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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

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

7. apríl 2016 • 7. tölublað 5. árgangur

Aldrei fór ég suður á Ísafirði
Vestfirskir tónlistarmenn komu saman fyrir páska í Edin-
borgarhúsinu til styrktar Unicef. Flutt voru fyrir fullu húsi 
lög eftir rokkhljómsveitina heimsfrægu Fleetwood Mac. 

Þetta var einn af fjölmörgu tónlistarviðburðunum á Ísafirði 
í tengslum við Aldrei fór ég suður hátíðina. 



Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Kiwanis 
á Ísafirði 
40 ára
Kiwanisklúbburinn Básar á Ísa-

firði varð 40 ára þann 31. mars 
síðastliðinn. Af því tilefni var 

haldinn sérstakur hátíðarfundur og 
veittir styrkir til samfélagsverkefna á 
Ísafirði. Það voru 19 menn sem komu 
saman á sínum tíma og stofnuðu fé-
lagið. Fyrsti formaður var Sturla Hall-
dórsson, yfirhafnarvörður. Eitt stofn-
félaga Sveinbjörn Björnsson er enn 
starfandi og sat fundinn í síðustu viku. 

Styrki fengu Listaskóli Rögnvaldar 
Ólafssonar, Tónlistarskóli Ísafjarðar, 
Grunnskóli Ísafjarðar, leikskólarnir í 
Ísafjarðarbæ, Sigurvon, krabbameins-
félag, Fjölskyldumiðstöð Ísafjarðar, Ísa-
fjarðarkirkja, orgelsjóður. 

Hnífsdalur 
30 ára ferm-
ingarafmæli
Um páskana hittust nokkrir Hnífs-
dælingar sem áttu þá 30 ára ferm-
ingarafmæli. Það var Kristján Valur 
Ingólfsson, núverandi vígslubiskup á 
Skálholti sem fermdi þau. En Kristján 
var á Ísafirði um tíma þar sem  Jakob 
Ágúst Hjálmarsson, sóknarprestur var 
í leyfi. Að sögn Róberts Heimis Hnífs-
dals Halldórssonar hafði hópurinn ekki 
hist lengi og þau áttu ánægjulega sam-
veru. Þau voru 12 sem fermdust saman 
og sjö þeirra hittust um páskana.

„Föstudagskvöld og allur laugar-
dagurinn fyrir páska leið mjög hratt 
enda samheldinn hópur.

Dagskráin var eftirfarandi:
Föstudagskvöld á húsinu til að hita upp 
og segja sögur sem þola ekki dagsljósið 

Laugardagur kl 13. Barnaskólinn 
og kapellan í Hnífsdal, sagðar enn flr 
sögur, gengið um bæinn bankað uppá 
hjá góðu fólki.

Endað í kirkjugarðinum í Hnd. Áður 
en var farið í kaffi til Rúnu og Dóra 
foreldra Róberts.

Um kvöldið var frábær sameigin-
legur kvöldverður í „skúrnum“ á Hús-
inu. „

Ráðning Orkubússtjóra  
til Ríkisendurskoðunar
Ríkisendurskoðun hefur fengið 

beiðni um að stofnunin athugi 
ráðningu nýs Orkubússtjóra. Þórir Ósk-
arsson sviðsstjóri stjórnsýslusviðs sagði 
aðspurður að í stuttu máli mætti segja 
að það erindi sem Ríkisendurskoðun 

barst „hafi verið að athuga hvort stofn-
unin sæi ástæðu væri til að fara yfir 
umrætt ráðningarferli. Við höfum enn 
ekki tekið málið til skoðunar og því er 
enn óljóst hvort og þá með hvaða hætti 
við gætum haft aðkomu að málinu.“

Vesturbyggð kaupir 
íbúðarhúsnæði
Sveitarfélagið Vesturbyggð hefur 

fest kaup á íbúðarhúsnæðinu 
Tjarnarbraut 3 á Bíldudal. Kaup-

verð var 3.389.000 kr. Þórir Sveinsson, 
starfandi bæjarstjóri segir að húsnæðið 
þarfnist mikilla endurbóta t.d. er efri 
hæðin óíbúðarhæf að sögn hans og 
unnið er núna að því að gera efri hæð-
ina upp. Áætlun um heildarkostnað á 
endurbótunum fyrir allt húsið liggur 
ekki fyrir að svo stöddu. 

Um ástæður þess að sveitarfélagið 
réðist í kaupin segir Þórir: 

„Íbúum á Bíldudal hefur fjölgað á 
undanförnum mánuðum og fyrirtækin 
á staðnum hafa auglýst eftir starfsfólki. 
Því skortir húsnæði fyrir nýja íbúa 

sem vilja flytja til staðarins og starfa 
þar. Varðandi Tjarnarbraut 3 þá er á 
neðri hæðinni staðsett þar húsnæði 
heilsugæslustöðvarinnar en á efri hæð-
inni er íbúð sem staðið hefur auð og 
þarfnast viðgerðar. Heilsugæslustöð-
inni er ætlað húsnæði í nýbyggingu 
eða nýrri viðbyggingu við íþróttamið-
stöðina Byltu og losnar þá húsnæði 
í Tjarnarbraut 3. Sveitarfélagið hefur 
keypt Tjarnarbraut 3 af ríkissjóði og 
er ætlunin að útbúa íbúðir í því hús-
næði til að mæta húsnæðisskortinum 
á staðnum. Ennfremur stendur til að 
flytja bókasafnið úr núverandi hús-
næði að Dalbraut 8 og fjölga þannig 
enn íbúðarhúsnæði. Svar við fyrirspurn 

þinni er þá að: Sveitarfélagið er að gera 
sitt til að reyna að fjölga íbúðarhúsnæði 
á Bíldudal til að mæta húsnæðisskorti 
á staðnum.“

Aðspurður svarar Þórir Sveinsson 
því til að húsnæðið sé ekki keypt fyrir 
Arnarlax og að fyrirtækið hafi ekki sent 
inn erindi um kaup á þessu húsnæði. 

Laun Orkubús-
stjóra 1,4 milljónir 
króna á mánuði
Laun Kristjáns Haraldssonar, 

Orkubússtjóra eru 1.385.687 
kr á mánuði. Þá hefur hann 

afnot af íbúðarhúsnæðnu á efri hæð 
Seljalandsvegar 16 á Ísafirði í eigu 
Orkubús Vestfjarða og greiðir 44.000 
kr á mánuði í húsaleigu. 

Laun Orkubússtjóra eru ákveðin í 
Kjararáði. Það ákvað með sérstökum 
úrskurði 29. Júní 2013 að launin 
skyldu miðast við launaflokk 502-136 
og að auki skyldu greiddar 41 yfir-
vinnueiningar á mánuði. Hver eining 
er 1% af mánaðarlaununum. Launin 
skv launaflokknum eru nú 893.687 
kr/mán og með föstu yfirvinnunni 
samtals 1.259.715. 

Þá er kveðið á um það í úr-
skurðinum að framlag fyrirtækisins 
í lífyerissjóð skyldu verða samtals að 
meðtöldu framlagi í séreignarlífeyris-
sjóð 20% af launum. Þetta var ákveðið 
til þess að mæta því að orkubúinu 
var breytt úr ríkisstofnun í opinbert 
hlutafélag . Sú breyting hafði áhrif á 
réttindin í lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins. Samkvæmt upplýsingum 
Kristjáns Haraldssonar greiðir Orku-
búuið samtals 10% framlag í lífeyris-
sjóð hans vegna og mismuninn upp 
í 20%, sem er 10% af launum, fær 
hann greiddan ofan á launin. Því eru 
mánaðarlaunin samtals að því með-
töldu 1.385.687 kr. 

