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Stefanía Ásmundsdóttir 
ráðinn skólastjóri
Stefanía Ásmundsdóttir, skóla-

stjóri Grunnskólans á Þingeyri 
hefur verið ráðin skólastjóri 

Grunnskólans í Bolungavík. Hún 
var valin úr hópi 6 umsækjenda. Elías 
Jónatansson, bæjarstjóri gaf eftirfar-
andi rökstuðning fyrir ráðningunni: 

„Alls sóttu 6 um starf skólastjóra 
Grunnskóla Bolungarvíkur , en 5 
þeirra uppfylltu grunn menntunar-
kröfu og voru teknir í starfsviðtöl. Að 
mati Capacent voru það tveir aðilar 
sem uppfylltu huglægar og hlutlægar 
hæfniskröfur og þóttu standa öðrum 
umsækjendum framar að loknu heil-
stæðu mati, en það voru þær Stefanía 
Helga Ásmundsdóttir og Steinunn 
Guðmundsdóttir. 

Ýtarlegt mat Capacent byggði m.a. 
á mati á menntun, reynslu af stjórnun, 
reynslu af rekstri, reynslu af þróun 
skólastarfs, reynslu af kennslu, við-
tölum við umsækjendur, mati á leið-
togahæfni og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Fræðslumála- og æsku-
lýðsráð yfirfór svo skýrslu og gögn frá 
Capacent og tók í framhaldi af því 
ákvörðun um að mæla einróma með 
Stefaníu í starfið. Bæjarstjórn staðfesti 
ráðningu Stefaníu á fundi sínum í gær 
9. apríl“ 

Stefanía kvaðst glöð og ánægð með 
nýja starfið. Aðspurð sagði hún að 
það væri óráðið hvenær hún tæki við 
starfinu en bjóst við því að það gæti 
orðið í júní næstkomandi. 

Björg Hildur stærsti eigandinn 

Björg Hildur Daðadóttir er 
stærsti eigandi að hlutafé í 
Jakob Valgeir ehf. skv. gögnum 

sem fylgdu með ársreikningi fyrir árið 
2013. Fyrirtækin F84 ehf og Salting 
ehf eru skráð fyrir 43,50% og 1,51% 
hlutafjár. Þau eru bæði í eigu B15 ehf 

sem aftur er 100% í eigu Bjargar Hildar. 
Samkvæmt þessu er eignarhlutur 
hennar 45,01%. Flosi Jakobsson á 
35,97%, Guðbjartur Flosason 4,46% og 
Jakob Valgeir Flosason 3,20%. Félagið á 
liðlega 1% í sjálfu sér og 10% hlutafjár 
dreifast á fjóra aðila. 

Að venju hófst skíðavikan á ísafirði með sprettgöngu í miðbænum. Ekki má á milli sjá hvor keppandinn er á undan.

Karlakórinn Ernir:

Nýr geisladiskur í vor
Karlakórinn Ernir hefur lokið 

upptökum á nýjum geisladisk 
sem fer í framleiðslu á næstu 

vikum. Upptökur fóru fram í Ísafjarðar-
kirkju undir stjórn Sveins Kjartans-
sonar. Á disknum verða 14-15 lög. Að 
sögn Viðars Konráðssonar eru mörg 
lögin vestfirsk og hafa sum þeirra ekki 
áður verið gefin út. Þar má nefnda 
nýtt lag eftir Villa Valla og annað eftir 
Magnús Hávarðarson. Auk þeirra verða 
lögin Sprengisandur og Suðurnesja-
menn eftir Sigvalda Kaldalóns og Selja 

eftir Jón Jónsson frá Hvanná. Þá bætti 
Viðar því við að auðvitað yrði Ísafjörður 
- í faðmi blárra fjalla á disknum og lagið 
Hornbjarg, sem hefur löngum verið 
einkennissöngur kórsins. 

Framundan er annatími hjá Karla-
kórnum Erni. Hinir árlegu vortón-
leikarnir verða um miðjan maí. Á 
uppstignardag þann 14. maí verður 
kórinn í Félagsheimilinu í Bolungavík 
og daginn eftir verða tvennir tónleikar, 
fyrst á Þingeyri og síðar um daginn í 
Ísafjarðarkirkju. 

Um aðra helgi, 25. og 26. apríl kemur 
Karlakór Rangæinga í heimsókn vestur 
mun syngja í Ísafjarðarkirkju ásamt 
heimamönnum og viku síðar verða 
aðrir góðir gestir á ferðinni, Skaftfell-
ingakórinn sem mun líka koma fram í 
Ísafjarðarkirkju. 

Loks nefndi Viðar Konráðsson og 
líklegt væri að Karlakórinn Ernir færi í 
söngferð suður um mánaðamótin maí/
júní til þess að kynna diskinn og syngja 
fyrir fjölmarga aðdáendur kórsins á 
höfuðborgarsvæðinu. 

RÚV: 

Aukin starfsemi á
Vestfjörðum fyrirhuguð
Magnús Geir Þórðarson, út-

varpsstjóri sagði í samtali 
við blaðið Vestfirðir að 

fyrirhugað væri að fjölga frétta- og 
dagskrárgerðarmönnum um landið 
og þar með talið á Vestfjörðum. Til-
búin væri af hálfu RÚV áætlun um 
eflingu starfsemi stofnunarinnar á 
landsbyggðinni en áformin hefðu 
farið í biðstöðu eftir afgreiðslu fjárlaga 
fyrir jól. Magnús sagðist vonast til að 

hreyfing kæmist á málið á næstu vikum 
en það héldist í hendur við viðræður 
við stjórnvöld um framtíðarstefnu og 
fjárhagslegar aðstæður RÚV. Á undan-
förnum mánuðum hefði verið unnið að 
lausn fjárhagsvanda Ríkisútvarpsins, 
m.a. með því að selja eignir og leigja út 
húsnæði félagsins. Lykilatriði væru þó 
að viðræðum við stjórnvöld lyki, meðal 
annars með gerð þjónustusamnings við 
Menntamálaráðuneytið til fjögurra ára. 



Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Allt fyrir sjávarútveginn

Allt fyrir nýsmíðina

Stærð allt að 6200hö
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Hliðarskrúfur
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Ending

Sparneytni

Áreiðanleiki

Kúlulegur - Keflalegur

Vökvakranar fyrir skip og báta
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400 ár frá Spánverjavígunum
Baskavinafélagið stendur fyrir 

fjölbreyttri dagskrá nú í apríl 
til þess að minnast þess að að 

á þessu ári eru liðin 400 ár frá því 
að baskneskir skipsbrotsmenn voru 
vegnir á grimmilegan hátt. Ólafur J. 
Engilbertsson er talsmaður félagsins 
og einn hvatamanna að þessari veglegu 
dagskrá. 

Stórtónleikar
Sunnudaginn 19. apríl verða stórtón-
leikar í í Salnum í Kópavogi kl 19.30 

Baskneska þjóðlagasveitin Oreka TX 
kemur fram ásamt 

Steindóri Andersen, Hilmari Erni 
Hilmarssyni og Páli Guðmundssyni

Alþjóðleg ráðstefna
Mánudaginn 20. og þriðjudaginn 
21. apríl verður alþjóðleg ráðstefna 
í Þjóðarbókhlöðu í samstarfi Ba-
skavinafélagsins við Gipuzkoa-hér-
að, Basknesku Etxepare stofnunina, 
Center for Basque Studies University 
of Nevada, Reno, Barandiaran Chair 
for Basque Studies University of Cali-
fornia, Santa Barbara, Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur og Landsbókasafn Ís-
lands - Háskólabókasafn. 

Erlendir fræðimenn sem halda er-
indi eru: Xabier Irujo, Viola Miglio, 
Alavaro Aragon, Rikardo Etxepare, 

Mari Jose Olaziregi, Aurélie Arcocha-
-Scarcia, Michael M. Barkham; Bill 
Douglass og Tapio Koivukari. 

Innlendir fræðimenn verða m.a.: 
Ragnar Edvardsson, Viðar Hreins-
son; Torfi Tulinius, Helgi Þorláksson, 
Magnús Rafnsson, Einar G. Pétursson 
og Hjörleifur Guttormsson

Minningarskjöldur og  
ferð um Strandir
Miðvikudag 22. apríl verður afhjúp-
un minningarskjaldar á Hólmavík að 
viðstöddum héraðsstjóra Gipuzkoa, 
menningarstjóra héraðsins og Illuga 
Gunnarssyni menningarmálaráðherra. 
Sumardaginn fyrsta 23. apríl Ferð með 
leiðsögn um Strandir

Farandsýning
Lok maí/byrjun júní – september/
október verður farandsýning um 
Spánverjavígin á fjórum tungumálum, 
íslensku, basknesku, ensku og spænsku. 
Guillermo Zubiaga gerði teikningar. 
Sýningin verður í Edinborgarhúsinu á 
Ísafirði, á Hólmavík, Reykjum í Hrúta-
firði, Snjáfjallasetri og fleiri stöðum. 

Hún endar í Þjóðarbókhlöðu í sept-
ember og október. 

