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Göngur og réttir standa nú yfir á Vestfjörðum. Hér er  réttað í botni í súgandafirði.
mynd: Helga Guðný Kristjánsdóttir.
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Glugga�lmur
Sandblásturs og litaðar �lmur

í miklu úrvali 
 

Skilti og límmiðar

Fánasmiðjan ehf

Varúð hætta
á snjóhruni

Fánasmiðjan ehf

Einkabílastæði
Götuheiti

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Skráðu þig í Bed&Breakfast klúbbinn okkar 
og fáðu betri kjör

s: 426 5000 — booking@bbkefairport.is — bbkeflavik.com

Ertu á leið í flug?

Við geymum bílinn frítt, keyrum þig á flugvöllinn 
og sækjum þig við heimkomu

íshúsið
Er loftrakastigið of hátt?
Grátandi gluggar?

www.ishusid.is - S:566 6000 - ishusid@ishusid.is

Þurrkaðu loftið og 
dragðu úr rakaþéttingu.
Öflug tæki til að draga 
úr líkum á myglusvepp.

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

www.viftur.is

Skráðu þig í Bed&Breakfast klúbbinn okkar 
og fáðu betri kjör

s: 426 5000 — booking@bbkefairport.is — bbkeflavik.com

Ertu á leið í flug?

Við geymum bílinn frítt, keyrum þig á flugvöllinn 
og sækjum þig við heimkomu
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Tónlistasafnið melódíur minn-
inganna vill koma því til skila 
að í október mun að öllu 

óbreyttu Jón kr og Ingimar Oddson 
fara í stúdíó Paradís í Reykjavík og 
syngja tvö gullfalleg lög sem allir sem 
komnir eru til vits og ára sem örugg-
lega ættu allir að þekkja, þeir sem hafa 
áhuga geta haft samband við Jón kr í 
síma 455 -2186 og 847-2542 eða Ingi-
mar Oddson í síma 615-4454

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR

Afkoma Jakobs Valgeirs ehf 
batnaði um 500 milljónir á 
árinu 2015 frá 2014. Hagn-

aður ársins varð 832 milljónir króna 
sem samsvarar um 30% af rekstrar-
tekjum.  Rekstrartekjur og rekstrar-
gjöld breyttust lítið milli áranna 2014 
og 2015. Meginskýringin á auknum 
hagnaði liggur í tekjum af gengismun 
sem varð 415 milljónir króna og jókst 
úr 64 milljónum króna á árinu 2014, 
svo og tekjum af framvirkum samn-
ingum sem eru færðar 52 milljónir 
króna.  Þá jukust tekjur Jakobs Val-
geirs ehf af dóttur og hlutdeildarfé-
lögum. Þær urðu 126 milljónir króna 
en voru 51 milljón króna árið áður. 
Mestu munar þar um hlutdeild í af-
komu Fiskmarkaðs Vestfjarða  hf.  
Jakob Valgeir ehf á 38% í Fiskmark-
aðnum og tekjufærir  94,5 milljónir 
króna  af hagnaði hans. Það er mikil 
aukning frá 2014 en þá voru færðar 
36,7 milljónir króna.

Eiginfjárstaða Jakobs Valgeirs ehf 
batnar á milli ára og er það nú jákvætt 

um 674 milljónir króna en var nei-
kvætt um 158 milljónir króna í árslok 
2014. Fjárfesting ársins var liðlega 500 
milljónir króna í skipi, áhöldum og 
tækjum og fasteignum. Skuldir fyr-
irtækisins hækka út 7,6 milljörðum 
króna í 8,9 milljarða króna.  Þar af eru 
erlendar langtímaskuldir 7,3 millj-
arðar króna.  Tekin voru ný langtíma-
lán á árinu upp á 8,6 milljarða króna. 
Veltufjármunir hækka milli ára um  
700 milljónir króna. Munar þar mestu 
um hækkun á kröfum á tengd félög  
um 310 milljónir króna og hækkun á 
handbæru fé um 360 milljónir króna.

Ekki eru gefnar upplýsingar í 
ársreikningi 2015 um tekjur af 
kvótaleigu. En árið 2014 námu 
þær 389 milljónum króna.  Þá eru 
ekki heldur upplýsingar um þann 
afla sem seldur var á markaði inn-
anlands, en árið 2014 var selt fyrir 
425 milljónir króna og til eigin fisk-
vinnslu fyrir 662 milljónir króna. 
Engar breytingar urðu á kvótaeign 
fyrirtækisins á árinu.

Jakob Valgeir ehf: 
Viðsnúningur vegna 
gengismunar

Nýlega er komin út skýrsla Hag-
stofu Íslands um afla, aflaverð-

mæti og ráðstöfun afla árið 2015. Þar 
kemur fram að verð á þorski á inn-
lendum fiskmarkaði var 287 kr/kg. 
Um 37.000 tonn af þorski voru seld á 
fiskmarkaði sem er um 15% af öllum 
veiddum þorski. Langmest eða um 71% 
eða um 172 þúsund tonn voru seld í 
beinum viðskiptum milli útgerðar og 
fiskkaupanda. Meðalverðið í þeim 
viðskiptum var 223 kr/kg.  Sjófrystur 

þorskur var um 13% og meðalverðið 
348 kr/kg.  raunverðið breyttist þannig 
á milli ára að á innlendum mörkuðum 
lækkaði það um 0,6%. Sjófrystur fiskur 
hækkaði um 6,6% og í beinni sölu varð 
hækkun um 6,9%.

Ef fiskverð í beinni sölu hefði verið 
það sama og á innlendum fiskmörk-
uðum hefði það orðið 11 milljörðum 
króna hærra. Laun sjómanna hefðu 
líklegar orðið 3 - 4 milljörðum króna 
hærri.

11 milljarða króna lægra fiskverð

Lilja Rafney Magnúsdóttir, al-
þingismaður varð hlutskörpust 
í prófkjöri Vinstri grænna í 

Norðvesturkjördæmi. Lilja Rafney 
fékk 328 atkvæði í 1. sætið. Aðeins 
21 atkvæðum á eftir kom Bjarni Jóns-
son, Sauðárkróki með 307 atkvæði í 1. 
sætið. Bjarni varð í öðru sæti þegar 
talin voru saman atkvæði í 1. og 2. 
sæti. Þriðja varð Dagný Rósa Úlfars-
dóttir og Lárus Ástmar Hannesson, 
varaþingmaður  endaði í 4. sæti. Lárus 
hafði gefið kost á sér í 1. - 2. sæti og var 
talinn sigurstranglegur en varð þegar 
upp var staðið býsna langt frá þeim 
Lilju Rafney og Bjarna með aðeins 112 
atkvæði í 1. sætið.

Á kjörskrá voru 1102. Af þeim 
greiddu 859 atkvæði og 787 þeirra 
voru gild. Ógild atkvæði voru 72, sem 
eru 51 atkvæði fleiri en munurinn var 
á milli efstu manna. Skrifstofu VG var 
send fyrirspurn um hvað það hefði 
verið sem leiddi til þess að svo mörg 
atkvæði hefðu verið dæmd ógild en 
svar hafði ekki borist þegar blaðið fór í 

prentun. Fyrir fjórum árum voru ein-
ingis 439 á kjörskrá. Þá greiddu 139 
atkvæði og af þeim voru aðeins 83 gild. 
Ógild atkvæði þá voru 56 talsins eða 
rúmlega 40%. Greinilegt er að eitthvað 
þarfnast endurskoðunar hjá Vinstri 
grænum fyrst svo mörg atkvæði verða 
ógild. Ekki liggja fyrir upplýsingar um 
það hvort niðurstaða prófkjörsins 

hefði orðið önnur ef ógildu atkvæðin 
hefðu verið gild.

Samkvæmt upplýsingum blaðsins 
fjölgaði gífurlega á félagaskrá Vinstri 
grænna fyrir prófkjörið. Félagar voru 
um 500 og fjölgaði um 600 manns. 
Einkum bar á fjölgun á Vestfjörðum 
og í Skagafirði.

