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Lista- og 
verkmenntun

Ljósleiðari til 
framtíðar

Vilhjálmur Birgisson formaður 
Verkalýðsfélags Akraness telur 
að launþegar eigi að hafa ský-

lausan rétt til að sækja kjarabætur í greipar 
fyrirtækja þegar atvinnuvegirnir ganga 
vel. Því skipti frjáls samningsréttur öllu. 

Honum hrýs hugur við því sem hann 
kallar aðgerðir til að meitla „samræmda 
láglaunastefnu í stein.“ Hann sér fram 
á og styður áætlanir um mikla atvinnu-
uppbyggingu á sunnanverðu Vesturlandi. 
Þann 1. maí leiðir hann kröfugöngu síns 

félags um götur Akraness í 13. skipti. Fái 
hann að ráða verður það ekki hið síðasta.  
Og nei, hann er alls ekki á leiðinni í stjórn-
málaframboð.  Vilhjálmur tæpir hlífðar-
laust á ýmsu í áhugaverðu opnuviðtali við 
Vesturland. 

KREPPA Í 
FISKÞURRKUN

Baráttan endalausa
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
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Þjóðin er ráðvillt og reið. Afhjúpanir úr Panamaskjölunum svokölluðu 
gera fólk agndofa. Þær rífa upp gömul sár frá hruninu haustið 2008. 
Ráðamenn ættu ekki að vanmeta það afl sem getur falist í reiðu 

fólki. Vantraustið á viðskiptalífinu og stjórnmálamönnum eykst stöðugt. 
Þarna eru gjár sem bara stækka og eru að verða að hyldjúpum gljúfrum. 
Oft hvarflar að manni að í landinu séu tvær þjóðir. Það er fólkið sem er 
í miklum minnihluta og veit ekki aura sinna tal og 
lifir lífi sem er langt ofan við það sem venjulegur Ís-
lendingur getur látið sig dreyma um. Síðan er það hinn 
stóri meirihluti sem sér ekki út úr baslinu og horfir 
með kvíða til þess að veikjast og eldast. Reyni þetta 
fólk að ympra á kjarabótum í einhverju formi er því 
umsvifalaust mætt með hræðsluáróðri um að þá fari 
allt fjandans til í þjóðfélaginu. Á sama tíma heyrum 
við stöðugt af ofurlaunum sem eru handan við allt 
velsæmi og nú höfum við fengið að skyggnast inn í 
heim aflandsreikninganna. Við heyrum líka fréttir af því hvernig farið er 
með erlent verkafólk eins og búsmala þar sem brotið er á lágmarksréttindum 
þess. Þeim eru greidd smánarlaun og jafnvel eru dæmi um mansal og 
nútíma þrælahald. Þennan smánarblett á íslensku samfélagi sáum við líka 
í aðdaganda hrunsins 2008, hann á ekki að líðast og ber að uppræta með 
öllum tiltækum ráðum. Ísland er engin þrælakista – eða er það svo? Nú 
þegar 1. maí baráttudagur verkalýðsins rennur upp er af nógu að taka. Það 
er svo sannarlega margt sem betur má fara í okkar samfélagi. 

Magnús Þór Hafsteinsson

Staldrað við 1. maí
LEIÐARI Lamandi kreppa 

í fiskþurrkun – 
Laugafiskur stopp
VESTURLAND: Fiskþurrk-

unarfyrirtækið Laugafiskur 
á Akranesi stöðvaði í síðustu 

viku framleiðslu sína á þurrkuðum 
fiskhausum og -hryggjum. Fyrirtækið 
er í eigu HB Granda. Miklir efna-
hagsörðugleikar eru nú í Afríkuríkinu 
Nígeríu sem er helsta markaðsland 
fyrir þurrkaða fiskhausa og -hryggi. 
Verðfall á olíu og viðvarandi lágt olíu-
verð á heimsmörkuðum hefur leitt 
til mikils gjaldeyrisskorts í landinu. 
Þar með er allur innflutningur með 
böggum hildar því seljendur á borð 
við Íslendinga sætta sig ekki við að 
fá greitt í gjaldmiðli Nígeríu en vilja 
dollara eða tilsvarandi fjármuni. 
Mikil sölutregða á Nígeríumarkaði 
síðustu mánaði hefur leitt til þess 
að birgðir hlaðast linnulítið upp hjá 
fiskþurrkunarfyrirækjum hér á landi. 
Nokkur þeirra hafa þegar stöðvað 
framleiðslu sína og sagt upp starfs-
fólki. Önnur þrauka enn í von um 
betri tíð. 

Bræða hryggi og  
hausa  á Akranesi
Gríðarlegir hagsmunir eru nú í húfi. 
Aðilar sem Vesturland hefur rætt 
við innan fiskþurrkunargeirans hér 
á landi segja að 400 – 600 manns 
hafi atvinnu af þessari starfsemi. 
Heildarveltan hafi verið upp á 12 
til 13 milljarða árlega þar sem milli 
1.200 og 1.300 gámar af afurðum hafi 
farið árlega til Nígeríu. Fiskþurrk-
unarfyrirtækin noti mikið af raforku 
og heitu vatni og skapi mörg afleidd 
störf. „Samanlagt er þetta á borð við 
góða stóriðju. Þarna eru miklir pen-
ingar í húfi.“ 

Hjá Laugafiski á Akranesi er staðan 
nú sú að fiskhausum og –hryggjum 
er nú ekið í bræðslu í fiskimjölsverk-
smiðju HB Granda á Akranesi (sjá 
einnig grein um heimsókn í verk-
smiðjuna á síðu 10 í þessu blaði). 
Áður en þetta hráefni fer í bræðslu 
hafa starfsmenn Laugafisks skorið 
kinnar og gellur af hausunum. Búið 
er um þær afurðir í frystihúsi HB 
Granda á Akranesi en hitt fer til 
framleiðslu á fiskimjöli. Hluti starfs-
manna Laugafisks starfa nú við að 

kinna og gella þorskhausana á meðan 
aðrir hafa verið lánaðir til systurfyr-
irtækisins Vignis G. Jónssonar. Þar 
fer nú í hönd vinnsla á grásleppu-
afurðum. Stöðvunin hjá Laugafiski 
nú þýðir þó ekki að framleiðslu hafi 
verið hætt. Laugafiskur getur gangsett 
verksmiðju sína aftur með skömmum 
fyrirvara ef það rætist úr sölumálum. 

Vill innleiða vöruskipti 
Ástandið er litlu skárra hjá hinum 
fiskþurrkunarfyrirtækjunum á Vest-
urlandi, það er að Miðhrauni II í Eyja- 
og Miklaholtshreppi og hjá Frostfiski 
(Klumbu) í Ólafsvík. Eins og Lauga-
fiskur glíma þessi fyrirtæki við sölu-
tregðu með tilheyrandi birgðasöfnun. 
„Við erum þó ekki hætt í vinnslunni. 
Það er enn verið að basla við þetta í 
von um að úr rætist en maður heyrir 
að mörg fyrirtæki séu stopp eða að 
stöðvast allt í kringum landið. Nú 
sér maður þó ekkert sem bendir til 
að þetta sé að lagast. Útflutningurinn 
er samt ekki alveg stopp. Það fer alltaf 
eitthvað pínulítið út en Íslendingar 
sitja nú í heild með miklar birgðir af 
þurrkuðum fiskafurðurm bæði er-
lendis og hér heima, ” segir Sigurður 
Hreinsson á Miðhrauni II í samtali 
við Vesturland. 

Staðan hefur versnað hratt. „Þetta 
ástand byrjaði í fyrra. Í október var 
ljóst í hvað stefndi. Desember var 
erfiður og nú hafa miklar birgðir 
safnast upp. Ég er ekki að sjá að þetta 
lagist strax. Það er mikill skortur á 
dollurum í Nígeríu. Stjórnvöld þar 
virðast hreinlega reyna að loka á fisk-
innflutninginn til að spara gjaldeyri. 
Jafnvel þó ástandið myndi lagast 
innan skamms þá er framundan sá 
árstími sem salan er hvað dræmust. 
Það er um rigningatímann á haustin 
í Nígeríu. Þá mæting fólk illa á úti-
markaðina þar í landi. Því fylgir 
sölutregða. Staðan er því sú núna 
að jafnvel þó gjaldeyrisskorturinn 
lagaðist skyndilega eða menn fyndu 
aðrar lausnir þá sæum við samt fram 
á að vera að framleiða fyrir erfiðasta 
sölutíma ársins. ”

Sigurður segist vilja leggja til að 
Íslendingar taki við þessar aðstæður 

upp vöruskipti við Nígeríu. Landið 
fái þurrkaða fiskhausa og hryggi frá 
Íslandi en Íslendingar olíu í staðinn. 
Síðan geti Íslendingar selt olíuna fyrir 
dollara eða aðra gjaldmiðla. 

Óvissa í Ólafvík
Þriðja fiskþurrkunarfyrirtækið á Vest-
urlandi er hjá Frostfiski (Klumbu) í 
Ólafsvík. Þar er ástandið markað 
óvissu. „Við stöndum frammi fyrir því 
að vera búin að segja upp okkar starfs-
fólki fiskþurrkunar okkar í Ólafsvík. 
Það hættir að óbreyttu í byrjun júlí. Nú 
erum við að bíða eftir góðum fréttum 
af sölumálum. Það má segja að við 
séum að framleiða þangað til línur 
skýrast í þeim efnum. Núna vinnum 
við eingöngu í dagvinnu. Staðan hjá 
okkur er endurskoðuð daglega. Mark-
aðurinn þarf nú augljóslega á því að 
halda að menn minnki framleiðsluna 
hér á Íslandi. Það er bara að bíða og 
vona,“ segir Steingrímur Leifsson 
framkvæmdastjóri Frostfisks. 

„Ef ekkert gerist þá stoppar fram-
leiðslan. Það liggur í augum uppi. Ég 
er þó ekki búinn að missa vonina. Á 
margan hátt er betra útlit nú en var 
fyrir tveimur til þremur mánuðum. 
Kaupmenn í Nígeríu eru farnir að 
 hringja og við skynjum meiri kaup-
vilja og eftirspurn en var í febrúar og 
mars. Fólkið þarf augljóslega mat. 
Þrátt fyrir þessa erfiðleika í fiskþurrk-
uninni þá búum við að sterkum mark-
aði fyrir þorsk og ýsu. Það léttir undir, 
” segir Steingrímur. 

Laugafiskur á Akranesi hefur stöðvað 
framleiðslu sína á þurrkuðum fiskhausum 
og –hryggjum tímabundið vegna þess að 
Nígeríumarkaður er nær lokaður. 

Silicor Materials lýsa 
velgengni við undirbúning
HVALFJARÐARSVEIT: 

Bandaríska fyrirtækið Sil-
icor Materials sem undirbýr 

að reisa sólarkísilver á Grundartanga 
segir í fréttabréfi sínu að verkefnið 
gangi vel. „Hönnun mannvirkja er á 
lokastigi og áætlað er að fjárhagsleg 
lúkning verkefnisins verði í haust. Í 
framhaldi af því munu framkvæmdir 
hefjast á Grundartanga.“

Í Danmörku vinnur vertakafyr-
irtækið MT Højgaard ötullega að 
hönnun og byggingu mannvirkja fyrir 
sólarkísilverið en það náði samningum 
um það. „Hönnun þeirra er nú á loka-
stigi,“ segir Silicor. Í mars á síðasta ári 
gerði Silicor samning við hið rótgróna 
þýska iðnfyrirtæki SMS Siemag um 
framleiðslu og uppsetningu á öllum 
vélbúnaði sólarkísilversins. Starfs-
menn SMS vinna nú að undirbúningi 
þessa og voru staddir í þeim tilgangi 
á Íslandi í síðustu viku. 

