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Kröfugangan 1. maí  á ísafirði fór fram í blíðskaparverði og var geysifjölmenn. Greinilegt er að mikill þungi er í kröfum launa-
manna um bætt kjör og ekki síður hefur vaxandi misrétti hleypt illu blóði í verkafólk.
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Heiðarnar loksins opnar
Hrafneyrarheiði og Dynjandis-

heiðar eru loksins opnar eftir 
langa vetrarlokun. Að sögn 

Guðmundar Björgvinssonar, verk-
stjóra hjá Vegagerð ríkisins er Hrafn-
eyrarheiðin ágætlega fær en Dynj-

andisheiði er enn sem komið er aðeins 
opin vetrarbúnin fjórhjóladrifsbílum. 
Á heiðinni eru tveir vegheflar og jarð-
ýta að rífa klaka og lagfæra fyrsta ruðn-
ing og vonaðist Guðmundir til þess að 
seinni hluta vikunnar yrði færðin orðin 

mun betri enda væri þá að auki von á 
hlýindum. Snjóalög á Hrafneyrarheiði 
voru síst minni þetta vorið en í fyrra 
og hæst var snjóstálið 12-13 metrar 
efst í Kinninni norðan megin. Á Dynj-
andisheiðinni gekk vel að opna veginn 
þar til komið var norður heiðina að 
sýslumörkum en þá jukust snjóalögin 
og klakinn. 

Framkvæmd verkfalls gengið vel

Lárus Benediktsson, formaður 
Verkalýðs- og sjómannafélags 
Bolungavíkur segir að vel hafi 

gengið að fylgja eftir verkfallinu í 
síðustu viku. Aðeins sé ágreiningur 
um eitt mál, sem varðar löndun hjá 
Fiskmarkaði Vestfjarða. Næst er boðað 
allsherjarverkfall dagana 19. og 20. maí 
sem nær til allra vinnustaða annarra 
en hjá ríki og sveitarfélagi. Að sögn 
Lárusar eru allir samningar lausir. 
beitningasamningur rann út 28. febr-
úar sl og samningar við sjómenn hafa 
verið lausir á annað ár en enn lengur 
samningurinn milli ASÍ og LÍÚ. Flestir 
útgerðarmenn í Bolungavík eru í 
samtökum smærri útgerða, sem eru 
útgerðir sem klufu sig frá Landssam-
bandi smábátaeigenda og við þá hafa 
engir samningar verið gerðir. En þær 

útgerðir eru bundnar af lágmarksá-
kvæðum heildarkjarasamninga sem 
Sjómannasambandið hefur gert við 
LS og LÍÚ. 

Lárus Benediktsson.

Þjóðleikur á Vestfjörðum
Um síðustu helgi fór fram í Ed-

inborgarhúsinu svonefndur 
þjóðleikur á Vestfjörðum og 

Norðurlandi vestra. Þjóðleikur er leik-
listarhátíð ungs fólks sem haldin er 
annað hvert ár á landsbyggðinni. ver-
kefnið er haldið að frumkvæði Þjóð-
leikhússins í samstarfi við menning-
arráð, skóla og leikfélög. Sex leikhópar 
ungs fólks frá Ísafirði, Hólmavík og 
Sauðárkróki sýndu leikverk eftir 
Björk Jakobsdóttur og Berg Ebba. 
Verkefnisstjórar voru Ólöf Dómhildur 
Jóhannsdóttir, Harpa Henrysdóttir, 
Esther Ösp Valdimarsdóttir, Jón Jóns-
son og Vigdís Jakobsdóttir. Hátíðin 
var vel sótt og sýndi hver leikhópur 

tvisvar sinnum. Myndin er frá sýn-
ingu Grunnkólans á Ísfirði á verk-

inu Skattlaust lán í leikstjórn Hörpu 
Henrysdóttur. 

Mynd: Eggert Stefánsson.

Ný varaaflsstöð Lands-
nets á Vestfjörðum
Ný varaaflsstöð og tengivirki 

Landsnets í Bolungavík voru 
tekin í notkun 28. apríl sl. 

Sex 1,8 MW vélar eru í stöðinni. 
Framkvæmdir tóku 2 ár og kostuðu 
um 1,5 milljarð króna. Raforkuör-
yggi á Vestfjörðum eykst til muna 
þar sem svonefnt snjallnet – tækni-
búnaður sem Landsnet hefur sett upp 
víða í Vestfjarðakerfinu og tengdur er 
saman í öflugu fjarskiptakerfi. Verði 
truflun, sem hefur það í för með sér 
að orkuvinnsla innan svæðisins nægir 
ekki til að sinna aflþörfinni, þá leysir 
snjallnetsbúnaðurinn út allt rjúfanlegt 

álag á svæðinu og ræsir um leið vara-
vélarnar og lágmarkar þannig umfang 
truflunarinnar hjá raforkunotendum. 

Framundan hjá Landsneti að 
skoða hvernig best megi styrkja af-
hendingaröryggi raforku á sunnan-
verðu svæðinu. Jafnframt verða skoð-
aðir möguleikar á betri samtengingu 
norður- og suðursvæðisins, sem hluta 
af langtímalausn fyrir allan fjórð-
unginn, en að mati Landsnets er aukin 
orkuframleiðsla innan fjórðungsins 
forsenda þess að hægt verði að tryggja 
ásættanlegt raforkuöryggi Vestfjarða 
til framtíðar. 

