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Á sunnudaginn kemur verður fagnað 
nýjum sjómannadegi. Víða um 
Vestfirði verða hátíðahöld með 

hefðbundnu sniði svo sem á Hólmavík, 
Tálknafirði, Bíldudal, Suðureyri, Flateyri, 
Þingeyri og í  Bolungavík. Veglegasta dag-

skráin hefur um margra ára skeið verið Á 
Patreksfirði. Svo verður greinilega einnig 
þetta árið. Þar er skipulögð myndarleg 
dagskrá í fjóra daga með messu, skrúð-
göngu, leikir og kappróður, sýningar og 
skemmtanir.

Blaðið Vestfirðir óskar sjómönnum,  
öðrum Vestfirðingum og öllum 
lesendum sínum gleðilegrar hátíðar og 
sjómönnum gæfu og gengis við störf sín 
á komandi ári.

Smábátahöfnin í Vatneyrinni á Patreksfirði. Hafnarmúlinn og Örlygshöfn í baksýn. Myndin var tekin á sjómannadaginn í fyrra.



Verknámskennarar  
í vélvirkjun/málmsmíði

Menntaskólinn á Ísafirði óskar eftir að ráða vélvirkja og/eða málmiðn-
meistara og vélfræðing samtals tvær stöður. Íbúð fylgir á mjög góðum 
kjörum.

Umsækjendur skulu hafa löggild réttindi í viðkomandi iðngrein og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi sbr. lög nr. 87/2008. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi KÍ f.h. framhaldsskólakennara og fjármála-
ráðherra f.h. ríkissjóðs, auk stofnanasamnings. 

Umsóknum skal skila til skólameistara eigi síðar en 9. júní 2016 á 
netfangið jon@misa.is. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016. Nánari 
upplýsingar gefur skólameistari, auk aðstoðarskólameistara í síma 450 
4400 á skrifstofutíma en í síma 896 4636 utan þess tíma.

Skólameistari
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Menntaskólinn á Ísafirði útskrifaði stúdenta á laugar-
daginn. Isabel Alejandra Diaz sópaði til sín verðlaunum 
fyrir framúrskarandi námsárangur.  Isabel Alejandra 
skartaði íslenskum upphlut sem hún saumaði sjálf. 

Hún er frá El Salvador en kom ung til Íslands og varð 
íslenskur ríkisborgari árið 2014. Isabel Alejandra Diaz 
býr hér ásamt afa sínum og ömmu og íslenskr ísfirskri 
i fjölskyldu hennar.

OV:

220 þúsund kr á mánuði
Á nýliðnum aðalfundi Orkubús 

Vestfjarða ohf var samþykkt 
að stjórnarlaun fyrir síðasta starfsár 
(2015/2016) yrðu 110 þúsund krónur á 
mánuði og að formaður stjórnar hefði 
tvöfalda þá fjárhæð. 

Varamaður sem situr stjórnarfund 
fær samkvæmt samþykktinni 50.000 kr 
fyrir hvern fund. Aðeins einn varamaður 
var í stjórninni en þeim var fjölgað aftur 
upp í 5 eins og lög kveða á um fyrir yf-
irstandandi starfsár. 

Orkubú Vestfjarða greiðir ferða og 
uppihaldskostnað fyrir stjórnarmenn. 
Þá var einnig samþykkt „að aðalfundur 
Orkubús Vestfjarða ohf heimili að á 
starfstíma nýrrar stjórnar verði mánað-
arlega greitt inn á væntanleg stjórnar-
laun samkvæmt ofanskráðri samþykkt. “

Ósamið við SSÚ
Samtök smærri útgerða eru ekki 

aðilar að samningi um ákvæðis-
vinnu við línu og net á milli Starfs-
greinasambands Íslands og Land-
sambands smábátaeigenda sem 
gildir frá 1. maí 2015. 

Helga Guðjónsdóttir, starfsmaður 
samtakanna staðfestir þetta við 
blaðið Vestfirðir. Nokkrar útgerðir á 
Vestfjörðum eru í SSÚ en ekki Land-
sambandi smábátaeigenda, einkum í 
Bolungavík og á Tálknafirði. 

Ekkert liggur fyrir um hvenær 
vænta má þess að samið verði. 

Friðlýsing 
Látrabjargs 
í uppnámi
Áformum friðlýsingu Látra-

bjargs eru í uppnámi þar sem 
ekki hefur fengist samþykki 

landeigenda. Í september 2011 kynnti 
Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráð-
herra í ríkisstjórn samstarf við bæjar-
stjórn Vesturbyggðar um friðlýsingu 
Látrabjargs og Rauðasands. Í ágúst-
mánuði hóf sérfræðingur Umhverfis-
stofnunar störf og kynnti hann land-
eigendum tillögu að friðlýsingu. Strax 
kom fram að skiptar skoðanir voru 
meðal landeigenda um friðlýsinguna. 

Á síðasta ári réðist bæjarfélagið í 
framkvæmdir við göngustíg á Látra-
bjargi. Einn landeigenda Marías 
Sveinsson mótmælti framkvæmd-
unum og segir þær hafa verið í 
leyfisleysi. Ásthildur Sturludóttir, 
bæjarstjóri svaraði ekki fyrirspurn 
um framkvæmdirnar í fyrra en segir 
að ekki verði ráðist í framkvæmdir 
á þessu ári. Hákon Ásgeirsson, sér-
fræðingur Umhverfisstofnunar segir 
að engar framkvæmdir hafi verið á 
vegum Umhverfisstofnunar og þær 
verði ekki á þessu ári. Að öðru leyti 
vísaði hann á Vesturbyggð. Hákon 
Ásgeirsson staðfestir að friðlýsing 
hafi ekki verið samþykkt og segir að 
engar nýjar fréttir séu af vinnu við 
hana. 

Marías Sveinsson segir að hann 
og kona hans séu stærsti einstaki 
eigendi að Hvallátrum VB og þau eru 
andvíg framkvæmdum og hafa ekki 
heldur samþykkt friðlýsingu. Hann 
sendi Ásthildi Sturludóttur, bæjar-
stjóra erindi í september á síðasta 
ári þar sem hann mótmælti fram-
kvæmdum og jarðraksi á jörðinni. 
Krafði hann bæjarstjórann svara 
við því hver hefði gefið leyfi fyrir 
framkvæmdum. Marías Sveinsson 
segir í svari við fyrirspurn blaðsins 
Vestfirðir að hann hafi ekki fengið 
nein svör frá bæjarstjóranum. Marías 
upplýsir ennfremur að fyrrverandi 
landvörður Umhverfisstofnunar hafi 
viðurkennt að fleiri landeigendur 
væru á móti áformum um þjóðgarð. 
Hann er harðorður í garð Umhverfis-
stofnunar sem hann segir að hafi 
gengið á milli landeigenda og þrýst 
á þá að skrifa undir samþykki fyrir 
friðlýsingunni með þeim orðum að 
flestir/allir séu búnir að skrifa undir. 
Segir Marías Sveinsson í bréfi til Um-
hverfisstofnunar fyrir skömmu að 
þetta séu viðtekin vinnubrögð hjá 
óheiðarlegu fólki. Marías segir að 
landeigendur séu orðnir langþreyttir 
á yfirgangi bæjaryfirvalda og Um-
hverfisstofnunar. 

í vetur sökk Finnbjörn íS í Bolungavíkurhöfn og voru birtar myndir af bátnum í vetur í blaðinu þar sem hann var að 
mestu í kafi. Tekist hefur með miklum dugnaði að koma báturinn er kominn aftur á veiðar þrátt fyrir að útlitið hafi 
verið slæmt. Undanfarnar vikur hefur verið mokafli í dragnót og bæði Finnbjörn íS og Ásdís íS hafa komið með allt 
að 15 – 20 tonna afla eftir stuttar veiðiferðir.

Arnarlax og Fjarðalax sameinast
Laxeldisfyrirtækin Arnarlax og 

Fjarðalax munu sameinast á 
næstunni undir nafni Arnarlax. Vík-
ingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
Arnarlax segir að aðeins eigi eftir að 
samþykkja sameininguna á hluthafa-
fundi í Arnarlax og að það verði gert 
á næstunni. 

Einar Örn Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Fjarðalax staðfestir að 
stefnt er að sameiningu á næstu vikum, 
en segir að „eignarhald eftir samruna 
er ennþá svolítið óljóst en þó liggur 

fyrir að allir helstu hluthafar beggja 
félaga verða áfram meðal hluthafa.“

Þessi sameining ber öll merki þess 
að Fjarðalax hafi verið yfirtekið og 
rennt inn í Arnarlax. Staða Fjarða-
lax var erfið samkvæmt ársreikningi 
félagsins fyrir árið 2014. Tekjur fé-
lagisins voru það ár nærri tveir millj-

arðar króna en útgjöldin mun hærri 
og varð tap fyrir skatta 555 milljónir 
króna sem nemur ríflega fjórðungi af 
tekjum. Eiginfjárstaðan var neikvæð 
um 60 milljónir króna. Eignir námu 
3,8 milljörðum króna og þar af 2 millj-
arðar króna í lífmassanum. Launa-
kostnaður var 485 milljónir króna og 
ársverkin 58. 

Morgunblaðið greinir frá því á 
þriðjudaginn að stefnt sé að skráningu 
sameinaða fyrirtækisins á markað 
innan tveggja ára. 



Til sjávar og sveita
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Bátar á sjó og vötn

Neysluvatns 
dælusett með kút 

Utanborðsmótorar

N‡tt model Terhi 445 
Nánari upplýsingar veita sölumenn okkar

Skrúfur á  
flestar gerðir 
utanborðsmótora 
til á lager.

Verkstæði okkar
hefur á að skipa 
sérhæfum starfsmönnum 
til viðgerða og 
viðhalds á Mercruiser 
bátavélum og Mercury 
utanborðsmótorum

Pedrollo 
VXC

með kút, 20 og 60 l. 

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatns- og sjódælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar 
og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að 
einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað 
og sjávarútveg á Íslandi.

Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja fasa 
240 - 400 volt

Pedrollo
Neysluvatns dælusett
-margar stærðir

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Framundan er sjómannadagurinn og tilheyrandi hátíðahöld. Mikilvægi 
atvinnugreinarinnar fyrir íslenska þjóð verður seint ofmetið. Sjómenn og 
útgerðarmenn hafa lagt mikið af mörkum, líklega meira en flestir aðrir, til 

þess að færa þjóðfélagið á tiltölulega skömmum tíma úr hópi fátækustu þjóða 
í Evrópu yfir í hóp mestu velferðarríkja heimsins. Það er einstakt afrek sem 
ekki hefði verið unnið án dugnaðar, þrautsegju og framfarasinnaðra sjómanna. 
Það er einn af helstu kostum þjóðarinnar  hversu opin og móttækileg hún er 
fyrir nýjungum og breytingum. Sjómönnum eru sendar góðar kveðjur í tilefni 
dagsins og óskir um gott árferði til sjávarins og slysalausa sjósókn á komandi ári.
Það ber að hafa í huga að auðlindir sjávarins eru sérstaklega auðugar við Ísland. 
Aðstæður til þess að stunda ábatasama útgerð eru óvíða betri þótt leitað sé um 
allan heim. Margir verðmætir fiskistofnar eru auðveldlega aðgengilegir og með 
skynsamlegri takmörkun á veiðum hverju sinni verða þeir að stöðugt endur-
nýjanlegri uppsprettu tekna og hagnaðar; því meir sem árin líða og verðmæti 
fiskafurðanna hækkar á erlendum mörkuðum í takt við vaxandi kaupmátt í 
viðskiptalöndunum. 

Verðmætið er í mörkuðunum
Íslendingar mega ekki loka augunum fyrir því að friðsamleg sambúð þjóða á 
markaðssvæðum okkar er forsenda þess að lífskjör hér á landi batni. Stríðsátök 
loka mörkuðum og kollvarpa kaupgetu viðskiptavina okkar svo sem átökin í 
Úkraínu hafa minnt okkur á. Þessi staðreynd á ekki síður við um aðrar þýðingar-
miklar atvinnugreinar eins og þjónustu við erlenda ferðamenn. Samtök þjóða sem 
stuðla að friðsamlegum lausnum og bæta efnahag landanna eru Íslendingum í 
hag. Fáar þjóðir eru háðari alþjóðlegum viðskiptum en einmitt Íslendingar. Fáar 
þjóðir fá jafnstóran hlut af lífskjörum sínum út úr arðvænlegum viðskiptum við 
erlenda markaði. Langstærsti hluti sjávarafurða fer til sölu í Evrópu. Fáar þjóðir 
eiga meira undir því að hafa tryggan og hindrunarlausan aðgang að mörkuðum 
og að leikreglurnar sem gilda um viðskiptin séu samræmdar og sanngjarnar. 
Einangrun er ávísun á lakari lífskjör.