Í fyrrahaust lauk fjármögnun fyrri 

hluta sólarkísilversins. Þar komu ís-
lenskir fagfjárfestar og lífeyrissjóðir að 
með 14 milljarða króna í hlutafé. Nú 

er unnið að seinni hluta fjármögunar. 
Hún felur í sér hlutafjáröflun frá er-
lendum aðilum og lánsfjármögnun. 
„Þessi vinna hefur gengið vel og er 
gert ráð fyrir að fjárhagsleg lúkning 
verkefnisins fari fram í haust og að í 
framhaldinu geti framkvæmdir hafist,“ 
segir Silicor. 

Orkuþörf verksmiðju Silicor er um 
75-80 megawött. „Þegar hefur verið 
gengið frá orkusamningi við Orku 
náttúrunnar um 40 MW. Fyrir liggja 
skilmálasamningar við Landsvirkjun 
um það sem upp á vantar. Nýlega til-
kynnti Landsvirkjun Silicor að tafir 
gætu orðið á orkuafhendingu. Silicor 
vinnur að því að því í samstarfi við 
Landsvirkjun að skýra þau mál. Þegar 
það liggur fyrir er áætlað að gengið 
verði frá endanlegum orkusamningum 
við Landsvirkjun.“ Silicor mun hafa 
gert samninga við framleiðendur sól-
arhlaða um kaup á 90% af framleiðslu 
sólarkísilversins á Grundartanga. 

Silicor hefur látið gera myndband þar 
sem Stefán Gunnar Thors sviðstjóri um-
hverfis og skipulags hjá VSÓ ráðgjöf 
fjallar um umhverfisáhrif sólarkísilvers 
Silicor. Þetta myndband má sjá á netinu 
á slóðinni vimeo.com/163412852.

Frítt net í Hólminum
STYKKISHÓLMUR: Nú á öld 

snjallsíma og fartölva hafa 
Hólmarar tekið ákvörun um að 

hætta rekstri upplýsingamiðstöðvar 
fyrir ferðamenn í Stykkishólmi. 
Rekstur hennar kostaði 8,9 milljónir 
króna á síðasta ári. Í staðinn verður 
ferðamönnum boðið upp á ókeypis 
internet innan bæjarmarkanna. 
Kostnaður bæjarins við uppsetn-
ingu senda fyrir það er 910 þúsund 
krónur. Búið er að setja upp heima-
síðuna visitstykkisholmur.is þar sem 
nálgast má upplýsingar sem ferða-
menn þurfa á að halda. Auk þessa geta 
ferðalangar farið inn á aðrar vefsíður 
og vafrað um netið að lyst þegar þeir 

heimsækja bæinn. „Vert er að taka 
það fram að það var að frumkvæði 
ferðaþjónustufyrirtækjanna sem fjár-
fest var af hálfu bæjarins í sendum 
og þeim búnaði sem um er að ræða. 
Kostnaður er óverulegur miðað við að 
halda úti skrifstofu með starfsfólki,“ 
skrifar Sturla Böðvarsson bæjarstjóri 
í greinargerð til bæjarráðs. 



Glæsilegar 
skemmtisiglingar

Láttu drauminn rætast og komdu með í siglingu 
þar sem lúxus og þægindi eru í fyrirrúmi og 

valdir fararstjórar VITA eru með í för.

Miðjarðarhaf frá Barcelona

Verð frá 416.800 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með glugga. 
Verð án Vildarpunkta  426.800 kr. 
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir

Þrjár heimsálfur

Verð frá 415.500 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  425.500 kr. 
Fararstjóri er Lilja Jónsdóttir

Yndislega Karíbahaf

Verð frá 349.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta 359.900 kr. 
Fararstjóri er Lára Birgisdóttir

Japan, Kína, Taiwan og Hong Kong

Verð frá 619.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  629.900 kr. 
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir

4 klefar eftirLaust

Celebrity Millenium 14.–30. október

Ítalía og Króatía frá Feneyjum

Verð frá 499.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  509.900 kr. 
Fararstjóri er Kristinn R. Ólafsson

Laust 4 klefar eftir

Celebrity Constellation 18.–30. september

Miðjarðarhaf og Jerúsalem

Verð frá 569.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í Concierge-klefa með svölum.  
Verð án Vildarpunkta 579.900 kr.  
Fararstjóri er Þórhallur Heimisson

2 klefar eftir 5 klefar eftir

Celebrity Silhouette 22. september – 8. október
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Brilliance of the Seas 27. ágúst – 11. september

Drykkir innifaldir

Drykkir innifaldir

Drykkir innifaldir

Celebrity Equinox 23. október – 9. nóvember

Oasis of the Seas 3.–16. nóvember

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444
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Flest vilja 
halda áfram
VESTURLAND: Nú bendir allt til 
að gengið verði til alþingiskosninga 
í október á þessu ári. Vefmiðilinn 
Kjarninn hefur sent fyrirspurnir til 
allra sitjandi þingmanna um það hvort 
þau hyggist gefa kost á sér að nýju í 
þeim kosningum. Flestir þingmenn 
á útbreiðslusvæði Vesturlands sem 
nær til þriggja kjördæma segjast vilja 
halda áfram. Í Norðvesturkjördæmi 
er það einungis Einar K.Guðfinns-
son (D) sem ekki ætlar að gefa kost 
á sér að nýju. Í Reykjavíkurkjördæmi 
norður sem Kjalarnes heyrir undir 
segjast Birgir Ármannsson (D) og 
Brynjar Níelsson (D) vera óákveðnir, 
en Sigrún Magnúsdóttir (B) ætlar að 
hætta. Aðrir þingmenn í Reykjavík 
norður ætla aftur ákveðið í framboð. 
Í Suðvesturkjördæmi eða Kraganum, 
þar sem Kjósarhreppur er, þá segj-
ast Ragnheiður Ríkharðsdóttir (D) 
og Guðmundur Steingrímsson (BF) 
vera óákveðin en Vilhálmur Bjarnason 
(D) og Ögmundur Jónasson (Vg) vilja 
ekki svara. Aðrir þingmenn í þessu 
fjölmennasta kjördæmi landsins ætla 
að sækjast eftir endurnýjuðu umboði 
kjósenda. 

Ætla að halda 
ljúfmetis-
markað
STYKKISHÓLMUR: Theódóra Matt-
íasdóttir og Sara Hjörleifsdóttir hafa 
sótt um stöðuleyfi fyrir ljúfmetis-
markað á malbikaða planinu fyrir 
framan veitingastaðinn Sjávarpakk-
húsið á hafnarsvæðinu í Stykkishólmi. 
Markaðurinn yrði haldinn laugar-
daginn 14. maí. Þar verður veitinga-
mönnum og matvælaframleiðendum 
boðið að kynna sína vöru og selja. 
Markaðurinn mun byggja á hugtakinu 
"matarkistan Breiðafjörður". Bæjaryf-
irvöld í Stykkishólmi hafa samþykkt 
leyfi fyrir markaðnum með fyrirvara 
um samþykki hafnarstjórnar. 

Skagamenn 
undirbúa 
sumarið
AKRANES: Á Akranesi er nú unnið er 
að endurgerð og prentun götukorts og 
ferðabæklings um bæinn. Á tjaldsvæð-
inu er verið að endurnýja þjónustu-
húsin í gegn. Byggðasafnið í Görðum 
verður með fasta leiðsögn alla daga 
og kaffihúsið Garðakaffi verður opið. 
Upplýsingamiðstöðin verður áfram í 
Landsbankahúsinu við Akratorg.  Hún 
verður opin frá 17. maí til 15. septem-
ber, tjaldsvæðið í Kalmansvík frá 13. 
maí til 15. september, byggðasafnið frá 
13. maí til 15. september og Akranes-
viti frá 1. júní til 31. ágúst.

SMÁFRÉTTIRVill stórauka 
vægi list- og 
verkgreina 
í grunn-
skólunum
BORGARBYGGÐ: „Tónlistin 

var alltaf tómstundagaman 
hjá mér. Mér lá svo mikið á 

að ég byrjaði 17 ára í leiklistarskóla 
og stundaði tónlist með. Svo lærði ég 
söng hjá Göggu Lund þjóðlagasöng-
konu en hún kenndi leikurum oft 
söng. Þar heillaðist ég af íslensku 
þjóðlögunum. Svo var þetta á hippa-
tímanum og þá bárust baráttulög að 
vestan. Tónlist Bob Dylan, Joan Baez 
og annarra söngvara sem urðu mínar 
stjörnur. Ég fór að syngja þeirra lög í 
íslenskum búningi. Sat sem unglingur 
með gítarinn niðri í kjallara og reyndi 
að ná þessum lögum. Hljómplöturnar 
urðu nokkrar. Sú síðasta sem ég gerði 
var vísnaplata sem kom út 1986,“ segir 
Kristín Á. Ólafsdóttir tónlistarkona, 
leikkona og kennari við menntavís-
indasvið Háskóla Íslands (HÍ). Hún er 
búsett í Véum í Reykholti í Borgarfirði 
ásamt eiginmanni sínum Óskari Guð-
mundssyni rithöfundi og fræðimanni. 

Úr leiklist í kennslufræði
Vesturland hitti Kristínu að máli um 
liðna helgi á heimili þeirra hjóna í 
Reykholti. „Menntavísindasvið HÍ 
var áður gamli Kennaraháskólinn sem 
varð hluti af HÍ 2008,“ útskýrir Kristín 
þegar hún greinir frá störfum sínum 
í dag. Sjálf lauk hún meistaranámi í 
uppeldis- og kennslufræðum 2007 en 
hefur verið fastráðin kennari við HÍ 
síðan 2002. „Grunnmenntun mín er í 
leiklist, leikhúsfræði og leikrænni tján-
ingu. Ég er aðallega að kenna það sem 
viðkemur tjáningu á einhverju formi. 
Aðallega kenni ég á kjörsviðinu Tónlist, 
leiklist og dans en þar eru kennara-
nemar sem sérhæfa sig í að nota leiklist 
í sinni kennslu. Svo kenni ég ýmislegt í 
tengslum við að tjá sig í töluðu máli.“

Þau Óskar og Kristín deila tíma 
sínum milli Reykholts og Reykjavíkur 
og hún þó meir starfa sinna vegna í 
höfuðborginni. „Við keyptum okkur 
hús hér í Reykholti árið 2004. Í kjöl-
farið urðum við okkur úti um litla íbúð 
í Reykjavík. Þar dvel ég þrjá til fimm 
daga vikunnar þegar ég kenni en er 
svo hér í Reykholti þess á milli. Hluta 
af vinnu minni get ég unnið hérna í 
Reykholti, ég er til dæmis núna að fara 
yfir verkefni nemenda minna. Það er 
alveg hægt að vinna héðan og netsam-
band er í góðu lagi. Á sumrin er ég svo 
nánast alfarið hér í Reykholti.“