Síðast en ekki síst er útgáfa Sannrar 
frásögu á fjórum tungumálum, ís-
lensku, basknesku, ensku og spænsku í 
samstarfi við Center for Basque Studies 
og Forlagið einn merkasti viðburður 
afmælisársins.

Félagið er með vefsíðuna https://
baskavinafelagid.wordpress.com/ og 
síðu á facebook: https://www.facebook.
com/baskavinafelag

VESTFIRÐIR
7. 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

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra lét sig hafa það í  viðtali fyrir 
nokkrum dögum að segja að almenna launamenn skorti skilning á 
afleiðingum hárra launahækkana. Þar vísaði ráðherrann til kröfu-

gerðar verkalýðsfélaganna sem vilja verulega hækkun grunnlauna.  Að mati 
ráðherrans yrðu afleiðingarnar þær að  allir aðrir myndu sækja svipaðar 
kauphækkanir. Kostnaðurinn yrði samtals mun meiri en atvinnufyrirtækin 
ráða við. Þau  myndu hækka verð á vörum og þjónustu til þess að mæta 
kostnaðinum og niðurstaðan yrði mikil verðbólga.

Þarna gerir formaður Sjálfstæðisflokksins sig sekan um grundvallarskilnings-
leysi. Verkalýðshreyfingunni er vissulega ljóst að ef allir sæktu sér hlutfallslega 
sömu hækkun og farið er fram á fyrir þá sem eru á lægstu töxtunum verður 
óðaverðbólga og erfiðleikar í efnahagsmálum þjóðarinnar.  Bjarna Benedikts-
son skortir skilning á því að krafan beinist gegn misskiptingunni sem grafið 
hefur um sig í þjóðfélaginu á undanförnum árum. Almenningi er nóg boðið 
og sættir sig ekki lengur við áskapað velferðarkerfi fyrir fámenna hópa sem 
hafa getað sótt sér, með stuðningi stjórnarflokkana, lífskjarabætur umfram 
það sem öðrum hefur staðið til boða. Hver hópurinn á fætur öðrum hefur 
sótt sér 30-40% kauphækkun í krafti stöðu sinnar og ráðamenn eins og Bjarni 
Benediktsson hafa lýst því yfir að þjóðarsátt væri um að þessi hópurinn og 
svo hinn hópurinn fái sérstaklega mikla kauphækkun og að aðrir uni því. 

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra skortir skilning á því :

-  að  ekki er ásættanlegt í íslensku velferðarþjóðfélagi að kauptaxtar þorra 
félagsmanna innan Starfsgreinasambandsins  séu frá 207 þús kr að 222 þús 
kr á mánuði

-  að fólk unir því ekki að dagvinnulaun verkafólks séu allt að 30% lægri á 
Íslendi en á hinum Norðurlöndunum

-  að hneyksli er að sérhæft fiskvinnslufólk fái aðeins 218 þús kr í mánaðalaun 
eftir 7 ára starf

-  að það sé eðlilegt að sú atvinnugrein, sjávarútvegurinn skili ár eftir ár um 
80 milljörðum króna í afgang eftir rekstur eða um 30% af tekjum sínum og 
borgi fiskvinnslufólki smánarlaun en útvöldum hópi milljarða króna í arð

-  að engin  sátt er um að helsta þróun í heilbrigðiskerfinu sé sú að bjóða út 
ræstingu og þrif og lækka launin og fækka starfsfólkinu. 

-  að almenningi ofbýður framkoma stjórnvalda við fatlaða í tengslum við 
hagræðingaraðgerðir á ferðaþjónustu fatlaða

-  þungum byrðum hefur verið velt yfir á herðar sjúkra og veikra með sívaxandi 
greiðslum þeirra í lyfjum og læknisþjónustu. Það er orðið mörgum ofviða 
að bera kostnað af erfiðum veikindum.

-  að mikil ólga er meðal eldri borgana með miklar skerðingar á lífeyri og 
þjónustu sem þeir hafa mátt þola frá hruninu 2008

-  að almenningur sættir sig ekki við vaxandi misskiptingu í íslensku þjóðfélagi.  
Ríkasta 1% þjóðarinnar á 23%  alls auðs landsmanna. Hlutur þessa hóps 
hefur vaxið um þriðjung á síðustu 10 árum. 

Ráðamenn skortir einmitt skilning á öllu þessu og afleiðingunum sem vaxandi 
misskipting í þjóðfélaginu hefur á innri gerð þess og samstöðu þegnanna um 
grundvallaratriði. Verkalýðshreyfingin nýtur víðtæks stuðnings við kröfur 
sínar og langt út fyrir sínar raðir. Það er vegna þess að almenningur vill ekki 
að íslenskt þjóðfélag þróist á þennan veg. Það er gífurleg andstaða við augljósa 
myndun fámennra ráðandi þjóðfélagshópa sem í krafti auðs og aðstöðu sem 
stjórnvöld hafa skapað þeim raka til sín auðævum og sitja yfir annarra hlut-
skipti að eigin geðþótta. Um þetta verður tekist á í komandi kjarasamningum 
og þjóðfélagsátökum á komandi árum. 

Það þarf að koma fulltrúum forréttindaaðalsins í skilning um að valið er milli 
þjóðfélags reist á jöfnuði og reisn hvers manns annars vegar og hins vegar 
klíku og sérhagsmuna þjóðfélagsins sem hefur verið að mótast. Ef það kostar 
verðbólgu til þess að koma mönnum í skilning um að aldrei verður friður 
um ójöfnuðinn og ranglætið er það gjald vel þess virði, því kostnaðurinn af 
óbreyttri þróun verður öllum almenningu miklu meiri.

Kristinn H. Gunnarsson

Það skortir skilning á 
vaxandi misskiptingu 
í þjóðfélaginu

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Að afloknum páskum fer að hilla undir 
vorkomuna og Vestfirðingar hugsa þá 
til þess að opna veginn yfir Hrafns-
eyrarheiðina sem lokar vetrarlangt öll-
um leiðum milli fjölmennustu byggðar-
laga fjórðungsins. Dýrfirðingurinn Elís 
Kjaran Friðfinnsson átti mörg verkin 
við það á sínum tíma. Eitt sinn orti 
hann um ástandið að vorlagi:

Klaka þilið þekur tún
og þessa hlíðarslakka.
Fönnin nær af fjallabrún
fram á mararbakka.

Veðurguð í vetrarönn
virðist fáu eira.
Bætir stöðugt fönn á fönn
og finnst það vanti meira.

Annar Dýrfirðingur Elías Þórarinsson 
frá Hrauni í Keldudal orti um vorið 
og hafði hugann við annað en snjó-
mokstur á Hrafnseyrarheiði:

Flestum vorið vekur þrá,
vængjum borið dáða.
Létt í spori Lipurtá,
lætur þorið ráða.

Hryssan frakka geðs við glaum
gáskann flakka lætur.
Hringar makka, tætir taum,
teygir blakka fætur.

En víkjum nú að þjóðmálunum eftir 
þessar vorvísur. Georg Jón Jónsson, 
bóndi á Kjörseyri við Hrútafjörð segir 
svo frá: Píratar vildu boða til umræðu 
um sjávarútveg og tefla fram Kristni 
H. Gunnarssyni sem talsmanni, en 
það mæltist ekki vel fyrir hjá hags-
munaaðilum útgerðarinnar.

Píratar ætluðu að fá hann á fund
að fjalla um veiðar og kvóta.
En sægreifar töldu að svoleiðis stund
yrði síst af öllu til bóta.

En svo hófst fylgisaukningin í könnun-
um og nú veit enginn hvar sá blásandi 
byr endar.

Pólitík þeirra Pírata er víst
alveg prýðileg ekki síst
meðan allt leikur í lyndi
er ljómandi góð undan vindi
þó enginn viti um hvað hún snýst.

Gera verður tilraun til að skýra eitthvað 
úr stefnu Pírata og málflutningi.

Það fylgir þeim hvorki fortíð né efinn
fylgið ber þess ljósan vott.
Hafa víst fundið upp veraldarvefinn
Wikileaks og fleira gott

Svo aðhyllast þeir stefnuna snjöllu
er styrkir aukin lífsgæði.
Þá eiga allir að stjórna öllu
í opnu og beinu lýðræði.

Líklega er ekki neinu við póli-
tíska greiningu Georgs Jóns að bæta. 
Það er ekkert nýtt að vel gefist um 
stundarsakir a.m.k. að sigla undan 
vindi. Eins og glöggir lesendur taka 
eftir eru hagyrðingarnir í Inndjúp-
inu fjarverandi að þessu sinni. Fyrir 
því eru gildar ástæður og vestfirska 
visnahornið sendir Aðalsteini Valdi-
marssyni á Strandseljum innilegar 
samúðarkveðjur. En svo er, að  öll él 
stytta upp um síðir.

Baskneska hljómsveitin Oreka TX.