Gróðafíknin
Leikreglurnar í íslenskum sjávarútveg hafa á síðusta aldarfjórðungi þróast á þann 
hátt að það minnir helst á fornt þjóðskipulag með húsbændum og vinnuhjúum. 
Kvótakerfið er orðið að fjötrum sem hlunnfara og stundum kúga sjómenn 
undir húsbóndavald útgerðarinnar.  Með kvótakerfinu varð veiðirétturinn að 
forsendum útgerðar. Hann er eingöngu í höndum tiltölulega fárra útgerðar-
manna eftir að hagræðingin sem fylgir framsalinu hefur orðið. Veiðirétturinn 
er orðinn að ótímabundnum einkarétti í höndum fárra sem bera engar skyldur 
við neinn nema sjálfan sig.  Það er sérstakt rannsóknarefni hvernig það gat orðið 
að hömlulaus og takmarkalaus eiginhagsmunagæsla og á köflum gróðafíkn 
var talið vera besti þjóðarhagur og var í framhaldinu siðferðilega samþykkt. 
Þúsundir og aftur þúsundir fjölskyldna hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna 
hagræðingarinnar í sjávarútvegi og útstreymis kvótagróðans í hendur hinna 
útvöldu. Hvers vegna hafa stjórnvöld ekki verið knúin til þess að dreifa hagnað-
inum og bæta þeim sem hafa skaðast? Sá sem skemmir bíl náungans verður að 
bæta honum tjónið. En sá sem hirðir af honum vinnuna, atvinnutækifærin og 
verðfellir fasteignina  ber engar skyldur til bóta. Á hvaða siðferðilegum grunni 
hvílir þessi hugmyndafræði einkavæðingar fiskimiðanna? 

Þrælaákvæði
Í þessum aðstæðum eru sjómenn bjargarlausir sem  blaktandi strá. Laun þeirra 
ákvarðast af fiskverðinu. Í langflestum tilvikum semur útgerðarmaðurinn við 
sjálfan sig um verðið. Það er talið lækka fiskverðið um 15 – 25%. Lágt verð þýðir 
lægri laun sjómanna og hærri gróða eigandans. Frá aflaverðmætinu er dregið 
nærri þriðjungur og af því fá sjómenn ekkert. Steininn tekur úr með ákvæðinu 
sem lækkar hlut sjómanna um allt að 10% og færir ránsfenginn útgerðarmönnum  
til þess að greiða nýsmíði á skipum án þess að sjómenn eignist neitt á móti. Í 
hvaða öðrum atvinnugreinum fyrirfinnst sambærilegt þrælaákvæði?
Þessar aðstæður um kaup og kjör sjómanna endurspegla fjötra fornaldar. Í 
markaðsþjóðfélagi samtímans  er sjávarútvegurinn undanþeginn ákvæðum 
samkeppnislaga og starfsemin  einkennist af markaðsyfirráðum, markaðsmis-
notkun og einokun. Það þykir sérstök fyrirmynd að fyrirtæki sé í veiðum, vinnslu, 
dreifingu og sölu og ráði öllum þáttum ferilsins.  Það sem viðgengst í sjávarútvegi 
er lögbrot í öðrum atvinnugreinum. Það sem er skaðlegt einni atvinnugrein 
er líka skaðlegt í sjávarútvegi. Fornöldin í skipulaginu um sjávarútveginum er 
sjómönnum skaðleg og hún er þjóðinni skaðleg. Það er þjóðarnauðsyn að slíta 
fjötra fornaldar af sjávarútveginum.

Kristinn H. Gunnarsson

Út úr fjötrum 
fornaldar

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Það er sannarlega komin vorblíða þessa 
dagana með hlýjum vindum og sól í 
heiði. Bergur Torfason frá Felli í Dýra-
firði orti um vorkomuna í sumarbyrjun 
að fornu tímatali. Þá sem oft áður mátti 
kenna vorið en veturinn lét ekki undan 
síga í einu vetfangi  :

Vetur kóngur vildi lengur ráða,
með vini sínum Kára hramminn skók,
og drifhvítt lín hann breiddi yfir báða
sem byrgði sýn og kulda aftur jók.

En Harpa sem var að vakna af dvala
vissi að nú er mál að taka við
og trúði að sólin léti læki hjala
svo létt yrði að fanga vorsins klið.

Við bjóðum hana velkomna og vonum
að vorsins dísir kveði sigurlag,
sem færi Íslands dætrum sem og sonum
sumartíð sem bætir okkar hag.
Nú hefur vorið svo sannarlega ýtt 

vetrinum til hliðar og opnað leiðina 
fyrir sumarkomuna.

Indriði Aðalsteinsson bóndi á Skjald-
fönn rifjar upp öfugmælavísu Jakobs 
heitins Jónssonar í Varmalæk sem 
orti um Davíð Oddsson fyrir hálfum 
öðrum áratug:

Íslendingar Davíð dá
dyggðir mannsins prísa.
En þetta er eins og allir sjá
öfugmælavísa.

Indriði prjónar nú við frá eigin brjósti 
öfugmælavísu um Davíð:

Til að skemmta landsins lýð
og lyfta á hærri stabba.
Ár og síð og alla tíð
alltaf kýs ég Dabba.
Og annarri um Sigmund Davíð. Þar 

er uppi álitamál. Þegar vísan var skrifuð 
niður í gegnum síma var ógreinilega 
skrifað og nú ekki er ljóst hvort höf-
undur hafði sagt hross eða hnoss. Það 
gefur auga leið að hross rímar betur en 
það virðist standa hnoss á blaðinu og 
er það látið ráða.

Sigmundur var himneskt hnoss
hæfur í málum brýnum.
Þá þarf annan fálkakross
frá honum Óla sínum.

Ragna Aðalsteinsdóttir á Laugabóli orti 
afmælisvísu til barnabarns síns, sem 
oft hefur dvalið langdvölum hjá henni:

Leikur dátt og ljúft hún syngur
létt og kát er sólin skín.
Það fæðist aldrei Íslendingur
yndislegri en stúlkan mín.

Þegar fjöllin byrja að blána
blessuð stúlkan leitar heim.
Í átthaga sem ann hún heitast
og allra sem að tengjast þeim.

Ragna hefur haft marga vinnumenn 
um ævina. Hún segist hafa haft 16 
útlendinga frá 6 þjóðlöndum. Um 
vinnumenn sína orti hún:

Ég hvet mína menn til dáða
þá mega þeir líka fá sitt hól.
Seinna mun ég sjálfsagt ráða
svertingja á Laugaból.

Ef hann að verki gengur glaður
og gætir sinna starfa vel.
Hjá mér hann teldist meiri maður
en menn sem drekka sig í hel.

Sauðburði er að ljúka þessa dagana 
og hagyrðingar þáttarins hafa staðið 
í ströngu síðustu vikur og lítið sofið. 
Indriði á Skjaldfönn leitaði eftir liðs-
auka í vísnaþættinum og varð vel 
ágengt. Gefum honum nú orðið:

Sauðburður er gífurlegur álagstími 
í sveitum og helsti bjargvættur minn 
í vor á þessum vettvangi hefur verið 
Ingibjörg Reynisdóttir frá Hríshóli í 
Reykhólasveit. Gísela móðir hennar 
kom frá Þýskalandi 1959 ,ílentist og 
giftist Reyni Halldórssyni og bjuggu 
þau miklu myndarbúi á Hríshóli í 40 ár. 
Það er ekki að sökum að spyrja þegar 
þýska stálið blandast íslenskri seiglu 
og útsjónarsemi.

Inga, hún er engri lík
atorkan og færnin slík.
Fyllstu þakkir færðu hér
fyrir það að hjálpa mér.

Annar sauðburðarafreksmaður minn 
er Ísfirðingurinn Jón Heimir Hreins-
son, búfræðingur og grunnskóla-
kennari, bróðir þeirra þjóðkunnu snill-
inga Einars útvegsfræðings og Baldurs 
Trausta leikara. En mikið gáfufólk er 
í þeirra ættum. Í burðarhléi horfðum 
við á lokaþátt útsvars og þegar Jón var 
farinn að svara spurningum sem hvorki 
lið Reykvíkinga né Fljótadalshéraðs 
réðu við fannst mér full ástæða til að 
hnippa í Gísla Halldór bæjarstjóra:

Hreint er Jóns míns heilasvið
hraðvirk gagnaveita.
Ísfirðinga útsvarslið
eflaust myndi skreyta.

Víkjum að lokum aðeins aftur að þjóð-
málunum og þá einkum forsetakosn-
ingunum. Davíð Oddsson var gestur 
í spegli Ríkisútvarpsins til þess að 
kynna áherslur sínar.  Þar kom fram 
að Davíð vildi opna Bessastaði. Indriði 
Aðalsteinsson greip það á lofti:

Davíð er margt til lista lagt
líkar ekki gengi slakt.
Skeiðar að marki skrefum hröðum
skemmtanastjóri á Bessastöðum.

Svo kemur í blálokin frá Indriða kveðju-
stund í orðastað fráfarandi forseta:

Ég reyndi með klækjum að búa 
 sem best í haginn
svo birst ég gæti í framboði 
 einhvern daginn.
En tíminn var rangur og 
 stórgölluð mín forrit
Því flytjum við nú frá 
 Bessastöðum, Dorrit.

Þá er vísnaþátturinn tæmdur að sinni. 
Með sumarkveðjum frá Traðar-

stígnum,
Kristinn H. Gunnarsson
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Sjómannadagsblað Patreksfjarðar

Fimmtudagur 2. júní:
kl. 18:00 Skútuhlaupið, víðavangshlaup fyrir börn og fullorðna. Skráning hefst kl.17:30.
kl. 18:00 Kvennahlaupið Skráningargjald. Bolur og verðlaunapeningur innifalinn

Mæting við Bröttuhlíð í bæði hlaupin, Skráning hefst kl.17:30.
kl. 19:00 Götugrill. Skipulag á ábyrgð hvers og eins. Utandagskrár viðburður. 
kl. 22:00 Ljósmynda- og vídeósýning í Skjaldborgarbíó. Í boði Janusar Trausta og Jónasar Þrastar. 

Föstudagur 3. júní:
kl. 10:00 Frönsku fiskimennirnir og gamli tíminn. Sýning að Mýrum 8,opið kl. 10 -12 og 16-18.

kl. 16:00  Firmakeppni í fótbolta ”Thorlacius Cup” á Íþróttavellinum, 15 ára afmælismót. 

kl. 16:00 ”Sæmarksmót”, 9 holu golfmót haldið í Vesturbotni.

kl. 17:00 Leiksýning á Friðþjófstorgi. Leikhópurinn Lotta, LITALAND. 

kl. 17:00 Leirdúfumót Skotíþróttafélags Vestfjarða. Mæting á Hlaðseyrarmúla.

kl. 20:15 Mannakorn – 75 ára afmælistónleikar Sjómannadagsins. Húsið opnar kl 20:00. Peningar flýta afgreiðslu

kl. 23:30 - 03:00 Stórfiskaleikur í F.H.P Gleðipinnarnir í Sólon. Aldurstakmark 18 ára.

