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225/40R18      verð frá: 13.958 kr
235/60R18      verð frá: 19.922 kr

sími 460 3000

Pantaðu dekkin á                                
   dekkjahollin.is
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Mest verðlaunaða ryksuguvélmennið

Frí heimsending

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

CMT sagarblöð og 
fræsitennur
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Baráttudagur verkalýðsins 1. maí 
var hátíðlegur haldinn á Ísafirði. 
Dagskráin hóst með fjölmennri og 

kröftugri kröfugöngu. Í Edinborgarhúsinu 
flutti Finnboegi Sveinbjörnsson, formaður 

Verkalýðsfélags Vestfirðinga ræðu dagsins. 
Sædís María Jónatansdóttir flutti erindi um 
jafnréttismál og flutt voru tónlistaratriði. 
Kaffiveitingar voru í umsjón Slysavarnar-
deildarinnar Iðunnar.

Á Suðureyri var einnig kröfuganga, tón-
listarflutningur,  ræða dagsins og boðið upp 
á veitingar. Í Bolungavík bauð Verkalýðs- 
og sjómannafélag  Bolungavíkur íbúum til 
kaffisamsætis og flutt var tónlistardagskrá. 



Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Litli leikklubburinn á Ísafirði lætur 
ekki deigan síga og ákvað að bjóða 
bæjarbúum í leikhús.  Sýnt var í  
sumarbyrjun ævintýrið Rauðhettu 
í leikgerð Snæbjörns Ragnarssonar.
Leikstjóri var Páll Gunnar Lofts-
son og tónlistarstjóri Kristín Harpa 
Jónsdóttir. Leikið  var í Edinborgar-
húsinu og var frítt inn  á allar sýn-
ingar.
Litli leikklúbburinn er áhugaleikhús 
og  hefur verið lengi starfandi. Nú 
er 51. leikár klúbbsins og Rauðhetta 
er 87. verkefnið.

Fyrsta skemmtiferðaskip árs kom til Ísafjarðar á laugardaginn. Það var 
Magellan en á skipinu eru um 1400 farþegar og 650 manna áhöfn. Fjöl-
mennt var á götum Ísafjarðar og sannkölluð sumarstemming, þrátt fyrir 
að þungskýjað væri og hálfhráslagalegt veðurfar.

Kjarasamningar 
við smábátaeigendur
Nýlega voru undirritaðir 

kjarasamningar miili 
Starfsgreinasambandsins 

og Landssambands smábátaeigenda, 
en samningar höfðu verið lausir um 
tveggja ára skeið. 

Samingarnir gilda frá 1. maí 2015 
og gilda til ársloka 2018. Samningur

Þessi nær tilstarfsmannasem-
vinna við uppstokkun eða beitningu 
í landiannarra en þeirra sem eru 
hlutaráðnir, enda gilda þar ákvæði 
sjómannasamninga. Samningurinn 
gildir jafnframt fyrir starfsmenn sem 
starfa við netavinnu. 

Kauptrygging og aðrir launaliðir 
hækka um 9,5% frá 1. maí 2015 og 
8,7% frá og með síðustu áramótum. 
Önnur hækkun 4,5% verðir eftir rétt 
ár 1. maí 2017 og ári síðar verður 3,1% 
hækkun á kaupliðunum. Framlag at-
vinnurekenda í lífeyrissjóð sem verið 
hefur lengi 8% af launum hækkar nú í 
áföngum á samningstímanum. Fyrsta 
júlí á þessu ári verður framlagið 8,5%. 

Það hækkar svo í 10% af ári liðnu og 
verður loks 11,5% þann 1. júlí 2018. 

Stéttarfélögin á Vestfjörðum eru 
aðilar að samningnum í gegnum 
Starfsgreinasambandið. Flestir út-
gerðarmenn á Vestfjörðum eru 

 aðila að samningnum sem félagar í 
Landssambandi smábátaeigenda. Þó 
eru nokkrar útgerðir, einkum í Bol-
ungavík og Tálknafirði sem eru aðilar 
að öðru sambandi smábátaeigenda, 
samtökum smærri útgerða. 

Sunnanverður Vestfirðir:

Íbúum fjölgi í 2500
Á íbúaþingi sem nýlega var 

haldið í Vesturbyggð var 
sett fram sú framtíðar-

sýn að íbúum fjölgi og til verði eitt 
2.500 íbúa sveitarfélag á sunnan-
verðum Vestfjörðum. Byggt verði á 
auðlindum svæðisins. Horft er sér-
staklega til laxeldis og ferðaþjónustu 
sem helstu vaxtarbrodda í atvinnulífi, 
ásamt framþróun í sjávarútvegi og 
rannsóknum. Landbúnaður blóm-
stri enn frekar á Barðaströnd. Aukin 
fjölbreytni í atvinnulífi og kraftmikið 
menningarlíf er sérstaklega mikilvægt 
til að halda konum á svæðinu. Fram 

kom draumur um stofnun þjóðgarðs 
á Látrabjargi og góðar heilsárs sam-
göngur um allt svæðið. 

Þetta kemur fram á vef sveitarfé-
lagsins Vesturbyggðar. Ennfremur 
segir að „öflugt íþróttastarf, ljós-
leiðaravæðing, málefni eldri borgara 
og sjúkrahús, listir, menning, söfn 
og minjavernd, ásamt umhverfis-
málum og samgöngum, eru þau mál 
sem leggja ætti mesta áherslu á til að 
bæta búsetuskilyrði í Vesturbyggð.“ 

Bæjarstjórn Vesturbyggðar tekur 
nú við niðurstöðum þingsins og 
vinnur úr þeim. 

Mynd: Vesturbyggð.

Nýjar veiðar og vinnsla í athugun
Undanfarnar vikur hafa athuganir 

staðið yfir á mögulegum veiðum 
á ljósáta í Ísafjarðardjúpi. Farið hefur 
verið í róðra á a.m.k. tveimur bátum 
til þess að reyna búnað og kanna 
veiðimöguleikana. Það eru einkum 
erlendir aðilar sem standa að þessum 
athugunum, Norðmenn og Chilebúar. 
Norðmennirnir munu annast fjár-
málahliðina en Chilebúarnir búa yfir 
kunnáttunni til veiða og vinnslu. Þá 
hefur samkvæmt heimildum blaðsins 
Vestfirðir verið rætt við eigendur 
Kampa hf um afnot og hugsanlega síðar 
kaup á húsnæði og mjölverksmiðju 
fyrirtækisins í Bolungavík. Þá munu 
hinir erlendu aðilar hafa spurst fyrir 
um kaup á íbúðarhúsnæði í bæjarfé-
laginu, en ekki hefur fengist staðfest 

hvort af þeim hefur orðið. Eftir því sem 
næst verður komist eru áform um að 
erlendu aðilarnir leggi fram 3 millj-
ónir USD og að íslenskir aðilar komi 
að fjárfestingunni með 1 milljón USD 
og eru þar nefndir Brim og Samherji. 
Þetta er enn óstaðfest. 

Bíldudalur:

Kæran 
óafgreidd
Enn er óafgreidd í Atvinnu-

vegaráðuneytinu kæra Ómars 
Sigurðssonar, Bíldudal frá 12. 
Febrúar sl. Kærð var úthlutun 
byggðakvóta fyrir Bíldudal, en 
samkvæmt reglum bæjarstjórnar 
Vesturbyggðar var öllum kvótanum 
267 tonnum úthlutað til eins báts. 
Hinrik Greipsson, sérfræðingur á 
sviði fiskveiðstjórnunar segir í svari 
við fyrirspurn blaðsins að málið sé 
enn til meðferðar hjá lögfræðingi 
ráðuneytisins. 

Mynd: ismennt.is



Creta Palace ***** 
Rethymnon 
Verð frá 199.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í fjölskylduherbergi í smáhýsi 
og 219.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í herbergi. 
Með hálfu fæði.

Porto Platanias *** 
Platanias 
Verð frá 179.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnh.herb á 
2 hæðum og 186.500 kr. á mann m.v. 
tvo fullorðna í herbergi 
Allt innifalið.

Oscar Village Suites *** 
Chania 
Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi 
og 159.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í íbúð. 
Með morgunverði.

Orion Star *** 
Chania 

Verð frá 109.400 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og þrjú 
börn 2ja til 11 ára í íbúð með 2 
svefnherberbergjum og 138.900 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna í íbúð. 
Án fæðis.

Golden Sand *** 
Chania 

Verð frá 85.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 áraí íbúð með einu svefnherbergi 
og 129.100 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í stúdíó. 
Án fæðis.

Sunset Suites *** 
Platanias 
Verð frá 79.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi 
og 139.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í stúdíó.  
Án fæðis. 

Afsláttur  fyrir börnin!

70%
Afsláttur  fyrir börnin!

70%

6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur 6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur

Gríska eyjan Krít
Eyjan þar sem andi Mamma Mia 
ræður ríkjum. Kynntu þér frábær 
tilboð fyrir börnin.

Vertu vinur VITA á Facebook | www.facebook.com/vitaferdirVITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Það mátti glöggt heyra í ræðum forystumanna verkalýðshreyfingarinnar 
á baráttudegi verkalýðsins 1. maí að það eru komnir alvarlegir brestir 
samfélagsgerðina. Í ræðu Finnboga Sveinbjörnssonar, formanns Verka-

lýðsfélags Vestfirðinga kom þetta skýrt fram.  Hann hafði miklar áhyggjur af 
ýmsum mikilvægum réttindum. Benti Finnbogi á gróf félagsleg undirboð á 
vinnumarkaði sem upplýst hafa verið. Bæði gætir sterkrar viðleitni til þess að 
lækka launin með öllum ráðum og ekki síður að hafa af launþegum umsamdan 
og lögbundinn veikinda- og bótarétt.  Þá vakti formaður verkalýðsfélagsins 
athygli á stöðu velferðar- og menntakerfisins  og að full ástæða væri til þess 
að hafa alvarlegar áhyggjur af þróun mála. 