Stjórn Orkubúsins hefur ákveðið að 
ráða Elías Jónatansson, bæjarstjóra í 
starf Orkubússtjóra og ákvað að ganga 
til samninga við hann um starfið. 
Viðar Helgason, stjórnarformaður 
hefur ekki svarað fyrirspurnum 

blaðsins Vestfirðir um viðræðurnar 
við Elías um starfskjör. En stjórnin 
er bundin af ákvörðun Kjararáðs um 
starfið. 

Efri röð frá vinstri.  Sólrún Kristinsdóttir, Margrét Katrín Guðnadóttir, Harpa 
lind Kristjánsdóttir, aníta Ólafsdóttir, róbert H Hnífsdal Halldórsson Neðri 
röð frá vinstri Björgvin arnar Björgvinsson, Karítas E Kristjánsdóttir, Ólafur 
ragnar Hjálmarson, sr Kristján Valur Ingólfsson Vígslubiskup.

Kristján Haraldsson.

Viðar Helgason.



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól 
og gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum 
Euro NCAP. Ford Kuga er í boði sjálfskiptur og beinskiptur, dísil eða bensín.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km.  
CO2 losun 135/140 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, Ford 
SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8” snertiskjár í miðjustokk, 4,2” TFT litaskjár í mælaborði, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra 
aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn Ford Kuga 
með íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Allir sem reynsluaka nýjum Ford hjá Brimborg í apríl fara í pott og geta haft 
heppnina með sér. Heppinn þátttakandi verður svo dreginn út 2. maí.

Einnig verða tveir aukavinningar frá WOW air að verðmæti  100.000 kr. dregnir út.

Ferðafjör Ford Reynsluaktu nýjum Ford og þú gætir  
unnið 300.000 kr. gjafabréf frá WOW air.

Ford_Kuga_wow_5x38_20160322_END.indd   1 22.3.2016   16:25:40
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Panamaskjölin hafa hrundið af stað óvæntri atburðarrás á Íslandi. 
Almenningur hefur sett fram kröfu um siðaskipti í íslenskum stjórn-
málum.  Eftir fjölmennasta mótmælafund  sögunnar á mánudaginn 

blandast engum hugur um að stjórnmálaflokkarnir eiga enga undankomuleið 
frá því verkefni að endurbæta stjórnmálinætli þeir sér að eiga einhvert traust 
kjósenda.

Það er athyglisvert að það eru ekki upplýsingar um bein lögbrot ráðamanna 
sem kveikja eldana heldur snýst reiðin meira að sérhygli og sérmeðferð 
auðmanna og valdamanna. Krafan er að þessir þjóðfélagshópar deili kjörum 
með almenningi, taki þátt í samfélaginu og leggi sinn skerf af mörkum til 
þess að standa undir velferðarkerfinu. Það er óásættanlegt að auðugt fólk fái 
lækkun á sköttum og skyldum en sjúklingar og aldraðir búi við skerðingu á 
sínum kjörum vegna þess.

Það er óásættanlegt að sumir geti geymt fé sitt í öðru efnahagskerfi og annarri 
mynt en almenningi er gert að búa við, sérstaklega meðan gjaldeyrishöftin 
binda landsmenn við íslensku krónuna og háu vextina sem einkenna íslenskt 
þjóðfélag.  Þeir sem nýta sér fjárhagsleg hagkvæm lagaleg úrræði fengin fram 
vegna áhrifa og tengsla við stjórnmálaflokkana hafa gengið algerlega fram 
af almenningi.

Reiðin er svo mikil að engu máli skiptir sú málsvörn valdaflokkanna að margt 
gangi vel í þjóðfélaginu, kaupmáttur fari vaxandi, samningar komnir við kröf-
uhafa í íslensku gjaldþrotabankabúin  og fyrirsjáanlegt er að gjaldeyrishöftum 
verði aflétt. Ríkisstjórnin hefur svo merkilegt sem það er af mörgu að státa 
sem til framfara horfir. En eitt verður henni að falli. Það er gamla hugarfarið.  

Það er það sem þjóðin hefur áttað sig á nú eftir Wintrismálið, aflandsfyrir-
tækjaflækjur forystu Sjálfstæðisflokksins, Kastljósþáttinn á sunnudaginn og 
hrokafulla framgöngu oddvita yfirstéttarinnar, Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar formanns Framsóknarflokksins og forsætisráðherra.  Öll þessi 
atburðarrás hefur dregið fram í dagsljósið úr skúmaskotum karabíska eyja-
hafsins að gamla spillta hugarfarið frá 2007 sem fór með þjóðina fram af 
bjargbrúninni er þarna ennþá. 

Stjórnarflokkarnir frá 1995-2007 um 12 ára skeið , Sjálfstæðisflokkur og 
Framsóknarflokkur, fóstruðu með margvíslegum pólitískum áherslum um 
þjóðfélagsbreytingar í anda nýfrjálshyggjunnar hugarfar sérhyggjunnar, 
einkum innan fjármálakerfisins og sjávarútvegsins. Þetta er alþjóðleg þróun 
sem verið hefur í gangi meira og minna um 30 ára skeið. Enda má sjá að 
hneykslismálin vegna Panama skjalanna teygja sig um allan heim, frá Íslandi 
til Úkraníu og frá Rússlandi til  Bretlands. 

Sjúkdómseinkenni þessa hugarfars er skefjalaus egóismi. Hann birtist í því 
að sem minnstar hömlur eigi að leggja á gróðafíkn manna og að það sé 
þjóðfélaginu fyrir bestu að fáir verði ríkir og valdamiklir. Auði og völdum 
fylgir spilling og kúgun. Það höfum við mátt sjá á Íslandi. Það höfum við líka 
fengið að sjá á Vestfjörðum.

Íslenskur almenningur hélt að stjórnarflokkarnir gömlu hefði séð að sér 
eftir eitt kjörtímabili í stjórnarandstöðu eftir hrun og treystu þeim fyrir 
stjórnartaumunum á nýjan leik. Fólkið hélt að egóisminn hefði þokað fyrir 
samfélagslegri ábyrgð. Það hélt að forystumenn þessara flokka hefðu lært af 
hruninu og endurbætt sín siðferðilegu viðmið. Fólkið hélt að þessi hópur 
þjóðfélagins væri búinn að læra af hruninu og hefði úthýst spillingunni sem 
var orsökin af þessum óförum. 

En svo kemur Wintris og almenningur sér inn í hugarheim yfirstéttarinnar 
og sér að ekkert hefur breyst. Það er enn sami egósminn.  Yfirstéttin telur 
enn að eðlilegt og sjálfsagt sé að hún búi í öðrum heimi en almenningur. 
Henni finnst enn eðlilegt að koma sér undan því að leggja til samfélagsins. 
Henni finnst enn eðlilegt að geyma eignir sínar erlendis í leyniskjólum. Að 
vísu hefur það þó breyst að hin spillta yfirstétt veit að almenningi líkar þetta 
ekki og fer þess vegna með löndum í skjóli nætur. 

