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Skilti í Ögri um Spánverjavígin
Laugardaginn 10. október voru 

liðin 400 ár frá því Ari Magnús-
son sýslumaður kallaði saman 

lið í Ögri til aðfarar gegn Böskum 
sem höfðu komið sér fyrir í Æðey og 
á Sandeyri á Snæfjallaströnd. Vegna 
slæms veðurs hélt liðið ekki til Æð-
eyjar fyrr en þann 13. október. Það 
kvöld og aðfararnótt þess 14. október 
1615 voru 18 Baskar vegnir í Æðey og 

á Sandeyri, og mun þetta að líkindum 
mannskæðasta atlaga hérlendra yfir-
valda gegn óvelkomnum útlendingum 
frá því að eiginlegt ríkisvald komst hér 
á á árunum 1262 til 1264. Er sagt að lík 
skipstjórans, Martins de Villafranca, 
sé dysjað í Ögurhólmum, en það mun 
hafa rekið þangað. Er þar síðan kölluð 
Bullufrankagjá. 

Baskavinafélagið á Íslandi, Ögur ehf, 

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum og Súða-
víkurhreppur standa að gerð skiltis um 
Spánverjavígin sem var afhjúpað við 
stutta athöfn í Ögri. Skiltið byggir á 
efni sýningar um Spánverjavígin sem 
Baskavinafélagið stendur að í samstarfi 
við Mennta- og menningarmálaráðu-
neytið, Vaxtarsamning Vestfjarða, Upp-
byggingarsjóð Vestfjarða og fleiri. Aðal-
höfundur texta er Sigrún Antonsdóttir 

Steinn Ingi kjartansson flutti ávarp fyrir hönd Súðavíkurhrepps og Halldór Halldórsson fyrir hönd staðarhaldara í 
Ögri. Leifur Halldórsson er einnig á myndinni en Jónas Guðmundsson sýslumaður afhenti staðarhöldurum í Ögri fána 
sýslumannsembættanna. Mynd: Ólfaur Engilbertsson.

Sjómannasamband Íslands  
krefst ítarlegrar rannsóknar
Sjómannasamband Íslands hélt 

um síðustu helgi formannafund 
á Ísafirði. Þar var mönnum of-

arlega í huga sú nöturlega staðreynd 
að illa gengur að finna orsakir þess 
að báturinn Jón Hákon BA fórst út 
af Aðalvík meðal annars vegna þess 
að báturinn hefur ekki verið tekinn 
upp til rannsóknar. Fundarmenn 
samþykktu eftarfarandi ályktun: 

Í ljósi þeirrar umræðu sem skap-
aðist eftir að Jón Hákon BA 60 sökk 
á Aðalvík, þar sem mannskaði varð, 
krefst formannafundur Sjómanna-
sambands Íslands ( SSÍ ) þess að fram 
fari ítarleg rannsókn á hvers vegna 
skipið sökk. 

Forystumenn sjómannafélaga 

innan SSÍ krefjast þess einnig að 
allt verði gert, til að hægt verði að 
skera úr með óyggjandi hætti hvað 
olli þessu hörmulega slysi. Til þess 
að svo megi verða þá verður strax 
að ráðst í að ná skipinu af hafsbotni. 
Þar má fjárveiting úr ríkissjóði ekki 
vera fyrirstaða. Sjómenn eiga heimt-
ingu á að vita hvers vegna stöðugleiki 
skipsins skertist svo mikið að það 
sökk. Einnig eiga sjómenn heimtingu 
á því að allir aðilar sem koma að ör-
yggis og slysavörnum sjómanna taki 
saman höndum og tryggi að svona 
slys endurtaki sig ekki. Þar verði 
horft sérstaklega til þess að sjálf-
virkur björgunarbúnaður virkaði 
ekki þegar slysið varð. 

Sjómenn verða geta treyst á ör-
yggisbúnað um borð í bátum og 
skipum. Slíkur búnaður virki og sé 
ávallt í fyrsta flokks ástandi. Alls 
ekki má varpa rýrð á ótvíræða kosti 
sjálfvirka sleppibúnaðarins enda 
hefur hann bjargað fjölda manns-
lífa á íslenskum bátum og skipum. 
Rannsóknir á sjóslysum við Ísland 
eiga að vera í fremstu röð og unnin 
með faglegum hætti. Í þeim efnum 
má ekki draga úr fjárveitingum til 
málaflokksins. Sjómenn eiga heimt-
ingu á því skoðað verði ofan í kjölinn 
í hvaða úrbætur þurfi að ráðast svo 
sjóslys eins og á Jóni Hákon BA 60 
endurtaki sig ekki. 

Frá formannafundi SSÍ á Hótel Ísafirði. Valmundur Valmundsson formaður Sjómannasambandsins í ræðustól. 
Mynd: Finnbogi Sveinbjörnsson.

Fyrstu helgina í október féll fyrsti vetrarsnjórinn á Vestfjörðum. Víðast hvar 
var þó auð jörð en snjóa varð vart nyrst við Djúp.  eilítið í Álftafirði, hvít 
jörð á Ísafirði en í bolungavík varð fannfergið töluvert. Snbjóinn tók þó upp 
næstu daga.

Súðavík:

Vinnslan á Suðureyri
Í síðasta tölublaði Vestfjarða kom 

fram hjá sveitarstjóra Súðavíkur-
hrepps, Pétri Markan, að byggða-

kvótinn skapaði 6 störf í Súðavík við 
vinnslu á aflanum. Í ljós hefur komið að 
aflinn vegna byggðakvótans og strand-
veiðanna er unnin á Suðureyri. Það er 
fyrirtækið Vestfiskur ehf á Suðureyri 
sem kaupir aflann og flytur hann frá 
Súðavík til Suðureyrar. Þar er fiskurinn 
unninn. Flökin eru síðan keyrð aftur 
til Súðavíkur og þau þurrkuð í harð-
fisk. Í ársreikningi Vestfisks ehf fyrir 
2014 kemur fram að ársverkin séu 3. 
Á heimasíðu fyrirtækisins segir að fyr-

irtækið framleiði harðfisk úr ýsu og 
steinbít. Hins vegar er aflinn að uppi-
stöðu til þorskur. Pétur Markan, sveit-
arstjóri segir að sveitarstjórn hafi ekki 
farið í sérstaka skilgreiningarvinnu á 
því hvað sé vinnsla og hvað ekki, en 
þetta fyrirkomulag hafi skilað störfum 
til Súðavíkur og horfur séu á því að 
starfsemin muni eflast. 

Samkvæmt ársreikningi Vestfisks ehf 
fyrir 2014 varð annað árið í röð 6 mkr 
tap af rekstrinum . Yfirfæranlegt skatta-
legt tap virðist vera 54 mkr. Hlutafé 
er 21 mkr en eigið fé aðeins 3.8 mkr. 
Félagið skuldar hluthöfum 21 mkr.



Þvottavél
Lavamat 61460TL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 93.520,-
Verð áður kr. 119.900,-

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu Hljóðlát 
43db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

hvÍt Nú kr. 116.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

sTáL Nú kr. 124.720,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
FsILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

hvÍt Nú kr. 101.320,- 
Verð áður kr. 129.900,-

sTáL Nú kr. 109.120,-
Verð áður kr. 139.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.520.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 62271F
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 85.720,-
Verð áður kr. 109.900,-

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð3ja ára ábyrgð

Þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 116.920,- 
Verð áður kr. 149.900

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
Lavamat 62471F
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók.  

Nú kr. 93.520,- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð

fyrir heimilin í landinu

Þvottadagar
AEG hafa verið vinsælustu þvottavélar á Íslandi í áratugi og eru enn, og tæknilega fullkomnari.

22% afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

Þvottavél
ZWF61200WK
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

Verð áður kr. 79.900,-

Nú kr. 62.320,- 

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur
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afsláttur
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Ályktanir nýafstaðins þings Fjórðungssambands Vestfirðinga er einn 
samfelldur áfellisdómur yfir ríkisstjórnarflokkunum. Í hverju hags-
munamáli Vestfirðinga á fætur öðru segja þingfulltrúar bæði leynt 

og ljóst að Vestfirðir eru ekki á Íslandskorti ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar. Ýmist er bent á aðgerðarleysi eða vanefndir í mikilvægum 
málum fjórðungsins. Kjörtímabil ríkisstjórnarinnar er ríflega hálfnað og 
nánast hvergi hafa Vestfirðingar sótt fram. Þvert á móti hefur haldið áfram 
að halla á Vestfirðinga. 

Ef litið er yfir ályktanir Fjórðungsþingsins er aðeins tvennt sem segja má að 
lýsi framförum. Það fyrra er að unnið er að því að leggja ljósleiðara frá Hrúta-
firði til Súðavíkur og hitt atriðið er að slitlag hefur verið sett á flugvöllinn á 
Gjögri. En því miður eru umkvörtunarefnin ærin sem finna  má í ályktunum 
Fjórðungssambands Vestfirðinga. Lítum á þau helstu: 

Heilbrigðismál 
Fjárheimildir til nýstofnaðrar Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða duga ekki til 
grunnreksturs þrátt fyrir gefin fyrirheit um bætta þjónustu. Mat þingfulltrúa 
er að  möguleikar stofnunarinnar til þess að sinna grunnþjónustu miðað við 
fjárheimildir gefi ekki tilefni til bjartsýni. Þótt það  komi ekki fram í álykt-
uninni blasir við hverjum sem sjá vill að framundan er að minnsta kosti að 
loka hjúkrunarheimilinu Tjörn á Þingeyri. 

Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Ísafirði er eina framhaldsskólastofnunin á Vestfjörðum og 
hefur haft gríðarlega þýðingu fyrir fjórðunginn um áratugi. Nú segir í ályktun 
Fjórðungsþingsins að svo sé saumað að fjárveitingum til skólans að skólinn 
muni ekki bíða þess bætur og “óbreytt staða mun leiða til þess að eftir þrjú 
ár verður ekki hægt að reka Menntaskólann á Ísafirði með viðunandi hætti”. 
Þetta er harður dómur yfir stefnu ríkisstjórnarinnar með tengdason Flateyrar 
sem menntamálaráðherra. 

Málefni fatlaðra
Svo herskáir eru vestfirskir sveitarstjórnarmenn að þeir vilja skila mála-
flokknum aftur til ríkisins. Það vantar um 120 mkr upp á viðunandi fjár-
veitingar árlega svo hægt verði að veita fötluðum ásættanlega þjónustu. Óvíða 
er staðan á landinu verri en á Vestfjörðum. Fjárskorturinn er nærri þrisvar 
sinnum hærri krónutala en í Hafnarfirði og eru íbúðar Hafnarfjarðar þó 
rúmlega fjórum sinnum fleiri en Vestfirðingar.  Ef þetta er ekki ranglæti þá 
má segja að réttlætið getur varla orðið merkilegt.

Samgöngur
Þrátt fyrir digrar yfirlýsingar núverandi stjórnarþingmanna fyrir síðustu al-
þingiskosningar um Dýrafjarðargöng og  Dynjandisheiði hefur engin ákvörðun 
hefur verið tekið og málið flatrekur frá einu ári til þess næsta. Komið er fram 
á þriðja ár kjörtímabilsins og málið í sömu stöðu og fyrir þremur árum. Það 
hefur aðeins verið talað og gefið í skyn en ekkert gert. Héðan af er verður 
ekki byrjað á verkinu fyrir lok kjörtimabilsins. Spurningin snýst aðeins um 
það hvort gefin verði loforð sem verður hægt að breyta eftir kosningar eða 
hvort bindandi ákvörðun verður tekin fyrir þær.

Sömu sögu er að segja af vegi um Teigsskóg. Núverandi stjórnarþingmenn 
voru kokhraustir á síðasta kjörtímabili þegar þeir voru í stjórnarandstöðu og 
fluttu frumvarp á Alþingi um veglínuna um Teigsskóg. Eftir að þeir komust til 
valda hefur ekkert bólað á efndum. Þegar á reyndi var aldrei neinn pólitískur 
stuðningur við slíka lagasetningu í þeirra eigin flokkum og nú er þæfst áfram 
á hraða snigilsins í enn eitt umhverfismatið.

Raforkukerfi
Þingfulltrúar kerfjast þess að ráðist verði í stórvirkjun og uppbyggingu raf-
orkukerfisins á Vetsfjörðum. Ekkert bólar á því en Vestfirðingum er boðið 
upp á  þrjátíu ára gamlar og úreltar lausnir með díselvélum sem varaafl. 
Núverandi ástand stöðvar framfarir í atvinnulífinu.

Góðæri - en ekki á Vestfjörðum
Ríkisstjórnin stærir sig af miklum afgangi af ríkissjóði. Það er góðæri.En 
Vestfirðingar verða að láta sér lynda að vera áhorfendur úr fjarlægð. Störfum 
fækkar og fjárveitingar dragast saman. Það er þessi veruleiki sem verður til 
þess að sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum safna kjarki til þess að láta í sér 
heyra. Það er góðs viti en þeir verða að gera betur. Þeir verða að setja stjórn-
málaflokkunum, sérstaklega stjórnarflokkunum, stólinn fyrir dyrnar ef það 
á að vera von til þess að á þá verði hlustað. 

Kristinn H. Gunnarsson  

Hlustar einhver á 
Vestfirðingana?

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn bendir á að ágirndin hefur  leitt 
bílasmiðjuna Volkswagen á refilstigu:

Ágrindin er söm við sig
seint fær heiminn batað.
Volkswagen á villustig
víst því hefur ratað.

Og sendir svo sveitunga sínum Jó-
hönnu Maríu Sigmundsdóttur al-
þingismanni frá Látrum smápillu, en 
hún er flutt úr fjórðungnum:

Aldrei í Djúpi yndi fann
ófært þar að vera.
Lítið græt ég þingmann þann
það mega aðrir gera.

Eiríkur Jónsson fylgist í sumar með 

umræðunni um vandamál erlendra 
ferðamanna og lagði orð í belg:

Þeir fimlega stígana feta 
fallegt mjög landið vort meta. 
Til hliðar á ská 
má heldri menn sjá 
hægja sér, pissa og freta.

Ei er kyn þó verðir væli 
og veröld fari blotnandi.
 Ef ferðamenn í miklum mæli 
miga og skíta glottandi.

Haustið finnst mörgum fegursta árs-
tíðin. Georg Jón Jónsson, bóndi á 
Kjörseyri við Hrútafjörð yrkir um fal-
lega haustdaga í síðustu viku þar sem 
kyrrviðri og haustlitir nutu sín vel.

Í hægviðri ríkir haust yfir landi
með heillandi liti á grasi og runnum.
Þó gráni í fjöllin fagnar vor andi
fegurð þess lands sem vér unnum.

En það var eins og við manninn mælt 
á sunnudag var komin ausandi rigning 
og þungskýaður himinn. Aldrei skyldi 
maður hæla veðrinu segir Georg Jón og 
bætti við annarri vísu:

Himinn vatni hellir bráður
heldur en ekki frekt.
Svona er veðrið eins og áður
óútreiknanlegt.

Ekki fleira að sinni. 
Með kveðju frá haustfögrum Traðar-

stígnum Kristinn H. Gunnarsson

Píanóperlur í Hömrum
Í byrjun mánaðarins stóð Tón-

listarfélag Ísafjarðar fyrir píanó-
tónleikum í Hömrum á Ísafirði. 

