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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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ LDSHÖ FÐA  12 -  110 RE Y K JAVÍ K -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISPóllinn ehf  –  Pollgötu 2  –  400 Ísafirði  –  Sími: 456 3092  –  www.pollinn.is

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Vetrarsól  yfir Patreksfirði.  Mynd: Gústaf Gústafsson.



Tilboð óskast!
Tilboð óskast í VW Transporter 4x4 sendibíl 

árgerð 2007 ekinn 118 þúsund km.

Bifreiðin er til sýnis að 
Stakkanesi 1, Ísafirði  
og selst í því ástandi  

sem hún er í.

Tilboð berist til  
innkaupastjóra  

Gylfa Guðmundssonar  
gg@ov.is.  Stakkanesi 1,  

400 Ísafirði , fyrir kl. 14:00  
föstudaginn 11. mars n.k.

Við áskiljum okkur rétt til 
að taka hvaða tilboði sem 

er, eða hafna öllum.

Orkubú Vestfjarða ohf.
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Einmunablíða var í síðustu viku og frábært skíðafæri.  
Þessar myndir voru teknar á laugardaginn á skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal.

Félag Árneshreppsbúa
Árshátíð félags Árneshrepps-

búa verður haldin laugar-
daginn 5. mars í sal Lions-

blúbbsins Lundar, Auðbrekku 25-27 í 
Kópavogi. Boðið verður upp á veglegar 
veitingarog dansleik þar sem hljóm-
sveitin Skógarpúkar leikur fyrir dansi. 

Aðalfundur félagsins fyrir 2015 var 
haldinn í Reykjavík í nóvember sl. Fé-
lagið gaf út að vanda tvö fréttabréf og 
stóð fyrir jólaballi í upphafi aðventu 
2014. Stjórn félagsins var endur-
kjörin. Formaður er Kristmundur 
Kristmundsson frá Gjögri. Í skýrslu 
hans kom fram að strandveiðar væru 
Árneshreppi nauðsynlegar. Á síðasta 

sumri hefðu 25 bátar að jafnaði róið 
frá Norðurfirði. Unnið er að endur-
bótum á hafnaraðstöðunni í Norð-
urfirði og á þeim að vera lokið í vor. 
Bundið slitlag hefði verið lagt á flug-
völlinn á Gjögri og á fjóra stutta kafla 
innansveitar. 

Aðrir í stjórn félagsins eru Unnur 
Pálína Guðmundsdóttir frá Munað-
arnesi, Guðrún Gunnsteinsdóttir frá 
Bergistanga, Sigríður Halla Lýðsdóttir 
frá Djúpavík, Ívar Benediktsson frá 
Gjögri, Böðvar Guðmundsson frá 
Ófeigsfirði, Guðbrandur Torfason frá 
Finnbogastöðum og Jensína Guðrún 
Hjaltadóttir frá Bæ. 

Tófan ágeng í Laugardal
Ragna Aðalsteinsdóttir, sauð-

fjárbóndi í Laugardal í Ísa-
fjarðardjúpi segir að tófan sé 

til vandræða í Laugardal og hafi verið 
um árabil. Það þarf stöðugt að halda 
henni í skefjum, segir Ragna, og að 
betur megi gera. Ragna segist hafa 
beðið um skyttu og bíði eftir því að 
hún mæti á staðinn. Pétur Markan, 

sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi segir 
að búið sé að ráða mann til verksins 
og hann vonast eftir því að ástandið 
lagist í framhaldinu. Að sögn Péturs 
ver sveitarfélagið árlega um 3 millj-
ónum króna til veiða á tófu og mink, 
sem sé há fjárhæð fyrir svo fámennt 
sveitarfélag. Endurgreiðslur frá ríkinu 
nema um 1 milljón króna. 

ragna aðalsteinsdóttir. Mynd: bbl.is

Verður Grunnskólanum 
á Birkimel lokað? 
Boðað var við afgreiðslu fjár-

hagsáætlunar Vesturbyggðar 
í desember síðastliðnum að 

skólahaldi á Birkimel á Barðaströnd 
yrði lokið nú vorið 2016, en þó vonandi 
aðeins í bili eins og segir í stefnuræðu 
ásthildar Sturludóttur, bæjarstjóra. 
Ástæðan er sú að talið er að aðeins 
verði 2 börn eftir á skólaaldri í sveitinni 
og því sé engin forsenda fyrir faglegu 
skólahaldi. Hjónin á Brjánslæk, Jóhann 
Pétur Ágússon og Halldóra Ingibjörg 
Ragnarsdóttir hafa andmælt þessum 
áformum í opnu bréfi til bæjarstjórnar 
vesturbyggðar, sem birtist í blaðinu á 
bls 9. Þau segja að kennarinn sem nú 
starfar á Birkimel hyggjist flytja fjöl-
skyldu sína vestur og þá bætist við 2 
börn. Þau benda á að varla sé forsvara-
legt að keyra skólabörnum daglega yfir 
Kleifaheiði á vetri til og um Rakna-
dalshlíð. Þá er í bréfi þeirra bent á 
dapra reynslu af því að loka skólanum 
í Örlygshöfn. Í framhaldinu hafi stór-
lega fækkað fólki í sveitinni. Vilja þau 
að atvinnustarfsemin á Barðaströnd 
verði styrkt með skólahaldi og þannig 
stuðlað að því að vilhalda byggðinni 
og vonandi að efla hana. 

Bæjarstjórn Vesturbyggðar tók málið 
fyrir á fundi sínum 24. febrúar sl. og 
þar er í bókun opnað fyrir að skólahald 
verði áfram. Í bókuninni segir: 

„Fyrir liggur að einungis tvö börn 
verði á grunnskólaaldri á Barðaströnd 
á næsta skólaári og því er rétt að taka 
skólahald á Birkimel til skoðunar með 
hagsmuni barnanna að leiðarljósi. 
Kannaðar verði allar mögulegar leiðir, 
t.d. heima- og fjarkennsla eða blandað 
fyrirkomulag. Ef til lokunar kæmi, líkt 
og fram kom í stefnuræðu bæjarstjórnar 
við fjárhagsáætlun 2016, verður sú 
ákvörðun tekin til endurskoðunar ef 
forsendur breytast. Ekki stendur til að 
leggja skólann niður eða selja húsnæðið 
enda fullur skilningur bæjarstjórnar á 
aðstæðum á Barðaströnd.“ 

Bæjarstjórnin hefur ákveðið að fá 
Ingvar Sigurgeirsson til ráðgjafar í mál-

inu og er fyrirhugaður fundur hans , 
bæjarráðs og fræðslu- og æskulýðsráðs 
með foreldrum barna á leik- og grunn-
skólaaldri á Barðaströnd. 

Formaður bæjarráðs er Ásgeir 
Sveinsson, bóndi á Barðaströnd og í 
viðtali við RÚV í síðasta mánuði var 
hann ekki bjartsýnn á framtíð land-
búnaðar á Barðaströnd. Þar segir Ásgeir 
að tveir bæir hafi farið í eyði á síðasta 
ári og óttast að býlum kunni að fækka 
næsta áratuginn. Bæjarráð Vestur-
byggðar hefur í sérstakri bókun lýst yfir 
áhyggjum sínum vegna áhrifa nýgerðra 
búvörusamninga á jaðarsvæði landsins 
og óskað eftir fundi með þingmönnum 
kjördæmisins.

Jóhann Pétur Ágústsson og Halldóra Ingibjörg ragnarsdóttir, bændur Brjáns-
læk.



Afhending miða hefst 4. mars á tix.is

LÁRA RÚNARS
MUGISON
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Ársrit Sögufélags  
Ísfirðinga 2014 - 2015
Ársrit Sögufélags Ísfirðinga fyrir 

54. og 55. árganga er nýlega 
komið út. Ritstjórar eru Jón Þ. 

Þór og Veturliði Óskarsson. Ritið er 224 
blaðsíður að stærð með margvíslegu 
efni. Vegna skorts á efni var ákveðið 
að ritið fyrir 2014 yrði sameinað 
næsta ári 2015. Í aðfararorðum ritsins 
segja ritstjórarnir að héraðssögurit á 
borð við Ársritið eigi í vök að verjast. 
Föstum áskrifendum þyrfti að fjölga og 
það myndi auðvelda útgáfu ritsins ef 
framboð á efni til birtingar yrði meira. 
Hefur verið afráðið að útvíkka ritið lítið 
eitt og birta auk hefðbundins vestfirsks 
efnis greinar sem ekki snerta vestfirska 
sögu nema óbeint. 

Í ritinu eru meðal efnis tvær greinar 
sem snerta pólitísk átök á fjórða áratug 
síðustu aldar og tvær styttri sem fjalla 
um baráttukonur á fyrstu áratugum 
sömu aldar. 