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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Uppsögn vegna skoðana 
dæmd ólögmæt
Héraðsdómur Norðurlands 

eystra hefur sýknað Snorra 
Óskarsson, kennara af 

kröfum Akureyrarbæjar. Bærinn krafð-
ist þess að dómurinn féllist á að upp-
sögn Snorra árið 2012 yrði dæmt lög-
mæt. Forsaga málsins er sú að Snorra 
var vikið tímabundið frá störfum í 
byrjun árs 2012 vegna skrifa sinna á 
bloggi sínu. Þar lýsti hann skoðunum 
sínum á samkynhneigð, sem hann 
telur synd og „laun syndarinnar eru 
dauði“. Snorra Óskarssyni var svo 
vikið frá störfum um mitt árið. Hann 
skaut brottvikningunni til Innanríkis-
ráðuneytisins. Ráðuneytið felldi þann 
úrskurð í febrúar 2014 að uppsögnin 
hefði verið ólögmæt. Akureyrarbær 
undi ekki þessum málalokum og skaut 
málinu til dómstóla. Héraðsdómur 
hefur nú staðfest úrskurð Innanrík-
isráðuneytisins. Óvíst er á þessu stigi 
hvort Akureyrarbær muni áfrýja mál-
inu til Hæstaréttar. 

Málið er forvitnilegt vegna þess að 
það snýst um mörk tjáningarfrelsis 
grunnskólakennara og að hvaða leyti 
pólitískt kjörnir sveitarstjórnarmenn 
geta sett því skorður og hvort þeir geti 
vikið kennara úr störfum vegna skoð-
ana sem settar eru fram um umdeild 
málefni, sérstaklega ef þær skoðanir 
eru í minnihluta í þjóðfélaginu. Þá 
vaknar sú spurning hvort svigrúm 
kennara til þess að láta í ljós skoðun 
sína sé annað og minna en gildir um 
önnur störf. Það gerir málið marg-
brotnara að lýst er skoðunum sem 
boðaðar eru í Gamla testamentinu og 
ef til vill í trúarritum annarra viður-
kenndra trúarbragða á Íslandi. 

Akureyrarbær áminnti Snorra og 
vísaði síðar úr starfi vegna þess að bær-
inn taldi að Snorri hefði sýnt af sér brot 
utan starfs sem samrýmdist ekki starfi 
hans sem grunnskólakennari í Brekku-
skóla. Innanríkisráðuneytið komast 
að þeirri niðurstöðu að heimildir til 

áminningar og brottvikningar miðuð-
ust fyrst og fremst við brot í starfi. Ekki 
væri útilokað að brot utan starfs gæti 
leitt til áminningar en þá yrði að sýna 
fram á að háttsemin hefði bein áhrif 
á störf kennars í starfi. Akureyrarbær 
hefði ekki haldið því fram að svo hefði 
verið. Héraðsdómurinn tekur undir 
úrskurð Innanríkisráðuneytisins en 
áréttar þó að túlka beri þröngt heim-
ildina til áminningar vegna atviks utan 
starfs. Bendir dómurinn á að þegar 
starfsmaður lýsir skoðun sinni á til-
teknu málefni þurfi að gæta að því 
hvaða heimildir yfirmenn opinberra 
stofnana hafa til þess að takmarka tján-
ingarfrelsi undirmanna sinna. 

Þá segir í dómnum: “Stefndi hafði 
kennt við Brekkuskóla í um áratug 
þegar honum var veitt áminning 
og honum síðar sagt upp starfi. Við 
undirbúning og töku þeirra ákvarðana 
sinna byggði stefnandi ekki á neinum 
gögnum um að stefndi hefði á þeim 

tíma verið hlutdrægur í garð nem-
enda sinna eftir kynhneigð þeirra, 
kynhneigð aðstandenda þeirra eða 
af öðrum ástæðum. Fyrir dómi sagði 
vitnið A, fyrrverandi trúnaðarmaður 
kennara við Brekkuskóla, að hann 
hefði aldrei heyrt um að stefndi ræddi 
samkynhneigð í kennslustundum“. Þá 
er rakið nákvæmlega hver hin um-
deildu ummælu hafi verið og segir að 
í þeim hafi annars vegar því verið lýst 
yfir að hjónaband gæti aðeins verið 
milli kars og konu og hins vegar að 
Snorri telur rangt að tala um leið-
réttingu um kynleiðréttandi aðgerð. 

Niðurstaða héraðsdóms er að þessi 
ummæli séu ekki svo viðurhluta-
mikil að ekki sé hægt að fullyrða án 
nokkurra gagna eða sannana að þau 
hafi haft þau áhrif á störfin innan 
skólans sem gætu réttlætt brottvikn-
ingu. Úrskurður Innan ríkisráðu-
neytisins var því staðfestur og Snorri 
sýknaður. Þorsteinn Davíðsson kvað 
upp dóminn. 

Snorri hefur verið launalaus frá 1.1. 
2013 og í viðtali við visir.is segir hann 
að sér þykir undarlegt að Kennarar-
samband Íslands hafi ekki viljað verja 
hann, þótt það sé hans stéttarfélag. 

Uppbyggingar- 
sjóður Vestfjarða
Stofnaður hefur verið Upp-

byggingarsjóður Vestfjarða sem 
rekinn er innan vébanda Sókn-

aráætlunar landshlutans og er í um-
sjón Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Sjóðurinn tekur við hlutverki Menning-
arráðs Vestfjarða og Vaxtarsamnings 
Vestfjarða og veitir styrki til menn-
ingarverkefna, atvinnuþróunar- og 
nýsköpunar. 

Uppbyggingarsjóður er hluti af 
samningi ríkis og Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga um Sóknaráætlun 
Vestfjarða 2015-2019 sem undirrit-
aður var 10. febrúar 2015. Í vor verður 
í fyrsta skipti úthlutað úr sjóðnum og 
er umsóknarfrestur til og með 30. apríl. 

Til ráðstöfunar í úthlutun eru um það 
bil 60 milljónir að þessu sinni, sem 
er svipuð upphæð og úthlutað var á 
grundvelli menningar- og vaxtarsamn-
inga á síðasta ári. 

Veittir verða stofn- og rekstrarstyrkir 
til menningarstofnana, verkefnastyrkir 
til menningarmála og verkefnastyrkir 
til atvinnuþróunar- og nýsköpunar-
verkefna. 

Hægt er að hafa samband og senda 
umsóknir rafrænt á netfangið upp-
bygging@vestfirdir.is. Starfsmenn 
Fjórðungssambands Vestfirðinga 
veita ráðgjöf við gerð umsókna í Upp-
byggingarsjóð og sama gildir um starfs-
menn Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. 

                                                                     
 
 

Óskað eftir umsóknum í nýjan Uppbyggingarsjóð Vestfjarða 
 
Nú hefur verið stofnaður nýr Uppbyggingarsjóður Vestfjarða sem rekinn er innan 
vébanda Sóknaráætlunar landshlutans og er í umsjón Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Sjóðurinn tekur við hlutverki Menningarráðs Vestfjarða og Vaxtarsamnings Vestfjarða 
og veitir styrki til menningarverkefna, atvinnuþróunar- og nýsköpunar.  
 
Uppbyggingarsjóður er hluti af samningi ríkis og Fjórðungssambands Vestfirðinga um 
Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019 sem undirritaður var 10. febrúar 2015. Í vor verður 
í fyrsta skipti úthlutað úr sjóðnum og er umsóknarfrestur til og með 30. apríl. Til 
ráðstöfunar í úthlutun eru um það bil 60 milljónir að þessu sinni, sem er svipuð upphæð 
og úthlutað var á grundvelli menningar- og vaxtarsamninga á síðasta ári. 

Veittir verða stofn- og rekstrarstyrkir til menningarstofnana, verkefnastyrkir til 
menningarmála og verkefnastyrkir til atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefna.  

Nýbreytni er að hægt er að sækja um stærri styrki til lengri tíma en áður, allt að þremur 
árum. Skila verður umsóknum á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er að finna ásamt 
frekari upplýsingum og úthlutunarrreglum á vef Fjórðungssambands Vestfirðinga – 
www.vestfirdir.is. 

Samþykkt hefur verið að árið 2015 verði litið sérstaklega til verkefna sem uppfylla eitt 
eða fleiri eftirfarandi skilyrða: 

a)  Verkefni sem efla nýsköpun og atvinnuþróun á svæðinu og stuðla að stofnun nýrra 
fyrirtækja sem byggja á nýsköpun, einnig vöru- og gæðaþróun í starfandi fyrirtækjum 
b)  Verkefni sem stuðla að nýsköpun, fjölbreytni og aukinni fagmennsku í 
menningarstarfi 
c)  Verkefni sem fjölga eða styðja við atvinnutækifæri á sviði lista og menningar 
d)  Verkefni sem efla samstarf á sviði menningarmála á svæðinu 
e)  Verkefni sem styðja við uppbyggingu og eflingu menningartengdrar ferðaþjónustu 
f)  Verkefni sem skapa viðskiptatækifæri og verðmæti á sviði skapandi greina 
g)  Verkefni sem skapa störf fyrir háskólamenntaðar konur eða stuðla að fjölbreyttari 
atvinnutækifærum fyrir ungt fólk á svæðinu 

                                                                     
 
 

Óskað eftir umsóknum í nýjan Uppbyggingarsjóð Vestfjarða 
 
Nú hefur verið stofnaður nýr Uppbyggingarsjóður Vestfjarða sem rekinn er innan 
vébanda Sóknaráætlunar landshlutans og er í umsjón Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Sjóðurinn tekur við hlutverki Menningarráðs Vestfjarða og Vaxtarsamnings Vestfjarða 
og veitir styrki til menningarverkefna, atvinnuþróunar- og nýsköpunar.  
 