Flutti fyrirlestur í Snorrastofu
Í síðustu viku hélt Kristin fyrirlestur 
um starfshætti í íslenskum grunn-
skólum í Snorrastofu í Reykholti. 
Fyrirlesturinn byggði á rannsókn sem 
hún tók þátt í að framkvæma ásamt 
rúmlega 20 öðrum. „Niðurstöðurnar 
komu út núna í árslok 2014 í bók sem 
heitir „Starfshættir í grunnskólum við 
upphaf 21. aldar.“ Þarna vorum við 
að reyna að átta okkur á því sem lýst 
er í titlinum með því að leitast við að 
skoða öll svið grunnskólastarfsem-
innar. Ég starfaði í hóp sem rannsakaði 
list- og verkgreinar í skólunum. Einn 
af 12 köflum bókarinnar er helgaður 
því. Rannsóknin leiddi fram mikinn 

fróðleik um skólana. Við fengum líka 
innsýn í viðhorf nemenda í 7. – 10. 
bekk, foreldra og starfsfólks skólanna 
og til ýmissa þátta í menntun grunn-
skólabarna á Íslandi.“ 

Í fyrirlestri sínum í Snorrastofu 
fjallaði Kristín um niðurstöðurnar 
í þessari rannsókn varðandi list- og 
verkgreinar. „Ég talaði líka um þróun 
þessara greina í skólastarfinu allt frá 
lokum 19. aldar. Í niðurstöðunum kom 
í ljós að í 20 grunnskólum í fjórum 
sveitarfélögum sem við skoðuðum 
þá voru list- og verkgreinar kenndar 
í einhverjum mæli í þeim öllum. List-
greinarnar eru myndmennt, tónmennt, 
leikræn tjáning, dans og textílvinna. 
Verkgreinar eru hins vegar heimilis-
fræði ásamt hönnun og smíði. Síðan 
tókum við íþróttirnar líka með undir 
þetta. Þær voru líka eina námsgreinin 
af þessum sem óyggjandi var kennd í 
öllum skólunum.“

Mikilvægt gegn brottfalli
Kristín segir að kannanir rannsóknar-
innar hafi sýnt að list- og verkgreinar 
njóta vinsælda meðal nemenda eldri 
bekkjanna. „Aðspurð sögðu flest 
þeirra einhverjar list- og verkgreinar 
sem mjög eða frekar skemmtilega 
námsgrein. Heimilisfræðin skor-
aði hæst 15 námsgreina skólans og 
svo komu íþróttir. Af sjö vinsælustu 
námsgreinum hjá 7. bekk þá eru sex í 
hópi list- og verkgreina. Af bóklegum 
greinum þá var það bara enskan sem 

komst í efstu sjö sætin. Þegar þau voru 
síðan spurð hvaða námsgreinar þau 
töldu mikilvægar kom kom önnur 
mynd fram. Þar voru list- og verk-
greinar gjarnan á botninum eða nærri 
honum. Mikilvægust var enskan og 
stærðfræðin, svo íslenska og síðan nátt-
úrufræði númer fjögur. Mjög athygl-
isvert er að svör krakkanna varðandi 
mikilvægi námsgreinanna voru nánast 
algerlega samhljóma foreldrunum.“ 

Það er skoðun Kristínar að það sé 
afar mikilvægt að skólabörn fái að 
spreyta sig í fögum sem þau finna að 
þau eru sterk í. „List- og verkgreinarnar 
eru fjölbreyttar og ættu þær allar að 
vera í boði við skólana. Með því að 
kynnast þessum greinum fá börnin að 

átta sig á því hvort eitthvað af þessu 
henti þeim. Um leið læra þau margt 
sem er mikilvægt.“

Kristín Á. Ólafsdóttir bendir einnig 
á aðrar af fjölmörgum niðurstöðum 
rannsóknarinnar. „Það er aðeins rétt 
rúmur helmingur krakka sem segja 
að það sé gaman í skólanum. Tæplega 
helmingur er þannig á því að skólinn 
sé sé ekki skemmtilegur. Það finnst mér 
mjög alvarlegt. Rannsóknir á brottfalli 
úr námi hafa sýnt að þegar unglingur 
ákveður að hætta í skóla á framhalds-
skólastigi þá á það langan aðdraganda 
sem getur hafa byrjað að þróast þegar 
í grunnskóla.“ 

Fær orku með  
Reykholtskórnum
Kristín telur óhikað að list- og verk-
greinar geti spornað við námsleiða. 
„Við þurfum að koma því betur á fram-
færi hvað list- og verkgreinar eru að 
eru að kenna börnunum og til hvers 
þær leiða. Þessar greinar eru ekki upp 
á punt heldur eru þær tæki til að þjálfa 
eiginleika sem eru taldir mjög mikil-
vægir hjá hverjum og einum.“ 

Er þá ekki full ástæða í þessu ljósi 
til að gefa list- og verkgreinum meira 
vægi í skólastarfinu? „Ég vil gera það,“ 
svarar hún ákveðið. „Ég er sannfærð 
um að börn græða mjög mikið á 
þessum greinum í sínu þroskaferli. 
Það þyrfti líka að blanda listum og 
verklegu námi í hefðbundnari bók-
legar námsgreinar í meira mæli en nú 
er gert. Allt svona eykur áhuga, dýpt 
og skilning.“ 

Áður fyrr á árum hafði Kristín 
lifibrauð sitt af listinni og fjölmargir 
muna hana sem söngkonu og leikkonu 
meðal annars hjá Leikfélagi Akureyrar 
og í farandleikhúsi Alþýðuleikhússins. 
„Ég hef ekki leikið lengi en nýt þess 
að vera með nemendur sem eru að 
þjálfa sig í þessu. Svo fæ ég útrás fyrir 
sönghneigðina með því að taka þátt í 
Reykholtskórnum sem syngur meðal 
annars hér í Reykholtskirkju. Ég reyni 
alltaf að vera hér í Reykholti á mánu-
dagskvöldum ef stundataflan leyfir til 
að komast á kóræfingar. Þetta er mín 
músík í dag og mjög nauðsynlegur 
lífselexír. Ég get farið mjög þreytt 
á kóræfingu á mánudagskvöldi en 
komið aftur heim full af fítonskrafti 
eftir sönginn. Listinar veita kraft.“Horft til Kristínar gegnum dyr Snorrastofu.  Ljósm.: Guðlaugur Óskarsson.

Kristín Á. Ólafsdóttir flytur fyrirlestur sinn í Snorrastofu í síðustu viku. 
Ljósm.: Guðlaugur Óskarsson.

Kristín á söngárum sínum. Hér á skemmtun í Húsafelli árið 1970. 
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Styrkjum til ljósleiðara 
í sveitum úthlutað úr 
Fjarskiptasjóði
VESTURLAND: Í síðustu 

viku urðu ákveðin tímamót 
í ljósleiðaravæðingu Íslands. 

Þá voru fyrstu styrkir veittir úr Fjar-
skiptasjóði til að byggja upp ljósleiðara 
í sveitarfélögum sem markaðsöflin 
sinna ekki. Þetta er mikilvægt skref í 
þá átt að íbúar jafnt sem ferðamenn í 
sveitum landsins komist í ljósleiðara-
samband. Haraldur Benediktsson al-
þingismaður í Norðvesturkjördæmi 
er formaður starfshóps innanríkis-
ráðherra í fjarskiptum. Hann segir að 
tæknibyltingin í öllum netsamskiptum 
á síðustu árum hafi í reynd orðið til 
þess að staða fjarskipta sé nú ofar í 
hugum margra íbúa landsbyggðar-
innar en hin hefðbundnu samgöngu-
mál. „Ljósleiðaravæðingin er alvöru 
byggðaaðgerð. Við ættum að ræða 
samgöngur og dreifing og flutning á 
rafmagni, en ekki eyða orku í að rífast 
um hvort flytja eigi tiltekin ríkisfyrir-
tæki með manni og mús út á land. Við 
eigum að skapa aðstæður fyrir störf 
óháð búsetu.“ 

Þeir fengu sem buðu best
Uppbygging ljósleiðara í dreifbýli utan 
markaðssvæða fjarskiptafyrirtækjanna 
er eitt þeirra markmiða sem núverandi 
ríkisstjórnarflokkar settu sér þegar þeir 
tóku við völdum 2013. Nú var úthlutað 
alls 450 milljónum króna í styrki til 14 
sveitarfélaga. Féð verður notað til að 
styðja við tengingu á um 900 staði með 
ljósleiðara og 200 staði með dráttarröri 
fyrir ljósleiðara. Meðal kostnaður rík-
isins verður rúmar 400 þúsund krónur 
á hvern stað. Haraldur segir að hér 
sé aðeins upphafið á lengri vegferð. 
Fleiri úthlutanir til verkefnisins muni 
koma úr Fjarskiptasjóði. Þetta taki í 
það minnsta fjögur ár. „Við höfum 
alltaf sagt að 2016 sé sérstakt ár. Þeir 
hrepptu stuðning nú sem gátu boðið 
fram flestar ljósleiðaratengingar fyrir 
minnstan styrk.“ 

Hann segir að nú hafi mátt sækja um 
um út frá þrenns konar forsendum. 
„Í fyrsta lagi var það ef lögð skyldi 
hitaveita, eða önnur veita, og þá um 
leið rör fyrir ljósleiðara. Kjósarhreppur 
fær þannig átta milljónir króna í 
styrk eins og sótt var um. Þar ætlar 
fólk að gera þetta nú þegar hitaveitan 
verður lögð um Kjós. Annar hluti var 
ef ljósleiðararörin eru komin en átti 
eftir að láta blása í þau. Skagfirðingar 

fljóta inn þannig. Í þriðja lagi eru svo 
styrkir til þeirra sem eru eða ætla 
að fara að leggja ljósleiðarakerfi frá 
byrjun. Í þessum flokki fá t. d. Eyja- 
og Miklaholtshreppur 12 milljónir og 
Húnavatnshreppur í Húnavatnssýslu 
84 milljónir. Borgarbyggð fær 4,5 millj-
ónir í kerfi í Bæjarsveit sem bændur 
þar undirbjuggu upp á eigin spýtur og 
áttu allt frumkvæði að.“ 

Það geta ekki  
allir verið fyrstir 
Nú þegar fyrsta styrkveiting er í höfn 
liggur fyrir að meta reynsluna. „Þeir 
eru eðlilega svekktir sem ekki fengu 
styrki núna. Hér erum við þó að fá 
afar margar tengingar fyrir hlutfalls-
lega lítinn styrk. Vissulega er það svo 
að fámenn sveitarfélög sem standa 
veikt fjárhagslega og horfa jafnframt 
fram á dýra ljósleiðaravæðingu verða 
alltaf undir ef þessi aðferðafræði er 
viðhöfð við úthlutun. Dalabyggð er 
dæmi um þetta. Þeir sóttu um núna 
en fengu ekki. En það kemur að þeim 
líka. Hefðum við haft meiri fjármuni 
til úthlutunar á þessu ári þá hefðu 
Dalamenn verið með. Vandinn er að 
regluverk fjarskiptageirans um svona 
styrki gerir ekki ráð fyrir því að veikari 
sveitarfélög fái sérstaka fyrirgreiðslu 
umfram önnur. Allir skulu metnir 
eftir sömu reglum. Ég vil að lögð verði 

áhersla á gæði fjarskipta í næstu um-
ferð. En því ræður væntanlega stjórn 
Fjarskiptasjóðs. Við megum heldur 
ekki gleyma að lagning ljósleiðara er 
ekki skylduverk sveitafélaga og raunar 
ekki ríkisins heldur. Ríkið og sveita-
félögin eru að stíga inn á þennan völl 
til að bæta búsetuskilyrði, til verja 
samkepnnishæfni Íslands.“ 