Við skulum ekki gleyma framkomu í garð erlendra verkamanna. Það eru 
íslenskir atvinnurekendur sem hafa leyft sér að misnota sér umkomuleysi 
þess fólks og neyð í heimalandi sínu.  Hvers konar framkoma er það í garð 
pólsks verkafólks á Vestfjörðum að láta það viðgangast  að það sé féflett af 
óvönduðum einstaklingum og gert að greiða sjálfskipuðum umboðsmanni 
1000 evrur fyrir það að fá vinnu? Það breytir engu þótt lögreglan húki  sér til 
álitshnekkis yfir kærum árum saman og láti þær svo falla út af borðbrúninni. 
Skömm þeirra sem eiga og reka þessi fyrirtæki er ævarandi. Það heitir að 
bera í bakkafullan lækinn að fyrst þrýsta laununum niður undir öll möguleg 
lágmörk kjarasamninga og síðan í kjölfarið að afhenda föntum nokkurs konar 
húsbóndavald yfir fólki og þola þeim að féfletta það. Pólskt verkafólk er fyrst 
og fremst verkafólk. Það er fyrst og fremst fólk rétt eins og Íslendingar. Það 
leggur sitt af mörkum til samfélagsins  og á sama rétt til virðingar og aðrir 
þegnar landsins. 

En þeir sem sitja í leðurklæddum hægindum sínum á 19. hæð í helsta gróða-
turni kapitalistanna láta sér fátt um finnast. Þeir hafa tileinkað sér  stjórnun 
með hótunum og gert undirmönnum sínum ljóst að  það hefur afleiðingar að 
sitja ekki og standa eins og til er ætlast. Jafnvel færslur á facebook eru undir 
eftirliti valdsins. 

Það er einmitt þessi fyrring silfurskeiðarþjóðarinnar, eins Finnbogi Sveinbjörns-
son kallar hana, sem hefur framkallað brestina í samkenndina í þjóðfélaginu. 
Ísland er ekki lengur hið samfélagslega meðvitaða samfélag sem það löngum 
hefur verið þar sem enginn steig út fyrir þjóðfélagið og leit á sig sem yfir 
það hafinn og án ábyrgðar. Þannig var það og þessi sterka samkennd hefur 
kynslóðum saman verið helsti styrkleiki þjóðarinnar.

Fyrir þremur áratugum fór að ryðja sér rúms stjórnmálastefnu sem kölluð er 
nýfrjálshyggja. Margrét Thatcher er helsti holdgervingur hennar á heimsvísu. 
Henni eru eignuð þau ummæli að það væri ekkert til sem hétu samfélag, aðeins 
einstaklingar.  Það má rekja til hugarfarsins sem ummælin lýsa þverbrestina 
sem eru að verða æ sýnilegri í íslensku þjóðfélagi.

Silfurskeiðarþjóðin er einmitt trú þeirri hugsun. Hún er bara einstaklingar 
sem bera bara eigin hag fyrir brjósti og bera enga ábyrgð á samfélaginu. Þetta 
er fólkið sem flytur peningana sína í skattaskjól. Þetta er fólkið sem hrifsar til 
sín bestu bitana og arðvænlegustu tækifærin.  Þetta er fólkið sem lætur færa sér 
helstu auðlind þjóðarinnar á silfurfati á hverju ári fyrir smánarverð. Það greiðir 
aðeins 14 kr fyrir hver kg af þorskveiðiheimild og þykir of mikið en leigir hana 
öðrum fyrir 223 kr. Mismunurinn er ágóði upp á tæpa 40 milljarða króna á 
hverju ári. Þessir peningar fara ekki í heilbrigðiskerfið og hjúkrunarheimilin. 

Birtir hafa verið útreikningar sem sýna að það vantar að minnsta kosti 9 millj-
arða króna á hverju ári til þess að  hjúkrunarheimilin geti veitt þá þjónustu 
sem ríkið krefst í öðru orðinu  að veitt sé. Silfurskeiðungarnir sem eru við völd 
vilja ekki sækja þessa peninga. Þess vegna fær gamla fólkið skerta þjónustu.  

Krabbameinsveik kona lýsti því nýlega að mikið hafi breyst á hálfum öðrum 
áratug. Fyrst þegar hún veiktist þá þurfti hún að borga lítið meira en komu-
gjöld. Svo veiktist hún aftur tveimur árum síðar og þá þurfti hún að greiða 
200 þúsund krónur.  Enn veiktist hún 2014 og síðan hefur hún þurft að greiða 
hálfa aðra milljón kr.  Kostnaðarvitund konunnar er örugglega alveg í lagi , 
en það hefur engu breytt um veikindin. Hún er enn veik.  Þessi kona  er enn 
hluti af okkar samfélagi, því má aldrei gleyma.

En 19. hæðar þjóðin í Tortólaskjólinu er ekki með enda telur hún að það sé 
ekkert til sem heitir samfélag, bara einstaklingar.  Þessir brestir í íslensku 
samfélagi eru ekki traustabrestir, þeir eru siðrof. Verkalýðshreyfingin þarf afl 
og stuðning til þess að yfirbuga hina afsiðandi og eyðandi hugmyndafræði 
íslenskra aðdáenda Thatchers. Viljinn er allt sem til þarf.

Kristinn H. Gunnarsson.  

Brestir í 
samkenndinni

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi á Lauga-
bóli hefur þáttinn að þessu sinni.  
Henni er hlýtt til landspóstsins Þórðar 
Halldórssonar, Laugarholti í Skjald-
fannardal, sem sinnir starfi sínu af 
dugnaði og elju og færir henni póstinn 
hvernig sem viðrar eða svo gott sem. 

Hlýtur sá að hafa best
er heima í næði situr.
Allra gesta met ég mest
þann mann sem póstinn flytur.

Þó ei til sumra ég ekki nái
engan þó ég  kvíða finn.
Þórður póstur þig ég dái
þú ert góður vinur minn.

Ragna víkur svo að þjóðmálunum og 
yrkir næst ádeiluvísu þar sem hún setur 
út á græðgina  og yfirganginn í þjóð-
félaginu. Beinir hún  spjótum sínum 
að stjórnmálamönnum almennt , sem 
aldrei virðast fá nóg:

Ýmsir eiga aldrei frí
alltaf þó þig svíki.
Líklegt er þá langi í
lykil að himnaríki.

Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn er 
búinn að fá bústofn sinn heim:

Færist líf í fjallageim
frostsins veldi hallar.
Kindur mínar komnar heim
kyssti ég þær allar.

En svo háttar til hjá Indriða að eig-
inkona hans er í erfiðu og krefjandi 
starfi við leikskóla í Hveragerði. „Því 
sárvantar mig sauðburðarliðsauka, ekki 
til einhvers vinnuþrældóms heldur 
fyrst og fremst til að sem minnst fari 
úrskeiðis við burð á næturna. Til dæmis 
væri tilvalið fyrir eldri hjón sem ef til vill 
í nokkra daga vildu kynnast fallegu fé 
og nýju og óvenjulegu umhverfi. Sauð-
burður stendur frá 6. maí til um það bil 
23. maí. Endilega hafið samband. GSM 
er ekki á bænum svo hringja þarf í 456 
4803 á kvöldin og um hádegið.“

Rimma Indriða á Skjaldfönn við 
hreppsnefndina hefur farið víða um 
landið. Fær hann í sífellu spurninguna: 
er búið að moka til þín? Indriði ákvað 
að svara þessu með vísu:

Í strjálbýlum sveitum oft er erfitt að
  búa
Því yfirvöld tíðka sum hver derring
  og hrekki
og því verður bóndinn á guð sinn
  góðan að trúa

að það geri hláku, því hreppsnefndin
  mokar sko ekki.

Nú er farið að færst líf í forsetakosn-
ingarnar og forsetaefnunum fjölgar og 
fækkar.

Einn er enn í framboði af illri 
nauðsyn, að eigin sögn. Indriði má 
ekkert aumt sjá og býðst til þess að 
bæta úr vandræðunum.

Bandinginn á Bessastöðum:
Bjart er yfir  Íslandi á vorin.
Ærslafull og létt þá verða sporin.
Einn í helsi fáu slíku fagnar.
Frækna þjóð, við leysum Ólaf Ragnar.

Ljúkum svo þjóðmálayfirferðinni með 
samantekt frá Indriða:

Þjóðmálaógæfan eykst nú hröðum
aflandsskálkar í löngum röðum
maddama Framsókn sokkin í svöðum
og sólkonungur á Bessastöðum.

Ég hugsa að Indriði á Skjaldfönn 
verði að bíða eitthvað enn eftir fálka-
orðunni.

Með vorkveðjum úr grænkandi 
garði á Traðarstígnum.

Kristinn H. Gunnarsson

Chorus 
tenebris
Kórinn Chorus tenebris hélt 

vel sótta tónleika í Hömrum 
fyrir skömmu. Í honum eru 

söngvarar sem stofnuðu kórinn til 
þess að aðstoða nemendur í kórstjórn-
arfræðum við Tónlistarskóla Ísafjarðar. 
Þá var kórinn einnig til aðstoðar nem-
endum í kantorsnámi við Tónskóla 
Þjóðkirkjunnar. Tveir nemendur eru í 
kantorsnámi hjá Birni Steinari Sólbergs-
syni og átta nemendur í námi hjá Beötu 
Joó. Kórinn Chorus tenebris flutti undir 
stjórn hinna verðandi kórstjóra þekktar 
perlur allt frá miðöldum til okkar tíma. 