Laugardagur 4. júní:
kl. 10:00 Frönsku fiskimennirnir og gamli tíminn. Sýning að Mýrum 8, opið kl. 10-12 og 16-18,

kl. 10:00 Sjóstöng / Hámeraveiði. Mæting á smábátabryggjuna. 

kl. 10:10  Mokveiðikeppni á höfninni.

kl. 10:30 Fjallganga á MÚLANN og skrifað í gestabók. Mæting við kirkjugarð. Hermann Guðjóns leiðir hópinn 

kl. 11:00 Svanssundið, fyrsta keppnin í kraftakeppninni. Íþróttahúsið Brattahlíð.

kl. 12:00 - 13:30 Opið hús hjá Vélsmiðjunni Loga. Ýmsar uppákomur,kaffi og kleinur.

kl. 13:00 Ljósmynda- og vídeósýning í Skjaldborgarbíó. Í boði Janusar Trausta og Jónasar Þrastar. 

kl 14:00 Skemmtun á hafnarsvæðinu. Frá hafi til pönnu, Grímur kokkur verður með létt sjávarréttasmakk, 
kassabílarallý hefst kl 14:00, skráning við ráspól (muna hjálma), Lyftarakeppni, koddaslagur, 
hoppukastalar, kararóður, markaðstorg, Kraftakeppnin “Þriggja manna tak”. 

kl. 15:00  Módelsmiðja Vestfjarða verður með flugmódelsýningu uppí kaffistofu GAMLA ODDA

kl 15:00  Bifhjólaklúbburinn Þeysir sýnir fáka sína og bíður uppá rúnt (munið hjálma).

kl. 16:30 Hátíðarsigling báta um fjörðinn. Börn eru á ábyrgð foreldra um borð í bátum.

kl. 20:40   Geirseyringar (bláir) mæti við kirkju og Vatneyringar (rauðir) mæti á Straumnesplani. Gengið verður fylktu 
liði á Friðþjófstorg. Sameinuð lið marsera svo niðrá höfn.

kl. 21:00   Landleguhátíð við höfnina.Lifandi tónlist. Ýmsar skemmtilegar uppákomur frá rauða og bláa liðinu, 
fermingarárgöngum.

kl. 23:30 - 03:00 Stórdansleikur sumarsins í F.H.P. Matti Matt, Stebbi Jak og Stefanía Svavars ásamt stórhljómsveit. 
Aldurtakmark 18 ára 

Sunnudagur 5. júní:
kl. 10:00 - 11:00 Hressingarganga með Hermanni Guðjónssyni. Gengið frá Vélsmiðjunni Loga upp Mikladalsveg og stefnan 

tekin á snjófljóðagarðinn og endað við Patreksfjarðarkirkju. Göngugarpar velkomnir í messu.

kl. 11:00 Sjómannamessa. Skrúðganga frá kirkju eftir messu að minnisvarða sjómanna. Blóm lögð að minnisvarða 
látinna sjómanna

kl. 13:30 Kappróður við höfnina. 

kl. 15:00 - 17:00 Kaffisala í F.H.P. á vegum Kvenfélagsins Sifjar. Hnallþórukaffi að hætti kvenfélagskvenna.

kl. 16:30 - 18:00 Ljósmynda- og vídeósýning í Skjaldborgarbíó. Í boði Janusar Trausta og Jónasar Þrastar.

kl. 16:30 - 18:00 Frönsku fiskimennirnir og gamli tíminn, sýning að Mýrum 8

kl. 18:00 - 21:00 Hátíðarkvöldverður. Borðapantanir þurfa að berast eigi síðar en á fimmtudaginn 2.júní hjá veitingaaðilum; 
Fosshótel 456 2004, Heimsenda 456-5150 /heimsendi2014@simnet.is, Stúkuhúsinu 456-1404 / 690-3610.  
Nánari upplýsingar hjá veitingaaðilum.

Dagskrá 2016

Ath. Geirseyringar eru hvattir til að skreyta með bláum lit hjá sér og Vatneyringar með rauðum. 
Dagskráin er auglýst með fyrirvara um breytingar

Megið þið vel njóta Sjómannadagshelgarinnar á Patreksfirði 2016
Með kveðju, Sjómannadagsráð. 

Hátíðahöldin hefjast fimmtudaginn 2. júní og standa til sjómannadagsins sem er  sunnudaginn 4. Júní.

Meðal dagskrárliða á laugardeginum 3. júní :

12.00-13.30 Opið hús hjá Vélsmiðjunni Loga. Ýmsar uppákomur, kaffi og kleinur.

14.00 Skemmtun á hafnarsvæðinu. Frá hafi til pönnu, Grímur kokkur verður með létt sjávar-
réttasmakk, kassabílarall hefst kl 14, skráning við ráspól (muna hjálma), lyftarakeppni, 
koddaslagur, hoppukastalar, kararóður, markaðstorg, kraftakeppnin Þriggja manna tak.

16.30 Hátíðarsigling báta um fjörðinn. Börn eru á ábyrgð foreldra um borð í bátum.

21:00 Landleguhátíð við höfnina. Lifandi tónlist. Ýmsar skemmtilegar uppákomur frá rauða 
og bláa liðinu og fermingarárgöngum.

Sunnudaginn 4. júní:

11.00 Sjómannamessa. Skrúðganga frá kirkju eftir messu að minnisvarða sjómanna.

Blóm lögð að minnisvarða látinna sjómanna.

13.30 Kappróður við höfnina.

15.00-17.00 Kaffisala í F.H.P. á vegum Kvenfélagsins Sifjar. Hnallþórukaffi að hætti kvenfélagskvenna.

Hátíðarræðuna heldur Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir kl. 15.20.

 18.00-21.00 Hátíðarkvöldverður. Borðapantanir þurfa að berast eigi síðar en fimmtudaginn 2.júní 
hjá veitingaaðilum: Fosshótel 456 2004, Heimsenda 456-5150/heimsendi2014@simnet.
is, Stúkuhúsinu 456-1404/690-3610. Nánari upplýsingar hjá veitingaaðilum.

Ath. Geirseyringar eru hvattir til að skreyta með bláum lit hjá sér og Vatneyringar með rauðum.
Dagskráin er auglýst með fyrirvara um breytingar

Megið þið vel njóta Sjómannadagshelgarinnar á Patreksfirði 2016
Með kveðju, Sjómannadagsráð.

Sjómannadagurinn 
á Patreksfirði 75 ára



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

Óskum eftirfarandi aðilum  
til hamingju með nýju vélarnar sínar

Armar ehf.
Til hamingju með nýju vélina 

SX-150 48 m vinnuhæð 
stærsta vinnulyfta á landinu 

Trésmiðjan Rein ehf.
Til hamingju með nýju vélina 

Genie S65 S45

Afltak ehf.
Til  hamingju með nýju vélina 

Genie S 45

Ístak hf.
Til hamingju með Genie GS 

5390 GS 3369RT

MM Flutningar 
og Kranar ehf.

Til hamingju með nýju vélina 
Genie S 45

GENIE
A TEREX BRAND

Miðhraun 22b | 210 Garðabær 
Fax 554 3312 | heilar@heilar.is

Heimir og Lárus sf

564 1888
VINNUVÉLAUMBOÐ OG VARAHLUTIR
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Sauðburði er að ljúka um 
þessar mundir. Í Minni-
Hlíð í Bolungavík hjá þeim 
Trausta Bernódussyni og 
Guðrúnu Steingrímsdóttur  
var aðeins ein ær óborin 
þegar þau voru heimsótt 
á sunnudaginn. Þá var 
nýborin ær með þremur 
lömbum. Þau voru strax 
komin á legg og létu vel í 
sér heyra.

Dynjandisheiði: 

2 km jarðgöng
Starfshópur um nýja veglínu 

yfir Dynjandisheiði hefur verið 
endurvakin og stefnt er að því að 

skipa tillögum sínum á næstu vikum. 
Kristján Möller, samgönguráðherra 
skipaði starfshópinn árið 2009 í kjöl-
far hátíðahalda sem nokkrir Vest-
firðingar stóðu fyrir á heiðinni. Þar 
var þess minnst að 50 ár voru síðan 
núverandi vegur var lagður. Vegurinn 
var þá mikil samgöngubót en er löngu 
orðinn barn síns tíma. Í ræðu sinni 
sagði ráðherrann að samgöngurnar 
væru algerlega ófullnægjandi og bað 
Vestfirðinga afsökunar á ástandinu. 
Gísli Eiríksson, verkfræðingur er for-
maður starfshópsins og í honum eiga 
einnig sæti tveir fulltrúar Vegagerðar-
innar og tveir tilnefndir af Fjórðungs-
sambandi Vestfirðinga. Aðalsteinn 
Óskarsson, framkvæmdastjóri 
Fjórðungssambandsins segir að 
haldnir hafi verið tveir fundir á síð-
ustu vikum. Sigurður Jón Hreinsson, 
formaður samgöngunefndar Fjórð-
ungssambandsins er annar fulltrúi 
sveitarstjórnarmanna og hann segir 
að veglínan verði að mestu óbreytt 
frá því sem nú er að öðru leyti en 
því að til skoðunar er að gera tveggja 

km löng jarðgöng. Þau myndu liggja 
í um 300 metra hæð fyrir ofan Geir-
þjófsfjörð og koma út í svipaðri hæð 
sunnan megin. Starfshópurinn er á 
lokastigi í tillögugerðinni að sögn Sig-
urðar Jóns og mun skila af sér innan 
tíðar. Verði lagt til að gera jarðgöngin 
munu vegfarendur losna við erfiðasta 
hluta heiðarinnar, þar sem eru kletta-
þrengingar og meiri snjóalög. Kostn-
aður við jarðgöngin er mun meiri en 
við vegagerðina. Ætla má miðað við 
almennt verð á jarðgöngum að kostn-
aðurinn við göngin yrðu um 3,5 – 4 
milljarðar króna sem gæti verið um 
3 milljörðum króna meiri kostnaður 
en við vegagerðina. 

Sjómannadagurinn Flateyri 2016
Föstudagur - 3 júní. 
Kl. 21:00 Pub Quiz á Vagninum, 1.000 
kr inn til styrktar Björgunarsveitar-
innar. 

Laugardagur - 4 júní. 
Kl. 11:00 Dorgkeppni fyrir börn og 
fullorðna. Mæting við vigtarskúrinn 
með veiðistöng. 
Kl. 11:00 Söguganga um Flateyri. 
Mæting við grunnskólann. 
Kl. 13:00 Fótbolti
Kl. 13:30 Skemmtun upp á velli. Hjól-
börukeppni, reipitog, þrautabrautir 
og fleira. 
Kl. 14:30 Bryggjufjör. Koddaslagur, 
flekahlaup, kötturinn sleginn úr 

tunnunni og kappróður ef næg þát-
taka fæst. Pylsusala Bjsv. Sæbjargar 
verður á staðnum. 
Kl. 16:00 Kaffihlaðborð kvennfélags-
ins Brynju. 

Kl. 16:00 Myndasýning
Kl. 19:30 Fiskisúpa í boði Fiskvinnslu 
Flateyrar, staðsetning auglýst síðar. 
Maggi Björgvins kokkar af sinni eins-
töku snill. . . 

Teigsskógur:

Drög að frummatsskýrslu í skoðun
Vegagerðin hefur sent 

Skipulagsstofnun drög að 
frummatsskýrslu ásamt 

sérfræðiskýrslum um nýja veglínu 
þjóðvegarins milli Bjarkalundar og 
Skálaness í Austur Barðastrandarsýslu. 
Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri 
segir „að drög að frummatsskýrslunni 
eru í yfirlestri hjá Skipulagsstofnun, 
til að meta hvort hún uppfylli kröfur. 
Meðan svo er og samþykki Skipulags-
stofnunar á skýrslunni er ekki komið 
erum við í biðstöðu. Síðan þarf skýr-
slan að fara í formlega athugun Sskt. 
þar sem m.a. verður leitað umsagna, 
og Vegagerðin þarf síðan að vinna úr 
umsögnum og athugasemdum inn í 
endanlega matsskýrslu. Þetta er staðan 
í dag.“ 

Rut Kristinsdóttir, sviðsstjóri í 
Skipulagsstofnun segir að nú sé unnið í 
að fara yfir gögnin áður en frummats-
skýrslan getur farið í opinbera kynn-
ingu.“Á þessari stundu get ég ekki sagt 
til um hvenær við ljúkum yfirferðinni, 
hvort eða hverju Vegagerðin þarf að 
bregðast við í kjölfarið og þá svo 
hvenær kynning getur hafist” segir Rut. 

Rut var beðin um að útskýra feril 

málsins sem hún góðfúslega gerði: 
“Þegar Skipulagsstofnun hefur sam-
þykkt frummatsskýrsluna eru hún 
kynnt í 6 vikur. Framkvæmdaraðili 
þarf í kjölfarið að vinna matsskýrslu 
sem byggir á frummatsskýrslunni en 
gerir að auki grein fyrir umsögnum 
og athugsemdum og viðbrögðum hans 
við þeim. Það ræðst af því hversu um-
fangmiklar athugsemdir og umsagnir 
verða hversu langan tíma Vegagerðin 
tekur til þess að vinna skýrsluna. Þegar 
hún er tilbúin tekur Skipulagsstofnun 
hana til skoðunar og veitir álit sitt 
um matið innan 4 vikna. Eftir að álit 

Skipulagsstofnunar liggur fyrir getur 
sveitarstjórn gefið út framkvæmdaleyfi. 

Það eina af framangreindu sem 
er nú kæranlegt skv. lögum um mat 
á umhverfisáhrifum er útgáfa fram-
kvæmdaleyfisins, sem er kæranleg til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auð-
lindamála. Nefndin hefur 3 -6 mánuði 
að úrskurða. ”

Það sem er breytt núna frá eldri 
lögum um mat á umhverfisáhrifum 
er að Skipulagsstofnun veitir nú ráðgef-
andi álit um mat á umhverfisáhrifum í 
stað úrkurðar áður – sem var kæranleg 
stjórnvaldsákvörðun ólíkt álitinu nú. 