Haraldur segist vilja að fjármunum 
yrði veitt til að koma þessum sveitar-
félögum til aðstoðar gegnum fjár-
veitingar til byggðamála. „Fjarskipta-
sjóður á erfitt með að veita forgjöf 
vegna þeirra sjónarmiða að ákveðin 
byggð standi veikt. Reglan í þessu 
útboði er sú að þeir skuli fá sem geti 
sýnt fram á flestar tengingar með 
minnstum kostnaði. Með víðtækri 
stefnumótun má síðan koma á móts 
við veikari byggðalög með öðrum að-
gerðum til að flýta byggingu á öflugum 
fjarskiptakerfum.“ 

Brýn þörf á Vesturlandi
Snæfellsbær sótti sömuleiðis um ljós-
leiðaratengingu í sveitunum undir 
Jökli en fékk ekki. „Fjármunirnir 
voru einfaldlega búnir er kom að 
þeim og beiðni um styrk á tengingu 
of hár miðað við þá sem fengu. 
Grundfirðingar eiga örugglega eftir 
fá tækifæri sem felast í samstarfi við 
Orkufjarskipti. Helgafellssveit og Hval-

fjarðarsveit hafa lokið sínum fram-
kvæmdum án ríkisstyrkja. Það er líka 
gilt sjónarmið þegar gagnrýnt er að 
þeir fái ekki stuðning sem hafa lokið 
slíkum framkvæmdum. Orkufjarskipti 
eru í framkvæmdum á Skógarströnd, 
sem hluti af hringtengiverkefni á Vest-
urlandi. Þar tengjast allmargir bæir 
í Dalabyggð. Við getum bara styrkt 
verkefni sem eru utan markaðassvæða 
fjarskiptafélaga. Þetta er fyrst og fremst 
í sveitum og þá hús sem standa utan 
við þéttbýliskjarnana. Það er mikilvægt 
að átta sig á þessari reglu.“

Kjósarhreppur fær styrk en ekki 
nágrannabyggðarsvæðið Kjalarnes. 
„Ég held að skýringin á því sé ein-
faldlega sú að það var ekki sótt um 
fyrir Kjalarnes,“ segir Haraldur. „Á 
norðvestursvæði landsins var sótt um 
rúmlega 900 tengingar fyrir rúmar 
600 milljónir. Við hefðum því getað 
úthlutað rúmlega þrefaldri þeirri upp-
hæð sem við höfðum til ráðstöfunar á 
því svæði. Það er hvergi hærra hlutfall 
heimila í landinu sem hafa ekki aðgang 
að hraðvirkustu tengingum en á norð-

vesturlandi. Fjarskipti eru þó almennt 
ekki slæm í landshlutanum. Ísland er 
framarlega í þeim efnum. Við ætlum 
hinsvegar að verða best.“

Gróska í ljósleiðaramálum
Haraldur segir að þessi úthlutun úr 
Fjarskiptasjóði sé virkilega að koma 
ljósleiðaramálum á landsbyggðinni 
á alvöru skrið. „Á síðustu vikunum 
í þessu úthlutunarferli nú fóru fjar-
skiptafyrirtækin að teygja sig lengra í 
þá átt að hjálpa sveitarfélögunum við 
að leysa ljósleiðaraverkefnin. Voda-
fone, Míla, Gagnaveita Reykjavíkur og 
fleiri bjóða nú með sér fjármuni inn í 
verkefnin til að eignast hlutdeild í þeim 
og þá væntanlega framtíðartekjur af 
rekstri þeirra. Þessi úhlutun úr Fjar-
skiptasjóði virðist hafa orðið hvati til 
þessa. Þeir sem fengu styrki núna voru 
fyrst og fremst þeir sem voru búnir 
að hanna sín ljósleiðarakerfi, komnir 
mjög langt í sinni heimavinnu og vissu 
hvernig þeir ætluðu að framkvæma 
hlutina. Eyja- og Miklaholtshreppur 
er dæmi um slíkt.“

Að sögn Haraldar er um 3.800 til 
4.000 ljósleiðaratengingar að ræða 
í heildina yfir landið. „Nú fáum við 
um þúsund tengingar í þessum fyrsta 
hluta. Það er miklu meira en við 
bjuggumst við í upphafi. Ég sé fyrir 
mér að þetta klárist á fjórum árum að 
því tilskildu að fjárveitingar fáist og 
næsti hluti upp á minnst 500 milljónir 
króna verði auglýstur til umsókna nú 
í ágúst-september. Menn viti þannig í 
árslok hvort þeir þurfi að ráða til sín 
verktaka vorið 2017. Þá verður þetta 
orðið heildstæðara í framkvæmd. Allir 
mæta betur undirbúnir til leiks, bæði 
sveitarfélög og fjarskiptafyrirtæki, með 
reynslu og þekkingu sem við höfum 
aflað okkur núna. Kannski verður þá 
líka orðin eining um að koma betur til 
liðs við veikari byggðir. Hér erum við 
að endurnýja grunnkerfi fjarskipta á Ís-
landi. Ljósleiðaravæðingin er forsenda 
þess að hægt sé að byggja upp öflugt og 
traust farnetskerfi fyrir alla landsmenn 
og gesti okkar. Það er stóra málið.“

Segir ljósleiðarann svipaða byltingu 
og rafmagnið var á sínum tíma
Haraldur Benediktsson segist hafa 
látið sig varða fjarskiptamál sveit-
anna frá þeim tíma sem hann varð 
formaður Bændasamtaka Íslands 
fyrir áratug síðan. Sjálfur býr hann í 
Hvalfjarðarsveit þar sem íbúar fengu 
ljósleiðara fyrir tveimur árum. 

„Það kom mér á óvart hvað þetta 
var mikil breyting að fá ljósleiðarann. 
Þetta er bylting, kannski nánast eins 
og að fá rafmagn í fyrsta skipti þó ég 
muni nú ekki eftir því,“ segir hann 
og hlær við. „Maður er kominn með 
hraðvirkustu nettenginu sem völ 
er á. Það býður upp á óendanlega 
möguleika. Þetta er slík bylting að 
í dag vitum við vart enn hvað ljós-
leiðarinn mun hafa að segja í fram-

tíðinni. Hann gefur möguleika á alls 
kyns sprotarekstri. Mikilvægi hans 
mun bara aukast fyrir allan rekstur 
svo sem í landbúnaði og ferðaþjón-
ustu.“

Haraldur segir að eini takmarkandi 
þátturinn í nýtingu ljósleiðararns sé 
hugarflugið. „Öll búsetuskilyrði í 
sveitunum og annars staðar á lands-
byggðinni batnar stórlega. Börnin 
geta lært heima gegnum netið á 
meðan foreldrarnir geta nýtt sér það 
til vinnu. Ljósleiðarinn gerir fólki 
kleift að vinna í góðum tengslum 
við umheiminn, það getur unnið hjá 
fyrirtæki í Singapúr en búið í gömlu 
góðu Leirársveit. Með ljósleiðaranum 
ertu kominn með allan heiminn heim 

í hlað. Ljósleiðarinn er forsenda 
samkeppnishæfni byggðanna í dag. 
Gleymum heldur ekki að opinber 
stjórnsýsla er í auknum mæli yfir 
netið. Til að skila skattskýrslu þarf 
til dæmis að hafa aðgang að tengingu 
sem ræður við það. Þá eru nýjustu 
breytingar á póstþjónustu enn meiri 
hvati til að þetta verk gangi hratt og 
vel. Ég nefni sem dæmi að vegna 
þess að sumardagurinn fyrsti lenti á 
póstdegi hjá okkur þá erum nú við fá 
næstum vikugömul dagblöð og póst 
næst þegar er dreifingardagur. En það 
er síðan önnur umræða.“ 

Nánar má fræðast um Fjarskipta-
sjóð og styrkjaúthlutanir á vefslóðinni 
fjarskiptasjodur.is. 

Haraldur Benediktsson alþingismaður er formaður starfshóps innanríkisráðherra í 
fjarskiptum.
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Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness: 

„Fyrirhugað SALEK-samkomulag er mesta 
váin sem samtök launþega hafa mætt til 
þessa og gegn því berjumst við nú“
AKRANES: Vesturland hitti 

Vilhjálm Birgisson formann 
Verkalýðsfélags Akraness 

(VLFA) að máli í tilefni af því að bar-
áttudagur verkalýðsins 1. maí stendur 
nú fyrir dyrum. Þetta var svar hans við 
fyrstu spurningunni: Hvað telur þú að 
sé nú brýnast í verkalýðsbaráttunni? : 

„Stærsta váin sem nú stendur fyrir 
dyrum hjá íslensku launafólki er þessar 
hugmyndir SA, ASÍ, BSRB, Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga og stjórnvalda 
um að búa til nýtt vinnumarkaðslíkan. 
Þessir aðilar ætla að stofna hér sameig-
inlegt þjóðhagsráð sem fulltrúar þeirra 
eiga að sitja í. Þetta er það sem kallað 
er SALEK-samkomulagið. Þarna verða 
Seðlabankastjóri, formaður Samtaka 
atvinnulífsins, fulltrúi ASÍ, oddvitar 
ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma fyrir 
sig, einn frá BSRB og einn frá Sambandi 
sveitarfélaganna. Þessir fulltrúar eiga 
að ákveða út frá einhverju líkani hvert 
svigrúmið sé til launabreytinga. Brýn-
asta verkefni okkar nú er að berjast 
gegn því að þetta verði að veruleika.“ 

Telur samningsréttinn  
hirtan af félögunum
Vilhjálmur heldur alvörugefinn áfram 
að útskýra hvað hér er á ferðinni: „Ef 
við skoðum hvað þessir aðilar svo 
sem Seðlabankinn og fjármálaráðu-
neytið hafa ætíð sagt þegar kemur að 
launahækkunum þá er alltaf talað um 
að svigrúmið til þeirra sé á bilinu 2,5 
til 3,5%. Í SALEK-samkomulaginu 
stendur að stéttarfélögunum verði 
skylt að semja innan þess svigrúms 
sem vinnumarkaðslíkanið gefi upp. Það 
yrðu þá væntanlega samningsbundnar 
hækkanir eitthvað á þessu bili.“ 

Hér er þá komið að kjarnanum í 
því sem VLFA telur svo mikla ógn við 
hagsmuni verkafólks. „Með þessu er 
verið að taka frjálsan samningsrétt af 
stéttarfélögunum. Í mínum huga er 
þetta bara „game over“ fyrir okkur í 
launþegahreyfingunum. Verkalýðs-
félögunum verður bara breytt í af-
greiðslustofnanir fyrir félagslega styrki, 
sumarbústaðaleigu og þess háttar. Það 
verður ákveðið af þessum aðilum í 
hinum svokallaða SALEK-hóp hvað 
megi semja um. Hvar er þá baráttan 
þegar þetta er orðið svona,“ spyr Vil-
hjálmur og nefnir dæmi: 

„Lítum á Verkalýðsfélag Akraness. 
Innan okkar vébanda höfum við mjög 
sterk fyrirtæki. Þetta er stóriðjan á 
Grundartanga, HB Grandi og önnur 
öflug fyrirtæki sem eru í útflutningi. 
Sem dæmi má nefna Norðurál sem 
skilaði 10 milljarða hagnaði í fyrra, 
HB Granda með um sex milljarða og 
Elkem með um tvo milljarða. Á eitt-
hvað þjóðhagsráð að segja Verkalýðs-
félagi Akraness að starfsmenn þessara 
fyrirtækja megi ekki sækja hlutdeild í 
þessum ofsagróða með því að berjast 
fyrir launahækkunum þegar svona vel 
gengur í reksti þeirra? “