Sigurður Pétursson, sagnfræðingur 
skrifar um Þóru J. Einarsson og 
Verkakvennafélag Ísafjarðar. Félagið 
var stofnað 1917 og Þóra var kosinn 
formaður þess. Á þeim árum voru 
verkakonur fjölmenn stétt á Ísafirði. 
Fiskreitirnir voru helstu vinnustaðir 
kvenna. Þóra J. Einarsson lauk hjúkr-
unanámi, fyrst íslenskra kvenna, í 
Skotlandi og flutti til Ísafjarðar 1911 
og tók að sér forstöðu sjúkrahússins 
í Mánagötu. Þóra sagði starfinu 
lausu 1917 og stundaði verslunar- og 
veitingastörf. Rak hún í mörg ár Café 
ísafjörður að Silfurgötu 3. Fleiri dæmi 
eru um það að forystumenn verkalýðs-
félaga voru sóttir út fyrir starfsgreinina. 
Voru þeir þá ekki háðir atvinnurek-
endum um lífsafkomu sína. 

Björgvin Bjarnason, kennari og 
safnfræðingur skrifar ítarlega grein 
um baráttu kommúnista á Ísafirði 1930 
– 1935. Alþýðuflokkurinn hafði haft 
hreinan meirihluta í bæjarstjórn Ísa-
fjarðar frá 1920. Kommúnistaflokkur 
Íslands er stofnaður 1930 og deild úr 
flokknum á Ísafirði sama ár. Hörð átök 
urðu á Ísafirði milli þesara fylkinga og 

í bæjarstjórnarkosningunum 1934 fá 
kommúnistar bæjarfulltrúa kjörinn 
og fella meirihluta Alþýðuflokksins. Í 
grein Björgvins kemur fram að á Ísa-
firði hefði kommúnistadeildin fallið 
helst að sjónarmiðum þeirra sem 
vildu byggja upp stjórnmálahreyf-
ingu í nánu samráði við Komintern. 
Rakið er hvernig starfið var skipulagt 
og við hverja ísfirskir kommúnistar 
áttu helst í baráttu við eftir formlega 
stofnun flokksins og hvernig sú barátta 
gekk. Ekki tókst að mynda meirihluta í 
bæjarstjórninni eftir kosningasigurinn 
þar sem kröfur kommúnista til sam-
starfs við Alþýðuflokkinn voru óað-
gengilegar. Kosið var aftur ári seinna 
og þá endurheimti Alþýðuflokkurinn 
meirihluta sinn og Kommúnistar 
misstu sinn bæjarfulltrúa og mjög dró 
úr starfsemi félagsins á Ísafirði eftir 
það. Fram kemur í greininni að margar 
samverkandi þættir hafi valdið því, 
óbilgirni alþýðuflokksmanna gagn-
vart kommúnistum sem kom fram 
innan verkalýðsfélags, bæjarstjórnar 
og samvinnufélaga og einnig vegna 
þess að ungt fólk leitaði burt frá Ísafirði 
til náms og starfa. 

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir , sagn-
fræðingur skrifar um Andreu Friðriku 
Guðmundsdóttur, saumakonu. Andrea 
varð fyrst kvenna til þess að kjósa við 
bæjarstjórnarkosningar þegar hún 
greiddi atkvæði þann 2. janúar 1884. 
Höfðu ekkjur og aðrar ógiftar konur 
, sem stóðu fyrir búi eða „á einhvern 
hátt eiga með sig sjálfar“ fengið kosn-
ingarrétt árið 1882. Kjörgengi fengu 
þær ekki fyrr en 1902 og giftar konur 
fengu ekki kosningarétt til sveitar-
stjórna fyrr en 1907. Rekur Guðfinna 
lífshlaup Andreu í greininni. 

Jóhanna G. Kristjánsdóttir, kennari 
á Flateyri skrifar í tilefni þess að 2015 
voru 100 ár liðin frá því að konur fengu 
almennt kosningarétt, um húsmóður-
ina Maríu Júlíönu Össurardóttur og 
gerir grein fyrir stöðu og starfsvett-
vangi húsmóður á 19. öldinni og um 

aldamótin 1900. Fram kemur hjá Jó-
hönnu að „eitt gleðilegasta dæmið um 
breytingar á stöðu kvenna á liðinni öld 
kemur fram í gjörbreyttri menntunar-
stöðu. Ábendingar og kröfur um rétt-
lætismál leiða sem betur fer stundum 
til lagabreytinga. Breytt lagaumhverfi 
og réttarbætur styrkja grunninn og 
hafa áhrif á viðhorf og gildismat. Þetta 
samspil hlýtur að lokum að leiða til 
sama réttar í fullu og öllu og til sam-
bærilegrar stöðu karla og kvenna – í 
lagalegu tilliti, í hússtjórn og heim-
ilishaldi, eða yfirleitt í öllum sam-
skiptum.“

Að ársritinu stendur Sögufélag Ís-
firðinga. Stjórn þess er þannig skipuð 
að Guðfinna M. Hreiðarsdóttir er 
formaður, Sigurður Pétursson ritari, 
Magni Örvar Guðmundsson gjaldkerfi 
og meðstjórnendur eru Geir Guð-
mundsson og Valdimar H. Gíslason. 
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Fyrir nærri 20 árum varð uppstokkun á vinstri væng stjórnmálanna. 
Þá ákváðu Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag, Kvennalisti og Þjóðvaki 
að sameina krafta sína og mynda einn stjórnmálaflokk. Það var metið 

svo á þeim tíma að pólitískar áherslur flokkanna fjögurra væru það mikið 
samhljóða að fólkið innan þeirra gæti starfað saman.  Tilgangurinn var sá að 
búa til stjórnmálaafl sem yrði að afli og almennum stuðningi jafnoki hægri 
flokksins Sjálfstæðisflokksins. Hið nýja afl var ætlað að breyta þjóðfélaginu í 
samræmi við hugmyndafræði félagshyggjunnar og vera þannig mótvægi við 
vaxandi markaðshyggju og frjálshyggju.

Tilraun sem tókst
Reyndar fór svo að til urðu tveir flokkar Samfylkingin og vinstri grænir í stað 
eins. Fyrst var boðið fram undir þessari nýskipan í kosningunum 1999. Segja 
má að árangurinn hafi verið í samræmi við hóflegar væntingar. Samanlagt fylgi 
þessar tveggja flokka  í þrennum alþingiskosningum frá 1999 til 2007 varð á 
bilinu 37% til 41%. Bæði í kosningunum 2003 og 2007 voru félagshyggjuflokk-
arnir tveir með meira fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn. Eftir hrun bankakerfisins 
fengu Samfylkingin og Vinstri grænir hreinan meirihluta atkvæða eða 52% en 
Sjálfstæðisflokkurinn aðeins 24% atkvæða.

Á aðeins 10 árum voru nýju flokkarnir komnir með yfirhöndina og höfðu 
fengið skýrt umboð þjóðarinnar til þess að stjórna landinu og móta leikreglur 
þjóðfélagsins. Stefna flokkanna var í mörgu samstíga þótt úrfærslur væri 
mismunandi í ýmsum málum.  Segja má að tilraunin hafði þá tekist og upp-
stokkun flokkakerfisins hafði fært til valdahlutföllin á stjórnmálasviðinu frá 
markaðshyggju til félagshyggju.

og mistókst
En þessi staða stóð stutt yfir og strax í næstu alþingiskosningum að fjórum 
árum liðnum varð algert hrun í fylgi Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Í 
kosningunum 2013 fengu þessir flokkar aðeins 24% atkvæða og misstu því 28% 
af fylginu frá 2009. Það er meira en 50% fylgistap.  Hins vegar tókst Sjálfstæðis-
flokknum ekki að vinna aftur fyrra traust kjósenda og fékk aðeins 27% atkvæða.

Tap Samfylkingar og vinstri grænna fór í tvær áttir. Annars vegar til nýrra flokka 
sem fengu samtals um 15% atkvæða, mest til Bjartrar framtíðar 8% og Pírata 5%. 
Hins vegar jók Framsóknarflokkurinn fylgi sitt um 10% og fékk 24% atkvæða.  

Þegar greind eru úrslitin og stefnumál nýju flokkanna má segja, með nokkurri 
einföldun þó, að félagshyggjuöflin séu komin aftur á byrjunarreit. Það voru 
fjórir flokkar sem hófu ferilinn með ákvörðun árið 1998 um sameiningu og 
eftir kosningarnar 2013, aðeins fjórtán árum síðar voru þeir aftur orðnir fjórir, 
Samfylkingi, Vinstri grænir, Björt framtíð og Píratar. Reyndar má færa rök fyrir 
því að flokkarnir félagshyggjumegin séu nú sex eða fleiri en þeir voru 1998 með 
því að taka með Dögun og Lýðræðisvaktina, sem buðu fram 2013 en fengu 
ekki þingmann kjörinn.  Meginniðurstaðan er sú að félagshyggjuflokkarnir eru 
komnir aftur á byrjunarreit. Önnur niðurstaða er að undirstaða hægri vængs 
stjórnmálanna, Sjálfstæðisflokkurinn hefur laskast verulega frá 1999 og er að 
jafnaði um 10% fylgisminni.