Það hefur líka breyst að yfirstéttin veit að almenningur mun ekki eftir bú-
sáhaldabyltinguna taka því þegjandi að hugarfarið er enn það sama. Þess 
vegna var mikilvægt að leyna því að hugarfarsbreytingin var gabb aldarinnar. 
En Wintris opinberaði sannleikann. Og vonbrigði almennings eru sár og 
enn sárari af því að hann var blekktur. Þess vegna falla hrokagikkir valds og 
spillingar hver af öðrum með forsætisráðherrann fremstan í flokki. Það var 
kominn tími til að siðaskiptin í íslenskum stjórnmálum hæfust fyrir alvöru.  

Kristinn H. Gunnarsson

Siðaskipti 
framundan

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Á skírdag opnaði Ólöf Dómhildur 
Jóhannsdóttir, bæjarlistamaður 
Ísafjarðar 2015, sýningu á verkum 
sínum. Verkin eru afrakstur vinnu 
sem hófst fyrir um þremur árum 
með gjörningi þar sem hár listakon-
unnar var klippt af við hnakka. Í 
verkunum er skoðað lifandi tengsl 
þess dauða við mannslíkamann 
ásamt því ferli að vaxa. Á sýn-
ingunni eru ljósmyndir, hljóðverk 
og verk unnin úr hári.
Ólöf Domhildur Jóhannsdóttir var 
við nám við Listaháksóla Íslands og 
útskrifaðist þanan með BA gráðu 
árið 2006. Hún stundaði einnig 
ljósmyndanám við Iðnskólann í 
reykjavík 2008 og lauk MA námi 
í hagnýtri menningarmiðlun frá 
Háskóla íslands 2015. Hún var 
verkefnastjóri og síðan rekstrar-
stjóri Edinborgarshússins á Ísafirði 
á árunum 2012-2104 og kennir ný 
myndlist og Fab Lab á öllum stigum 
við Grunnskólann á Ísafirði.

Fátt benti til þess að fyrir skömmu að 
bresta myndi á með fárvirði í stjórn-
málunum. Á fundi fyrir austan fyrir 
skömmu sagði forsætisráðherrann 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
að aðstæður væri góðar í íslensku 
efnahagslífi og bjart framundan. Ei-
ríkur Jónsson, fyrrverandi formaður 
Kennarasambandsins varð mátulega  
uppnæmur við tíðindin:

Enn á ný þar öllu lofa
ótrúverðugt þetta lið.
Ef Framsókn færi bara að sofa
fengi landinn kannski frið.

Forsetaframbjóðendum fjölgar jafnt 
og þétt.  Indriði Aðalsteinsson, bóndi á 
Skjaldfönn  sá á þessu spaugilega hlið:

Afskaplega utangátta
áfram skunda nú með hraði.
Jólasveinar einn og átta
eru á leið á Bessastaði.

Svo fóru að dragast upp á himin-
inn kólguský. Fréttir fóru að berast af 
aflandseyjaeign Sigmundar Davíðs 
forsætisráðherra eða eiginkonu hans 
og reyndar fleiri ráðherra. 

Stjórnarliðar voru spurðir um  leyni-
reikninga. Brynjar Níelsson, Sjálfstæð-

isflokki kvað menn mættu sín vegna  
fara alveg inn í svefnherbergi til þess 
að leita, það væri ekkert að finna hjá 
honum. Reyndar væri ekkert að gerast 
í svefnherberginu, sagði Brynjar.

Af því tilefni orti Eiríkur Jónsson:
Ekkert þar er um að vera
aldrei neitt að gera.
Fölnað blóm í föðurlandi
fúið sprek í engu standi. 

Indriði setti þetta saman og lét það 
fylgja með að lesendur myndu geta sér 
til um það við hvern væri átt og var þá 
greinilega að vísa til síðustu kosninga-
baráttu þar sem mikið var talað um 
hrægamma:

Með gremjuglampa í augum
geðvondur, slappur á taugum.
Eigin sér gröfina grefur
hjá gullslegnum hrægammi sefur.

Indriði bætti svo við þegar farið var 
að þrengjast hringurinn um forsætis-
ráðherrann.

Í framsóknar fúlasta pytti
Ég forsætisráðherra hitti
Sem var alveg snar
Því sokkinn hann var
alveg upp fyrir mitti.

Svo var það kastljósið á sunnu-
daginn. Indriða Aðalsteinsson kveður 
sér hljóðs:

Sigmundur við hrægammana harður 
 glímir

einn þeirra í fiðri fínu
fann hann upp í rúmi sínu.

Bjarni ekki leikinn er í landafræði
auð að fela er volk og vafi
vistaði hann loks á Indlandshafi.

Ólöf Norðdal liggur ekki á liði sínu
álverssilfursauðinn góða
ötul flytur milli þjóða.

Ekki á landinn herra slíka að kjósa  
 og kjassa

sem úti sínar evrur fela
áfram hiklaust ljúga og stela.

Sláum botninn í þáttinn með þessum 
aflandseyjakveðskap.

Bestu vorkveðjur af Traðar-
stígnumog setjum fram ósk um batn-
andi tíð með hækkandi sól á himni 
þjóðarinnar.

Kristinn H. Gunnarsson 



Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Með Waterwall-tækni er enginn blettur sem sleppur. 
Jöfn og kraftmikil gusan gefur góðan árangur auk þess sem 
þvottatíminn styttist.

Hálf-stillingar þegar 
minna leirtau er og 
hægt að stilla  á efri 
eða neðri skúffu.

Hægt er að stilla 
svæði í neðri skúffu
á kraftþvott.

Stjórnborð ofan á 
hurð. Skemmtileg 
lýsing í hurð og í vél.

SAMSUNG WF70
7 KG. 1400 SN.

KR. 89.900,-
Tilboðsverð: 79.900,-

SAMSUNG WF12
12 KG. 1400 SN.

KR. 174.900,-
Tilboðsverð: 149.900,-

SAMSUNG DW80
8 kg Þurrkari
KR. 149.900,-

TM TM

SAMSUNG WF80
8 KG. 1400 SN.
KR. 104.900,-

Tilboðsverð: 89.900,-

TM

SAMSUNGSetriD.iS

Framhlið úr burstuðu stáli / Skjár á hurð, blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun / Orkunýtni A++ / Orkunotkun 
á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind 
efst fyrir hnífapör með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + 

"WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm
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Kardimommu-
bærinn á Þingeyri
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri 

frumsýndi fyrir páskana leikritið 
gamankunna Kardimommubæinn 

eftir Norðmanninn Törbjörn Egner. 
Sýningarnar voru svo vel sóttar að 

bæta varð við aukasýningum. Þessar 
myndir voru teknar á frumsýningunni. 
Félagsheimilið á þingeyri var þétt setið 
og leikaranir sýndu góð tilþrif bæði í 
leik og söng. 

Panamaskjölin valda straumhvörfum
Skjölum sem lekið var frá fyr-

irtæki í Panama hafa valdið 
straumhvörfum í þjóðmála-

umræðunni á Íslandi og þótt víðar 
væri leitað. Einkum eru það eigna-
menn sem vilja leyna auði sínum fyrir 
yfirvöldum eigin lands, sem hafa nýtt 
sér þjónustu Panamafyrirtækisins. Á 
Íslandi virðist viljinn til leyndarinnar 
hafa verið óvenjumikill. Samkvæmt 
gögnunum eru um 600 Íslendingar 
nafngreindir í skjölunum og er þess 
að vænta að nöfn þeirra verði birt á 
næstu vikum. 