Píratar á Vestfjörðum héldu aðalfund sinn um síðustu helgi. nýr formaður 
félagsins er Halldóra Sigrún Ásgeirsdóttir sem tekur við af Herbert Snorra-
syni. Herbert hyggur á framboð til Alþingis. Á fundinum voru afgreiddar 
lagabreytingar og rætt um komandi Alþingiskosningar.

Þýska skemmtiferðaskipið aida.de var í ísafjarðarhöfn um síðustu helgi. Far-
þegarnir setja mikinn svip á bæinn og ferðaþjónustufyrirtæki hafa í nógu að 
snúast. Stöðugar siglingar voru út í Vigur með áhugasama erlenda ferðamenn.

Sigurður jón  Hreinsson.



ÓSKUM SJÓMÖNNUM TIL HAMINGJU 
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
ið

s
k

ip
t

a
b

la
ð

ið
 /

 a
x

e
l 

jó
n

 /
 0

2
0

2
2

0
0

9

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar Ögurvík býður sjómönnum, 

starfsmönnum sínum, sem og 
öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

Snæfellsbær

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár og 
þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Bolungarvík



Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í 
einstöku námsumhverfi. Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og 
góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, kaffihús og veitingastaður á staðnum 
ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.

Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Félagsvísindasvið
Heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið
Viðskiptafræði - BS
· með áherslu á markaðssamskipti
· með áherslu á ferðaþjónustu
· með áherslu á þjónustufræði

Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

Umsóknarfrestur er til 15.júní Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is
Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.

Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. 
Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, 

kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.
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Skafti Brynjólfsson

Jöklunarsaga 
Drangajökuls
Drangajökull hefur fengið furðu litla athygli vísindamanna þar til fyrir 
fáum árum. Af þeim sökum hefur jöklunarsaga og eðli jökulsins frá lokum 
síðusta jökulskeiðs til okkar daga verið fremur illa þekkt. Mikilvægar 
spurningar í þessu tilliti eru t.d. hvort Vestfirðir hafi hulist þykkum jökli á 
síðasta jökulskeiði, eða hvort þar hafi ísaldarjökullinn einkenst af þunnu 
jökulhveli yfir fjalllendi og skriðjöklum niður í megin firði og dali með 
íslausum svæðum á milli sem gáfu gróðri tækifæri á að þrífast. 

Ein grunnforsenda til að svara slíkum 
spurningum er kortlagning lausra 
jarðalaga. Þegar jöklar skríða fram og 
hopa á víxl skilja þeir eftir ummerki 
einsog jökulgarða, jökulurð, grettis-
tök og önnur landform. Kortlagning 
slíkra yfirborðs ummerkja er forsenda 
góðrar þekkingar á útbreiðslu og eðli 
jökla í fyrndinni og einn nauðsynlegra 
þátta til að spá fyrir um þróun jökla 
í framtíðinni. 

Drangajökull er fimmti stærsti 
jökull landsins, hann nær um 915 
m hæð þar sem hann hylur hæstu 
fjöll á austanverðum Vestfjörðum 

en skriðjöklarnir í Kaldalóni og 
Leirufirði teygja sig niður í um 80-
100 m hæð í fjarðarbotnunum. Á 
nútíma var flatarmál jökulsins mest 
við hámark litlu ísaldar fyrir um 2-3 
öldum, síðan þá hefur hann hopað úr 
rúmum 200 km2 niður í 142 km2  árið 
2011. Ólíkt flestum jöklum landsins 
hefur afkoma jökulsins verið jákvæð 
sum ár þessarar aldar. Jöklunarmörk 
og jafnvægislína jökulsins er um tvö-
falt lægri en þekkist á stóru jöklum 
landsins, sem talið er skýrast af mikilli 
úrkomu og fremur lágum sumarhita á 
austanverðum Vestfjörðum. 

Vetvangsvinna og gagnasöfnun 
fór fram sumrin 2011-2014. Megin-
áhersla var lögð á svæðin norðan, 
norðaustan og vestan Drangajökuls, 
einnig Hlöðuvík og Hælavík á Horn-
ströndum. Farið var um fjöll, dali og 
firði þar sem setgerðir og landform 
tengd jökulvirkni voru kortlögð, auk 

þess voru sýni af yfirborði og úr jarð-
lagasniðum aldursgreind til að tíma-
setja mismunandi stöður og framrásir 
jökulsins.

Nýleg og lítið notuð aðferð til 
aldursgreinnga á Íslandi, svokölluð 
geimgeisla aldursgreining (e. 
cosmogenic exposure dating), 
reyndist ágætlega í verkefninu. 
Geimgeisla aldursgreining felst í því 
að mæla hve lengi yfirborð hefur 
verið sýnilegt. Uppsöfnun ákveðinna 
kjarneinda í bergi og grjóti er mæld 
og reiknað hve lengi tiltekið yfirborð 
hefur verið sýnilegt, t.d. íslaust, gagn-
vart geimgeislum sem stöðugt dynja 
á yfirborði jarðar.     

Svæðið umhverfis Drangajökul 
einkennist af þunnum og grófum 
jökulruðningi sem er ríkur af stórum 
hnullungum. Jökulsorfnar og veðr-
aðar bergklappir sem standa víða upp 
úr jökulruðninginum bera vott um 
litla þykkt jökulruðningsins almennt. 
Kortlagðir voru þó nokkuð margir 
jökulgarðar norður og norðvestur af 
Drangajökli sem eru eldri en frá litlu 
ísöld og vitna þeir til um framrásir 
Drangajökuls er hafa truflað afísun 
svæðisins fyrir meira en 9.000 árum. 
Nýlegur jökulruðningur á 0.5-3 km 
breiðu gróðurvana svæði næst nú-
verandi jökuljaðri ber vott um há-
marksútbreiðslu Drangajökuls á litlu 
ísöld fyrir um 2-3 öldum. Utan örfárra 
grettistaka á stangli eru engin um-
merki um nýlega jöklun uppi á flötum 
og oft víðáttumiklum fjallatoppum 
vestan og norðan jökulsins, þess 
heldur bendir öll landmótun og set-
myndun til mikillar frost-þýðu virkni 
og þá líklegast sífreravirkni. Dal-
botnarnir sem megin skriðjöklarnir 
þrír ganga niður í, það er í Reykj-
arfirði, Leirufirði og Kaldalóni, eru 
að mestu huldir ármöl og áreyrum. 
Skriðjöklarnir eru framhlaupsjöklar 
og bregðast ekki jafnt og þétt við lots-
lagsbreytingum heldur hlaupa fram 
stöku sinnum. Í framhlaupahléum 
á milli framhlaupa þynnast leys-
ingasvæðin og jökulsporðar hopa, 
samtímis safnast forði af snjó og ís  á 
safnsvæði jökulsins uns yfirborðshall-
inn hefur aukist nóg til að jöklarnir 
standa ekki lengur undir sjálfum sér 
og hlaupa fram á ný. 

Með það að markmiði að fá skýr-
ari mynd af afísunarsögu svæðisins, 
útbreiðslu og þykkt jökulsins voru 24 
grjótsýni úr jökulgörðum, grettistökum 
og jökulsorfnum klöppum aldursgreind 
með geimgeisla aldursgreiningu. 

Niðurstöðurnar benda til þess að 
austanverðir Vestfirðir hafi að lang-
mestu leiti verið huldir ís á hámarki 
síðasta jökulskeiðs, fyrir um 20.000-
25.000 árum. Líklegt er þó að einhver 
jökulsker nærri núverandi strand-
lengju hafi verið íslaus. Íshellan var 
undir sterkum áhrifum djúpra dala og 
fjarða Vestfjarðskagans. Skriðjöklar 
flæddu tiltölulega hratt eftir fjörðum 
og dölum, rufu undirlag sitt og settu 
víða af sér jökulruðning og grettistök. 
Ofarlega í fjallshlíðum eða yfir fjall-
lendi voru skörp skil á eiginleikum 
jökulíssins. Utan nokkurra grettis-

Skafti Brynjólfsson jarðfræðingur 
á Náttúrufræðistofnun Ís-
lands vann að doktorsverkefni 
sínu, rannsókn á jöklunarsögu 
Drangajökuls og nánasta um-
hverfi hans á árunum 2011-
2015. Rannsóknin var unnin 
í samstarfi Vísinda og Tækni 
Háskólans í Þrándheimi, Nátt-
úrufræðistofnunnar Íslands og 
Háskóla Íslands. Megin markmið 
rannsóknarinnar var að kanna 
betur afísunarsögu, sveiflur og 
eðli Drangajökuls frá lokum 
síðasta jökulskeiðs til dagsins í 
dag og kortleggja framhlaupa-
virkni Drangajökuls frá lokum 
litlu ísaldar. 

Yfirlitskort af helstu setgerðum og landformum umhverfis Drangajökul. Kortið er unnið ofan á loftmyndir frá Loft-
myndum ehf.

Dæmi um laus jarðlög kortlögð við Drangajökul; a) Þunnur jökulruðningur og grettistök í bland við ísnúnar og veðr-
aðar klappir á Háafelli ofan Reykjarfjarðar, um 1.5 km norðaustur af núverandi jaðri Drangajökuls, b) jökulársandur 
sem þekur að mestu botn Leirufjarðar, c) Um 15 m hár jökulgarður í Leirufirði myndaður við framhlaup í kringum 
1840.   Ljósmyndir Skafti Brynjólfsson.
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Björt Bolungarvík!
Loksins. 

Frá því ég fór út á vinnumark-
aðinn fyrir þónokkrum árum 
síðan hefur gengið á ýmsu í 

atvinnulífi okkar hér í Bolungarvík. 
Stolt okkar bolvíkinga, fyrirtæki 
Einars Guðfinnssonar, hætti rekstri 
eftir erfiðleika og voru mörg erfið 
ár á vinnumarkaðnum hér í fallega 
bænum okkar. Ég tala út frá mínu 
brjósti þegar ég segi að ég er í fyrsta 
sinn að upplifa þá tilfinningu að bjart 
sé framundan, virkilega bjart. Í fyrsta 
sinn í langan tíma sé ég fólk almennt 
leggja sig mikið fram um að laga hús 
sín, garðinn og almennt í kringum 
sig. Fólk er bjartsýnt. Mikil gróska er 
í atvinnulífi okkar hér í víkinni fögru 
og allskyns sprotafyrirtæki að fæðast 
sem og gamalgrónu undirstöðurnar 
okkar, sjávarútvegurinn. Hér kraumar 
um allt skapandi hugsun, og jákvæð , 
sem hefur sýnt sig í mörgum nýjum 
fyrirtækjum af margvíslegum toga. Má 
þar tam nefna Dropa, Örnu, flugufyr-

irtækið Víur , Kampi, bón og bólstr-
unarstöðvar og svona mætti lengi telja. 

Hér er sterkt mannlíf og hefur 
undirritaður verið ötull við að reyna 
að skapa afþreyingu hverskonar, þám 
í fallega félagsheimilinu okkar. Fólk 
mætir afskaplega vel og gegnumgang-
andi má segja að hinn almenni borgari 
mæti við hvert tækifæri. Það ber að 
þakka. Ég hef tekið þá ákvörðun að 
gera heiðarlega tilraun til þess að vera 
einn af þeim sem draga vagninn hvað 
snertir afþreyingu og ferðaþjónustu á 
svæðinu. Samfélag snýst um svo margt 
og er hverjum manni hollt að skilja það 
orð til fullnustu. Við erum samfélagið. 

Í Bolungarvík höfum við svo mikið 
af flottum fyrirtækjum, svo sem Jakob 
Valgeir ehf sem er stærsti atvinnurek-
andinn í Bolungarvík, sem telur að ég 
held 130-140 starfsmenn. Framúrskar-
andi flott fyrirtæki á sviði fiskvinnslu 
og hefur í áraraðir, ásamt Blakksnesi 
og öðrum fyrirtækjum, haldið uppi 

atvinnulífi í Bolungarvík. Öll þessi 
fyrirtæki hafa verið algjörlega ómis-
sandi fyrir íþróttafélög hér á svæðinu 
með styrkveitingum hverskonar. Hér 
höfum við mörg önnur flott fyrirtæki 
og útgerðir í sjávarútvegi. Fullt af 
verktakafyrirtækjum sem veita góða 
þjónustu. Við höfum einnig stóran 
verktaka hér sem hefur verið að bjóða 
í verk utan bæjarfélagsins, nú síðast 
stórt verk sem er í gangi á Patreksfirði. 
Annað verktakafyrirtæki er með stórt 
verkefni í Færeyjum. Slík fyrirtæki 
skila útsvari í bæjarkassann. 