Gengu inn í óbreytt valdakerfi
Eðlilega er spurt að því hver sé skýringin á þessum óförum Samfylkingarinnar 
og Vinstri grænna.  Hér verður tekið undir þá greiningu Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur fyrrverandi formanns Samfylkingarinnar að flokkarnir hafi gert 
þau mistök að ganga inn í óbreytt valdakerfi og gerðu ekki á því breytingar. 
Tilgangur þesssara flokka og forvera þeirra hefur alla tíð verið sá að breyta 
þjóðfélaginu og setja markaðskerfinu réttlátar leikreglur í anda jafnaðar og 
setja bönd á markaðskerfi sem ýtir undir græðgi og sérhagsmuni. Í samræmi 
við þessi sjónarmið höfðu flokkarnir í stjórnarandstöðu boðað umbyltingu á 
fiskveiðistjórnun sem stæði vörð um réttindi launafólks og innleiddi samkeppni 
um nýtingu auðlindarinnar og greiðslu til þjóðarinnar fyrir nýtingarréttinn í 
samræmi við það verð sem greitt er á markaði. Flokkarnir vildu líka takmarka 
gróðamöguleikana í bankakerfinu og loks færa kjósendum meira vald um 
ákvörðun einstakra mála milli alþingiskosninga með beinni kosningu og á þann 
hátt staga niður og takmarka áhrifavald fámennra hagsmunahópa í þjóðfélaginu. 

Þegar til kom var það ekki gert. Taka ber tillit til óvenjulega erfiðra aðstæða 
síðustu ríkisstjórnar  en það skýrir ekki hvers vegna flokkarnir gugnuðu á 
þjóðfélagsbreytingunum. Þess vegna misstu þeir traust og tiltrú. Þar liggur 
þeirra vandi.

Kristinn H. Gunnarsson

Aftur á byrjunarreit

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi á Lauga-
bóli í Laugardal í gömlu Ögursveit 
yrkir falleg eftirmæli  um fjalladrottn-
inguna í sauðfjárhópi sínum:

Fallin í valin fjalladrottning er
sem fyrrum prýddi sauðhópinn hér.
Oft um háan fjalla fagran tind
ferðaðist þessi stolta gráa kind.

Hesturinn Léttir er Rögnu á Laugabóli 
gleðigjafi:

Léttur sem laufblað í vindi
Léttir um þjóðveginn fer
Léttir er eigandans yndi
ánægju veitir hann mér.

Dillandi hófsbylið dynur
sem danslag við eyrað á mér
mínar albestu ánægjustundir
á ég einmitt á bakinu á þér.

Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn 
fylgist eins og aðrir landsmenn með 
innanflokksátökum Pírata þar sem 
Birgitta og Helgi Hrafn deildu og einnig 
var deilt um það hvort eigi að hafa for-
mann.  Indriði snaraði saman tveimur 
limrum eftir einn fréttatímann:

Helgi á Birgittu hamast
svo hún er við það að lamast
sem auðvitað er
eins og hver maður sér
öllum Pírötum tamast.

Allt er í harðindum heyið
hugsar píratagreyið
nú finna þarf þann
sem stjórnlistir kann
annars flatrekur fleyið.
 

Indriði Aðalsteinsson er þreytist ekki á 
því að vara við vaxandi refastofni. Eftir 
nýjustu grein hans þar sem andmælt 
var þingsályktun Róberts Marshall um 
friðun refsins  fékk hagyrðingurinn 
Rúnar Kristjánsson á Skagaströnd 
mikinn innblástur og  orti 10 er-
inda Refshalabrag máli Indriða til 
stuðnings. Hér eru birt tvö erindi úr 
bragnum:

Lögmál er ljótt að brjóta,
leiður er varga þys.
Eitt vill þar öðru hóta,
allt fer þar góðs á mis.
Lífkeðjan heill mun hljóta
hendi hana ekki slys.

Náttúran þarf að njóta
nærandi jafnvægis !

Býður ei lausnar lykla
lyginnar flækjusvar.
Spóla þó víða og sprikla
sponsaðir aumingjar.
Þarf ekki um stórt að stikla,
stefnt er til bölvunar.
 Marshall-aðstoðin mikla
mælist á núlli þar !

Lokaorðin í þættinum á Sigmundur 
Sigurðsson, bóndasonur frá Steinadal 
í Strandasýslu. Hann sendi Indriða á 
Skjaldfönn þessa vísu eitt sinn þegar 
Indriði átti von á eiginkonu sinni, 
Kristbjörgu Lóu, heim eftir langan 
aðskilnað:

Ef um jól þú finnur frið
ferðu ekki á taugum.
Ljúfan munt við Lóuklið
loka þínum augum.  

Bestu kveðjur frá Traðarstígum eftir 
vikulangt samfleytt góðviðri við Djúp.

Kristinn H. Gunnarsson
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Vestfirskar útgerðir 
fá 88% afslátt af 
sérstöku veiðigjaldi
Síðasta fiskveiðiár, sem náði frá 

1. sept 2014 til 31. ágúst 2015 
fengu vestfirskar útgerðir 88% 

afslátt af álögðu sérstöku veiðigjaldi. 
Það er fjórum sinnum hærri afsláttur 
en að meðaltali yfir landið. Samkvæmt 
lögum um veiðigjald frá 2012 er veiði-
gjaldi skipt í tvo hluta. Annars vegar 
almennt gjald sem á að standa undir 
kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, 
eftirlit og umsjón með fiskveiðum og 
fiskvinnslu. Hins vegar sérstakt gjald 
til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild 
í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda 
skapar. 

Á vestfirsku fyrirtækin voru lagðar 
130,6 milljónir króna í sérstakt gjald 
en þeim var veittur afsláttur að fjár-
hæð 115 milljónir króna. Útgerðarfyr-
irtækin greiddu því aðeins rúmar 15 
milljónir króna eða 12% af álögðu sérs-
töku gjaldi „til þess að tryggja þjóðinni 
í heild hlutdeild“ í auðlindaarðinum. 
Þórsberg ehf á Tálknafirði greiddi 
langhæsta sérstaka veiðigjaldið 5,6 
milljónir króna. Hlökk hf á Hólmavík 
greiddi 1,7 milljónir króna og Bergdís 
ehf á Tálknafirði 1,3 milljónir króna. 

Þegar lögin voru sett var auð-
lindaarðurinn talinn vera um 40 millj-
arða króna á ári og í greinargerð með 
frumvarpinu segir auðlindaarðurinn 
hafi verið a.m.k. 30 milljarðar króna 
að meðaltali áratuginn á undan. Alls 
var álagt sérstakt gjald fiskveiðiárið 
2014 – 2015 um 4 milljarðar króna. 
Af þeirri upphæð var veittur 900 millj-
óna króna afsláttur. Til greiðslu komu 
því 3,1 milljarður króna. Það jafngildir 
7,8% af áætluðum arði af því að nýta 
fiskveiðiauðlindina, eins og hann var 
metinn árið 2012. Rúmlega 92% auð-
lindaarðsins varð eftir hjá handhöfum 
veiðiheimildanna. 

Almenni hluti veiðigjaldsins nam 4,6 
milljörðum króna og samtals fékk ríkið 
7,7 milljarða króna þetta fiskveiðiár. 
Tekjur ríkisins voru 5,1 milljörðum 
króna lægri en tveimur árum fyrr. 
Lækkunin nemur um 40%. Vestfirsku 
fyrirtækin voru 223 sem greiddu sam-
tals 290 milljónir króna í almenna 
veiðigjaldið. 

Afslátturinn af sérstaka veiðigjaldinu 
er veittur vegna kaupa á aflahlut-
deildum, nánar tiltekið svonefndum 
varanlegum kvóta og er til þess að 
mæta vaxtakostnaði við kaupin. Þetta 
er ríkisstuðningur við kvótakaup og 
segja má að afslátturinn sé nokkurs 
konar vaxtabætur. 

Sérstakt veiðigjald var lagt á 45 út-
gerðir á Vestfjörðum. Hæstu gjaldend-
urnir voru Hraðfrystihúsið Gunnvör hf 
með 55,7 milljónir króna, Jakob Valgeir 
ehf með 24,1 milljón króna og Oddi 
hf með 12 milljónir króna. Öll fyrir-
tækin fengu sérstaka veiðigjaldið fellt 
niður að fullu. Þau greiddu því ekkert 
gjald þetta fiskveiðiár til þess að tryggja 
þjóðinni hlutdeild í arðinum af nýtingu 
sjávarauðlindarinnar. 