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
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Fiskeldi og fólk í Ísafjarðarbæ
Það er mikil og heit umræða í Ísafjarðarbæ og nágrenni þessa dagana um 
ýmis mikilvæg mál er varða uppbyggingu á svæðinu. Umræðan er til marks 
um að fólk vilji taka þátt í að móta framtíðina og byggja upp betra samfélag. 
Enginn er með barlóm eða býsnast yfir að allt fari til fjandans. Umræðan 
snýst um það sem skiptir máli þegar við byggjum upp hagsæld með farsæld 
almennra íbúa að leiðarljósi. 

Til að tryggja áframhaldandi þróun og 
farsæld íbúa og afkomenda þeirra til 
framtíðar þarf sjálfbæra þróun. Sjálfbær 
þróun byggir á þremur stoðum: samfé-
laginu, efnahagslífinu og umhverfinu. 
Til að sjálfbær þróun eigi sér stað má 
engin þessara þriggja stoða gleymast. 
Samfélögin á Vestfjörðum gleymdust 
t.d. þegar kvótakerfið var skapað, þess 
vegna hefur það kerfi ekki verið sjálf-
bært og vestfirðingum mikil áþján um 
langan tíma. 

Þó svo að allar stoðir sjálfbærrar þró-
unar séu nauðsynlegar til að framtíðin 
sé farsæl, þá er það mín skoðun að sam-
félagsstoðin þurfi að vera í fararbroddi. 
Fyrir hvern er annars sjálfbær þróun, 
ef hún er ekki sérstaklega fyrir samfé-
lagið? Ég geri mér þó grein fyrir að til 
eru önnur sjónarmið um þetta og ber 
ég fulla virðingu fyrir þeim. 

Leikskólinn
Ísafjarðarbær hefur undanfarin ár lagt 
allt upp úr því að geta tekið börn inn 
á leikskóla þegar þau eru 18 mánaða. 
Þetta hefur undantekningalítið gengið 
eftir og við þannig verið betur sett en 
t.d. Reykjavíkurborg. 

Það hefur hinsvegar gerst undan-
farin misseri að ungum börnum í 
Ísafjarðarbæ hefur fjölgað umfram 
væntingar. Íbúatölur sýna okkur einnig 
að fjölgun hefur átt sér stað í hópi fólks 
á barneignaraldri. Þetta eru frábærar 
fréttir, en hefur hinsvegar leitt til þess að 
skapandi lausnir hefur þurft til að hýsa 
öll börnin í leikskólum. Oft hafa þessar 
lausnir valdið úlfúð og óánægju fyrir-
fram, en stundum mikilli ánægju eftir á. 
Leiðarljósið hefur þó jafnan verið að 18 
mánaða börn komist á leikskóla, eins og 
skrifað er í skólastefnu Ísafjarðarbæjar. 

Til að bregðast með varanlegri hætti 
við þessari jákvæðu fjölgun í samfé-
laginu er nú unnið að því að undirbúa 
stækkun leikskólans Eyrarskjóls þannig 
að hann rúmi 40 fleiri börn en áður. 
Nauðsynleg deiliskipulagsvinna hefur 
þegar verið sett af stað. 

Nú er öldin samt önnur og þó að 
skólastefna Ísafjarðarbæjar sé ekki mjög 
gömul þá eru kröfur nútímans aðrar. Nú 
óska foreldrar eftir leikskólavist strax að 
loknu fæðingarorlofi, enda margir að 
fást við krefjandi og skemmtileg störf 
auk barneignanna. Enn hefur svo aukið 
á vandann að laun fólks í fæðingarorlofi 
eru allt of lág. Vinnumarkaðurinn og 
ríkisvaldið virðast hinsvegar ekki tilbúin 
í að lengja fæðingarorlofið og stjórnvöld 
tregðast við að gera laun í fæðingarorlofi 
fullnægjandi. Lágmarkskrafa hlýtur þó 
að vera að fæðingarorlofið verði lengt í 
12 mánuði og því til viðbótar ætti ríkið 
að koma með sveitarfélögum í það ver-
kefni að fjármagna leikskólavist frá 12 
mánaða aldri. 

Í framhaldi af óskum foreldra og 
augljósra þarfa hefur fræðslunefnd 
Ísafjarðarbæjar tekið upp þá umræðu 
að bærinn bjóði börnum leikskólavist 
frá 12 mánaða aldri. Mikill stuðningur 
er einnig orðinn fyrir málinu meðal 
bæjarfulltrúa. 

Leikskólavist 12 mánaða og eldri mun 
þýða að byggja þarf upp enn fleiri leik-

skólapláss en þau 40 sem fyrirhugað er 
að ráðast í árið 2017. Jafnframt mun 
þetta þýða tugmilljóna aukin útgjöld 
sveitarfélagsins og kallar því á aukna 
ráðdeild í rekstri. Þetta eru ánægjuleg 
og krefjandi verkefni og stuðningur og 
hvatning íbúa verða ómetanleg í þessum 
efnum. Saman munum við komast alla 
leið. 

Sundhöllin
Sundhöll Ísafjarðar við Austurveg er 
glæsilegt minnismerki um þrek og 
áræðni Ísfirðinga um miðbik tuttug-
ustu aldarinnar. Hún er eitt af þeim 
fjölmörgu glæstu minnismerkjum sem 
Guðjón Samúelsson skildi eftir sig, Ís-
landi til sóma. 

Sundhöllin er enn í dag mikilvægt 
mannvirki. Þar er til húsa skólasund 
og leikfimi fyrir Grunnskólann á Ísa-
firði, stórt hlutverk sem áfram þarf að 
sinna. Jafnframt er Sundhöllin mikið 
nýtt af iðkendum sundíþrótta, sem oft 
hafa verið sveitarfélaginu til sóma með 
framúrskarandi árangri – þó sundlaugin 
hafi raunar aldrei staðist samjöfnuð við 
þær aðstæður sem taldar eru nauðsyn-
legar íþróttinni. Að sjálfsögðu hefur 
hún einnig þjónað íbúum í böðum, 
heilsurækt og slökun. Allt þetta hefur 
Sundhöllin gert í 70 ár, en vissulega er 
aðbúnaður og aðgengi þar orðið barn 
síns tíma og svarar engan veginn þörfum 
nútímans. 

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ákvað 
þann 19. mars í fyrra að gefa ekki 
Sundhöllina upp á bátinn á 70 ára tíma-
mótum, heldur leita úrræða. Ákveðið 
var að setja af stað hönnunarsamkeppni 
sem leitt gæti í ljós hvort húsið geti 
áfram þjónað núverandi hlutverki og 
jafnvel gott betur. Megin áherslan í 
samkeppninni verður aðbúnaður og 
aðgengi, auk þess sem skoðaðar verða 
leiðir til að koma fyrir útipottum. Jafn-
framt verður lögð áhersla á að opna með 
lyftu gott aðgengi að lofti hússins á 3ju 
hæð, en þar er til staðar 700 fermetra 
húsnæði með mikilli lofthæð. Hvort þar 
gæti orðið líkamsrækt, unglingastarf 
eða eitthvað annað er óráðið og verður 
ekki leyst í samkeppninni. Ljóst er þó 
að áfram verður lögð áhersla á nýtingu 
Sundhallarinnar í þágu grunnskólans. 

Engin ákvörðun verður tekin um 
framkvæmdir fyrr en að lokinni 
samkeppni. Þá má meta hvort einhverjar 
lausnir hafa fundist sem ásættanlegt er 

að ráðast í. Hvernig sem allt fer er ljóst 
að viðhald og endurnýjun Sundhallar 
Ísafjarðar við Austurveg liggur fyrir 
dyrum á næstu árum, hvort sem um 
verður að ræða hennar gamla hlutverk 
eða eitthvað allt annað. 

Fiskeldi í Jökulfjörðum
Nýlega ályktaði bæjarráð Ísafjarðarbæjar 
um fiskeldi í Jökulfjörðum. „Bæjarráð 
Ísafjarðarbæjar skorar á sjávarútvegs- og 
landbúnaðaráðherra að sjá til þess að 
óheimilt verði að stunda fiskeldi í Jök-
ulfjörðum a.m.k. þar til nýtingaráætlun 
fyrir Ísafjarðardjúp og Jökulfirði liggur 
fyrir.“ Á bak við ályktun bæjarráðs er 
almennur stuðningur bæjarfulltrúa 
sveitarfélagsins þó skiptar skoðanir sé 
á henni meðal íbúa í Bolungarvík og 
Ísafjarðarbæ. 

Megin sjónarmið Ísafjarðarbæjar 
í málinu er að sjálfbær þróun krefjist 
þess að þarna verði varlega farið og 
áherslan í Jökulfjörðum að sinni lögð 
á ferðaþjónustu. 

Árum saman hefur Ísafjarðarbær 
ásamt Fjórðungssambandi Vestfirðinga 
sent út ákall til stjórnvalda um gerð 
skipulags og nýtingaráætlana fyrir 
firðina okkar áður en gríðarmikil áform 
fiskeldis yrðu að veruleika. Meðal annars 
var hafin gerð nýtingaráætlunar fyrir 
Ísafjarðardjúp á vegum sveitarfélaganna 
við Djúp, en ríkisvaldið sem fer með allt 
vald utan 115 metra hefur skellt skolla-
eyrum við verkefninu og ekki talið það 
nógu mikilvægt til að setja í það nokkrar 
milljónir. Þegar horft er til þess að um 
er að ræða hagsmuni af 25-50 þúsund 
tonna fiskeldi upp á tugi milljarða króna 
þá er sofandaháttur stjórnvalda grát-
legur. 