Vestfirskir faldbúningar

Síðasta laugardag var athöfn í Turnhúsinu á ísafirði í tilefni af því að lokið var námskeiði í faldbúningasaum sem 
Þjóðbúningafélag Vestfjarða stóð fyrir. Sjö konur saumuðu faldbúning undir leiðsögn Guðrúnar Hildar Rosenkjær 
og tók verkið 5 ár. Formaður Þjóðbúningafélagsins er Matthildur Helgadóttir Jónudóttir.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
M

sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.

Isabella hægindasófi SÓ
FA

R

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði.  
Fáanlegur í mörgum litum og útfærslum. 

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. Öflugt 
og sterkt svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

Demetra svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
BUGATTI hönnunarvörur

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Hönnun: Andreas SeegatzHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Virgilio BugattiHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Bugatti Hönnun: Innocent Rifino og Lorenzo ruggieri Hönnun: Andreas Seegatz

Dunlopillo
Gæði frá 
Danmörku

Lama
Gæði frá 
Danmörku

Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

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

Með makrílfrumvarpi ríkisstjórnarinnar er haldið áfram á þeirri 
braut að búa til fámennan íslenskan aðal. Eigendum 25 skipa á 
að færa 95% kvótans.  Aðlinum er fært til ráðstöfunar og síðar til 

eignar arðbærustu auðlind landsmanna, fiskimiðin. Kvótakerfið, sem tekið 
var upp fyrir 30 árum er ekki fiskveiðiverndunarkerfi í eðli sínu heldur fyrst 
og fremst einkavæðing á nýtingu miðanna. Með framsalinu varð sú þróun að 
kvótahöfunum fækkaði og nú ráða fá fyrirtæki yfir mjög stórum hluta allra 
réttindanna. Fámenna aðalsmannastéttin íslenska  hefur nú gríðarleg þjóðfé-
lagsleg áhrif sem minnir á stöðu aðalsins í Evrópu fyrir frönsku byltinguna. 
Hinn nýi íslenski aðall hefur snúið á lýðræðið, kerfið sem á að koma í veg fyrir 
að fortíðin geti endurtekið sig, með því að seilast til áhrifa í stjórnmálaflokk-
unum og hefur nú alla hefðbundu flokkana  meira og minna í vasanum. Það 
sést best á því þegar hið óvænta gerist og  ný verðmæt fiskitegund syndir til 
landsins. Þá er eina hugsunin sú að leyfa aðlinum einum sem fyrir er að skapa 
sér rétt og færa honum svo í fyllingu tímans aðganginn  á stórlega niðursettu 
verði. Þessi ríka stétt manna fær meiri afslátt frá markaðsverði en fátækir og 
tekjulausir aldraðir fá í sundlaugar landsins.

Þeir völdu sig sjálfir
Þegar makríll fór að veiðast í einhverju magni voru það aðeins þeir sem fyrir 
voru í útgerð í öðrum uppsjávartegundum áttu heppileg skip sem gátu veitt. 
Það var óvíst hvort fiskurinn myndi ganga árlega til landsins. Þess vegna var 
ógerningur að fjárfesta í skipi og sannfæra lánastofnanir um að fjármagna 
kaup eða smíði.  Hópurinn sem gat spreytt sig var eðlilega mjög fámennur.  
Þá var makríllinn alger happdrættisvinningur fyrir uppsjávarskipin. Veið-
ar á öðrum uppsjávarfiski, svo sem síld, loðnu og kolmunna stóðu undir 
fjárfestingu og rekstri skipanna. Tekjur af makríl komu sem alger viðbót og 
hagnaður af veiðunum hefur frá upphafi verið gríðarlegur af þeim sökum.
Árið 2013 voru útflutningstekjur af makríl  þriðjungur af öllum 80 milljarða 
króna tekjum af útflutningi uppsjávarfisktegunda.  Kostnaður af makrílveiðum 
hefur aðeins verið breytilegur kostnaður, einkum laun og olía. Nýir aðilar 
áttu enga möguleika við þessar aðstæður. Niðurstaðan er sú að þessi fyrstu 6 
ár makrílveiða var útgerðarmanna hópurinn nánast sjálfvalinn.

60 milljarðar króna
Ætla má að hreinn hagnaður af makrílveiðum hafi verið um 60% af tekjum í 
ljósi þess að launa- og olíukostnaður er um 40% af aflaverðmæti. Árið 2013 
voru tekjur um 100 kr/kg skv skýrslum Hagstofu Íslands um aflaverðmæti upp 
úr sjó. Kvótasetning makrílsins nú er í raun til 8 ára en ekki 6 þar  sem tvö ár 
eru til alþingiskosninga. Miðað við þessar forsendur um arðsemi veiðanna 
er hreinn hagnaður þeirra um 7.5 milljarðar króna á ári eða 60 milljarðar 
króna á 8 ára tímabilinu sem framundan er, að því gefnu að makríllinn veiðist 
áfram í svipuðu magni og verið hefur. Ef litið verður á kvótasetninguna sem 
varanlega eins og kvótann í öðrum fisktegundum er óhætt að tvöfalda áætlað 
markaðsverð makrílkvótans og verður hann þá um 120 milljarðar króna. 

Markaðslausn á markaðvöru
Það er aðeins til ein eðlileg lausn á úthlutun makrílkvóta. Kvótinn verður 
markaðsvara um leið og kvótasetning hefur verið lögfest. Bjóðendur munu 
verðleggja kvótann og það verð verður greitt.  Eina skynsamlega löggjöfin er 
að bjóða veiðiréttindin út á markaði. Það tryggir ríkinu rétt verð á hverjum 
tíma og knýr fram samkeppni milli útgerðarmanna. Samkeppnin ræður því 
hverjir standa sig sem útgerðarmenn. Þetta er leiðin sem farin er í öðrum 
atvinnugreinum. Boðnar eru út framkvæmdir í vegagerð, mötuneytisrekstur 
og skúringar fyrir opinbera aðila svo dæmi séu nefnd. Útgerðarmönnum er  
engin vorkunn að búa við samkeppni. 