Hér er öflugur skóli, tónlistarskóli, 
íþróttamiðstöð, Bjarnabúð og aðrar 
flottar verslanir, veitingastaðir, endur-
skoðunarskrifstofa, ferðafyrirtæki í 
örum vexti og meira að segja frábær 
tælenskur takaway staður. Einarshús 
og Geiri á sjoppunni, glænýtt hjúkr-
unarheimili, þjónustumiðstöð, ásamt 
lítilli verslunarmiðstöð, fiskmark-
aður, félagsmiðstöð, handverkshúsið 
Drymla er skipað hópi duglegs fólks, 
Náttúrugripasafnið sem er til fyrir-
myndar, Ósvör, Skálavík og svona gæti 
ég talið endalaust upp. Mér finnst þetta 
bæjarfélag frábært og er nafli míns 

alheims. Svo skemmir ekki fyrir að 
við eigum bestu nágranna í heimi, vini 
okkar í Ísafjarðarbæ og Súðavík. 

Björgunarsveitin hér er svo öflug 
að tekið hefur verið eftir. Erum við 
bæjarfélagið þeim óendanlega þakklát 

fyrir allt það starf sem þeir hafa unnið. 
Ég get ekki betur séð en hér sé mikil 

samstaða á meðal bæjarbúa og mikill 
vinahugur og gagnkvæm virðing. Auð-
vitað getur slegið í brýnu stöku sinnum 
á milli fólks, en sem betur fer eru bol-
víkingar almennt þannig gerðir að þeir 
láta það ekki skemma fyrir, heldur lifa 
saman í mesta bróðerni. Höfnin í Bol-
ungarvík er iðandi af mannlífi nánast 
allan sólarhringinn. Af hverju? Hér býr 
harðduglegt fólk sem er að skapa sér 
og sínum lífsviðurværi. Vill hér búa. 

Ég vil segja eitt að lokum við Vest-
firðinga alla. Stöndum saman. Nú er 
vindur í seglum. Gerum Vestfirðina í 
heild sinni að vænlegasta kosti til að 
búa á. Sem þeir nú þegar eru, verðum 
bara að telja fleirum trú um það. Við 
getum með samtakamætti okkar flutt 
fjöll. Það hefur margsinnis sýnt sig. 

Ég tek það fram að ég er hvorki að 
bjóða mig fram til embættis forseta 
Íslands né í bæjarstjórastólinn í Bol-
ungarvík. 

Ég hef einungis tröllatrú, áhuga 
og ábyrgðartilfinningu gagnvart 
vestfirsku samfélagi. 

Benni Sig

taka voru nær engin ummerki um 
nýlega jökulvirkni kortlögð á þessum 
svæðum. Hinsvegar, bera melatíglar, 
stórgrýtisurðir og önnur setflokk-
unar form skýr merki um mikla eða 
langvarandi frostveðrun uppi á flötum 
fjöllunum. Það skýrir aftur niður-
stöður sumra fyrri rannsókna, það er 
að ís hafi ekki hulið fjalllendið við há-
mark síðasta jökulskeiðs. Hinsvegar, 
benda aldursgreiningar grettistaka og 
jökulsorfins bergs í þessari rannsókn 
til að slík yfirborðsummerki sé ekki 
gott að nota ein og sér til að kortleggja 
útbreiðslu fornra jökla.

Grettistök voru kortlögð á fjöll-
unum norður af Drangajökli og 
aldursgreind 14-26 ára gömul, það 
staðfestir að ís huldi fjöll og setti 
af sér grettistök á fjöll allt norður 
á Hornstrandir við hámark síðasta 
jökulskeiðs. Önnur mun eldri grettis-
tök, 41-76 þúsund ára gömul, benda 
til að jökulvirkni hafi verið lítil yfir 
fjalllendinu. Þetta samræmist í raun 
niðurstöðum kortlagningarinnar um 
litla virkni jökulsins og að eldri land-

form og grettistök frá fyrra hlýskeiði 
geti hafa varðveist á fjöllunum þrátt 
fyrir að vera hulin ís á hámarki síðasta 
jökulskeiðs.   

Þegar kortlagning yfirborðs og 
geimgeisla aldursgreiningarnar eru 
túlkaðar saman fæst ný vitneskja 
um eðli og útbreiðslu jökulsins sem 
huldi austanverða Vestfirði á síðasta 
jökulskeiði. Niðurstöður sýna að 
yfir fjöllunum norður og vestur af 
Drangajökli, jafnvel mun víðar á Vest-
fjörðum, hafi verið gaddjökull sem 
flæddi hægt við innri aflögun og lét 
undirlag sitt, frostveðrunar ummerki 
frá fyrra hlýskeiði og gömul grettistök, 
að mestu ósnortin. Engu að síður var 
jökullinn fær um að flytja og setja af 
sér yngri grettistök á fjöllin með innri 
aflögun ísins. 

Aldursgreining á grettistökum 
bendir til að jökulhörfun hafi byrjað 
á hæstu fjöllum fyrir 26 þúsund 
árum. Jöklaleysingin var ósamstíga 
milli svæða, en fyrir um 14-15 þús-
und árum hafði jökullinn þynnst og 
fjallendi ofan 400-500 m y.s. vestur 

og norður af Drangajökli var orðið 
íslaust.  Aldursgreining jökulgarðs í 
Laugardal sýnir að á sama tíma hafi 
sumir dalir þegar verið íslausir. Hins-
vegar, sýna aldursgreiningar jökul-
garða og grettistaka í Leirufirði og 
Reykjarfirði að þeir firðir og dalir sem 
meginskriðjöklar Drangajökuls gengu 
niður í máttu þola ágang jökulsins 
a.m.k. þangað til fyrir um 9.000 árum 
síðan. 

Gögnin sem aflað var í rannsókn-
inni gefa því miður engar upplýsingar 
um þróun eða tilvist Drangajökuls frá 
því fyrir um 9.000 árum þangað til 
að sögulegar heimildir vitna til um 
sveiflur jökulsporðanna og atgang í 
jökulám sem brutu beiti og slægjulönd 
frá 15. öld til okkar tíma. Þess vegna 
er enn óljóst hvort Drangajökull hafi 
horfið með öllu á hlýjasta tíma nútíma 
fyrir um 6000-8000 árum eða haldið 
vellið. Þó benda aldursgreiningar, frá 
fyrri rannsókn, á jökulgarði í Kalda-
lóni til þess að fyrir a.m.k. 2500 árum 
hafi Drangajökull verið síst minni en 
á okkar dögum. 

Framhlaupsjöklar Drangajökuls, 
í Reykjarfirði, Leirufirði og Kalda-
lóni, náðu hámarksstærð hver í sínu 
lagi á árunum 1700-1846. Sögulegar 
heimildir og kortlagning á land-
mótunarsvæðum þeirra leiddi í ljós 
jökulgarða sem voru tvöfalt fleiri en 
áður skráð framhlaup Drangajök-
uls. Framhlaupahlé eru óregluleg að 
lengd, 10-140 ár, en framhlaup virðast 
hafa verið einna tíðust á 19. öld og í 
upphafi 20. aldarinnar. Þrátt fyrir nei-
kvæða meðal afkomu Drangajökuls 
á þessari öld þykkna söfnunarsvæði 
framhlaupsjöklanna að meðaltali 
um 0.5-0.7 m árlega. Uppbygging 
söfnunarsvæðanna ásamt um 1 m 
árlegri meðalþynningu leysinga-
svæðanna veldur því að yfirborð 
framhlaupsjöklanna verður smám 
saman brattara, sem er talin ein aðal 

forsenda nýrra framhlaupa. Haldist 
svipuð þróun áfram gæti yfirborðs 
halli framhlaupsjöklanna náð fyrra 
horfi og skapað aðstæður fyrir ný 
framhlaup á um 55-65 árum.

Rannsóknin hefur leitt í ljós all-
flókið mynstur íseiginleika, sveiflna og 
jöklunarsögu Drangajökuls. Dreyfing 
og gerðir lausra jarðlaga og landforma 
er nú ágætlega þekkt í næsta nágrenni 
Drangajökuls. Framhlaupasaga jök-
ulsins og eðli framhlaupa síðustu 2-3 
aldirnar er mun skýrari nú en áður 
var. Með frekari rannsóknum mætti 
sannreyna þær niðurstöður sem hér 
eru kynntar og skerpa línur varðandi 
hámark, afísunarsögu og eiginleika 
síðasta jökulskeiðs en ekki síst varpa 
ljósi á tilvist og þróun Drangajökuls 
á tímabilinu frá því fyrir 9.000 árum 
til miðalda.

Bergsýnum safnað úr grettistökum og klöppum; a) horft til suðausturs inn Leirufjörð, b) horft til austurs út Reykj-
arfjörð, c) horft ofan af fjöllum norðan Kaldalóns til norðvesturs út á ísafjarðardjúp, d) horft norður yfir þokufyllta 
Hlöðuvík á Hornströndum. Ljósmyndir Skafti Brynjólfsson.

Stærð Drangajökuls á þrem tímapunktum; svarta heila línan er jaðar jökulsins 
árið 2011, bláleita svæðið markar útbreiðslu jökulsins við hámark litlu ísaldra, 
gráleita svæðið er áætluð stærð jökulsins fyrir rúmlega 9.000 árum síðan, allt 
þetta svæði var hulið ís á hámarki síðasta jökulskeiðs.
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Þörf er á að breyta strandveiðikerfinu
Hörmulegt sjóslys varð þann 

11. maí sl. út af Aðalvík sem 
leiddi til þess að sjómaður á 

strandveiðum lét lífið. 
Í kvöldfréttum RÚV þann 14. maí 

2016 var síðan rætt við sjávarútvegsráð-
herra vegna umræðu um hvort hvatinn 
í kerfinu gæti hafa haft sín áhrif á að 
slysið varð: 

Ráðherra var því ósammála og lét 
hafa eftir sér eftirfarandi: 
„Því miður er það þannig að menn fara 
á sjó í alls konar veðrum. Það er þannig 
en ég held við getum því miður ekki tengt 
þetta slysi eða einhverju slíku“. 

Einnig var haft eftir ráðherra í sama 
viðtali „. . . að það væri kannski ekki 
verið að nýta nema helminginn af þeim 
dögum sem eru í boði“. 

Báðar fullyrðingar ráðherra eru 
rangar og lýsa mögulegu þekkingar-
leysi hans á fyrirkomulagi veiðanna 
á veiðisvæði A, sem nær frá Eyja- og 
Miklaholtshreppi til Súðavíkurhrepps, 
þ. e. á því veiðisvæði sem slysið varð. 

Það er nú þannig að ráðherra hefur 
engar forsendur til að meta hvort hinn 
innbyggði hvati í strandveiðikerfinu til 
að sækja strandveiðiaflann hafi átt þátt 
í slysinu sem varð þann 11. maí sl. eður 
ei. Það er Rannsóknarnefnd sjóslysa 
sem mun einna helst geta lagt á það 
mat, þegar niðurstöður rannsóknar-
innar liggur fyrir. 

Einnig hefur ráðherra rangt fyrir sér 
með seinni fullyrðingunni um að: „. . 

. það væri kannski ekki verið að nýta 
nema helminginn af þeim dögum sem 
eru í boði“. 

Þar er líklegt að ráðherra hafi verið 
að vitna í hvernig strandveiðikerfið er 
á hans gömlu heimaslóðum, á svæði B 
sem nær frá Strandabyggð til Grýtu-
bakkahrepps. 

Á svæði B hefur samsetning á fjölda 
báta og mánaðarlegri úthlutun verið 
þannig að mánaðarlegri úthlutun er 
oft ekki náð í lok mánaðar. 

Á svæði A er  
því öfugt farið. 
Oftast er lokað á strandveiðar á svæði A 
fyrir 15. hvers mánaðar, þegar mánað-
arlegri úthlutun er náð. Á því svæði 
(Svæði A) tekur oftast aðeins 5 til 6 
daga að klára úthlutunina. 

Sjálfur hef ég stundað strandveiðar 
þrjú sumur á svæði A, síðast sumarið 
2014. Ég þekki fjölda strandveiðimanna 
og hef ágæta þekkingu af núverandi 
strandveiðikerfi þar sem ég starfaði sem 
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps um 12 
ára skeið, frá árinu 2002 til ársins 2014. 