Uppbyggingarsjóður er hluti af samningi ríkis og Fjórðungssambands Vestfirðinga um 
Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019 sem undirritaður var 10. febrúar 2015. Í vor verður 
í fyrsta skipti úthlutað úr sjóðnum og er umsóknarfrestur til og með 30. apríl. Til 
ráðstöfunar í úthlutun eru um það bil 60 milljónir að þessu sinni, sem er svipuð upphæð 
og úthlutað var á grundvelli menningar- og vaxtarsamninga á síðasta ári. 

Veittir verða stofn- og rekstrarstyrkir til menningarstofnana, verkefnastyrkir til 
menningarmála og verkefnastyrkir til atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefna.  

Nýbreytni er að hægt er að sækja um stærri styrki til lengri tíma en áður, allt að þremur 
árum. Skila verður umsóknum á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er að finna ásamt 
frekari upplýsingum og úthlutunarrreglum á vef Fjórðungssambands Vestfirðinga – 
www.vestfirdir.is. 

Samþykkt hefur verið að árið 2015 verði litið sérstaklega til verkefna sem uppfylla eitt 
eða fleiri eftirfarandi skilyrða: 

a)  Verkefni sem efla nýsköpun og atvinnuþróun á svæðinu og stuðla að stofnun nýrra 
fyrirtækja sem byggja á nýsköpun, einnig vöru- og gæðaþróun í starfandi fyrirtækjum 
b)  Verkefni sem stuðla að nýsköpun, fjölbreytni og aukinni fagmennsku í 
menningarstarfi 
c)  Verkefni sem fjölga eða styðja við atvinnutækifæri á sviði lista og menningar 
d)  Verkefni sem efla samstarf á sviði menningarmála á svæðinu 
e)  Verkefni sem styðja við uppbyggingu og eflingu menningartengdrar ferðaþjónustu 
f)  Verkefni sem skapa viðskiptatækifæri og verðmæti á sviði skapandi greina 
g)  Verkefni sem skapa störf fyrir háskólamenntaðar konur eða stuðla að fjölbreyttari 
atvinnutækifærum fyrir ungt fólk á svæðinu 

Fjarðalax: 

Sameiginlegt sam-
komulag í vinnslu
Vesturbyggð og Fjarðalax hafa 

komist að samkomulagi sem 
verður til þess að Fjarðarlax 

dregur til baka uppsöfn 14 starfsmanna 
fyrirtækisins sem vinna við vinnslu og 
pökkun. Ásthildur Sturludóttir, bæj-
arstjóri vildi ekki upplýsa hvað fælist í 
samkomulaginu að öðru leyti, en sagði 
að bærinn legði ekkert til að svo stöddu. Í 
gildi væri samkomulag sem veitti Fjarða-
laxi afslátt af aflagjöldum  um fjórðung, 
úr 0,8% í 0,6%. Að sögn Ásthildar er 
unnið að sameiginlegu samkomulagi og 
bjóst hún við því að það yrði frágengið 
síðar í vikunni.

Einar Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri 
sagði að ástæða uppsagnanna hefði verið 

að fyrirsjáanlegt væri að húsnæðið á Pat-
reksfirði fyrr vinnslu yrði of lítið með 
haustinu. Þá er gert ráð fyrir að vikuleg 
slátrun verði komin upp í 90 tonn. Hann 
sagðist búast við að framleiðslan myndi 
allt að fjórfaldast á næstu 2-4 árum og 
fyrirtækið vildi síður fara í miklar fjár-
festingar fyrr en það væri orðið.

Aðspurður hvers vegna fyrirtækið 
hefði dregið uppsagnirnar til baka svar-
aði Einar örn því til að lagt hefði verið 
hart að þeim að gera það og ákveðið 
hefði verið að verða við því. Vesturbyggð 
myndi vinna með fyrirtækinu að því að 
gera skilyrðin betri. Ekki fengust nánari 
skýringar á því hvað fælist í samkomu-
laginu. Myndir: visir.is



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.isHafðu samband!
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Amerískt ójafnaðarþjóðfélag 
eða norrænt velferðarríki? 
Viðtal við Jón Baldvin Hanni-

balsson, fyrrverandi formann 
Alþýðuflokksins, um erindis-

bréf jafnaðarmanna á öld hins hnatt-
vædda kapitalisma, og sitthvað fleira. 
- Þá sem styðja aðild Íslands að 
Evrópusambandinu rak í rogastans 
um daginn, þegar þú sagðir, að aðild 
Íslands væri ekki í sjónmáli. Ert þú á 
móti ESB-aðild? 

Nei, ég leyfði mér bara að benda á 
staðreyndir, sem ættu að liggja öllum í 
augum uppi. Burtséð frá því, hvort við 
styðjum aðild eða ekki, getur ekki af 
henni orðið í bráð. Fyrir því eru tvær 
ástæður. Sú fyrri er, að við uppfyllum 
ekki inntökuskilyrðin. Hin síðari er 
sú, að ESB er í tilvistarkreppu og mun 
ekki veita viðtöku nýjum aðildarríkjum 
a.m.k. næsta hálfa áratuginn. Þetta er 
bara svona, hvort sem okkur líkar betur 
eða verr. Okkur væri því nær að reyna 
að taka til hendinni í eigin ranni, svo 
að við getum uppfyllt inntökuskilyrðin, 
ef og þegar þar að kemur. 
- Í hverju lýsir sér þessi tilvistarkreppa 
ESB? 

Evrópusambandið þjáist af langvar-
andi banka- og skuldakreppu, sem 
pólitíska forystan hefur reynst ófær um 
að lækna. Skuldakreppan er því orðin 
að stjórnmálakreppu, sem er farin að 
reyna á sjálfa innviði sambandsins. Það 
sem er að er, að stjórnlaust fjármála-
kerfi hefur vaxið raunhagkerfinu yfir 
höfuð. Völd og áhrif fjármagnseigenda 
eru orðin svo mikil, að lýðræðinu stafar 
ógn af. 

Besta dæmið um þetta er laumu-
hagkerfið í skattaskjólum heimsins. 
Meginið af heimsviðskiptunum er 
nú í höndum tiltölulega fárra risa-
vaxinna fjölþjóðafyrirækja. Þessar 
auðhringasamsteypur skrá móður-
félög sín einhvers staðar í útnárum 
heimsins, þar sem skattar eru ýmist 
engir eða smáþóknun til málamynda. 
Rannsóknarstofnun í Washington D. 
C. telur, að þetta laumuhagkerfi, sem 
er utan við lög og rétt, sé nú orðið á 
stærð við hagkerfi Bandaríkjanna og 
Japans til samans. Svipað og stærsta 
og þriðja stærsta hagkerfi heimsins. 
Allt utan við lög og rétt. Stjórnlaust 
og ábyrgðarlaust. 

Þetta fjármagn fer um heiminn með 
hraða rafboða í tölvukerfum, í leit að 
skyndigróða handa eigendum sínum. 
Það hefur vaxið raunhagkerfi heimsins 
yfir höfuð. Þjóðríki heimsins fá ekki 
rönd við reist á eigin spýtur. Þetta kerfi 
þandist út, þegar lög og reglur um starf-
semi banka- og fjármálastofnana voru 
afnumdar, síðla á seinustu öld. Við það 
varð til „skuggabankakerfi“ utan við 
lög og rétt – sem er orðið óviðráðan-
legt. Það er til marks um völd og áhrif 
þessara skuggabaldra, að maðurinn 
sem gerði Luxemborg að skattaparadís 
í hjarta Evrópusambandsins og heldur 
yfir því verndarhendi, var gerður að 
forseta framkvæmdastjórnar ESB. Þetta 
er svona eins og Al Capone hefði verið 
gerður að dómsmálaráðherra eða yfir-
manni alríkislögreglunnar í Bandaríkj-
unum á sinni tíð. 