Ungverski píanóleikarinn Lászlo 
Baranyay flutti verk eftir Beethoven, 
Chopin, Schubert og Liszt. Baranyay 
er afar þekktur og virtur píanóleikari 
í heimalandi sínu. Hann hefur unnið 

til verðlauna í fjölmörgum tónlistar-
keppnum og heldur reglulega tónleika 
víða um heim. Baranyay kom til Ísa-
fjarðar fyrir 6 árum og hélt tónleika 
sem þóttu eftirminnilegir. Hann nýtur 
mikils álits sem kennari og starfar 
sem prófessor við Tónlistarháskólann 
í Búdapest. Árið 1992 voru honum veitt 

Franz Liszt verðlaunin fyrir afrek sín 
á tónlistarsviðinu, en þau eru æðsta 
viðurkenning sem ungverska ríkið 
veitir tónlistarfólki. 

Tónleikarnir í Hömrum voru prýði-
lega sóttir og tónleikagestir kunnu vel 
að meta færni Lászlo Baranyay við 
píanóið. 



Allt frá hugmynd...

HÖNNUN
Hönnunarteymið hjálpar viðskiptavinum að koma hugmynd  

í framkvæmd. Þú hefur hugmynd við höfum lausnina.

HEILDARLAUSNIR
Áhersla er lögð á heildarlausn í hverju verkefni fyrir sig þar sem 

teymi tæknifræðinga og rafvirkja vinnur að hönnun, teikningu og 

uppsetningu.

HAGKVÆMNI
Við bjóðum upp á miðlægar lausnir sem lesa úr öllum kerfum í 

þeim tilgangi að ná sem bestu flæði í vinnslu og hagkvæmni í 

rekstri, þar á meðal kostnaðargreiningu í skjámyndaformi.

Staðarsundi 7
240 Grindavík

+354 426 7660
+354 692 3692

tgraf@tgraf.is
www.tgraf.is
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Ný gisting á Hólmavík
Um síðustu helgi opnaði ný 

gisting á Hólmavík í hús-
næðinu þar sem Arion banki 

var áður til húsa. Iceland Hostel Visit 
starfar að erlendri fyrirmynd með 
sjálfsafgreiðslusniði. Gestir  hringja í 
símanúmer og fá senda kóða til þess 
að komast inn í húsnæðið. Það er 
lögfræðingurinn Guðmundur Jóns-
son sem stendur að rekstrinum. Að 

sögn Guðmundar fer starfsemin vel 
af stað. Í húsnæði Iceland Hostel Visit 
eru 5 herbergi með 30 gistirýmum. 
Það eru 6-8 kojur í hverju herbergi. 
Það er snjallsjónvarp við hverja koju. 
Hægt er að horfa á opnar íslenskar 
sjónvarpsstöðvar og um 20 erlendar 
stöðvar og auk þess er mögulegt að 
komast inn internetið í gegnum sjón-
varpið.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Hótel Reykjanes gengur vel
Rekstur Hótels Reykjaness í 

Ísafjarðardjúpi hefur gengið 
vel að sögn eigenda þess, 

hjónanna Maríu Guðmundsdóttur 
og Jóns Guðjónssonar. Greinilegur 
munur er á aðsókn íslendinga og 
erlendra ferðamanna. Framan af 
sumri voru fáir íslenskir ferðamenn 
og trafíkin byrjaði seint í júlí en öðru 
máli gengdi um útlendinga. Þeir hafa 
verið á ferðinni frá því í vor og með 
árunum lengist ferðatímabil þeirra, 
bæði koma þeir fyrr á vorin og eru 
á ferðinni lengur fram eftir hausti. 
Íslendingarnir sækja staðinn heim 
meira á haustin og um veturinn. 
Hópar koma á námskeið, halda árs-
hátíð, þorrablót o.s.frv. og nýta sér 
góða aðstöðu sem er á staðnum. Hót-
elið getur tekið 120 manns í gistingu í 
uppbúin rúm og hefur yfir 7 íbúðum 
að ráða. Að auki er stór fundarsalur, 
kennslueldhús, leikfimisalur og lík-
amræktarstöð í húsakynnum Hótels 
Reykjaness. 

Jón og María keyptu eignirnar 

árið 2001 og hafa síðustu 7 árin 
verið meira og minna sjálf þar allt 
árið. Hótelið verður opið í vetur en 

vegna framkvæmda verða veitingar 
vegasjoppunnar ekki í boði meðan á 
þeim stendur. 

Sjálfboðaliðar rauða krossins komu saman í Heydal í Ísafjarðardjúpi í lok september sl. Sjálfboðaliðarnir sem vou 
14  komu frá átta rauða kross deildum á Vestfjörðum fengu fræðslu og þjálfun í neyðarvörnum. Síðar verða þeir í 
framvarðarsveit rauða krossins ef almannavarnarástand skapast á svæðinu. rauði krossinn hefur ákveðnu hlutverki 
að gegna í viðbragðsáætlun almannavarna á Íslandi. Allir sjálfboðaliðar í neyðarvörnum eru í boðunargrunni 112 og 
fá boð samtímis ef til útkalls kemur á svæði deildar. Þeir fá þjálfun og eru fjöldahjálparstöðvar skipulagðar á öllum 
svæðum deildanna.

Íslenskt sjávarfang lofaði 
að byggja upp á Þingeyri
Hjónunum Sigríði Kristínu 

Ólafsdóttur og Hafþóri 
Guðmundssyni var sagt 

upp störfum hjá íslensku sjávarfangi 
ehf, en þau hafa starfað þar sem 
verkstjórar í fiskvinnslunni. Upp-
gefin ástæða var að þau fetuðu ekki 
sömu slóð og fyrirtækið. Aðspurð um 
ástæður uppsagnarinnar sögðust þau 
ætla að bíða betri tíma með að gefa 
sínar skýringar En það væri e kkert 
launungarmál að þau hefði frekar 
viljað að Byggðastofnun semdi við 
Matthías Sveinsson. Matthías hefði yfir 
liðlega 1000 tonna kvóta yfir að ráða og 

tveimur bátum. Hann hefði staðið fyrir 
línuútgerð á staðnum. Hafþór benti á 
að mikið af aflanum sem væri landað 
fyrir vestan á vegum íslensks sjávar-
fangs ehf væri ekið suður til vinnslu 
og til baka kæmi svo afskurðurinn til 
frekari úrvinnslu. Það er einkennilegt, 
segir Hafþór að togari úr Vestmanna-
eyjum fái byggðakvótann og landi 
honum á Austfjörðum og þetta á að 
styrkja þingeyri. 

Þau Sigríður og Hafþór hafa ekki 
ákveðið hvað við tekur en þegar hafa 
þegar fengið atvinnutilboð frá þremur 
aðilum, öllum utan fjórðungsins. 
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Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

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

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

sterkar og glæsilegar

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

be
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i s
to

Fa
n



8 15.  Október 2015

Ályktanir 60. Fjórðungsþings Vestfirðinga

Tónlistarnám á  
framhaldsskólastigi 

Fjórðungsþing Vestfirðinga 
beinir því til starfshóps mennta-
málaráðuneytisins um framtíð 

tónlistarkennslu á framhaldsstigi að 
áfram verði stutt við tónlistarnám á 
framhaldsstigi á landinu öllu til að 
tryggja jafnan rétt barna til náms óháð 
búsetu og til að tónlistarnám fái þrifist 
á landinu öllu. Því verður ekki trúað að 
vilji sé til þess í þjóðfélaginu að flæma 
framhaldsskólanema og eða grunn-
skólanema úr heimahögum sínum svo 
þau geti stundað framhaldsnám í tón-
list. Fjórðungsþing Vestfirðinga áréttar 
mikilvægi þess að standa vörð um það 
fjármagn sem nú er til úthlutunar úr 
Jöfnunarsjóði til framhaldsstigs í tónlist. 

Menntaskólinn á Ísafirði 
Fjórðungsþing Vestfirðinga skorar 
á stjórnvöld að taka mið af sérstöðu 
Menntaskólans á Ísafirði þegar kemur 
að úthlutun rekstarfjár til framhalds-
skóla. Skólinn er mikilvægur í sam-
félagslegu tilliti á margan hátt, enda 
eini framhaldsskólinn á svæðinu og 
samfélagsleg áhrif hans mikil. Verk-
námsnemendur eru nú um þriðjungur 
af nemendafjölda skólans og mikilvægt 
er að skólinn geti áfram boðið upp á 
fjölbreytt verknám þó að fyrirsjáanleg 
sé fækkun nemenda í árgöngum. Þá er 
einnig mikilvægt að reiknilíkan fyrir 
framhaldsskóla verði endurskoðað og 
sú endurskoðun geri ráð fyrir samfé-
lagslegri sérstöðu skóla þar sem það 
er viðeigandi. 