Það er pólitísk ákvörðun hvort kaupandi makríls greiðir einum úr hópi 
íslenska aðalsins eða ríkinu. Íslenski aðallinn hefur sýnt hvað hann gerir 
við kvótagróðann. Fyrir hrun voru um 400 milljarðar færðir út úr sjávar-
útvegsfyrirtækjunum til eigendanna, íslenska aðalsins. Nú á að endurtaka 
leikinn, úthluta verðmætum til sjálfvalinna á niðursettu verði. Framlagning 
frumvarpsins staðfestir að spillingin er orðin rótföst í íslenskum stjórn-
málum. Framhald málsins ræðst af því hvernig almenningi gengur að brjóta 
spillinguna á bak aftur.

Kristinn H. Gunnarsson

Íslenskur aðall

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Veðrið hefur ekki leikið alveg við okkur 
að undanförnu. Aðalsteinn Valdimars-
son bóndi á Skjaldfönn  hefur fundið 
fyrir því:
Ekki byrjar vorið vel,
víst er kalt á Fróni.
Um mig næðir ískalt jel
út úr Kaldalóni.

og Aðalsteinn bætir svo við  að 
„glöggir veðurspámenn hafa fundið 
það út að hitastig sumarsins muni 
ekki verða hærra en þær prósentu-
tölur sem atvinnurekendur af rausn 
sinni og örlæti bjóða í yfirstandandi 
kjaraviðræðum“.

Ólína Þorvarðardóttir hefur fallist á 
að slást í hóp hagyrðinga þáttarins og 
er fengur að henni, auk þess sem hún 
breikkar hópinn og sjóndeildarhring 
hans. Umræðuna um gjafakvóta í mak-
ríl hefur borið hátt að undanförnu og 
var Ólínu hugleikin:
Gull í Ægis greipar sækja,
gefinn fá þeir kvóta.
Þingið er sem þarfleg hækja.
Þjóðin má ei njóta.

Ólínu finnst að boðskapur landsfeðr-
anna sé ekki alltaf uppörvandi fyrir þá 
sem sitja heima og horfa á þá í sjón-
varpinu:
Andans drungi og ógnar slen
ota til mín ljánum
er Sigmundur og Bjarni Ben
birtast enn á skjánum.

Enn styrkist hagyrðingahópurinn 
því við sauðburð á Skjaldfönn er nú

Eiríkur Jónsson fyrrverandi for-
maður Kennarasambands Íslands. Ei-
ríkur er kvæntur Björgu Bjarnadóttur 
frá  Haga á Barðaströnd og því full-
gildur í vestfirska vísnahornið. Eiríkur 
er sem fleiri af framsóknarættum þar 
sem afabróðir hans var Steingrímur 
Steinþórsson forsætisráðherra 1950-
1953 og með hléum þingmaður Fram-
sóknarflokksins frá 1931-1959.  

Eiríkur  orti nýlega um Framsóknar-
flokkinn:

Með lymsku hafa lofað mörgum bótum
og logið eins og þið flest eflaust munið.
Nú flokkurinn er fúinn inn að rótum
og fylgið svo til algerlega hrunið.

Indriði á Skjaldfönn orti í framhaldi 
af könnun um traust á stjórnmála-
mönnum:
Sigmundar er kúlið klént
kappinn fár að vonum 
sárt að aðeins sex prósent
segjast treysta honum.

Sláum svo botninn í þennan vísna-
þátt á vísu Indriða sem hann kallar 
eftirmæli um orðuþega og verður 
ekki upplýst hér um hvern er ort. Að-
spurður verður Indriði heimspekilegur 
og vitnar í Laxness, sem sagði eitt sinn  
að það væri hans að yrkja en annarra 
að skilja.
Borinn var af býsna góðu bændakyni
en gerði allt í gróðaskyni.
Margir hafa mjög á þessum manni flaskað
því  innrætið var illa laskað.
Svo var ekki nokkur leið að nýta kauða
ófélegur allt til dauða.

Ekki fleira að sinni. Góðar kveðjur 
af Traðarstígnum í vorbyrjun.

Dagur harmónikkunnar á Þingeyri
Vestfirðingar héldu upp á harm-

ónikkudaginn með samkomu 
í Félagsheimilinu á Þingeyri 

laugardaginn 2. maí. Þangað komu 
hljóðfæraleikarar af norðanverðum 
Vestfjörðum og skemmtu sér og gestum 

með dynjandi músikspili. Samkoman 
var vel sótt bæði af hljóðfæraleikurum 
og tónlistarunnendum og dansfólki. 



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Tímalaus nytjalist - tilvalin gjafavara

29.900,-

BRAUN 
CoolTec

CT2s
Rakvél sem kælir 
húð og minnkar 

ertingu.
vatnsheld

2.290,-

Oral B Stages Power
Rafmagnstannbursti

fyrir börn.

rafmagnstannburstar rafmagnsrakvélar klukkurtæki fyrir konur

19.990,-

BRAUN 
Skin Spa

Face & body 
Care Set

BRAUN 
vekjari með digital lýsingu 

og straumbreyti

11.900,-

Fyrir óhreinatauið 
Þessar litríku körfur sem þú breytir í tösku er skemmtileg 
lausn á óhreinu fötum fjölskyldunnar, hver með sinn lit.