Lögunum um veiðigjald hefur 
nú verið breytt og frá og með þessu 
fiskveiðiári 2015-2016 greiðir sá að-
ili veiðigjaldið sem notar kvótann í 
stað þess að handhafinn greiddi þegar 
kvótanum var úthlutað. Fyrirtæki sem 
leigir til sín kvóta þarf því að greiða 
allt veiðigjaldið sem kemur til viðbótar 
kvótaleigunni. Þá falla lögin úr gildi 
í árslok 2018 og við það fellur veiði-
gjaldið niður. Sú ákvörðun var þannig 
rökstudd að gert væri ráð fyrir að lögin 
yrðu endurskoðuð fyrir þann tíma, 
árangur þeirra metinn og eins hvort 
rétt verður að taka upp annað fyrir-
komulag.

Veiðigjöld á Vestfjörðum 2014/2015:  fyrirtæki sem lagt er á sérstakt veiðigjald

Fyrirtæki
póst-

númer
staður almenn sérstök lækkun samtals

Flugalda ehf 400 Ísafjörður 4.313.369 1.838.922 -1.838.922 4.313.369

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf 410 Hnífsdalur 95.429.688 55.718.050 -55.718.050 95.429.688

GÞ Gíslason ehf 400 Ísafjörður 729.097 99.273 828.370

Hábrún ehf. 400 Ísafjörður 524.108 2.333 526.441

Sjávareldi ehf 400 Ísafjörður 1.003.542 229.970 1.233.512

Áratog ehf 451 Patreksfjörður 558.903 68.187 627.090

Bára Margrét Pálsdóttir 450 Patreksfjörður 223.506 275.415 498.921

Bergdís ehf 460 Tálknafjörður 3.275.835 1.326.039 4.601.874

Berti G ehf 430 Suðureyri 2.185.607 807.385 2.992.992

Bjarnarból ehf 510 Hólmavík 169.396 13.243 182.639

Blakknes ehf 415 Bolungarvík 8.981.198 4.108.615 -4.108.614 8.981.199

EA-30 ehf. 430 Suðureyri 5.345.518 2.348.142 -2.348.143 5.345.517

Fiskm. Bolungarvíkur og 
Suðureyrar ehf

415 Bolungarvík 191.660 2.789 194.449

Garraútgerðin ehf. 460 Tálknafjörður 810.859 140.080 950.939

Gef ehf 450 Patreksfjörður 1.049.768 255.047 -255.047 1.049.768

Glaður ehf 415 Bolungarvík 1.014.196 226.855 1.241.051

GRG útgerð ehf 520 Drangsnes 376.807 26.399 403.206

Hafsbrún ehf 451 Patreksfjörður 1.128.578 293.022 1.421.600

Hafvík ehf 510 Hólmavík 644.007 59.922 703.929

Hlunnar ehf 425 Flateyri 1.596.373 522.416 2.118.789

Hlökk ehf 510 Hólmavík 2.753.197 1.736.506 4.489.703

Iceland Sea Angling hf 420 Súðavík 849.205 158.646 1.007.851

Ísöld ehf 451 Patreksfjörður 194.013 31.456 225.469

Jakob Valgeir ehf 415 Bolungarvík 50.390.341 24.093.068 -24.093.068 50.390.341

Krossi-útgerðarfélag ehf 450 Patreksfjörður 1.652.859 996.961 2.649.820

Lovísa ehf 510 Hólmavík 1.137.243 391.713 1.528.956

Mýrarholt ehf 415 Bolungarvík 1.341.247 353.648 1.694.895

Nesfell ehf 520 Drangsnes 343.179 579 343.758

Njörður ehf 460 Tálknafjörður 1.161.652 308.935 1.470.587

Norðureyri ehf 430 Suðureyri 6.287.625 2.800.889 -2.800.889 6.287.625

Oddi hf 450 Patreksfjörður 25.505.670 11.994.036 -11.994.036 25.505.670

Páll Helgi ehf 415 Bolungarvík 1.467.818 446.060 1.913.878

Siggi Bjartar ehf 415 Bolungarvík 657.340 74.025 -21.262 710.103

Sigurbjörg ehf 415 Bolungarvík 12.656.075 5.867.860 -5.867.860 12.656.075

Sjávargæði ehf 425 Flateyri 316.562 5.336 321.898

ST 2 ehf 520 Drangsnes 1.288.828 627.400 1.916.228

Stegla ehf 460 Tálknafjörður 3.569.596 1.467.728 -1.467.728 3.569.596

Sæfar ehf 510 Hólmavík 938.859 308.392 1.247.251

Útgerðarfélagið Borg ehf. 520 Drangsnes 288.866 58.997 347.863

Útgerðarfélagið Gummi ehf 520 Drangsnes 935.470 238.531 1.174.001

Útgerðarfélagið Skúli ehf 520 Drangsnes 3.149.839 1.730.394 -1.730.394 3.149.839

Vestfirðingur ehf 425 Flateyri 335.739 32.915 368.654

Vestri ehf 450 Patreksfjörður 5.963.382 2.809.219 -2.809.219 5.963.382

Þórsberg ehf 460 Tálknafjörður 12.156.703 5.596.910 17.753.613

Æður ehf Víðidalstungu 510 Hólmavík 503.878 118.740 622.618

Samtals 130.611.048 -115.053.232

Heimild: Fiskistofa

Veiðigjald 2014/2015

Fisktegund Alm. veiðigj. Sérstakt veiðigj.

Þorskur 8,98 4,32 kr/kg

ýsa 12,28 5,91 kr/kg

steinbítur 9,57 4,61 kr/kg

Kvótaleiga meðaltal 2014/2015 

þorskur 233 kr/kg

ýsa 263 kr/kg

steinbítur 118 kr/kg

Brennivín í búðir – svartadauða í sjoppur
Svo að Bakkus alsæll yrði, 
ógæfunnar magnist byrði
er á þingi vondra virði
vaxinn upp í Skagafirði. 

Óumdeilt er að áfengisneysla er lang-
mesta þjóðarböl okkar Íslendinga. 

Fylgifiskarnir eru drykkjulæti, 
nauðganir, fjártjón, rifrildi, sjálfsmorð, 
hjónaskilnaðir, heilsuspjöll margvísleg 
og skammlífi, sundrun fjölskyldna og 
þjáningar barna. 

Stór hluti umferðaslysa er ölv-
unarakstri að kenna, svo og helmingur 
banaslysa í umferð, en hvert slíkt er talið 
kosta þjóðfélagið 660 millj. og hvert 
alvarlegt slys 86 millj. 

Það er óhagganleg staðreynd, að eftir 
því sem auðveldara er að komast yfir 

áfengi, því meiri er neysla þess, með 
öllum ofangreindum afleiðingum, að 
viðbættu brottfalli úr vinnu og óheyri-
legum kostnaðarauka í fjársveltu heil-
brygðiskerfi því alkóhólismi er dauðans 
alvara – miskunnarlaus helfararsjúk-
dómur. 

Þegar þetta allt er haft í huga, hlýtur 
það að teljast með hreinum ólíkindum 
að á alþingi skuli hafa skotið upp þeim 
erindreka Bakkusar og áfengisauðvalds-
ins, sem vill færa verslun með áfengi frá 
ÁTVR og í stórmarkaði, matvöruversl-
anir og sjoppur og þar með milljarða-
virði í vasa kaupahéðna, í stað þess, eins 
og nú er, að láta áfengisgróðann áfram 
standa undir hluta af þeim ógæfukostn-
aði, sem nefnd ólyfjan veldur. 

Kári Stefánsson, líklegur forseta-
frambjóðandi, vill raunar meina að 1. 
flutingsmaður „Víns í verslanir“ Vil-
hjálur Árnason væri ekki enn kominn 
niður úr trjánum, og líklega má segja 
það sama um Áslaugu Örnu Sigur-
björnsdóttur, ritara Sjálfstæðisflokksins 
eftir lestur á grein hennar í Fréttablaðinu 
frá 4. febr. þar sem hennar lífsmottó felst 
í dægurlagatexta svohlljóðandi: “Frelsi 
er dásamlegt, ég geri það sem ég vil.“

Frjálshyggjan er skelfilegur sjúk-
dómur, á pari við áfengissýki og ein-
kennin eru dómgreindarbrestur, sið-
blinda og ómennskur þankagangur. 
Þessar meintu“frelsishetjur“ almenn-
ingshagsmuna vilja ósköp einfaldlega 
auka enn á óhamingju og vanheilsu 

samborgara sinna, en gleði og gróða 
kaupahéðna. 