Það eru til sannar sögur af strand-
veiðibátum sem hafa á slíkum dögum 
fengið á sig brotsjó, brotsjó sem hefur 
brotið glugga í stýrishúsi, sjór hefur 
flætt inn, einhverjum tilfellum eyðilagt 
stjórntæki og jafnvel drepist á vél. 

Það eru skipstjórar í strandveiðikerf-
inu til frásagnar um að það hafi komið 
fyrir að þeir hafi ekki treyst sér á sjó, 

þegar veðurspá var slæm, en aðrir farið 
og náð skammtinum. Þeir sem ekki hafi 
farið, hafi fengið samviskubit, að þeir 
væru ekki að standa sig í samanburði 
við hina. Spurningin: „Ertu maður eða 
mús? ´´ hafi komið upp í slíkri um-
ræðu. 

Sjálfur fór ég nokkrum sinnum á sjó, 
daga sem ég hefði ekki átt að fara ör-
yggisins vegna. Einn daginn, sumarið 
2013 fór ég í vondu veðri og fékk brot 
á bátinn sem leiddi til þess að ein rúða 
í stýrishúsi brotnaði. Öryggisfilman 
kom í veg fyrir að hún kom inn og því 
kom ekki sjór inn í stýrishúsið. Ég var 
heppinn þann dag. 

Mig grunar að margir, ef ekki allir 
strandveiðimenn hafi heyrt sambæri-
legar sögur og eða lent í sjálfir. 

Oft rata þessar sögur ekki inn í dag-
legar umræður, það þykir ekki flott 
þegar slíkar sögur spyrjast út. 

Ábyrgð skipstjóra er mikil, ekki er 
hægt að horfa fram hjá því. En þegar 
komið hefur verið á ólympískum 
veiðum eins og á svæði A, þar sem 
fyrstur kemur fyrstur fær, á veiðisvæði 
þar sem mánaðarlegri úthlutun svæð-
isins er hægt að ná á 5 til 6 dögum þá 
skapar það eitt og sér mikla spennu 
milli skipstjóra. 

Árið 2009 var strandveiðikerfinu 
komið á og sóknarsvæðum skipt niður 
í fjögur svæði, A, B, C og D. Strand-
veiðikerfið var álitið mikilvægt fyrir 
sjávarbyggðir víðsvegar um landið sem 

höfðu verið að berjast við fækkun starfa 
í sjávarútvegi og fólksfækkun. Strand-
veiðikerfið var jafnframt álitið góð leið 
til að vinna á móti þeirri óánægju sem 
var og er á fiskiveiðikerfinu á Íslandi. 

Raunin er sú að kerfið hefur sýnt 
að það virkar að mörgu leyti. Aflinn 
sem berst að landi skiptir máli fyrir 
sjómenn, fyrir landvinnslufólk, fyrir 
höfnina og fyrir sjávarbyggðirnar í 
heild sinni. Strandveiðikerfið virðist 
komið til að vera. 

Ráðherra sjávarútvegsmála 
ber mikla ábyrgð! 
Ráðherra ber ábyrgð á því að kerfið 
verði endurskoðað með öryggissjónar-
mið sjómanna að leiðarljósi. Hann ber 
ábyrgð á því að lög og reglugerðir sem 
fjalla um atvinnuvegi ráðuneytisins séu 
þannig að þær auki ekki hættu á slysum 
eða dauðsföllum. Hann ber ábyrgð á 
því að vera reiðubúinn á hlutlausan 
hátt, án tafa og án hugmyndafræði-
legra pólítískra skoðanna að meta með 
þar til bærum aðilum, kosti og kalla 
strandveiðikerfisins og leita leiða til 
að betrumbæta kerfið þegar þess þarf. 

Auðvelt er að breyta nú-
verandi kerfi til að auka 
öryggisþáttinn: 
Það er hægt með því að skipta mánað-
arlegum strandveiðikvóta sem búið er 
að úthluta á hvert svæði fyrir sig á milli 
þeirra báta sem skráðir eru á því svæði. 

Það þýðir að skipstjórar velja sjálfir 
þá daga sem þeir vilja róa, hafa til þess 
allan mánuðinn og þyrftu ekki að keppa 
við hvern annan í kerfi þar sem fyrstur 
kemur fyrstur fær. Ef viðkomandi bátur 
nýtir ekki sína úthlutun innan mánað-
arins, þá fellur sá veiðiréttur niður og 
bætist við úthlutun nýs mánaðar. 

Þetta hljómar auðvelt og 
er einnig auðvelt í fram-
kvæmd. 
Íslendingum hefur tekist með eins-
tökum hætti, svo eftir er tekið að fækka 
bæði slysum og dauðsföllum á sjó. Við 
megum ekki slá þar af. Við eigum að 
setja markið hátt þegar kemur að öryggi 
sjómanna. 

Það þarf að endurskoða og breyta 
reglugerð strandveiða með það að 
leiðarljósi að auka öryggi sjómanna. 

Ómar Már Jónsson
Fyrrv. strandveiðisjómaður og 

fyrrv. sveitarstjóri Súðavíkurhrepps. 

Fánasmiðjan:

Kominn á fullan skrið
Fánasmiðjan á Ísafirði er kominn í fullan rekstur og sækir fram á sínum 
markaði með auknu vöruúrvali. Árstekjur fyrirtækisins eru um 40 millj-
ónir króna og Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri segir að afkoman 
sé sígandi upp á við. Helsta samkeppnin er við framleiðslu og innflutning 
frá Kína. 

„Markmiðið er að halda störfum og 
þjónustu í bænum“ segir Örn Smári. 
Um 95% af framleiðslu fyrirtækisins 
eru seld út fyrir svæðið og starfsmenn 
eru að jafnaði þrír, en bætt við yfir 
sumarið. Það stefnir í aukningu að 
sögn Arnar Smára Gíslasonar og staða 
fyrirtækisins er orðin traust. 

Helsti eigandi Fánasmiðjunnar er 
Rafskaut ehf á Ísafirði. Fánasmiðjan 
var áður á Þórshöfn á Langanesi í 
Norður Þingeyjarsýslu. Fyrirtækinu 
var komið á fót árið 2005 og varð fljót-
lega umsvifamikið í fánaframleiðslu. 
Eftir efnahagshrunið haustið 2008 
urðu fjárhagsvandræðin því ofviða og 
í lok ársins 2010 keypti Rafskaut ehf á 
Ísafirði fánaverksmiðjun og flutti hana 
vestur. Framleiðslan hófst á Ísafirði í 
Norðurtangahúsinu í maí 2011. Örn 

Smári Gíslason er framkvæmdastjóri 
og einn eigenda Rafskauts ehf. Og 
beitti sér fyrir kaupunum. 

Reksturinn gekk vel frá byrjun og 
útlitið var bjart. En fyrirtækið var fyrir 
miklu áfalli í júní 2012 þegar nær öll 
tæki, lager og búnaður fyrirtækisins 
skemmdust í eldi sem varð vegna 
íkveikju. Örn Smári segir að þótt 
fyrir hafi legið frá fyrstu dögum að 
um íkveikju hafi verið að ræða hafi 
lögregla ekki upplýst málið fyrr en í 
marsmánuði árið eftir. „Viðkomandi 
einstaklingur hefur nú verið sekur 
fundin og dæmdur“ segir Örn Smári 
„en það var ekki þægilegt fyrir okkur 
eigendur að vita af orðrómi um aðrar 
ástæður eldsvoðans, sérstaklega þar 
sem aðaleigandinn er rafmagnsverk-
stæði. En það var aldrei fótur fyrir 

orðrómnum og allt liggur hreint og 
klárt fyrir. Verkefni okkar er nú að 
horfa til framtíðar og treysta undir-
stöður fyrirtækisins.“ Tjónið af elds-
voðanum er metið upp á 73 milljónir 
króna og af því eru 15 milljónir króna 
óbættar sem eigendur urðu að bera , 
auk kostnaðar við rekstrarstöðvunina. 
Það var ekkert áhlaupaverk að standa 
af sér skaðann og koma fyrirtækinu 
aftur í gang en tókst samt. Fánasmiðjan 
opnaði aftur í janúar 2013. Örn Smári 
segir að tækjakostur hafi verið endur-
nýjaður eftir brunann og hann kosti 
um 45 milljónir króna. Fyrirtækið 
framleiði fleiri vörur en áður var og 
bjóði upp á meiri gæði. 

Íslenski fáninn er stærsti einstaki 
liðurinn í framleiðslunni. Boðið er 
upp á prentaða og saumaðan þjóð-
fána ásamt viðeigandi fánastöngum. 
Fánasmiðjan er eina fyrirtækið á Ís-
landi sem hefur tæki til þess að silki 
prenta fána í miklu upplagi, svo eru 
gerðar aðrar vörur eins og fatamerk-
ingar, auglýsingaskilti, gluggafilmur 
og bílamerkingar. Þá er vaxandi þáttur 
framleiðslunni starfrænt prentaðar 
vörur. „Munurinn á þessum tveimur 
prentaðferðum er einkum að í silki-
prentun fást skarpari litir, en starfrænu 
prentunni fleygir fram og gæðin batna 
með hverju árinu sem líður“ segir Örn 
Smári Gíslason. Nýju prentararnir 
bjóða upp á fulkomnar prentanir á 
striga, bílafilmur og ljósmyndapappír. 
Er nú hægt að prenta myndir í allt að 
160 cm breidd og í nær ótakmarkaða 
lengd. 

Staðsetningin á fyrirtækinu á Ísa-
firði er alls ekki sjálfsagt mál. Að sögn 

Arnar Smára er flutningskostnaður 
útgjaldaliður sem munar um. Til-
gangurinn sé hins vegar að styrkja 
atvinnulíf á Ísafirði og frá því verður 
ekki vikið. En til þess að lækka kostn-
aðinn er lagerinn fyrir fánastangirnar 
fyrir sunnan enda eru þær fluttar inn 

frá Danmörku. Það er vissulega ekki 
hlaupið að því að reka framleiðslufyr-
irtæki á Ísafirði sem selur vörur sínar 
að mestu út fyrir svæðið. „Það kostar 
útsjónarsemi og yfirlegu, en það eru 
líka ótvíræðir kostir að vera hér“ segir 
Örn Smári Gíslason að lokum. 

Ómar Már jónsson.

Örn Smári Geirsson, framkvæmdastjóri og Ósk Mubaraka, hönnuður.

Patreksfirðingurinn Örn Smári Geirsson heldur á rauðum sjómannadagsfána. 
Rauður fáni er fyrir Vatneyringa og blár fyrir Geirseyringa.
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Allir skipta máli 
- Viðtal við Höllu Tómasdóttur forsetaframbjóðanda

Það var engin tilviljun að ég hóf kosningaferðalag mitt um landið á Vest-
fjörðum í byrjun apríl. Ég er stolt af því að eiga rætur að rekja til Vestfjarða, 
en forfeður mínir og mæður koma úr Skálavík og Bolungarvík og nafn mitt 
kemur frá Ísafirði. Móðir mín Kristjana Sigurðardóttir, dóttir Sigurðar 
Péturssonar og Ínu Jensen, ólst upp í 10 systkina hópi í Djúpuvík á Ströndum. 

Fyrir nokkrum árum gekk ég á slóðir 
forfeðra inn á Ingjaldssand og heim-
sótti leiði fjölskyldumeðlima að Holti 
í Önundarfirði og á Flateyri. Á sunnan-
verðum Vestfjörðum á ég einnig frænd-
fólk og tengdafólk, en bróðir afa var 
lengi oddviti og sveitarstjóri á Patreks-
firði og eldri systir mín er gift Tálkn-
firðingi. 

Heimsóknin á Vestfirði var áhuga-
verð í alla staði. Ég hreifst af þeim 
drifkrafti sem einkenndi heimamenn 
og ég sannfærðist enn frekar um að fjöl-
breytni í atvinnu og búsetu er íslensku 
þjóðinni afar verðmæt. 

Fólkið í landinu 
skiptir máli
Ég hef alltaf verið innblásin af náttúru 
Vestfjarða, en í þessari heimsókn var 
það ekki síður fólkið og atorka þeirra 
sem heillaði. Ég hef talsvert starfað að 
frumkvöðlamálum og því var sérstak-
lega ánægjulegt að heimsækja nokkur 
frábær frumkvöðlafyrirtæki. Í Bol-
ungarvík hitti ég flottar frumkvöðla-
konur sem standa að baki Dropanum 
sem og Hálfdán og hans fólk sem eru 
að gera mjög áhugaverða hluti hjá 
mjólkurbúinu Örnu. Á Ísafirði fór ég 
í menntaskólann þar sem Þórarinn í 
Fab Lab tók á móti okkur og krakkar 
frá Grunnskólanum í Bolungarvík 
sýndu snilli sína. Að lokum heim-
sóttum við 3X, sem var einu sinni lítið 
frumkvöðlafyrirtæki en er í dag orðið 
að 50 manna vinnustað. Kynni mín af 
vestfirsku frumkvöðlastarfi sannfærði 
mig enn frekar um að Vestfirðir eiga 
blómlega framtíð fyrir höndum, ég hef 
trú á fólkinu og þeim verðmætum sem 
í því búa. 