Greinargerð
Samfélagið þarfnast þess að á Vest-
fjörðum verði áfram öflugur fram-
haldsskóli sem mætir þörfum nær allra 
nemenda úr nágrenni hans. Frekari 
fækkun nemenda mun að óbreyttu 
leiða til fábreyttara námsframboðs og 
þá mun skólinn ekki geta innritað alla 
þá nemendur sem útskrifast úr grunn-
skólum á svæðinu eins og honum ber 
þó að gera samkvæmt lögum. Ekki 
verður hægt að mæta þörfum þeirra 
nemenda sem vilja stunda verknám. 
Óbreytt staða mun leiða til þess að 
eftir þrjú ár verður ekki hægt að reka 
Menntaskólann á Ísafirði með viðun-
andi hætti. Samfélagsleg áhrif geta 

orðið alvarleg þar sem gera má ráð fyrir 
að fjölskyldur með unglinga flytjist 
burt af svæðinu ef ekki verður hægt að 
bjóða upp á viðunandi námsframboð 
fyrir fólk á aldrinum 16-20 ára. 

Samgöngumál  
og fjarskipti 
Fjórðungsþing Vestfirðinga gerir þá 
kröfu að staðið verði við verkefni í 
samgönguáætlun 2011-2022 nú við 
endurskoðun áætlunarinnar. Allir 
stjórnmálaflokkar á Alþingi hafa gefið 
fyrirheit um að verkefni í samgöngu-
málum á Vestfjörðum fái forgang. Hag-
kerfi og vaxtarmöguleikar Vestfjarða 
líða fyrir það að vegir og fjarskipti eru 
á mörgum stöðum árum og áratugum 
á eftir því sem gengur og gerist í nú-
tímasamfélagi. 

Brýnustu úrlausnarefnin eru: 
• Vegagerð um Gufudalssveit í Barða-

strandarsýslu á Vestfjarðavegi 60 
með útboði eigi síðar en haustið 
2016. 

• Að standa við áætlanir og fyrirheit 
um gerð Dýrafjarðarganga 2016-
2019 með útboði fyrir árslok 2016 
og að endurgerð vega um Dynj-
andisheiði verði flýtt eins og kostur 
er. 

• Að vinna að uppbyggingu nýs vegar 
í Árneshrepp þar sem næsti áfangi er 
Veiðileysuháls í framhaldi af útboði 
á Bjarnafjarðarhálsi. 

• Endurbygging stofnvega með ein-
breiðu slitlagi, þar sem brýnust 
er endurbygging Djúpvegar 61 í 
Seyðisfirði og Hestfirði í samræmi 
við áherslur Vegagerðarinnar. 

• Áfram verði unnið að því að útrýma 
einbreiðum brúm á Vestfjörðum. 

• Að jarðgöng á milli Ísafjarðar og 
Súðavíkur komist inn á samgöngu-
áætlun, sem næstu jarðgöng á eftir 
Dýrafjarðargöngum. 

Með þessum áföngum verður loks 
hægt að segja að allir þéttbýlisstaðir 
á Vestfjörðum og öll byggðarlög hafi 
komist í ásættanlegt vegasamband 
innan héraðs og við aðra landshluta. 
Fjórðungsþing Vestfirðinga minnir 
síðan á, að á meðan stór hluti vega 
á Vestfjörðum er ekki kominn með 
bundið slitlag, er mikilvægt að tryggja 
fjármuni til viðhalds vegakerfisins. 
Viðhald vega er mikilvægur öryggis-
þáttur sem ekki má gleymast, ekki síst 
nú með vaxandi umferð ferðamanna 
árið um kring. 

Fjórðungsþing Vestfirðinga lýsir 
ánægju sinni með 7 daga mokstur en 
krefst þess að þjónustustig verði hækkað 

úr flokki þrjú í flokk tvö, gildir það um 
Vestfjarðaveg 60 sem og Djúpveg 61. 

Fjórðungsþing Vestfirðinga krefst 
þess einnig að farið verði í endurbætur 
á vegum að helstu ferðamannaperlum 
Vestfjarða, svo sem Látrabjargi, Dynj-
anda, Trékyllisvík og Kaldalóni til að 
styðja uppbyggingu ferðaþjónustu og 
auka öryggi vegfarenda. Ljóst má vera 
að íslenskt þjóðfélag verður af miklum 
tekjum á ári hverju vegna lélegs ástand 
vega á þessum stöðum. 

Hvalá 
Fjórðungsþing Vestfirðinga krefst þess 
að ríkisstjórn og Alþingi leggi strax til 
sérstakt fjármagn til að vinna kerfisá-
ætlun fyrir raforku- og gagnaflutninga 
á Vestfjörðum. Meginmarkmiðið er að 
tengja virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, og 
aðra hugsanlega virkjunarkosti í Ísa-
fjarðardjúpi, við öll byggðarlög á Vest-
fjörðum. Virkjun Hvalár verður þannig 
forsenda nýrrar atvinnuuppbyggingar á 
svæðinu um leið og afhendingaröryggi 
raforku er tryggt. 

Úr greinargerð : tengivirki á Nauteyri
Sú spennistöð sem næst liggur 
Hvalárvirkjun er Geiradalur í Reyk-
hólahreppi. Tenging þangað er kosn-
taðarsöm (í 4. flokki tengikostnaðar 
samkvæmt rammaáætlun) eða um 2 
til 2,5 milljarðar króna. Ef orka fyrir-
hugaðra virkjana leggst þangað myndi 
hún nýtast á heildarneti landsins en 
minnst á Vestfjörðum vegna hins lé-
lega flutningskerfis eins og áður er 
lýst. 

Vestfirðingar vilja gera úttekt á 
því að skilgreina nýjan afhendingar-
stað (tengivirki) og hefur Nauteyri á 
Langdalsströnd verið nefnt, (tengi-
kostnaður Hvalárvirkjunar yrði þá 
áætlaður: 550milljónir) og sameina 
flutning frá virkjununum þremur inn á 
þann stað. Síðan yrði lögð öflug flutn-
ingslína vestur um Djúp til Ísafjarðar 
og jafnframt lögð lína um Steingríms-
fjörð (Hólmavík) og suður í Geiradal 
sem myndi loka hringtengingu um 
Vestfirði (heildarkostnaður er talinn 
um 5 milljaðar króna). Svínadalurinn í Arnarfirði skartaði í síðustu viku sínum fegurstu haustlitum.  Mynd: Sturla Páll Sturluson.
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Ingvar Sigurgeirsson: 

Hvernig getum við komið 
vestfirskum skólum í fremstu röð? 
Við vitum mikið um fram-

úrskarandi skóla og einkenni 
þeirra. Góðir skólar, sem 

þykja skara fram úr, hafa verið rann-
sakaðir afturábak og áfram. 

Og nú háttar svo til að ég er að vinna 
með mörgum skólum og sveitarfé-
lögum – bæði á landsbyggðinni og á 
höfuðborgarsvæðinu – og tel mig því 
hafa nokkurn samanburð. Nú þekki 
ég skólana á Vestfjörðum ekkert sér-
staklega vel, en hef þó haft tækifæri 
til að kynnast skólunum í Vestur-
byggð og fyrir nokkrum árum vann 
ég lítilsháttar með litlu skólunum í 
Ísafjarðarbæ – og fyrir löngu talsvert 
með Hólmvíkingum – en það er svo 
langt síðan að það er líklega lítið að 
marka það – þó það hafi vissulega verið 
ákaflega skemmtilegt og minnisstætt, 
en það var einmitt í kringum átak til að 
efla skólastarfið. Þar varð m.a. til hug-
myndabanki byggður á hugmyndum 
starfsfólks, nemenda, foreldra og íbúa 
– fyrst 30 leiðir til að efla skólastarfið 
og síðan 100 leiðir til að efla það!