Brabantia Touch Bin ruslaföturnar eru heimilisprýði um leið og þær gegna 
sínu hlutverki. Opnast með einni snertingu og lokast með annarri. 

Pokar með reimum sjá til þess að ekkert fari úrskeiðis við tæmingu. 
Ilmspjöld minnka líkur á því að sorplykt finnist.

Touch Bin

Pedal Bin

Touch Bin

Margar gerðir, 
litir og stærðir

30 lítra fötur eru til í rauðu, gulu, 
appelsínugulu og stál.

Þessi sem opnuð er með 
því að stíga á pedalann.
Eru til í ýmsum stærðum.

45 lítra fötur eru til í rauðu, gulu, 
fjólubláu og stál.

Til hagræðingar 
fyrir heimilin í landinu

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LAuGARDAGA KL. 11-15
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Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit útvegar varahluti í flestar gerðir traktora, 
sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, New 

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar

 HD 6/16-4 M

HD 6/16-4 MX
■   Vinnuþrýstingur 

30-160 bör
■  230-600 ltr/klst
■  15 m slönguhjól

■   Stillanlegur úði
■  Sápuskammtari
■  Túrbóstútur + 50%

HD 10/25-4 S
■   Vinnuþrýstingur 

30-250 bör
■  500-1000 ltr/klst

Vinnuþjarkar ætlaðir til daglegra nota

Háþrýstidælur

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · rafver@rafver.is · www.rafver.is

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

Fjölmenni á 1. maí kaffi
Í Bolungavík bauð Verkalýðs- og 

sjómannafélag Bolungavíkur bæj-
arbúum í kaffi og veitingar. Að Sögn 

Lárusar Benediktssonar, formanns fé-
lagsins komu liðlega 300 manns í Félags-
heimili Bolungavíkur þennan dag. Boðið 

var upp á söng og dansskemmtun og 
foreldrar barna á unglingastigi Grunn-
skóla Bolungavíkur sáu um veitingar. 
Verkalýðsfélagið styrkir á þennan hátt 
bæði Tónlistarskóla Bolungavíkur og 
ferðasjóð grunnskólabarna. 



Draumarúm

Hästens eru umhverfisvæn 
sænsk hágæðarúm sem hafa 
verið framleidd frá árinu 1852.  
Komdu og finndu muninn.

Hästens
Grensásvegi 3 
Sími 581 1006
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Hið góða vinnur að lokum, réttlætið sigrar
Heiðraða samkoma, góðir 

áheyrendur!
„Kapítalisminn er að tor-

tíma þessari plánetu, þessa fullyrðingu 
heyrði ég ungan mann setja fram í mik-
illi ákefð á dögunum, en það er hægt 
að stoppa hann af! “bætti hann svo við 
með baráttuglampa í augum. 
Ég verð að viðurkenna að þessi full-
yrðing hans um kapítalismann kom 
mér á óvart, enda afdráttarlaus og 
óvægin. En það er kannski nauðsynlegt 
að nefna hlutina sínum réttu nöfnum, 
draga nakinn kjarnann fram í dagsljós-
ið, tala skýrt og án allrar hálfvelgju; því 
lífið liggur við, jörðin er í hættu. 

Fyrir um eitthundrað árum síðan leit 
heimurinn öðruvísi út en hann gerir í 
dag. Í byrjun síðustu aldar virtist sem 
allar auðlindir jarðar væru óþrjótandi 
og menn unnu hörðum höndum að 
því að þróa nýja tækni til að nýta þær. 
Og þá var líka sú hugsun ráðandi að 
auðlindirnar ætti að nýta í allra þágu. 

Nú, rétt um einum mannsaldri síðar, 
eru flestar ef ekki allar auðlindir heims 
í hættu, tæknin til að vinna þær hefur 
þróast með ógnarhraða og svo virð-
ist sem maðurinn sé að missa tökin á 
sinni eigin tæknisköpun. Yfirráðin yfir 
auðlindunum eru á fárra höndum og 
hugsjónir sem ganga útá að nýta þær 
í almannaþágu eiga lítinn sem engan 
hljómgrunn hjá þeim sem hafa tekið 
sér yfir þeim vald. 

Það er á margan hátt illa komið fyrir 
mannkyninu. Hvað er til ráða? 

Þó veraldargæðum sé misskipt og 
mennirnir ólíkir er það nú samt svo, 
að allir eru þeir að leita að því sama. 
Á okkar stuttu jarðvist erum við öll að 
leita að hamingjunni. Og hvar skyldi 
hana svo vera að finna? Er veraldlegur 
auður og völd eitthvað eftirsóknarvert 
fyrir alla? Hvaða lágmarkslaun veita 
fólki hamingju? 

Hvenær erum við hamingjusöm og 
hvað gerir okkur hamingjusöm? 

Getur verið að falleg, ósnortin nátt-
úra veiti manninum mesta hamingju? 
Eða er það samfélag við aðra, samfélag 
sem er í jafnvægi, samfélag við aðrar 
manneskjur og aðrar lifandi verur? 

Því hefur verið haldið fram að til 
þess að vera hluti af góðu samfélagi 
verði hver og einn að miðla til þess. Það 
gerist ekki með því að nokkrir greiði 
sér háar upphæðir í arð og heimti á 
sama tíma að launafólk samþykki lægri 
laun fyrir meiri vinnu. Það gerist ekki 
með því að láglaunafólk borgi hluta-
fallslega háa skatta á meðan þeir sem 
með misréttlátum, jafnvel ólögmætum 
hætti raka til sín mestu tekjunum, 
sleppi við skatta og neiti að gefa af sér 
til samfélagsins. Það fólk á engan rétt 
á því að vera hluti af góðu samfélagi. 