Kastljósþátturinn í Ríkisútvarpinu 
á sunnudaginn varð áhrifameiri en 
fyrirfram var talið. Forsætisráðherra 
landsins og ríkisstjórnin voru að falli 

komin á þriðjudaginn þegar gengið var 
frá blaðinu til prentunar. Tveir aðrir 
ráðherrar eru tengdir við aflands-
fyrirtæki og það skýrir myndina í 

Süddeutsche Zeitung. Tveir borgar-
fulltrúar hafa verið nafngreindir og 
annar þeirra hefur þegar sagt af sér. 
Gjaldkeri Samfylkingarinnar ákvað 

að segja af sér vegna eignarhalds á 
félagi í Lúxembúrg. Víst er að þegar 
fleiri nöfn verða birt að það muni hafa 
afleiðingar. 

Það sem sker í augu og þýska myndin 
ber með sér er hversu langt virðist hafa 
verið gengið í því á Íslandi að snið-
ganga dagsljósið. Það vekur mikla 
athygli erlendis. Viðbrögð almennings 
urðu strax afar hörð með fjölmennasta 
mótmælafundi sögunnar á Austurvelli 
á mánudaginn. Það er athyglisvert þar 
sem ekki eru uppi miklar fullyrðingar 
um að lög hafi verið brotin. Svo virðist 
sem krafa almennings sé um þjóðfélag 
þar sem ráðamenn lifi og starfi eftir 
sömu lögum og aðstæðum sem öðrum 
landsmönnum eru ætluð. Það verða 
áhugaverðir tímar framundan þar 
sem meginreglur þjóðfélagsins verða 
til umfjöllunar með það að markmiði 
að skapa réttlátt þjóðfélag. 
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Áttu ekki skíði? 
Hreppsnefndin á Hólmavík
af heimskupörum virðist rík. 
Meira en dapurt málið er. 
Mun það aðeins kynna hér. 
Vegna fréttar hér í síðasta tölublaði 

um að mér undirrituðum, bónda á 
Skjaldfönn við Djúp í Strandabyggð, 
hafi af sveitarstjórn verið neitað um 
lítilsháttar snjómokstursfyrirgreiðslu, 
er ég þurfti nauðsynlega að komast 
heim eftir 3 ½ mánaðar fjarveru, er 
ekki hjá því komist af minni hálfu að 
útskýra nánari málavexti. 

Segir fátt af einum
Undanfarinn áratug hef ég þraukað 
einn að vetrinum á Skjaldfönn, en 
konan mín Kristbjörg Lóa Árnadóttir 
unnið þann tíma í Reykjavík, ýmist sem 
leikskólastjóri eða leikskólakennari. 

Skjaldfannardalur er snjóþungur og 
veðravíti í austan og n-austan áttum, 
vegasamband stopult og snjóflóða-
hætta við bæ og útihús. Í fyrravetur 
var hvorki síma- eða netsamband í 3 
vikur samfleytt í stöðugri ótíð og varð 
konan mín að leggja fram formlega 
kæru hjá Sýslumanninum í Kópavogi 
til að fá úr því bætt. 

Árin þyngjast á herðunum og það 
segir fátt af einum við þessar kringum-
stæður. Það var því tæpast í boði lengur 
fjölskyldu og velunnara vegna að halda 
uppteknum hætti. Það varð því að ráði 
að vinir mínir og stéttarbræður á 5 
bæjum beggja vegna Hólmavíkur tækju 
fé mitt í fóstur frá miðjum nóvember 
til miðs apríl, ef veður og færð lofuðu 
þá að skila því heim. 

Áttu ekki skíði
Síðan hringi ég í Andreu sveitarstjóra 
24. febrúar til að óska eftir snjó-
mokstursaðstoð ef á þyrfti að halda, 
til að komast heim viku síðar. Á hana 
komu vöflur, vildi meina að nú væri ég 
sumarbústaðarmaður sem sér kæmi 
ekkert við. 

Þá hringdi ég í Jón Gísla Jónsson 
oddvita, sem sagði að þetta þyrfti nú að 
skoða. Góðri viku síðar eða 4. mars fékk 
ég svo þvert nei við þessari málaleitan 
svo ekki var þarna um neina óund-
irbúna fljótfærnisákvörðun að ræða. 
Ég skal viðurkenna að fyrst trúði ég 
ekki mínum eigin eyrum, síðan varð ég 
mjög dapur og loks reiður, afar reiður. 

Ég þakkaði þó mínum sæla fyrir að 
bera enga ábyrgð á þessari sveitarstjórn 
því vegna fjarlæðar og sauðburðaranna 
gáfum við hjónin okkur ekki tíma, 
aldrei þessu vant, að mæta á kjörstað. 

Í kaupfélagsdyrunum á leið vestur 
og heim mætti ég hólmvískum góð-
borgara sem spurði mig frétta. Ég sagði 
á hvaða leið ég væri, en óvíst um ferða-
lok þar sem sveitarstjórn væri búin að 
lýsa mig útlægan og óferjandi öllum 
bjargráðum. Þá svaraði viðmælandinn: 
Áttu ekki skíði? 

Ekki á sakaskrá
Heim komst ég þó skíðalaust, en varð 
að ganga síðustu 5 km. með poka á 
baki og snjóþotu frá Birki í Tröllatungu 
í eftirdragi. Ég hafði raunar á öllum 
mínum 75 árum aldrei lent í verra færi, 
brotnaði niður úr glerungsskán í öðru 
hverju spori, en skrikaði til hliðar á 
glerungnum í hinu, en þetta hafðist 
þó. Og svo komu skíðin sér vel til 
milliferða. Nú á maður auðvitað ekki 
að vera lengi reiður, en heimska og 
rangsleitni hefur alltaf farið illa í mig. 

Sem hreppsnefndarmaður í Naut-
eyrarhreppi í 20 ár hvessti oft í kringum 
mig, en á þeim vettvangi reyndi ég alltaf 
að skýla lítilmagnanum. Og hvernig 
sem nú á því stóð, hlaut ég ávallt ör-
ugga endurkosningu. Ef ég hefði verið 
ofbeldismaður, þjófur, fyllibytta eða 
sérstakur búskussi, væri skiljanlegra 
að sveitarstjórn Strandabyggðar færi 
að leggja steina í götu mína með áð-
urgreindum hætti. 

En í síðasta Vestfjarðablaði nefnir 
sveitarstjóri ekkert slíkt, heldur hitt að 
heilsársbúsetubrestur og lögheimilist-
breyting séu gildar ástæður. 

Hálmstrá sveitarstjóra
Heilsársbúsetu (eða ekki) skal miða 
við síðasta ár 2015 en þá var ég heima 
46 vikur, en 6 að heiman. Það er því 
full ástæða til að spyrja um þær reglur 
sem um þetta gilda í Strandabyggð. 
Eru þeir íbúar útlægir sem fara á vetr-
arvertíð, til sólarlanda, lenda í slysum 
og vanheilsu og þá sjúkrahúsvist eða 
skreppa til maka síns einhverjar vikur. 
Lögheimili mitt var vissulega flutt til 
Hveragerðis í haust, enda kveðið á um 
að hjón skuli eiga það sameiginlegt, en 
nú eru komin upp fjölmörg dæmi um 
að hjón komist upp með það óátalið, að 
eiga lögheimili sitt á hvorum staðnum. 
Síðan er skilnaður að borði og sæng 
einfalt ráð til að tryggja slíkt. 