- Er þetta þá dæmigert bóluhagkerfi? 
Skilin milli venjulegra viðskipta-

banka og þessa „skuggahagkerfis“ 
hafa verið rofin. Við það bætist, að 
seðlabankar þjóðríkja ráða nú orðið 
litlu um peningamagn í umferð. Það 
vald hefur færst til einkabanka og fjár-
málastofnana, sem bera enga ábyrgð. 
Einkabankar búa til peninga og stýra 
ráðstöfun þeirra. Þetta peningamagn 
er allt skuldsett. Bankarnir skulda 
innistæðueigendum, og lántakendur 
skulda bönkunum. Eftirsóknin eftir 
skammtímagróða er svo stríð, að 
meginið af þessu fé leitar í fasteigna- 
og verðbréfabrask. Þetta er í eðli sínu 
bóluhagkerfi. Þegar skuldirnar eru 
orðnar óbærilegar, springur blaðran. 
Þá er skattgreiðendum gert að borga 
brúsann; þeim er gert að borga skuldir 
„óreiðumanna“. Það er réttlætt með því, 
að fjármálakerfið sé orðið svo stórt, að 
ef það falli, þá hrynji hagkerfið. Þetta er 
það sem gerðist 2008 í Bandaríkjunum, 
í Evrópu og hér á landi. Og af því að 
við höfum ekkert lært af hruninu og 
sömu öfl eru enn að verki, stefnir allt 
í, að sagan verið endurtekin. 
- Eiga stjórnmálamenn ekki að vera 
vörslumenn almannahagsmuna? Hvers 
vegna beita þeir ekki lagasetningar-
valdi þjóðríkja til að koma í veg fyrir, 
að almenningur – skattgreiðendur – 
borgi skuldir einkaaðila? 

Fyrir því eru ýmsar ástæður. Ein 
er sú, að ráðandi hugmyndafræði á 
Vesturlöndum s.l. þrjá áratugi – ný-
frjálshyggjan – er beinlínis í þjónustu 
þessara afla. Nýfrjálshyggjumenn eru af 
sama sauðahúsi og kommúnistar voru í 
gamla daga – bara með öfugu formerki. 
Báðir trúa á Stóra sannleik. Stóri sann-
leikur nýfrjálshyggjumanna rúmast í 
tveimur orðum: Alræði markaðarins. 
Samkvæmt þessu trúboði er íhlutun 
ríkisins – fyrir atbeina lýðræðislegra 
kjörinna stjórnvalda – ævinlega af hinu 
vonda. Nýfrjálshyggjan er því í innsta 
eðli sínu andlýðræðisleg. 

Önnur ástæða er sú, að þetta sjálf-
ráða auðvald hefur vaxið almanna-
valdinu – stjórnmálavaldinu – yfir 
höfuð. Þótt lýðræði sé enn ríkjandi að 
nafninu til, t.d. í Bandaríkjunum, er 
það meira í orði en á borði. Stjórn-
málavald í Bandaríkjunum er eins og 
hver önnur markaðsvara. Hún er keypt 
og seld. Þingmenn eiga endurkjör sitt 
undir þessu valdi. Auðvaldið ræður 
ekki bara vinnu og afkomu fólks. Það 

á ekki bara fjölmiðlana og áróðurs-
stofnanirnar, sem aftur ráða umræðu 
og skoðanamyndun. Það á stjórnmála-
mennina og jafnvel heilu stjórnmála-
flokkana. Lobbýistar þeirra ráða lög-
gjöfinni. Kjósendur eru í stórum stíl að 
glata trausti á lýðræðinu og stofnunum 
þess. Meira en helmingur kjósenda kýs 
ekki. Stóru flokkarnir í Bandaríkjunum 
eru í reynd 20% flokkar. 
- Er svipuð þróun að eiga sér stað á 
Íslandi? 

Þetta gerðist á Íslandi í aðdraganda 
Hrunsins. Fáeinir auðkýfingar eignuð-
ust Ísland, m.a. í krafti eignaraðildar á 
bönkum og fjármálastofnunum. Þeir 
eignuðust fjölmiðlana og eiga þá enn. 
Þeir keyptu einstaka stjórnmálamenn 
og jafnvel stjórnmálaflokkana. Á Ís-
landi skiptir einkaréttur á nýtingu sjáv-
arauðlindarinnar sköpum. LÍÚ mótar 
ekki bara stefnu Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokksins í sjávarútvegsmálum. 
Vald þeirra í landsbyggðakjördæm-
unum er orðið slíkt, að þar má heita 

vonlaust að ná kjöri, án þess að vera í 
náðinni hjá sægreifunum. Á árunum 
fyrir Hrun tóku peningarnir völdin af 
stjórnmálunum. Og af því að stjórn-
málaforystan á Alþingi eftir Hrun for-
klúðraði því að fylgja eftir niðurstöðum 
Rannsóknarnefndar Alþingis um að 
draga rétta aðila til ábyrgðar og um að 
gera grundvallarbreytingar á stjórnar-
skrá og stjórnskipun – búum við enn 
við sama kerfið. 

Niðurstaðan er sú, að Ísland er orðið 
að ójafnaðarþjóðfélagi í amrískum stíl. 
Einkaleyfi á nýtingu sjávarauðlindar-
innar er í höndum fáeinna forréttinda-
aðila. Á fiskveiðiárinu 2012/13 fengu 
handhafar kvótans í sinn hlut um 60 
milljarða króna í hreinan hagnað, um-
fram rekstrargjöld, afskriftir og fjár-
magnskostnað. Þessar fjárhæðir renna 
til tiltölulegra fárra landsmanna. 50 
fyrirtæki í sjávarútvegi fara með meira 
en 85% alls kvótans. Á bak við þessi 
fyrirtæki eru fáein hundruð manna. 

Með öðrum orðum, fjármagnið 
er að færast á æ færri hendur. Hafa 
menn tekið eftir því, að eignarhaldið 
á höfuðborg Íslands er jafnt og þétt 
að færast í hendurnar á nokkrum 
eignarhaldsfélögum? Bóluhagkerfið, 
sem er í uppsiglingu, er að sprengja 
upp fasteignaverðið enn á ný. Á sama 
tíma getur unga fólkið hvorki keypt 
né leigt. Í samanburði við grannþjóðir 
okkar er Ísland orðið að láglaunalandi. 
Munurinn á hinum ríku og hinum fá-
tæku stingur í augu. Það er kraumandi 
óánægja undir yfirborðinu. Spurningin 
er, hvort leiðtogar stjórnarandstöð-
unnar hafi burði til að virkja þessa 
óánægju og beita henni sem afli til að 
knýja fram aðkallandi umbætur. 
- Er það ekki hið hefðbundna hlutverk 
lýðræðisjafnaðarmanna, í samstarfi 
við verkalýðshreyfingu, að vinna gegn 
misskiptingu auðs og tekna og fyrir 
þjóðfélagslegu réttlæti – án byltingar 
– eftir lýðræðislegum leiðum? 

Orðin eiga það stundum til að glata 
merkingu sinni – verða valdi vanans 
að bráð. Orðið social-democrat merkir 
á íslensku að vera lýðræðis-jafnaðar-
maður. Þessi orð segja allt sem segja 
þarf um hið pólitíska erindisbréf jafn-
aðarmanna. Þeirra hlutverk er að virkja 
lýðræðið til þess að draga úr þeim efna-
hagslega og félagslega ójöfnuði, sem 
óbeislaður kapitalismi ella veldur. Og 
við viljum gera þetta með því að virkja 
lýðræðið, beita stjórnmálavaldinu með 
umboði fólksins gegn ofríki fjármála-
valds hinna fáu. Reynslan sýnir, að 
þetta getum við því aðeins gert, að við 
njótum stuðnings öflugrar verkalýðs-
hreyfingar. Hið norræna velferðarríki 
er sköpunarverk jafnaðarmannaflokka, 
sem með atbeina öflugrar verkalýðs-
hreyfingar komu böndum á hið óbeisl-
aða skrímsli frumkapítalismans. 

Öfugt við kommúnista eum við ekki 
byltingarsinnar. Við erum lýðræðis-
jafnaðarmenn. Stundum vorum við 
kallaðir hægfara umbótamenn. Það 
merkir, að við byggjum ekki okkar 
pólitík á skyndilausnum, heldur á þaul-
hugsaðri og skipulagðri umbótaáætlun. 
Tækin sem við beitum til að draga úr 
misrétti og stuðla að auknum jöfnuði, 
eru skattkerfið og velferðarkerfið. Stig-
hækkandi tekjuskattur – að skattleggja 
einstaklinga eftir efnum og ástæðum 
– er lykilatriði. 

Einkabankar búa til 
peninga og stýra ráðstöfun 
þeirra. Þetta peningamagn 
er allt skuldsett. Bank-
arnir skulda innistæðu-
eigendum, og lántakendur 
skulda bönkum.  Meginið 
af þessu fé leitar í fast-
eigna- og verðbréfabrask. 
Þetta er í eðli sínu bólu-
hagkerfi.

LÍÚ mótar ekki bara 
stefnu Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokksins í 
sjávarútvegsmálum. Vald 
þeirra í landsbyggðar-
kjördæmum er slíkt, að 
þar má heita vonlaust að 
ná kjöri, án þess að vera í 
náðinni hjá sægreifunum.

Á fiskveiðiárinu 2012/13 
fengu handhafar kvótans 
í sinn hlut um 60 millj-
arða króna í hreinan 
hagnað, umfram rekstr-
argjöld, afskriftir og 
fjármagnskostnað. Þessar 
fjárhæðir renna til tiltölu-
lega fárra.