Með hliðsjón af þessari reynslu 
minni verð ég einfaldlega að segja þá 
skoðun mína hreint út að ég beinlínis 
harma þá mismunun sem við búum 
börnum og ungmennum í þessu landi. 
Það er gríðarlegur munur á aðstæðum 
barna og kennara þeirra eftir skólum 
og sveitarfélögum – að mínum dómi 
óþolandi munur. Það er munur á 
skólahúsnæði, búnaði, menntun 
kennaranna og möguleikum á stuðn-
ingi, t.d. sérfræðiaðstoð. Ég skil ekki 
hvers vegna ekki er meiri umræða um 
þetta eða skilningur á þessu, t.d. meðal 
ráðamanna þjóðarinnar. 

Og líklega er munurinn hvergi meiri 
en á leikskólastiginu. Í nýlegri grein 
eftir tvo virta fræðimenn sem ég hef 
mætur á svara þeir spurningunni um 
hvað gþurfi til að efla menntun. Þeir 
benda á að í öllum þeim frumskógi 
mótsagnakenndra niðurstaðna um 
hvað dugi best bendi flest til þess að 
varanlegar umbætur byrji einmitt á 
leikskólastiginu!

Og hér komum við strax að einum 
vandanum. Leikskólarnir ykkar eru 
líklega allt of margir of veikir; aðstæður 
ófullnægjandi, menntaðir starfsmenn 
of fáir og starfsmannavelta alltof mikil. 

Ég treysti mér líka til að fullyrða að 
starfsfólki leikskóla er búin ófullnægj-
andi aðstaða til endurmenntunar og 
starfsþróunar. Það gildir raunar um 
flesta leikskóla hér á landi. 

Það þarf með öðrum orðum að byrja 
á leikskólunum. Þá þarf að stórefla – 
ekki síst á landsbyggðinni. Ég verð að 
viðurkenna að ég varð nokkuð hugsi í 
fyrrakvöld þegar ég horfði á viðtal við 
landbúnaðarráðherra um skelfilegan 
aðbúnað í svínabúum. Það vakti athygli 
mína að honum virtist þykja sjálfsagt 
að svínabændur fengju opinberan 
stuðning til að bæta úr þessu. Ég er 
ekki að líkja þessum þörfum saman – 

en það þarf opinberan stuðning á fleiri 
sviðum ef við ætlum að ráðast á þessa 
mismunun!

Ég er því svartsýnn á að unnt sé að 
lyfta Grettistaki í skólamálum víða á 
landsbyggðinni meðan hin ytri skilyrði 
eru með þeim hætti sem þau nú eru. 
Mér hefur raunar komið það undar-
lega fyrir sjónir hversu lítil áhersla er 
víða lögð á að manna leikskólana fag-
menntuðu fólki – það er eins og það sé 
ekki fullnægjandi skilningur á því víða 
hversu mikilvægt það er. Ég fullyrði 
að það eru bein tengsl milli hágæða-
starfs í leikskólum og menntun þess 
starfsfólks sem þar vinnur. Og athugið 
– ófaglært starfsfólk getur líka bætt við 
sig menntun! En hið dapurlega er að 
menntuðum leikskólakennurum er að 
fækka og mun halda áfram að fækka, 
meðal annars vegna kröfunnar um að 
þeir þurfi meistaragráðu – fimm ára 
háskólanám. Það væri auðvitað frábært 
ef þetta væri raunhæft markmið – en á 
þessari stundu vantar 1300 menntaða 
leikskólakennara. Hvað eru menn eig-
inlega að hugsa? 

En hvað þarf til að fá menntaða 
leikskólakennara til starfa? Það er 
tvær leiðir. Önnur leiðin er að laða 
menntað fólk að. Það þarf þá að greiða 
því mannsæmandi laun og búa því góð 
starfsskilyrði og það kostar. Það verður 
líklega að borga því betur? Og hvernig 
eiga sveitarfélög sem berjast í bökkum 
að fara að því? Ég spyr enn eftir jöfn-
unarsjóði með miklu víðtækara hlut-
verk en sá sem nú starfar. Hin leiðin er 
auðvitað að skapa ófaglærðu starfsfólki 
leikskólanna betri skilyrði til þess að 
stunda nám meðfram starfi – og það 
kostar líka. 

Komum þá að grunnskólastiginu. 
Hvað vitið þið um gæði starfsins í 
grunnskólunum ykkar? Við höfum 
ekki ýkja margar mælingar. Við sjáum 
niðurstöður samræmdra prófa – þær 
gætu vissulega víða verið betri á Vest-
fjörðum. Og það er meira en að segja 
það að breyta því – við vitum t.d. að 
nýju Íslendingarnir eiga í erfiðleikum 
með þessi próf – og þeir eru fleiri hér en 
í flestum öðrum landshlutum. Vissu-
lega kemur Jöfnunarsjóður sveitarfé-
laga eitthvað til móts við skólana hvað 
þennan hóp varðar, þ. e. grunnskóla-
börnin en hann kemur ekkert til móts 
við tvítyngd leikskólabörn. En það þarf 
líklega svo miklu meira til – meðal 
annars kennara með sérþekkingu á 
nýbúafræðslu og tvítyngismálum. 

Stóru sveitarfélögin standa auðvitað 
svo miklu betur þegar kemur að sér-
fræðiþjónustu. Og hvers vegna eru ekki 
öll sveitarfélög stór? Ég verð að viður-
kenna að ég skil ekki það samfélag sem 
leyfir núverandi skipan. 

En vitaskuld geta fámenn sveitarfé-
lög sameinast um skólaþjónustu – og 
mörg gera það en hvers vegna gera þau 
það ekki öll? Ég hef verið að benda 
Vesturbyggð á möguleika á að tengj-

ast skólaþjónustunni á Snæfellsnesi og 
vonandi kemur einhvern tímann að því 
að samgöngur hér í fjórðungnum verða 
með þeim hætti að skynsamlegt sé að 
Vestfirðir verði eitt sveitarfélag eða geti 
a.m.k. sameinast um skólaþjónustu. 

Bestu sóknarfærin til að efla 
grunnskólana liggja að mínum dómi 
í breyttum starfsháttum; ekki síst 
auknu samstarfi innan þeirra og milli 
þeirra. Hér er mér efst í hug að í stað 
einyrkjaskólans þurfum við teym-
iskennsluskóla. Nú er kallað eftir því 
að kennsluhættir hafi verið prófaðir. 
Má ég segja ykkur frá nokkrum niður-
stöðum yfirgripsmikillar rannsóknar 
hér á landi þar sem bornir voru saman 
einyrkjaskólar og teymiskennsluskólar 
– en einyrkjaskóli er skóli þar sem hver 
kennari er með sinn bekk eða sína 
námsgrein – í teymiskennsluskólum 
vinna tveir eða fleiri kennarar saman 
með stærri hópa, árganga eða aldurs-
blandaða hópa. 

Hér eru nokkur dæmi um niður-
stöður sem eru tölfræðilega mark-
tækar. 

Ef marka má svör nemenda á 
unglingastigi fá nemendur í teym-
iskennsluskólunum oftar að velja 
viðfangsefni eftir áhuga en í skólum 
þar sem starfshættir eru á þann veg 
að kennarar vinna meira upp á eigin 
spýtur. Þeir fá að ráða meira um nám 
sitt. Þeir nota Netið meira við upp-
lýsingaleit, setja sér oftar markmið, 
telja sig fá meiri og betri leiðsögn um 
hvernig þeir geta bætt sig í náminu, 
hafa oftar kennara sem hlusta á það 
sem þeir hafa að segja og eru í betri 
samskiptum við kennara sína. 