Lilja Rafney sigraði 
í krófkjöri VG

Samkvæmt heimildum blaðsins 
Vestfirðir hefur embætti Hér-
aðssaksóknari hafið rannsókn 

á veiðum Jóns Hákons BA 61 þann 
30. nóvember 2015. Þá er skráð sam-
kvæmt gögnum Fiskistofu að báturinn 
hafi landað 25 kg af þorski veiddum 
á sjóstöng. Á grundvelli þess afla var 
bátunum úthlutað 267 tonna byggða-
kvóta. Áætlað verðmæti byggðakvótans 
er um 57 milljónir króna. Fjallað var 
um atvikið í blaðinu í febrúar á þessu 
ári og kom þá fram að báturinn hefði 
verið í slipp á Akranesi og efast var um 
að báturinn hefði nokkuð farið á veiðar 
af þeim sökum. Eins var samkvæmt 
heimildum blaðsins enginn lögskráður 
á bátinn þennan dag. 

Eftir því sem næst verður komist 

hefur Fiskistofa sent málið til emb-
ættis Hérðassaksóknara til rannsóknar 
og beinist rannsóknin m.a. að því 

hvort aflinn 25 kg hafi verið veidd á 
bátnum Jóni Hákon BA  61 eins og 
gefið var upp.

Jón Hákon BA 61: 
Héraðssaksóknari rannsakar

Prófkjör Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi 2016   

Nafn    1. sæti 2.sæti 3.sæti 4. sæti alls 1.-6. sæti
Lilja rafney magnúsdóttir  328 119 37 29 540
bjarni Jónsson   307 52 29 14 442
Dagný rósa Úlfarsdóttir  1 102 256 108 576
Lárus Ástmar Hannesson  112 174 57 60 481

Ný lög frá Jóni kr.



LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélinaÍ þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.

ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.
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Hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar hafa komið sér í þá stöðu að 
stuðningur við þá er í algeru lágmarki og hefur aldrei verið rýrari að 
vöxtum síðustu 100 árin. Í síðustu könnunum eru flokkarnir fjórir, 

Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylking og Vinstri græn með samtals 
innan við 60% af fylginu.  Í síðustu könnun Gallup eru Framsóknarflokkur og 
Sjálfstæðisflokkur samtals með aðeins 35% fylgi og hinir tveir Samfylking og 
Vinstri græn enn minna eða aðeins 24%. Í könnun MMR er mælingin svipuð. 
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mælast samanlagt með 32% fylgi og 
Samfylkingin og Vinstri græn eru með 21% fylgi. Í annarri könnunnini eru 
flokkarnir fjórir samanlagt eða 53% fylgisins og í hinni eilítið meira eða 59%.  
Til samanburðar má nefna að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn 
höfðu allt fram til kosninganna 2009 aðeins einu sinni mistekist að fá hreinan 
meirihluta á Alþingi.

Traust á þessum höfuðflokkum íslensks stjórnmálakerfis hefur aldrei verið 
lægra sem sést best á því að traust á Alþingi mældist aðeins tæplega 14% í 
könnun MMR sem birt var í desember 2015.  Í sömu könnun sögðust 52% bera 
lítið traust til Alþingis. Þetta er hroðaleg útkoma sem verður enn dapurlegri 
þegar upplýst er að í sömu könnun naut sjálft Evrópusambandið mikils traust 
hjá hartnær tvöfalt fleiri Íslendingum eða 23% þrátt fyrir alla erfiðleikana sem 
hrjá sambandið.  Einn eindregnasti Evrópusinni í íslenskum stjórnmálum um 
langt árabil, Jón Baldvin Hannibalsson, lýsir  Evrópusambandinu sem brennandi 
húsi um þessar mundir.  Fyrir hvern einn sem ber traust til fjórflokksins þá eru 
tveir sem vilja ganga inn í logandi hús Evrópusambandsins. 

Óheilindi og ótrúverðugir
Það sem fyrst og fremst er að verða flokkunum að falli er það hversu ótrúverð-
ugir þeir eru. Það er lítið samræmi milli stefnu og framkvæmda og skýringar á 
misræminu eru ýmist engar, ófullnægjandi eða hreinn fyrirsláttur.  Endilangt 
ráðherragengi Sjálfstæðisflokksins lofaði því fyrir síðustu Alþingiskosningar að 
almenningur fengi að ákveða framhald viðræðna við Evrópusambandið en nú 
er horft framan í almenning án þess að blikna og sagt að það verði ekki. Það er 
ekki hægt að koma fram við kjósendur af meiri lítilsvirðingu en að segja að það 
sé pólitískru ómöguleiki að efna kosningaloforðið.  Sama má segja um loforð 
um að afnema skerðingar á lífeyri til aldraðra. Síðustu ríkisstjórnarflokkar, Sam-
fylking og Vinstri grænir lofuðu hvor um sig fyrir Alþingiskosningarnar 2009 að 
innkalla fiskveiðikvótann og úthluta upp á nýtt fyrst og fremst með uppboðum 
og fengu stuðning meirihluta þjóðarinnar fyrir því. Þessi stefna hvarf strax og 
búið var að telja atkvæðin og þess í stað voru teknar upp samningarviðræður 
við útgerðina um framtíðarstefnuna og að lokum engu breytt. Nú koma þessir 
flokkar með sömu stefnu og ætlast til þess að kjósendur trúi því að einhver 
meining sé þar að baki önnur en að verja auðæfi útgerðarauðvaldsins. Það er 
ekki einu sinni borið við að reyna að gefa skýringar á svikunum að öðru leyti 
en því að fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar kenndi Vinstri grænum um.  

Krafan um nýja flokka
Það er þetta háttalag forystumanna stjórnmálaflokkanna sem hefur grafið undan 
trúverðugleika flokkannna. Þeim er ekki treyst í þeim mæli sem áður var.  Á bak 
við þetta háttalag skín í það hugarfar að stjórnmálaforystan standi utan og ofan 
við kjósendur; hún hafi völdin í sínum höndum að afloknum þingkosningum 
og viti hvað almenningi er fyrir bestu. Eðlilega líkar kjósendum ekki þetta 
framferði og kalla eftir breytingum með því að sýna vaxandi stuðning við aðrar 
stjórnmálahreyfingar. Þær eiga það sammerkt að hafa í forgrunni þá stefnu að 
fela kjósendum vald til þess að ráða málum til lykta. Einkum og sér í lagi þeim 
málum sem mikilvæg þykja. Þetta skýrir hvað best mikinn uppgnag Pírata á 
kjörtímabilinu. Þeir hafa áttað sig á því hver krafa almennings er og hafa svarað 
henni með skýrum hætti, svo sem með mikilli áherslu á stjórnarskrárbreytingar. 

Það kemur því eins og þruma úr heiðskíru lofti þegar það verður morgun-
ljóst eftir prófkjör Pírata í Norðvesturkjördæmi að forysta Pírata sýnir sama 
valdhroka og kjósendur eru að andmæla hvað mest. Prófkjör Pírata meðal 
flokksmanna er greinilega ekki til þess að ákveða hvernig listinn skuli skip-
aður   heldur kemur í ljós að eitthvert flokkseigendafélag telur sig vita betur en 
flokksmennirnir og fer leynt og ljóst í það að breyta niðurstöðunni í samræmi 
við eigin vilja og hefur öll tök á flokknum til þess. Þeir gengu lengra en aðrir 
flokkar í því að ræna lýðræðislegri niðurstöðu. Þar með eru Píratar orðnir hluti 
af því valdakerfi sem þeir hafa hvað mest gagnrýnt. 

Kristinn H. Gunnarsson

Píratar ræna 
lýðræðinu

Leiðari

Kristjana Vagnsdóttir á Þingeyri 
rifjað nýlega upp vísu eftir Elís 

Kjaran Friðfinnsson á Ketilseyri, sem 
hann orti þegar Kristjana varð tvítug.  
Segja má að vísan sé nokkurs konar 
heilræðavísa:

Nú hefur þú séð þinni bernsku á bak
og brosað við fangbrögðum lífsins.
En það er nú vina mín tvítugra tak
að tefla í refskákum lífsins.

Einn af þeim sem hart hafa teflt í 
refskák lífsins að undanförnu er Kári 
Stefánsson. Georg Jóni Jónssyni, bónda 
á Kjörseyri við Hrútafjörð varð að orði 
eftir atganginn í Kára um daginn:

Völlinn Kári veður í hné
vegur títt í meinið.
Þó er manni sagt hann sé
„séní“ inn við beinið.

Það fór ekki framhjá neinum að  
embættismenn kveiknuðu sér undan 
skýrslu Vigdísar Hauksdóttur og þótti 
þeim hart að sér vegið. Vilmundur heit-
inn Gylfason talaði á sínum tíma um 
möppudýrin og Georg Jón minnist þess 
og  segir að “nú hafa einhver möppu-
dýr fengið marbletti vegna „skýrslu eða 
ekki skýrslu“ Vigdísar Hauksdóttir.