Dugnaður og kærleikur
Ég sagði stolt þeim fjölmörgu sem 
spurðu mig „áttu einhverja tengingu 
hingað vestur“ frá mínum uppruna 
og einnig stóðst ég prófið þegar ég var 
spurð, „hvort ég hafi migið í saltan 
sjó“ þótt það hafi verið í fiskverkunar-
störfum á Austfjörðum. Ég er þó ósköp 
venjuleg stelpa úr Kópavoginum, 
pabbi minn var pípulagningameist-
ari og mamma mín þroskaþjálfi. Þau 
brýndu fyrir okkur systrunum að það 
væri mikilvægt að standa á eigin fótum 
og vera ekki upp á aðra kominn og að 
það skipti máli að hugsa vel um þá sem 
þyrftu á aðstoð að halda. Eitt af því 
síðasta sem pabbi minn bað mig um 
að lofa sér var að hugsa vel um þá sem 
lokið hafa sínu ævistarfi. Ég hef náð 
árangri í lífinu með því að vera dugleg 
og leggja hart að mér. Ég hef lagt mig 
fram við að hafa þetta að leiðarljósi 
og við Björn maðurinn minn teljum 
skipta miklu máli að kenna börnum 
okkar að koma fram af virðingu og 
kærleik. Okkur finnst skipta máli 
að halda í heiðri gömlum og góðum 
manngildum, þó að vissulega sé verka-
skiptingin á heimilinu önnur en þegar 
við ólumst upp, Björn sér til að mynda 
að mestu um matseld enda er hann 
menntaður heilsukokkur. Pabbi gat 

helt upp á kaffi en kom annars lítið 
sem ekkert að eldhússtörfum. 

Fjölbreytt starfs- 
reynsla gagnleg
Á æskuárum mínum varði ég sumr-
unum í sveit í Skagafirði. Þar lærði ég 
sannarlega að vinna. Á unglingsár-
unum vann ég svo í fiski í Neskaupstað 
og á Djúpavogi. Þannig kynntist ég ung 
grunnatvinnuvegum þjóðarinnar áður 
en ég öðlaðist fjölbreytta starfsreynslu 
meðfram námi. Fyrstu starfsárin að 
loknu háskólanámi í Bandaríkjunum 
var ég mannauðsstjóri bæði þar ytra 
og síðar hér heima. Ég tók virkan þátt 
í uppbyggingu Háskólans í Reykjavík 
þar sem ég kenndi nemendum á öllum 
aldri og leiddi meðal annars verkefnið 
Auði í krafti kvenna. Ég var í rúmt ár 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, en 
sagði þar upp störfum vorið 2007 til að 
stofna Auði Capital því ég vildi starfa á 
grunni góðra gilda og aukinnar sam-
félagslegrar ábyrgðar. Fyrirtækið fór 
skaðlaust í gegnum efnahagshrunið. 
Í kjölfarið vann ég ásamt góðum hópi 
að Þjóðfundinum 2009, þar sem þjóðin 
kom saman og ræddi sína framtíðarsýn 
og grunngildi. Ég tel skipta máli að for-
seti búi yfir fjölbreyttri starfsreynslu, 
hluti af starfi forseta er að leiða saman 
fólk, sætta og sameina, þar tel ég að 
stjórnunarreynsla mín og bakgrunnur 
sem mannauðsstjóri, frumkvöðull og 
kennari komi að góðum notum. 

Jafnrétti fyrir alla
Ég hef mikið beitt mér fyrir jafnréttis-
málum og ég á mér þann draum að við 
Íslendingar verðum fyrst þjóða til að 
ná kynjajafnrétti. Við stöndum fremst 
meðal þjóða á helstu mælikvörðum 
sem horft er til varðandi kynjajafnrétti 
en við getum þó gert enn betur. Það 
er lykilatriði að mínu mati að konur 
og karlar sameinist um að þetta mál-
efni. Kynjajafnrétti er ekki eingöngu 
málefni kvenna, það skiptir vissulega 
máli að stúlkur og konur séu metnar að 
verðleikum og hafi tækifæri til að kom-
ast til áhrifa og valda til jafns við drengi 
og karla, en það skiptir ekki síður máli 
að styðja við drengina og tryggja að 
þeir sæki sér áfram menntun og hafi 
val um fjölbreyttar starfsgreinar. Jafn-
rétti nær þó yfir svo miklu meira en 
kynjajafnrétti. Ég vil að á Íslandi sé 
jafnrétti fyrir alla. Aldur, kyn, uppruni, 
búseta og fjárhagsleg staða mega ekki 
ráða för þegar kemur að tækifærum 
á Íslandi. 

Aftur heim
Það samfélag sem ég ólst upp í ein-
kenndist af dugnaði og náunga-
kærleika. Mig langar til þess að við 
Íslendingar stöndum vörð um þessa 
samfélagsgerð. Ég hef verið svo lánsöm 
að hafa fengið tækifæri til að mennta 
mig og starfa erlendis, bjó um margra 
ára skeið í Bandaríkjunum og síðar í 
Bretlandi og á Norðurlöndunum, en 
ég kem alltaf aftur heim því samfélagið 
og náttúran eru mér dýrmæt. Af þeim 

löndum sem ég hef fengið að kynnast, 
tel ég Ísland vera það besta til þess að 
alast upp í og því eru börnin okkar 
sammála. 

Ég á mér þann draum að íslensk börn 
og ungmenni fái tækifæri til að ferð-
ast til annarra landa, læra tungumál 
og verða menningarlæs, en ég vil að 
þau langi til þess að koma aftur heim. 
Ég vil að þau sjái Ísland sem landið 
þar sem gott er að búa, eignast fjöl-
skyldu, skapa verðmæti og láta til sín 
taka. Börn okkar og náttúran eru hinn 
raunverulegi auður þjóðarinnar, það er 
mikilvægt að hafa hugfast. Ég tel einnig 
mikilvægt að Ísland sé í fararbroddi 
þjóða hvað varðar að bjóða þegnum 
sínum að eldast við aðstæður sem við 
erum sátt við eftir langa starfsævi. 
Pabba var líka umhugað um það, en 
hann vann síðustu starfsárin sín sem 
húsvörður á heimili eldri borgara við 
Sunnuhlíð í Kópavogi. Því miður lést 
hann áður en hann gat notið þess að 
njóta elliáranna en skilaboð hans voru 
skýr: „við eigum að hlúa að þeim sem 

hafa lagt grunninn að uppbyggingu 
samfélagsins sem við búum í.“

Vil opna Bessastaði
Ég tel að við þurfum forseta með fram-
tíðarsýn. Leiðtoga sem hvetur sam-
ferðafólk sitt en er jafnframt þátttak-
andi í samfélaginu. Bessastaðir eiga að 
vera farvergur fyrir vilja þjóðarinnar, 
forseti þarf fyrst og fremst að geta 
hlustað og hlúð að vilja þjóðarinnar 
og hagsmunum allra. 

Þjóðin öll á forsetaembættið í sam-
einingu og ég vil opna Bessastaði. Það 
er mikilvægt að allir landsmenn, og þá 
sérstaklega börnin okkar, fái tækifæri 
til að kynnast menningararfi okkar 
Íslendinga. Ég vil bjóða börnum í 
heimsókn til að skoða fornminjar 

sem finna má á Bessastöðum sem og 
ýmsa muni og minjar sem tengjast lýð-
veldissögu okkar. Ég vil halda menn-
ingaratburði í túninu, taka virkan þátt 
í íslensku samfélagi og styðja við þau 
fjölmörgu góðu verkefni sem fólk og 
félagasamtök leiða um allt land. Ég vil 
vera duglegur forseti sem í senn ræktar 
garðinn heima og virkjar sitt alþjóðlega 
tengslanet í þágu mennta, menningar 
og atvinnulífs. 

Sameinumst um  
það sem skiptir máli
Hvert sem ég fór í heimsókn minni 
til Vestfjarða, hvort sem það var hjá 
fyrirtækjunum, í Stjórnsýsluhúsinu á 
Ísafirði eða í pottinum í sundlaug Bol-
ungarvíkur, fann ég mikinn samhljóm 
meðal fólks um að hér þurfi að byggja 
upp traust á stjórnmálum og innleiða 
þau grunngildi sem við sem þjóð 
viljum byggja okkar samfélag á. Þessi 
gildi eru heiðarleiki, virðing, jafnrétti 
og réttlæti. Við stöndum á tímamótum 
og nú er rík þörf á að sameina og sætta. 
Ég tel að forsetaembættið geti leitt 
samtal um uppbyggingu trausts og 
innleiðingu þessara gilda. Það er nefni-
lega þannig að þegar við tölum saman 
sem manneskjur þá erum við miklu 
oftar sammála en ósammála. Allavega 
um þá hluti sem virkilega skipta máli. 
Við erum öll í sama liðinu, Íslandi.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is



14 2.  júní  2016

Menntaskólinn á Ísafirði
www.misa.is

Innritun stendur yfir fyrir nám á haustönn 2016.
Nemendur geta sótt um í gegnum heimasíðu skólans, www.misa.is

25 ára og eldri eru velkomin í bóknám ef laust pláss er í áföngum.  
Ekkert aldurstakmark er í verk- og starfsnám.

Fjarnám
MÍ býður upp á fjarnám í fjölmörgum áföngum og er auk þess í samstarfi við Fjarmenntaskólann  
(www.fjarmenntaskolinn.is). Frekari upplýsingar um fjarnám má finna á heimasíðu skólans,  
www.misa.is/fjarnam, og þar er einnig hægt að skrá sig.

Nám með starfi (kennt í fjarnámi og staðbundnum lotum) 
• Skipstjórnarbraut A og B (skip styttri en 24 metrar). 
• Félagsliðanám.
• Matartækni.

Upplýsingar um námið veita Heiðrún Tryggvadóttir áfanga- og 
gæðastjóri (heidrun@misa.is, s. 450 4400) og Hildur Halldórsdóttir 
aðstoðarskólameistari (hildur@misa.is, s.450 4400).  

Verk- og starfsnámsbrautir
Félagsliðanám
Grunnám bíliðngreina
Grunnnám hár- og förðunargreina
Grunnám málmiðngreina
Grunnám rafiðna
Húsasmíði
Matartækni
Skipstjórn A og B
Sjúkraliðabraut
Stálsmíði
Vélstjórn A og B

Brautir til stúdentsprófs
Eldri námskrá:
Félagsfræðabraut
Náttúrufræðabraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Ný námskrá:
Félagsvísindabraut
Náttúruvísindabraut
Opin stúdentsbraut (mögulegt fram-
hald af lista- og nýsköpunarbraut sem 
og verk- og starfsnámsbrautum)

Styttri námsbrautir
Framhaldsskólabraut
Lista- og nýsköpunarbraut

Sérnámsbraut (starfsbraut)

Brautir í boði

Út er komin bókin, Frum-
herjar í útvarpsvirkjun -  
frásögn 17 útvarpsvirkja af 

lífi sínu og starfi. Bókin tengist mjög 
tækniþróun í sjávarútvegi, útvarpi, 
sjónvarpi, tölvum og kvikmyndum. 
Útvarpstæknin hafði mikil áhrif á líf 
og starf sjómanna og átti sinn þátt í 
hraðri þróun útgerðar. Bókin er 319 
síður með 247 myndum og kostar 
7900 kr. Pantanir, svör, sendist 
ásamt heimilisfangi og kennitölu 
á pvs@simnet.is, sími: 863 7057. 
Leturprent, úgefandinn, mun síðan 
senda bókina (bækurnar) til við-
komandi. 

Margir kunna að meta bókina eins og fyrirtæki sem tengja
st útvarpvirkjun, rafeindavirkjun ásamt sjávarútvegs
fyrirtækjum og einstaklingum.