Við skulum hafa það hugfast að þau 
leyfi sem nú eru fyrirliggjandi eða í 
afgreiðslu í Ísafjarðardjúpi, fyrir utan 
Jökulfirði, eru upp á meira en 25 þús-
und tonn. Því er fullkomlega eðlilegt að 
bæjaryfirvöld telji ástæðu til að staldra 
við með Jökulfirðina. Kannski er skyn-
samlegt að hafa eggin í fleiri körfum og 
sjá hvernig til tekst með þessi 25 þúsund 
tonn í Djúpinu, áður en við hefjumst 
handa í Jökulfjörðum. 

Við skulum líka hafa það hugfast að 
stjórnvöld hafa ennþá engar lausnir á því 
hvernig íbúar svæðisins eiga að njóta af-
gjalda og arðsemi af þessari auðlind. Við 
höfum engar tryggingar um það hvar 
eða hvernig störfin sem þessu tengjast 
verða unnin til lengri framtíðar litið. 

Að þessu sögðu megum við engan 
tíma missa í að undirbúa stórfellt fisk-
eldi á svæðinu. Innviðir, skipulag og 
regluverk þurfa að styðja við þessa upp-
byggingu, íbúum til hagsbóta. Hafnir, 
vegasamgöngur, innanlandsflugvöllur 

og alþjóðaflugvöllur eru t.d. mikilvægir 
þættir þegar styðja á við svo gríðarlega 
atvinnuuppbyggingu. 

Íþróttamannvirki
Mikil og heit umræða hefur verið í 
Ísafjarðarbæ um uppbyggingu í þágu 
knattspyrnu og hefur umræðan nánast 
alfarið beinst að því að byggt verði upp 
í Skutulsfirði, þó einstaka raddir hafi 
nefnt Bolungarvík. 

Samstaða er um það í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar að byggja upp fullkominn 
gervigrasvöll á Torfnesi og að hafist 
verði handa haustið 2017, þannig að 
ljúka megi verkinu um mitt ár 2018. 
Nokkuð ljóst virðist að þetta verkefni 
sé mest aðkallandi fyrir knattspyrnuna. 
Núverandi grasvöllur hefur alltaf verið 
lélegur og nýtist mjög lítið til æfinga 
og keppni, jafnvel um hásumarið. Á 
nýjum gervigrasvelli mun verða hægt 
að stunda knattspyrnu frá morgni og 
fram á miðnætti. Allir aldursflokkar af 
báðum kynjum geta þá stundað æfingar 
og keppni 6-8 mánuði á ári og jafnvel 
lengur. 

Annað mikilvægt verkefni sem 
verið hefur áberandi í umræðunni er 
knattspyrnuhús sem nota mætti til æf-
inga að vetrarlagi. Rætt hefur verið um 
lítið hús sem getur nýst meistaraflokki 
til æfinga og 4. flokki og yngri til keppni, 
jafnt sumar sem vetur. Hafa verður í 
huga að „lítið“ knattspyrnuhús er líklega 
um 12-13 metrar að hæð. Til saman-
burðar eru ljósamöstrin við gervigrasið 
á Torfnesi 16 metrar að hæð. Þessi mikla 
hæð hússins hlýtur að hafa áhrif þegar 
því er valin staðsetning. Í umræðunni 
hefur húsið gjarnan verið nefnt fjölnota 
hús, enda má nýta það í fleiri hluti en að-
eins til knattspyrnuiðkunar þó ætla megi 
að þetta verði skemma með gervigrasi. 

Hafa þarf hugfast mikilvægi íþrótta-
hússins á Torfnesi sem fjölnota húss, 
enda fara þar fram margvíslegar 
samkomur auk allra þeirra íþrótta sem 
stundaðar eru í húsinu. Leggja þarf 
mikla áherslu á frekari uppbyggingu 

hússins svo það nýtist betur í þetta hlut-
verk. Þar má nefna endurnýjun á gólfi, 
hljóðkerfi, aukið geymslurými, stærri 
og betri salernisaðstöðu, hugsanlega 
eldhús og fleiri þætti. Verkefnið kallar 
að öllum líkindum á stækkun hússins 
með viðbyggingum. 

Frekari uppbygging íþróttamann-
virkja til framtíðar hefur verið rædd og 
þá hvort sveitarfélög á svæðinu þurfi 
ekki að taka saman höndum um þau 
verkefni. Nýlega kallaði Héraðssam-
band Vestfjarða (HSV) sveitarfélögin 
Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavík 
til fundar um þessi mál. Í framhaldinu 
munu væntanlega verða lagðar fram til-
lögur fyrir sveitarstjórnirnar um sam-
eiginlega stefnumótun í uppbyggingu 
íþróttamannvirkja. Ekki er enn ljóst 
hvort hér yrði um byggðasamlag að ræða 
eða hvort sveitarfélögin skipti með sér 
verkum með einhverjum hætti – það er 
úrlausnarefni sem bíður. 

Margar fjárfestingar aðrar en íþrótta-
mannvirki eru mikilvægar til að byggja 
upp góð skilyrði fyrir atvinnulíf og íbúa. 
En með áframhaldandi styrkum rekstri 
Ísafjarðarbæjar má e.t.v. taka ákvörðun 
um að ákveðnum fjárhæðum eða hlut-
falli af heildarfjárfestingum verði varið 
árlega til uppbyggingar íþróttamann-
virkja. Það gæti orðið íþróttafélögum 
og öðrum aðilum hvatning til að koma 
með mótframlög til að vinna verkefnum 
framgang. 

Annað
Þó ég hafi hér fyrst og fremst rætt þau 
mál sem mest hafa verið til umræðu að 
undanförnu eru miklu fleiri verkefni 
sem bíða og ekki síður mikilvæg. 

Áríðandi er að ráðast eins fljótt og 
hægt er í uppbyggingu Sundabakka á 
Suðurtanga til að veita atvinnulífinu að-
stöðu fyrir hafnsækna starfsemi, eins 
og nú er kallað eftir og m.a. fiskeldið 
mun þurfa á að halda. Miklar landfyll-
ingar þarf til, lengingu hafnarkantsins 
úr 200 metrum í 500 metra og tilheyr-
andi hafnarþekju. Að líkindum er þetta 
verkefni upp á 1,5 milljarða sem helst 
þarf að vinna á næstu 4-5 árum, ríkinu 
ber að koma að slíkum verkefnum og 
er óskani að skilningur skapist fyrir því 
í samgönguáætlunum.

Uppbygging innviða s.s. gatna, gang-
stétta, göngustíga og aðstöðu í tengslum 
við ferðaþjónustu og annað atvinnulíf 
eru kostnaðarsöm verkefni sem fyrir 
liggja. Skólalóðir, frekari snjóflóðavarnir 
og viðhald eigna eru einnig stóri liðir 
sem taka þarf á. Verkefnin eru miklu 
fleiri. 

Það skortir því ekki verðug við-
fangsefni og á þeim verður svo sannar-
lega tekið föstum tökum.

Gísli Halldór Halldórsson,  
bæjarstjóri Ísafjarðarbæ.
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Samstaða í 100 ár - sókn til nýrra sigra
Kæru félagar ! Til hamingju með 

daginn!
Fyrsta maí komum við 

saman til að fagna alþjóðlegum bar-
áttudegi Verkafólks! Í dag komum við 
líka saman og fögnum því að fyrir 100 
árum hófst hin eiginlega barátta verka-
fólks á Íslandi fyrir bættum kjörum. 

Samstaða í 100 ár  
– sókn til nýrra sigra  
er yfirskrift dagsins. 
Í yfirskriftinni felst hvatning til verka-
lýðshreyfingarinnar og alls launafólks 
að halda baráttunni áfram. Samstaða 
launafólks síðustu 100 ár hefur gert 
verkalýðshreyfinguna að mikilvægasta 
aflinu í baráttunni fyrir bættum kjörum 
og réttindum á íslenskum vinnumark-
aði. Þess vegna er nauðsynlegt að við 
minnumst baráttunnar. Minnumst 
þeirra fórna sem fólkið okkar hefur 
fært og þess mikila árangurs af starfi 
launafólks sem við njótum í dag. 

Hefði ekki komið til baráttuvilja 
okkar fólks fyrir 100 árum þá byggi 
samfélagið ekki við það velferðar- og 
menntakerfi sem öllum þykja sjálfsögð 
og eðlileg mannréttindi. Við megum 
aldrei gleyma að það voru verkafólk 
og sjómenn sem lögðu grunninn að 
velferð okkar. Það var okkar fólk sem 
með þrautlausri baráttu og samstöðuna 
að vopni tryggði okkur öll þau réttindi 
sem við búum við í dag. 

Því miður er það svo að í þessu 
mikilvægu réttindi er sótt úr mörgum 
áttum. Ekki bara úr hendi misvitra 
stjórnmálamanna eða atvinnurekenda 

heldur einnig úr okkar eigin röðum. 
Getur verið að við viljum hverfa 

aftur til þeirra tíma sem réttindi 
verkafólks og sjómanna voru fótum 
troðin? Viljum við minnka veikindarétt 
og bótarétt atvinnulausra? Viljum við 
skerða hvíldartíma og lengja vinnu-
daginn? Viljum við sleppa fæðingar-
orlofi og fækka orlofsdögum ? 

Mitt svar er einfalt; Við sjálf megum 
aldrei sofna á verðinum. Við megum 
aldrei vera tilbúin að gefa afslátt af 
okkar eigin réttindum. Við megum 
ekki sitja aðgerðarlaus hjá og láta taka 
réttindin frá okkur, réttindi sem barist 
var fyrir með blóði, svita og þúsundum 
tára. Við verðum og eigum sjálf að 
vera tilbúin að færa fórnir til að verja 
réttindin okkar. Allt annað er aftur-
hvarf til fortíðar sem ekkert okkar vill 
að verði að veruleika. 