Það er slæmt. því þessi dýrategund 
er alfriðuð og hefur nær eilíft líf á rík-
isjötunni.” 

Ef möppudýrin meiðast
við meiningarnar stórar.
Ganga fram sem greiðast
gráti þrungnir kórar.
Og rosalega reiðast
ráðuneytisstjórar.
 
 Bændur eru þessar vikurnar með 

hugann við göngur og réttir. Inn í Djúpi 
skall á þoka í miðjum leitum og Ind-
riði Aðalsteinsson, bóndi á Skjaldfönn 
sagði svo frá:

Tugir smala fóru á fjall
fræknir vel og snjallir.
Yfir þoka skjótt þá skall
en skiluði þó sér allir. 

Ragna Aðalsteinsdóttir á Laugabóli 
hefur alla sína ævi búið í Laugar-
dalnum og unir sér vel eins og þessar 
vísur bera með sér:

Inn til dala og út við sæ.
oft má hugann sefa.
Að anda að sér ferskan fjallablæ
fyrir það margt má gefa.

Að ýmsu að hyggja og að  að gá,
ef að menn rasa í spori.
Ég ætla að vera hér meðan ég má,
meðan ég get og þori.
 
Ekki þykir öllum á Vestfjörðum nýi sauð-

fjársamningurinn til þess að hrópa húrra 
fyrir. Indriði Aðalsteinsson er einn þeirra:

Fáir bændum gefa gaum
greitt því versna kjörin.
Forystan er fjarska aum
og finna ekki svörin.

Ekki má enda vísnaþáttinn  svo án 
þess að getið sé vandræðanna í Fram-
sóknarflokknum. Indriði tekur saman 
stutta skýrslu um þau:

Þó að gæfi grimmt á bátinn
og glatist bæði traust og kraftur.
Sigmundur er svaka státinn
og segist vera genginn aftur.

Sjónarhringur sumra er þröngur
sama hvar þeir starfa og búa.
Á einskis nýtar afturgöngur
alltof margir virðast trúa.
 

 Ekki fleira að sinni. 
Með haustkveðjum,

Kristinn H. Gunnarsson

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Síðastliðin laugardag var formlega 
opnaður Örnefnavefur Fron-
minjafélags Súgandafjarðar. 

Birkir Friðbertsson í Birkihlíð í Súg-
andafirði sem hefur leitt verkefnið frá 
upphafi hleypti kynningunni úr hlaði 
og flutti afar fróðlegan fyrirlestur um 
aðdraganda verksins og framvindu 
þess. Sagði hann m.a. frá því hvernig 
hann hefur farið í gegnum allar 
örnefnaskrár, kort og heimildir og rætt 
við staðkunnuga til að afla sem bestra 
upplýsinga. Með þessu verki er búið 
að koma á einn stað öllum þekktum 
örnefnum fjarðarins á svæðinu frá 
Sauðanesi til Öskubaks og frá fyrstu 
tíð til dagsins í dag.

Hægt er að að fletta í opnum ljós-
myndavef Ljósmyndahópur Forn-
minjafélagsins

Á Örnefnavefnum má sjá á ljós-
myndum nákvæma staðsetningu allra 

eða langflestra örnefna fjarðarins. Til 
viðbótar hefur Birkir einnig tekið 
saman þekktar göngu- og reiðleiðir 
og fiskimið. Allt er þetta aðgengilegt 
á vefnum.

Um er að ræða merkan áfanga í sögu 
fjarðarins og einstætt verk og ómet-

anlega vinnu fyrir menningarsögu 
Súgandafjarðar.

Slóðin er :   https://fornminjafelag.
smugmug.com/ORNEFNASKRA/ 
B-F-%C3%AD-vinnslu/ 

Myndirnar tók Valdimar Hreiðarsson.

Örnefnavefur Fornminjafélags  
Súgandafjarðar opnaður



NICOTINELL 
LYFJATYGGIGÚMMÍ

Nicotinell Classic/Fruit/Icemint/Lakrids/Mint/Spearmint/Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta 
og auðveldar þeim sem ekki geta hætt eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Notkun hjá fullorðnum 18 ára og eldri: Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið 
í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Þú skalt nota Nicotinell 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að 
hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell 
lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Þegar hætta á reykingum: Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt 
í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring. Þegar dregið er úr reykingum: Nota skal Nicotinell lyfjatyggigúmmí þegar upp kemur reykingaþörf til að lengja reyklaus tímabil og 
draga þannig úr reykingum eins og mögulegt er. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita 
skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Venjulega er ekki mælt með reglulegri notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast 
að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Samtímis neysla á súrum drykkjum t.d. kaffi eða svaladrykkjum getur dregið 
úr frásogi nikótíns í kinninni. Forðast skal súra drykki 15 mínútum fyrir notkun lyfjatyggigúmmísins. Frábendingar: Einstaklingar sem ekki reykja, eru með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eða eru yngri en 18 ára eiga ekki að nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. 
Varnaðarorð og varúðarreglur: Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú: hefur fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- 
og/eða lifrarstarfsemi, með bólgu eða sár í munni, koki, vélinda eða maga, barn á brjósti eða ert á meðgöngu. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sérstakar 
varúðarreglur varðandi hjálparefni: Nicotinell inniheldur sorbitól (E420): Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið. Tyggigúmmígrunnurinn inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu 
slímhúðar. Inniheldur natríum sem þarf að hafa í huga hjá sjúklingum á saltskertu fæði. Sumar bragðtegundir innihalda auk þess maltitól. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar 
sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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Ertu að hætta að reykja? 
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?

Fæst í 6 bragðtegundum!
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Þarftu að ráða iðnaðarmann?
Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Birgitta Jónsdóttir, alþingis-
maður hafði í hótunum við 
Ágúst Beaumont, ritara Pírata á 

Vesturlandi, eftir fyrra prófkjör pírata í 
Norðvesturkjördæmi.  Því hefur Ágúst 
haldið fram í fjölmiðum. Það mun hafa 
gerst á fundi sem Birgitta Jónsdóttir og 
Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Pírata  áttu með Ágústi. 
Frekari lýsing á hótuninni kemur fram 
í tölvusamskiptum milli Ágústar og 
Ísfirðingsins Hafsteins Sverrissonar 
þann 11. september sl. Hafsteinn ákvað 
að innan Ágúst eftir því hvort honum 
hafi verið hótað á fundinum.

Lilja Magnúsdóttir, Grundarfirði 
tók einnig þátt í prófkjörinu og segir 
í grein sem í skrifaði í síðasta tölublað 
blaðsins Vestfirði að Birgitta Jónsdóttir  
hafi beitt sér harkalega fyrir því að 
breyta niðurstöðu prófkjörsins. Bæði 
Hafsteinn Sverrisson og Lilja Magn-
úsdóttir segja að framkvæmdastjórinn, 
formaður framkvæmdaráðs, kosninga-
stjórinn og Birgitta Jónsdóttir hafi öll 
farið af stað eftir prófkjörið og farið 
fram á það við þátttakendur að þeir 
féllust á að niðurstöðu þess yrðu breytt. 
Svipaða sögu segir Ágúst Beaumont, 
Borgarnesi, stjórnarmaður Pírata á 
Vesturlandi.Var farið fram á að nokkrir  
frambjóðendur þar á meðal sigurvegar-
inn Þórður Pétursson og þeir sem urðu 
í þriðja og fjórða sæti myndu færa sig 
neðar og hleyptu Gunnari Ingiberg  
Guðmundssyni upp fyrir sig, en hann 
hafði lent í sjötta sæti.