Ef við snúum okkur næst að for-
eldrum þá eru foreldrar barna í teym-
iskennsluskólunum ánægðari með 
skólann og kennsluna; þeir telja sig 
eiga meiri hlutdeild í ákvörðunum 
um skólastarfið og þeir eru virkari í 
foreldrasamstarfi. 

Og kennararnir segja starfsanda 
betri í teymiskennsluskólunum, þar 
eru kennsluaðferðir fjölbreyttari og 
námsmat fjölþættara og þeir telja að 
mun betur gangi að innleiða nýbreytni 
og taka mun virkari þátt í innleiðingu 
þeirra. 

Þetta eru aðeins örfá dæmi um yf-
irburði þeirra skóla þar sem starfsfólk 
hefur sett samvinnu og sameiginlega 
ábyrgð á oddinn. 

Ég nefndi í upphafi að við vissum 
mikið um megineinkenni öflugra 
skóla. Það þarf ekki að koma á óvart 
að eitt einkenni þeirra er einmitt sam-
starf og samábyrgð og annað er öflug 
en lýðræðisleg stjórnun. Valdinu er 
dreift í bestu skólunum og þar taka allir 
starfsmenn ábyrgð og þeir hafa sam-
eiginlega sýn. Við vitum líka að á bak 
við öflugan skóla er öflugur stjórnandi 
sem er sýnilegur og tekur þátt í starfinu 
með kennurunum, meðal annars inni í 
skóla-stofunum. Og það kostar að laða 

að öfluga skólastjórnendur og halda 
þeim ‒ annars fara þeir bara suður!

Eitt megineinkenni framúrskar-
andi skóla er, eins og ég nefndi hér 
í upphafi, stöðug leit starfsmanna 
að því hvernig þeir geta bætt starfið. 
Hér þarf að huga að símenntunar¬-
möguleikum. Möguleikar kennara til 
endurmenntunar í skólum hér á landi 
eru ekki þeir sömu; á því er gríðar-
legur munur milli skóla, sveitarfélaga 
og landshluta og raunar milli skóla-
stiganna – þar sem leikskólinn er lang 
verst settur. Þennan mun verður að 
jafna. Því miður verður að viður-
kenna að það vantar talsvert á áhuga 
á fjarkennslu í minni ágætu stofnun, 
Háskóla Íslands – og því miður hefur 
fjarkennsla á menntavísindasviði – 
þar sem kennaramenntun fer fram 
‒ verið að veikjast á undanförnum 
árum vegna niðurskurðar. Ég vona 
að á þessu sé að verða breyting og hér 
verður landsbyggðarfólk að knýja á 
með öflugri hætti og styðja við það 
starfsfólk sem hefur áhuga á að bæta 
við sig menntun. Og það kostar – og 
það er dýrara í hinum dreifðu byggðum 
en í þéttbýlinu. Og ég auglýsi enn eftir 
jöfnunarsjóði fyrir rekstur skólanna í 
þessu landi. 

Þá kem ég að þætti sem vegur hvað 
þyngst til að efla skólana. Hér á ég við 
samstarf heimila og skóla. Meginein-
kenni allra öflugra skóla er kröftugt 
foreldrasamstarf. Og það er ekki fólgið 
í því að að skólinn úthluti foreldrum 
verkefnum til að vinna fyrir sig ‒ það er 
það fólgið í virkri og víðtækri þátttöku 
foreldra. Þeir eru hafðir með í ráðum. 

Nú stendur yfir læsisátak – þjóðar-
átak. Ég get fullyrt að það verða engar 
umtalsverðar framfarir í lestri í þessu 
landi nema foreldrar leggi þar bein-
línis af mörkum. Hér verða starfsfólk 
skólanna og foreldrar að taka höndum 
saman. 

Fyrir nokkrum árum gerði ég með 
samstarfskonu minni, Ingibjörgu 
Kaldalóns, rannsókn á hegðunar- og 
samskiptavandamálum í grunnskólum 
Reykjavíku. r Rannsóknin náði til allra 
almennu skólanna í borginni. Sjö skól-
anna höfðu sérstöðu. Þar voru engin 
þrúgandi agavandamál. Tvennt ein-

kenndi þessa skóla sérstaklega. Annars 
vegar jákvæð viðhorf starfsmannanna 
gagnvart börnum sem eiga í samskipta-
vanda; væntumþykja og virðing þó þau 
væru mörg afar krefjandi. Hitt ein-
kennið var kröftugt foreldrasamstarf. 

Gott samstarf við foreldra er auð-
vitað aðallykillinn að jákvæðum 
viðhorfum þeirra í garð skólans. Og 
skólinn þarf á því að halda að viðhorf 
til hans 

Viðbárurnar í skólunum eru oft að 
það náist ekki til foreldranna og alls 
ekki til þeirra foreldra sem mest þarf 
á að halda að komast í samband við. 
Ég geri mér vel ljóst að þetta er ekkert 
einfalt mál – og ég veit að oft er erfiðast 
að ná til þeirra foreldra sem brýnast er 
að ná sambandi við – en það verður að 
horfast í augu við það að þetta er sá 
lykill að öflugra skólastarfi sem gengur 
að flestum skrám. 

Og þetta hefur mörgum skólum tek-
ist og af þeim þurfa þeir skólar að læra 
sem ekki hefur tekist þetta. Hluti af því 
er að opna skólann, gera skólastarfið 
sýnilegra og efna til fleiri viðburða 
sem laða foreldra inn í skólann. Halda 
með þeim hugarflugsfundi – bera hug-
myndir undir þá. Gera þá ábyrga. 

. Ég gæti lengi rætt um þá ofuráherslu 
sem lögð er á bóknám í íslenskum 
skólum og allt of lítið á hvers konar 
skapandi vinnu, verkleg viðfangsefni, á 
sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð nemenda, 
samvinnunám, upplýsingatækni, um-
hverfi og umhverfismennt, á hollustu 
og sjálfsrækt, jákvæð viðhorf, þátttöku. 
Hér gætu til dæmis fámennir skólar 
einmitt markað sér sérstöðu. 

En hér er allt sett á mælikvarða 
nokkurra skriflegra prófa, samræmdra 
prófa, aðallega í tveimur greinum, ís-
lensku og stærðfræði – þau eru ein-
faldlega alltof þröngur og einsleitur 
mælikvarði á gæði skóla. Við þurfum 
einmitt fleiri mælikvarða á gæði í 
skólastarfi – og þá mælikvarða eiga 
skólar, foreldrar og sveitarfélög að setja 
sér saman. Við þurfum að leggja sjálf-
stætt mat á gæði skólanna okkar. Slíkt 
sameiginlegt mat er einmitt grunnur-
inn að umbótum. Þá umræðu verðum 
við að taka – og byggja á henni.

Erindið er nokkuð stytt.

Fjórðungssamband Vestfirðinga stóð fyrir sérstöku skólaþingi á Patreksfirði 1. október sl. 
Yfirskrift þingsins var: Hvernig komum við skólunum á Vestfjörðum í fremstu röð?. Friðbjörg 
Matthíasdóttir, formaður stjórnar Fjórðungssambandsins setti skólaþingsins og síðan tóku við 
erindi. Auk Ingvars Sigurgeirssonar, prófessors við Háskóla Íslands flutti Gylfi Jón Gylfason, 
sálfræðingur erindi um hvítbók Menntamálaráðuneytisins og hvernig ná megi markmiðum 
hennar. Hulda Karen Daníelsdóttir, verkefnisstjóri fjallaði um kennslu á íslensku sem annað 

tungumál og Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur kynnti mikilvægar áherslur í 
málþroska og læsi.

Að framsöguerindum loknum kynnti forsvarsmenn fjögurra grunnskóla á Vestfjörðum nokkur 
viðfangsefni og að lokum sátu sveitarstjórar í pallborði og ræddi um yfirskrift skólaþingsins 
og hvernig sveitarfélögin gætu lagt sitt af mörkum.
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Til þjónustu við sjávar- 
útveginn í yfir 25 ár

Sjáum um smíði og 
uppsetningu á búnaði hvort 
sem er um borð í skip eða 
fiskvinnslur.

