings Gunnarssonar 
og Jóns Þorgeirs Einarssonar hefur ekki 
fært fram gögn því til sönnunar að samið 
hafi verið um annan skiptahlut en Svein-
björn Ragnarsson heldur fram og hefur 

fært rök fyrir. Stendur því staðhæfing 
Sveinbjörns um að samið hafi verið um 
12% skiptahlut. 

En þá kemur að forsendum 
sýknunnar, tómlætinu. Dómurinn telur 
ósannað að Sveinbjörn Ragnarsson hafi 
gert athugasemd við fjárhæð launa fyrr 
en í október 2013. Bendir dómurinn á að 
takmarkaðar upplýsingar í launsaseðlum 
hafi einmitt gefið tilefni til þess að kanna 
grundvöll uppgjörsins strax í upphafi. 
Dómurinn fellst ekki á að eitthvað hafi 
komið fram sem geti réttlætt þann drátt 
sem varð á því að stefnandi tók við sér. 

Sveinbjörn bar því við að hann hefði 
verið í þeirri góðu trú að kaup hans væri 
reiknað út miðað við 12% skiptahlut og 
að það hafi verið fyrst í júlí 2013 sem 
hann kallaði eftir upplýsingum til þess 
að sannreyna skiptahlutinn. Þegar þær 
upplýsingar bárust hafi hann farið að afla 
sér upplýsinga um aflaverðmæti bátsins 
til þess að sannreyna gögnin og fengið 
þau í september 2013. Ósamræmið hafi 
þá komið í ljós. 

Lærdómurinn af þessu máli hlýtur 
að vera sá að gera verður ráðningar-
samninga þar sem kveðið er á um kaup 
og kjör eins og sjómannalög gera skylt 
og að ennfremur launaseðlar hafi að 
geyma fullnægjandi upplýsingar um 
skiptahlut og aflaverðmæti. Sjómenn 
verða að vera vakandi fyrir því að 
krefjast fullnægjandi upplýsinga þegar 
í stað. Fyrir sjómannninn í þessu máli 
er það harðsótt að sækja laun sín til 
Hæstaréttar og engum greiði gerður 
að láta koma til þessarar stöðu. Út-
gerðir á hinn bóginn standa frammi 
fyrir því eftir þennan dóm að vegna 
skorts á fullnægjandi upplýsingum 
geti þær staðið frammi fyrir því að 
vera dæmdar til þess að greiða við-
bótarlaun. Áfrýjun málsins til Hæsta-
réttar er í farvatninu og óvíst hvort 
Fiskihóll ehf sleppi með skrekkinn í 
þessu máli. Víst er að efnislega hefur 
sjómaðurinn Sveinbjörn Ragnarsson 
fengið staðfestingu á kröfu sinni með 
héraðsdómi.

Tvö verkefni tilnefnd 
til Evrópuverðlauna
Tvö verkefni við Grunnskóla Bol-

ungavíkur hafa verið tilnefnd 
til Evrópuverðlauna í ár 2015. 

Annað verkefnið er svonefnt Comeni-
usarverkefni sem hófst 2012 og lauk á 
síðasta ári. Það heitir: 5 Entreprene-
urship Education - Enabling Europe’s 
students to develop Entrepreneurial 
Mindsets. Verkefnið var fyrir unglinga 
og fóru þeir ásamt fimm kennurum í 
heimsókn til samstarfslandanna. Þátt-
tökulönd voru Þýskaland, Danmörk, 
Spánn, Ísland, Lúxemborg og Tékkland. 

Í fyrra varð breyting á Hjá Evrópu-
sambandinu. Verkefnin hétu ekki 
Comeniusarverkefni lengur heldur 
Erasmus+. Grunnskóli Bolungavíkur 
fékk þá samþykki fyrir nýju verkefni 
fyrir unglinga sem tengist leikrænni 
tjáningu og hefur titilinn Hvernig 
getur leikhús bætt persónur og sam-
skipti þeirra? Fjórir kennarar taka 
þátt í þessu. Verkefnið er með heim-
sóknum. Þátttökulönd eru Þýskaland, 
Ítalía, Spánn, Ísland og Lúxemborg. 
Nýlega voru fjórir nemendur skólans 

staddir á Alicante í þessu verkefni. 
Auk þessara tveggja verkefni hefur 
skólinn tekið þátt í tveimur verkefnum 
frá 2010. 