Nýfrjálshyggjumenn 
eru af sama sauðahúsi 
og kommúnistar voru í 
gamla daga – bara með 
öfugu formerki. Báðir trúa 
á Stóra sannleik.
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Á Íslandi deyja kóngar
Eigi alls fyrir löngu þurfti ég í 

tvígang að fara til Englands 
og standa þar fyrir útför. Í 

fyrra skiptið til að aðstoða aldraðan 
og veikan frænda minn við að jarða 
konuna sína og svo ári síðar til að jarða 
frændann. Komst ég að raun um að 
margt er þar öðru vísi en við erum 
vön heima á Fróni. 

Fyrir það fyrsta þá er pappírsvinnan 
og farganið mun meira þarna úti en 
hér heima. Ég þurfti meira að segja 
að panta sérstakan tíma hjá galdker-
anum í bankanum. Mest kom mér þó 
á óvart hvað legstæðið kostaði. Hér 
heima borgar fólk mánaðarlegt kirkju-
garðsgjald gegnum skattana sína og er 
upphæðin rúmar þúsund krónur. Fyrir 
það fær fólk legstað í þeim kirkjugarði 
er það vill helst hvíla og innfalið er 
graftaka og umhirða leiðisins. 

Það hlýtur að hafa sést undrunar-
svipur á andliti mínu því að útfarar-
stjórinn flýtti sér að segja að ef við 
værum tilbúnir að brenna kistuna þá 

væri það margfalt ódýrara. Þetta út-
skýrir auðvitað af hverju svo margir 
láta brenna sig úti í henni Evrópu. 
Við pabbi sögðum útfararstjóranum 
nei, af jörðu væri manneskjan komin, 
að jörðu skyldi hún aftur verða. Enda 
væri fátt náttúrulegra en að sameinast 
á ný móður jörð. Þetta væri eðlileg 
endurvinnsla holdsins. 

Þegar kom að því að skipuleggja 
útfararathöfnina taldi ég mig vera 
svolítið á heimavelli og spurði hvort 
þeir gætu ekki útvegað góðan kór og 
organista. Þá spurði útfararstjórinn 
hvort það væru bara kóngar, sem dæju 
á Íslandi? Svoleiðis flottheit væru ekki 
viðhöfð hér í London nema um væri 
að ræða einstaklega ríkt fólk eða þá 
aðalsfólk með kóngablóð í æðum. Í 
ljós kom að vaninn þarna var að spila 
disk í græjunum. Við sættumst á að 
láta Andreo Bottecelli á fóninn. Þegar 
dagskrá athafnarinn lá fyrir þá vildi ég 
auðvitað láta prenta sálmaskrá. Enn 
hækkaði kostanðurinn við útförina. 

Ekki virtist það til siðs að prestur 
væri viðstaddur þá athöfn, sem við 
nefnum kistulagningu. Sú athöfn fór 
fram í herbergi frá útfararstjóranum. 
Útförin sjálf hófst heima hjá hinum 
látna. Þangað var komið með kistuna á 
svörtum líkbíl og síðan var ekið þaðan 
í líkfylgd út að kirkju. Útfararathön-
fin var um margt áþekk þeim útfarar-
athöfnum, sem við höfum. Stundum 
er ræðan reyndar þrískipt hjá Bret-
unum; predikun þar sem prestur flytur 
huggunarorð og þakkarorð, sem ein-
hver nákominn hinum látna flytur. 
Hugsanlega á þessi háttur eftir að ryðja 
sér til rúms á Íslandi því oft má sjá 
þetta til að mynda í bíómyndum. 

Grafstæðið var á þremur hæðum. 
Fyrsta gröfin er mjög djúp. Og síðan 
er bara jarðsett aftur ofan á. Hjón 
liggja þannig hvort ofan á öðru. Þessi 
landnýting er vel skiljanleg þar sem 
jarðnæði er af skornum skammti og 
lóðarverð mjög hátt eins og víða er 
í Evrópu. Hvort svipaður sparnaður 

eigi eftir að ryðja sér til rúms á höfuð-
borgarsvæðinu á næstu árum er ekki 
gott að spá um. 

Erfidrykkjan var skemmtileg og 
sérstaklega vegna þess að hún var 
heima og við pabbi sáum um að 
smyrja brauð og opna vínflöskur. 

Á Íslandi deyja kóngar. Eftir reynslu 
mína af breskum útförum þá sé ég 
hversu glæsilegar útfarir okkar Ís-
lendinga eru. Við fáum kór og ein-
söngvara, tvö til þrjú hundruð manns 
mæta á staðinn og það dugar ekkert 

minna en stór veislusalur fyrir erfi-
drykkjuna. Það, sem okkur finnst 
eðlileg umgjörð, þykir íburður fyrir 
austan Atlantsála. Raunar gildir þetta 
ekki aðeins um jarðarfarir. Hið sama 
er að segja um fermingarveislur. Þær 
eru hvergi eins veglegar og á Íslandi. 
Bæði í Ameríku og Danmörku er 
þetta látlaus fjölskylduhátíð. 

Í bók Laxness Paradísarheimt er 
sagt frá Steini undir Steinahlíðum, 
venjulegum íslenskum bónda, sem 
á hvítan gæðing, sem hann vill 
ekki selja. En þegar hann hittir svo 
danska kónginn, Kristján níunda 
á Þingvöllum þá gefur hann kon-
unginum hestinn líkt og einn vinur 
gefur öðrum góðan grip. Umrædd 
skáldsaga, sem reyndar er á sér sögu-
legar fyrirmyndir, sýnir vel að við Ís-
lendingar höfum aldrei álitið okkur 
minna verða en kónga. Og má segja 
að á flestum sviðum framgöngum við 
enn í dag sem kóngar værum.

Magnús Erlingsson.

Almannatryggingar – sjúkra-
tryggingar, slysa- og örorkutryggingar 
og atvinnuleysistryggingar, ásamt 
skylduaðild að lífeyrissjóðum, eru 
annað tæki. Jafnrétti til náms, án til-
lits til efnahags eða þjóðfélagsstöðu, 
er enn eitt tækið. Þetta eru stofnanir 
velferðarríkisins. Til samans hafa þær 
dregið úr ójöfnuði, misskiptingu og 
óréttlæti frumkapitalismans. Ekkert 
af þessu – þessum stofnunum vel-
ferðarríkisins, sem hafa smám saman 
gert þjóðfélag okkar manneskjulegra 
– hefði orðið til nema fyrir atbeina 
lýðræðisjafnaðarmanna með stuðningi 
öflugrar verkalýðshreyfingar. 

Þessi þjóðfélagsgerð – hið norræna 
velferðarríki – er eina þjóðfélagstil-
raun seinustu aldar, sem staðist hefur 
dóm reynslunnar. Kommúnisminn er 
fyrir löngu huslaður á öskuhaugum 
sögunnar, og frumkapitalisminn 
– óbeislað markaðskerfi í anda ný-
frjálshyggju – er að hruni komið. 
Það þurfti atbeina ríkisvaldsins til að 
forða því frá allsherjar hruni – nýrri 
heimskreppu árið 2008. Þessi kreppa 
hefur aðhjúpað siðferðilegt gjaldþrot 
nýfrjálshyggjunnar. Það birtist okkur 
í því, að gróðinn er einkavæddur en 
skuldirnar þjóðnýttar. Ríkisvaldið 
verður að koma til bjargar, af því að 
óbeislaður kapitalismi stenst ekki til 
lengdar. 
- Er þá markaðskerfið sjálft undirrót 
vaxandi ójafnaðar? 

Það hefur ekki hvarflað að jafnaðar-
mönnum á Norðurlöndum að afnema 
markaðskerfið. Það er gagnlegt til síns 
brúks, þar sem það á við, eins og Tage 
Erlander, hinn farsæli leiðtogi sænskra 
jafnaðarmanna, sagði um það. „Mark-

aðskerfið er þarfur þjónn, en óþolandi 
húsbóndi“. Þetta varðar kjarna málsins. 
Það sem gerst hefur á s.l. áratugum 
er, að óbeislað markaðskerfi í anda 
nýfrjálshyggju hefur sest í húsbónda-
sætið: Auðvaldið hefur tekið völdin 
af almannavaldinu. Þetta hefur gerst 
í Bandaríkjunum og víða í Evrópu. 
Þetta hefur gerst með afdrifaríkum 
afleiðingum hér á landi. Þetta hefur 
gerst alls staðar, þar sem jafnaðar-
mannaflokkar og verkalýðshreyfing 
hafa verið of veikburða til að veita öfl-
ugt viðnám. En þetta hefur ekki gerst 
á Norðurlöndum. Þar hefur norræna 
módelið haldið velli og reyndar gert 
gott betur. Það hefur sannað yfirburði 
sína í hörðum heimi hnattvædds kap-
ítalisma. 

Gagnrýni nýfrjálshyggjutrúboðsins 
á norræna velferðarríkið hefur reynst 
vera á sandi byggð. Það er alveg sama 
á hvaða mælikvarða árangurinn er 
veginn: hagvöxtur, framleiðni, rann-
sóknir og þróun, tækninýjungar, 
atvinnuþátttaka – ekki síst kvenna 
– atvinnusköpun, gæði menntunar, 
heilbrigði, langlífi, vernd náttúru og 
almenn lífsgæði – allt er þetta í fremstu 
röð á Norðurlöndum í alþjóðlegum 
samanburði. 
- Við Íslendingar stöndum nú frammi 
fyrir vali. Viljum við verða að am-
erísku ójafnaðarþjóðfélagi í anda ný-
frjálshyggju, eða viljum við endurreisa 
hér velferðarsamfélag að norrænni 
fyrirmynd? 