Seljabót 3 | 240 Grindavík
Sími 426 8540 | GSM 893 6840 | www.vgsmidja.is

Smíðum beituskurðar-
hnífa sem spara beitu-
kostnað um allt að 30%
í makríl eða síld.

Öll almenn skipavinna 
og viðgerðir.

Kvöldskemmtun Litla 
Leikklúbbsins í Edinborg
Litli Leikklúbburinn stóð undanfarnar 

helgar fyrir kvöldskemmtun í sam-
starfi við Edinborg bistro. Rifjuð voru 
upp atriði úr 50 ára starfi leikklúbbs-
ins. Skemmtunin var sambland af söng 
og leik sem Páll Gunnar Loftsson tók 
saman. Aðrir leikendur voru Bjarni 

Pétur Marel Jónasson, Hlöðver Pálsson, 
Jóhanna Ása Einarsdóttir og Sigurður 
Bjarki Guðbjartsson. Stefán Jónsson 
annaðist tónlistina og systkinin Magnús 
Traustason og Svava Traustadóttir sáu 
um sönginn. Sigríður Salvarsdóttir og 
Þórhildur Jónasdóttir kynntu atriðin. 



Rörablásari

Tilboð
frá kr12.990

100 mm

Bjargvættur Iðnaðarviftur Þurrkpakki
-Þurrkaðu eftir vatnstjón

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr34.900
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur Hitablásari

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr69.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
kr9.990

Blússlampar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

300 mm

2100 wött 100 mm

-Úrval af stærðum og gerðum

Vatnshitablásari í bílskúrinn

Hraðastýring
fylgir

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
íshúsið 30

ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttar
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Rauða kross deildin á Ísafirði 40 ára
Nýlega hélt Ísafjarðardeild Rauða krossins upp á 40 ára starfsafmæli sitt. 
Deildin var stofnuð 25. júlí 1975 og fyrsti formaður var Heiðar Sigurðsson. 
Af því tilefni var opið hús í húsnæði deildarinnar í Vestrahúsinu á Ísafirði. 
Formaður deildarinnar er Hrefna Magnúsdóttir og Bryndís Friðgeirsdóttir 
er framkvæmdastjóri . Starf deildanna á Vestfjörðum er víðtækt og hefur 
það mikið gildi fyrir íbúana eins og meðfylgjandi yfirlit ber með sér. 

Verkefni deilda  
á Vestfjörðum
Á norðanverðum Vestfjörðum hafa sex 
deildir um árabil verið í samstarfi og 
byggt þannig upp öflugt Rauða kross 
starf á svæðinu. Þessar deildir starfa 
í Bolungarvík, Ísafirði, Súðavík, Súg-
andafirði, Dýrafirði og Önundarfirði. 
Deildirnar í Strandasýslu og V- Barða-
strandasýslu eru einnig með í ýmsum 
verkefnum s.s. neyðarvörnum, . Allar 
deildir vinna grunnverkefni sem tengj-
ast skyndihjálp og neyðarvörnum auk 
þess að sinna verkefnum sem miða að 
því að rjúfa félagslega einangrun fólks. 

Fatasöfnun
Allar deildir taka á móti fötum og 

flytur Eimskip fötin endurgjaldslaust 
til fatasöfnunar á höfuðborgarsvæð-
inu. Deildir á landsbyggðinni nýta sér 
þjónustu fatasöfnunar sem sendir föt 
vestur eftir þörfum fyrir einstaklinga 
sem á þurfa að halda. 

Geðræktarmiðstöðin  
Vesturafl
Vesturafl er miðstöð og endurhæf-
ing fyrir fólk með skert lífsgæði sem 
vegna veikinda eða aðstæðna getur 
ekki tekið virkan þátt í samfélaginu, í 
vinnu eða inni á heimili. Markmiðið 
er að skapa hvetjandi stuðningsúr-
ræði og efla sjálfstraust og ábyrgð til 
félagslegrar þátttöku í vinnu, námi og 
úti í samfélaginu. Mikið og gott sam-

starf er við Vesturafl, sem deildirnar á 
svæðinu styrkja. Samvinnan er í formi 
fjárstuðnings, fataflokkunar, öflun 
sjálfboðaliða, reksturs markaðar og 
ýmissa sjálfboðaverkefna. Í miðstöð-
inni er opið hús á aðfangadag í nafni 
Rauða krossins. 

Skyndihjálp og  
sálrænn stuðningur 
Deildirnar á Vestfjörðum eru öflugar í 
að breiða út þekkingu í skyndihjálp og 
sálrænum stuðningi, Á hverju ári eru 
haldin námskeið í almennri skyndi-
hjálp og sálrænum stuðningi fyrir ýmsa 
hópa í samfélaginu m.a. starfsfólk hjá 
stofnunum sveitarfélagsins, fyrirtæki, 
einstaklinga og skólafólk. Mæður með 
ung börn sem sækja reglulega for-
eldramorgna hjá Ísafjarðarkirkju fá 
kynningu í skyndihjálp. Deildirnar gefa 
öllum nemendum í 10. bekk á svæðinu 
námskeið í almennri skyndihjálp

Deildirnar eru með á sínum snærum 
leiðbeinendur í almennri skyndihjálp 
sálrænum stuðningi sem starfa ein-
göngu fyrir deildirnar. Afallateymi 
Rauða krossins er starfandi á svæðinu 
og taka að sér sálrænan stuðning fyrir 
sjálfboðaliða í björgunarsveitum og 
almenning í samvinnu við heilsugæsl-
una. 

Sjálfboðastarf ungs fólks
Í Menntaskólanum á Ísafirði hefur af 
og til verið í boði valáfangi í sjálfboðnu 
starfi. Þar fá nemendur fræðslu um 
Rauða krossinn, viðhorf og virðingu, 
skyndihjálp og sálrænan stuðning. Þeir 
taka einnig þátt í verkefnum deildanna 
sem sjálfboðaliðar og fara í heimsóknir 
á ýmsa staði. 

Námskeiðið „Börn og umhverfi“ er 
haldið reglulega og er gott samstarf 
við Grunnskólann á Ísafirði um það. 
Einnig eru haldin sumarnámskeið fyrir 
börn á aldrinum 7-11 ára sem kallast 
Mannúð og menning. 

Börn á öllum aldri halda reglulega 
tombólur og færa félaginu peninga. 
Alltaf eru birtar fréttir og myndir af 
þessum ungu sjálfboðaliðum og þeir 
fá einnig fræðslu þegar þeir koma með 
afraksturinn sem fer til barna í vanda 
í Afríku. 

Neyðarvarnir 
Rauði krossinn hefur ákveðnu hlutverki 
að gegna í viðbragðsáætlun almanna-
varna á Íslandi. Allir sjálfboðaliðar í 
neyðarvörnum eru í boðunargrunni 
112 og fá boð samtímis ef til útkalls 
kemur á svæði deildar. Þeir fá þjálfun 
og eru fjöldahjálparstöðvar skipulagðar 
á öllum svæðum deildanna. 

Heimsóknavinir
Í þessari viku verður Rauði krossinn 
um allt land með kynningu á heim-
sóknavinum. Heimsóknavinur er sjálf-
boðaliði sem heimsækir gestgjafa sinn 
að öllu jöfnu einu sinni í viku, oftast 
klukkustund í senn eða eftir samkomu-
lagi. Verkefnið hentar öllum sjálfboða-
liðum sem hafa áhuga á mannlegum 
samskiptum. Boðið er uppá hefð-
bundnar heimsóknir inn á einkaheimili 
og stofnanir eða ökuferðir. Sjálfboða-
liðar sækja námskeið sem sérstaklega 
er ætlað heimsóknavinum. 

Starf með eldri borgurum
Deildirnar vinna ýmis verkefni með 
eldri borgurum heima í héraði og á 
svæðisvísu. 