Sóttu kjarabætur  
til fyrirtækja í meðbyr
Þetta mál er verkalýðsformanninum 
greinilega hugleikið. Hann telur að 
félag hans hafi náð góðum árangri 
fyrir sína umbjóðendur á síðasta ári, 
einmitt vegna þess að atvinnulífið á 
félagssvæði Verkalýðsfélags Akraness 
hefur notið velgengni. Jákvæð afkoma 
fyrirtækjanna gaf augljós sóknarfæri 
fyrir alþýðufólk í kjarabaráttu. „Rifjum 

upp að í síðustu kjarasamningum varð 
allt vitlaust hér á Akranesi þegar stjórn 
HB Granda tilkynnti að hún ætlaði að 
hækka laun stjórnarmanna um 33%. 
Við fórum hér af stað af mikilli hörku. 
Það endaði með því að forstjóri HB 
Granda kom á fund til mín og við 
gengum frá mjög góðum samningi 
til handa fólksins sem starfar hjá fyr-
irtækinu. Hann kom og sagði að það 
væri alveg rétt að fólkið ætti að fá meiri 
hlutdeild í velgengni fyrirtækisins. Við 
sömdum um sérstakan bónus handa 
starfsfólkinu. Þessi samningur gaf 
27,5% launahækkun. Síðan var líka 
gerður betri samningur við starfs-
menn fiskimjölsverksmiðjunnar. Þetta 
var 70 til 90 þúsund króna hækkun 
á mánuði hjá hverjum og einum. HB 
Grandi er orðið mjög umsvifamikið 
hér á Akranesi því fyrirtækið í dag á 
dótturfyrirtæki á borð við Laugafisk, 
Vigni Jónsson og Norðanfisk. Þessar 
launahækkanir skila sér út í samfélagið 
hér. Samstarf HB Granda og VLFA er 
mjög gott í dag.“

Vilhjálmur nefnir svo annað dæmi 
máli sínu til stuðnings. „Í fyrra gerðum 
við tímamótasamning við Norðurál. 
Í fyrsta skipti á Íslandi tengdum við 
launavísitöluna við launahækkanir 
starfsmanna. Í fyrra hækkuðu launin 
í Norðuráli um 17%. Starfsmenn 
fengu 300.000 króna eingreiðslu. Allt 
þetta hefði ekki verið hægt ef þetta 
nýja SALEK-þjóðhagsráð hefði verið 
komið. Ef það á að fara að gelda stéttar-
félögin með því þannig að þau geti 
ekki lengur sótt á þau fyrirtæki sem 
með réttu ganga vel þá mun það hafa 
alvarlegar afleiðingar til dæmis hér á 
Akranesi.“

„Meitla í stein samræmda 
láglaunastefnu“
Vilhjálmur dregur ekki dul á þá skoðun 
sína að hann telji að með SALEK-
-samkomulaginu eigi að koma aftan 
að launþegum í fordæmalausum hrá-
skinnaleik. „Það stóð til að halda um 
500 manna ráðstefnu um hið nýja 
vinnumarkaðslíkan í Hörpu í Reykja-
vík núna 7. maí og svo átti að kjósa um 
þetta. Ráðstefnunni hefur sem betur 
fer verið frestað að sögn vegna þess að 
þetta var ekki tilbúið. Ég held að það 
sé öðrum þræði vegna óánægju ríkis-
starfsmanna með lífeyrisþátt þeirra í 
þessum pakka en svo eru menn líka 
hálfhræddir við það hvað kemur upp 
úr þessum svokölluðu Panamaskjölum. 
Eru þar aðilar innan úr atvinnulífinu 
sem nú eru að gera kröfu á alþýðuna um 
að hún fari hér eftir einhverjum öðrum 
leikreglum heldur en þeir sjálfir? “

Formaður VLFA er þungur í garð 
forystumanna ASÍ vegna þessa máls. 
„Á þessu ber Gylfi Arnbjörnsson for-
seti ASÍ stóra ábyrgð. Að mínum dómi 
hefur hann í gegnum tíðina verið tals-
maður þess að meitla hér í stein sam-
ræmda láglaunastefnu. Hann hefur 
barist fyrir því lengi að slíkt komist hér 
á laggirnar. Ég hef ætíð gagnrýnt þetta 
og mun halda áfram að gera það harð-
lega. Ég ítreka að SALEK-samkomu-
lagið er mesta váin sem samtök laun-
þega hafa mætt til þessa. Við hjá VLFA 
höfum gagnrýnt þetta frá upphafi og 
munum halda áfram að gera það af 
fullum þunga.“

Reiknar með Silicor 
-framkvæmdum í haust
Í viðtali sem þessu hljótum við að 

víkja tali að horfum í uppbygginu at-
vinnulífs á starfssvæði Verkalýðsfélags 
Akaness. „Ég er feikilega bjartsýnn á 
framtíð atvinnulífsins á okkar svæði. 
Öll ytri skilyrði eru mjög hagfelld. Við 
erum með verðbólgu nú sem er 1,5%. 
Már Guðmundsson seðlabankastjóri 
spáði því að hún færi í 4,3% eftir síð-
ustu kjarasamninga. Nú rúmu hálfu 
ári síðar er hún 1,5% og samt er hann 
með stýrivextina í 5,75%! Það er verk 
að vinna.“

Formaðurinn dregur enga dul á að 
hann er dyggur stuðningsmaður þess 
að sólarkísilverksmiðja Silicor rísi á 
Grundartangasvæðinu. „Ég er algerlega 
sannfærður um að þessi verksmiðja 
verði reist, er því fylgjandi og tel mig 
hafa vissu fyrir því að framkvæmdir 
hefjist nú í september. Þessi starfsemi 
er eftirsóknarverð. Laun verkafólks í 
stóriðju eru betri en á hinum almenna 
vinnumarkaði. Verksmiðja Silicor 
verður vistvæn og hverfandi mengun 
frá henni. Þetta er fyrirtæki sem mun 
framleiða vöru sem mun gefa 800 
þúsundum heimila vítt og breitt um 
heiminn kleift að skipta úr mengandi 
orkugjöfum yfir í vistvæna sem eru sól-
arhlöðin. Ég held að stjórnmálamenn 
hér á Íslandi hafi mörg hver ekki kynnt 
sér verksmiðjuáformin og framleiðslu-
aðferðina næginlega vel. Umhverfis-
sinnar ættu svo sannarlega að stökkva 
á þetta verkefni, styðja það og mæla 
með því.“

Vilhjálmur tekur þó skýrt fram að 
hann telji að miklar áskoranir felist í 
slíkum stórframkvæmdum, ekki síst að 
því sem snýr að stéttarfélögunum. „Við 
hjá VLFA þurfum að vera á tánum og 
sjá til þess að öll réttindi verkafólks séu 

Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness á skrifstofu sinni.
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virt. Hingað inn á okkar svæði munu 
koma allt að 500 manns nánast á einni 
nóttu til að vinna við byggingu verk-
smiðjunnar. Svo bætast við um 450 föst 
störf þegar verksmiðjan hefur rekstur. 
Þetta verður krefjandi fyrir okkar félag.“

Vill stækkun fiskþurrkunar  
og hafnar á Akranesi
Formaður VLFA segist einnig styðja 
áform HB Granda um stækkun fisk-
þurrkunarfyrirtækisins Laugafisks og að 
hafnarsvæðið á Akranesi verði stækkað 
með landfyllingum. „Það eru forréttindi 
í hverju bæjarfélagið að þar starfi öflug 
fyrirtæki. Ekkert samfélag getur rekið 
sig og veitt nauðsynlega þjónustu til 
íbúanna ef þau hafa ekki sterk fyrir-
tæki innan sinna marka. Hér á Akranesi 
erum við svo heppin að hafa öll þessi 
fyrirtæki eins og HB Granda, Norðurál, 
Skagann og fleiri sem eru skaffa miklar 
tekjur inn í okkar samfélag. HB Grandi 
skapar mörg kvennastörf sem skortur 
hefur verið á hér á Akranesi. Í dag er það 
svo að verkakona sem hefur starfað hjá 
fyrirtækinu í nokkur ár er komin með 
tæplega 400 þúsund króna mánaðarlaun 
fyrir átta tíma dagvinnu.“

Aðspurður segist Vilhjálmur Birg-
isson ekki hafa miklar áhyggjur af því 
þó Laugafiskur hafi nú stöðvað fisk-
þurrkun sína. „Nú þegar illa gengur 
með fiskþurrkunina vegna erfið-
leika á mörkuðum með tilheyrandi 
birgðasöfnun þá kemur í ljós að fyrir-
tækið getur nýtt starfskrafta sína með 
því að beina þeim í störf hjá öðrum 
dótturfyrirtækjum í bænum, svo sem 
hjá Vigni Jónssyni og Norðanfiski. Þetta 
sýnir mikilvægi þess að HB Grandi er 
nú kominn með fjölbreytta starfsemi 
á Akranesi.“

Baráttan gegn  
verðtryggingunni
Formaður VLFA hefur á undaförnum 
árum látið til sín taka í umræðunni 
um verðtrygginguna og skuldamál al-
mennings. „Allt frá árinu 2009 hef ég 
verið baráttumaður fyrir því að verð-
trygging hér á landi verði afnumin og 
að tekið yrði á okurvöxtum fjármála-
kerfisins. Ég lít á þetta sem eitt af brýn-
ustu hagsmunamálum heimilanna og 
alþýðunnar. Þegar þetta er borið saman 
við hin Norðurlöndin þá sést að í þeim 
löndum er verið að bjóða kringum 
tveggja prósenta óverðtryggða vexti. 
Á meðan eru óverðtryggðir vextir hér 
á landi í kringum átta prósent. Þarna 
eru gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir 
almenning. Ég hef kallað eftir því að 
stjórnvöld hætti þessu dekri við fjár-
málaöflin, afnemi hér verðtryggingu, 
setji þak á vexti eða finni einhverjar 
leiðir sem verði þess valdandi að verð-
trygging verði hér óþörf.“

Barátta Vilhjálms gegn verð-
tryggingunni leiddi til þess að hann 
var skipaður í starfshóp ríkisstjórn-
arinnar um afnám hennar sem settur 
var á laggirnar í upphafi þessa kjör-
tímabils árið 2013. Reynsla hans af því 
starfi var blendin. „Ég fann það strax á 
fyrsta fundi að ég var kominn inn í hóp 
sem var ekkert að fara í þessa vegferð 
þó að skipunarbréf forsætisráðherra 
væri alveg afdráttarlaust. Það kvað á 
um afnám verðtryggingar með tíma-
settri áætlun. En það hefur aldrei verið 
neinn vilji hjá Sjálfstæðisflokknum til 
að afnema verðtrygginguna og innan 
hópsins var heldur enginn vilji til slíks. 
Ég er alveg sannfærður um að þeir sem 
bera ábyrgð á því að verðtryggingin 
er varin eru fyrst og fremst öfl innan 
Sjálfstæðisflokkurinn. Ég sá líka á 
fundum hópsins þegar við vorum að 
fá til okkar á fundi fulltrúa frá banka-
kerfinu og lífeyrissjóðunum hvernig 
þetta kerfi ver sig með kjafti og klóm. 
Þegar vinna hópsins var hálfnuð þá 
íhugaði ég sterklega að segja mig úr 
honum því við vorum ekki að vinna í 
samræmi við skipunarbréfið. Ég gerði 
það þó ekki en skilaði að lokum mjög 
ítarlegu séráliti.“