Ekki rétti Vestfirðingurinn
Hafsteinn Sverrisson segir í samtali við 
blaðið Vestfirði að hann hafi um tíma átt 
rétt á 3. sæti listans eftir hrókeringarnar 
sem forystan hratt af stað og þá 
hafi verið farið fram á það 
við hann að víkja úr því 
sæti fyrir Gunnari Ingi-
berg Guðmundssyni. 
Því hafnaði Hafsteinn 
og taldi slík með öllu 
óviðeigandi og engann 
grundvöll fyrir beiðn-
inni. Rökstuðningurinn 
fyrir erindinu var að það þyrfti 
að hafa Vestfirðing ofar á listanum. 
Hafsteinn benti á í svari sínu til fram-
kvæmdastjóra Pírata, kosningastjóra 

og formanns framkvæmdastjórnar að 
hann væri Vestfirðingur, fæddur þar og 
uppalinn og hefði átt heima á Ísafirði í 
37 ár en hins vegar væri Gunnar Ingi-
berg ekki Vestfirðingur og hefði aldrei 
átt það heima og engu breytti þótt hann 
hefði nýlega flutt þangað lögheimili sitt.  
Svörin sem Hafsteinn fékk voru á þá 
lund að þau væru sammála honum. 
En engu að síður var listinn felldur 

og önnur kosning var knúin fram. 
Hafsteinn Sverrisson var sem sé 

ekki rétti Vestfirðingurinn.
 Hafsteinn sagðist hafa 

fengið sendingu þar sem 
hann var varaður við því 
að skíra frá viðskiptum 

sínum við “Birgittu eða 
aðra í klíkunni” en vill ekki 

gefa upp að svo stöddu hver var 
sendandi. Hafsteinn Sverrisson sagð-

ist ekki kæra sig um að vinna í þessu 
umhverfi og hann færi því að gera 
eithvað annað og yrði ekki á listanum.  

„Ég hefði getað jarðað þig“
Birgitta Jónsdóttir:

Í skilaboðum milli stjórnarmanna í pírötum á Vesturlandi kemur þetta fram:

birgitta Jónsdóttir

Hafsteinn sverrisson



 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Ísafjörður var fyrsti rauði bærinn 
á Íslandi. Rauðir bæir voru bæir 
þar sem sósíalistar eða jafnaðar-

menn náðu meirihluta með stuðningi 
verkalýðshreyfingarinnar. Það gerðist 
víða á Norðurlöndum, í Bretlandi og 
Þýskalandi og fleiri löndum með upp-
byggingu verkalýðsfélaga og kosninga-
rétti almennings á seinni hluta 19. aldar. 
Margir rauðir bæir urðu til svo sem 
Hamborg í Þýskalandi og Árósar í Dan-
mörku. Ísafjörður var rauður bær frá 
árinu 1921 og allt til 1946 og lengi eftir 
það eimdi af áhrifum jafnaðarmanna í 
bænum, jafnvel allt til okkar daga.

Það voru fleiri rauðir bæir á Íslandi. 
Ísafjörður var sá fyrsti 1921, Hafnar-
fjörður næstur 1926 og stóð í aldar-
fjórðung líkt og hér, þá Siglufjörður í 
nokkur ár kringum 1930, en klofningur 
verkalýðshreyfingarinnar þar varð til 
þess að rauði meirihlutinn þar hélt 
ekki. Norðfjörður varð rauður kringum 
1930 undir forystu Alþýðuflokksins, 
en kommúnistar og sósíalistar tóku 
við og héldu bænum rauðum lengur 
en nokkrum öðrum, eða í meira en 
sex áratugi.

Á öllum stöðum voru sömu öfl á 
ferðinni, hvort heldur jafnaðarmenn 
eða sósíalistar héldu um forystutauma. 
Allsstaðar voru verkalýðsfélögin helstu 
bakhjarlar rauða meirihlutans í bæj-
arstjórn og í öllum bæjunum stýrðu 
jafnaðarmenn kaupfélögum, sem 
voru helstu verslunarfyrirtækin hvert 
á sínum stað. Þar að auki stýrðu jafn-
aðarmenn uppbyggingu atvinnulífs-
ins með stofnun samvinnuútgerðar 
á Ísafirði og í Neskaupstað eða bæj-
arútgerðar í Hafnarfirði. Þar að auki 
beittu rauðu meirihlutarnir sér fyrir 

bættum hag íbúanna með margvís-
legum framkvæmdum í skólamálum, 
menningarmálum og öðrum framfara-

málum. Á Ísafirði byggðu kratarnir 
heilt sjúkrahús og kúabú með 27 mjólk-
andi kúm í fjósi.

Hvers vegna Ísafjörður?
Alþýðuflokkurinn var stofnaður 
árið 1916 af sjö verkalýðsfélögum 

í Reykjavík og Hafnarfirði. Sama ár 
voru stofnuð bæði verkamannafélag og 
hásetafélag hér á Ísafirði. Verkamanna-

Rauði bærinn Ísafjörður
Erindi flutt á 100 ára afmælishátíð Alþýðuflokksins, Ísafirði 24. sept. 2016

100 ára afmælishátíð Alþýðuflokksins, Ísafirði
 

Fundurinn var vel sóttur,  
um  70 manns komu og hlýddu  
á framsöguerindi og umræður

Sigurður Pétursson sagnfræðingur:

Myndir: Ólína 
Þorvarðardóttir
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félagið Baldur gekk í Alþýðusambandið 
árið 1917, en Sjómannafélagið ekki fyrr 
en eftir 1920. Alþýðuflokkurinn náði 
fljótlega ágætum árangri í bæjarstjórn-
arkosningum í Reykjavík og Hafnar-
firði, en það var hér vestur á Ísafirði 
sem hann náði óvænt meirihluta í 
bæjarstjórn veturinn 1920-1921. Það 
gerðist þannig að jafnaðarmenn í sam-
starfi við bindindishreyfinguna, iðnað-
armenn og verkalýðsfélögin stóðu að 
sameiginlegu framboði við kosningar 
til bæjarstjórnar. Að baki því var langur 
aðdragandi. 

 Ísafjarðarkaupstaður óx hratt eftir 
1890 þegar íbúafjöldinn tók að nálgast 
fyrsta þúsundið, en einkum eftir 1902 
þegar vélbátabyltingin hóf  innreið 
sína hér á landi með fyrsta vélbátnum 
sem fór til fiskveiða hér við land. Vél-
bátabyltingin breytti byggðamynstr-
inu þannig að byggðin þéttist á þeim 
stöðum sem gátu boðið góða höfn og 
þjónustu. Útvegurinn var ekki lengur 
bundinn við annes og útróðrastaði 
sem næst miðunum. Ísafjörður tók 
kipp og það fjölgaði um 750 manns 
í bænum, frá 1901-1910. Íbúafjöldinn 
náði hátt á annað þúsund og það bjuggu 
næstum allir fyrir neðan kirkju. Verka-
fólki og sjómönnum fjölgaði mest á 
þessum tíma, því með fjölgun báta 
fylgdi aukinn afli sem verkaður var á 
saltfiskreitunum sem breiddu sig um 
alla eyrina. Verkafólk, karlar og konur, 
voru langfjölmennasta vinnustéttin í 
bænum og sjómenn og iðnaðarmenn 
voru einnig fjölmennir. Þar við bættust 
svo kaupmenn og embættismenn og 
þjónar þeirra. Það voru hinu breiðu 
stólpar í bænum, sem réðu mestu í bæj-
armálunum. Meðal annars lögðu þeir 
sjálfir á sig útsvarið gegnum sérstaka 
niðurjöfnunarnefnd og þess vegna var 
bæjarsjóður yfirleitt tómur og bærinn 
átti ekki neitt.

Á Ísafirði hafði líka þróast ákveðin 
stjórnmálamenning, þar sem hluti 
iðnaðarmanna og alþýðunnar hafði 
uppi andóf gegn ráðandi öflum. Þetta 
andóf byrjaði með Skúlamálunum. 
Þegar Skúli Thoroddsen og Theódóra 
skáldkona settust hér að 1886 og Skúli 
varð sýslumaður í Ísafjarðarsýslu. Hann 
stofnaði fyrsta blaðið sem hér var gefið 
út og Theodóra gaf því nafnið Þjóð-
viljinn. Hann stofnaði Kaupfélag með 
bændunum í Djúpinu, eina saltfisk-
kaupfélag landsins. Og svo þegar hann 
var hrakinn úr embætti af yfirvöldum, 
settist hann á þing og kom í gegn lögum 
um að verkafólk fengi greidd vinnu-
laun sín í peningum. Kaupmennirnir 
og útgerðarmennirnir á Ísafirði voru 
ekki ánægðir með þennan byltingar-
mann. Eftir að Skúli og Theodóra 
fluttu suður á Bessataði og síðar til 
Reykjavíkur, héldu Skúlamenn áfram 
að andæfa kaupmannavaldinu í bæj-
arstjórn. Í landsmálum voru þeir rót-
tækari en aðrir í þjóðfrelsismálum og 
frjálslyndari í skoðunum um réttindi 
almennings.