Eftirfarandi verkefni  
eru sérstaklega ætluð 
eldri borgurum: 
Rauða kross bandið. Sjálfboðaliðar 
starfa í Rauða kross bandi og heimsækja 
dvalarheimili, sjúkrahús og aðra staði 
þar sem sungið er með fólki. Einnig 
syngur bandið við sérstök tækifæri í 
Vesturafli. 

Harmonikkuball. Dansað er á miðjum 
degi af og til yfir veturinn í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði þar sem sjálfboðaliðar 
spila fyrir dansi á harmonikku og deild-
irnar greiða húsaleiguna. 

Öryggismál aldraðra. Rauði krossinn 
á Ísafirði býður upp á ókeypis námskeið 
sem heitir öryggismál aldraðra. Á nám-
skeiðinu er m. a fjallað um bruna- og 
slysavarnir og öryggi innan sem utan 
heimilis, fyrstu viðbrögð, skyndihjálp 
og sálrænan stuðning, hjálpartæki og 
þjónustu sem er í boði fyrir fólk eldra 
en 65 ára á svæðinu. Kennslan byggir 
á verklegum æfingum, umræðum og 
fyrirlestrum. Útbúið var efni sem sam-
anstendur af leiðbeiningum, fræðslu-
möppu, bæklingum, glærum og leik-
inni kvikmynd. Allar deildir munu nýta 
fræðsluefnið. 

Sólstafir
Deildirnar eru bakhjarlar fyrir Sólstafi, 
systursamtök Stígamóta. Stuðningur-
inn er fólginn í að efla fræðslu fyrir 
sjálfboðaliða samtakanna. Samtökin 
voru stofnuð árið 2006 að frumkvæði 
Rauða kossins á Vestfjörðum og höfðu 
samtökin í fyrstu aðstöðu í húsnæði 
Rauða krossins. 

Samstarfsaðilar
Rauði krossinn á Vestfjörðum er í góðu 
samstarfi við marga aðila á svæðinu 
í ýmsum verkefnum. Samstarfsaðil-
arnir eru m.a. Fjölmenningarsetur, 
Vinnumálastofnun, Starfsendur-
hæfing Vestfjarða, Virk Starfsendur-
hæfing, nsveitarfélögin á svæðinu, 
Háskólasetur Vestfjarða, slökkvilið 
Ísafjarðabæjar, Dvalarheimilið Hlíf, 
heimahjúkrun, heimaþjónustu, félag 
eldri borgara, félög innflytjenda (Pól-
verja og Taílendinga m.a. ) og Rætur, 
félag áhugafólks um menningarfjöl-
breytni. Ekki má gleyma því góða sam-
starfi sem félagið á við alla skólana á 
svæðinu. Einnig er gott samstarf við 
fjölmiðla.

Hrefna Magnúsdóttir, formaður ísafjarðardeildarinnar fyrir miðri mynd.
Myndir: Bryndís Friðgeirsdóttir.



 

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
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Vilja skila málefnum fatlaðra til ríkisins
Vestfirskir sveitarstjórnarmenn vilja skila málaefnum fatlaðra aftur til 
ríkisins ef ekki fáist fullnægjandi fjármagn til reksturs málaflokksins. 
Málefni fatlaðra var fluttur með sérstökum til sveitarstjórna. Var það liður 
í þeirri stefnu stjórnvald að styrkja sveitarfélagastigið og fela því nokkur 
verkefni sem áður voru einvörðungu á könnu ríkisins. Sveitarfélögin á 
Vestfjörðum stofnuðu sérstakt Byggðasamlag um verkefnið sem er undir 
stjórn Fjórðunssambands Vestfirðinga. 

Á nýafstöðnu Fjórðungsþingi, sem 
haldið var á Patreksfirði, var gerð 
harðorð ályktun og þess krafist að 
ríkisvaldið tryggi fullnægjandi fjár-
veitingar til framtíðar til þess að veita 
þá þjónustu sem ríkið sjálft gerir 
kröfu um. Gangi það ekki eftir „eru 
ekki aðrir möguleikar í stöðunni fyrir 
sveitarfélög á Vestfjörðum en að skila 
verkefninu til ríkisins“ segir lok álykt-
unarinnar. 

Gísli Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri í Ísafjarðarbæ staðfestir að 
hljóðið sé þungt í sveitarstjórnar-
mönnum. Hann segir að hallinn sé of 
stór biti fyrir sveitarfélögin að kyngja. 
Rekstrarhallinn á þjónustunni í Ísa-
fjarðarbæ sé um 85 milljónir króna 
og um 120 mkr fyrir Vestfirði í heild. 
Framlag ríkisins til Vestfjarða var 320 
mkr á síðasta ári svo hallinn er mikill. 
Vandinn er víða um land þótt hallinn 
sé misjafn eftir sveitarfélögum.“Þannig 
er hallinn í Hafnarfirði um 50 mkr“ 
segir Gísli Halldór. 

Gísli bendir á að nú sé að ljúka 
fjögurra ára aðlögunarferli á yfirtöku 
sveitarfélaganna á málaflokknum og 
Velferðarráðuneytið sé að vinna að 
endurmati. Ríkið hafi leikið þann leik 
að einfaldlega lækka greiðslurnar fyrir 

hverja unnan einingu til þess að láta 
fjárveitingar passa á móti útreiknaðri 
þörf. Þess vegna hafi myndast halli 
hjá sveitarfélögum um land allt. Sam-
tals er talið að vanfjármögnun sé um 
1500 milljónir króna á ársgrundvelli 
og þjónustuþörfin fer vaxandi. 

Í sumar vann ráðgjafarfyrirtækið 
R3-ráðgjöf ehf fyrir Jöfnunarsjóð 
sveitarfélagaúttekt kostnaði við mál-
efni fatlaða. Niðurstaða skýrslunnar er 
að mikið ber á milli Jöfnunarsjóðsins 
og bygins umgðasamlags fjárþörf til 
málaflokksins. Segir í skýrslunni að 
það“virðist vera nokkur munur á mati 
aðila á þjónustuþörf fatlaðra einstak-
linga og kostnaðargreiningum sem 
liggja til grundvallar fjárveitingum.“ 
Skýrsluhöfundur leggur til allmargar 
breytingar svo sem að Ísafjarðarbær 
yfirtaki yfirstjórn verkefnisins úr 
höndum byggðasamlagsins. Lagt er til 
að sameina þjónustusvæðin við Djúp 
og að þjónustusvæðið á Ströndum og í 
Reykhólahreppi fari undir Vesturland. 
Ennfremur eru tillögur um lækkun 
á húsaleigu fyrir hæfingu á Ísafirði, 
breytingar á vinnufyrirkomulagi og 
vöktum, lækka kostnað við skamm-
tímavistun á Ísfirði og við þjónustuna 
á Hólmavík. 



Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

 
Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í  

Grafarvogi, Reykjavík.    
 

Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
 

Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 
 

 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
 

Teikningar og nánari staðsetningu er að finna á vefsíðu Eirar: 
www.eir.is 

 
Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16. 
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Harmónikkudansleikur 
eldri borgara
Í byrjun október var haldinn í Edin-

borgarhúsinu á Ísafirði fyrsti harm-
ónikkudansleikur eldri borgara.  

Árni Brynjólfsson frá Vöðlum í Ön-
undarfirði lék fyrir dansi. Mæting var 
nokkuð góð og eldri borgaranir döns-

uðu af mikilli list. Að sögn Sigrúnar 
Jónu Guðmundu Sigurðardóttur frá 
Hnífsdal hefur harmónikkudansleikur 
verið fastur liður í félagslífi eldri 
borgara síðustu 8 ár. Rauði krossinn 
leggur starfinu lið með því að leggja 

til húsnæðið og bera af því kostnaðinn. 
Sigrún lét vel af aðsókn, sérstaklega 
fyrstu árin, en sagði þó að Ísfirðingar 
gætu mætt betur. Til fyrirmyndar væri 
hversu vel Bolvíkingar og Dýrfirðingar 
hefðu sótt samkomurnar.



SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Þorlákshafnarhöfn



- snjallar lausnir

Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri  »  sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á navaskrift.is.
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*
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