Segjum NEI við félagslegum undir-
boðum á vinnumarkaði og forðum því 
að afkomendur okkar upplifi réttleysið 
sem okkar fólk barðist fyrir að losna 
undan fyrir 100 árum. Síst viljum við 
að börnin okkar þurfi að búa við tvöfalt 
réttindakerfi. Það skulum við ALDREI 
samþykkja báráttulaust. Við eigum öll 
að sýna samstöðu í verki, við megum 
aldrei snúa baki við áframhaldandi bar-
áttu fyrir bættum kjörum og réttindum 
launafólks. 

Það var fyrst og síðast fyrir samstöðu 
verkafólks og sjómanna fyrir 100 árum 
sem tókst loks að brjótast undan kúgun 
sem hafði viðgengist í árhundruðir. 
Kúgun með algjöru húsbóndavaldi þar 
sem réttindi almennings voru fótum 

troðin. Þeir sem minna máttu sín voru 
sannarlega ofurseldir húsbændum og 
atvinnurekendum sem máttu nýta 
„sitt fólk” eins og þræla allt frá tímum 
vistarbandsins. Mannréttindi verka-
fólks og vinnuhjúa voru fótum troðin 
allt þangað til hjúalögin voru sett árið 
1928, en lögin bönnuðu misnotkun á 
vinnuafli. 

Þrátt fyrir að mikið hafi áunnist fá 
stéttarfélögin reglulega inn á borð til 
sín ljótar sögur af því hvernig notast er 
við hótanir sem stjórntæki til að berja 
niður samstöðu launafólks. Verkafólk 
má ekki alls láta etja sér saman líkt og 
var ástundað fyrir miðja síðustu öld 
þegar þrengdi að á vinnumarkaði. Á 
þeim tíma var reynt að brjóta niður 
baráttuvilja verkafólks með öllum til-
tækum ráðum. Við megum aldrei láta 
slíkt henda aftur, til of mikils hefur 
verið barist. 

Kæru félagar!
Öllum má vera ljóst að í landinu 

búa í raun tvær þjóðir, Silfurskeiðar-
þjóðin og svo við hin, almennt launa-
fólk. Silfurskeiðarþjóðin kyrjar í sífellu 
sömu „möntruna“ Allt má sem ekki er 
bannað ! Skiptir þá engu um siðferði 
enda hefur Silfurskeiðarþjóðin sjálf 
mótað leikreglurnar sem okkur hinum 
er ætlað að fara eftir, en þeim ekki. 

. . . „Ef maður vill stela í þjófafélagi, 
þá verður að stela samkvæmt lögum; 
og helst hafa tekið þátt í að semja 
lögin sjálfur“ Svo vitnað sé í Atóm-
stöð nóbelskáldsins í þessu samhengi. 

Silfurskeiðarþjóðin hefur sannar-
lega fengið mest af sínum réttindum á 

silfurfati og nýtur forréttinda í skatta-
skjólum og EHF væðingu samfélagsins. 
Því miður kemur það aftur og enn í 
ljós að við búum í samfélagi þar sem 
tryggt er að þeir ríku verði ríkari og 
fátæku fátækari. 

Megin áhersla hefur nefnilega verið 
lögð á að bjarga fjármagnseigendum og 
koma þeim að kjötkötlunum að nýju. 
Að þessu er áfram unnið leynt og ljóst 
og skýrasta dæmið um viðvarandi 
siðleysi er hvernig fyrrum eigendum 
banka og stórfyrirtækja hafa verið 
tryggð áhrif og völd í fjármálalífi Ís-
lendinga á nýjan leik. 

Svo er hneykslast á því að okkur sé 
nóg boðið mætum til mótmæla fyrir 
framan Alþingi. Ég er í raun mest undr-
andi hvað fólk er rólegt eftir það siðrof 
og þann hroka sem hefur viðgengist 
gagnvart almenningi í landinu. Ísland 
verður ekki byggt upp með stjórendum 
gömlu svikamillunar haldandi í alla 
spotta. Við bjuggum ekki til þessa ótelj-
andi fjármálagjörninga sem ekki sér 
fyrir endann á hvernig verða leystir. 

Við sættum okkur ekki við að eiga 
sópa upp óþverranum sem þessir 
snillingar hafa búið til. Almenningur 
í landinu lætur ekki bjóða sér að 
standa einn í tiltekinni. Er það virki-
lega þannig samfélag sem við viljum 
byggja ? Ég segi Nei og aftur Nei !

Kæru félagar !
Enn er barist, og nú berjumst við 

öll hlið við hlið gegn siðrofi valdhafa. 
Mótmæli undanfarinna vikna stað-
festa að við erum öll orðin langþreytt 
á misskiptingu og svikum. Almennt 
launafólk er orðið langþreytt á að vinna 
myrkrana á milli en eignast samt aldrei 
neitt. Ekki fáum við afskrifað! Við öll 
erum orðin þreytt á óheiðarleika, 
gleymsku og fullkomnu siðrofi. Við 
erum orðin þreytt á að hlutirnir lagist 
ekki. 

Launafólk þarfnast öflugs málsvara 
á Alþingi. Málsvara sem hefur þann 
pólitíska tilgang að berjast fyrir og 
tryggja réttindi íslenskrar alþýðu. Við 
sjálf eigum og verðum að taka næsta 
skref og tryggja bein áhrif launafólks 
inn á Alþingi. Ef við tökum ekki sjálf 
beinan þátt í baráttunni getum við 
ekki búist við að núverandi stjórn-
málaflokkar hafi okkar hagsmuni að 
leiðarljósi. Eingöngu þannig höfum við 
sjálf tækifæti til að uppræta það siðrof 
og spillingu sem viðgengist hefur í ís-
lenskum stjórnmálum og viðskiptalífi. 

Ef við sannarlega viljum breytingar 
þá verðum við að taka slaginn. 
Með þeim hætti og engum öðrum 
tryggjum við launafólki enn stærri 
sigra í framtíðinni. Með baráttu og 
samstöðu munum við ná fram okkar 
markmiðum. Gleymum því ekki að 
réttindin duttu ekki af himnum ofan, 
við fengum þau ekki á“silfurfati”. Megi 
„Sókn til nýrra sigra“ og áframhaldandi 
órofa samstaða skila okkur enn fleiri og 
stærri sigrum næstu 100 árin. 

Verkafólk og sjómenn til hamingju 
með 100 ára baráttu fyrir bættum 
kjörum.

Finnbogi Sveinbjörnsson
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Helgidagafriður
Þessa dagana verður ýmsum 

tíðrætt um að lög um helgi-
dagafrið séu orðin úrelt. Er 

þessi umræða til komin vegna tillögu 
Pírata um leggja af þessi gömlu lög. 
Pistlahöfundur ákvað því að kynna 
sér málið frá fyrstu hendi. 

Í ljós kemur við eftirgrennslan að 
umrædd lög eru nr. 32 frá árinu 1997. 
Þessi úreltu lög eru því orðin 19 ára 
gömul. Heil nítján ár! Þegar maður 
er nýfermdur þá virðast nítján ár 
langur tími en einhvern veginn finnst 
pistlahöfundi, sem er karl á sextugs-
aldri, það alls ekki langur tími. Miðað 
við önnur lög í lagasafninu þá eru 
þetta ekki gömul lög. 

En ætli þessi lög séu gamaldags? 
Er þarna einhver forneskja í nýjum 
búningi? Hvað banna þessi lög og 
hvað leyfa þau? Pistlahöfundur komst 
að eftirfarandi: Samkvæmt þessum 
lögum er óheimilt er að trufla guðs-
þjónustu, kirkjuathöfn eða annað 
helgihald með hávaða. Þetta ákvæði 
virðist nú skynsamlegt því auðvitað 

verður að virða frelsi fólks til að iðka 
trú sína. Mun það flokkast undir trú- 
og fundafrelsi, sem víðast hvar eru 
álitin vera almenn mannréttindi. 

Í lögunum er tekið fram að á 
sunnudögum megi hafa alla almenna 
starfssemi. Það er einungis á fimm 
helgidögum ársins, sem bannað er 
að hafa skemmtanahald og skröll á 
opinberum stöðum. Þetta eru að-
fangadagur eftir kl. 18, jóladagur, 
föstudagurinn langi, páskadagur og 
hvítasunnudagur. Á þessum fimm 
dögum er verslunarrekstur einnig 
takmaður. Lögin heimila gististarf-
semi og tengda þjónustu en undir það 
fellur allur veitingarekstur. Einnig er 
starfsemi lyfjabúða, bensínstöðva, 
bifreiðastöðva, verslana á flugvöllum 
og fríhafnarsvæðum, blómaverslana, 
söluturna og myndbandaleigna svo og 
starfsemi matvöruverslana af tiltek-
inni stærð leyfð. Sem sagt; stórmark-
aðir mega ekki vera opnir á jóladag 
og heldur ekki lundabúðir, bjórkrár 
eða vínstúkur!

Pistlahöfundur velti því fyrir sér 
hvaða áhirf það hefði að fella þessi 
lög úr gildi. Jú, hann sá að framvegis 
myndi ungt fólk vinna á börum og í 
stórmörkuðum á aðfangadagskvöld, 
jólanóttina og jóladaginn. Sem þýðir 
að sumir munu missa af jólunum. 
Ósköp virkar þetta nú eitthvað ófjöl-
skylduvæn tillaga! Og hver vill sitja á 
barnum á sjálfa jólanóttina? 

Pistlahöfundur ákvað þá að lesa 
greinargerð flutningsmanna ef ske 
kynni að þar væri að finna frekari 
útlistanir á þessari tillögu um að 
svipta fleiri vinnandi hendur þeim 

möguleika á að halda jól með fjöl-
skyldu sinni. Jú, það var talað um 
vegna mikils straums ferðamanna til 
Íslands um jól og páska þá væru miklir 
hagsmunir í húfi að helgidagalög-
gjöfin yrði felld úr gildi. Ekki skal það 
dregið í efa að einhverjir stórmarkaðir 
og minjagripaverslanir sjái sér hag í 
því að geta haft opið á páskadag eða 
föstudeginum langa auk jólanna. 

Meginröksemdin í greinargerðinni 
er þó þessi: „Íslenskt samfélag hefur 
tekið miklum breytingum síðustu ár 
og áratugi. Samsetning íbúa hefur t.d. 
breyst mikið hvað varðar trúarbrögð 

og lífsskoðanir.“ Þarna er látið að því 
liggja að íslenskt samfélag sé ekki 
lengur kristið og því sé engin sérstök 
ástæða til að setja hömlur á atvinnu-
rekstur á jólum og páskum. Hér er 
í raun verið að ýta hinum kristnu 
helgidögum út úr almmarýminu. En 
er það rétt? Er íslensk þjóð ekki lengur 
kristin? Hvað skyldu tölur Þjóðskrár 
segja um þetta? Árið 1986 voru yfir 
95% landsmanna skráðir í kristin trú-
fölög. Þrjátíu árum síðar hefur hlutfall 
kristinna manna fallið um rúm tíu 
prósent en samkvæmt tölum Þjóð-
skrár þá tilheyra 85 % landsmanna 
einhverjum af þeim 29 kristnu trú-
félögum, sem skráð eru sem formleg 
félög. Einhvern veginn virðast tölur 
Þjóðskrár ekki samrýmast því, sem 
sagt er í greinargerðinni með frum-
varpinu. 

Pistahöfundur klóraði sér ögn í 
þunnu hárinu, stundi svo og sagði: 
Þessir alþingismenn! Það er aldrei 
friður fyrir þeim. 

Magnús Erlingsson. 

mynd: Visir.is

Þessar myndir 
eru frá 1. maí 
hátíðar-
höldunum í 
Bolungavík 

Greiða sjómenn nýja togarann? 
Nú fer að líða að því að hinn 

nýi Páll Pálsson ÍS komi til 
landsins. Áætlaður kostn-

aður er um 1,5 milljarðar króna. 
Aflaverðmæti gamla togarans var um 
1300 milljónir króna á síðasta ári. Í 
kjarasamningum sem gilda um togara 
er ákvæði sem lækkar hlut sjómanna 
á nýju skipi: 

„Í sjö ár eftir að skip er fyrst tekið í 
notkun, skal skiptaprósenta vera 10% 
lægri en samningsákvæði veiðigreina 
kveða á um, enda tryggi útgerð að 
aflahlutir séu á heilu ári yfir meðaltali 

í þeim skipaflokki sem um ræðir. „
Þó eru fyrirvarar settir eins og fram 

kemur í ákvæðinu um að hlutur séu 
yfir meðaltali í viðkomandi skipa-
flokki. Þetta er nánar útfært í kjara-
samningunum þannig : 

„Við mat á því hvort aflahlutur sé á 
heilu ári yfir meðaltali í þeim skipa-
flokki sem um ræðir skal leggja til 
grundvallar meðalaflahlut á úthalds-
dag skipa í viðkomandi skipaflokki 
að undanskildum 25% þeirra þ. e. 
skipa sem lægstan aflahlut hafa. Nái 
aflahlutur ekki viðmiðunarhlut, skv. 

framansögðu, skal greiða uppbætur 
allt að 11,1% á aflahlut á skipinu miðað 
við stöðu viðkomandi skipverja eða 
þar til viðmiðunarhlut í viðkomandi 
skipaflokki er náð.“ 

Miðað við skiptakjör gæti hlutur 
sjómann skerst um allt að 10% á ári 
næstu 7 árin. Það gæti samanlagt 
numið allt að 300 milljónum króna 
eða um 20% af kostnaði við skipið. 
Engin eign kemur til sjómanna á móti 
kauplækkuninni. Hvort á þetta reynir 
ræðst af því hver hluturinn á skipinu 
verður í samanburði við meðaltalið. 
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Djass á sumardaginn fyrsta
Tríó Richards Andersen hélt 

á sumardaginn fyrsta djass-
tónleika í Rögnvaldarsal Ed-

inborgarhússins á Ísafirði. Danski 

bassaleikarinn Rochard Andersen er 
búsettur á Íslandi og er virkur í djass-
heiminum hér á landi. Hann hefur 
stofnað sitt eigið tríó. Með honum eru 

þeir Óskar Guðjónsson, saxófónleikari 
og Matthías Hemstock trommuleikari, 
sem báðir hafa starfað um langt árabil 
í ýmsum djasssveitum.

Það var líf og fjör á bryggjunni í Norðurfirði í byrjun vikunnar. Pétur Guð-
mundsson í Ófeigsfirði er kominn norður og grásleppuveiðin stendur yfir. 
mynd: Elías Svavar  Kristinsson.
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Nýtt aðsetur 

Skemmuvegi 12

Nú þegar gróðurinn er að taka 
við sér eftir veturinn og krók-
usar og túlipanar að gæg-

jast upp úr moldinni ríkir furðulegt 
ástand í stjórnmálum hérlendis. 
Ákall Íslendinga eftir gagnsæi, heið-
arleika og sanngirni stjórnmála-
manna hefur leitt til breytinga á 
sviði landsmálanna þar sem spill-
ing og sérhagsmunagæsla er ekki 
liðin lengur. 

Ég hef nú setið sem kjörinn fulltrúi 
Kópavogsbúa í tæp tvö ár. Verkefnin 
sem slík vefjast í sjálfu sér ekki fyrir 
mér. Það eru hins vegar pólitískar 
skylmingar sem tekið hafa tölu-
verðan tíma frá hinni raunverulegu 
vinnu, þar sem einstakir fulltrúar í 
minnihlutanum berja sér á brjóst, á 
kostnað verkefnanna. Oft virðist mér 
það meira að segja vera gegn þeirra 
betri vitund. Þannig vinnubrögð skil 
ég ekki. Er ég hér t.d að vísa í vinnu 
við undirbúning á kaupum á nýjum 
bæjarskrifstofum og skrif þeirra í 
bæjarblöðum um að samstarfið við 
meirihlutann í bæjarstjórn sé lokið 
vegna breytinga í nefndum bæjarins 
þar sem kosið var í þær í samræmi 
við fylgi flokkanna. 

Ég hét því þegar ég tók að mér 
trúnaðarstörf fyrir Kópavogsbúa 
að ég myndi sýna bæjarbúum þá 
virðingu að vinna af auðmýkt með 
gagnsæi og heiðarleika að leiðar-
ljósi.  Von mín er að það verði einnig 
leiðarljós minnihlutans og að þeir 
velji sér ekki eingöngu forsendur 
þegar þeir stinga niður penna. 
Ég skora á kjörna fulltrúa í minni-

Samkór Kópavogs fagnar 50 ára 
afmæli sínu á þessu ári og 
heldur upp á afmælið með 

ýmsum hætti.  Mikil gróska er í starfi 
kórsins  sem telur nú um áttatíu 
félaga. 
Laugardaginn 30. apríl nk. heldur 
kórinn í söngferð á Snæfellsnes þar 
sem haldnir verða tvennir tónleikar. 
þeir verða  í Frystiklefanum á Rifi 
kl. 14.00 og í Stykkishólmskirkju 
kl. 17.00.  Friðrik S. Kristinsson, 
söngstjóri kórsins er Snæfellingur, 
fæddur og uppalinn í Stykkishólmi. 
Píanóleikari kórsins er Lenka 
Mátéóva. 

Í lok júlí mun um hundrað manna 
hópur kórfélaga og maka, ásamt 
söngstjóra og píanóleikara,  halda 
utan og heimsækja Íslendingaslóðir 
í Kanada.  Þar syngur kórinn á hinni 
árlegu Íslendingahátíð í Gimli þann 
1. ágúst. Í ferðinni, sem telur 10 daga,  

aðSeNt 50 áRa

Tökum skref inn 
í nútímann í 
vinnubrögðum

Samkórinn 
á afmælisári 

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs. 

Samkórinn fagnar fimmtíu ára afmæli sínu í ár með veglegum hætti og ætlar 
meðal annars að leggja land undir fót.

hlutanum í Kópavogi til að taka 
skrefið inn í nútímann og sýna 
bæjarbúum alltaf þá virðingu að vera 
málefnalegir í umræðunni sem skilar 
þeim sjálfum meiri trúverðugleika, 
betri samvinnu og árangur verkanna 
verður ótvírætt meiri og betri. Þann-
ig hefur okkur tekist að vinna nokkur 
stór og góð mál á þessu kjörtímabili 
og bind ég miklar vonir við að svo 
verði áfram. 

Framundan eru verkefni, m.a. á 
sviði íbúalýðræðis og gagnsærrar 
stjórnsýslu sem krefjast þess að við 
leggjum allt okkar af mörkum af 
heiðarleika og sanngirni. Pólitískar 
skylmingar eiga að tilheyra fortíð-
inni. Þær eru hallærislegar, gamal-
dags, tímafrekar og ósanngjarnar 
gagnvart bæjarbúum. 
Ég óska öllum Kópavogsbúum gleði-
legs og gæfuríks sumars.   

heldur kórinn tvenna tónleika  ásamt 
því að syngja við fleiri viðburði.   
Löng hefð er fyrir því að íslenskir 
kórar taki þátt í hátíðarhöldunum 
í Gimli þar sem þeim er jafnan afar 
vel tekið af heimamönnum. Það er 
heiður fyrir Samkórinn að vera gestir 
hátíðarinnar og verða þar verðugir 
fulltrúar Kópavogsbæjar.

Stofndagur Samkórsins er  18. 
október 1966.  Laugardaginn  22. 
október mun kórinn halda upp á 
afmælið með hátíðartónleikum í  
Hjallakirkju.

Samkór Kópavogs óskar öllum 
Kópavogsbúum gleðilegs sumars og 
hlakkar til að taka á móti bæjarbúum  
á tónleikunum í haust.

F.h. Samkórs Kópavogs
Birna Birgisdóttir Formaður.

Fiðrildið í 
Hamraborg
Snyrtistofan Fiðrildið er ný 

snyrtistofa í Hamraborg 20A
Boðið er upp á alla almenna 
snyrtistofuþjónustu ásamt 
slökunarnuddi. Meðferðir sem 
stofan býður upp á eru fyrir 
bæði kyn. Veitt er persónuleg 
ráðgjöf og ráðleggingar eftir 
hverja meðferð og við kaup á 
snyrtivörum og kremum.

Fullum trúnaði er heitið við 
ráðgjöf og meðferðir. Einnig 
er hægt er að kaupa gjafabréf 
að eigin vali. Allir gamlir og 
nýir viðskiptavinir eru boðnir 
velkomnir. 

Sími: 568-3300
fidrildid@fidrildid.is 
www.fidrildid.is

Ný fyRiRtæki

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
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Svæðisráðsfundur Freyjusvæðis Kiwanis var 
haldinn á Ísafirði fyrir skömmu. Mættir voru 
fulltrúar frá 10 klúbbum, þrír frá hverjum. Þá 
var haldið sérstakt afmælishóf í tilefni af  40 
ára afmæli Kiwanisklúbbsins Básar á Ísafirði 
í húsakynnum félagsins í Sigurðarbúð. Um 70 
manns sóttu hófið. Veittar voru viðurenningar. 

Umdæmisstjóri Kiwanisumdæmis Ísland-Fær-
eyjar   Gunnsteinn Björnsson afhentir Sveinbirni 
Björnssini einum af stofnendum Kiwanisklúbbsins 
Bása viðurkenningu og forsetum Kiwanisklúbba  
víðsvegar af landinu voru afhentar 40 ára afmæl-
isfáni Bása. 

Myndirnar tók Guðbjartur B. Jónsson.

Meðvirkni er meinsemd
Meðvirkni er meinsemd í fjölskyldum, á vinnustöðum og í pólitík. 
Meðvirkni í stjórnmálum er samfélagsleg meinsemd. Meðvirkni er 
meinsemd vegna þess að fólk aðgreinir ekki meðlíðan og samkennd 
frá mikilvægi þess fyrir þroska og velferð einstaklinga og samfélags 
að allir læri að þekkja og bera ábyrgð, gangast við ábyrgðinni þegar 
á reynir og taka afleiðingunum. Meðvirkni getur farið mjög leynt. 
Undanfarið hefur meðvirkni þó birst almenningi umbúðalaust í 
yfirlýsingum um forsætisráðherra Íslands sem hrökklaðist úr emb-
ætti á dögunum. „Þetta er persónulegur harmleikur,“ „ekki sparka 
í liggjandi mann“ er lýsing sem ber vott um meðvirkni. 
Framganga Sigmundar Davíðs sæmir 
einfaldlega ekki manni sem gegnir 
stöðu forsætisráðherra, hvernig sem á 
það er litið. Framkoma hans undir það 
síðasta minnir á óstýrilátan ungling 
sem með barnslegu yfirklóri og ásök-
unum neitar að gangast við ábyrgð. Hér 
færi betur á því að segja „svona gera 
menn ekki“, og láta hann horfast í augu 
við það sem hann gerði þjóð sinni og 
taka afleiðingunum. 

Þessi maður á margt ólært. Stjórn-
málamaðurinn, Sigmundur Davíð, lét 
hafa það eftir sér í DV 2012 að kostur-
inn við að vera í jafn góðum efnum 
eins og hann og eiginkonan væri sá 
að „maður þarf ekki að hafa áhyggjur 
af því þótt maður segi það sem manni 
finnst. Ekki að hafa áhyggjur af því 
að það geti leitt til tekjumissis“. Þetta 
viðhorf afhjúpar þær aðstæður sem 
almenningur, fjölmiðlar og háskóla-
samfélagið hefur búið við á Íslandi, það 
er að hér er ekki lýðfrjálst samfélag 
meðan tjáningarfrelsinu fylgir sá ótti 
að missa af tekjum og tækifærum. Þessi 
stjórnmálamaður þarf ekki aðeins að 
læra það að auðvitað eiga allir að geta 
sagt það sem þeim finnst án ótta við 
tekjumissi, heldur þarf hann einnig 
að læra það að þótt honum finnist 

hann alltaf geta sagt það sem honum 
finnst, þá getur hann ekki alltaf gert 
það sem honum sýnist án þess að taka 
afleiðingunum. 

Stærsta skulda- 
leiðréttingin
Forsætisráðherrann, Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, hafði skotið upp koll-
inum í íslenskri pólitík með tilþrifum 
þegar hann með sögulega eftirminni-
legum hætti var kosinn formaður 
Framsóknarflokksins. Hann kom 
inn á Alþingi kenndur við hetjulega 
baráttu fyrir hagsmunum Íslands í 
Icesave-deilunni. Hann var tákn um 
endurnýjun Framsóknarflokksins eftir 
Hrunið. Nýi formaðurinn, studdur 
sigurvímu Icesave-dómsins í janúar 
2013, leiddi flokkinn sinn til sigurs 
í kosningunum 2013 með loforðum 
um stærstu skuldaleiðréttingu heim-
ila sem sést hafði á byggðu bóli. Þá 
„leiðréttingu“ ætlaði hann að sækja í 
vasa vondu erlendu kröfuhafanna, sem 
sátu um Ísland. Erlendu kröfuhafarnir 
hefðu komist að því með aðstoð al-
mannatengla og persónugreinenda, að 
hann og Framsóknarflokkurinn væru 
öflugasta fyrirstaðan; ósveigjanlegir 
verjendur íslenskra hagsmuna. 

Stærsti gagnalekinn og 
alþjóðleg niðurlæging ís-
lenskra stjórnmála
Allir vita nú hvernig fór. Nýja hetjan, 
leiðtoginn mikli í íslenskum stjórn-
málum, leyndist sjálfur meðal „er-
lendu“ kröfuhafanna. Það þurfti aðstoð 
alþjóðlegra rannsóknarblaðamanna 
til að afhjúpa þessi svik við íslensku 
þjóðina. Þegar þætti íslenska forsætis-
ráðherrans í aflandsvæðingu íslenska 
viðskiptalífsins var sjónvarpað sam-
tímis um víða veröld með stunum, 
lygum, vandræðagangi og tilraunum 
hans til að þagga niður í íslenskum 
blaðamanni, hrundi þetta leiksvið 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. 
Við blasti niðurlæging íslenskra stjórn-
mála sem nú voru í vondum félagsskap 
í alþjóðasamfélaginu. Nýtt hrun virtist 
hafið; að þessu sinni hrun trausts og 
tiltrúar á stjórnmálin, enda grunnt á 
gömlu sárin frá 2008. 

Stóru svikin og stærsta 
gjáin í íslensku samfélagi
Forsætisráðherrann fyrrverandi leyndi 
vísvitandi hagsmunatengslum sínum 
með eftiráskýringum sem staðfesta 
einbeittan ásetning um leyndina og 
þar með svik við það sem honum var 
trúað fyrir af kjósendum og samherjum 
í stjórnmálum. Það eru svik við íslenskt 
samfélag að hafa komið milljörðum út 
úr íslenska bóluhagkerfinu fyrir hrunið 
2008, í skjól frá íslenskum sköttum og 
vernd gagnvart íslenskri krónu, sem 
veiktist enn meira fyrir vikið. Þessi for-
sætisráðherra ákvað síðan að þykjast 
vera „einn af okkur“, það er íslenskum 
almenningi, meðan hann var og er í 
raun „einn af þeim“, það er „erlendu“ 

kröfuhöfunum sem afhjúpuðust í 
þessum stærsta gagnaleka sögunnar. 
Stóru svik forsætisráðherrans felast 
ekki hvað síst í því að sniðganga og 
endurskilgreina þær reglur stjórnsýsl-
unnar sem eiga að tryggja gagnsæi og 
trúverðugleika til þess að geta sjálfur 
komist hjá því að gera grein fyrir sér. 

Nú blasir við stærsta gjáin í íslensku 
samfélagi, gjáin sem slær öllum gjám 
milli þings og þjóðar við. Það er gjáin 
milli þeirra fáu sem hafa í skjóli stjórn-
valda komist í aðstöðu til að skara eld 
að eigin köku á kostnað þeirra mörgu 
sem létu telja sér trú um að stjórn-
málamenn tækju alltaf almannahags-
muni fram yfir sérhagsmuni. Svona 
gjá verður til þegar stjórnmálamenn 
bregðast almennu trausti og þar virðist 
Sigmundur Davíð hafa gengið lengst 
allra. 

Að bregðast almennu 
trausti og komast  
upp með það
Stjórnmálamenn sem bregðast al-
mennu trausti hafa brotið gegn al-
menningi og þegar það er látið við-
gangast þá er það spilling. Spilling 
varðar við siðferðilega og pólitíska 

ábyrgð, einnig við lagalega ábyrgð, ef 
lög reynast brotin. Þegar stjórnmála-
menn komast upp með spillta hegðun 
án þess að taka afleiðingunum þá 
skapast hefð; ný viðmið um það sem 
má og hvað hægt er að leyfa sér í ís-
lenskum stjórnmálum verða til og móta 
þá stjórnmálamenningu sem verður 
arfleifð til næstu kynslóðar. Þannig 
verður meðvirkni í stjórnmálum að 
freistnivanda sem erfist til komandi 
kynslóða. 

Meðvirkni og meðsekt
Forsætisráðherrann braut ekki aðeins 
gegn almennu trausti, heldur brást 
hann samherjum í pólitík. Samherja 
sína skildi hann eftir, stamandi og 
stynjandi frammi fyrir fjölmiðlum og 
þjóðinni. Gagnvart almenningi höfðu 
þeir því miður gerst meðsekir vegna 
þess að í meðvirkni sinni höfðu þeir 
gengið harkalega fram í vörnum fyrir 
formanninn og þar með komið í veg 
fyrir að ábyrgð virki með sæmd í ís-
lenskri pólitík. Þá tóku þeir til varna 
með stóryrðum og árásum þar sem 
vegið var að starfsheiðri þeirra einstak-
linga og stofnana sem hafa hlutverki að 
gegna í lýðræðisríki. Vel færi á því að 
biðjast afsökunar á þessari framkomu. 
Ef þeir sem stjórnmálamenn vita ekki 
að það er við hæfi, þarf einhver að segja 
þeim það. Ef þeir vita það, en gera það 
ekki þá kunna þeir sig ekki sem stjórn-
málamenn við svona aðstæður. Ef svo 
er, þá ættu þeir ekki að bjóða sig fram 
aftur til þjónustu við almenning.

Sigubjörg Sigurgeirsdóttir, lektor við 
Háskóla Íslands

Birtist í Stundinni, blaðútgáfu 21. 
apríl sl. og vefútgáfu 25.apríl.



Nýtt happdrættisár byrjar 10. maí

Kauptu miða á www.das.is
eða í síma 561 7757

Við þökkum þér fyrir að taka þátt í happdrætti das  
og gera lífið okkar hér á Hrafnistu betra.Fylgstu með okkur á Facebook
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Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu.
heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði á árinu
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

30 milljón króna vinningur  
dreginn út 6 sinnum á happdrættisárinu
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Aðalfundur  
Verkalýðsfélags Vestfirðinga  

verður haldinn miðvikudaginn  
18. maí 2016 kl.18.00 á Hótel Ísafirði.

Boðið verður upp á léttan málsverð  
að lokinni hefðbundinni dagskrá.

Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar
• Kynntur ársreikningur fyrir starfsárið 2015
• Tillögur um reglugerðabreytingar:
• a) Sjúkrasjóðs
• Ákvörðun félagsgjalds og hlutfall í vinnudeilusjóð
• Lögð fram tillaga um laun til stjórnar og nefnda
• Kosning siðanefndar skv. 28 gr. Starfs- og siðareglna félagins.
• Önnur mál

Allir félagsmenn eiga jafnan atkvæðis- málfrelsis- og tillögurétt á 
aðalfundi og eru hvattir til að mæta og nýta sér þann rétt. Áríð-
andi er að staðfesta þátttöku við skrifstofu félagsins á Ísafirði í 
síðasta lagi þriðjudaginn 17. maí 2016.

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga

Stórsigur á Flateyri fyrir 35 árum
Um áratuga skeið var allt or-

lofsfé landsmanna lagt inn á 
reikninga hjá Póstgíróstof-

unni sem þá var til. Þarna var pen-
ingur fólks vistaður vaxtalítið ríkinu 
til hagsbóta. Þetta fyrirkomulag hafði 
lengi verið verkalýðsforkólfum á Vest-
fjörðum þyrnir í augum. 

Hendrik Tausen sem um árabil var 
formaður verkalýðsfélagsins Skjaldar 
á Flateyri hafði nokkrum sinnum 
viðrað þá hugmynd að allt orlofsfé yrði 
ávaxtað og geymt í heimabyggðum en 
fengið lítil viðbrögð. Björn Ingi Bjarna-
son varð síðar formaður félagsins og 
telst með réttu hafa hlotið félagslegt 
uppeldi hjá Hendrik, tók þetta mál upp 
á sína arma eftir að hann hafði tekið 
við félaginu. 

Þegar farið var að láta reyna á 
möguleika þess að ávaxta allt orlofsfé 
sem til félli á Flateyri í Sparisjóði Ön-
firðinga fóru að berast boð að sunnan 
eins og sagt er þegar hið opinbera 
leggur afl sitt í að bregða fæti fyrir 
framfarir. 

En á Flateyri voru kjarkaðir menn 
sem voru meira en tilbúnir til að berjast 
fyrir því sem bæði var löglegt og ekki 
síður til mikilla bóta fyrir launafólk og 
byggðina alla. 

„Stærsti atburðurinn á mínum ferli 

í verkalýðsfélaginu er samningurinn 
um að orlofsfé launafólks á Flateyri 
yrði greitt inná reikninga þeirra í Spari-
sjóði Önundarfjarðar og því ávaxtast 
í heimabyggð í stað þess að geymast 
vaxtalítið hjá Póstgíróstofunni eins og 
verið hafði. Þetta var gömul hugmynd 
frá formannsárum Hendriks en hafði 
ekki komist í framkvæmd. Það var ekki 
einfalt að landa þessu. 

Atvinnurekendur á staðnum sem og 
sparisjóðurinn voru undir gríðarlega 

miklum þrýstingi að sunnan um að 
gefa sig ekki. Þarna sýndi Einar Oddur 
Kristjánsson, forstjóri Hjálms hf, þann 
kjark sem til þurfti og hann taldi skyn-
samlegast fyrir fólkið, fyrirtækið og 
byggðina. Það var einmitt þessi kjarkur 
hans sem gerði þjóðarsáttasamningana 
að veruleika á sínum tíma. Hann bug-
aðist ekki undan pressu valdamikilla 
aðila. 

Ægir E. Hafberg sparisjóðsstjóri, 
sem nú stýrir Landsbankanum í Þor-

lákshöfn, lét bankakerfið heldur ekki 
buga sig þrátt fyrir hreint ofurmann-
lega pressu sem hann var beittur. 

Það er stærsta og sælasta stund 
félagsmálaferils míns þegar skrifað 
var undir þennan samning í stofunni 
heima hjá Ægi E. Hafberg sparisjóðs-
stjóra. Í fyrstu var Hjálmur hf. eina 
fyrirtækið, enda stærsta og öflugasta 
fyrirtæki staðarins, en hin komu öll 
á eftir þannig að þetta baráttumál 

félagsins fékk farsælan endi.“ Þetta 
segir Björn Ingi fyrrum formaður nú 
35 árum síðar. 

Þess má geta að þetta samkomulag 
sem undirritað var af þessum þremur 
stórhuga og kjarkmiklu forystu-
mönnum varð auðvitað fyrirmynd að 
samskonar samningum um allt land 
eftir að ríkið hafði verið lagt að velli 
með þessu samkomulagi á Flateyri. 

Guðmundur Jón Sigurðsson

Orlofssamningur 1981: Forgöngumenn.  myndin var tekin í stofunni 
heima hjá Ægi sparisjóðsstjóra þegar skrifað var undir hið merka tímamóta-
samkomulag fyrir 35 árum síðan. Frá vinstri, Björn Ingi Bjarnason formarður 
Verkalýðsfélagsins Skjaldar, Ægir E. Hafberg sparisjóðsstjóri í Sparisjóði 
Önundarfjarðar og Einar Oddur Kristjánsson forstjóri Hjálms HF. á Flateyri 
langstærsta atvinnurekenda þorpsins.

Stjórn Skjaldar 1981. Stjórn Verkalýðsfélagsins Skjaldar fyrir 35 árum þegar 
lausn fékkst í áralöngu baráttumáli um ávöxtun í heimabyggð. aftari röð frá 
vinstri.: Hendrik Tausen, ritari, Hálfdán Kristjánsson, gjaldkeri og Sigurður 
Sigurdórsson, meðstjórnandi. Fremri röð frá vinstri.:  Björn Ingi Bjarnason, 
formaður og Pétur G. Þorkelsson, varaformaður.

Daðrað við Sjeikspír  
– Ísafirði í kvöld
Kómedíuleikhúsið sýnir nú 

verkið daðrað við Sjeikspír í 
leikstjórn Víkings Kristjáns-

sonar. Næsta sýning verður í kvöld, 
miðvikudagskvöld í Edinborgarhús-
inu kl 20. Leikarar eru Anna Sigríður 
Ólafsdóttir og Elfar Logi Hannesson. 
Búninga gerði Marsibil G. Krist-
jánsdóttir. Verkið var frumsýnt i Fé-
lagsheimilinu í Bolungavík þar sem 
meðfylgjandi myndir voru teknar. Í 
tilefni af því að 23. apríl sl. Voru rétt 
400 ár liðin frá andláti Shakespeare 
var ráðist í það verk að setja saman 
sýningu um skáldið og verk hans. 
Fjallað var um ævi hans og flutt brot 
úr fjórum verkum hans, Ótelló, Rómeó 
og Júlíu, Makeð og Hamlet. Segja má 
að Kómedíuleikshúsið ráðist ekki 
á garðinn þar sem hann er lægstur. 
Vel tókst til með sýninguna af hálfu 
leikenda og leikstjóra og óhætt er að 
mæla með því að Ísfirðingar gefi henni 
gaum. 
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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.
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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