Ætlar alls ekki í  
stjórnmálaframboð
Talið leiðist í framhaldi af þessu inn á 
lendur stjórnmálanna. Aðspurður þver-
tekur Vilhjálmur fyrir að vera skráður 
í stjórnmálaflokk. „Nei, nei. Ég er ekki 
í einum einasta flokki. Ég hef sagt það 
opinberlega að forystufólk stéttarfélaga 
eigi ekki að vera í stjórnmálaflokkum 
heldur styðja góð mál fyrir sína um-
bjóðendur óháð því hvaðan þau koma. 
Ég hef reynt að hafa þetta að leiðarljósi,“ 
svarar hann og bætir svo við: „Hins 
vegar er ég spyrtur við Framsóknar-
flokkinn vegna þess að ég talaði fyrir 
þessum málum á borð við afnám verð-
tryggingar og skuldamál heimilanna 
í aðdraganda síðustu kosninga. Mér 
hugnaðist stefna Framsóknarflokksins 
hvað þetta varðaði fyrir síðustu kosn-
ingar og ég studdi hana. Í aðdraganda 
síðustu þingkosninga þá óskaði Fram-
sókn eftir að ég flytti erindi á einum 13 
fundum hjá þeim sem ég og gerði. En ég 
gerði líka hið sama hjá öðrum flokkum 
ef mér var boðið til þess. Ég fór á fimm 
fundi hjá Sjálfstæðisflokknum og tvo 
hjá Vinstri grænum en reyndar var mér 
einhverra hluta vegna aldrei boðið að 
tala á fundi hjá Samfylkingunni. Ég 
var líka með ræðu á fundi hjá Flokki 
heimilanna. Ég talaði mjög víða fyrir 
þessum málum sem síðan urðu aðal 
kosningamál Framsóknarflokksins og 
skilaði að mínu mati stórsigri til flokks-
ins í kosningunum. Það var vegna þess 
að þessi mál brenna á fólkinu í landinu.“

Í máli Vilhjálms kemur þó fram að 
honum hafi staðið til boða að að taka 

sæti á listum flestra flokka fyrir síðustu 
þingkosningar. „Ég átti meira að segja 
fund með formanni Framsóknarflokks-
ins þar sem hann bauð mér öruggt sæti 
á lista í Reykjavík eða hér í Norðvest-
urkjördæmi. En ég hafði ekki áhuga á 
þessu.“ 

Blaðamaður sætir lagi og spyr verka-
lýðsfélagsformanninn hvort hann 
hyggist þá fara í framboð til Alþingis 
næst þegar verður kosið, væntanlega 
í októberlok á þessu ári? Vihjálmur 
þvertekur fyrir það ákveðinni röddu. 
„Nei, alls ekki. Ég tek ekki þátt í þessum 
drullupolli. Þetta er bara drullupollur. 
Orðræðan í kringum Alþingi og annað 
slíkt er þannig að þar er vart komandi 
nálægt. Ég skil ekki að það skuli vera til 
fólk sem er tilbúið að taka þátt í þessu. 
Þó er ég sannfærður um að hver og einn 
einasti sem fer inn á þing geri það af 
mjög góðum hugsjónum og allir ætli 
að gera sitt besta. En svo gerist bara 
eitthvað með fólk. Það breytist. Ég 
veit ekki hvort það er flokksræðið eða 
annað. Þetta er starfsvettvangur sem ég 
hef lítinn áhuga á.“

„Vilji Framsóknarflokkurinn 
eiga líflíkur. . .“
Vilhjálmur segist bæði sáttur og ósáttur 
við það sem Sjálfstæðisflokkur og Fram-
sóknarflokkur hafa fengið áorkað það 
sem af er kjörtímabilinu. „Ég er nokkuð 
sáttur með það hvernig hefur tekist til 
með slitin á þrotabúum bankanna. Nú 
liggur fyrir að við erum að fá um 500 
milljarða króna beint frá kröfuhöfum. 
Þeir fjármunir verða væntanlega notaðir 

til að létta á gjaldeyrishöftum og greiða 
niður skuldir ríkissjóðs. Staða hans 
hefur aldrei verið jafn góð skuldalega 
séð og núna. Ég skal hins vegar fúslega 
viðurkenna að skuldaleiðréttingin til 
heimila hefði mátt vera meiri. Hún var 
80 milljarðar sem komu með skattlagn-
ingu á þrotabúin og síðan kom viðbót 
fyrir þau sem vildu varðandi séreigna-
framlagið. Í heildina voru þetta 150 
milljarðar sem var skref í rétta átt.“

Hann bendir hins var á að enn standi 
eftir stóra málið úr síðustu kosningabar-
áttu. Það séu vextirnir, verðtryggingin 
og húsnæðismálin. „Ég held að Fram-
sóknarmenn geri sér grein fyrir því að 
ef ekki tekst að koma fram umbótum í 
þessum málum fyrir næstu kosningar 
sem verða væntanlega eftir sex mánuði 
þá mun fara mjög illa fyrir flokknum. 
Allt annað sem menn hafa gert mun 
ekki skipta neinu því þessi mál munu 
yfirskyggja það. Vilji Framsóknarflokk-
urinn eiga líflíkur þá verður hann að 
nýta þessa sex mánuði sem eftir eru. 
Flokkurinn verður að beita sér fyrir því 
að koma með eitthvað sem geri það að 
verkum að fólk geti farið úr þessu verð-
tryggða umhverfi yfir í óverðtryggt og 
að greiðslubyrði fólks verði með þeim 
hætti að hún verði ekki mikið hærri 
heldur en á óverðtryggðum lánum og 
að lánin lækki hratt niður.“ 

Við yfirgefum ekki umræðu um 
stjórnmálavettvanginn án þess að leita 
eftir skoðun Vilhjálms á þeirri stöðu 
sem formaður Framsóknarflokksins 
og fyrrverandi forsætisráðherra er nú 
kominn í. „Æðstu ráðamenn íslensku 

þjóðarinnar eiga aldrei undir neinum 
kringumstæðum að vera með fjármuni 
í geymslu sem tengjast skattaskjólum. 
Hugtakið skattaskjól er svo neikvætt 
að það nægir og það skiptir engu hvort 
farið hafi verið eftir lögum. Siðferðis-
lega er þetta rangt. Um leið og fólkinu 
í landinu finnst þetta rangt þá er það 
rangt. Það sem þáverandi forsætisráð-
herra hefði átt að gera um leið og hann 
heyrði að fólki misbauð þetta var að 
hann hefði átt að biðjast afsökunar með 
auðmýkt, koma með peningana heim og 
leggja öll spil á borðið. Að þessu sögðu 
vil ég svo nú fá að vita hverjir þessir 600 
aðilar eru sem tengjast þessu máli bara í 
gegnum þessa einu lögfræðiskrifstofu í 
Panama og bara í gegnum Landsbank-
ann.“

Öflugt félag í mikilli  
sókn fyrir sitt fólk
Þann 1. maí mun Vilhjálmur Birgisson 
fara enn eina ferðina fyrir kröfugöngu 
félagsmanna sinna um götur Akraness. 
Það verður í 13. skiptið síðan hann var 
kjörinn formaður félagsins í nóvember 
2003. Hvernig er staða VLFA í dag? 

„Við héldum aðalfund okkar núna 
5. apríl. Það er óhætt að segja að það 
gengur vel. Nú eru félagar um þrjú þús-
und talsins. Verkalýðsfélag Akraness 
stendur gríðarlega sterkt bæði félaglega 
og fjárhagslega. Þegar við sem stjórnum 
nú tókum við því 2003 þá var félags-
sjóður hjá okkur rekinn með 3,5 milljón 
króna yfirdrætti. Í dag erum við búin 
að byggja alla okkar sjóði upp. Á sama 
tíma höfum við hækkað greiðslur úr 
þeim mjög mikið. Við rekum nú ein 
þrjú mál fyrir dómstólum. Slíkur mála-
rekstur er dýr en við vílum ekki fyrir 
okkur að fara út í það ef við teljum að 
verið sé að brjóta á fólki.“ 

Vilhjálmur greinir frá því að rekstrar-
afkoma VLFA hafi verið jákvæð um 108 
milljónir króna á síðasta ári. „Við erum 
með litla rekstrareiningu og höldum 
allri yfirbyggingu í lágmarki. Í kjölfarið 
á þessari góðu afkomu ákváðum við á 
aðalfundinum um daginn að hækka 
styrki hjá okkur eins og við höfum alltaf 
gert þegar hún er góð. Við hækkuðum 
svokallaðan fæðingastyrk eða „barna-
vagnastyrk“ eins og við köllum hann 
úr 70 í 85 þúsund krónur á félags-
mann. Það þýðir að ef báðir foreldrar 
eru í félaginu þá eiga þau rétt á 170 
þúsund krónum í slíkan styrk þegar 
þau eignast barn. Við hækkuðum líka 
heilsutengda styrki svo sem til tann-
lækninga og heilsueflingar. Hjá okkur 
nýtur fólkið góðs af því þegar vel gengur 
hjá félaginu,“ segir Vilhjálmur Birgis-
son í lokin. 

Vilhjálmur er virkur í þjóðmálaumræðunni og óhræddur að lýsa skoðunum sínum. 

Vilhjálmur ásamt samstarfskonum sínum á skrifstofu félagsins. Frá vinsti: Íris Gefnardóttir, Björg Bjarnadóttir, Vilhjálmur Birgisson, Inga Maren Ágústdóttir og Kristín Björg Jónsdóttir.
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Hafa rekið lyktar- og 
hávaðalausa fiskimjöls-
verksmiðju í tvö ár
AKRANES: „Verksmiðjan er búin að snúast í tvö ár og taka við 19 þúsund 
tonnum af hráefni á þeim tíma. Reksturinn hefur gengið mjög vel. Það hefur 
ekkert verið kvartað undan hvorki hávaða- né lyktarmengun. Líklega vita 
fáir af því að þessi verksmiðja er í fullum rekstri hér á hafnarsvæðinu á 
Akranesi,“ segir Guðmundur Hannesson verskmiðjustjóri fiskimjölsverk-
smiðju HB Granda á Akranesi. Það var árið 2014 að HB Grandi lét setja 
upp litla verksmiðju í húsakynnum fiskimjölsverksmiðjunnar. Verkmiðjan 
er dönsk smíði og sú eina sinnar tegundar hér á landi. Hlutverk hennar er 
að framleiða fiskimjöl og –lýsi. 