Arðrán og kúgun hefur hreiðrað um 
sig, tökin verða sífellt fastari, óham-
ingjan vex. 

Ég las blaðagrein í breska blaðinu 
Guardian fyrir suttu sem fjallar um hóp 
hugsuða, einn af mörgum í heiminum 
í dag, sem leita lausna sem hugsanlega 
gætu komið okkur af þeirri ólánsbraut 
sem landamæralaus kapítalismi hefur 
komið okkur á síðustu áratugina. 

Um er að ræða lausnir sem eru hugs-
aðar lengra en bæði kapítalisminn og 
sósíalisminn, lausnir sem henta okkar 
samtíma. 

Flestar þessar leiðir miða að því 
að hugsa heildrænt, að setja hlutina 
í samhengi. Fylgifiskar kapítalismans 
eru stórar sveiflur í efnahagslífinu, 
uppsveiflur já, en líka stóra dýfur 
sem koma verst niður á þeim sem síst 
skyldi, náttúrunni og almenningi. 
Fylgifiskar sósíalismans eru m.a. 
skortur á frumkvæði og stöðnun. Bæði 
þessi kerfi eru fullreynd og meingölluð 
eins og öll mannleg kerfi. Heildræn 

nálgun miðast við að skoða stóru 
myndina, þ.e.a.s. skoða hvernig allt 
sem gert er hefur áhrif langt út fyrir að-
gerðina sjálfa. Gott dæmi um þetta eru 
aðgerðir sem við Íslendingar þekkjum 
betur en flestir aðrir. Við viðum hvaða 
afleiðingar það hefur þegar farið er 
með fiskikvótann burt frá svæðum 
sem byggt hafa afkomu sína á fisk-
veiðum frá upphafi vega. Við þekkjum 
hvað gerist þegar kaup, sala og fram-
sal eru einagruð í hugum ráðamanna 
sem viðskiptagjörningur og slitin úr 
samhengi við samfélag, menningu og 
sögu. Myndin sem er til skoðunar þarf 
að vera heil, allar ákvarðanir þurfa að 
vera teknar af upplýstu fólki sem hefur 
skilning á því fjöreggi sem felst í sam-
félagi manna. 

Það sem á við um náttúruna á einnig 
við um manninn. Þeir sem misnota 
náttúruna eru þeir sömu sem vita ekki 
hvað mannúð er, þeir sömu sem arð-
ræna og misnota fólk. 

Forseti Bolivíu, Evo Morales, er 
merkilegur maður. Hann er indjáni 

af fátæku frumbyggjum kominn og 
hefur sem forseti leitt þjóð sína á veg-
ferð sem vekur athygli víða um heim. 
Bólivía er lítið land, eitt af fátækustu 
löndum Suður Ameríku og forsetinn 
Evo Morales hvetur þjóð sína til að 
hafna kúgun stórveldanna, hafa kjark 
og hugsa stórt: „Við verðum að hlú að 
hinu smáa en jafnframt hugsa stórt! “ 
Hann lét þjóðnýta auðlindir landsins 
og hann gekk enn lengra og stóð fyrir 
breytingum á stjórnarskrá landsins 
sem veitir náttúrunni tilverurétt á við 
mannskepnuna. Þetta er stórt skref í 
átt til betra heims. 

Evo Morales ólst upp í nánum 
tengslum við náttúruna, hann ólst 
upp við mikla fátækt, en hann sótti 
sér líka menntun. Almenningur þarf 
að sækja sér þekkingu og þá þjálfun 
sem skólakerfið veitir til að geta varið 
sig. Þekking er lykillinn að lausnum. 

Því miður hefur þekkingarmoð 
sérfræðinga komið óorði á menntun. 
Við könnumst öll við þessar enda-
lausu langlokur viðmælenda blaða- og 

fréttamanna þar sem aldrei er komið 
að kjarna málsins. Þeir sem tala um 
hagfræði og efnahagsmál eru hvað 
verstir. (Þetta fer ekki framhjá okkur 
Vestfiðringum sem höfum vanist því 
að setja mál okkar fram á umbúða-
lausan hátt.)

Menntun ein og sér er nefninlega 
ekki nóg. Það þarf meira til. Visku og 
manngæsku verða menn að þroska 
með sér sjálfir. Og það er ekki nóg að 
þekkja og skilja, menn verða að nota 
þekkinguna til að berjast fyrir rétt-
lætinu, sú barátta hættir aldrei, mann-
legir breiskleikar sjá til þess. 

Og þá langar mig til að víkja aftur að 
hugsunum unga mannsins sem ég drap 
á hér í upphafi. Við verðum að stoppa 
eyðileggingu kapítalismans, og hvernig 
gerum við það? Hvað getum við gert 
til að stöðva þennan landamæralausa 
kapítalisma, sem er aðhaldslaus, eft-
irlitslaus, stjórnlaus og lýtur engum 
lögum nema sínum eigin. 

„Það sem þeir hræðast mest, “ segir 
ungi maðurinn, „er samstaða almenn-
ings. Þeir sem finna sig í að arðræna 
aðra, hræðast upplýstan almenning 
sem stendur á rétti sínum, sem berst 
fyrir réttlæti öllum til handa, sem gefst 
aldrei upp, sem lætur ekki bjóða sér 
hvað sem er. “

Hið góða vinnur að lokum, réttlætið 
sigrar, því þá sem berjast af hugsjón 
með hreina samvisku að vopni, fær 
enginn stöðvað. 