“Á ég að gæta bróður míns? “ var einu 
sinni spurt. Hjá öllu sæmilegu fólki er 
svarið: Já. 

Nú hefur í þessu máli heyrst hand-
járnaglamur frá þingflokki Sjálfstæðis-
flokksins, þrátt fyrir að samkv. skoðana-
könnunum séu 62% þjóðarinnar andvíg 
áfengisógæfuaukanum sem gengur 
einnig gegn heilsueflingarmarkmiðum 
ríkisstjórnarinnar og allra samtaka í 
heilsu- og velferðarefnum. Ég neita að 
trúa því að þingmenn eins og Einar Kr. 
Guðfinnsson, Haraldur Benidiktsson, 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Elín Hirst 
og Vilhjálmur Bjarnason láti kúga sig til 
þessarar siðferðilegu aftöku.

Indriði aðalsteinsson, bóndi skjald-
fönn.
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Kampi: 

4 milljarða króna velta
Rækjuvinnslan Kampi ehf á 

Ísafirði er með stærstu fyrir-
tækjum á Vestfjörðum þegar 

litið er til framleiðslu og veltu. Tekjur 
fyrirtækisins á síðasta ári voru um 4 
milljarðar króna. Til samanburðar þá 
voru tekjur Hraðfrystihússins Gunnvör 
hf rúmir 4 milljarðar króna árið 2014. 
Kampi aflaði sér 7.000 tonna af hráefni 
og vann úr því til útflutnings 2.700 tonn 
af afurðum. Hjá fyrirtækinu starfa um 
40 – 45 starfsmenn og launakostnaður 
á síðasta ári var rúmar 270 milljónir 

Kampi ehf var stofnað í október 2007 
upp úr gjaldþroti Miðfells hf. Fyrsta 
heila starfsárið var 2008. Velta fyrirtæk-
isins frá 2008 til 2015 er samtals um 21 
milljarður króna og launagreiðslur um 
1,6 milljarður króna. 

Stærsti hluthafi í Kampa ehf er út-
gerðarfyrirtækið Birnir ehf og nokkrir 
af lykilstarfsmönnum fyrirtækisins eru 
einnig hluthafar ásamt öðrum einstak-
lingum. Í stjórn fyrirtækisins eru Jón 
Guðbjartsson, formaður og auk hans 
eru í stjórninni Brynjar Ingason og 
Shiran Þórisson. Rekstrarstjórar fyr-
irtækisins eru Albert Haraldsson og 
Brynjar Ingason. 

Rækjuvinnsla er löngu orðin alþjóð-
leg atvinnugrein. Kampi fékk á síðasta 
ári aðeins um þriðjung af hráefninu af 
Íslandsmiðum og um 2/3 hlutar voru 
innflutt. Mest af erlendu rækjunni kom 
frá austurströnd Kanada, en um 1000 
tonn koma frá vesturströnd Banda-
ríkjanna og um 500 tonn frá Noregi. 
Af þeim 2.300 tonnum af innlendu 
hráefni sem kom til vinnslu á síðasta 
ári kom þriðjungur þess eða um 770 
tonn af veiðum á innfjarðarrækju 
í Ísafjarðardjúpi. Staðsetning verk-
smiðjunnar á Ísafirði er því fjarri helstu 
rækjumiðunum. Að sögn Brynjars 
Ingasonar hafði Kampi ehf aðgang að 
um 1500 tonna kvóta af úthafsrækju 
á Íslandsmiðum á síðasta almanaks-
ári Þessi kvóti er í eigu Birnis ehf og 

viðskiptabáta Kampa. Kampi ehf hefur 
verið í viðskiptum við ýmsar útgerðir 
úhafsrækjubáta frá upphafi en lengst 
hafa viðskiptin verið við Ísborg ÍS frá 
Ísafirði, Valbjörn ÍS frá Bolungarvík 
og Vestra BA frá Patreksfirði. Þessir 
bátar eru gerðir út á rækjuveiðar 6 – 8 
mánuði á ári. 

Forsvarsmenn Kampa ásamt út-
gerðum rækjubáta við Djúp hafa ít-
rekað gert athugasemdir við lækkun 
á veiðistuðli á rækju í Ísafjarðardjúpi 
og finnst sá veiðistuðull sem Hafrann-
sóknarstofnun styðst við vera fjarri lagi. 
Áður fyrr hafi ákvörðun á kvóta verið 
miðuð við stuðulinn 1,0 af veiðivísitölu 
en nú sé miðað við 0,5, sem er 50% 
skerðing, eftir að veiðar hófust að nýju 
fyrir rúmum fjórum árum eftir margra 
ára stöðvun. Það leiðir til samsvarandi 
lækkunar á því magni sem leyft er að 
veiða úr Djúpinu. Albert og Brynjar 
telja þetta alltof mikla lækkun á stuðl-
inum og vilja því fá hlutfallið hækkað 
aftur þó ekki væri nema uppi 0,75. Þeir 
telja að fólk geri sér almennt ekki grein 
fyrir því hversu mikilvægur tekjupóstur 
veiðar í Ísafjarðardjúpi eru fyrir nær-
samfélagið við Djúp. 700 tonna út-

hlutun á rækjukvóta eins og sett var 
á í upphafi núverandi vertíðar þýða 
tekjur uppá ca 350 milljónir króna til 

útgerða rækjubátanna og rækjuvinnsl-
unnar sjálfrar. Við þetta bætist síðan 
öll sú þjónusta og aðkeypt aðföng sem 
útgerðirnar og vinnslan þurfa að leita 
til með á svæðinu. 

Þá nefna þeir einnig að breyting 
á veiðarfærunum geti leitt til aukins 
rækjukvóta. Brynjar bendir á að Neta-
gerð Vestfjarða hf hafi þróað nýjan 
rækjupoka, svokallaðan T 90 poka, 
sem geri það að verkum að smæsta 
rækjan (eins árs rækja og yngri) fer 
í gegnum pokann lifandi. „Kampi 
hefur beitt sér fyrir því að leyfi hefur 
fengist fyrir því að rækjubátar reyni 
þessa nýjung og vonandi leiðir það til 
þess að kvótinn verið síðar aukinn“ 
segir Brynjar. 

Kampi ehf á einnig húsnæði í Bol-
ungavík þar sem áður var Íshúsfélag 
Bolungarvíkur hf og rekur þar mjöl-
verksmiðju og vinnur hágæða rækju-
mjöl úr rækjuskelinni. Með því að 
vinna rækjuskelina á þennan hátt er 
Kampi er eina rækjuvinnslan á Íslandi 
sem sem fullvinnur hráefnið. Sam-
kvæmt því sem Brynjar og Albert hafa 
heyrt þá senda aðrar rækjuvinnslur 
sína rækjuskel annaðhvort til Primex á 
Siglufirði sem vinnur úr henni kítósan 
eða farga henni sjálfir á annan hátt t.d. 

með því að setja hana í sjóinn, sem 
reyndar er ekki leyfilegt að gera. Þá 
er þar líka tilbúinn fiskvinnsla í eigu 
Kampa sem reyndar er ekki starfrækt 
í svipinn. Þá leigir mjólkurvinnslan 
Arna húsnæði af Kampa undir rekstur 
sinn en Kampi aðstoðaði við að koma 
reksti Örnu af stað og á lítinn hlut í 
félaginu. Síðan á Kampi ehf á 50% hlut 
í Sædísi ehf sem á á Ísbjörninn ÍS 304. 

Albert segir að rækjuvinnslan gangi 
vel. Lækkandi afurðaverði frá síðasta 
hausti hafi verið mætt með lækkun á 
hráefnisverði og öflugt sölukerfi sýni 
sig með því að ágætlega hafi gengið 
að halda uppi fullri vinnslu þrátt fyrir 
þá lækkun sem orðið hafi á afurðar-
verðum. Lækkun á olíuverði hjálpi 
síðan útgerðunum til að mæta lægra 
hráefnisverði. 

Frá stofnun Kampa hefur verið ráð-
ist í 250 milljóna króna endurbætur á 
húsnæði og tækjum og draumurinn er 
síðan að geta nýtt orkuna betur sem 
verður til við rækjuvinnsluna segja þeir 
Albert og Brynjar„þar verður til mikill 
hiti sem í dag fer út í andrúmsloftið 
engum til gagns og æskilegt væri því að 
finna einhver verkefni sem gætu nýtt 
þessa orku til hagsbóta fyrir nærum-
hverfið“. 

albert Haraldsson. Myndir: Brynjar Ingason og Kristinn H. Gunnarsson.

Brynjar Ingason.

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is
Auglýsingasíminn er 578 1190

Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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Grunnskólinn á Birkimel 
Brjánslæk 22. febrúar 2016: 
Ágætu lesendur. 