Ég er bóndi á lögbýli, rek þar fyrir-
tæki, Skjaldfannarbúið ehf. kt. 510512-
1970 sem er enn með lögheimili á 
Skjaldfönn, er með bústofn á fóðrum 
í sveitarfélaginu, sem er á allra vitorði 
að skilar sér bráðum heim, greitt skil-
víslega álögð gjöld til sveitarfélagsins 
í áratugi, verið starfsmaður sveitarfé-
lagsins við grenjavinnslu í 2 áratugi 
og samkvæmt Andreu sveitarstjóra 
áfram í vor. 

Fólk sem ætti eitthvert erindi í sveit-
arstjórn hefði auðvitað horft til þessara 
þátta og spurt skilvísan gjaldanda hvort 
hann myndi ekki færa lögheimilið til 
baka með vorinu, frekar en efna til 
ófriðar og verða sér til minnkunar. 

Kostnaðarvitund
Sem gamalreyndur sveitarstjónar-
maður er kostnaðarvitund mín á 
þeim vettvangi í góðu lagi. Ég hef 
því alla mína einbúavetur, reynt eftir 
bestu getu að gæta hófs í beiðnum um 
snjómokstur til mín, byrgt mig upp af 
nauðsynjum og viðhaft fyrirhyggju og 
nægjusemi. 

Sniðgengið þorrablót og góugleði 
og önnur mannamót og sætt mig 
við það að komast aðeins í verslun á 
4 – 6 vikna fresti. Ég gladdist í haust 
yfir því að ég væri að draga mjög úr 
snjómoksturskostnaði Strandabyggðar 
með því að koma fénu í fóstur og vera 
fjarverandi skammdegismánuðina, þar 
eiga fjárfóstrarnir mínir einnig hlut 
að máli. Þakkir frá sveitarfélagsforkóf-
unum liggja nú fyrir. Ef ég hefði ráðið 
vetrarmann í minn stað er hætt við að 
hann hefði orðið ansi mikið þyngri á 
snjómokstursfóðrunum hjá Stranda-
byggð en ég. 

Setið á milljónatugum
Samkvæmt ítarlegu viðtali sém ég átti 
við Elínu Pálsdóttur hjá Jöfnunarsjói 
sveitarfélaga fékk Strandayggð í síð-
ustu úthlutun 12 milljónir til skóla-
aksturs vegna vegalengda meiri í 3 
km. frá skóla. 2015 fékk sveitarfélagið 

útgjaldajöfnunarframlag að upphæð 
43,5 millj. og í ár nemur þetta framlag 
40,5 millj. og gæti hækkað verulega í 
haust á fjáraukalögum. 

Þessum fjármunum er ætlað að draga 
úr búsetulegum aðstæðumun milli 
þéttbýlis og strjálbýlisfólks í víðlendum 
sveitarfélögum. Grundvöllur fjárupp-
hæðarinnar er annars vegar aldurs-
dreifing fólks í viðkonamdi strjálbýli 
og síðan vegalengdir. Forsendur og 
fjárveitingar aftur í tímann er hægt að 
sjá á Jofnunarsjodur.is. 

Búseta í Skjaldfannardal er því auðs-
uppspretta fyrir Strandabyggð, en ekki 
íþyngjandi og því ætti sveitarstjórn að 
bregða á það ráð að hugsa aðeins áður 
en hún sparkar meira í mig. 

Þó er framkoman við mig himna-
ríkissæla miðað við það ískalda skíða-
gönguviðhorf sem í áraraðir hefur ríkt 
gagnvart Kirkjubólsfólki í Langadal við 
Djúp, en þar eiga Bjarni Hansson og 
Einar Rúnar Kristjánsson lögheimili og 
hafa í gegnum Jöfnunarsjóð á undan-
gengnum árum skilað milljónum til 
sveitarfélasins. Kirkjubólsfólk hefur 
jafnan fengið þvert nei þegar það hefur 
óskað eftir snjómokstursfyrirgreiðslu 
til að komast í átthagana um jól og 
páska og Vegagerðin fylgir í kjölfarið 
og sinnir í engu viðhaldi og vegheflun 
fram í dalinn þrátt fyrir verulega um-
ferð m.a. stangveiðimanna við ána. 

Oddvitinn okkar Jón Gísli Jónsson 
frá Steinadal gjörþekkir þær kringum-
stæður sem við sem búum fjarri þétt-
býliskjarna og alfararveg þurfu að 
glíma við og því stafar þessi framgangs-
máti ekki af þekkingarskorti. 

Ég fullyrði að þeir milljónatugir sem 
á undangengnum árum hafa, vegna 
okkar búsetu, mokast inn til Stranda-
yggðar til að draga úr þjónustulegum 
aðstöðumun hafi ekki verið notaðir 
eins og til var ætlast. 

Það hefur lengi verið í almæli í 
sveitum að í Strandabyggð búi þrjár 
þjóðir. Nr. 1 er fókið í Kálfalækjarkrika, 
nr. 2 er bændafólkið beggja vega og við 
Djúpmenn erum svo nr. 3. Það er hið 
besta mál að hverju snjókoni sé rutt 
úr vegi Hólmvíkinga ef fjármunir til 
þess eru handbærir, en við hin sem 
búsetulega öflum þessara peninga og 
eigum erfiðast, viljum líka njóta þeirra. 

Og af því að vísa sem snertir umrætt 
efni misritaðist í síðasta Vestfjarðablaði 
er hún hér rétt. 

Langt frá þjóðveg, hanga í rótum, 
hafa bændur spyrnt við fótum, 
en „kappa“nefndin kýs sér iðin
Kálfalækjarsjónarmiðin. 

Fjallskil í molum
En syndaregistur valdhafa í Stranda-
yggð er engan veginn upptalið hér. 
Fjallskil eru afar mikilvæg fram-

kvæmd sem sveitarstjórn ber, lögum 
samkvæmt að hafa umsjón með og 
yfirstjórn á. Í heilsueflingardvöl í 
Tröllatungu, dagana 27. febrúar til 16. 
mars s.l. komst ég ekki hjá því að verða 
var við megna óánægju húsráðenda og 
nágranna með hvernig að þeim málum 
væri staðið að hálfu hreppsins, því flest 
væri þar í skötulíki. Ekki er enn búið 
að standa við bókað ársgamalt loforð 
sveitarstjóra um úrbótafund í vetur 
og“leiðtogi“ fjallskilanefndar kennir 
slælegri mætinu um vettlingatökin. 

Þessi afsökun er míglek eins og nýja 
fjárhúsþakið í Tröllatungu, en þar þurfti 
að vera í sjógalla í vetur til að komast 
um fóðurganginn og sópa af honum 
vatninu. Til að tryggja góða og ákvarð-
anatökuhæfa nefndarmannamætingu, 
þarf formaðurinn að vakna snemma, 
velja ásættanlegan fundarstað og tíma 
og tryggja, ef þörf reynist, mætingu 
varamanna. Í Strandabyggð við Djúp 
hafa Reykhólasveitarbændur, Þórður 
í Laugarholti og Jóhanna í Svansvík 
orðið að yfirtaka skipulagningu og sjá 
um smölun, enda einskis frumkvæðis 
eða forustu að vænta frá Strandabyggð. 
Í stuttu máli má segja að fjallskilamál í 
mestallri Strandabyggð séu í algerum 
ólestri. 