Mjög snyrtileg og hljóðlát
Hráefnið er hausar, hryggir og annar 
afskurður sem aðallega fellur til við 
vinnslu á karfa í fiskiðjuveri fyrir-
tæksins á Granda í Reykjavík. Þetta 
hráefni er niðurkælt og flutt á bílum 
til Akraness. Þar er unnið úr því mjöl 
og lýsi sem hvorutveggja fer að mestu 
til húsdýrafóðurs í landbúnaði inn-
anlands. „Það eru ágæt verð á mjöli 
og lýsi og hafa verið stöðug nú um 
stund.“

Allt umhverfi nýju fiskimjölsverk-
smiðjunnar er afar snyrtilegt og há-
vaðinn frá henni er hverfandi. Guð-

mundur segir að í henni sé eingöngu 
unnið ferskt og niðurkælt hráefni. Það 
sé mikilvægur þáttur í að koma í veg 
fyrir lyktarmengun. „Hingað koma 
daglega á bilinu þrír til fjórir bílar með 
hráefni frá fjórum ísfisktogurum HB 
Granda. . Það eru þá um 70 tonn þegar 
mest er daglega. Verksmiðjan var upp-
haflega reiknuð fyrir að taka við 50 
tonnum á sólarhring. Eftir að hún var 
tekin í notkun þá var hins vegar bætt 
við hana svokölluðum forsjóðara. Það 
hefur aukið upphafleg afköst um 20 
tonn af hráefni á sólarhring. Um leið 
spöruðum við orku.“

Fær orku um rafstreng
Verksmiðjan er afar umhverfisvæn og 
keyrð á rafmagni. Engri olíu er brennt. 
„Við fengum rafmagnið sem Sements-
verksmiðjan notaði áður. Rafmagn-
skapalinn var bara lagður áfram frá 
henni og yfir til okkar í hitteðfyrra. 
Þegar nýja spennustöð Orkuveitunnar 
verður tekin í notkun á Akranesi síðar 
á þessu ári þá getum við fengið meira 
rafmagn hingað í verksmiðjuna. Það 
verður spurning hvort við þurfum 
þess. Í dag erum við ekki að nota nema 
1,1 megawatt af þeim 2,5 megawöttum 
af rafmagni sem við getum fengið. 
Rafmagnsnotkunin hefur reyndað 
minnkað hjá okkur frá því við hófum 
reksturinn. Í upphafi notuðum við 
um 1,5 megawött. Skýringin á þessum 
sparnaði eru þessar endurbætur sem 
við gerðum, svo sem með forsjóðar-
anum,“ segir Guðmundur. 

Fjórir menn starfa á hverjum tíma 
á vöktum í verksmiðjunni. Síðan eru 
tveir að vinna yfir daginn og svo ein 
kona í eldhúsinu. Að auki eru svo tveir 

vélvirkjar og rafvirki sem sinna ýmsu 
viðhaldi. „Hérna í verksmiðjunni geta 
þetta í það heila verið svona 13 störf 
á ársgrundvelli,“ segir Guðmundur 
Hannesson. Hann bætir því við að 
einungis hafi tveimur mönnum verið 
bætt við á loðnuvertíðinni í vetur enda 
var hún ein sú stysta í manna minnum 
eða aðeins tíu dagar. 

Lítil starfsmannavelta
Starfsmennirnir sem stýra fiskimöls-
verksmiðjunni vinna aðra hverja viku 
á vöktum og síðan aðra hverja viku 
í dagvinnu. „Við skiptum þessu átta 
karlar á milli okkar. Þessi blanda af 
dagvinnu og síðan vaktavinnu allan 
ársins hring kemur mjög vel út. Þetta 
er allt annað líf að hafa þessa litlu 
verksmiðju. Áður var þetta þannig 
að það komu toppar þegar það var til 
dæmis loðnuvertíð og svo var ekkert 
mánuðum saman þess á milli. Þegar 

svona verksmiðja er í stöðugum 
rekstri þá skapast líka mikil vinna 
í kringum hana. Það þarf að sinna 
ýmsu,“ segir Eðvald Ingi Árnason. 
Hann hefur starfað við verksmiðjuna 
síðan 1997 og á þannig 20 ára starfs-
afmæli þar á næsta ári. 

Störfin þykja góð og það er lítil 
velta á starfsmönnum. Emilía Ólafs-
dóttir sér um þrif og að elda í karlana 
í verksmiðjunni. Hún hefur starfað 
í sjávarútveginum á Akranesi í 36 
ár, fyrst hjá HB & CO og síðan hjá 
HB Granda. „Ég byrja klukkan sjö á 
morgnana og matbý fyrir þá þannig að 
þeir hafi nóg að bíta og brenna daga 
jafnt sem nætur. Svo skúra ég líka og 
þvæ af þeim gallana. Hingað kom ég 
úr frystihúsinu fyrir einum 13 árum 
síðan. Það hlýtur að vera gott að vinna 
hér þegar maður er búin að vera svona 
lengi,“ sagði hún og hrærði brosmild 
í pottunum.

Fiskimjölsverksmiðja HB Granda á Akranesi. Í sumar verður skipt um hvíta járnklæðn-
inguna utan á henni en hún er farin að láta á sjá eftir 20 ár í seltunni við höfnina. 

Starfsmenn í stjórnstöð verksmiðjunnar þar sem allt er tölvustýrt.

Guðmundur Hannesson verksmiðjustjóri. 

Emilía Ólafsdóttir hefur unnið nær fjóra áratugi í sjávarútveginum á Akranesi.

Heitir pottar, saunaklefar og einn 
fullkomnasti nuddstóll veraldar
ShopChina.is býður heilsutengdar lúxusvörur á besta fáanlega verði
ShopChina.is, Súðavogi 7, Reykjavík, býður upp á mikið úrval af heitum 
pottum á afar hagstæðu verði sem fæst með hóppöntun. Má þar nefna 
hitaveituskeljar með loki og höfuðpúðum, fjögur stykki á aðeins 259.900 
kr. Hitaveituskel með nuddi, lýsingu, hitara, umgjörð, loki, höfuðpúðum, 
útvarpi, hátölurum o. fl. Verð frá: 499.000 kr. 
Pottarnir koma allir tilbúnir fyrir 
sírennsli, hægt er að aftengja hitara 
og tengja heita vatnið beint inn á 
pottinn, fyrir þá sem búa á hitaveitu-
svæði. Með öllum pottum fylgir lok, 
umgjörð, tröppur, Balbóa-stýrikerfi 
og hitari frá Bandaríkjunum. Hægt 
er að velja um marga liti á skel, um-
gjörð og lok. 

Hóppöntun er í gangi núna og um 
að gera fjárfesta í góðum potti fyrir 
sumarið á frábæru verði. 

Á ágætri heimasíðu fyrirtækisins, 
shopchina.is, má finna greinargóðar 
upplýsingar um fleiri gerðir heitra 
potta, einfalt og þægilegt fyrirkomu-
lag hóppöntunar og greiðslukjör. 

Fyrirtækið ShopChina er í eigu 
Kristjáns Ásbergssonar. Á árunum 
2005 til 2009 rak hann fyrirtæki í 
Shanghai sem þjónustaði íslensk 
fyrirtæki varðandi vöruinnkaup 
frá Kína. Árið 2009 flutti hann til 
Íslands á ný og stofnaði ShopChina.
is og þjónar þannig kaupendum beint 
með innkaupum á heilsutengdum 
lúxusvörum frá Kína – á eins hag-
stæðu verði og hugsast getur. 

Á meðan heitir pottar eru keyptir 

með hóppöntun er ShopChina.is 
með saunaklefa, nuddstóla og fleiri 
heilsuvörur á lager. 

Auðvelt að skipta kaupum á 
greiðsluseðla til allt að 36 mánaða 
með Pei. 

Infrarauðir saunaklefar – 
frábærir fyrir heilsuna
ShopChina.is býður upp á gott úr-
val af infrarauðum saunaklefum 
sem eru afar smekklegir í útliti, 
fyrirferðarlitlir og þægilegir í upp-
setningu. Infrarauðir hitageislar – 
eða IR-geislar – hafa margvíslega 
og magnaða kosti fyrir heilsufar og 
vellíðan fólks. Meðal annars lina 
þeir þjáningar vegna gigtar, leysa 
upp vöðvabólgu og mýkja upp vöðva. 

Enn fremur stuðla IR-geislar 
að fallegri og heilbrigðri húð auk 

þess að draga úr líkum á hjarta- og 
æðasjúkdómum. Sá sem situr í IR-
-saunu svitnar þrisvar sinnum meira 
en í hefðbundnu gufubaði og getur 
brennt allt að 600 hitaeiningum á 30 
mínútum. 

Kostirnir eru margir fleiri, 
meðal annars sá að IR-geislar auka 
kynhvöt beggja kynja. Heilsu- og 
snyrtistofur um allt land eru komnar 
með infrarauðan sauna í notkun frá 
ShopChina.is. 

Einn fullkomnasti  
nuddstóll veraldar
ShopChina.is býður upp á gott úr-
val af frábærum nuddstólum undir 
merkinu iRest en það fyrirtæki hefur 
verið skilgreint sem eitt stærsta 
nuddstólafyrirtæki í Kína. Er iRest 
með 60 tæknileyfi og hefur þróað 29 
tækni- og vísindavörur. iRest hefur 
hlotið margar veigamiklar alþjóð-
legar viðurkenningar og vörur fyrir-
tækisins eru seldar í yfir 150 löndum. 

Meðal margra iRest nuddstóla 
sem ShopChina.is hefur til sölu er 
hinn frægi A50-7 sem talinn er vera 
einn fullkomnasti nuddstóll veraldar, 
nuddar þig frá toppi til táar, með hita 
í baki, innbyggðum hátölurum, og 
fjöldann allan af nuddmöguleikum. 

ShopChina.is Súðarvogi 7 104 
Reykjavík www.shopchina.is 
ShopChina er með mjög virka Face-
book-síðu
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volundarhus.is · Sími 864-2400

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

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

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

Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

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



Umboðsaðilar á landsbyggðinni:

GTM 460 4 hestöfl
4 hö B&S 500F
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 46 cm
Sláttuhæð er 30-75 mm
Safnpoki er 60 lítraSafnpoki er 60 lítra
Þyngd er 31 kg

Verð með vsk
Kr. 69.900,-

Verð með vsk
Kr. 39.900,-

 
GTE 25 1,2 hp tvígengismótor
Snúanlegt handfang 
Miðflóttaaflskúpling
60 sm blaðlengd
2 tvíeggja blöð
Þyngd 5,5 kgÞyngd 5,5 kg

Verð
Kr. 49.900,-

GTM 560 6 hestöfl
6 hp B&S 450 (190 cc)
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 56 cm
Sláttuhæð 30-75 mm
70 lítra safnpoki70 lítra safnpoki
Þyngd 45 kg

GTM PRO 52 sláttuorf GTM PRO 52 hekkklippur

GTM Professional sláttuvélar á frábæru verði

 
Mitsubishi mótór
2.45 hö / 1.8 kw.
Eldsneytistankur 0.9 l 
3 tanna blað 305-25.4.
Þyngd 9.2 kg
TTitringsvörn

Verð
Kr. 79.900,-

GTM 400 3,5 hestöfl
3,5 hö B&S 450 á stálramma
Stillanlegt handfang
180/180 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd 40 cm
Sláttuhæð 25-75 mm
Safnpoki 45 lítraSafnpoki 45 lítra
Þyngd 23 kg

Verð með vsk
Kr. 59.900,-

Afkastamiklar, þægilegar og vandaðar sláttuvélar

Stema 3500 bílavagnar með sliskj-
um, hallanlegum palli og spili til 
að draga tæki upp á sig.

Stema 2700 og 3500 kg flutningavagnar 
á frábæru verði. Afgreiddir með hliðar-
borðum,skráningu og tilbúnir til notkunar.

Stema Basic 750 kg fólksbíla-
kerrur eru væntanlegar í apríl.
Mikið úrval aukahluta.

Stema 750 MUT kerrur fyrir 
snjósleða og fjórhjól 
með hallanlegum palli.