Íslenskir jafnaðarmenn munu 
minnast þess í mars 2016, að þá er heil 
öld liðin frá stofnun Alþýðuflokksins 
og Alþýðusambandsins, sem fyrstu 
áratugina voru ein og sama hreyf-
ingin. Þetta er sú hreyfing, sem lagði 
grunninn að velferðarríki á Íslandi. 
Af sögu þessarar hreyfingar má margt 
læra, bæði um það sem vel hefur til 
tekist og hitt sem miður fór; um sigra 
jafnt sem beiska ósigra – ekki síst vegna 
sundurlyndis í eigin röðum. Upprifjun 
þessarar sögu er tilvalið tækifæri til 
að hefja frjóa umræðu um grunngildi 
lýðræðislegrar jafnaðarstefnu – um 
erindisbréf jafnaðarmanna á vegferð 
þeirra á nýrri öld.

Hið andlega fárviðri
Nú er komin út bókin Vertu 

úlfur eftir Héðin Unn-
steinsson. Héðinn er einn 

fremsti sérfræðingur þjóðarinnar á 
sviði geðheilbrigðismála og framlag 
hans til þess málaflokks er þjóðinni 
gríðarlega dýrmætt. Má þar m.a. 
nefna Geðorðin 10 sem hanga á 
velflestum ísskápshurðum landans, 
á vinnustöðum, í kennslustofum og 
víðar. 

Í bókinni Vertu úlfur leggur Héð-
inn sjálfan sig undir með því að deila 
með lesendum tímabili í lífi sínu þar 
sem hann fór frá því að vera jakka-
fataklæddur ráðuneytissérfræðingur 
í að vera (talinn) alvarlega geðsjúkur 
maður sem hefur misst alla sína reisn 
og endaði sem viljalaust verkfæri 
einstaklinga og aðstæðna sem hann 
sjálfur hafði enga stjórn á. 

Með ótrúlegum styrk og þekkingu, 
bæði á sjálfum sér og sjúkdómnum, 
leyfir hann lesandanum að fylgjast 
með hruninu öllu og upprisunni 
sjálfri í eigin lífi. Í sjúkum huga sínum 
myndar m.a. snarbiluð tengsl milli 
stöðu sinnar og hins eiginlega hruns 
sem síðar átti eftir að verða. 

Reisn Héðins, kærleikur, virðing og 
skynjun fyrir heildarmyndinni kemur 
svo vel fram í frásögninni. Það var 
ómögulegt að leggja frá sér bókina allt 
frá fyrstu blaðsíðu til þeirrar síðustu. 
Ég hef lengi ekki lesið bók sem hefur 
haft svona áhrif á mig. Svona sérstök 
áhrif. Ég grét aftur og aftur, sá húmor-
inn í fáránleikanum, fann á köflum 
til mikillar reiði yfir því kerfi sem við 
höfum komið okkur upp í tengslum 
við geðheilbrigðisþjónustu, skynjaði 
óbærilegan sársauka í gegnum frá-
sögnina, og langaði til að reyna að 
skilja það andlega fárviðri sem á sér 
stað í huga einstaklings sem tekst á 
við veikindi af þessu tagi. 

Frásögnin öll er einstaklega ljóð-
ræn. Djúp vitund Héðins um það 
sem er í gangi frá mínútu til mínútu 
meðan veikindin stóðu yfir, gerir 

mann í raun þátttakanda í atburða-
rásinni vegna spennuþrunginnar 
frásagnar hans. Dásamleg er notkun 
tungumálsins þar sem Héðinn lýsir 
dýpri skynjun á hverju smáatriði í 
líkama sínum, í umhverfi sínu, á al-
heiminum, skynjun sem er ýktari og 
öfgafyllri en venjulegur maður getur 
skilið. Hver einasta skynjun, andleg 
og líkamleg, virðist þúsundföld, 
næmi fyrir manneskjum, náttúru, 
sjálfum sér - og Guði. 

Héðinn skilur okkur lesendur eftir 
með sterka samlíðan með honum og 
sammannlegan vilja til að hjálpa til. 
Og það var svo fallegt að lesa um vini 
hans sem sýndu honum skilning og 
virðingu og leyfðu honum að ráða 
ferðinni í fáránlegu leikriti lífs hans 
þegar mest gekk á. 

Þetta er engin venjuleg manneskja 
sem Héðinn lýsir í æðikastinu - í upp-
heimum, og frásagnir eru magnaðar 
af fáránleikanum sem í textanum 
líða áfram eins og eðlilegur hlutur 
í sjúkum huga. Í geðveikum huga 
geta ítrekuð fataskipti, sérdregnar 
gardínur í sjúkrastofu, fólkið í út-
varpinu og útreiknuð bílnúmer haft 
stórkostleg áhrif á framvindu mik-
ilvægra mála eða jafnvel á framtíð 
heimsins. Á sama tíma að átta sig á, 
milli heima, - að eitthvað er ekki eins 

og það á að vera og svo síðan hrunið 
þegar „þykka flauelsteppið var yfir 
heilanum“. 

Upprisan hefur tekið tíma. Að ná 
sáttum og fyrirgefa. Og það hefur 
Héðinn gert. Markmið hans er að 
hafa áhrif til breytinga. 

Það þarf mikið þor til að skrifa 
svona bók. Ekki síst fyrir mann 
sem vill láta taka sig alvarlega sem 
pólitískur ráðgjafi eða sérfræðingur, 
jafnvel á heimsvísu, en Héðinn starf-
aði m.a. hjá Alþjóða heilbrigðismála-
stofnuninni. 

Eitt er víst að Héðinn Unn-
steinsson er enn stærri manneskja 
og mikilvægari fyrir að stíga fram 
og deila með okkur hvernig það er 
að hafa veikst af geðhvarfasýki en 
vera samt einn af lykilmönnunum, 
hugsuðunum í íslensku samfélagi. 
Það sannar fyrir mér að við höfum 
líklega farið á mis við stórkostlegar 
manneskjur í gegnum tíðina sem hafa 
greinst með sama sjúkdóm, vegna 
þess að þær voru ekki meðhöndlaðar 
rétt og fengu ekki þann kærleik og 
skilning sem til þurfti. 

Í lok bókar færir Héðinn Unn-
steinsson þjóðinni ótrúlega fallega 
gjöf í formi lífsorðanna 14 sem hver 
einasta manneskja getur fundið bjarg-
ræði í. 

Vertu úlfur er einstök bók sem allir 
ættu að lesa til að reyna að skilja hvað á 
sér stað í heimi einstaklings sem hefur 
verið sleginn af í samfélaginu vegna 
þeirra ríkjandi viðhorfa sem ríkt hafa 
í geðheilbrigðismálum á Íslandi. 

Héðinn segir á einum stað í bók-
inni þegar hann lýsir viðbrögðum 
heilbrigðiskerfisins við geðsjúkum 
manni: „það var litla móðurorku að 
finna í heilbrigðiskerfinu“. 

Móðurorkan sem er kærleikurinn 
í sinni fegurstu mynd. 

Hafðu þakkir Héðinn Unnsteinsson 
fyrir framlag þitt.

Soffía Vagnsdóttir, 
fræðslustjóri, Akureyri

Soffía Vagnsdóttir. 
Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson.

Magnús Erlingsson.

Bóluhagkerfi, sem er í 
uppsiglingu, er að sprengja 
upp fasteignaverðið enn 
á ný. Á sama tíma getur 
unga fólkið hvorki keypt 
né leigt. Í samanburði 
við grannþjóðir er Ísland 
orðið að láglaunalandi.



10 16.  Apríl  2015

www.sgs.is

ÞÚSUND KRÓNA 
LÁGMARKSLAUN

300 Já
www.sgs.is

ESB tilskipun Vestfirðingum 
betri en íslensk löggjöf
Gunnlaugur Jónsson, eðlis-

fræðingur varkti athygli á því 
í grein sem birtist í blaðinu 

Vestfirðir þann 12. mars að Alþingi 
hefði við innleiðingu ESB tilskipana 
stundum sett strangari ákvæði í lög-
gjöf en Evrópusambandið sjálft. Nefndi 
Gunnlaugur sérstaklega að vegagerð 
um Teigsskóg væri háð umhverfismati 
samkvæmt íslensku útgáfunni en það 
væri ekki gengið svo langt í tilskipun 
ESB. 