Þegar góðtemplarareglan festi hér 
rætur fyrir aldamótin 1900, varð hún 
almannahreyfing. Stúkurnar voru 
fyrsti félagsskapurinn sem var opinn 
öllum almenningi, bæði körlum og 
konum. Fólk fór á fundi, lærði að rita 
fundargerðir, halda ræður, syngja í kór 
og leika á sviði. Þar starfaði vinnufólk 
og verkafólk, iðnaðarmenn og kaup-
menn, hlið við hlið, allir jafn réttháir. 
Bindindishreyfingin var móðurhreyf-
ing verkalýðsfélaga, kvenfélaga, íþrótta-
félaga og menningarfélaga og hafði 
mikil áhrif á næstu kynslóðir bæjarbúa.

Iðnaðarmenn á Ísafirði stofnuðu 

félag fyrir aldamótin 1900 til að gæta 
hagsmuna sinna. Góðtemplarar og 
iðnaðarmenn buðu fram fulltrúa sína 
í bæjarstjórnarkosningum. Eftir að 
Verkalýðsfélagið Baldur og Sjómanna-
félag Ísfirðinga voru stofnuð árið 1916 
fóru þau líka að láta til sín taka við 
kosningar til bæjarstjórnar.  Fjórða 
stoðin undir rauða bænum voru jafn-
aðarmenn innan raða hinna félaganna 
og tveir áberandi embættismenn sem 
settust að í bænum skömmu fyrir 1920. 
Saman mynduðu þessi öfl eitt framboð 
sem náði meirihluta í kosningum til 
bæjarstjórnar árin 1920-1921 og það 
sem meira var hélt honum nær óslitið 
í 25 ár. Forsendan var ný stéttaskipting, 
þar sem verkafólk og sjómenn voru í 
miklum meirihluta, ásamt sjálfstæðum 
iðnaðarmönnum. Bakgrunnurinn var 
sterk félagshefð og stjórnmálamenning 
og loks þegar bættist við öflug og traust 
forystua, var ekki að sökum að spyrja. 
Ísafjörður varð forystubær jafnaðar-
manna á Íslandi.

Hver voru afrek jafnaðar-
manna?
Jafnaðarmenn á Ísafirði settu mark 
sitt á sögu og þróun bæjarins. En þeir 
þurftu að heyja marga orustuna við 
íhaldsöflin. Ekki aðeins í kosningum. 
Reynt var að renna fæti fyrir allar helstu 
framkvæmdir kratanna. Þegar ákveðið 
var að kaupa hæstakaupstaðarlóðina og 
bryggjuna var það kært, þegar ákveðið 
var að byggja sjúkrahús var það kært 
til ráðuneytisins, sagt að bærinn færi á 
hausinn og reynt að fá hreppana í Djúp-
inu til að hætta við samstarf við bæinn 
um málið. Þegar þetta gekk ekki ákváðu 
bankarnir og útgerðin að selja burtu úr 
bænum helminginn af bátaflotanum. 
Útibússtjóri Íslandsbanka skrifaði langa 
grein þar sem hann sagði bæjarstjórn-
ina þrengja að útgerðinni og ofsækja at-
vinnureksturinn með skattpíningu. Og 
hvað gerðu kratarnir þá? Þeir hopuðu 
hvergi, heldur stofnuðu fyrsta útgerðar-
samvinnufélag á landinu, létu smíða 

sjö stóra vélbáta í Noregi og Svíþjóð og 
tóku þannig forystu í atvinnumálum 
bæjarins. Þegar kreppan mikla lagðist 
að eftir 1930, áttu Ísfirðingar atvinnu-
tæki sem ekki urðu af þeim tekin, héldu 
uppi atvinnu og fleyttu þeim gegnum 
erfiða tíma. 

Til að kóróna stöðu sína í bænum 
reistu verkalýðsfélögin stórhýsi alþýð-
unnar á besta stað í bænum. Alþýðu-
húsið var byggt í miðri kreppunni, 
1934-1935, undir forystu Hannibals 
Valdimarssonar. Þegar verkamenn og 
sjómenn grófu grunninn í sjálfboða-
vinnu og lögðu sjúkrasjóði félaganna 
fram sem tryggingu fyrir byggingarláni, 
kallaði íhaldið það þjófnað og grunninn 
þjófagryfju.

Áhrif þessara ára sjást greinilega 
enn. Nöfnin á götunum voru poppuð 
upp í anda 20. aldar. Og þó að göturnar 
væru ekki nefndar í höfuð á helstu 
foringjum rauðliða, einsog gert var 
í Sovétinu og víðar, þá varð Steypu-
húsagata að Sólgötu, Templaragata að 
Hrannargötu, Spítalagata að Mánagötu 
og Bankagata að Mjallargötu. Guðjón 
Samúelsson húsameistari gerði fyrsta 
bæjarskipulag á landinu fyrir Ísafjörð. 
Þar var Túngatan teiknuð upp og 
Sjúkrahúsið stóð miðsvæðis á Eyrartún-
inu. Miðbærinn varð til eftir að kaup-
staðurinn keypti lóðir og mannvirki 
í Hæstakaupstað, þar með bryggjuna 
sem varð Bæjarbryggjan. Og húsaröðin 
í Hafnarstrætinu frá Silfurtorgi og upp 
að Kaupfélagi var byggð 1927-1931, að 
hluta í Jugend-stíl millistríðsáranna. 
Hús sem eru dæmigerð fyrir evrópskar 
borgir: verkstæði og verslanir á jarð-
hæð, íbúðir á annarri hæð og vinnu-
konuherbergi í risinu.

Með Hafnarstrætinu og Silfurtorgi 
tókst að mynda miðbæjarkjarna sem 
fáir bæir á Íslandi geta státað af. Og 
upp af bæjarbryggjunni, innkom-
unni í bæinn þegar enn var siglt á 
skipum milli byggðarlaga, þá blasti 
við stórhýsi verkalýðsins, Alþýðu-
húsið. Þannig að þegar ferðamenn 

stigu á land á Bæjarbryggjunni horfðu 
þeir uppá tvo helstu stólpa Rauða bæj-
arins, hús Kaupfélagsins og Alþýðu-
hús verkalýðsfélaganna. Seinna komu 
svo Gagnfræðaskólinn, Sundhöllin, 
verkamannabústaðirnir og Húsmæðra-
skólinn á saltfiskreitunum sem bærinn 
eignaðist. Síðasti reiturinn í Hæsta varð 
að Blómagarðinum við Austurvöll.

Það var ekki bara Alþýðuhúsið sem 
var byggt í miðri kreppunni. Bátahöfnin 
í Mjósundunum var gerð og Rafveitan 
í Engidal líka. Þannig var séð fyrir 
þörfum atvinnulífsins og íbúanna. Sam-
vinnufélagið hélt uppi fullri atvinnu öll 
kreppuárin, þó erfiðleikar steðjuðu að, 
bærinn setti á fót fyrstu rækjuvinnslu 
á landinu og þegar einkaframtakið 
gafst upp á útgerð eina togara bæjar-
ins, tók bærinn við og stofnaði útgerð 
í samvinnu við fjársterka einstaklinga. 
Kratarnir virtust hafa öll tök á bænum 
undir stjórn þeirra Hagalíns og Hanni-
bals. Samvinnufélagið og Kaupfélagið 
voru helstu atvinnufyrirtækin, jafn-
aðarmenn réðu verkalýðsfélögunum 
og fleiri félagasamtökum. Það er sagt 
að kratarnir hafi ráðið Knattspyrnufé-
laginu Herði í marga áratugi.

Upp úr stendur að jafnaðarmenn 
á Ísafirði stóðu við sitt. Þeir hrintu í 
framkvæmd því sem þeir lofuðu. Þeir 
lögðu málin upp í verkalýðsfélaginu. 
Þar voru þau rædd og mótuð og svo 
voru þau kynnt í blaðinu Skutli og 
keyrð í gegnum bæjarstjórn. Og fram-
kvæmdin var í höndum traustrar 
forystu, sem hafði stuðning fólksins 
að baki sér. Kaupin á Hæstakaupstað 
og síðar Neðstakaupstað, bygging 
sjúkrahússins, rekstur kúabús, stofnun 
Samvinnufélagsins og smíði sjö stórra 
vélbáta, stofnun rækjuverksmiðju og 
uppbygging rafveitu. Ísafjarðarkratar 
létu verkin tala. Og áhrifin náðu langt 
út bæinn.