Lifi mannúðin! 
Lifi meðvitund mannsins um hið 

magnaða undur óspilltrar náttúru!
Lifi virðingin fyrir réttlæti og öðru 

fólki!
Lifi skilningur mannsins á við-

kvæmri tilveru móður jarðar!
Lifi skapandi og manneskjulegt 

samfélag!
Takk fyrir og gleðilegan 1. maí!

Styðja auknar strandveiðar
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar 

hefur samþykkt stuðning við 
kröfu Landssambands smá-

bátaeigenda til stjórnvalda um 2000 
tonna aukningu á hlut strandveiði-
báta. Telur bæjarstjórnin raunar að 
nær væri að auka strandveiðipottinn 
í 20.000 tonn, en hann er nú tæplega 
8.000 tonn. Ályktunin var samþykkt 
með 5 atkvæðum meirihlutans gegn 
3 atkvæðum Sjálfstæðismanna. Einn 
bæjarfulltrúi sat hjá. 

Ályktunin er svohljóðandi: 
„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar tekur 

undir með Landssambandi smábáta-
eigenda um mikilvægi þess að auka 
heildaraflann í strandveiðum. Með 
aukningu strandveiðipottsins aukast 
umsvif og atvinna í sjávarbyggðum 
um allt land. Arður af þessum veiðum 
verður að mestu eftir í heimabyggð 
vegna launa og keyptrar þjónustu. 

Þessar veiðar eru sérlega mikil-
vægar fyrir Vestfirði. Ólíkt er það 
gleðilegra að sjá afla af Vestfjarða-
miðum koma á land á Vestfjörðum 
en að sjá honum siglt beina leið af 
miðunum án þess að eiga hér nokkra 
viðkomu. 

Vestfirðingar allir hafa þurft að 

taka á sig þá skerðingu sem verið 
hefur í þorskveiðum í langan tíma 
auk afleiðinganna af grimmúðlegum 
samfélagsáhrifum kvótakerfisins. Það 
er ekki nema sanngjarnt að þeir fái 

hlutdeild í aukningu þegar hún er 
möguleg. 

Krafa LS um 2.000 tonna aukningu 
er að mati bæjarstjórnar full hógvær 
og væri miklu fremur nauðsyn að 

auka strandveiðipottinn í 20.000 
tonn en ekki aðeins 10.000 tonn. Sér-
staklega þarf að huga að aukningu á 
Vestfjörðum í þessu sambandi, þar 
sem ásókn í strandveiðar er mest, og 

víst er að fáar byggðaaðgerðir myndu 
vera jafnskjótvirkar og óumdeildar. 

Um er að ræða einfalda og sann-
gjarna byggðaaðgerð þar sem smærri 
sjávarbyggðir njóta nálægðar við fiski-
miðinu, ólíkt því sem leiðir af núver-
andi kerfi samþjöppunar. Arðurinn 
af veiðunum smábáta rennur þannig 
í mun meiri mæli til þeirra samfélaga 
sem ættu að njóta nálægðar sinnar við 
fiskimiðin og til þeirra einstaklinga 
sem raunverulega skapa verðmætin.“ 

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknarflokksins létu bóka: 

“Bæjarfulltrúar minnihluta Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks 
fagna öllum aðgerðum stjórnvalda 
sem efla fyrirtæki í bæjarfélaginu og 
hafa jákvæð áhrif á atvinnu íbúanna. 
Almenn aukning aflaheimilda eða 
tilfærsla á strandveiðikvóta til norð-
-vestursvæðisins, þar sem langflestir 
bátar stunda þessar veiðar, af öðrum 
svæðum væri til dæmis fagnaðarefni. 
Það gagnast hinsvegar ekki að taka 
veiðiheimildir úr einum útgerðar-
flokki til að flytja í annan flokk. Slíkt er 
aðför að fyrirtækjum sem haldið hafa 
uppi atvinnu í bæjarfélaginu um árabil 
en ekki síður að starfsfólki þeirra.“ 
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Vestfirðingar ruddu brautina
Á baksíðu Morgunblaðsins 

fimmtudaginn 31. maí árið 
1945 var lítil frétt, neðarlega 

í vinstra horni blaðsins: „Fyrsta ís-
lenska konan lýkur guðfræðiprófi í 
dag.“ Fjórir kandídatar útskrifuðust 
frá Guðfræðideild Háskóla Íslands 
þennan maí dag fyrir rétt tæplega 70 
árum. Þrír karlar og ein kona, Geir-
þrúður Hildur Bernhöft sem aðeins 
var 24 ára gömul. Þetta var örlítil frétt 
um sögulegan atburð en með lögum 
nr. 37, 11 júlí árið 1911 fengu konur 
jafnan rétt á við karla til embætta á 
Íslandi. Það var þó ekki fyrr en 34 
árum seinna, að fyrsta konan lauk 

embættisprófi i guðfræði frá Háskóla 
Íslands. 

Enn liðu 17ár þar til næsta kona lauk 
prófi en það var árið 1962 og konan 
var Auður Eir Vilhjálmsdóttir sem er 
Vestfirðingum af góðu kunn. 