Ástæða þessa bréfs er að mótmæla 
þeirri gerræðislegu ákvörðun bæjar-
stjóra Vesturbyggðar, Ásthildar Sturlu-
dóttur, að ætla að loka Grunnskólanum 
á Birkimel, og þannig stuðla að því að 
setja byggðina á Barðaströnd í eyði. Því 
hvergi höfum við fundið staf um þessa 
ákvörðun í fundargerðum bæjarráðs, 
bæjarstjórnar eða fræðslunefndar, að 
vísu eru ekki fundargerðir nr 14 og 19 
hjá fræðslunefnd á netinu, einungis er 
sagt frá þessu í stefnuræðu bæjarstjóra, 
en þar stendur orðrétt: 

„Gert er ráð fyrir að skólastarfi á 
Birkimel ljúki næsta vor, en vonandi 
þó aðeins í bili. Þá verða einungis 2 börn 
eftir í skólanum og því engin forsenda til 
að halda úti faglegu skólastarfi. Lausnir 
verða unnar í samráði við foreldra 
skólabarna“. 

Hefur það samráð við foreldra skóla-
barnanna farið fram? 

Faglegt skólastarf á ekki að felast 
í fjölda barna, heldur er það undir 
kennurum og skólastjórnendum komið 
að starfið sé faglegt. En jafn mikilvægt 
er að mennta börnin á Barðaströnd í 
sínu umhverfi eins og nemendum í 
þéttbýliskjörnunum er boðið upp á í 
sínu umhverfi. 

Nú þegar liggur hjá bæjarstjóra bréf 
frá núverandi kennara við Birkimels-
skóla, þar sem hann fer fram á áfram-
haldandi ráðningu við skólann og mun 
í framhaldi flytja með sína fjölskyldu á 
svæðið, munu þá bætast við tvö börn á 
skólaaldri. Mikilvægt er að þessu bréfi 
verði svarað með jákvæðum hætti strax. 
Því það vita allir að skóli sem er lagður 
niður er ekki opnaður aftur. 

Við lestur á stefnuræðu bæjarstjóra 
Vesturbyggðar þá kemur ýmislegt fleira 
í ljós. M.a. svo vitnað sé í hana beint : “ 
Mikilvægt að byggja upp sterkt skóla-
starf í samfélagi okkar enda skólinn 
grunnurinn að góðu samfélagi“. Þarna 
erum við sammála Ásthildi. Á öðrum 
stað stendur: „allt er þetta gert til þess 
að bæta búsetuskilyrði og gera sam-
félagið meira aðlaðandi fyrir íbúana, 
bæði núverandi og tilvonandi.“ Hljómar 
áhugavert fyrir suma, en það að loka 
Birkimelsskóla verður ekki til að bæta 
búsetuskilyrði hér á Barðaströndinni, 
hvorki fyrir okkur sem búum hér núna 
hvað þá sem einhverntíman hafa hugsað 
sér að fara að búa. Því það mun enginn 
láta sér detta í hug að fara að búa í sam-
félagi sem ekki hefur uppá að bjóða eðli-
legt skólaumhverfi. En öllum íbúum 
sveitarinnar koma skólamálin við, hvort 
sem við eigum börn í skólanum eða 
ekki. M.a. á síðasta öskudag buðu nem-
endur sveitungum upp á skemmtun og 
kaffisamsæti, góð mæting var sem er 
vel og var yngsti gesturinn á fyrsta ári 
og sá elsti á nítugasta og fyrsta ári. En 
hvað telst eðlilegt að bjóða upp á í góðu 
samfélagi? 

Á Patreksfirði er boðið upp á það sem 
kalla má eðlilega þjónustu sveitarfélags, 
þ. e. leikskóla, grunnskóla, tónlistar-
skóla, framhaldsskóla, lengda viðveru 
eftir skóla, íþróttahús, sundlaug, bóka-
safn, íþróttaskóla fyrir yngstu börnin, 
þjónustu fyrir aldraða s.s. selið og 
heimsenda matarbakka. Á Bíldudal 
er boðið upp á allflest af þessu og er 
verið að auka þjónustuna þar m.a. með 
stækkun íþróttahúss ofl. 

Aðgengi að öðrum þjónustuliðum 
eins og slökkviliði er til staðar, en er ekki 
lengur í boði á Barðaströnd, eins og for-
maður bæjarráðs mátti reyna fyrir rúmu 

ári síðan, þegar hann brenndist illa í 
bátsbruna, og loksins þegar slökkvi-
liðið mætti frá Patreksfirði var ekkert 
vatn í slökkvibílnum. Þrátt fyrir þetta 
hefur ekkert verið gert til að bæta úr 
slökkviliðsmálum á Barðaströndinni. 

Ykkur ætti öllum að vera ljóst hvað 
gerist þegar fámennur hópur (bæjar-
stjórn) tekur svo örlagaríkar ákvarð-
anir eins og gert var í Örlygshöfn á 
sínum tíma, þegar skólanum þar var 
lokað þrátt fyrir mótmæli íbúa gamla 
Rauðasandshrepps sem reyndu, líkt og 
við nú, að gera bæjarstjórn það ljóst 
hvað fellst í lokun skóla. En á þá var 
ekki hlustað og fóru 5 heimili strax úr 
sveitinni og ykkur er kunnugt um hver 
staða hreppsins er nú. Vonandi gerið 
þið bæjarstjórnarfulltrúar ekki sömu 
mistök og gerð voru þá!

Á Barðaströnd eru rekin á annan tug 
fyrirtækja, sem eru flest fjölskyldufyrir-
tæki. Það er í landbúnaði, útgerð, fisk-
eldi og ferðaþjónustu. Þessi fyrirtæki 
munu ekki þrífast, vaxa og dafna nema 
eðlilega verði staðið að skólamálum. 
Eitt lögbýli hefur nú nýverið skift um 
ábúendur, ungt fólk með lítið barn, 
eru með góða menntun fyrir búskap 
og eiga sér bjarta framtíð en að eigin 
sögn munu þau ekki búa áfram þegar 
barnið kemst á skólaaldur, ef skólamál 
verða í uppnámi. Eins hefur ungt fólk 
með lítið barn keypt fiskeldisfyrirtækið 
á Þverá í Vatnsfirði. 

Frá aldamótum hefur verið mikil 
uppbygging á mörgum jörðum og 
miklar fjárfestingar sem gera jarðirnar 
áhugaverðar til búskapar til framtíðar, 
til ættliðaskifta. En þá verða skólamál 
að vera í lagi. 

Það ætti öllum að vera ljóst að í dag 
er árið 2016, og engum dettur í hug að 
ætla fólki að senda ung börn í daglegan 
akstur yfir Kleifaheiði og um Rakna-
dalshlíð hvað þá í heimavist fjarri heim-
ili eða ætla fólki að leysa heimili upp 9 
mánuði á ári þannig að annað foreldri 
þurfi að flytja að heiman með börnin. 
Það að hafa skólann hér á Barðaströnd 
skiftir öllu um framtíð byggðar og ekki 
síst þau störf sem honum fylgja, og er 
nánast það eina sem sveitarfélagið hefur 
boðið uppá hér, og það eina sem farið 
er fram á. 

Ágætu bæjarstjórnarfulltrúar, byggð 
á Barðaströnd á góða framtíð ef skóla-
málum verður ekki haldið í gíslingu 
eins og nú er og vinsamlegast gerið 
ykkur grein fyrir því að við erum hluti 
af sveitarfélaginu sem skrifað er um í 
stefnuræðu bæjarstjóra. 

Virðingarfyllst. 
Jóhann Pétur og Halldóra,  

Brjánslæk

Bréf þetta er sent á alla bæjarstjórnar-
fulltrúa Vesturbyggðar, fræðslunefndar-
fulltrúa, öll heimili á Barðaströnd auk 
vestfirskra héraðsfréttablaða.

Jóhann Pétur Ágústsson og Halldóra 
Ingibjörg ragnarsdóttir, bændur 
Brjánslæk.

Harmónikkuball eldri borgara
Á sunnudaginn var haldið öðru sinni í vetur harm-
ónikkuball eldri borgara. Dansað var í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði undir hljóðfæraleik Árna Brynjólfssonar 
frá Vöðlum í Önundarfirði. Rauða kross deildin á Ísa-

firði stóð fyrir samkomunni og boðað var upp á kaffi 
og veglegar kökur. Allvel var mætt og skemmtu gestir 
sé hið besta. 