• „Hvernig fóru Íslendingar að því að takast á við 
tæknivæðingu síðustu aldar?... Í þessari einstöku bók segja 
þessir frumkvöðlar hver sína sögu með sínum eigin orðum. 
“Frásagnirnar eru teknar orðrétt eftir þeim og eru ljós
lifandi lýsing af aðstæðum og umhverfi  þessara manna  
sem báru hitann og þungann af þessari byltingu.”
Finnur Torfi Guðmundsson, loftskeytamaður og kennari 
við Tækniskólann í Reykjavík

• „Bókin er varðveisla atvinnusögunnar og um leið minnisberi frumkvöðla í atvinnu
grein hvar tækniþróun hefur ætt áfram hraðar en í flestum öðrum greinum.”
Kristján Vilhelmsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja

• „Afar læsileg og merkileg bók um persónulega sögu fjölda manna sem helguðu líf 
sitt útvarpstækninni - þeirri tækni sem okkur finnst svo sjálfsögð hversdags en breytti 
öllu í samskiptum, afþreyingu og öryggismálum þjóðarinnar á 20. öld.”
Örlygur Kristfinnsson forstöðumaður Síldarminjasafns Íslands.

• Skemmtileg og fróðleg bók um þá menn sem fyrstir gáfu sjómönnum þá sýn og 
þann skilning sem þeir hafa á starfsumhverfi sínu  í dag.”
Pétur H.  Pálsson framkvæmdastjóri  Útgerðarfélagsins Vísis hf 

• Við lestur bókarinnar gerði ég mér grein fyrir hvað hún geymir einstakan  fjársjóð 
heimilda um þróun í fjarskiptasögu  Íslands.Þar kemur vel fram hvernig bjarga 
þurfti hlutunum við lítið úrval mælitækja og varahlutaskort. Ég vil því þakka  fyrir 
þetta ómetanlega framlag til sögu útvarpsvirkjunar. Það sem mér finnst dýrmætast 
við þessa bók er að takast skyldi að skrá sögu þessara manna því síðar meir  er það 
mikilvægt fyrir komandi kynslóðir sækja í þann viskubrunn.
Sigurður Harðarson rafeindavirkjameistari, Radíó ehf

Þeir 17 útvarpsvirkjar sem veittu viðtölin eru: 
Ólafur Jónsson, Sigurbjörn Ólafsson, Georg Ámundason, Jóhann V. Sigurjónsson, 
Baldur Böðvarsson, Hilmar Jóhannes    son, Stefán Hallgrímsson, Sigurður Lýðsson, 
Jón Sen, Baldur Bjarnason, Haukur Eggertsson, Sverrir Bergmann, Stefán Sigurðs
son, Þorsteinn Þorvaldsson, Gunnar Skarphéðinsson, Sveinn Jónsson og Halldór J. 
Arnórsson.

Bókin er 319 síður með 247 myndum og kostar 7900 kr.
Pantanir, svör, sendist ásamt heimilisfangi og kennitölu á 
pvs@simnet.is, sími: 863 7057 eða johannes1936@gmail.com, sími 690 8393.
Leturprent, úgefandinn, mun síðan senda bókina (bækurnar) til viðkomandi ásamt 
reikningi.

Frumherjar í útvarpsvirkjun
Hispurslaus frásögn 17 útvarpsvirkja

af lífi sínu og starfi

Frum
herjar í útvarpsvirkjun

Hér er á ferðinni bók sem fjallar um upphaf og þróun útvarpsvirkjunar á Íslandi. 
Bókin samanstendur af viðtölum við flesta þá sem ruddu veginn þar sem fjallað er 
um líf þeirra og störf.  Útvarpsvirkjun á sér tæplega aldagamla sögu á Íslandi.  31. 
desember 1928 var útvarpsvirkjun löggild sem iðngrein. Árið 1916 fór Ottó B. 
Arnar, fyrsti íslenski útvarpsvirkjaneminn, til náms til Bandaríkjanna. Hann var í 
fararbroddi við að kynna fjarskiptaþróunina hér á landi og koma henni á framfæri.

Viðtölin tók Jóhannes Helgason útvarpsvirkjameistari á árunum 1998 til 2012 en 
Páll V. Sigurðsson ritstýrði þeim og bjó þau til útgáfu.

Þeir 17 útvarpsvirkjar sem veittu viðtölin eru: Ólafur Jónsson, Sigurbjörn Ólafsson, 
Georg Ámundason, Jóhann V. Sigurjónsson, Baldur Böðvarsson, Hilmar Jóhann-
esson, Stefán Hallgrímsson, Sigurður Lýðsson, Jón Sen, Baldur Bjarnason, Haukur 
Eggertsson, Sverrir Bergmann, Stefán Sigurðsson, Þorsteinn Þorvaldsson, Gunnar 
Skarphéðinsson, Sveinn Jónsson og Halldór J. Arnórsson.

Bókin er ríkulega skreytt myndum.

Frumherjar í útvarpsvirkjun

Hvernig fóru Íslendingar að því að takast á við tæknivæðingu síðustu aldar? Hvernig 
fóru menn að því að öðlast þá þekkingu og færni sem þurfti til að annast uppsetningu 
og viðhald tækja eins og talstöðva, siglingartækja, fiskileitartækja, útvarps- og sjónvarps-
tækja? Í þessari einstöku bók segja þessir frumkvöðlar hver sína sögu með sínum eigin 
orðum. Frásagnirnar eru teknar orðrétt eftir þeim og eru ljóslifandi lýsing á aðstæðum og 
umhverfi  manna sem báru hitann og þungann af þessari byltingu. 

Kærar þakkir Jói fyrir þitt frábæra framtak.
Finnur Torfi Guðmundsson, loftskeytamaður.

Jóhannes Helgason
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Hverjir vilja lesa fróðlegar, 
líflegar og alveg einstakar 
frásagnir 17 frumherja í 
útvarpsvirkjun/rafeindavirkjun?

Var (er) ættingi 
þinn útvarpsvirki
rafeindavirki ?

Verkvest: Vestfirðingar sviptir frumbyggjaréttinum

Byggðafesta aflaheimilda
Aðalfundur Verkalýðsfélags 

Vestfirðinga, sem haldin var 
nýlega, kallar í ályktun um at-

vinnu- og kjaramál eftir „ábyrgð stjórn-
valda vegna áfalla sem dynja reglulega 
á vestfirskum sjávarplássum í formi til-
flutnings aflaheimilda út af svæðinu.“ 
Segir félagið að Vestfirðingar hafi í raun 
verið sviptir frumbyggjaréttinum til þess 
að nýta sjálfir sína helstu auðlind sem 
eru gjöful fiskimið. Er kallað eftir raun-
hæfum hugmyndum um byggðafestu 
aflaheimilda. „Fundurinn krefst þess að 
strax verði gerðar viðeigandi ráðstafanir 
til að Vestfirðingar fái að nýta eigin auð-
lindir til að styrkja atvinnulíf og búsetu 
í fjórðungnum.“, 

Misskiptingin óásættanleg
Ályktað var um misskiptinguna í þjóðfé-
laginu og um kjör láglaunafólks, aldraðra 
og öryrkja: 

Aðalfundur hvetur aðildarfélög ASÍ 
til að standa áfram vörð um kjör alls 
launafólks og huga sérstaklega að kjörum 
láglaunafólks, eldriborgara og öryrkja. 
Allt launafólk verður að sýna samstöðu 
í báráttunni við láglaunagrýluna. Við 

megum aldrei sætta okkur við þá mis-
skiptingu sem er að festa sig í sessi í sam-
félaginu. Stéttarfélögin bera þá skyldu 
að tryggja kjör þessarra hópa umfram 
aðrar stéttir og berjast fyrir því af alefli.“

Jöfnun búsetuskilyrða
Ályktað var um jöfnun búsetuskilyrða 
og m.a. krafist þess að komið yrði á 
nothæfu kerfi til jöfnunar flutnings- 
og húshitunarkostnaðar. Krafist var 
þess að ráðist yrði í Hvalárvirkjun og 
Dýrafjarðargöng til þess að tryggja af-
hendingaröryggi raforku og atvinnu-
öryggi með öruggum samgöngum. Þá 
segir í ályktuninni: 

„Gleymum ekki að landsbyggðin 
ráðstafar um 30-80% af sínum tekjum 
á höfuðborgarsvæðinu en höfuðborgar-
svæðið eingöngu 10-20% af sínum 

tekjum í hendur lögaðila á landsbyggð-
inni. Vestfirðingar eru ekki að biðja um 
meira en aðrir. Það eru sjálfsögð mann-
réttindi að búsetuskilyrði á Vestfjörðum 
geti orðið á við það sem best gerist. „

Kostnaðarþátttaka í heil-
brigðiskerfinu
Aðalfundurinn mótmælir þeim 
áformum að breytingar á kostnaðr-
þátttöku í heilbrigðiskerfinu sé fjár-
mögnuð með tilfærslu milli notenda 
heilbrigðisþjónustunnar í stað þess að 
bæta við fé úr ríkissjóði. „Aðalfundur 
Verk Vest bendir á þá staðreynd að í 
dag neita um 6% almennra notenda sér 
um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu eða 
um 7300 manns. Verði breytingarnar 
að veruleika má gera ráð fyrir að um 
10.000 manns muni því ekki sækja sér 
lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Í 
þeim hópi er helst að finna láglaunafólk, 
eldri borgara og öryrkja. Sá hópur getur 
sannarlega ekki tekið á sig boðaðann 
kostnaðarauka þegar tekjur duga þeim 
vart til framfærslu.“

Fram kom á aðalfundinum að mikil 
ásókn hafi verið í styrki úr sjúkrasjóði 

félagsins. Í skýrslu formanns sjúkrasjóðs 
kom fram að sjóðurinn hefði greitt út 
hátt í 1100 styrki til félagsmanna sem 
námu alls kr. 70.985.739 sem er um 
2 milljónum meira en greitt var inn í 
sjóðinn. Var árið 2015 því fjórða árið 
sem gengið var á sjóðinn og lagði stjórn 
sjúkrasjóðs því til breytingar á reglugerð 
sjúkrasjóðs til að draga úr útstreymi úr 
sjóðnum. Samþykkt breyting á reglugerð 
sjúkrasjóðs mun taka gildi 1. júní 2016. 

Afgangur varð á rekstri félagsins 
upp á 7.5 milljónir króna. Samkvæmt 
efnahagsreikningi nema eignir félagsins 
kr.615.122.844 en voru kr.593.011.852 
árið 2014. Bókfært eigið fé í árslok 2015 
var kr.590.013.314 en var kr.578.757.663 
árið 2015. Handbært fé í árslok 
var kr.184.037.932 og hækkaði um 
kr.19.834.844 frá síðasta ári. Eigin-
fjárhlutfall félagsins er 95,92% á móti 
97,6% árið 2014. Iðgjaldatekjur félagsins 
námu um 167,4 milljónum króna árið 
2015 sem er um 10% aukning frá árinu 
2014. Alls eru félagsmenn 1902 þar af 
eru greiðandi félagsmenn að jafnaði um 
1689 alla mánuði ársins, sem er um 9,3% 
fjölgun félagsmanna frá árinu 2014.

Vortónleikar Kvennakórs Ísafjarðar fóru fram í Ísa-
fjarðarkirkju  síðustu viku. Í kórnum eru liðlega 20 
konur og kórstjóri er Bjarney Ingibjörg Gunnlaugs-
dóttir.  Efnisskrá tónleikanna var fjölbreytt með nýju 
efni í bland við eldra. Ísafjarðarkirkja var þéttsetin 
og var kórnum vel fagnað.
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Staldraðu við, njóttu!
Farfuglaheimilin bjóða 

gæða gistingu 

Á 35 Farfuglaheimilum um land allt er alþjóðlegt 
andrúmsloft í heimilislegu umhverfi. 

Upplifðu náin tengsl við náttúru, menningu og 
fjölbreytta afþreyingu á ferð þinni um landið. 
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Nútíma lífstíll kallar á kröfur. Á sama hátt og við höfum væntingar til lífsins - gerum við kröfur til eldhússins okkar. 
Góð hönnun laðar fram vellíðan á heimilinu. Þetta á við um nýja eldhúsið frá HTH sem við köllum Athena Light Ash. 
Ljósar spónlagðar hurðar þar sem spónninn dregur fram formfegurð ljósa asksins. Gegnheilir kantar umlykja hverja 
hurð og hverja skúffu, og gera innréttinguna sterkari og endingbetri.

Kynnið ykkur fleiri nýjungar á afmælisári HTH í sýningarsal okkar í Lágmúla 8.

Lágmúla 8 • sími 530 2800

nýTTNútíma lífstíll
gerir kröfur

til eldhússiNs
mYNd: atheNa lJÓs sPÓNlagÐur askur / dark-saNd lamiNate