Ólíkt Geirþrúði stefndi Auður Eir 
ótrauð á prestvígslu en Geirþrúður tók 
aldrei vígslu, húsmóðurstörf og barna-
uppeldi komu í veg fyrir að hún yrði 
prestur, en einnig tregða í hópi karla 
við að hleypa konu inn í sinn hóp þrátt 
fyrir lögin. 

Ekki gekk það heldur þrautarlaust 
fyrir sig hjá henni Auði Eir að fá 
vígslu, en tólf árum eftir að hún tók 

sitt embættispróf hlaut hún prestsvígslu 
fyrst kvenna á Íslandi. Það voru Vest-
firðingar sem tóku fagnandi á móti 
henni og þjónaði hún á Suðureyri við 
Súgandafjörð. 

Geirþrúður Hildur var fyrirmynd 
Auðar og Auður svo fyrirmynd annarra 
kvenna. Þær ruddu brautina fyrir þær 
konur sem fylgdu í fótspor þeirra og 
hófu nám við Guðfræðideild Háskóla 
Íslands. Það er mikilvægt að muna eftir 
þeim sem ruddu úr brautinni stærstu 
steinunum svo við getum tiplað yfir þá 
minni. Brautin er þó alls ekki greið-
fær fyrir konur innan kirkjunnar enn 
þann dag í dag, hvorki þegar kemur 

að prestsvígslu eða setu í nefndum og 
ráðum á vegum hennar. 

Án Geirþrúðar Hildar og Auðar 
Eir væri hún Agnes M. Sigurðar-

dóttir fyrrum sóknarpresstur í Bol-
ungarvíkurprestakalli eflaust ekki 
biskup landsins. Agnes er þriðja konan 
sem hlýtur prestsvígslu á Íslandi og 
hefur hún ávallt staðið vaktina og barist 
fyrir réttindum kvenna á sinn milda en 
máttuga hátt. 

Vestfirðingar eru brautryðjendur og 
fyrirmyndir þegar kemur að vali presta 
til þjónustu og hika ekki við að velja 
konur til að þjóna við kirkjurnar sínar. 
Í dag þjóna 8 prestar í Vestfjarðarpró-
fastsdæmi og af þeim eru 5 konur. 

Sr. Elína Hrund Kristjánsdóttir
Sóknarprestur í Reykhólaprestakalli 
og jafnréttisfulltrúi þjóðkirkjunnar.

1. maí á Ísafirði
Fyrsta maí hátíðahöldin á Ísafirði 

voru mjög fjölmenn. Þátttakan 
í kröfugöngunni var meiri en 

oft áður og húsfyllir var í Edinborgar-

húsinu á dagskránni. Aðalræðumaður 
dagsins var Ólafía Rafnsdóttir, for-
maður VR og pistil dagsins flutti El-
ísabet Gunnarsdóttir arkitekt. 



Vestfirskir tónistarmenn:

Vestan 1
Tveggja diska safndiskur með 41 

lagi er væntanlegur fyrir kom-
andi sjómannadag. Það eru 

vestfirskir tónlistarmenn sem standa 
að útgáfunni. Helstu hvatamenn eru 
Patreksfirðingarnir Sævar Árnason og 

Kristófer Kristófersson. Þeir sjá alfarið 
um alla vinnu varðandi undirbúning, 
samband við listamenn, prentun og 
masteringu og sendingar fram og til 
baka varðandi það allt, auk þess að 
leggja á sig óhemju vinnu við að að-
stoða ýmsa listamenn. 

Þeirra áhugi og athafnasemi er þess 
valdandi að þetta er hægt. Undirtekt-
irnar eru líka frábærar frá vestfirskum 
tónlistarmönnum og í raun komust 
færri að en vildu. Þetta framtak er 
líklega einsdæmi, altént er ekki vitað 
til þess að tónlistarmenn af heilu 
landsvæði hafi gefið út slíkan disk. 
Áður hafa komið út safndiskar með 
vestfirskum tónlistarmönnum, síðast 
var það Vesturljós, en þar áður Vest-
anvindar, en að þessari útgáfu koma 
mun fleiri tónlistarmenn hvaðanæva 
af Vestfjörðum. 

Á disknum eru: BG, Grafík, Ýr, 
Gústaf Gústafsson, Siggi Björns, Krist-
ófer Kristófersson, Siggi Páls, Æfing 
Flateyri, Davíð og Haukur Hafsteins, 

Gummi og Árni Hjalta, Þórunn & 
Halli, Jón Elísson, Kristinn Níelssar, 
Trap, Sævar Árna, Tryggvi Hubner, 
Villi Valli, Gunnar Þórðarsson, Hólm-
geir Baldursson, Jón Kr. Ólafsson, 
Rúnar Þórisson, Rythmatik sem vann 
Músiktilraunir 2015, Rúnar Þór. Og 
Rósi Sigurðsson sem býr á Nýja Sjá-
landi. Guti Guðjóns NZ spilar einnig 
í nokkrum lögum. Sett var upp 100 
daga áætlun og hafa allar dagssettn-
ingar staðist, en þó ekki átakalaust. 