Smánarlaunamenn
Ekki batnar þegar grenjaleit og grenja-
vinnsla er skoðuð. Laun sveitarstjóra 
eru ekki skorin við nögl, en tímakaup 
grenjaskyttna hjá Strandabyggð eru 
950 krónur, en hýrudregnir Pólverjar 
við virkjunarframkvæmdir á Þeista-
reykjum hafa þó 1250 kr. 

Aksturstaxti er 101 á km. meðan 
gildandi taxti í þessu efni hjá Um-
hverfisstofnun er 117 kr. Fádæma 
erfiði og næturvökur eru hlutskipti 
grenjaskyttna sem óvíða munu búa 
við hraksmánarlegri kjör en hjá 
Strandabyggð. Greiðslur fyrir refa- og 
yrðlingaskott er einnig með því lægsta 
sem þekkist og þak er á vetrarveiði sem 
dregur úr vilja og árangri. 

Undirritaður hefur um nærfellt 20 
ára skeið, fyrst fyrir Hólmavíkurhrepp 
og síðan Strandabyggð haft með verk-
takagrenjavinnslu að gera og notið við 
það ötullra og þaulkunnugra skyttna 
sem eru frá Hafnarfirði og Skaga-
strönd. Upp á síðkastið hefur sveit-

arstjóri látið í það skína að ég væri á 
gráu svæði með þessa menn. Það er í 
mínum verkahring en ekki sveitarstjóra 
að ráða skyttur og hún segir mér þá 
bara upp ef hún unir því ekki. Þvert 
nei hefur verið svarið við tilmælum 
mínum um að fá greitt fyrir fæði og 
gistingu skyttnanna svo fjárhagslega 
er þessi vargavarnarviðleitni mín fyrir 
hönd Strandabyggðar öll í mínus. 

Nauteyrarsalan
Við sameigningu Nautaeyrarhrepps við 
Hólmavík fyrir aldamótin, komum við 
Djúpmenn með jarðhita og veiðihlunn-
indajörðina Nauteyri í búið. Hún hefur 
nú verið seld Gunnvöru hf. á Ísafirði 
fyrir að sögn um 30 milljónir. Til sam-
anburðar var jörðin Hrófberg við Stein-
grímsfjarðarbotn seld á 40 milljónir. 
Það er full ástæða til að óska Einari Vali 
Kristjánssyni til hamingju með þessi 
reifarakaup, en jafnframt harma fyrir 
hönd okkar fyrri eigenda þá hörmulegu 
vanhæfni og dómgreindarskort sem 
sveitarstjórn Strandabyggðar opinberar 
með þessari sölu. 

Þarna var verið að henda frá sér 
framtíðarauðlegð sveitarfélagsins í 
bullandi jarðhita, veiðiréttartekjum við 
4 árósa og vatnsorkutekjum í Hafnar-
dalsá og Þverá, sem nú stefnir hröðum 
skrefum í að verði brátt virkjaðar. 
Einnig fágætu rúpna- og gæsaveiði-
svæði og einhverju besta og árvissasta 
berjalandi norðan Djúps. 

Þó eru enn ótaldar mjög aðlaðandi 
aðstæður til skipulagðrar sumarbú-
staðabyggðar. Ef rétt er sem gengur 
fjöllunum hærra að á þeim fundi sem 
salan var samþykkt hafi slíkri ákvarð-
anatöku ekki verið getið í fundarboði, 
eru þarna á ferðinni meiri háttar stjórn-
sýsluafglöp. 

Hér skal látið staðar numið að sinni. 
Eins og af framanskráðu má sjá, er 
brýnt að“annars“ og“þriðja“ flokks 
fólk í Strandabyggð eigi sér málsvara 
í sveitarstjórn eftir næstu kosningar.

Að lokum nýr fyrripartur við gamlan 
seinnipart.

Sveitarstjórnin lágt vill liggja, 
lítil hennar fremd.
“Enginn skyldi skáldin styggja,
skæð er þeirra hefnd“.

Indriði Aðalsteinsson , Skjaldfönn

Indriði aðalsteinsson.

listaverkið Seiður eftir Einar Hákonarson stendur við höfnina á Hólmavík.
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100 ár frá stofnun 
Verkalýðsfélagsins 
Baldurs á Ísafirði
Í dag eru 100 ár frá stofnun Verkalýðsfélagsins Baldurs á Ísafirði. Í tilefni 
þess að Baldur og Sjómannafélag Ísfirðinga eiga 100 ára starfsafmæli á 
þessu ári verður opnuð sýning í Gamla sjúkarhúsinu, safnahúsi Ísfirðinga, 
16. apríl. 

Það var 1. apríl 1916 sem 44 verka-
menn á aldrinum 18-66 ára stofnuðu 
Verkmannafjelag Ísafjarðar einsog það 
hét í fyrstu. Í ársbyrjun 1917 var nafni 
félagsins breytt og hét eftir það Baldur. 
Stjórn félagsins skipuðu Sigurður H. 
Þorsteinsson formaður, Kristján Dýr-
fjörð Kristjánsson varaformaður, Jón 
Gunnar Hallgrímsson ritari og Magnús 
Jónsson gjaldkeri. Félagið náði fljótt 
útbreiðslu meðal verkakarla í kaup-
staðnum og í árslok voru félagsmenn 
orðnir 89. 

Árið 1916 var viðburðaríkt í sögu 
alþýðusamtakanna. Fyrr um veturinn, 
hinn 5. febrúar, var Hásetafélag Ís-
firðinga stofnað, síðar nefnt Sjómanna-
félag Ísfirðinga. Um sama leyti, 12. mars 
1916, voru Alþýðusamband Íslands og 
Alþýðuflokkurinn stofnuð af sjö verka-
lýðsfélögum í Reykjavík og Hafnarfirði. 
Samtökin eiga því aldarafmæli um leið 
og Baldur og Sjómannafélagið. Verka-
menn í Baldri gengu til liðs við heildar-
samtök verkalýðsins, Alþýðusamband 
Íslands, í ársbyrjun 1917. 

Karlarnir í Baldri fóru sér hægt í 
samskiptum við atvinnurekendur fyrstu 
árin. Þeir reyndu að fá vinnutímann 
styttan út 12 í 10 stundir á dag, en þegar 
atvinnurekendur hótuðu hörðu, gáfu 
þeir eftir. Í staðinn leituðust Baldurs-
félagar við að efla félagsskapinn með 
sameiginlegum innkaupum á kolum og 
öðrum nauðsynjum, mótekju og garð-
rækt. Kjarabaráttan var látin bíða, enda 
tíðin erfið á árum fyrri heimsstyrjaldar 
1914-1918 og frostavetrarins 1918. 

Verkakonur á Ísafirði fengu ekki inn-
göngu í Baldur fyrstu árin. Þær stofn-
uðu sitt eigið félag veturinn 1917, settu 
fram kröfur um hærri laun og styttri 
vinnudag og gerðu verkfall til að fylgja 
þeim eftir. Atvinnurekendur á Ísafirði 
neituðu öllum samningum við félagið 
og urðu konurnar að láta undan síga. 
Í kjölfarið lognaðist félag þeirra útaf. 
Það sama hafði gerst árið 1906 þegar 
fyrsta verkalýðsfélagið á Ísafirði gerði 
verkfall, sem var kveðið niður á köldu 
vori. Þannig voru fyrstu spor verka-
lýðsbaráttunnar mörkuð erfiðleikum 
og mótdrægni. Árið 1924 gengu verka-
konur til liðs við Baldur og upp frá því 
var verkalýðsfélagið sameiginlegt öllu 
verkafólki á Ísafirði. 