Hitt verkefnið sem tilnefnt er til 
sérstakra verðlauna í ár er svonefnt 
eTwinning verkefni. Þau verkefni 
eru eingöngu með rafrænum sam-
skiptum milli kennara og nemenda, 
engar ferðir. 

Þrjú verkefni af þessu tagi eru Art 
Connects Us - Christmas movie - A 
movie , I’m different, and I’m proud 
of it fengu gæðamerki landskrifstof-
unnar (National Quality Label) 16. 
október 2014. Þessi verkefnu fengu 
öll evrópskst gæða merki. Verkefnið 
A movie, I’m different, and I’m proud 
of it var valið verkeni októbermánaðar 
á Evrópuvísu og fyrstnefnda verkefnið 
Art Connects Us var tilnefnt til sér-
stakra verðlauna í ár 2015 og mun 
Zofia Marciniak fara til Brussel í maí. 

Grunnskóli Bolungavíkur hefur 
tekið þátt í öðrum smærri eTwinn-
ing verkefnum og verkefni í norrænu 
samastarfi varðandi heilbrigði og 
íþróttir. Í skólanum starfar eTwinning 
fulltrúi fyrir Vestfirði, Elín Þóra Stef-
ánsdóttir – eths@bolungarvik.is sem 
aðstoðar þá sem vilja komast í rafrænt 
samstarf við skólafólk í Evrópu. 

elín Þóra Stefánsdóttir og Zofia Marciniak taka við viðurkenningum fyrir 
verkefni sín í menntasmiðju 16. október 2014. 



PROMENS TEMPRA • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

www.promens.is/tempra

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Promens Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Húsasafnið á 
Ísafirði sker sig úr
Þar er elsta húsaþyrping á Íslandi 

(4 hús í Neðstakaupstað). Þar 
var fyrsta skipulag á Íslandi 

unnið og samþykkt. Fyrsti íslenski 
arkitektinn er uppalinn á Ísafirði. 
Fyrsta steinsteypta húsið í þéttbýli 
stendur við Sólgötu. Á Ísafirði eru 
dönsk, norsk og íslensk timburhús 
og hjallar, skeljasandshús, funkishús, 
steinsteypuklassík, hús í módernískum 
stíl, póstmódernísk hús o.s.frv. Á Ísa-
firði eru hús frá flestum ef ekki öllum 
tímabilum íslenskrar byggingar-og 
skipulagssögu, en þó vantar torfbæ 
eða verbúð og steinhlaðin hús í safnið. 

Vestfirskir bæir og þorp eru flest 
mjög gömul og bera þessa merki að hér 
bjó athafnafólk með góð tengsl við um-
heiminn. Patreksfjörður, Bíldudalur, 
Ísafjörður, Þingeyri, Flateyri og fleiri 
staðir eiga merkileg og góð húsasöfn og 
víða er verið að gera hús upp og finna 
þeim ný hlutverk. Það vantar hins vegar 
stefnumótun og markmiðssetningu. 

það vantar betriskilgreiningar: hafa 
aðalatriðin varðandi söguna á hreinu, 
hugtök sem auðvelt er að útskýra, lykil-
orð og lykilhugtök. Það þarf að skerpa 
á karakter mismunandi þéttbýlis í 
hugum samtíma Íslendinga, hvað er 
t.d. sveitaþorp, sjávarþorp, sveit, bær/
kaupstaður og draga fram upplýsingar 
um á hvaða hátt þessir staðir eru ólíkir 
eftir landssvæðum. 

Það vantar samræmdar aðgerðir 
í ferðaþjónustu á Vestfjörðum
Síðastliðinn sunnudag var haldið 

í Edinborgarhúsinu málþing um 
menningar- og söguferðaþjón-

ustu á Vestfjörðum. Málþingið var 
haldið í tengslum við námskeið í hag-
nýtri menningarmiðlun hjá Háskóla 
Íslands sem fram fór á Vestfjörðum 
20. -24. febrúar, og unnið er í sam-
vinnu við Prófessorsembætti Jóns 
Sigurðssonar, Stofnun Rögnvaldar Á 
Ólafssonar á Ísafirði og Safn Jóns Sig-
urðssonar á Hrafnseyri. 