Margir tónlistarmenn hafa haft sam-
band og vilja vera með ef gefinn verður 
út diskur nr 2 og reyndar er þegar 
hafinn undirbúningur að honum.
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ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum  
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG 
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

Sævar Árnason til vinstri á myndinni.
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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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Grunnvíkingafélagið á Ísafirði  
– 60 ára afmælishátíð
Grunnvíkingafélagið hélt 

veglega 60 afmælishátíð í 
Félagsheimilinu í Bolunga-

vík síðastliðinn laugardag. Félagið var 
stofnað 24. mars 1955. Stofnfélagar 
voru 34 og eru 3 enn á lífi. Húsfyllir 
var og stóð stjórn félagsins fyrir fjöl-
breyttum skemmtiatriðum sem féllu 

í frjóan jarðveg samkomugesta sem 
skemmtu sér konunglega. Hæst bar 
skemmtunina að sjálfsögðu þegar 
stórhljómsveitin Sútarabandið sneri 
aftur eftir langa fjarveru frá sviðinu 
og flutti gamla slagara með stuðn-
ingi tveggja liðtækra gogo-stúlkna. 
Þeir voru svo gamlir að Ísfirðingar 

drukku Valash í þá daga. Hlíf Guð-
mundsdóttir var sérstaklega heiðruð 
en hún var formaður félagsins um 
áratugaskeið. 

Brugðið var á leik og sett á svið 
stofnun Ungmennafélagsins Glaðs, 
dansskemmtun og fleira frá þeim tíma 
er byggð dafnaði í hreppnum.



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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100 km rafstrengur stærsta verkefnið í ár
Stærsta verkefni Orkubús 

Vestfjarða á þessu ári verður nýr 
100 km langur rafstrengur frá 

Borðeyri til Þorpa skammt innan til við 
Hólmavík. Verkefni mun kosta um 365 
mkr og verður strengurinn plægður 
niður í samvinnu við verktakann sem 
mun leggja nýjan ljósleiðara þessa leið. 
Fjárfestingaráform Orkubúsins eru alls 
um 1000 mkr. Í máli Kristjáns Haralds-
sonar, Orkubússtjóra, á nýafstöðnum 
ársfundi OV kom fram að Orkubúið 
gæti fjármagnað framkvæmdir að 500-
600 mkr á ári. Taka yrði lán til þess að 
standa undir meiri framkvæmdum og 
dreifa þannig stofnkostnaði á fleiri ár. 

Áfram verður unnið að rann-
sóknum á Glámuvirkun en í minnkaðri 
mynd, 38 MW í stað 67 MW. Vatn frá 
vatnasviði Skötufjarðar og Stóra-Eyja-

vatns á vatnasviði Dynjanda sem áður 
voru hluti af Glámuvirkjun, yrði nýtt 
til stækkunar á Mjólkárvirkjun. Sótt 
var um byggingu miðlunar og veitu frá 
Stóra-Eyjavatni á árinu og ef af fram-
kvæmdum verður, þá eykst orkumáttur 
virkjunarinnar um 25 GWh eða 36%. 
Kristján Haraldsson tók sérstaklega 
fram að OV muni ekki fara gegn vilja 
íbúanna og vísaði þar til umræðu og 
gagnrýni um áform um að skerða 
vatnasvið Dynjanda. 

Afkoma Orkubús Vestfjarða á síðasta 
ári varð lakari en búist hafði verið við 
vegna þess að Landsvirkjun hefur skert 
framboð sitt á ótryggri orku sem OV 
hefur fengið á afsláttarverði. Tekjur fé-
lagsins námu 2,2 milljörðum króna og 
hagnaður eftir skatta 89 mkr. Arðsemi 
eigin fjár varð því 1,6%. 

Fjárfestingar OV 2006 – 2015
á verðlagi hvers árs



Boðið verður upp á léttan málsverð að lokinni dagskrá 
aðalfundar

Dagskrá:
•	 Skýrsla	stjórnar
•	 Kynntur	ársreikningur	fyrir	starfsárið	2014
•	 Lýst	kjöri	stjórnar,	varamanna,	trúnaðarráðs,	sjúkrasjóðs	
og	skoðunarmanna

•	 Tillögur	um	reglugerðabreytingar:
•	 a)				Sjúkrasjóðs
•	 b)				Vinnudeilusjóðs
•	 Ákvörðun	félagsgjalds	og	hlutfall	í	vinnudeilusjóð
•	 Lögð	fram	tillaga	um	laun	til	stjórnar	og	nefnda
•	 Kosning	stjórnar	fræðslusjóðs	Verk	Vest
•	 Önnur	mál

Allir félagsmenn eiga jafnan atkvæðis- málfrelsis- og tillögurétt á aðal-
fundi og eru hvattir til að mæta og nýta sér þann rétt. Áríðandi er að 
staðfesta þátttöku við skrifstofu félagsins á Ísafirði í síðasta lagi 
fimmtudaginn 21. maí 2015.

Stjórn	Verkalýðsfélags	Vestfirðinga

VERÐUR	HALDINN	FÖSTUDAGINN	22.	
MAÍ	2015	KL.17:30	Á	HÓTEL	ÍSAFIRÐI

AÐALFUNDUR 
VERKALÝÐSFÉLAGS 
VESTFIRÐINGA 
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Sunnukórinn hélt tónleika í 
Ísafjarðarkirkju sunnudaginn 3. 
maí.  Stjórnandi kórsins er Dagný 
Arnalds og meðleikari á píanó 
var Sigríður Ragnarsdóttir. Einnig 
komu fram Baldur Geirmundsson, 
Samúel Einarsson, Páll Gunnar 
Loftsson, Orri Daníel Llorens 
og Einar Arnalds Kristjánsson. 
Efnisskrá var fjölbreytt og  flutti 
kórinn mörg ástkær lög  eins og 
Draumalandið og Dagný eftir Sig-
fúsana Einarsson og Halldórsson.  
Tónleikarnir tókust hið besta og 
fjölmargir tónleikagestir skemmtu 
sér vel og nutu söngsins.



Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir



EITT ER VÍST: ALNO

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.  www.alno.is 