Alþýðuflokkurinn var stærsti flokk-
urinn í bænum, allt fram yfir 1950. En 
Sjálfstæðisflokkurinn og sósíalistar 
náðu að fella Rauða meirihlutann árið 

1946. Þeir stjórnuðu saman næstu 
fjögur árin, stofnuðu ekki bæjarút-
gerð, heldur hlutafélag um togaraút-
gerð, en svo sprakk það samstarf. Þá 
tók við annað tímabil Alþýðuflokksins 
í meirihlutasamstarfi við aðra næstu tvo 
áratugina. Fyrst í samstarfi við sósíalista, 
þá framsóknarmenn og loks bæði fram-
sókn og sósíalista. Á þeim tíma var Jón 
Guðjónsson lengi bæjarstjóri, traustur 
jafnaðarmaður. Eftir 1970 riðlaðist allt 
og þá komst Sjálfstæðisflokkurinn að og 
var í meirihluta meira og minna í fjóra 
áratugi, en aldrei einn. Sjálfstæðismenn 
hafa aldrei náð meirihluta á Ísafirði eða 
í Ísafjarðarbæ. Það er gott að muna það. 
En í síðustu kosningum 2014, náði ný 
fylking jafnaðarmanna, félaghyggju-
fólks og frjálslyndra hreinum meirihluta 
í bæjarstjórn, í fyrsta sinn í 50 ár. Er 
Ísafjörður aftur að verða rauður bær?

Ísafjörður: Bleiki bærinn
Í bæjarstjórninni hér eru jafnaðarmenn 
aftur í forystu fyrir nýrri breiðfylkingu, 
settri saman af jafnaðarmönnum, fé-
lagshyggjufólki og frjálslyndum öflum, 
sem stjórnar ekki bara á Ísafirði, heldur 
í gömlu vestursýslunni líka, saman 
gerir það Ísafjarðarbæ. Ísafjarðarbær 
er kannski ekki rauður bær núna, en 
allavega bleikur. Enda eru áhrif kvenna 
mun meiri nú en áður var. Og þó að við 
gerum ekki ráð fyrir að nýtt sjúkrahús 
rísi á næstu fjórum árum, enda ekki þörf 
á því. Eða að stofnuð verði samvinnuút-
gerð eða bæjarútgerð, kúabú eða rækju-
verksmiðja, þá má segja að Í-listinn sé 
að mörgu leyti arftaki Skúlamanna, 
Vilmundarkrata, Finns og Hannibals 
og annarra jafnaðarmanna, karla og 
kvenna, í því efni að hann er óháður út-
gerðarvaldinu og stórfyrirtækjunum, en 
byggir grundvöll sinn á almannahags-
munum, þjónustu bæjarfélagsins við 
almenning í bænum, barnafjölskyldur 
og aðra íbúa yngri sem eldri. Með leiðar-
stjörnu jafnaðarmanna í öndvegi, verður 
Ísafjörður kannski aftur rauður.

Erindið er nokkuð stytt.

Mynd: Pálmi 
Gestsson.
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Það var stór dagur á Flateyri Þegar 
tekið var á móti nýju skipi þann 
27. maí 1966. Fólk mætti með 

gleði í hjarta og sól í sinni til að taka á 
móti einu glæsilegasta skipi síldveiði-
flotans.

Bryggjan á var þéttskipuð þegar 
Sóley ÍS 225 lagði að eftir heimferð frá 
Risör í Noregi hvar skipið var smíðað 
fyrir Kaupfélag Önfirðinga.

Minnir að hljómflutnings skáparnir 
sem komu með skipinu hafi heitið 
Radio Nett, um var að ræða stóra 
stofumublu sem innihélt plötuspilara 
og útvarp. Svona mublur voru til í 
öðruhverju húsi í þorpinu.

Trausti Friðbertsson Kaupfélags-
stjóri fékk sjónvarp með skipinu, 
þetta var löngu áður en sjónvarps-
útsendingar náðust í Önundarfirði. 
En greina mátti útlínur í snjókófinu á 
skerminum. Fyrir þá sem ekki muna að 
þá voru skjáir einatt kallaðir skermar 
í upphafi sjónvarpsaldar á Íslandi. Ég 
minnist Trausta í hópi áhugasamra og 
forvitinna þorpsbúa, útskýra hvernig 
veðurspáin væri, hann sagði vel mætti 
greina útlínur og hæðir og lægðir sæj-
ust á skerminum. Fólk var forvitið því 

fæstir þorpsbúa höfðu séð sjónvarp 
þegar þetta var.

En það sem margir muna best við 
komu skipsins eru veitingarnar sem 
boðið var uppá. Solo og sælgæti fyrir 
ungviðið, en fullorðnir og þeir sem 
urðu fullorðnir innan fárra ára fengu 
bjór eins og hver og einn gat í sig látið. 
Þá var bjórinn á pari við sjónvarpið, 
óþekktur á Íslandi og bannaður í 

þokkabót.

Ástin endist eins og skipið
Það efaðist engin um að það voru hetjur 
sem komu með þetta mikla skip heim á 
Flateyri færandi hendi með framandi 
varning og fyrirheit um þénustu og 
mikla vinnu. En skipið kom líka með 
ást í litla þorpið.

Dóttir kaupfélagsstjórans kom með 
skipinu frá Noregi og við heimkomuna 
fór hún með tollinn og tjald og bauð 
ungum dreng í útilegu yfir í Dýrafjörð. 
Í þessa hálfu öld sem liðin er hafa þau 
Sunna og Dagur notið ástarinnar sem 
kviknaði þegar Sóley kom.

Koma skipsins var að vonum 
vítamínsprauta fyrir þorpið, ungir og 
fjörmiklir drengir drengir kepptust við 
komast um borð. Í brúnni stóðu þeir 
Ari Kristjánsson frá Hafnarfirði sem 
var skipstjóri og Garðar Þorsteinsson 
stýrimaður. Skipið var því vel mannað 
og gekk vel eftir því.

Á 50. ára afmæli skipsins í vor bauð 
menningarsjóður Allrahanda til af-
mælisferðar: „Brunað um boðaföll 
Sóleyjar á Suðurlandi“

Tugir manna og kvenna mættu á 
bryggjuna í Hafnarfirði þaðan sem lagt 
var upp í ferðina en skipið hefur legið 
þar við bryggju í sumar.

Kristjana og Erla, dætur Ara skip-
stjóra mættu til að fylgja hópnum úr 
hlaði. Erla hafði orð á því að skip-
stjórnin á Sóley hafi verið sú erfið-
asta sem faðir þeirra hafi tekið að sér. 
Væntingarnar hafi  verið svo miklar 
og von Flateyringa svo einlæg að allt 
gengi vel.

Sóley og Ari í dönskum 
blöðum
Það gekk eftir, skipinu gekk vel og varð 
farsælt fley í áratugi. Í Norðursjónum 
fiskaði Sóley svo vel að dönsk blöð 
birtu myndir af skipinu, Ara skipstjóra 
og áhöfninni. Eitt skipti kom skipið til 
hafnar að morgni og landaði fullfermi 
af síld. Á leiðinni á miðin um miðjan 
sama dag rakst skipið á vaðandi fisk og 
Ari kastaði þegar á torfuna. Skömmu 
síðar var skipið aftur lunningafullt við 
bryggju, smekkfullt af makríl. Það þótti 
danskinum merkilegt að fylla tvisvar 
sama daginn.

Lúxusrúta Gray Line – Allrahanda 
ók hópnum á Suðurland. Á leiðinni var 
rifjað upp að Sóley var einn af fyrstu 

skuttogurum landsins þegar smíðaður 
var toggálgi á skipið í Skipasmíðastöð 
Marzelíusar á Ísafirði. Skipið átti góða 
spretti á trollinu og náði meðal annars 
að vera tekið í landhelgi við Reykjanes.

Oddi hf á Flateyri keypti skipið af 
Kaupfélaginu 1972 og gerði út í fjögur 
ár. Hjálmur hf. var stærsti eigandi 
Odda.

Frá Flateyri var skipið selt til Stokks-
eyrar og auðvitað var komið við á hinni 
sunnlenska heimahöfn og rifjaðar upp 
ýmsar sögur af skipinu.

Í Þorlákshöfn var kíkt á Jóhönnu 
ÁR sem áður hét Vísir ÍS 171 og var 
gerður út frá Flateyri um árabil. Hannes 
Sigurðsson útgerðarmaður tók á móti 
hópnum sem átti með honum góða 
stund á Hafinu Bláa.