Í fréttatilkynningu um málþingið 
segir að fjöldi erlendra ferðamanna 
sem koma til Íslands hafi aukist gíf-
urlega undanfarin ár. Flestir þessara 
ferðamanna koma til að skoða náttúru 

landsins, og við markaðssetningu hefur 
mikil áhersla verið lögð á ósnortna 
náttúru Íslands. Ferðamennska sem 
byggir á menningu ákveðins lands, 
svæðis eða staðar hefur vaxið mikið 
á seinni árum og er nú orðin ein vin-
sælasta ástæða ferðalaga víðsvegar um 
heiminn. Fyrsta skrefið er að gera sér 
grein fyrir hvað í menningu og sögu 
getur vakið áhuga og forvitni ferða-
mannsins. Málþingi um menningar- 
og söguferðaþjónustu á Vestfjörðum 
er ætlað að skerpa á þeim atriðum 
sem gera fjórðunginn einstakan og 
frábrugðinn öðrum svæðum, hvar á 
hnettinum sem þau er að finna. 

Ennfremur segir að mikils er um 

vert að Vestfirðingar móti sér stefnu 
varðandi áframhaldandi þróunar- og 
uppbyggingarstarf á sviði ferðaþjón-
ustu. Landsvæðið býr yfir miklum 
auðlindum en er með hlutfallslega lít-
inn ferðaiðnað á landsvísu. Flutt vor 10 
framsöguerindi, hvert öðru fróðlegra 
sem drógu hvert um sig fram tiltekna 
sýn á möguleika vestfriskrar ferða-
þjónustu. En segja má að niðurstaða 
málþingsins endurspeglist í orðum 
Elísabetar Gunnarsdóttur, arkitekts 
sem sagði að hér vantaði stefnumótun 
og samræmdar aðgerðir. Hún sagðist 
í viðtali við blaðið Vestfirðir að hún 
vildi halda áfram umræðunni um 
stefnumótunina. „Við þurfum að vera 

skrefinu á undan ferðamönnunum“ 
sagði Elísabet. Málþingið var vel sótt, 
einkum af fólki í ferðaþjónustunni. 
Hins vegar sótti aðeins einn sveitar-
stjórnarmaður málþingið. Þar þarf 

að verða breyting á. Sveitarstjórnir 
og sveitarfélögin verða að leggja því 
lið að byggja upp ferðaþjónustu í 
fjórðungnum. Þar er stefnumörkunin 
grundvöllur allra samræmdra aðgerða. 

Tangagata og timburhúsabyggðin frá öndverðri 19. öld

Danskt timburhús                       Norskt timburhús                    Íslenskt timburhús

Myndir frá málþinginu

Valdimar J. Halldórssyni ráðstefnustjóri.
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Raunir rjúpunnar
Þó að kosti púl og puð, 
pústra, stengi, eyrnasuð. 
Ef ég kemst að ári í stuð
ætla ég mér þrjúhundruð. 

Hér við Ísafjarðardjúp hefur frá fornu 
fari verið kjörlendi rjúpna. Hvarvetna 
birkiskógarhlíðar, fjalldrapamóar og 
víðikjarr til skjóls og fæðuöflunar ásamt 
fjölbreittum berjaalsnægtum svo úr 
skotnum fuglum rann oft meiri berja-
safi en blóð. 

Í fyrstu snjóum þegar rjúpnaflotarnir 
komu af fjöllum ofan í aðalbláberin í 
kjarrinu og styggðust upp við smalahó 
eða skotkvelli, er ekki miklu logið að 
þeir hafi byrgt mönnum sólarsýn. 
Drunurnar í símalínunum þegar hóp-
arnir voru að fljúga á þær í dimmviðri 
eða myrkri eru og minnisstæðar, og 
eins þegar ungahóparnir voru að busla 
sig í leirkenndum og þurrum vegar-
köntum á haustin, er farið var að rökkva 
og flasfengnir ökumenn hjuggu skörð í 
stofninn. Við krakkarnir þurftum líka 
mjög oft að reka rjúpnaungahópana úr 
slægjunni, svo sláttuvélarljárinn sneiddi 
ekki undan þeim lappirnar. 

Alla mína rjúpnaskyttuáratugi hélt 
ég dagbók og þarf því ekki að treysta 
á brigðult minni, en þá var talið sjálf-
sagður hlutur að fá 900 -1300 fugla 
haust hvert, um 30 daglega að meðal-
tali. Fyrir kom að dagsafli náði 100 eða 
meira og 11. nóvember 1986 rúmlega 
200 og varð ég þó skotfæralaus löngu 
fyrir dagsetur. Þá varð ofanritaður 
bjartsýniskviðlingur til. Hvernig átti 
mig líka að gruna að þessi frjósami og 
firnasterki fuglastofn myndi innan fárra 
ára nánast vera þurrkaður út. Á þessum 
löngu liðnu rjúpahaustum var fátítt að 
sjá tófuslóð eða skolla yfirleitt. Mink-
urinn hélt sig enn við vatn, fálkinn tók 
sinn toll í rjúpu, en 2 hreiður voru hér í 
dalnum að jafnaði. Nú er það liðin tíð 
og fálki afar sjaldséður. 