Grein Gunnlaugs var skrifuð í tilefni 
af ummælum Sigrúnar Magnúsdóttur 
Umhverfisráðherra, sem kveinkaði sér 
undan ósveigjanleika ESB tilskipana og 
viðraði ráðherran þá hugmynd að nota 
mildara orðalag við þýðingu reglugerða 
ESB en væri í textanum. Í raun var 
ráðherrann að leggja til að íslendingar 
breyttu stundum efnislega ákvæðum 
og hefðu aðrar reglur og ekki eins 
íþyngjandi en að öðru leyti giltu á EES 
svæðinu. Gunnlaugur Jónsson benti 
hins vegar á að íslendingar hafi oft gert 
þetta, en á hinn veginn og sett þrengri 
og ósveigjanlegri reglur. Ábending hans 
víkur einmitt að því að Alþingi hefði oft 
vikið frá texta ESB tilskipana og sett 
harðari ákvæði. 

Af þessu tilefni var athugað sérstak-
lega umrætt ákvæði um vegagerð í 
lögunum um umhverfismat frá árinu 
2000. Eins og Gunnlaugur bendir á 
samþykkti Alþingi þá, að stofnbrautir í 
þéttbýli og nýir vegir eða endurbygging 
eldri vega utan þéttbýlis sem væru 10 
km að lengd eða lengri færi ávallt í 
umhverfismat. Þetta er alls ekki að 
sama og var í ESB tilskipuninni sem 
var verið að lögleiða. Þar var áskilið að 
lagning nýrra vega með fjórar akreinar 
þyrftu að fara í umhverfismat og eins 
hraðbrautir ef þær væru samkvæmt 
skilgreiningu í Evrópusamningi um 
um aðalumferðaæðar. Eins og geta má 
sér til eru slíkar hraðbrautir margra 
akreina. Þá var í ESB tilskipuninni 
einnig skylt að setja í umhverfismat 
breikkun vegar með tvær akreinar eða 
færri upp í fjórar ef breikkunin næði 
yfir a.m.k. 10 km samfelldan vegarkafla. 

Þegar skoðað er hver munurinn er 
á afgreiðslu Alþingis og tilskipun ESB 

kemur í ljós að Alþingi setur mun víð-
tækari skilyrði fyrir skyldu á umhverfis-
mati en Evrópusambandið. Sérstaklega 
er athyglisvert að frávikin eru einkum 
utan höfuðborgarsvæðisins. Innan þess 
eru reglurnar nær því sem gildir innan 
ESB. Hefði reglur Evrópusambandsins 
verið innleiddar nákvæmlega eins og 
sambandið hafði þær hefði vegagerð 
á Vestfjarðavegi 60 ekki þurft að fara 
í umhverfismat þar sem vegurinn er 
aðeins tvær akreinar. 

Ekki er mikið um að umsagnaraðilar 
hafi vikið að þessu ákvæði þegar málið 
var í meðförum Alþingis. Náttúru-
verd ríkisins og Náttúrufræðistofnun 
gerðu þó athugasemd og töldu að 

herða ætti enn meir kröfurnar og að 
allar vegaframkvæmdir ættu að fara í 
umhverfismat. Vegagerð ríkisins gerði 
ekki athugasemd við ákvæði frum-
varpsins um þetta efni en lét þess þó 
getið í umsögn sinni að kröfurnar um 
umhverfismat væru mun strangari en 
í Evrópureglunum. 

Ein umsögn er allrar athygli verð. 
Hún kemur frá Aðalheiði Jóhanndóttur, 
lögfræðingi og sérfræðingi á þessu 
sviði . Aðalheiður gerir athugasemd 
við þá fullyrðingu sem fram kom í 
skýringum ráðherra með frumvarpinu 
að ríkjum sé í sjálfsvald sett að setja 
ríkari kröfur en eru í tilskipun ESB. 
Telur Aðalheiður að meiri kröfur hér 
á landi skekki samkeppnisstöðuna á 
EES svæðinu vegna meiri kostnaðar 
við umhverfismatið og lengri fram-
kvæmdatíma. Hafa ber í huga að sam-
ingurinn um Evrópska efnahagssvæðið 
er fyrst og fremst viðskiptasamningur 
um sameiginlegan markað. Eitt af því 
sem er mikilvægt er að sömu reglur 
gildi á öllu svæðinu um þá sem starfa 
innan þess. Hvort og þá að hve miklu 
leyti Íslendingar geti sett aðrar reglur en 
almennt gilda annars staðar er spurn-
ing sem ekki hefur verið svarað en þó 
er ekki vitað um að Evrópusambandið 
hafi gert athugasemdir fyrir sitt leyti. 

Niðurstaðan er þó sú að Vestfirðingar 
hefðu í þessu máli verið betur settir 
með evrópsku reglurnar. 

Gunnlaugur fæddist í Bolungavík er 
menntaður eðlisfræðingur og starfar 
við Háskóla íslands.

Bjartmar Guðlaugsson, tónlistarmaður hélt 
nýlega tónleika í Félagsheimili Bolungavíkur við 
góðar undirteknir fjölmargra aðdáenda hans.

Mynd: Benedikt Sigurðsson.

Fríða Dagmar ÍS: 

Fiskverð lækkar
Sú breyting varð nýlega á útgerð 

krókaaflamarksbátsins Fríðu 
Dagmar ÍS 103 í Bolungavík að 

eigandinn Salting ehf leigði bátinn 
og reksturinn til Jakobs Valgeirs ehf. 
Samkvæmt upplýsingum sem blaðið 
Vestfirðir hefur aflað sér lækkaði fisk-
verðið sem kaupandinn Jakob Valgeir 
ehf greiðir fyrir fiskinn. Hversu mikð 
lækkunin er hefur ekki fengist ná-
kvæmlega staðfest en hún er umtals-
verð. Laun sjómannanna lækkar að 
sama skapi og lækkun fiskverðs nemur. 
Sú lækkun getur numið tugum millj-
óna króna. Útgerð Saltings ehf hefur 

gengið vel og varð mikill hagnaður af 
rekstrinum árin 2012 og 2013. Fyrra 
árið varð rekstrarhagnaðurinn fyrir 
fjármagnskostnað 241 mkr og 274 mkr 
síðara árið. Samkvæmt því má áætla 
að rekstrartekjur hafi numið um 450 
mkr á ári. Það ræðst af leigusamningi 
milli fyrirtækjanna hver áhrifin verða 
á afkomu Salting ehf , en sjómenn fá 
ekki hlut af leigutekjunum. Eigandi 
Salting ehf er félagið B15 ehf. Eini eig-
andi þess er Björg Hildur Daðadóttir. 
Hún á jafnfram 45% hlutafjár í Jakob 
Valgeir ehf og er stærsti hluthafinn 
í því. 



Plast tappar
Glerfestingar
Fánastangir
Fánaborgir
Fjaðurstál 

Málmtækni er þjónustufyrirtæki í málm- og plastiðnaði

Helstu vöruflokkar

Málmtækni HF  I  Vagnhöfði 29  I  110 Reykjavík  I  580 4500  I  www.mt.is

Ryðfrítt stál 
303
304 
316 & fl.  
Plötur 
Stangir
Fittings

Ál 
5754
6082
6061
7075 
Plötur
Stangir
Beygjur
Gataplötur 

Ál 
Klæðningar og 
undirkerfi 
Litaðar ál 
plötur

Plast 
PEHD 
300
500
1000
POM
PA
PTFE
PC
PET
PP
PEEK
PVC

Járn 
Galv
Rafgalv
Kaldvalsað
Heitvalsað
Aluzink
Poly stál

Loftsíur 
F3
F4
F5
F7
F9
Paintstop
Hepa
Dúkar
Pappasíur 
Rammar

Bandsagarblöð

Eir
Messing
Blý
Zink
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Tónlistarhátíðin á Ísafirði Aldrei fór ég suður var haldin í 
12. sinn um síðustu páska. Að þessu sinni hófst hátíðin í Ísa-
fjarðarkirkju og dreifðist svo  á fleiri staði. Hátíðin heppnaðist 
sérstaklega vel og var mikið fjölmenni á Ísafirði um páskana 
sem sóttu margvíslega viðburði á norðanverðum Vestfjörðum.
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Árshátíð Grunnskóla Patreksfjarðar var haldin skömmu fyrir páska 
og tókst frábærlega vel að sögn tíðindamanns blaðsins Gústafs Gúst-
afssonar. Gústaf tók meðfylgjandi myndir á generalprufunni 26. mars.

Grease.

Gýpur.

Sjónvarp patró. ísland got talent.

 Tónlistaratriði Ólafía og Martyna í 9. bekk.

Snjóflóðafréttir.

ísland got talent.

Grease.



MAREL VINNSLUTÆKNI
Nýtt og spennandi eins árs nám með 
mikla starfsmöguleika við vél- og 
hugbúnað frá Marel.

Inntökuskilyrði: Hafa lokið námi í Fisktækni eða 
sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr 
sjávarútvegi getur einnig gilt sem inntökuskilyrði.

Námsárinu er skipt í fagbóklegar greinar og 
vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónarmanns.

Nám í Marel vinnslutækni er samstarfsverkefni 
Fisktækniskólans og Marel.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.fiskt.is eða hjá starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands í síma 412 5966.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2015

MIKLIR FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Í STARFI.



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun

A
R

G
H

! 0
92

01
4