„Það er ofurmagn þrælsóttans fyrir 
auðvaldinu, sem vinnur á móti og 
niðurdrepur alt sjálfstæði yðar,“ sagði 
Ólafur Ólafsson verkamaður á Ísafirði, 
stundum kallaður „ræðumaður”. Hann 
var ódrepandi málsvari félagsskapar 
verkafólks og ritaði stundum greinar í 
blöð á Ísafirði. Ólafur var síðar gerður 
heiðursfélagi í Baldri. Og „þrælsóttinn“ 
átti eftir að hverfa því Verkalýðsfélagið 
Baldur varð öflugasta verkalýðsfélag á 
Vestfjörðum og forystufélag í verka-
lýðshreyfingunni. Fyrst reyndi á sam-
takamáttinn árið 1921 þegar sló í brýnu 

gagnvart atvinnurekendum. Þá var 
Finnur Jónsson, póstmeistari og síðar 
alþingismaður Ísfirðinga, formaður í 
félaginu. Glímunni við atvinnurekenda-
valdið lauk með sigri eftir verkfall árið 
1926, þar sem Baldur náði framskrif-
legum samningum og viðurkenningu á 
samningsrétti félagsmanna og forgangi 
til vinnu. Þaðan í frá var ekki efast um 
rödd Baldurs. Á þessum árum voru for-
ystumenn félagsins jafnframt oddvitar 
í meirihluta jafnaðarmanna í bænum. 
Finnur Jónsson var formaður Baldurs 
til ársins 1932. 

Þá tók Hannibal Valdimarsson við og 
af honum Helgi Hannesson. Þeir urðu 
báðir síðar forsetar Alþýðusambands 
Íslands. 

Á kreppuárunum réðust Verka-

lýðsfélagið Baldur og Sjómannafé-
lag Ísfirðinga í það stórvirki að reisa 
samkomuhús í hjarta bæjarins. Alþýðu-
húsið reis á árunum 1934-1935 og unnu 
margir verkamenn og sjómenn í sjálf-
boðavinnu við að grafa grunn hússins. 
Forystu fyrir byggingunni hafði Hanni-
bal Valdimarsson. 

Forystumenn Baldurs aðstoðuðu 
við stofnun verkalýðsfélaga í ná-
grannabyggðum Ísafjarðar, í Hnífsdal 
1924, í Súðavík 1928, á Hesteyri 1930, 
Suðureyri 1931 og í Bolungarvík 1932. 
Á flestum stöðum þurfti verkafólk að 
berjast hart fyrir tilverurétti félaganna 
og samningsrétti. Stuðningur Baldurs-
félaga og annarra félaga innan Alþýð-
usambands Íslands skipti þá sköpum 
fyrir örlög fámennra og veikburða 
félaga. 

Baldursfélagar stóðu jafnframt að 
stofnun Verklýðssambands Vesturlands 
árið 1927, sem síðar varð Alþýðusam-

band Vestfjarða. Á vegum Alþýðu-
sambandsins voru kjör verkafólks og 
sjómanna á Vestfjörðum samræmd í 
krinum 1950, en áður höfðu laun verka-
fólks oft verið lægri á hinum smærri 
stöðum. Samstaða Baldursfélaga réði 
miklu um að félögin á Vestfjörðum 
náðu þeim áfanga. 

Á síðari árum hafa margir áfangar 
náðst í réttinda- og kjarabaráttu verka-
fólks. Má þar nefna orlof, atvinnuleys-
isbætur, jöfn laun karla og kvenna, 
veikindaréttur, lífeyrissjóðir og starfs-
menntunarsjóðir. Allir þessir áfangar 
hafa náðst í gegnum kjarasamninga 
verkafólks. Verkalýðsfélagið Baldur á 
Ísafirði var öflugur málsvari verkafólks 
alla síðustu öld í samstarfi við önnur 
félög í Alþýðusambandi Vestfjarða, 
Verkamannasambandi Íslands og 
Alþýðusambandi Íslands. Verkfall 
Baldursfélaga og fleiri verkalýðsfélaga 
á Vestfjörðum árið 1997 vakti athygli 

um allt land og sýndi að verkafólk 
gat látið til sín taka með samstöðu og 
áræði. 

Verkalýðsfélagið Baldur var eitt 
af níu félögum sem sameinuðust 
í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga árið 
2002. Næstu ár gengu fleiri félög til 
liðs við Verk Vest og gerðust deildir í 
félaginu, þar á meðal var Sjómanna-
félag Ísfirðinga. Verkalýðsfélag Vest-
firðinga sameinar verkafólk, sjómenn, 
verslunarmenn og iðnaðarmenn frá 
nær öllum Vestfjörðum, frá Hólmavík 
til Reykhóla í eitt öflugt stéttarfélag. 

Verkalýðsfélagið Baldur var stofnað 
fyrir 100 árum til að vinna að auknum 
réttindum og bættum kjörum verka-
fólks undir áhrifum frá hugsjónum um 
jöfnuð og réttlæti. Þær hugsjónir eru 
enn í fullu gildi. Merkið sem verka-
menn og sjómenn reistu veturinn og 
vorið 1916, er nú haldið á lofti af af 
félögum Verkalýðsfélags Vestfirðinga

Formenn Verkalýðs- 
félagsins Baldurs: 
Sigurður H. Þorsteinsson 
1916-1920

Stefán J. Björnsson 
1920-1921

Finnur Jónsson 
1921-1932

Hannibal Valdimarsson 
1932-1939

Helgi Hannesson 
1939-1949

Guðmundur G. Kristjánsson 
1949-1954

Björgvin Sighvatsson 
1954-1957

Sverrir Guðmundsson 
1957-1968

Pétur Pétursson 
1968-1974

Pétur Sigurðsson 
1974-2002

Formenn Baldurs,  
deildar innan Verkalýðs- 
félags Vestfirðinga
Róbert B. Jóhannesson  
2003-2005

Ólafur Baldursson 
2005-2016

Finnbogi Sveinbjörnsson.
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Patreksfirðingurinn 
Bæring Ólafsson í 
forsetaframboð
Fæddur á Patreksfirði 22. nóvem-

ber 1955, sonur Ólafs Bærings-
sonar og Hrafnhildar Ágústs-

dóttur. Á yngri árum vann hann meðal 
annars við sjómennsku, fiskvinnslu, í 
byggingariðnaði, bókaútgáfu og við 

sölumennsku. Árið 1984 fluttist hann 
til Oregon og stundaði þar nám í við-
skiptafræði við University of Oregon 
til ársins 1987. 

Bæring er giftur Rose Olafsson bæj-
arstjóra og á sex börn og sex barna-

börn. Rose var kjörin fyrir þremur 
árum og hefur tekið vel á málum þar 
með gífurlegum árangri. Ef Bæring nær 
kjöri hér mun fjölskyldan öll flytja til 
Íslands. Sjálfur hefur hann verið með 
lögheimili á Íslandi síðan 2014. 