Refir í stað rjúpna
Vorið 1994 hóf ríkisvaldið refarækt á 
Hornströndum og fljótlega eftir það, 
venjulega um veturnætur, hvolfdist 

ófögnuðurinn yfir okkur og refaslóðir 
flúruðu allar hlíðar, þegar sporrækt 
var. Tilgangslaust varð að ganga leng-
ur til rjúpna, enda slíkt orðið úr takt 
við heilbrigða skynsemi og sjálfsögð 
verndunarsónarmið. 

Í sumar sá ég í fyrsta skipti enga 
rjúpu með unga. Í göngum, tvær veð-
urgóðar helgar, 15 fullorðnir í hvort 
skipti, sáust samtals innan við 20 rjúpur. 
Í 3ja daga eftirleitum sá ég 2 rjúpur. 
Svo komu túristatófurnar að norðan 
og gengu hér um hlöðin eins og heim-
ilishundar svo næstum því var hægt að 
reka í þær byssuhlaupið. 

Annálaður göngugarpur sem fór hér 
um nálæg fjöll fyrstu veiðihelgina, sá á 
eftir þremur rjúpum. Að gefnu tilefni 
sem ég mun koma að í næstu grein, hef 
ég verið að afla mér vitnisburða um 
síðustu rjúnavertíð. 

Svo farið sé réttsælis um landið 
sást lítið af rjúpum, en því meir af 
tófuslóðum á Ströndum. Vön og 
kunnug skytta sem var á Skagaheiðinni 
þrjá fyrstu veiðidagana fékk 5 rúpur og 
þrjár tófur. Mjög lítið sást eða veiddist 
af rjúpu í Eyjafirði og austur um, á Hér-
aði komu flestir veiðimenn heim með 
„byssuna í borunni“. 

Kunningi minn í Breiðdal fór í friðað 
land sitt við góðar aðstæður og náði 
einni. Hann hafði ekki frétt af neinni 
teljandi veiði niðri á Fjörðum. Góð-
vinur minn í Laugarási í Biskupstunum 
segir mér að þar í hverfinu hafi 60 – 80 
rjúpur á undanförnum árum haft þar 
vetursetu, en nú hafi hann mest séð 6 í 
einu og oft tófur eða slóðir þegar hann 
ekur til vinnu á morgnanna. 

Reykvíkingur fór við þriðja mann í 
Skjaldbreið við kjöraðstæður. Þeir sáu 
enga rjúpu og heyrðu aðeins um 10 
skothvelli, þrátt fyrir að a.m.k. 30 - 40 
manns væru á svæðinu. Algjör ördeiða 
í Borgarfirði og rjúpnalaust á utanverðu 
Snæfellsnesi en nóg af tófuslóðum. 

Þrautreynd meistaraskytta sem 
þekkir Hrafnseyrarheiðina eins og 
handarbakið á sér fór þangað við 
annan mann fyrstu 2 veiðidagana. 

Seinni daginn bættist sá þriðji við. 
Afraksturinn varð 6 af 9 rjúpum sem 
sáust og meðafli 9 tófur og 3 minkar. 
Og til að fullkomna veruleikafirringuna 
krafðis formaður Skotvíss þess í DV 
21. nóvember að fá fleiri daga til veiða, 
„stofninn hlyti að þola það“! 

Raunir rjúpunnar  
– rannsóknir og veiðisóðar

Á rjúpunni fræðingar flaska. 
Feril og orðstír sinn laska. 
Sannast hér enn
er sagt hafa menn: 
„bókvit kemst ekki í aska“. 
Í sjötíu ár hafa fuglafræðingar, 

fyrst Finnur Guðmundsson og Arn-
þór Garðarsson og nú upp á síðkastið 
Ólafur K. Níelsen, glímt við að ráða í 
meintar rjúpnastofnssveiflur án sýni-
legs árangurs. Finnur og Arnþór fengu 
héðan nokkur hundruð rjúpur, til að 
kanna hvort verið gæti að þær flygju 
eða hrektust milli Vestfjarða og Græn-
lands, innan við 1% þeirra greindust 
sem Grænlandsrjúpur. Það tók þessa 
spekinga fjörutíu ár að viðurkenna að 
veiði kynni að hafa áhrif á stofnstærð. 
Út frá þeim forsendum er nú unnið 
hvað varðar veiðiráðgjöf, veiðidaga-
fjölda, algjört veiðibann eða friðun 
ákveðinna svæða. 

Sif Friðleifsdóttir alfriðaði rjúpuna 
árin 2003 og 2004 og var fyrir bragðið 
nídd niður af Skotvísmönnum, en 
óumdeilt er að stofninn rétti aðeins úr 
kútnum á þessum árum. Síðan hefur 
Skotvís haft alla umhverfisráðherra í 
vasanum með þeim afleiðingum sem 
blasa nú við. 

Í nýútkominnni bók Snorra Baldurs-
sonar, Lífríki Íslands, kemur fram að ref 
hafi fjölgað úr 1300 árið 1978 í 8000 
árið 2003. Páll Hersteinsson prófessor, 
bætir um betur í Mbl 24. nóvember 
2009 og segir „refastofninn hefur tífald-
ast á 30 árum“. Öllum á vettvangi svo 
sem refaskyttum og nú í haust rjúpna-
skyttum ber saman um áframhaldandi 
refauppsveiflu. Allur þessi sægur a.m.k. 
13 – 15 þúsund refir elta svo rjúpuna 
365 daga á ári, auk þess að þefa uppi 
egg hennar og unga. 

Frá 2005 hafa skotmenn þó ekki verið 

á ferðinni nema 9 – 12 daga haust hvert. 
Það er því í hæsta máta forkastanlegt, 
ef í veiðiráðgjöf Náttúrufræðistofnunar 
er ekkert tillit tekið til margfalds af-
ráns refa. Annað endemis rugl kom úr 
sömu átt fyrir um áratug og gekk út á að 
rjúpuungar hrindu niður af hungri og 
vosbúð í fyrstu hausthretum og því væri 
ráð að skjóta þá áður. Þetta hugarfóstur 
dó svo drottni sínum, þegar í ljós kom 
að engir á vettvangi hafði séð þær tug-
þúsundir dauðra fugla sem þarna átti að 
vera um að ræða, enda nóg af berjum og 
fiðri til að fæða og skýla ungrjúpunum 
þegar haustar. 

Sitjandi eða fljúgandi
Sú rjúpnaskyttukynslóð sem ég tilheyri, 
mest bændasynir eða bændur sem voru 
að nýta þessi hlunnindi jarða sinna, 
var kennt ungum að fara vel með bæði 
skotfæri og rjúpnastofninn. Það þótti 
flónska að skjóta á fljúgandi fugla sem 
fjarlægðust hratt. Kyrrstætt skotmark 
eða á hægu rölti er auðvitað mun auð-
veldari bráð, sleppur langtum síður 
særð og auðgripin í pokann eða kipp-
una. Oft lágu tvær, þrjár í sama skoti 
og til vansæmdar að koma heim með 
minna en helmingi fleiri rjúpur, en not-
uð skot. Að missa frá sér særða rjúpu 
var afleitt og oft mikið á sig lagt til að 
elta þær uppi. Samkvæmt mínum heim-
ildum, vítt um land eru flestar sport-
skyttur seinni áratuga haldnir þeirri 
meinloku að rjúpur eigi að skjóta á flugi 
og tæma oft úr bönnuðum marghlæð-
um á eftir þeim, eins og heyrnarvottar 
nálægt vígvöllunum eru stöðugt að 
greina frá. 

Fljúgandi rjúpa er ekki bara erfiðara 
skotmark heldur oftast fjarlægara skytt-
unum 30 - 50 metra, höglin orðin 
dreyfðari og farin að missa kraft og 
færri rjúpur falla skotnar en sleppa 
særðar. Rjúpan er aðeins 5 – 600 gr. og 
högl í svona smáum kroppi eru yfir-
leitt banvæn. Henni blæðir, hún kvelst, 
dregst upp eða frýs í hel, hafi vargurinn 
ekki náð henni áður. 

Of margir veiðisóðar
Margir viðmælendur mínir hafa nefnt 
hina ógæfulegu flugskotmennsku sem 

meira afrán en þær rjúpur sem nást. Í 
örstuttu máli læt ég hér fljóta með sögur 
því til stuðnings. 

Norðlendingur sagði mér frá sinni 
einu tilraun að skjóta á flugi, vanur 
maður, kjarrlendi á heimaslóð, snjór 
á jörðu og rjúpan stygg. Undir rökkur 
er hann búinn að fá tuginn sem hann 
vantaði, þá síðustu sem hrapaði 
dauðskotin, fann hann ekki í lausa-
mjöllinni. Þá gerir hláku og allur snjór 
horfinn tveim dögum síðar, er hann 
fór að svipast um eftir þeirri týndu, 
sem hann fann strax og 20 dauðar eða 
særðar í viðbót. 

Austfirðingi leiddist skotmanna-
mergð og blýúrkoma á heiði einni og 
hélt niður með gili með snjódrefjar víða 
í bakkanum hans megin. Sá þá fljótlega 
rjúpu húka við skafl, meira rauða en 
hvíta. Náði henni og sá fljótlega aðra í 
svipuðu ásigkomulagi. Kominn niður 
á láglendi var hann búinn að ná 15 sem 
allar voru óflugfærar. 

Ég lenti einu sinni í því að þurfa að 
„þrífa upp“ eftir veiðiþjófa að sunnan, 
sem höfðu „gengið berserksgang“ í 
kjarrlendi daginn áður. Skothylkjadreif 
um allt og vængbrotnar rjúpur á spretti 
hvarvetna, fótalausar, blindar, frosnar 
fastar í eigin blóðpolli eða frosið í hel 
um nóttina. 

Slysahættan við að skjóta á lofti er 
miklu meiri en niðri. Sjálfur hef ég 
verið kvaddur á vettvang í mishæðóttu 
kjarrlendi, þar sem unglingspiltur lá í 
blóði sínu í snjónum eftir að hafa fengið 
hagladrífu frá félaga sínum í höfuðið.

Indriði aðalsteinsson.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga 
kýs verkfallsstjórn
Í síðustu viku var kosin sérstök 

verkfallsstjórn á almennum fé-
lagsfundi í Verkalýðsfélagi Vest-

firðinga. Greinilegt er að til verkfalls 
getur komið á komandi vikum enda 

ber mikið á milli deiluaðila. Félögin 
innan Starfsgreinasambandsins hafa 
lagt fram kröfur um mikla hækkun 
lægstu launa en Samtök atvinnulífsins 
hafa tekið þeim víðs fjarri. Góð mæting 

var á fundinn og voru málefnalegar 
umræður í kjölfar kynningar formanns 
félagsins á stöðu kjaraviðræðna. Einnig 
voru kröfugerðir verslunar og skrif-
stofufólks kynntar. 

Lánssamningar Hrað-
frystihússins Gunnvarar 
hf. dæmdir löglegir
Hæstiréttur hefur sýknað Ís-

landsbanka og Landsbank-
ann af kröfu Hraðfrysti-

hússins Gunnvarar hf um ógildingu 
þriggja lánsamninga. Taldi félagið að 
samningarnir hefðu verið með ólög-
mæta gengistryggingu. Hefði það 
gengið eftir hefðu skuldir félagsins 
lækkað en ekki kemur fram hversu 
mikið það kynni að vera. Samanlagt 
nafnverð lánanna þriggja er nærri 5 
milljarðar króna. Samningurinn við 

Íslandsbanka er frá nóvember 2004. 
Í ársreikningi fyrirtækisins fyrir árið 
2013 segir í athugasemd segir að ekki 
hafi verið tekið tillit til mögulegra 
lækkunar á skuldum í þeim tilvikum 
sem skilmálar lána teljast ólögmætir 
svo af því má ráða að dómur Hæsta-
réttar hafi ekki áhrif á skuldastöðu fyr-
irtækisins. Samkvæmt ársreikningnum 
eru bókfærðar eignir fyrirtækisins 71 
milljarður króna og skuldir 63,7 millj-
arðar króna. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.



Breytingar á Aðalskipulagi Tálkna�arðarhrepps 
2006-2018  vegna Bugatúns, efnistökusvæðis og 
iðnaðarsvæðis.

Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 21. október 2014 að auglýsa 
tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Tálkna�arðarhrepps samkvæmt 
1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að afmörkun svæðanna V3/A2 og S8 
verði breytt og landnotkun á svæðinu næst Bugatúni breytt úr 
verslunar- og athafnasvæði í íbúðarsvæði. Hluti svæðanna S8 og S9 
verður breytt úr stofnanasvæði í íbúðarsvæði og svæði S7 verður 
breytt úr stofnanasvæði í athafnasvæði, A6.

Iðnaðarsvæði I9 var hluti af breytingu á Aðalskipulagi Tálkna�arðar 
2006-2018 sem staðfest var í júlí 2014. Í þessari tillögu er gert ráð 
fyrir öðru iðnaðarsvæði sem er merkt I9 en um er að ræða stöðvar-
hús fyrir virkjun í Kelduá og eldiskerjum. Gert er einnig ráð fyrir 
nýju efnistökusvæði í Botnsdal.

Tillagan var kynnt á opnu húsi 11. desember 2014 á skrifstofu 
Tálkna�arðarhrepps �mmtudaginn 11. desember frá 10-14. 

Deiliskipulagstillaga –Íbúðarsvæði Túnahver�.

Hreppsnefnd Tálkna�arðarhrepps samþykkti á fundi sínum 21. 
október 2014 að auglýsa deiliskipulag íbúðarsvæðis Túnahver� 
Tálkna�rði skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/.

Hér er um að ræða deiliskipulag á um 11,6 ha sem afmarkast af 
opnu svæði við Bugatún í suðri, Lækjargötu í austri, Hrafnadalsvegi 
í vestri og Nátthagatúni í norðri. Í gildandi aðalskipulagi fyrir 
Tálkna�arðarhrepp 2006-2018 er svæðið skilgreint sem 
íbúðarsvæði, en einnig sem svæði fyrir þjónustustofnanir (S8). 
Unnið er að breytingu á aðalskipulagi samtímis deiliskipulaginu.

Tillagan var kynnt á opnu húsi 11. desember 2014 á skrifstofu 
Tálkna�arðarhrepps �mmtudaginn 11. desember frá 10-14.

Breytingartillagan og deiliskipulagstillagan verða til sýnis á 
skrifstofu Tálkna�arðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánu- 
deginum 9. febrúar til 23. mars 2015 og aðalskipulagsbreytingin 
einnig hjá Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík. Tillögurnar 
eru einnig til sýnis á heimasíðu Tálkna�arðarhrepps, 
www.talkna�ordur.is.
 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með ge�nn kostur 
á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 23. mars 2015.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálkna�arðarhrepps, Miðtún 1, 
460 Tálkna�rði. 

Virðingarfyllst
Óskar Örn Gunnarsson
Skipulagsfulltrúi Tálkna�arðarhrepps

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Frá styrktartónleikum 
í Ísafjarðarkirkju
Síðasta sunnudag voru haldnir tónleikar í Ísafjarðar-
kirkju til styrktar Ingibjörgu Sigríði Guðmundsdóttur, 
en hún glímur við MND sjúkdóm.

Húsfyllir varð og er talið að um 400 manns hafi verið á 
tónleikunum. Fram komu Karlakórinn Ernir, Sunnukór-
inn, Kvennakórinn, Mugison og Jóhannes Kristjánsson.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Ísafjörður:

Mikil þörf fyrir yfirbyggt
fjölnota íþróttahús
Á Ísafirði er mikil og aðkallandi 

þörf fyrir bætta aðstöðu til 
íþróttaiðkunar og samkomu-

halds að sögn forsvarsmanna íþrótta-

hreyfingarinnar. Jóhann Torfason segir 
að samstaða sé innan íþróttahreyf-
ingarinnar um þessa uppbyggingu. 
Hann lítur þá á svæðið í heild og telur 

þörf fyrir nýtt gervigras á knattspyrnu-
völlinn á Torfnesi, ljúka gerð stúkunnar 
og girðingar umhverfis svæðið auk fjöl-
nota íþróttahúss. 

Gert er ráð fyrir í þessum hug-
myndum íþróttahreyfingarinnar að 
nýja húsið yrði reist við innri enda 
núverandi grasvallar og næði yfir hluta 

af gervigrasvellinum. Húsið yrði lík-
lega 50 x 65 metrar að stærð. Áætlaður 
kostnaður við húsið er um 180 milljónir 
króna og alls um 300 milljónir króna 
við alla uppbygginguna. Knattspyrnu-
samband Íslands styrkir byggingu 
íþróttahúsa um 15 milljónir króna en 
að öðru leyti yrðu framkvæmdaaðilar 
að fjármagna framkvæmdirnar. Talið 
er að kostnaður kunni að hafa lækkað 
eitthvað við aflagningu vörugjalda í 
vetur og eins eru bundnar vonir við 
fram nái að ganga frumvarp sem liggur 
fyrir Alþingi um endurgreiðslu virð-
isaukaskatts af vinnu við nýbyggingu, 
endurbyggingu eða viðhalds á íþrótta-
mannvirkjum. Það myndi lækka kostn-
aðinn umtalsvert. 

Jóhann Torfason bendir á að í hverju 
byggðarlagi sé æskan aðalatriðið. Því 
sé það mikilvægt að skapa sem bestar 
aðstæður fyrir unga fólkið. Sérstak-
lega sé nauðsynlegt að aðstæður séu 
jafngóðar og almennt er í boði í sam-
bærilegum byggðarlögum. Það standi 
upp úr í þessu samhengi að Vestfirðir 
eru eini landshlutinn án yfirbyggðs 
íþróttahúss. „Á næsta ári 2016 verða 
150 ár liðin frá því að Ísafjörður fékk 
kaupstaðarréttindi og ég treysti því að 
bæjarstjórnin sé tilbúin til þess að fara 
út í átak í aðstöðusköpun af því tilefni“ 
segir Jóhann Torfason. 

Birna Lárusdóttir formaður barna- 
og unglingaráðs KFÍ er einnig hlynnt 
þessum áformum. Fjölnota yfirbyggt 
íþróttahús mun nýtast mörgum vel 
segir hún. Það muni skapa góða að-
stöðu fyrir heilsubótarhreyfingu og 
fyrir knattspyrnuna og við það muni 
losna tímar í yfirsetnum íþróttahúsum 
í Bolungavík og á Ísafirði fyrir aðrar 
íþróttagreinar, svo sem körfuknattleik, 
handknattleik, skíðafólk, blak og fleira. 
Birna bendir einnig á að með því að 
hafa húsið fjölnota verði til aðstaða 
fyrir hátíðir eins og aldrei fór ég suður 
og aðra fjölmenna viðburði. 

Samúel Samúelsson, formaður 
knattspyrnudeildar BÍ/Bolungarvíkur 
kvaðst aðspurður mjög fylgjandi upp-
byggingu íþróttahússins. Tilkoma þess 
myndi gerbreyta allri aðstöðu félags-
ins yfir vetrarmánuðina og ennfremur 
myndi hún nýtast vel yfir sumartím-
ann. Horfa yrði til þess að önnur félög 
sem BÍ/Bolungarvík er að keppa við 
hafa flest þegar þessa aðstöð og búa 
við yfirburðaaðstöðu gagnvart Vest-
firðingunum. Líklega væru það aðeins 
Selfoss og Ólafsvík sem enn hefðu 
ekki komið sér upp þessari aðstöðu af 
öllum þeim liðum sem keppt væri við 
í knattspyrnunni. 
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Ìsafjordur T24117D

Joakim Välitalo 24.04.2013
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Tæki til vetrarþjónustu
Stofnað 1957
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Snyrtistofan Punt opnaði á Ísafirði síðastliðinn föstudag. 
Eigendur eru Magdalena Margrét Sigurðardóttir, snyrtifræði-
meistari og Dagný Hermannsdóttir, snyrtifræðingur
Margt gesta sótti snyrtistofuna á opnunardaginn. 



Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

180 W  60°  21600 lm
400 W  20°  44000 lm
400 W  60°  48000 lm

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu
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Sólarkaffi Vestfirðinga 
á Eyrarbakka
Fjölsótt og sérlega vel heppnað 

Sólarkaffi Vestfirðinga og vina 
þeirra var haldið í Félagsheim-

ilinu Stað  á Eyrarbakka  15. febrúar 
síðastliðinn.

Mikil ánægja var með málverkasýn-
ingu Elfars Guðna Þórðarsonar listmál-
ara á Stokkseyri þar sem voru málverk  
að vestan en hann nefndi sýninguna 
–Frá Djúpi til Dýrafjarðar-

Þá voru 20 sólarkaffisgestir dreignir 
út með vinninga sem voru nýjustu 

bækur Vestfirska forlagsins og var 
það Gerður Matthíasdóttir frá Þing-
eyri sem dró hina heppnu út en hún 
býr á Selfossi.

Pétur Bjarnason úr hljómsveitinni 
margfrægiu Facon á Bíludal  mætti 
með nikkuna og lék fyrir gesti.  Síðan  
leiddi hann sólar- og aðra söngva kórs 
Vestfirðinga sem varð til á staðnum og 
lék undir á nikkuna.

Myndirnar tók  
Björn Ingi Bjarnason.

Öskudagsgleði kennaranna 
í Grunnskóla Bolungavíkur
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Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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