Stema 2700 kg sturtuvagnar með eða 
án rafdrifinnar vökvadælu. Stema 2700 
sturtuvagna með sturtu aftur/hliðar.

Stema 750 kg tveggja hjóla 
kerrur. Sterkar og léttar kerrur 
á góðu verði.

Yfirbygging með segli
Skjólborðahækkun
Grindarhækkun
Lok á lömum
Yfirbreiðslur
Hleðslugrind
VVaradekk
Nehjól
Kúlulás

Þýskar Stema kerrur og flutningavagnar á frábæru verði

Alvöru græjur  fyrir vandláta

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is ÁSAFL



Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag 
verkalýðsins 1. maí
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
ið

s
k

ip
t

a
b

la
ð

ið
 /

 a
x

e
l 

jó
n

 /
 0

2
0

2
2

0
0

9

Verkalýðsfélag Akranes
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Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Afar góð veiði í 
netin hjá áhöfn 
Þórsness SH 
BREIÐAFJÖRÐUR: Veiðar 

netabáta á yfirstandandi 
vetrarvertíð hafa verið með 

ágætum. Hæglega má fullyrða um að 
mokveiði hafi verið hjá mörgum þeirra. 
Fréttavefurinn aflafrettir.is undir stjórn 
Gísla Reynissonar í Sandgerði fylgist 
grannt með aflabrögðum í íslenska 
flotanum. Gísli skrifar á vef sinn að 
Þórsnes SH sem er gerður út frá Stykk-
ishólmi hafi fiskað afar vel í vetur. Í 
janúarnánuði var báturinn aflahæstur 
netabáta á landsvísu með 257 tonna 
heildarafla. Í febrúar náði Þórsnes SH 
aftur að verða aflahæstur með samtals 
395 tonn. Nú í mars varð Þórsnesið svo 
í þriðja sæti með 394 tonn. Það stefnir 
allt í að Þórsnes SH verði aflahæstur 
netabátanna á vertíðinni 2016 því það 
sem af er aprílmánuði þá hefur áhöfn 
hans heldur betur mokveitt. 

Bjuggust við þriggja  
daga rólegheitum
Margeir Jóhannesson er skipstjóri á 
Þórsnesinu. Nú í byrjun apríl lenti hann 

ásamt mönnum sínum í fáheyrðum 
þorskafla sem sló öll met. Hann segir 
í samtali við Vesturland að þetta hafi 
verið í hinu svokallaða hrygningar-
stoppi 1.–11. apríl þegar flest veiðisvæði 
eru lokuð fyrir veiðum á grunnslóð. 
„Það var þó opið á smá ræmu þarna út 
af Rauðasandinum. Við ætluðum bara 
að dvelja þrjá daga á veiðum þarna og 
taka svo frí. Við bjuggumst svo sem 
ekki við miklu fiskiríi,“ segir Margeir. 

Þessi áætlun skipshafnarinnar á 
Þórsberginu riðlaðst öll. Eftir að hafa 
dregið 8 trossur þá voru komin í bát-
inn alls 42 tonn sem gerir að meðaltali 
5,3 tonn í trossu. Öll kör voru full svo 
Þórsnesið sigldi heim í Stykkishólm 
til að skila af sér aflanum en allur afli 
bátsins er unninn þar. Áhöfnin varð að 
skilja fimm netatrossur eftir í sjó. „Við 
fórum aftur út, drógum þessar fimm 
trossur og lögðum svo átta trossur. Í 
þessar 13 trossur fengum við svo heil 
82 tonn af þorski eða um 6,3 tonn í 
trossu. Þetta var allt mjög vænn fiskur 
sem var þarna í hrygningu.“

Aldrei vitað annað eins
Margeir segir að þorskurinn sem 
veiddist þarna hafi „verið eintómar 
beljur, til dæmis var meðalþyngdin úr 
42 tonna róðrinum 10,7 kíló miðað við 
slægt. Það mikill fiskur var í sumum 
netunum að það þurftu tveir menn að 
vera á rúllunni til þess að ná netunum 

inn.“ Samtals landaði því Þórsnes SH 
124 tonnum í 2 róðrum og meðalvigtin 
á þorskinum var um 10 kíló úr öllum 
þessum afla miðað við slægðan fisk. 

Margeir Jóhannesson á að baki 
margra ára reynslu á sjó og hefur 
starfað sem skipstjóri á neta- og drag-
nótabátum í tugi ára. Hann segist aldrei 
áður hafa lent í svona moki. „Þetta er 
langstærsti netaróðurinn sem Þórsnes 
SH hefur komið með í einni ferð og 
stærsti túr allra netabáta á vertíðinni 
núna 2016,“ skrifar Gísli Reynisson á 
aflafréttir.is. 

Miklu betri veður í vetur
Margeir var með Þórsnesið SH í 
netaralli Hafrannsóknastofnunar í 
Breiðarfirði nú í mars. Að hans sögn 
var aflinn þar góður enn samt nokkuð 

minni enn í fyrra. Þórsnes SH tók líka 
þátt í netrallinu í fyrra en var þá í Faxa-
flóa þar sem báturinn mokveiddi. Í ár 
var Saxhamar SH frá Rifi hins vegar 
með Faxaflóann á meðan Þórsnesið 
var í Breiðafirði. 

„Þetta er búin að vera mjög góð ver-
tíð í vetur. Tíðin hefur verið mikið betri 
en í fyrravetur þegar voru endalausar 
brælur. Aflabrögðin hafa gengið roslega 
vel hjá okkur svo nú er farið að þrengj-
ast um kvótastöðuna á bátnum. Nú 
ætlum við að fara út á Eldeyjarbanka 
og reyna að fá ufsa til að drýgja þorsk-
kvótann. Við vorum þar aðeins í mars 
og fengum þá 150 -160 tonn af honum. 
Við verðum að út maí en tökum svo frí 
í júní, júlí og í ágúst. Það höfum við 
alltaf gert á undanförnum árum,“ segir 
Margeir Jóhannesson við Vesturland. 

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

BJÓÐUM ALLA ALMENNA
DEKKJAÞJÓNUSTU

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

Góður við-
snúningur hjá 
Borgarbyggð
BORGARBYGGÐ: Borgar-

byggð tókst á síðasta ári að 
rétta rekstur sinn af og snúa 

104 milljóna króna tapi 2014 í já-
kvæða afkomu sem nam 171 milljón 
króna 2015. Skuldir lækka áfram og 
handbært fé eykst. 

„Borgarbyggð stenst nú þær fjár-
málareglur sem sveitarfélögum eru 
settar, þriggja ára rekstrarjöfnuður 
er jákvæður og skuldahlutfall heldur 
áfram að lækka og er nú komið í 
138% af veltu, skuldaviðmið er 107%. 
. . . Verkefnið „Brúin til framtíðar“ 
sem sveitarstjórn setti sameigin-
lega af stað í samstarfi við emb-
ættismenn er að skila markvissari 
vinnubrögðum við gerð fjárhagsá-

ætlana og markar leiðina að settu 
marki skýrar en verið hefur. Ástæða 
er til að þakka öllum þeim sem að 
rekstri sveitarfélagsins koma með 
einum eða öðrum hætti. Nánast allar 
stofnanir sveitarfélagsins skila rekstri 
innan fjárhagsáætlunar sem er 
gríðarlega mikilvægt fyrir heildarár-
angur í rekstrinum og þann árangur 
ber að þakka forstöðumönnum og 
starfsmönnum þeirra,“ sagði Geir-
laug Jóhannesdóttir 1. varaforseti 
sveitarstjórnar Borgarbyggðar í 
bókun sem hún lagði fram á fundi 
sveitarstjórnar 15. apríl þar sem 
þessar niðurstöður voru kynntar. 

Nálgast má ársreikningana á vef 
Borgarbyggðar (borgarbyggd.is).

Miklar aðgerðir til aðhalds og hagræðingar undanfarin misseri í Borgarbyggð eru nú 
að skila sér í bættri afkomu sveitarsjóðs. 

Þórsnes SH 109 við bryggju í vorblíðunni heima í Stykkishólmi. Nú er báturinn farinn að eltast við ufsa vestur af Reykjanesi.

Sá guli hefur heldur betur gefið sig í netin nú eftir áramótin. Ný stofnvísitala þorsks sem gefur til kynna mat fiskifræðinga á stærð 
þorskstofnins er nú með því hæsta sem mælst hefur síðan slíkar mælingar hófust um miðjann níunda áratuginn. 



Fjölbreytt þjónusta 
við bíla og tæki

»  VERSLUN
»  DIESELVERKSTÆÐI
»  VARAHLUTAÞJÓNUSTA

»   TÚRBÍNUVIÐGERÐIR 
OG SALA

»  SÉRPANTANIR
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - blossi.is - blossi@blossi.is



Spennandi og framsækið
meistaranám á Bifröst

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is

Námið er kennt í fjarnámi.
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2016 er til 15. maí.

Háskólinn á Bifröst býður upp á spennandi meistaranám þar sem áhersla er 
lögð á frumkvæði nemenda og möguleika þeirra til að takast á við áskoranir 
framtíðar. Kennsluhættir taka mið af nýjustu tækni og rík áhersla er lögð á 
gagnrýna hugsun og raunverkefni, sem oft eru unnin í tengslum við atvinnu- 
lífið. Markmið skólans er að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga fyrir 
fjölbreytt atvinnulíf og samfélag.

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB
• Forysta og stjórnun – MS / MLM
• Menningarstjórnun – MA / MCM

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Við leggjum okkur fram um 
að veita persónulega þjónustu 
og fyrsta flokks vistvæna vöru 
á hagstæðu verði.

28. apríl 2016
5. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Blessuð sértu 
sumarsól

AKRANES: Myndina hér fyrir ofan 
tók Kristófer Jónsson skipstjóri og 

útgerðarmaður á Rán AK 69 klukkan 
sex að morgni sumardagsins fyrsta 
þegar hann hélt í fyrsta grásleppuróður 
sinn á þessu ári. Hún sýnir sumarsólina 
komast uppfyrir Akrafjallið og hella 
geislum sínum ofan í Berjadal, yfir 
Akranes og Faxaflóa á sömu stundu 
og grásleppukarlinn heldur eftirvæn-
ingarfullur út á miðin með netabaujur 
í skut að leggja fyrsta sinni á þessari 
vertíð. 

Hér er freistandi að grípa tilvitnun 
úr meistaraverkinu Brekkukotsan-
nál eftir Halldór Laxness þar sem 
Álfgrímur Hansson lýsir afa sínum 
Birni í Brekkukoti og tengslum hans 
við hrognkelsin:

„Þegar kom fram á útmánuði hætti 
hann að róa til fiskjar sem kallað var, og 
fór að stunda hrokkelsi. Þau sótti hann 
útí þarann, ýmist í Skerjafirði eða útvið 
Granda. Ég veit ekki hvort menn vita 
alment að hrokkelsi skiftast í tvo flokka, 
grásleppu og rauðmaga. Rauðmaginn 
er einn litfegurstur fiskur sem sögur 
fara af og að því skapi bragðgóður, en 
grásleppan þykir lakari og er venjulega 
sett í salt. Þeir sem veiða hrokkelsi eru 
aldrei nefndir rauðmagakallar, en altaf 
grásleppukallar, og slíkur kall var afi 
minn. Þá er talið vor á Suðurnesjum 
þegar rauðmagi fer að glæðast og skín 
á barklituð segl fransmanna útá Flóa.“

Vesturland óskar lesendum sínum 
gæfuríks og gleðilegs sumars.

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.