23Bændablaðið  |  fimmtudagur 7. júlí 2011

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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Stórtónleikar í Ísafjarðarkirkju
Laugardaginn 20. febrúar voru 

haldnir stórtónleikar á vegum 
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Þrátt 

fyrir afleitt veður var Ísafjarðarkirkja þétt 
setin og tónleikahald gekk samkvæmt 
áætlun. Fram komu strengjasveit TÍ, 
skólalúðrasveit og lúðrasveit TÍ og mið-
sveit stónlistarskólans. Strengjasveitin 
flutti Pétur og úlfinn þar sem sögumaður 

var Páll Gunnar Loftsson. Mikolaj Ólafur 
Frach, Patrekur Brimar Viðarson og 
Sævar Hrafn Jóhannsson skipuðu gítar-
trío sem flutti sígaunadans no. 1 eftir 
Joaquin Turino. Ólöf Máney Ásmundar-
dóttir og Eydís Eva Björnsdóttir flutti 
Samvest atriði 2016, lagði Mad World 
eftir R. Orzabal. Flutt var Ísafónían undir 
stjórn Madis Mäekalle. 

Tónleikarnir voru liður í degi tónlist-
arskólanna sem haldinn er hátíðlegur í 
febrúar ár hvert. Þá efna tónlistarskól-
arnir til hátíðar hver á sínum stað. Á 
landinu standa tónlistarskólarnir fyrir 
öflugu starfi. Alls eru um 90 skólar. Hjá 
þeim starfa um 900 kennarar og nem-
endur eru um 15.000. 
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Úttekt á stöðu kvenna  
í sauðfjárrækt
Landssamtök sauðfjárbænda fengu RIKK – Rannsóknastofnun í jafnréttis-
fræðum við Háskóla Íslands, til að vinna sérstaka fræðilega Úttekt á stöðu 
kvenna í sauðfjárrækt til að kanna hvort halli á konur í greininni og ef 
svo er, leita leiða til úrbóta. Fyrir liggur fyrsta skýrsla sem er niðurstaða 
þeirrar vinnu. 

Helstu niðurstöður eru eftirfarandi: 
• Aðgengi karla í sauðfjárrækt er að 

styrkjum og lánsfé er betra en kvenna 
í greininni. 

• Vísbendingar eru um að vinna 
kvenna í sveitum sé óskráð, ólaunuð 
og ósýnileg í opinberum gögnum. 

• Karlar í sauðfjárrækt eru frekar 
skráðir fyrir eignum og réttindum en 
konur, en rétt og sanngjörn skráning 
er mikilvægur þáttur jafnréttis. 

• Karlar í sauðfjárrækt afla sér meiri 
lífeyrisréttinda en konur í greininni. 

Helstu tillögur til úrbóta: 
• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-

neytið er hvatt til að endurskoða 
reglur um skráningu búa og eigna 
í landbúnaði með það að markmiði 
að tryggja rétt kvenna. 

• Bæta þarf skráningu á kyngreindum 
upplýsingum um einstaklinga innan 
greinarinnar og markvisst að inn-
leiða kynjasamþættingu til að tryggja 
að jafnréttissjónarmið komi til 
skoðunar á öllum stigum stefnumót-
unar og framkvæmdar bæði hjá hinu 
opinbera og samtökum bænda. 

• Þótt 40% stjórnarmanna í Lands-
samtökum sauðfjárbænda séu nú 
konur þurfa bændur að gæta að 
kynjasjónarmiðum við kosningar. 

• Mikilvægt er að styrkja tengslanet 
kvenna í landbúnaði. 

Nánar um verkefnið og 
helst niðurstöður. 
Ljóst er að víðast þar sem hjón búa 
með sauðfé leggja bæði af mörkum til 
búskaparins. Þótt tveir af fimm stjórn-
armönnum í Landssamtökum sauðfjár-
bænda séu konur eru vísbendingar um 
að kynjahalli sé til staðar innan sauð-
fjárræktar á Íslandi. Sterk rök hníga að 
því að betri innsýn inn í stöðu kvenna 
í greininni geti gefið haldbærar vís-
bendingar um hvernig vinna megi að 
umbótum í sauðfjárrækt, en ekki síður 
í byggðamálum, nýliðun, nýsköpun og 
í því að tryggja réttindi bænda. 

Í ljósi þessa fengu Landssamtök 
sauðfjárbænda Rannsóknastofnun í 
jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands 
– RIKK, til að vinna sérstaka fræðilega 
Úttekt á stöðu kvenna í sauðfjárrækt og 
er fyrsta áfanga nú lokið. Tilgangurinn 
er að skoða hvort halli á konur innan 
greinarinnar og ef svo er, skoða leiðir 
til úrbóta. Nokkur verkefni hafa verið 
sett á laggirnar til að bæta stöðu kvenna 
í landbúnaði undanfarin ár, s.s. jafn-
réttisnefnd Bændasamtaka Íslands og 
verkefnin Byggjum brýr, Fósturlands-
ins freyjur og Lifandi landbúnaður. 
Þessi verkefni hafa skilað ágætum 
árangri en ráðast þó ekki að rótum 
vandans. 

Segja má að niðurstöður rannsókna 

sem gerðar hafa verið á stöðu kynjanna 
í landbúnaði beri allar að sama brunni. 
Rétt og sanngjörn skráning eigna er 
mjög mikilvægur þáttur þegar kemur 
að jafnrétti kynjanna en enn hefur 
ekki verið framkvæmd ítarleg úttekt á 
eignaréttarstöðu kynjanna í landbúnaði 
hér á landi. Þó liggur fyrir að karlar eru 
fremur skráðir fyrir eignum, réttindum, 
fá beingreiðslur í meira mæli og afla 
sér meiri lífeyrisréttar. Jafnframt er 
aðgengi kvenna að styrkjum og lánsfé 
innan greinarinnar verra en karla. Þá 
koma fram vísbendingar um að vinna 
kvenna í sveitum sé óskráð, ólaunuð 
og ósýnileg í opinberum gögnum. Lítill 
hluti kvenna er virkur í félagsstörfum 
tengdum landbúnaði, bæði vegna mik-
ils vinnuálags og vegna þess að þær 
telja að rödd sín heyrist ekki innan 
félagasamtakanna. 

Í niðurstöðum þessa fyrsta áfanga 
úttektar á stöðu kvenna í sauðfjárrækt 
er lagt til að skráning á kyngreindum 
upplýsingum um einstaklinga sem 
starfa í landbúnaði verði bætt og að 
kynjasamþætting verði innleidd á 
markvissan máta innan landbúnaðar-
kerfisins, til dæmis hjá Bændasamtök-
unum, Búnaðarfélögum og í málefnum 
landbúnaðarins innan atvinnuvega- og 
ráðuneytis. Markmiðið er að tryggja að 
jafnréttissjónarmið komi til skoðunar á 
öllum stigum stefnumótunar og fram-
kvæmdar. 

Þá er bent á að mikilvægt skref í átt 
til aukins jafnréttis sé að aðildarfélög 
Landssamtaka sauðfjárbænda gæti 
að kynjasjónarmiðum við kosningu 

í stjórnir og önnur trúnaðarstörf. Enn 
fremur er lögð áhersla á að mikil-
vægt sé að styrkja tengslanet kvenna 
í landbúnaði og loks er atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið hvatt til 
að endurskoða reglur um skráningu 
búa og eigna í landbúnaði með það að 
markmiði að tryggja rétt kvenna. 

Mikill vilji er meðal forystufólks ís-
lenskra sauðfjárbænda til að jafna hlut 
karla og kvenna innan greinarinnar og 
er þessi fyrsti áfangi úttektarinnar því 
til vitnis. Bætt staða kvenna í sauð-
fjárrækt er ekki einungis réttlætis-
mál, heldur stuðlar að nýliðun innan 
greinarinnar og aukinni nýsköpun sem 

mikilvægt er að hlúa að til framtíðar. 
Í næstu áföngum úttektarinnar 

verður staða kvenna innan sauðfjár-
ræktar rýnd frá ólíkum sjónarhornum 
og markvissar tillögur til úrbóta settar 
fram. Þegar meginniðurstöður liggja 
fyrir er fyrirhugað að halda opna sam-
ráðsfundi með konum í sauðfjárrækt í 
heimabyggð þeirra þar sem ólíkar leiðir 
til úrbóta eru skoðaðar. 

Verkefnisstjóri af hálfu RIKK er 
Kristín I. Pálsdóttir en Svavar Halldórs-
son er verkefnisstjóri af hálfu Lands-
samtaka sauðfjárbænda. Úttektin er 
unnin með stuðningi frá Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytinu. 
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Frá réttum í minni Hlíð í Bolungavík.

Innanmeinin voru erfiðust
Samfylkingin hélt opinn fund 

á Ísafirði í síðustu viku undir 
yfirskriftinni Hvernig vinnur 

Samfylkingin? Framsögumenn voru 
Árni Páll Árnason, formaður Sam-
fylkingarinnar og Ólína Þorvarðar-
dóttir, alþingismaður. Pétur Markan 
sveitarstjóri í Súðavík var fundar-
stjóri. 