Þegar heim var komið hóf hann feril 
sinn hjá Coca Cola sem sölustjóri hjá 
Vífilfelli. Árið 1993 lá leiðin til Atlanta 
þar sem hann jafnt og þétt vann sig til 
æðstu metorða Coca Cola næstu 20 ár. 
Bæring hefur mjög víðtæka reynslu á 
stórum markaðssvæðum og hefur verið 
ábyrgur fyrir fyrirtækjum með allt að 
17 þúsund manns. Eftir Atlanta fluttist 
hann til Hong Kong, Kína, Indlands, 
Austurríkis, Rúmeníu, Rússlands, 
Grikklands og lauk síðan ferli sínum 
sem forstjóri Coca Cola í Filipseyjum. 

Bæring hefur tileinkað sér ýmis 
gildi frá Coca Cola til árangurs í starfi. 
Sem leiðtogi hefur hann af ástríðu sýnt 

framtakssemi, heiðarleika og frum-
kvæði í að samstarfsfólk finni fyrir 
trausti til að gera sitt besta. Hann hefur 
einsett sér að taka fulla ábyrgð á sér 
og sínu fólki og hefur þjónustulund 
og jafnrétti að leiðarljósi í öllu sem 
hann gerir. Áreiðanleiki skiptir hann 
miklu máli. 

Bæring og Rose styrkja 60-80 mun-
aðarlaus börn á ári til náms, 12 – 16 ára, 
í bænum þar sem Rose er bæjarstjóri, 
með sjóðnum Olafsson Dahab Founda-
tion. Styrkurinn er fyrir skólagjöldum, 
námsgögnum og mat. 

Hann telur lífsreynslu sína auk 
starfsreynslu vera góðan grunn fyrir 
störf forseta Íslands og tímasetningin 
núna sé tilvalin því ærið verkefni bíði 
næsta forseta að sameina þjóðina. 

Á 60 ára ævi sinni hefur Bæring 
öðlast mikla og víðtæka reynslu á 
vinnumarkaði. Hann er kominn af 
vestfirsku verkafólki og hefur unnið 
fyrir sér síðan hann var táningur. Bær-
ing hefur einsett sér að sjá og virkja það 
besta í öðrum og er leiðtogi í eðli sínu 
sem á auðvelt með að sameina fólk og 
taka ákvarðanir undir þrýstingi. 

Í uppeldi Bærings og bræðra hans 
tveggja var lögð rík áhersla á heiðar-
leika, sanngirni og manngæsku. Með 
það veganesti hefur Bæring fetað lífsins 
veg og er alltaf reiðubúinn að hlusta 
og taka góðum ráðleggingum. Hann 
veit ekki til þess að eigi óvini en hann 
á marga trausta vini sem hann hefur 
tengst sterkum böndum. Þá skuldar 
Bæring engum neitt og hefur ætíð 
tekið fulla ábyrgð á orðum sínum og 
gjörðum. 

Bæring hefur ætíð verið óháður 

stjórnmálaöflum og hagsmunasam-
tökum og telur að þannig eigi forseti að 
vera. Fólkið í landinu er hans „flokkur“ 
og hann vill vinna fyrir það, enda lítur 
hann á að hann verði á næstu vikum 
í lengsta atvinnuviðtali lífs síns - hjá 
íslensku þjóðinni. Bæring vill aukið 
lýðræði og tala máli þjóðarinnar. 

Stefna: 
Bæring vill auka lýðræði m.a. með því 
að gefa þjóðinni kost á því að kjósa í 
þjóðaratkvæðagreiðslu um öll þau mál 
sem varða skiptingu, sölu eða notkun 
á sameiginlegri eign þjóðarinnar. 
Sjálfbærni sé ætíð höfð að leiðarljósi í 
nýtingu auðlinda. Bæring finnst vera 
frumskilyrði að framkvæmdavaldið skili 
landinu betur af sér en það tók við því. 
Hann vill vera sáluhjálpari þjóðarinnar 
inn á við og fánaberi hennar út á við. 
Hann lítur þannig á að hann sé í lengsta 
atvinnuviðtali lífs síns – hjá íslensku 
þjóðinni. Traustur, hæfur og óháður eru 
einkunnarorð hans í kosningabaráttunni. 

Hann vill vera verndari aldraða og ör-
yrkja þeirra og tala þeirra máli við stjórn-
völd og aðra sem koma að þeirra málum. 
Honum finnst skylda þjóðarinnar sem 
velferðarþjóðfélag að hlúa að og styrkja 
þennan hóp. Bæring mun einnig vekja 
máls á því meðal stjórnmálamanna að 
það þurfi að forgangsraða í fjárlögum 
þannig að heilbrigðismál gangi fyrir 
öðrum. 

Hann mun einnig beita sér fyrir því 
að ungt fólk eigi að geta tekið námslán 
á sómasamlegum, lágum vöxtum eða 
verðtryggingu án vaxta til þess að það 
hafi möguleika á að fjárfesta og greiða 
skuldir sínar hraðar en gert er í dag. 

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Kletthálsi 3 
110 Reykjavík 
Sími 540 4900 
www.arctictrucks.is
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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.

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.

kr
ea

ti
V

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum, 
klæðningum og einingum

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

Opið: 
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18  
Laugardaga kl. 11 til 15
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 Skömmu fyrir páska stóð Lionsklúbbur Ísafjarðar fyrir sínu árlega skemmtikvöldi fyrir eldri borgara.  Boðið 
var upp á veglegar veitingar, þar á meðal rjómapönnukökur og kleinur. Auk þess voru tónlistaratriði, upplestur 
og spilað bingó þae sem veglegir vinningar voru í boði. Eins og myndirnar bera með sér var skemmtikvöldið 
ákaflega vel sótt og gestir skemmtu sér vel.



Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is

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

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS
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Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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Tónlistarhátíðin aldrei fór ég suður var að venju haldin um páskana. Mikið fjölmenni var á Ísafirði og margir 
viðburðir vel sóttir. Meðal þeirra voru tónleikar til heiðurs Rolling Stones.
Þegar blaðið Vestfirðir var á ferðinni í Edinborgarhúsinu var hvert sæti skipað og gestir skemmtu sér greinilega 
ákaflega vel.



 

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

... í þjónustu við útgerðina

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

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

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

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

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

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

 

Bíldshöfði 18 •110 Reykjavík • Sími: 562 6858 • ibh@ibhehf.is • www.ibh.ehf.is

•	 Interroll	tromlumótora	færðu	með	stuttum		
fyrirvara	því	við	setjum	þá	saman	á	verkstæði	IBH		
frá	grunni,	sniðna	að	þínum	þörfum.		
	

•	 Habasit	plastkubba	færibönd	og	færibandareimar		
eru	þekktar	fyrir	endingu	og	auðveld	þrif.		
CleanDrive	beltin	eru	bylting	í	þrifum	og		
Saniclip	hraðopnun	á	plastkubbaböndum	eru		
nýjungar	sem	náð	hafa	miklum	vinsældum.	
	
			

•	 Bymat	umhverfisvænar	merki-	og	hreinsivélar	fyrir		
alla	vélaframleiðendur.

IBH sérhæfðir í færiböndum
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íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

Ármúli 17a . Reykjavík . sími: 588 9933 . fax: 588 9940  |  Miðás  9 . Egilsstaðir . sími: 470 1600 . fax: 471 1074  |  www.brunas.is

* Flytjandi flytur vöruna á þá stöð
   sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er *

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum


