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Þetta tignarlega listaverk sendur við höfnina á Hólmavík. Það heitir Seiður og er eftir Einar Hákonarson. Einar gaf Stranda-
mönnum verkið árið 2012.



Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin BelladonnaStærðir 38-58

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi 

2 19.  maí  2016

Bráðnun jökla eykur 
framleiðslu Landsvirkjunar
Á ársfundi Landsvirkjunar 

2016 kom fram hjá Herði 
Arnarssyni forstjóra Lands-

virkjunar að bráðnun jökla hefði í för 
með sér aukna raforkuframleiðslu 
fyrirtækisins næstu 100 árin. Allt 
frá 1990 hafa jöklar hopað og spáð 
er að áframhaldandi hlýnun. Búist 
er við því aðóbreyttu verði jöklar að 
mestu horfnir um 2200. Á meðan á 
bráðnuninni stendur mun vatnsmagn 
í jökulám aukast og það skýrir aukna 
framleiðslugetu virkjana Landsvirkj-
unar. Samkvæmt þessum spám nær 
vatnsmagnið hámarki eftir um 50 ár. 

Athyglisvert er að aukið vatnsmagn 
mun verða fyrir hendi mun lengur en 
nemur líftíma nýrra virkjana, sem er 
að jafnaði talinn vera 40 ár. 

Á meðfylgjandi glæru sést betur 
hvernig búist er við því hvernig 
áhrifin af hlýnuninni hafa áhrif á 
jöklabúskapinn. Glæran er fengin 

hjá landsvirkjun og er að finna 
í erindi sem Óli Grétar Blöndal 
Sveinsson kynnti í erindi sínu á Artic 
Circle október 2015. 

Ungmennafélagið Geisli í Súðavík íhugar að taka þátt íþróttastarfi með nýja félaginu Vestra. málið var rætt á fé-
lagsfundi og eins og sjá má er vandlega farið yfir álitaatriðin. Eins og vera ber á ungmennafélagsfundi var boðið 
upp á kaffi , kökur og alvörutertur.

Vill ekki ræða 
málefni stjórnar OV
Viktoría Rán Ólafsdóttir stjórn-

armaður í Orkubúi Vestfjarða 
vill ekki ræða „einstök mál-

efni sem varða störf stjórnar“ en segir 
velkomið að hafa samband við stjórn-
arformanninn Viðar Helgason. Vikor-
tía Rán var spurð að því hvers vegna 
hún studdi Elías Jónatansson í starf 
Orkubússtjóra og beðin um sjónarmið 
hennar varðandi þá ráðningu. Eins var 
hún spurð hvort ekki hefði verið rétt 
að fá hæfustu umsækjendurna fyrir 
stjórn í viðtal eins og stjórnin hafði 
ákveðið að gera samkvæmt því sem 
Árni Brynjólfsson , þáverandi stjórn-
armaður hefur upplýst. 

Fyrirspurnirnar hafa verið ítrekaðar 
þar sem hún er spurð en ekki stjórnar-
formaðurinn en svör hafa ekki borist. 
Viktoría Rán Ólafsdóttir tók sæti í stjón 
Orkubúsins á aðalfundi 2009 sem full-
trúi þáverandi fjármálaráðherra Stein-
gríms J. Sigfússonar, Vinstri grænum. 

Á aðalfundi O. V. fyrr í maí varð 
sú breyting á skipan stjórnar að Halla 
Signý Kristjánsdóttir tók sæti Árna 
Bryjólfssonar sem gaf ekki kost á sér 
vegna óánægju með ráðningu nýs 
Orkubússtjóra. Í stjórninni eru þá þrír 
fullrúar Sjálfstæðisflokksins, einn full-
trúi Framsóknarflokksins og einn frá 
Vintri grænum. Áður voru 4 frá Sjálf-
stæðisflokknum og einn Vinstri grænn. 

Uppboð veiðiheim-
ilda í Færeyjum
Lögþing Færeyinga hefur sam-

þykkt að bjóða upp til reynslu 
hluta af uppsjávarkvótanum 

og 3000 tonn af botnfiskkvóta Fær-
eyinga í Barentshafi. Lögin taka gildi 
þegar í stað. Gildandi lög í Færeyjum 
kveða á um það að árið 2018 gangi 
allur úthlutaður kvóti aftur til ríkis-
ins sem úthluti honum á nýjan leik. 
Hægriflokkurinn Fólkaflokkurinn 
hefur í fyrri ríkisstjórnum komið 

í veg fyrir samþykkt uppboðs, en í 
september á síðasta ári tók við ný 
ríkisstjórn. Þá tók við Högni Hojdal 
sem sjávarútvegsráðherra og hefur 
ríkisstjórnin unnið að því að ná fram 
breytingum á fiskveiðilöggjöfinni. 
Umræður voru harðar í færeyska 
þinginu og var frumvarpið að lokum 
samþykkt með minnsta mun , 16 at-
kvæðum gegn 15. 

Heimild: Fiskeribladed Fiskaren. 

215 milljarðar króna í arð
Fyrirtækin í landinu greiddu 

eigendum sínum 215 milljarða 
króan í arð árið 2014. Þetta 

kemur fram í Tíund nýjasta tölublaði 

2016, riti Ríkisskattstjóra. Þar kemur 
einnig fram að árið 2009 voru 444 
milljarðar króna teknir út úr fyrir-
tækjum landsins. 

Hagnaður síðustu þriggja ára 2012 
-2014 nemur samtals um 4000 millj-
örðum króna. Hagnaðurinn varð 2014 
um 980 milljarðar króna. 
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en fyrirtæki þar sem allt er haft í óreiðu 
og sukki. Lánastofnanir eru því tilbúnar 
til að lána traustum fyrirtækjum á hag-
stæðum vöxtum án frekari trygginga. 
Þannig fara hagsmunir lánardrottna og 
hluthafa saman í traustum fyrirtækjum 
undir styrkri stjórn ábyggilegra manna. 

Það hefur verið áhugavert að fylgjast 
með því hvernig eigið fé félaga hefur 
þróast frá aldamótum. Árið 2000 var 
samanlagt eigið fé 1.018 milljarðar. Þá 
voru 4.335 fyrirtæki með neikvætt eigið 
fé sem var tæpir 65 milljarðar. Jákvætt 
eigið fé var því 1.084 milljarðar. Árið 2002 
var eigið fé komið í 2.612 milljarða. Árið 
2002 jókst eigið fé fyrirtækja um 1.050 
milljarða eða 67,2%. Þá var neikvætt eigið 
fé 94 milljarðar. 

Eigið fé jókst mjög hratt um miðjan 
fyrsta áratuginn. Það jókst um 1.407 millj-
arða árið 2004, 2.002 milljarða árið 2005 og 
2.841 milljarð árið 2006. Árin 2004, 2005 
og 2006 jókst eigið fé fyrirtækja um 44,5%, 
43,8% og 43,2%. Þarna var samanlagt eigið 
fé allra fyrirtækja í landinu orðið 9.415 
milljarðar og hafði ríflega 9,2-faldast á sex 
árum. Neikvætt eigið fé hafði aukist um 
166,6%, ekki nándar nærri því eins mikið 
og eigið fé í þeim fyrirtækjum sem áttu 
eignir umfram skuldir. Eigið fé jókst um 
1.718 milljarða árið 2007. Þarna náði eigið 
fé hámarki og stóð þá samanlagt í rúmum 
11.133 milljörðum. Á þessum tíma var 
landsframleiðsla rúmir 2.000 milljarðar og 
eignir einstaklinga um 5.000 milljarðar. 

Árið 2008 urðu svo alger umskipti 
þegar fjármálakerfi landsins hrundi til 
grunna og gott betur. Samanlagt eigið fé 
fyrirtækja lækkaði um 10.632 milljarða á 
einu bretti og stóð þá í 502 milljörðum. 
Það er reyndar merkilegt að á þessum 
örlagatímum var þó enn töluvert eigið fé 
í fyrirtækjunum en árið 2008 var eigið fé 
fyrirtækja sem áttu eignir umfram skuldir 
um 9.584 milljarðar. Á sama tíma voru 
11.487 fyrirtæki sem skulduðu 9.683 
milljörðum meira en þau áttu. Árið 2009 
rýrnaði samanlagt eigið fé aftur um 4.456 
milljarða. Skuldir voru þá 10.167 millj-
örðum hærri en eignir. Engu að síður var 
jákvætt eigið fé enn rúmar sjö billjónir. 
Eignirnar þurrkuðust út á sama tíma og 
skuldirnar héldu áfram að hækka. 

Árið 2010 virðist hafa orðið nokkur 
breyting á. Þarna jókst samanlagt eigið fé 
um 144 milljarða og var þá 4.312 millj-
arðar. Síðan hefur það aukist frá ári til árs, 
samtals um 3.421 milljarð. Jákvætt eigið 
fé hélt þó áfram að minnka og var 1.846 
milljörðum minna árið 2010 en árið áður 
eða 5.162 milljarðar. Það ýmist hækkaði 
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Undir venjulegum kringumstæðum ætti ráðstöfunarfé fyrirtækisins að vera jafnt tekjum að frá-
dregnu því sem rennur aftur til fjárfestinga. Á rekstrarhliðinni er ráðstöfunarfé þannig jafnt rekstrar-
hagnaði að frádreginni hækkun á rekstrareignum en á fármögnunarhliðinni ætti ráðstöfunarféð 
að vera jafnt vaxtagreiðslum og arði að frádreginni hækkun á skuldum. Myndin sýnir ráðstöfunarfé 
fyrirtækja í landinu námundað út frá rekstrarhlið annars vegar og fjármögnunarhliðinni hins vegar. 
Undir venjulegum kringumstæðum fylgist þetta nokkuð vel að. Þá sýnir þróun rekstrarhliðar og fjár-
mögnunar hversu mikið hefur verið greitt út úr fyrirtækjunum.

Frá árinu 2002 og fram til ársins 2007 jukust arðgreiðslur og úttekt úr rekstri mikið. Mikið dró úr 
arðgreiðslum eftir hrun en árið 2009 voru 444 milljarðar teknir út úr fyrirtækjunum í landinu. 
Árið 2002 hafði úttektin verið um níu milljarðar. Ári síðar var úttekt úr rekstri 181 milljarður. Það 
er ekki ólíklegt að þessi mikla aukning hafi orðið vegna félagsslita eða gjaldþrota.

Afrakstur af starfsemi fyrirtækisins skiptist á milli starfsmanna, leigusala, lánardrottna og eigenda 
fyrirtækjanna. Fyrir aldamótin voru laun og launatengd gjöld mun hærri en aðrar greiðslur út úr 
fyrirtækjunum. Frá árinu 2002 og fram til ársins 2007 jukust arður og vaxtagreiðslur mun hraðar 
en laun. Í hruninu lækkuðu laun en vaxtagreiðslur jukust. Árið 2009 voru launagreiðslur 711 
milljarðar en vaxtagjöld umfram vaxtatekjur voru 705 milljarðar. Fram til ársins 2012 lækkuðu 
vextir og úttekt en hækkuðu aftur árin 2013 og 2014. 

Milljarðar

Milljarðar

Milljarðar
heimild: Tíund. Ríkisskattstjóri.

Mynd: Strandir.is



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

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

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

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

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

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn dísiljeppi með  
SYNC II samskiptakerfi, 8” snertiskjá  
og íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_SyncII_5x38_20160503_END.indd   1 9.5.2016   15:30:39
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Í nýjasta tölublaði Tíundar, riti Ríkisskattstjóra er ýtarlega farið yfir 
aflandseyja væðinguna sem tröllreið íslensku viðskiptalífi fyrir hrun og 
er enn við lýði. Í leiðara blaðsins segir:

„Það er áleitin spurning hvers vegna fjármagnseigendur hafi í stórum stíl 
tekið ákvörðun um að færa eignir inn í aflandsfélög og sveipa þær huliðshjúpi 
með flóknum blekkingum og öðrum ráðstöfunum. Skýringar sem sumir hafa 
gefið eru oft þær að þetta hafi verið einhliða ákvörðun fjármálafyrirtækis og 
jafnframt að úrvinnsla lánafyrirgreiðslu hafi verið færð til Lúxemborgar. Aðrir 
hafa þó viðurkennt að ástæðan hafi einfaldlega verið sú að fyrirkomulagið 
gerði skattyfirvöldum erfitt fyrir að afla upplýsinga og í trausti leyndarinnar 
hafi menn látið freistast.“ 

Ríkisskattstjóri veltir því svo fyrir sér hvort útrásin hafi þurft á leyndinni að 
halda til þess að koma fjármagni undan skatti eða hvort leyndin hafi verið 
af öðrum hvötum. En hann bendir á að niðurstaðan hafi verið fyrirkomulag 
sem tryggði fjármagnseigendunum lægri  skattgreiðslur en ella hefði verið 
eða jafnvel  engar.  Það voru fjármálafyrirtækin sem voru gerendurnir. Þau 
byggðu upp umfangsmikið kerfi .

Leynd - blekking
„Allt er þetta með einum eða öðrum hætti spunnið upp með leyndina að 
leiðarljósi og þaðan er stutt í blekkingar til að hindra að sannleikurinn komi 
í ljós.“ og „kerfi blekkinganna er óðum að hrynja sem aumasta spilaborg“ 
og enn segir í leiðara Tíundar : „Hulunni var ekki svipt frá fyrr en innviðir 
aflandsbælanna brustu og sýndargerningarnir, leyndin og blekkingarnar 
urðu heimsbyggðinni ljós.“

Þetta er harður dómur yfir framferði íslensku fjármálastofnanna og fjár-
málamannanna sem voru mestir og bestir í heimi - fyrir hrun. Eftir hrun 
er að koma í ljós að þeir voru mestir og bestir í heimi í siðleysi, svikum og 
blekkingum og gengu harðast fram gagnvart eigin þjóðfélagi. Ríkisskattstjóri 
segir að svo virðist að skattyfirvöld, samkeppnisyfirvöld og fjármálayfirvöld 
hafi verið blekkt. Sérfræðingar og fjármálafyrirtæki hafi veitt aðstoð við svikin 
og „allt virðist þetta hafa verið unnið með skipulegum hætti á öllum stigum 
og ráðgjafarnir voru ugglaust til taks ef yfirvöld fóru að krefjast óþægilegra 
upplýsinga. Við þær aðstæður er gjarnan gripið til gamalkunnugra aðferða, 
að tefja, fara undan í flæmingi, jafnvel að gera yfirvöld tortryggileg og þegar 
öll sund lokast að hóta starfsmönnum skattyfirvalda.“  

Lífskjaraþjófar
Það leynir sér ekki að forsvarsmönnum þeirrar stofnunar ríkisins sem helst 
á að vernda hagsmuni skattgreiðenda svíður undan áralöngum átökum og 
viðskiptum við lögfræðinga, skattasérfræðinga og endurskoðendur á snærum 
ríka fólksins. Það er von að undan svíði þegar í ljós kemur smátt og smátt 
að allt var þetta meira og minna byggt á blekkingum til þess að hlunnfara 
ríkið um réttmæta greiðslur úr hendi þeirra sem helst höfðu efni á því að 
leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Þessi hópur, sem eitt sinn var kallaður 
útrásarvíkingar, og fleiri til af sama sauðahúsi eru ekkert annað en lífskjara-
þjófar. Þeir stálu frá almenningu skattgreiðslunum sem þeir áttu að inna af 
hendi. Þeir stálu bættum lífskjörum frá öldruðum og öryrkjum. Þeir földu fé 
sitt og hagsmuni í myrkum afkimum aflandseyja. Þeir fóru út með fé sitt undan 
afleiðingum hrunsins. Það var unnið skipulega á öllum stigum að blekkingum 
segir Ríkisskattstjóri. Við þessar aðstæður og eftir þessa ömurlegu reynslu 
ætti hverjum grandvörum kjósenda að vera ljóst að það skiptir máli að þeir 
stjórnmálamenn sem eru við völd, að ekki sé talað um, stjórnmálamenn sem 
verma ráðherrabekkina, séu algerlega lausir við hagsmunatengsl eða pólitísk 
tengsl við gróðapunga þjóðfélagsins. 

Það sem er mest sláandi er það hugarfar sem upp úr stendur. Útrásarvík-
ingarnir og lífskjaraþjófarnir hafa greinilega sannfært sjálfa sig um það að 
framferðið væri eðlilegt. Þetta munnir á annað landlægt hugarfar. Það er 
hugarfar útgerðarmannsins sem selur kvótann og stingur andvirðinu í eigin 
vasa. Afleiðingarnar lenda á öðrum í formi atvinnumissis, verðlækkunar á 
fasteignum, skertrar þjónustu o.s.frv. Menn voru ótrúlega fljótir að  afgreiða 
málið á þann hátt að ekkert væri athugavert við þetta. Þessi siðferðilega 
firring sem leiddi af kvótakerfinu virðist hafa breiðst út yfir fjármála- og 
viðskiptaheiminn sem eitthvert eðlilegt viðhorf. Það er þetta sjúka hugarfar 
sem Ríkisskattstjóri er að afhjúpa. Ísland breytist ekki fyrr en það hefur verið 
afhjúpað og þvegið burt. Það er hugarfarsbreytingin seem kallað er eftir.

Kristinn H. Gunnarsson

Kerfi blekkinganna 
er óðum að hrynja

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Evróvisjón er nýafstaðin og fór landinn 
ekki neina sérstaka frægðarför að þessu 
sinni. Og þó, Af Grétu Salóme birt-
ist þessi líka fína mynd á heimasíðu 
keppninnar og Fréttablaðið bætti svo 
um betur.  Indriði á Skjaldfönn tók eftir 
myndinni:

Gréta er í söngvum séð
sjálfgert henni að hossa.
Hún er líka alveg með
yndislegan bossa.

Í síðasta þætti auglýsti Indriði Að-
alsteinsson eftir aðstoðarfólki viðð 
sauðburðinn. Ekki stóð á viðbrögðum 
og fékk hann um hæl jákvæð svör. 
Segið svo að blaðið Vestfirðir hafi 
ekki auglýsingamátt. Reyndar á 
það líka við um Bændablaðið. Sig-
urður Ingi Björnsson bóndi á Bálka-
stöðum út við Hrútafjörð auglýsti 
eftir ráðskonu um sauðburðinn. Varð 
honum svo vel ágengt að hann bað 
Indriða um nokkrar hendingar til 
að birta í Bændablaðinu í þakklætis-
skyni.

Auglýst hef og aflað svara
hjá yndislegum kvennaskara.
Þær eru farnar að telja tugi
af tilhlökkun ég er á flugi.
En þessum elskum má ekki safna
svo á mig hvílir að velja og hafna.

Eiríkur Jónsson, fyrrverandi formaður 
Kennarasambandsins hefur   oft lagt 
þættinum lið. Um daginn þegar um-
ræðan um ráðherrana og aflandseyja-
geymsluféð var hvað hörðust  lagði 
Eiríkur orð í belg:

Fyrst um ráðherraraunirnar:
Þeir stand’ ei upp, þeir stympast við
og staðfastir þeir ljúga.
Um undanlegan aflandssið
sem enginn vill hér trúa.

og svo um skattaskjólin:
Gott er á gleymsku að trúa
með grimmd í sinn landa að  hjóla.
Það gull sem ég á
ég geyma vil hjá
gæjunum suðr’ á Tortóla.

Indriði á Skjaldfönn dró saman skoðun 
sína á þessu athæfi í nokkrar línur 
þegar fyrir lá að forsætisráðherrann 
var hrokkinn frá borði og fannst ekki  
víst að mikið breyttist við það:

Ég tel ekki böl nokkurt bæti
né beri að sýna kæti
ef Tortólamenn
ráði för vorri enn
með Sigmund í aftursæti.

Siðblindan er svartasta hel,
slekkur á vonum glöðum.

Því má ekki vora vel
á Valdahrokastöðum.

Sauðburður stendur yfir og Ragna á 
Laugabóli stendur í ströngu eins og 
aðrir sauðfjárbændur.  Í yfirsetunni 
eru  ánægjustundir:

Ánum sýni ég ekki dramb
og elska þær að vonum.
Hjá þeim hoppar lítið lamb
sem leikur í fjárhúsonum.

Stundum gengur mikið á við sauð-
burðinn og margar ær bera á skammri 
stundu og flestar eru tvílembar. 

Það er fátt eitt að segja úr fámennri sveit
sem fram kemur líka því ekkert ég veit.
Ég horfi á rollurassana hér
sem ryðja úr sér lömbum svo ofbýður mér.

Ragna Aðalsteinsdóttir fékk strákinn 
sinn til sín til þess að aðstoða hana í 
sauðburðinum. Ekki fer á milli mála 
að hann er Rögnu kær:

Þrautsegju hefur þú þegið í arf
og þorað að leggja hana að veði.
Því verður allt þitt ævistarf
unnið með jafnaðargeði.

Með þessari fallegu vísu sláum við 
botninn í þáttinn að þessu sinni.

með vorkveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

Karlakórinn Ernir
Karlakórinn ERNIR sungu fullum 

hálsi í Félagshemilinu á Þingeyri 
föstudaginn 6. maí á árlegum vortón-

leikum sínum. Á efnisskráni voru Íslensk 
og erlend lög, meðal annars var frumflutt 
lagið„Snæfjallaströnd“ eftir J. H. I, og 

Bítlasyrpa. Tónleikarnir voru vel sóttir 
og góð stemming. Davíð Davíðsson tók 
myndirnar.
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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
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Austurgilsvirkjun í nýtingarflokk
Í síðustu viku kynnti verkefnisstjórn 

rammaáætlunar endurskoðuð drög 
að tillögu sinni um flokkun virkj-

unarkosta. Tillagan er að mestu óbreytt 
frá fyrstu drögum sem kynnt voru í lok 
mars, að öðru leyti en því að Austur-
gilsvirkjun við Drangajökul hefur verið 
færð úr biðflokki í nýtingarflokk. Að 
því er fram kemur í skýrslu verkefnis-
stjórnar er þetta gert með fyrirvara um 
gæði gagna og um niðurstöðu faghóps 
1, sem fjalla mun nánar um virkjunina 
á næstu vikum. 

Austurgilsvirkjun kom ekki til mats 
hjá faghópi 1 áður en drög að tillögu 
verkefnisstjórnar um flokkun virkjun-
arkosta voru kynnt 31. mars sl. , þar 
sem gögn voru ófullnægjandi á þeim 
tíma að mati Náttúrufræðistofnunar 
Íslands og Minjastofnunar Íslands. Fag-
hópur 1 taldi í samræmi við þetta að 
afla þyrfti nýrra gagna um gróðurfar, 
jarðfræði, fuglalíf, vatnalíf og menn-
ingarminjar á svæðinu til að hægt yrði 
að ljúka umfjöllun um virkjunarkost-
inn. Virkjunaraðilinn skilaði viðbót-
argögnum um þessa þætti á meðan á 
svonefndu „fyrra umsagnarferli“ stóð í 
apríl. Ekki vannst tími til að leggja mat 
á gæði þessara gagna fyrir upphafs-
dag opins umsagnarferlis um tillögu 
verkefnisstjórnar, sem hófst 11. maí sl. 
Verðmæta- og áhrifaeinkunnir liggja 
því ekki fyrir. Verkefnisstjórn leggur 
engu að síður til, í ljósi framkominna 
gagna, að virkjunarkosturinn verði í 
orkunýtingarflokki, en mun „taka þá 
tillögu til endurskoðunar í ágúst 2016 
að loknu umsagnarferli og að fengnum 
umsögnum um gæði gagna og niður-

stöðum faghóps 1“, eins og það er orðað 
í skýrslu verkefnisstjórnarinnar. 

Sem fyrr segir hófst opið um-

sagnarferli um tillögu verkefnisstjórnar 
11. maí sl. og að sögn Stefáns Gísla-
sonar, formanns verkefnisstjórnar er 

öllum frjálst að senda inn athugasemdir 
við tillöguna fram til miðnættis mið-
vikudaginn 3. ágúst nk. Eftir það 

gengur verkefnisstjórn frá endanlegri 
tillögu sinni, sem afhent verður um-
hverfisráðherra 1. september. 

Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra? 
Með því að stutt er til næstu 

þingkosninga er ástæða til 
þess að velta þvi fyrir sér 

hvaða stjórnmálaflokkar muni helst 
styðja kjaramál eldri borgara. Reynsla 
eldri borgara af stjórnmálaflokkunum 
er ekki góð. Núverandi stjórnarflokkar 
lofuðu öllu fögru, þegar kjaranefnd FEB 
í Reykjavík ræddi við þá fyrir síðustu 
þingkosningar. Þeir tóku meira að segja 
upp í ályktanir flokksþinga sinna stór 
stefnumál eldri borgara. En því miður 
hefur lítið orðið úr efndum. Ekki er 
enn búið að efna stærsta kosningalof-
orðið, sem gefið var eldri borgurum. Og 
aðeins lítill hluti annarra loforða, sem 
öldruðum og öryrkjum voru gefin, hafa 
verið efnd. Viðræður kjaranefndar við 

stjórnarflokkana í lok kjörtímabils árið 
2013 báru heldur ekki mikinn árangur. 

Hreyfingin flutti frumvarp
Eini flokkurinn á alþingi , sem varð 
við kalli kjaranefndarinnar 2013, var 
Hreyfingin. En Hreyfingin flutti, að 
frumkvæði Margrétar Tryggvadóttur, 
alþingismanns, frumvarp um aftur-
köllum þeirrar kjaraskerðingar, sem 
aldraðir og öryrkjar urðu fyrir 2009. 
Frumvarpið náði ekki fram að ganga. 
Auk þess flutti Ólöf Nordal alþingis-
maður Sjálfstæðisflokksins frum-
varp um leiðréttingu á einu atriði 
kjaraskerðingarinnar frá 2009. Kjara-
nefndin ræddi einnig við flokka, sem 
voru utan þings. 

Styður afnám  
tekjutengingar
Hvaða líkur eru á því, að stjórnn-
málaflokkarnir taki kjaramálum eldri 
borgara betur nú? Ég hafði fyrir nokkru 
samband við Helga Hrafn Gunnars-
son kaptein Pírata og innti hann eftir 
því hvort hann eða flokkur hans væru 
reiðubúnir til þess að styðja kjaramál 
eldri borgara . Niðurstaða orðaskipta 
okkar var sú, að Helgi kvaðst geta 
stutt það baráttumál eldri borgara að 
afnema tekjutengingar aldraðra í kerfi 
almannatrygginga. Ég tel þetta gíf-
urlega mikilvægan árangur. Stuðningur 
Helga Hrafns við afnám tekjutengingar 
aldraðra í almannatryggingum mundi 
að mínu mati þýða stuðning Pírata við 

málið. Eins og ég hef áður tekið fram 
lofaði Bjarni Benediktsson eldri borg-
urum því fyrir kosningarnar 2013 að 
afnema tekjutengingarnar. Ég tel víst, að 
Samfylkingin og Vinstri grænir mundu 
styðja þetta mál, þannig, að yfirgnæf-
andi líkur eru á, að þetta mál mundi ná 
fram að ganga. 

Mikilvægast að stórhækka 
lífeyrinn
Helgi Hrafn var ekki reiðubúinn að 
úttala sig um aðrar kjarakröfur okkar. 
En af öðrum kjarakröfum er eitt mál 
mikilvægast: Stórhækkun lífeyris 
aldraðra og öryrkja frá almanna-
tryggingum. Eins og ég hef tekið fram 
í greinum mínum er lífeyrir það lágur í 

dag, að þeir, sem verða að reiða sig á TR 
eingöngu, geta ekki lifað af honum. Þess 
vegna verður að stórhækka lífeyrinn. 
Það er stærsta krafa eldri borgara í dag. 

Björgvin Guðmundsson
viðskiptafræðingur 

Björgvin Guðmundsson.

Orkubú Vestfjarða:

Framkvæmdir 1094 mkr
Á síðasta ári framkvæmdi 

Orkubú Vestfjarða fyrir 
1094 milljónir króna. Stærsta 

framkvæmdin var lagning á 100 km 
löngum 19kV jarðstreng frá Borðeyri 
til Hólmavíkur. Var þetta samstarfs-
verkefni með Mílu sem lagði ljós-
leiðara í sama skurð. Þá var lokið við 
Fossárvirkjun í Engidal. Á þessu ári 
verður jarðstrengur lagður í Ísafjarðar-
djúpi. Þetta kemur fram í ársskýrslu 
Orkubúsins sem lögð var fram á árs-
fundi félagsins í mánuðinum. 

Orkubúið tók lán að fjárhæð einum 
milljarði króna á síðasta ári og nema nú 
skuldir þess 2 milljörðum króna. Tekjur 
síðasta árs urðu 2,3 milljarðar króna og 
hagnaður af rekstri 157 milljónir króna. 

Laun og tengd gjöld námu samtals 
800 milljónum króna. 

Veltufé Orkubúsins var í árslok 2015 
623 milljónir en skammtímaskuldir 
1.282 milljónir króna. 

Eignir félagsins eru um 7,8 millj-
arðar króna og er 74% af þeim skuld-
laust. 

Orkuframleiðsla Orkubús 
Vestfjarða á síðasta ári varð 112 Gwh 
og orkukaup þess 150 Gwh. Orkúbúið 
framleiddi því um 43% af þeirri orku 
sem það seldi á árinu. 

Í ávarpi stjórnarformanns kemur 
fram að 

„Fyrir nokkrum árum tók stjórn 
þá ákvörðun að falla frá þeirri stefnu 
að fjárfesta ekki umfram það sem 
fjármunamyndun rekstrarins skilaði 
hverju sinni og væri til í sjóðum fyr-
irtækisins. Sú ákvörðun að taka lán 

vegna framkvæmda hefur gert fyr-
irtækinu kleift að nálgast verkefni á 

annan hátt en fyrr og hefur það leitt 
til þess að farið hefur verið hraðar í 
verkefni sem annars hefðu þurft að 
bíða síns tíma í samræmi við hvað 
væri brýnast. Þannig hefur Orkubúið 
unnið að þrífösun víða á Vestfjörðum, 
strenglagningu til að styrkja raforku-
dreifingu og endurnýjun virkjana 
félagsins. En geta fyrirtækisins til 
fjárfestingar þarf að skila því í fram-
tíðartekjum.“

Þá lagði Viðar Helgason, stjórn-
arformaður áherslu á að Orkubú 
Vestfjarða þyrfti að auka orkufram-
leiðslu sína og boðaði auka áherslu 
á þann þátt í starfsemi Orkubúsins. 

Viðar Helgason.



FJALLAGRÖSUMMEÐ

Íslensk náttúra. Ilmandi mosi og ægifögur �allasýn. Þú kastar mæðinni og virðir 
fyrir þér fegurðina; Kirkjufell, þetta sérstæða, hnarreista flaggskip Snæfellsnessins.
 
Við höfum nýtt okkur íslensk �allagrös frá upphafi byggðar. Heilnæm og frískandi 
hafa þau haft áhrif til góðs á líkama og sál, handtínd í íslenskri náttúru. Tópas hefur 
sömuleiðis fylgt okkur gegnum tíðina. Saman munu þau gera það áfram.
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Kafli úr bókinni Vindur í seglum III eftir Sigurð Pétursson, sagnfræðing.

Verkalýðsfélag Bolungarvíkur stofnað vorið 1931
Árið 1931 var kveikt á fyrstu götuljósunum í Bolungarvík. Það má kalla 
táknrænt því sama vor var Verkalýðsfélag Bolungarvíkur stofnað. Þetta 
var þriðja tilraunin til að koma á fót verkalýðssamtökum í Bolungarvík 
í tengslum við Alþýðusamband Íslands. Fyrri tvær tilraunir lognuðust 
útaf því atvinnurekendur í Víkinni voru ekki á þeim buxum að viður-
kenna samningsrétt verkafólks eða íhlutunarrétt þeirra um kaup og 
kjör. Í fyrsta bindi þessa verks sagði frá fyrstu tilraunum til stofnunar 
verkalýðsfélaga í Bolungarvík. Pétur Oddsson aðalatvinnurekandinn í 
plássinu átti líka að hafa sagt að „bolsévisminn“ kæmist ekki út fyrir 
Hólana, á meðan hann lifði. Var hann væntanlega að vísa í uppgang 
jafnarðarmanna í Rauða bænum Ísafirði. Pétur var nánast alvaldur 
í atvinnulífi Bolungarvíkur á árunum fram til 1930. Hann lést í apríl 
1931 og mánuði síðar náði verkalýðshreyfingin að skjóta varanlegum 
rótum fyrir utan Óshólana. 

Það var Hannibal Valdimarsson 
kennari og skólastjóri í Súðavík sem 
undirbjó félagsstofnunina. Hann 
hafði verið formaður Verkalýðsfélags 
Álftfirðinga í tvö ár og þetta sama vor 
leiddi hann félagið í gegnum harð-
vítuga deilu, sem endaði með samn-
ingum sem fólu í sér viðurkenningu 
á samningsrétti verkafólks í Súðavík. 
Stuttu síðar fékk Alþýðusamband Vest-
firðingafjórðungs Hannibal til að fara 
til Bolungarvíkur og koma þar á fót 
verkalýðsfélagi. Dvaldi hann í hálfan 
mánuð hjá systur sinni Guðrúnu, sem 
var ljósmóðir í hreppnum á þeim árum. 
Eftir réttan undirbúning var fundur 
boðaður í Góðtemplarahúsinu í Bol-
ungarvík. 

Hinn 27. maí 1931 var að undan-
förnum tveim undirbúningsfundum 
haldinn fundur með verkafólki í Bol-
ungarvík, sem bundizt hafði samtökum 
um að koma hér á fót verkalýðsfélagi. 

Fundinn setti Hannibal Valdimars-
son kennari frá Álftafirði, með því að 
flytja erindi um samtök verkalýðsins 
yfirleitt. 

Var síðan samþykkt að stofna félagið 
með sama nafni og hið fyrra félag er 
lagt hafði niður störf. 

Stofnendur Verkalýðsfélags Bol-
ungarvíkur árið 1931 voru 46, 25 
karlar og 21 kona. Á stofnfundinum 
voru lög félagsins samþykkt, ákveðið 
að sækja um inngöngu í Alþýðu-
samband Vestfirðingafjórðungs og 
kosin stjórn. Formaður var Guðjón 
Bjarnason verkamaður, ritari Jens E. 
Níelsson kennari og féhirðir Friðrik 
Teitsson vélsmiður. Varastjórn skip-
uðu Ólafur Ólafsson sjómaður, Ágúst 
Elíasson kaupmaður frá Æðey og Har-
aldur Stefánsson verkamaður. Samn-
inganefnd var skipuð stjórn félagsins að 
viðbættum Eyjólfi Guðmundssyni og 
Hafliða Hafliðasyni skósmið. Var þeim 
falið að reyna að ná samkomulagi við 
atvinnurekendur um kaup sem gilda 
átti næsta árið. 

Þegar Verkalýðsfélagið var stofnað 
vorið 1931 hækkuðu helstu atvinnu-
rekendur í Bolungarvík, Einar Guð-
finnsson og Högni Gunnarsson, 
kaupið í 90 aura á tímann, en neituðu 
að undirrita nokkra samninga eða 
viðurkenna félagið sem samnings-
aðila. Einar Guðfinnsson lýsti því 
jafnframt yfir að hann hygðist lækka 
kaupið síðar um sumarið. Þetta var 
upplýst á öðrum fundi Verkalýðs-
félagins. Þar talaði Páll Sigurðsson 
sóknarprestur í Bolungarvík um 
nauðsyn samstöðu og að allt verka-
fólk gengi í félagið. Innganga í Alþýð-
usamband Íslands var talin nauðsyn, 
því án þess „orkar félagið engu,“ 
skrifar Jens E. Níelsson. Á fundinn 
var boðið verkafólki utan félagsins og 
það hvatt til að ganga inn. Einhverjir 
höfðu áhyggjur af því að með því að 
ganga í samtökin yrði fólk að undir-
gangast stefnuskrá Alþýðusambands-
ins og þá um leið Alþýðuflokksins. 
Tekinn var af allur vafi um það að 
hver einstakur félagi „hafi algjörlega 
frjálst val um sínar pólitísku skoð-
anir.“ Gestir fundarins voru jafnframt 
varaðir við þeirri „grýlu“ að félagið 
myndi skaða sjómenn eða „skella á 
tíðum verkföllum.“ 

Verkalýðsfélag Bolungarvíkur átti 
undir högg að sækja í upphafi. At-
vinnurekendur neituðu að virða það 
viðlits og hluti verkafólks treysti sér 
ekki til að taka þátt í félaginu. Á fundi 
í september var lesið upp bréf Alþýð-
usambands Íslands um að félaginu 
hefði verið veitt upptaka í sambandið. 
Guðjón Bjarnason formaður hvatti 
félagana til að halda hópinn „í von 
um vaxandi skilning þeirra sem utan 
við samtökin standa.“ Atvinnuástand 
var slæmt haustið 1931 og verkafólk 
skoraði á hreppsnefnd að sækja til 
ríkisins um fjárveitingu til atvinnu-
bóta. Félagið lét kanna atvinnuleysið 
í plássinu og reyndust 66 verkamenn 
og sjómenn vera atvinnulausir í nóv-

ember 1931. Á sama tíma notuðu at-
vinnurekendur tækifærið og lækkuðu 
tímakaupið úr 90 aurum hjá körlum 
í 70 aura og hjá konum úr 60 aurum 
í 45 aura. Síðar var kaup karla komið 
niður í 65 aura á tímann og allir tímar 
jafngildir, að degi sem nóttu. 

Verkalýðsfélagið hóf nýja sókn 
með opnum fundi sunnudaginn 22. 
nóvember 1931. Gestur fundarins var 
Hannibal Valdimarsson, sem þá var 
fluttur á Ísafjörð og orðinn varafor-
seti Alþýðusambands Vestfirðinga-
fjórðungs. Fundurinn var vel sóttur 
og töluðu þeir Guðjón Bjarnason og 
Hannibal fyrir verkalýðssamtökin, en 
Gísli Hjaltason varð til andsvara og 
talaði um að hagsmunir verkafólks 
og sjómanna færu ekki saman. Gísli 
var mágur Einars Guðfinnssonar og 
meðeigandi að vélbát. Hann taldi 
að ef verkafólk fengi kauphækkun 
myndi það þýða kauplækkun hjá 
sjómönnum vegna lægra fiskverðs. 
„Voru firrur hans rækilega hraktar 
af ræðumönnum félagsins,“ segir 
í fundargerðinni. Í desember var 
ákveðið að reyna aftur að ná samn-
ingum við atvinnurekendur og leita 
aðstoðar Alþýðusambandsins, ef illa 
gengi. 

Í janúar 1932 dró til tíðinda. Sem 
fyrr neituðu atvinnurekendur í Bol-
ungarvík öllum samningum. Var þá 
leitað aðstoðar Alþýðusambandsins, 
sem lagði verkbann á fisktökuskipið 
Varhaug, sem átti að lesta saltfisk í 
Víkinni. Útgerð skipsins ætlaði þá að 
hætta við að láta skipið koma við í 
Bolungarvík. Við þessa hótun létu 
atvinnurekendur sig. Fundur var 
haldinn í Verkalýðsfélaginu 19. janúar 
og þar mætti Guðmundur G. Krist-
jánsson úr stjórn Baldurs á Ísafirði, 
sem fulltrúi Alþýðusambandsins. 
Hann sagði að þó aðstaða félagsins 
væri erfið, þá skipti það ekki máli 
„því félagið væri hluti af stórri heild 
hérlendis og erlendis.“ Séra Páll Sig-
urðsson var meðal stofnenda Verka-
lýðsfélagsins og virkur félagi. Hann 
sagði mestu skipta að fá atvinnurek-
endur til að skrifa undir samkomulag 
og með því viðurkenna samnings-
rétt félagsins og forgang félagsfólks 
til atvinnu. Fundurinn samþykkti að 
tímakaup karla færi ekki neðar en 
80 aurar og kvenna 50 aurar. Þetta 
varð niðurstaðan í samningum sem 
tveir af helstu saltfiskverkendum 
í Bolungarvík, Bjarni Eiríksson og 
Einar Guðfinnsson, undirrituðu sama 
kvöld. 

Vegna þessara málaloka urðu 
nokkrar æsingar í Víkinni. Þrátt fyrir 

þá staðreynd að kaup verkafólks væri 
enn lægra þar en í flestum bæjum, 
tókst útgerðarmönnum að reka fleyg 
á milli verkafólks og sjómanna. Var 
því haldið fram að ef kauptaxtinn 
yrði ekki lækkaður, myndi fiskverð 
til sjómanna lækka. Sjómönnum í 
Bolungarvík var þannig beitt fyrir 
vagn atvinnurekenda í tilraun til að 
keyra niður Verkalýðsfélagið. Stóðu 
þeir fyrir fjölmennum fundi þar sem 
62 menn samþykktu með nafna-
kalli, gegn atkvæðum 22ja, að skora 
á félagsmenn Verkalýðsfélagsins að 
segja sig úr Alþýðusambandinu. Þá 
var safnað undirskriftum á skjal þar 
sem skorað var á séra Pál Sigurðsson 
að segja af sér embætti vegna afskipta 
hans af málum Verkalýðsfélagsins. Í 
þriðja lagi var verkafólk hvatt til að 
leggja niður Verkalýðsfélagið innan 
48 klukkustunda. 

Stjórn Verkalýðsfélagsins mætti 
ekki á fundinn, til að bera af sér 
„ljótar sakir fyrir að hafa lagt verk-
bannið á“ og rökstuddi það með því 
að „málið var flutt með svo miklum 
æsingum að sýnilegt var að það myndi 
á engan hátt leiða til friðvænlegra úr-
slita,“ segir fundagerðabók félagsins. 
Fundur Verkalýðsfélagsins haldinn 
26. janúar 1932 hafnaði kröfunni um 
að segja sig úr Alþýðusambandinu 
með 24 atkvæðum gegn einu. Öðrum 
kröfum var ekki svarað. Sjö félagar 
sögðu sig úr Verkalýðsfélaginu á þeim 
fundi. Á móti höfðu aðrir sjö gengið í 
félagið fyrr í mánuðinum og á næstu 
fundum fram í apríl gengu alls 31 í fé-
lagið, sem náði þá meðlimafjölda upp 
í 100. Skutull, blað jafnaðarmanna á 
Ísafirði, sagði félagið hafa eflst við 
átökin og blaðið sagði að séra Páll léti 
sig engu varða árásirnar á sig, „enda 
munu þær nú sjatnaðar eins og hver 
annar meinlítill vindgangur.“ Þar 
skjátlaðist blaðinu. 

Verkfall og aðflutnings-
bann á „Gunnarsson & 
Fannberg“
Verkalýðsfélag Bolungarvíkur stóðst 
fyrstu raunina. Kaupgjaldssamn-
ingurinn við Bjarna og Einar frá 19. 
janúar var endurnýjaður 5. febrúar 
og látinn gilda allt til 1. apríl 1933. 
Taxtinn var óbreyttur, 80 aurar fyrir 
karla og 50 aurar fyrir konur og fé-
lagið var viðurkennt sem samnings-
aðili. „Verkalýðsfélagar sitji fyrir allri 
vinnu,“ stóð þar. Dagvinna var frá 
7 að morgni til 6 síðdegis, en eftir-
vinna frá 6-10 að kvöldi. Eftirvinna 
karla var 1 króna, en kvenna 65 aurar. 
Skipavinna við kol og salt var 1,40 kr. 

hjá körlum en 90 aurar hjá konum. 
Fyrir saltfiskþvott í akkorði, 160 kg. 
þveginn og plokkaðan fisk, skyldi 
greiða 1,10 krónur. Tíu nýir félags-
menn bættust í hópinn um leið og 
samið var og samninganefndin fékk 
þakkir. Þó að ísinn væri brotinn með 
þessum samningi, var Verkalýðsfé-
lagið ekki komið á auðan sjó. Um 
vorið upphófst ný og harðari rimma, 
sem vakti athygli um allt land. 

Nýtt fyrirtæki, Gunnarsson & 
Fannberg hf. , tók við eigum dánar-
bús Péturs Oddssonar kaupmanns í 
Bolungarvík úr höndum Landsbanka 
Íslands árið 1932. Fyrirtækið hugðist 
stunda fiskkaup og saltfiskverkun og 
gerði einnig út línuveiðarann Ölver. 
Eigendurnir voru Högni Gunnarsson 
og Bjarni Fannberg. Þeir neituðu að 
samþykkja taxta verkalýðsfélagsins 
eða virða samningsrétt þess. Í kjöl-
farið var gert verkfall hjá fyrirtækinu 
og Alþýðusamband Vestfirðinga-
fjórðungs lýsti yfir afgreiðslubanni 
á það. Á Ísafirði var hengd upp til-
kynning um að allir aðflutningar 
til fyrirtækisins í Bolungarvík væru 
bannaðir. Þá var öll afgreiðsla stöðvuð 
við línuveiðarann Ölver, sem var í 
síldarflutningum á Siglufirði. Verka-
mannafélagið á Siglufirði sá til þess 
að skipið lá þar bundið við bryggju 
þar til deilan leystist. 

Kaupið sem greitt var hjá fyrirtæk-
inu var 70 aurar á tímann hjá körlum 
og 45 aurar hjá konum, sagði í Skutli. 
Karlakaupið var 10 aurum lægra en 
taxti Verkalýðsfélags Bolungarvíkur 
og kvennakaupið 5 aurum lægra. Á 
sama tíma var umsamið kaup hjá 
Verkalýðsfélaginu Baldri á Ísafirði 
1,20 kr. á tímann hjá körlum og 85 
aurar hjá konum. Þeir Högni og Bjarni 
höfðu þann háttinn á að ráða sér 
undirverktaka, sem aftur réð menn 
í ákvæðisvinnu og utan verkalýðs-
félagsins. Verktakinn, Kristján Sum-
arliðason, var rekinn úr Verkalýðsfé-
laginu eftir að málið fór fyrir fimm 
manna gerðardóm innan félagsins. 
Skutull kallaði hann „verklýðssvik-
ara“. Blaðið Vesturland, málgagn 
Sjálfstæðisflokksins, sagði einnig frá 
málinu undir yfirskriftinni „Verka-
lýðssvikari“. Skilgreining blaðsins á 
því heiti var allt önnur: „Það er hver 
sá ógæfumaður, er gengur í lið með 
heimskreppunni, spillir samlyndi og 
stofnar viljandi til verkfalls, er rænir 
fólk atvinnu.“ Sá sem þessa einkunn 
átti, var „ráðgjafi“ Verkalýðsfélags-
ins, Hannibal Valdimarsson. Og dró 
nú til tíðinda, sem voru dæmalaus í 
vestfirskri verkalýðssögu. 
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Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungavíkur 85 ára
Verkalýðs- og sjómannafélag 

Bolungavíkur verður 85 ára 
þann 27. maí næstkomandi. 

Saga félagsins er rakin á heimasíðu 
félagsins. Þar segir: 

Verkalýðs – og sjómannafélag Bol-
ungarvíkur var stofnað 27. maí 1931. 
Þann dag setti Hannibal Valdimars-
son, sem var þá kennari í Súðavík 
(1929-1931), fund með verkafólki í 
Bolungarvík og úr varð stofnun fé-
lags til að berjast fyrir rétti launafólks. 
Auk vinnu við kennslu og ýmis önnur 
störf vann Hannibal í félaginu og varð 
síðar mjög atkvæðamikill forustu-
maður í verkalýðshreyfingunni og í 
stjórnmálum. Hann var meðal annars 
formaður Verkalýðsfélagsins Baldurs 
á Ísafirði 1932-1939, bæjarfulltrúi á 
Ísafirði 1933-1949, forseti Alþýðusam-
bands Vestfjarða 1934-1953 og forseti 
Alþýðusambands Íslands 1954-1971. 
Stofnendur Verkaýðs- og sjómannafé-
lags Bolungarvíkur voru skráðir 46, allt 
verkafólk úr Bolungarvík. Upphaflegi 
tilgangurinn með stofnun VSB var að 
ná samningum við vinnuveitendur um 
að það kaup sem greitt vará þessum 
tíma gilti til 1. apríl 1932. Fyrsti for-
maður Verkalýðs- og sjómannafélags 
Bolungarvíkur var Guðjón Bjarnason. 
VSB átti sér þó í raun lengri sögu því 
að forveri þess var Verkalýðsfélag Bol-
ungarvíkur, sem stofnað var 8. október 
1926. Stofnendur þess félags voru 54 
karlar og 24 konur, allt verkafólk. Það 
félag var hinsvegar lagt niður þann 
14. nóvember 1928. Þetta var þó ekki 

fyrsta félagið sem verkamenn í Bol-
ungarvík stofnuðu því þann 26. febr-
úar árið 1917 var stofnað verkalýðs-
félag í Bolungarvík. Ekki varð það þó 
langlíft og náði ekki að verða eins árs. 
Enn eitt félagið var stofnað þann 17. 
nóvember 1927. Það var sjómannafé-

lag og fékk það nafnið Röst. Þetta félag 
leið undir lok en segja má að það hafi 
orðið að sjómannadeild innan Verka-
lýðsfélagsins þann 9. febrúar 1937. 

Á þessum tíma hafa aðeins átta 
formenn verið í félaginu. Auk Guð-
jóns Bjarnasonar (1931-1942) hafa 

þeir Jón Tímóteusson ( 1942-1950), 
Ingimundur Stefánsson (1951-1952), 
Páll Sólmundsson (1953-1958), Kar-
vel Pálmason (1958-1991), Daði 

Guðmundsson (1991 -1998), Sig-
urður Þorleifsson (1998-2000) gegnt 
starfinu. Núverandi formaður er Lárus 
Benediktsson. 

Guðjón Bjarnason,fyrsti formaður 
félagsins. Jón Tímóteusson. Ingimundur Stefánsson. Páll Sólmundsson.

Þrír formenn VSB. Frá vinstri Karvel Steindór Pálmason formaður frá 16. febr-
úar 1958 til 27. júní 1991 eða í rúm 33 ár, Daði Guðmundsson formaður frá 
27. júní 1991 til 26. apríl 1998 eða í tæp 7 ár og Sigurður Ástvin Þorleifsson, 
formaður frá 26. apríl 1998 til 10. nóvember 2000.
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

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

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

10 19.  maí  2016

Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungavíkur 85 ára:

myndirnar eru frá 50 ára afmæli félagsins og eru í eigu VSB.

Lómur BA til sölu
Góður bátur til að stunda sjóstangaveiði – kerra fylgir þannig að 
hægt er flytja bátinn á milli staða. Búinn að vera geymdur inni á 
vetrurnar, er eins og nýr. Öll helstu tæki s.s. GPS, dýptarmælir, AIS, 
útvarp plús 4ja manna björgunarbátur. Byggður 2007, skráður 
6,32m langur skemmtibátur og er með VW Marine 100Ha vél.  
Haffærnisskírteini fyrir 2016 til staðar, farsvið strandsigling.

Frekari upplýsingar veitir Heimir í síma 660 3364



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Engin Norðvesturnefnd 
fyrir Vestfirði
Fráfarandi formaður Fjórðungs-

sambands Vestfirðinga, Friðbjörg 
Matthíasdóttir segir að vel hafi 

verið tekið í ósk Fjórðungssambandsins 
til stjórnvalda um að brugðist verði við 
slæmri stöðu Vestfjarða á svipaðan hátt 
og gert var varðandi Norðurland vestra í 
byrjum kjörtímabilsins, en þó verði ekki 
staðið að því verki með sambærilegum 
hætti og ekki hefur enn verið skipuð 
nefnd. 

Í ræðu sinni á Fjórðungsþinginu gerði 
Friðbjörg Matthíasdóttir grein fyrir 
störfum stjórnar: 

„Að loknu 60. fjórðungsþingi sem 
haldið var á Patreksfirði tóku við hefð-
bundin verkefni formanns og fram-
kvæmdastjóra og fyrst á dagskrá var að 
koma á framfæri ályktunum þingsins 
við fjárlaganefnd á árlegum fundi með 
þeirri nefnd. Hafðist það í gegn að veitt 
var fjármagni í gerð kerfisáætlunar fyrir 
vestfirði og lokaáfangi í hringtengingu 
ljósleiðara um Djúp, en afdrif annarra 
stærri mála okkar, sem áhersla hefur 
verið lögð á undanfarin misseri, eru 
samgöngumálin, lagasetning um strand-
svæðaskipulag eru að mestu leyti enn 
í vinnslu, skoðun eða undirbúningi .“

Vegna breytinga á störfum Fjórðungs-
sambandsins var starfstímabil stjórnar 
aðeins liðlega hálft ár og haldnir voru 
sex stjórnafundir. 

Um ályktanir landshlutasamtaka 
sveitarfélaga sagði Friðbjörg: 

„Á haustdögum sendu landshluta-

samtök sveitarfélaga frá sér sameigin-
lega ályktun um nokkra málaflokka 
sem voru deiglunni á þeim tíma, s.s. er 
varðaði skort á fjármagni í þjónustu við 
fatlað fólk, samning um sóknaráætlun 
og bætingu á fjármagni þar í, um sam-
göngumál og skort á fé í viðhald og 
þjónustu, óvissu í nýframkvæmdum, 
um almenningssamgöngur og ljós-
leiðaravæðingu landsins. En þess má 
geta að þeirri gjörð fylgdu auðvitað 
efasemdir um að einhverjir læsu yfir 
höfuð þessar ályktanir okkar. En það 
kom þó fljótlega á daginn að þetta var 
alveg örugglega að skila sér, a.m.k. kosti 
til þeirra sem þóttust vera skildir eftir út-
undan, því þegar við Aðalsteinn sóttum 
fund í heilbrigðisráðuneytinu í byrjun 
desember til að fylgja eftir ályktunum 
fjórðungsþings, þá fengum við að heyra 
frá ráðherranum sjálfum að það væri 
ekki fallegt að skilja útundan ef svo má 
segja. Honum hafði sem sagt ekki þótt 
það vera gáfulegt hjá okkur að beina ekki 
spjótum okkar líka að skorti á fé í heil-
brigðismálin. Þarna kom það bersýni-
lega fram að ályktanir sem þessar væru 
dregnar upp á borðið þegar ráðuneytin 
væru að karpa sín á milli um aukið fé. 
Það vilja greinilega allir fá liðsauka í að 
afla viðbótarfjármuna fyrir sína mála-
flokka !“

Um erindi til ríkisstjórnarinnar í 
kjölfar skýrslu Byggðastofnunar sagði 
Friðbjörg í ræðu sinni: 

„Í desember síðastliðinn kom út 

skýrsla Byggðastofnunar um hagvöxt 
landshluta 2009-2013. En þar kom ber-
sýnilega fram að fjórðungurinn stendur 
höllum fæti þegar kemur að mælingum 
á hagstærðum og fólksfækkun er við-
varandi yfir heildina tekið. Viðbrögð 
stjórnar við skýrslunni voru þau að kalla 
eftir sambærilegri vinnu og unnin var 
með norðvesturkjördæmi – í norð-
vesturnefndinni svokölluðu. Á síðustu 
vikum og mánuðum hefur málið verði 
unnið með þingmönnum kjördæmis-
ins og kynnt fjármálaráðherra og þing-
mönnum stjórnarflokka. Til að fylgja 
eftir þeim viðræðum var svo ákveðið 
að setja í gang formlega beiðni til rík-
isstjórnar íslands um aðgerðir. Þessari 
málaleitan hefur verið vel tekið og þess 
er vænst að tillagan komist í ákveðinn 
farveg innan ríkisstjórnarinnar og 
vonandi mun ekki líða á löngu þar til 
nefnd verður skipuð til að fara mark-
visst í þessi mál. Ljóst er þó að ekki verði 
staðið að þessu með sambærilegum 
hætti og í vinnu norðvesturnefndar-
innar, en lögð hefur verið áhersla á að 
farvegur sóknaráætlunar verði nýttur í 
þessu sambandi og að vinnan geti svo 
mögulega verið staðfærð ef upp koma 
sambærilegar aðstæður. Við gerum ekki 
athugasemdir við það svo lengi sem að 
verkefnið fari af stað sem allra fyrst. 
Framkvæmdastjóri hefur þegar unnið 
drög að tillögum sem vinna má úr og 
voru þær samþykktar á fyrsta fundi sam-
ráðsvettvangs framkvæmdastjóranna. “

Fjórðungssambandið 
– laun stjórnar 
hækka um 100%
Fjórðungsþing Vestfirðinga var 

haldið á Ísafirði 4. maí síðast-
liðinn. Fjórðungsþingi hefur 

nú verið breytt og þetta fyrsti fundur 
með breyttu sniði. Á vorin er haldið 
þing sem er ígildi ársfundar og á 
haustin eru málefnaþing og gerðar 
ályktanir. Í byrjun september verður 
fyrsta haustþingið haldið á Laugarhóli 
í Bjarnarfirði í Strandasýslu. 

Á þinginu var gerð ný samþykkt 
um laun stjórnar og nefndar sem 
gilidr fyrir starfsárið 2015/2016. 

Stjórnarmenn fá 8% af þingfarar-
kaupi í föst mánaðaleg laun. Það eru 
56.926 kr. Stjórnarformaður fær tvö-
falda þá greiðslu eða 113.925 kr/mán. 
Formenn fastanefnda og starfshópa fá 
8% af þimgfararkaupi fyrir hvern set-
inn fund og aðrir stjórnarmenn fá 4%. 

Fjárhagsáætlun fyrir 2017 gerir ráð 
fyrir 248 milljónum króna í tekjur. 
Laun og tengd gjöld eru áætluð 61 
milljón króna og 187 milljónir kr í 
sérverkefni og skrifstofukostnað. 

Kosin var ný stjórn til tveggja ára 
fyrir Fjórðungssambandið. Pétur 
Markan, Súðavík er nýr formaður. 
Aðrir stjórnarmenn eru Ingibjörg 
Emilsdóttir, Strandabyggð, Sigurður 
Jón Hreinsson, Ísafjarðarbæ, Ása 
Dóra Finnbogadóttir, Vesturbyggð og 
Margrét Jómundsdóttir, Bolungavík. 

Í fastanefnd um samgöngur og fjar-
skipti voru kosin: 

Sigurður Hreinsson, 
formaður, Ísafjarðarbæ
Nanný Arna Guðmundsdóttir, 
Ísafjarðarbæ
Karl Kristjánsson, Reyk-
hólahreppi
Ingibjörg Benediktsdóttir,  
Strandabyggð 
Ásgeir Jónsson, Vesturbyggð. 

Einnig var kosin úthlutunarnefnd 
Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða. Í 
nefndinni eru: 

Finnur Ólafsson,  
Kaldrananeshreppi 
Eva Dögg Jóhannesdóttir,  
Tálknafjarðarhreppi 
Arna Lára Jónsdóttir,  
Ísafjarðarbæ 
Viðar Guðmundsson,  
Strandabyggð 
Sigurður Viggósson, Vesturbyggð 
Ásgerður Þorleifsdóttir,  
Ísafjarðarbæ 
Anna Vilborg Rúnarsdóttir,  
Vesturbyggð
Baldur Smári Einarsson,  
Bolungarvíkurkaupstað 
Finnbogi Sveinbjörnsson,  
Ísafjarðarbæ.



 1 fasa og sparsöm. Tilbúin á vegginn.

isvelar.is

400 kg
á sólarhring
tæp 2 kör

Tilboð

Iðnaðarviftur

 

Blikktengi

Þakblásarar Kælar - frystar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  ∑  www.ishusid.is

Kælikerfi 
 - frystikerfi

ísvélar
Fjárfesting sem borgar sig!

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

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

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift byggð á
 Microsoft Dynamics NAV bókhaldsker�nu 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins í mánaðarlegri áskrift. 
Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á www.navaskrift.is

Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:

Rafræn móttaka reikninga

Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft. 

Microsoft Azure

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald

Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Dagur harmónikkunnar á Þingeyri
Sunnudaginn 8. maí stóð Harmónikkufélag Vestfjarða 
fyrir degi harmónikkunnar. 
Um 20 harmónikkuleikarar þöndu nikkuna í Félags-
heimilinu á Þingeyri og Kvenfélagið Von sá um veitingar. 

Bæði hljóðfæraleikarar og gestir skemmtu sér vel og 
áttu góða dagstund saman. 
Davíð Davíðsson, Þingeyri tók myndirnar. 

Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi

Herbergi laus á heimavist næsta skólaár 

Stúdentsbrautir – Iðnnám – Brautabrú - Afreksíþróttasvið

Sími 433-2500 skrifstofa@fva.is www.fva.is 

Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi

Herbergi laus á heimavist næsta skólaár 

Stúdentsbrautir – Iðnnám – Brautabrú - Afreksíþróttasvið

Sími 433-2500 skrifstofa@fva.is www.fva.is 

Fjölbrautaskóli 
Vesturlands Akranesi

Herbergi laus á heimavist 
næsta skólaár 

Stúdentsbrautir – Iðnnám 
Brautabrú – Afreksíþróttasvið

Sími 433-2500 - skrifstofa@fva.is - www.fva.is 
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Við hönnum og teiknum fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

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

kr
ea

ti
V

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum, 
klæðningum og einingum

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

Opið: 
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18  
Laugardaga kl. 11 til 15



Veit á vandaða lausn Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 
Opið mán - fös 8:30 - 17:00

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

VIKTOR OG CONVOTHERM 
ÆTLA AÐ VINNA SAMAN
Á BOCUSE D’OR Í LYON

Viktor Örn Andrésson
Keppandi í Bocuse d’Or

Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni sem haldin er í heiminum 
og hefur verið haldin síðan 1987. Í keppnina komast færri þjóðir að en vilja.

Fastus er stoltur styrktaraðili Bocuse d’Or á Íslandi. 

Keppendur Bocuse d’Or hafa aðstöðu í sýningar- og æfingaeldhúsi 
Fastus, Síðumúla 16.
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TILBOÐ 

Á CONVOTHERM 

OFNUM Í MAÍ

AF ÞVÍ TILEFNI BJÓÐUM VIÐ 
ALLA CONVOTHERM OFNA 
Á TILBOÐSVERÐI Í MAÍ 