Ekki lengi gert...
Á kæjanum í Þorlákshöfn var rifjað 
upp að Guðbjartur Jónsson var eina 
vetrarvertíð fullgildur beitningamaður 
á báðum þessum stóru stálskipum sem 
sóttu stíft. Það féllu fáir dagar úr en 
Bjartur skilaði sínum 16 bölum alla 
daga. Þegar hann var spurður hvernig 
þetta væri eiginlega hægt kom hið 
fræga svar á augabragði: „Það er ekki 
lengi gert að beita í hálftíma.“

Næsti viðkomustaður var í Vogum á 
Vatnsleysu, þangað var skipið að lokum 
selt frá Flateyri. Í vogum var hópnum 
tekið með kostum og kynjum og boðið 
til veislu. 

Gaman var að heyra hinn hálf tíræða 
öldung, Magnús Ágústsson segja frá því 
þegar þeir keyptu skipið. Hann sagði 
að skipstjórinn þeirra, Andrés Ágúst 
Guðmundsson, hafi fiskað svo mikið 
og viljað stærra skip til að fiska meira.

Einar Oddur magnaður
Þeir fóru saman og skoðuðu Sóley sem 
þá lá við bryggju í Hafnarfirði líkt og 

nú. Þeim leist vel á skipið og hringdu í 
Einar Odd og sögðust vilja kaupa það. 
„Það var alveg ótrúlegt að eiga við 
þennan mann, það stóð allt eins og 
stafur á bók. Ég hef ekki átt betri við-
skipti í annan tíma. Það var magnað að 
kynnast þessum manni“ sagði Magnús 
útgerðarmaður í ræðu sinni. 

Þeir skiptu um nafn á skipinu og 
hét það Þuríður Halldórsdóttir GK 
94. Það fór sem lagt var upp með, 
Andrés skipstjóri mokfiskaði á skipið. 
Í Vogum var skipið yfirbyggt og sett 
í það töluvert stærri vél en áður var, 
enda togkrafturinn lítill og stundum 
ekki vitað hvort verið væri að koma 
eða fara í Reykjanesröstinni.

Úr Vogum var skipið selt til 
Húsavíkur og hét þar Kristbjörg. Frá 
Húsavík fór Sóley á Sauðárkrók þar 
sem Dögun gerði það út þar til í vor 
að því var lagt þar sem vélin var enn 
og aftur orðin of lítil. Hjá Dögun hét 
skipið Röst SK 17.  Forráðamönnum 
Dögunar þótti það merkilegt framtak 
og til eftirbreytni að halda með svo 
veglegum hætti uppá afmæli skips.

Brátt mun koma í ljós hvort Sóley 
eigi afturkvæmt til Flateyrar.

GS

Fimmtíu ár frá komu 
Sóleyjar ÍS 225 til Flateyrar

Björn Ingi Bjarnason og Hannes Sigurðs-
son útgerðarmaður í Þorlákshöfn. Hannes 
gerir út Jóhönnu ÁR sem áður var Vísir ÍS á 
Flateyri. Hér er Hannes hlaðin myndum af 
Sóley og Vísi.

Sóley ÍS 225Ásgeir Eiríksson frá Flateyri er bæjarstjóri í Vogum. Hann var í hinum kraftmikla hóp sem 
tók á móti ferðalöngum. Hann hélt smellna tölu, spilaði á ótrúlega litla harmóniku og 
sagði brandara.

Andrés Ágúst Guðmundsson skipstjóri, Magnús Ágústsson útgerðarmaður, Árni Magnússon 
útgerðarmaður og Helgi Samsonarson matsveinn. Þessir menn fylgdu skipinu allan þann 
tíma sem það var gert út frá Vogum.



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

V
H
/1
6-
04
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TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga
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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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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Nýtt aðsetur 

Skemmuvegi 12

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

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

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

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

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

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

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

aðSeNt 50 áRa

Tökum skref inn 
í nútímann í 
vinnubrögðum

Samkórinn 
á afmælisári 

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs. 

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

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

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

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

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

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

F.h. Samkórs Kópavogs
Birna Birgisdóttir Formaður.

Fiðrildið í 
Hamraborg
Snyrtistofan Fiðrildið er ný 

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

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

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

Ný fyRiRtæki
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Þann 22. september 1968 var 
fiskvinnslu- og útgerðarfélagið 
Hjálmur hf.  var stofnað á mjög 

fjölmennum fundi í Samkomuhúsinu á 
Flateyri þann 22. september 1968.

Um nafnið Hjálmur: Nafnið Hjálmur 
var samþykkt á stofnfundi Hjálms hf. 
eftir tillögu Eysteins G. Gíslasonar 
fyrrum kennara á Flateyri. Í greinar-
gerð með tillögu sinni benti Eysteinn á 
að “Hjálmur” væri vörn mikilvægasta 
líkamshlutarins og fyrirtæki sem þetta 
væri slíkt hið sama fyrir byggðarlag eins 
og Flateyri og Önundarfjörð. Fyrir væru 
nöfn félaga á Flateyri í sama dúr svo sem 
“Verkalýðsfélagið Skjöldur” og “Kvenfé-
lagið Brynja.” Þessi tillaga var samþykkt 
með lófaklappi þó ágæt tillaga að öðru 
nafn hafi legið fyrir stofnfundinum í 
upphafi frá fundarboðendum.

Öll þessi félög á Flateyri eiga stór-
afmæli á árinu 2018:

• Kvenfélagið Brynja 100 ára - stofn-
dagur 3. mars 1918

• Verkalýðsfélagið Skjöldur 85 ára - 
stofndagur 21. desember 1933

• Hjálmur hf. 50 ára - stofndagur 22. 
september 1968

Auk þessa var Útgerðarfélagið 
Alda hf.stofnað 1. janúar 1968 og árið 
enduðu Flateyringar með enn einu 
happaskrefinu er hljómsveitin Æfing 
var stofnsett 27. desember 1968 á fundi 
í Verkalýðsfélaginu Skildi í Samkomu-

húsinu á Flateyri. Bæði Alda og ÆFING  
því 50 ára á árinu 2018.

Þá verða Kaupfélag Önfirðinga, 
stofndagur 11. ágúst 1918 og Spari-
sjóður Önundarfjarðar, stofndagur 9. 
ágúst 1918, bæði 100 ára á árinu 2018.

Einungis tvö af þessum félögum 
lifa enn fullu og sjálfstæðu lífi: það 
eru Kvenfélagið Brynja verður 100 ára 
árið 2018 og Hljómsveitin Æfing sem 
verður 50 ára árið 2018. Verkalýðsfé-
lagið Skjöldur er til sem deild í Verka-
lýðsfélagi Vestfirðinga -VERKVEST-

Nú er spurt: Hvað gera Brynja og 
ÆFING með sín afmæli og minningu 
hinna á árinu 2018.

Rétt er að geta hér einnig þriggja ön-
firskra ungmenna félaga sem stofnuð 
voru á árinu 1908 og því með 110 árin á 
afmælisárinu mikla 2018. Ungmenna-
félagið Valþjófur, stofnað 26. janúar 
1908 – Ungmennafélagið Vorblóm á 
Ingjaldssandi, stofnað 22. mars 1908 og 
Ungmennafélag Önfirðinga, stofnað 6. 
desember 1908. Þá skal einnig getið ön-
firska  búnaðarfélagasins  sem toppar 

öll fyrri félögin í aldri.     
Heimild: Sólbakkamenning - gagna-

safn Önfirðingafélagsins í Reykjavík.

Skráð af:  Björn Ingi Bjarnason, stærsti 
aðdándi ÆFINGAR og menningarfulltrúi 
Hljómsveitarinnar ÆFINGAR.

Hjálmur hf. 48 ára
22. september 2016 -  48 ár frá stofnun Hjálms hf. á Flateyri

Skuttogarinn Gyllir ÍS 261 kon nýr til Flateyrar fyrir 40 árum þann 16. mars 1976. Hann var 
byggður í Flekkefjord í Noregi fyrir Útgerðarfélag Flateyrar sem var dótturfélag Hjálms hf. 
Þessi mynd er tekin rétt eftir 1980. Mynd: Björn Ingi Bjarnason.

Hljómsveitin ÆFING í Félagsheimilinu á Flateyri þann 18. maí 2013 er fagnað var 45 ára 
afmæli hljómsveitarinnar og útgáfu fyrstu geislaplötu sveitarinnar. F.v.: Ásbjörn Björgvinsson, 
Siggi Björns, Árni Benediktsson, Jón Ingiberg Guðmundsson og Halldór Gunnar Pálsson. 
Mynd: Björn Ingi Bjarnason.