Árni Páll Árnason sagði í fram-
söguræðu sinniástæða væri til bjart-
sýni fyrir umbótasinnuð öfl og að 
hann hefði trú á því að þau gætu náð 
meirihluta á Alþingi. Benti hann á 
að stjórnarandstaðan hefði um 65% 
fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. 
Formaður Samfylkingarinnar gagn-
rýndi pólitískar áherslur stjórnar-
flokkanna í skattamálum og sagði 
þær gegn fjölskyldufólki. Áhyggju-
efni væru að þrír bankar væru til 
sölu en vitað væri að enginn gæti 
keypt. Mikilvægt væri að koma í veg 
fyrir að þeir yrðu seldir vildarvinum 
stjórnarherranna. 

Erfið staða Samfylkingarinnar 
væri ekkert launungarmál. Slæmar 
tölur í könnunum hefðu verið að 
tæta flokkinn í sundur. Það varð 
því að höggva á hnútinn, sagði Árni 
Páll, og það var gert með því að flýta 
landsfundi og kosningu nýrrar for-
ystu. Umboð formanns væri veikt 
eftir síðasta landsfund og það kæmi 
ekki greina að næsti formaður 

þyrfti að búa við sömu aðstæður. 
Að sögn hans þyrfti flokkurinn að 
svara spurningum sem stöðugt væru 
bornar fram um af hverju þetta og 
hitt hefði ekki verið gert á síðasta 
kjörtímabili, svo smd fiskveiði-
stjórnunin, stjórnarskrárbreytingar 
og Icesave. Vandinn væri að menn 
hefðu ekki komið sér saman um svör. 
Þau þyrftu að vera trúverðug. 

Varðandi sjávarútvegsmálin kom 
fram hjá formanni Samfylkingar-
innar að fyrningarleiðin væri enn 
skynsamlegust. Við stjórnarmynd-
unina eftir Alþingiskosningarnar 
2009 hefðu Samfylkingin boðið 
Vinstri grænum að stefna þeirra í 
sjávarútvegsmálum yrði óbreytt 
tekin upp í stjórnarsáttmála, en VG 
hefði hafnað því og þar með eigin 
stefnu. Það hefðu því miður ekki 
verið meirihluti fyrir því að fram-
fylgja stefnu flokkanna sem væru 
að mörgu leyti líkar. Sama hefði gilt 
um stjórnarskrárbreytingarnar, að 
það hefði ekki verið þingmeirihluti 
fyrir því að samþykkja nýja stjórn-
arskrá Stjórnlagaráðs. Þá kom fram 
hjá honum að það hefði verið mistök 
að sækja um aðild að Evrópusam-
bandinu án þess að bera málið undir 
atkvæði þjóðarinnar fyrst. 

Árni Páll Árnason vitnaði til 
afsökunarbeiðni Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur á símum tíma, 

en hún sagði að Samfylkingin hefði 
með stjórnarþátttöku sinni eftir 
kosningarnar 2007 gengið inn í 
óbreytt valdakerfi og ekki gert á því 
breytingar. Það hefði verið í andstöðu 
við tilgang flokksins sem var og er að 
breyta þjóðfélaginu í anda jafnaðar-
stefnu. Samfylkingin væri flokkur 
um árangur og breytingar en ekki 
kyrrstöðu. 

Mikið sundurlyndi einkenndi 
stjórnarmeirihlutann á síðasta kjör-
tímabili og sagði Árni Páll að innan-
meinin hefðu verið ríkisstjórninni 
erfiðust og að ríkisstjórnin hefði 
setið of lengi. Það hefði átt að efna 
til kosninga haustið 2012. 

Í máli Ólínu Þorvarðardóttur kom 
fram að væntingar til Samfylkingar-
innar við stofnun flokksins um alda-
mótin hefðu verið að flokkurinn yrði 
mótvægi við frjálshyggju og mark-
aðsvæðingu. En nú væru jafnmargir 
flokkar á vinstri væng stjórnmálanna 
og voru fyrir sameiningu flokkanna 
þegar Alþýðubandalagið, Alþýðu-
flokkurinn, Kvennalistinn og Þjóð-
vaki störfuðu. Samfylkingin hefði 
ekki efnt eigin samþykktir. Megin-
verkefnið væri að draga úr efnalegu 
og stéttalegu misrétti. 

Að loknum framsöguræðum 
hófust umræður sem snerust eðlilega 
mest um stöðu flokksins og leiðir til 
þess að snúa vörn í sókn. 

Mynd: Svavar Halldórsson.
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

14 3.  mars 2016

Fjölsótt Sólarkaffi 
Vestfirðinga á 
Suðurlandi
Sunnudaginn 14. febrúar sl. héldu 

Vestfirðingar á Suðurlandi fjölsótt 
sólarkaffi í Félagsheimilinu Stað á 

Eyrarbakka. Gestir voru á öllum aldri en 
elst var Jensína Guðmundsdóttir 98 ára, 
fyrrum húsfrú á Tannanesi í Önundarf-

irði, en hún kom í kaffið með nokkrum 
börnum sínum og tengdabörnum. 

Elfar Guðni Þórðarson, listmálari á 
Stokkseyri, var með málverkasýningu 
sem nefndist Frá Djúpi til Dýrafjarðar. 

Önfirðingurinn á Eyrarbakka, Víðir 

Björnsson, sýndi nokkrar af ljós-
myndum sínum sem hann hefur tekið 
á síðustu misserum í Flóanum og fyrir 
vestan. 

Vestfirska forlagið á Þingeyri sendi 
góðar kveðjur á Sólarkaffið með 
póstkortum til allra gesta og einnig 
fengu 10 þeirra eintök af bókunum 
Frá Bjargtöngum að Djúpi. Þingeyr-
ingarnir Gerður Matthíasdóttir og 
Ólafur Bjarnason sáu um að draga út 
hina heppnu gesti. 

Pétur Bjarnason frá Bíldudal kom 
með nikkuna og stjórnaði fjöldasöng og 
var mikil uppruna- og átthaga stemmn-
ing hjá sólarkaffisgestunum. 

Jensína Guðmundsdóttir 98 ára með börnum sínum; Guðrúnu Ingimundar-
dóttur og Þorsteini Ingimundarsyni og tengdadóttur.



 
Tæki til vetrarþjónustu 

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

Stundum þarf maður 
bara smá frið

íshúsið

hljóðlátu vifturnar



Í tilefni af 30 ára afmæli okkar 
bjóðum við góðan afslátt í verslunum okkar 1.-5. mars. 

Kíktu við. Kaffi á könnunni.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Vélsmiðjan Þristur, Sindragötu 8 & Þristur ORMSSON, Hafnarstræti 12

Vélsmiðjan ÞRISTUR 30 ára

Vélsmiðjan Þristur var stofnuð þann 1. Mars 1986

30 30

Komdu í afmælisveisluna og nýttu þér frábær tilboðsverð

30Þurrkarar

AEG Þurrkari T76280AC 
8kg. barkalaus
HT916 096 824

AEG Þurrkari T61271AC 
7kg. barkalaus
HT916 097 666

30%
afsláttur

Verð áður
kr. 119.900,-

Nú kr. 83.930,-

Verð áður
kr. 129.900,-

Nú kr. 90.930,-

AEG uppþvottavél 
FSILENCM2P Stál
HT911 444 340

AEG uppþvottavél 
SILENCW2P Hvít
HT911 444 339

Uppþvottavélar 30%
afsláttur

Verð áður
kr. 139.900,-

Nú kr. 97.930,-

Verð áður
kr. 129.900,-

Nú kr. 90.930,-

55” Samsung UHD
4K LED sjónvarp með 
þráðlausu interneti

Use the negative white logo
on darker coloured backgrounds

Use the negative white logo
on darker coloured or BLACK backgrounds

Use the positive BLACK logo
on lighter coloured or backgrounds

Use the positive BLACK logo
on lighter coloured or backgrounds

UE55JU6415UXXE

RÉTT VERÐ 269.900,-

NÚ Kr. 199.900,-

30

30

25
ÁR 

HJÁ

30%
afsláttur

VÍNGERÐAREFNI 
Gerðu þitt eigið gæða vín! 

30% AFSLÁTTUR

ÚRVAL AF VÖNDUÐUM 
HESTAVÖRUM*

*ekki afsláttur af fóðurvörum

30% AFSLÁTTUR

ALLAR BÍLAPERUR,  RÚÐUÞURRKUR
OLÍUSÍUR OG LOFTSÍUR

30% AFSLÁTTUR TOPTUL
VERKFÆRI 

30% afsláttur

Hafnarstræti 12
Sindragötu 8

30

Kíktu við. 
Kaffi á könnunni.