Hljómsveitin ÆFING þann 6. október 1990 á “Önfisrku bítlavökunni” að Efstalandi í Ölfusi. 
Myndin sýnir vel útgeislun gleðinnar sem alltaf hefur fylgt Æfingu -  bætt mannlífið og 
auðgað menningararfleiðina sem okkur er svo kær. F.v.: Árni Benediktsson, Jón Ingiberg 
Guðmundsson, Siggi Björns, Kristján J. Jóhannesson, hann var fæddur 30. maí 1951 og lést 
fyrir tíu árum þann 3. otóber 2006 og Ásbjörn Björgvinsson.  Mynd: Spessi.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.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 Edge er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar við ofantalið er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: hraðastillir með hraðatakmarkara, tvöföld tölvustýrð miðstöð, vandað hljómkerfi  
með 9 hátölurum, nálægðarskynjarar að framan og aftan, starthnappur, sólarvörn í framrúðu og regnskynjari í framrúðu. Ford Edge er fáanlegur í þremur útfærslum: Titanium, Titanium S og Sport. Ford Edge AWD  
2,0 TDCi dísil 210 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. CO2 losun 149 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 EDGE AWD
Veitir þér frelsi til að fara lengra

Ford Edge hefur framúrskarandi aksturseiginleika, kraftmikið útlit og fyrsta 
flokks tækni sem setur hann fremstan í sínum flokki. Ford Edge er fjórhjóla-
drifinn, búinn 210 hestafla dísilvél og kemur á 19'' álfelgum.

Þú nýtur þess að ferðast í nýjum Ford Edge. Hann er gríðarlega rúmgóður enda er 
hann stærsti jeppinn í sínum flokki, rúmir 4,8 m. Dráttargetan er mikil eða 2.000 kg 
og veghæðin er rúmir 20 cm undir lægsta punkt.

Hann er jafnframt hlaðinn búnaði og notendavænni tækni sem eykur bæði þægindi 
og akstursánægju. Meðal staðalbúnaðar er:

• SYNC samskiptakerfi  með 
Bluetooth og neyðarhringingu í 112

• 8'' snertiskjár 
• Íslenskt leiðsögukerfi

• Bakkmyndavél
• Veglínuskynjari
• Umferðaskiltalesari
• Rafdrifinn afturhleri með skynjara

• Upphitanleg Quickclear framrúða 
• Leðurklætt upphitanlegt stýrishjól
• Ford MyKey
• Lyklalaust aðgengi

Komdu og prófaðu hljóðláta 
dísiljeppann Ford Edge AWD

FORD EDGE AWD 
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Á 8.090.000

SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL
KR.
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Auglýsingasíminn er 578 1190

Miklu munar á greiðslum frá 
ríkinu vegna ferðakostn-
aðar eftir því hvort sjúk-

lingar eiga í hlut eða ríkisstarfsmenn.  
Fyrrnefndi hópurinn fær aðeins 33,34 
kr fyrir hvert ekinn kílómetra en rík-
isstarfsmenn fá greiddar 110 kr fyrir 
hvern km eða þrefalt hærri greiðslur.

Reglurnar eru mjög mismunandi 
varðandi þessa tvo hópa. Ferðakostn-
aðarnefnd ákveður gjaldið fyrir rík-
isstarfsmenn. Nefndin starfar sam-
kvæmt ákvðum kjarasamninga við 
BSRB og BHMR frá 1974. Verkefni 
nefndarinnar er að ákvarða aksturs-
gjald vegna aksturs ríkisstarfsmanna á 

eigin bifreiðum á vegum ríkisstofnana 
og dagpeninga vegna ferða almennra 
ríkisstarfsmanna innanlands sem utan.  

Á vef Fjármála- og efnahagsráðu-
neytisins er gerð grein fyrir störfum 
ferðakostnaðarnefndar. Við útreikning 
akstursgjalds hefur til þessa verið stuðst 
við ákveðinn grunn sem ferðakostn-

aðarnefnd ákvað. Á grundvelli hans 
var reiknaður út rekstrarkostnaður 
bifreiðar á heilu ári miðað við 15.000 
kílómetra akstur og síðan meðalkostn-
aður á hvern kílómetra, sem gjaldið 
tók mið af. Grunnur akstursgjaldsins 
skiptist í fastan kostnað og breytilegan 
kostnað. Í föstum kostnaði voru af-
skriftir, skoðunargjald, bifreiðagjald, 
ábyrgðartrygging og húftrygging, en í 
breytilegum kostnaði bensín, smurn-
ing og olía, hjólbarðar, varahlutir og 
viðgerðir. Ákveðið hefur verið að 
breytingar á rekstrarkostnaði – og 
þar með akstursgjaldinu – taki alfarið 
mið af grunni Hagstofunnar enda er 
hann uppfærður og endurskoðaður 
með reglubundnum hætti og gefur því 
glögga mynd af þróun rekstrarkostn-
aðar bifreiða.  

Eins og lýsingin ber með sér er vand-
lega gætt að því hver kostnaður er við 
eigin akstur og tekur gjaldið 110 kr/km 
mið af því. og er ætlað að endurgreiða 
allan tilfallinn kostnað.

En öðru máli gegnir um sjúklinga. 
Þar er farið eftir ákvæðum 30. greinar 
laga um Sjúkratryggingar Íslands frá 
2008. Þar segir að “Sjúkratryggingar 
taka þátt í óhjákvæmilegum ferða-
kostnaði með takmörkunum og eftir 
ákvæðum reglugerðar sem ráðherra 
setur” og í reglugerð frá 2004 sem 
enn virðist vera í gildi segir að Sjúkra-

tryggingar endurgreiði 2/3 af kostnaði 
af fargjaldi með áætlunarferð eða með 
eigin bifreið sem niðast við 31,34 kr/
km.  Í þessum ákvæðum er ekki miðað 
við raunkostnað eins og þegar ríkis-
starfsmenn eiga í hlut heldur er ein-
faldlega ákvarðað hvað greiða skuli 
og það aðeins um 1/3 af raunkostnaði 
sé miðað við ferðakostnaðarnefnd. 
Þá eru mun takmarkaðri heimildir til 
endurgreiðslu ferðakostnaðar en gilda 
gagnvart ríkisstarfsmönnum.

Ekki eru nákvæmar upplýsingar til-
tækar um hver  ferðakostnaður Sjúkra-
trygginga  Íslands hafi verið vegna eigin 
aksturs, en samkvæmt ársreikningi 
stofnunarinnar fyrir 2014 var ferða-
kostnaður um  436 milljónum króna.  
Hafi öll þessi fjárhæð verið vegna eigin 
aksturs hefði fjárhæðin orðið þrefalt 
hærri eða um 1300 milljónir króna ef 
greitt hefði verið samkvæmt reglum 
ferðakostnaðarnefndar. Munurinn er 
um 860 milljónir króna kostnaður 
sem viðskiptavinir heilbirgðiskerfisins 
fengu ekki greitt.

Óskað var eftir nánari upplýsingum 
frá Sjúkratryggingum Íslands um 
þennan kostnaðarlið en svör höfðu 
ekki borist þegar blaðið fór í prentun.  
Sigríður Vilhjálmsdóttir, ritari ferða-
kostnaðarnefndar kvaðst ekki hafa svör 
við því misræmi sem er á greiðslum til 
ríkisstarfsmanna og sjúklinga.

Sjúklingar fá 33 kr. greiddar 
en ríkisstarfsmenn 110 kr.

mynd: bragi r. 
Josefsson. 

www.vedur.is
522 6000

Snjóathuganamaður 
á Tálknafirði

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofanflóðavár 
(harpa@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða snjó
athugunarmann til starfa á Tálknafirði. Einnig 
kemur til greina að viðkomandi sé staðsettur á 
Patreksfirði. Um er að ræða hlutastarf í tíma
vinnu, sem alla jafna er unnið á tímabilinu 
15. Október til 15. Maí.

Snjóathugunarmaður fylgist með snjóalögum 
og veðri í nágrenni við sitt byggðalag og 
aðstoðar við að meta yfirvofandi hættu á 
snjóflóðum. Einnig sinnir snjóathugunarmaður 
reglulegum mælingum á snjó, mælir snjóflóð 
sem falla og skrifar um þau skýrslur.
 

Umsækjandi verður að þekkja vel til veður og 
snjóaðstæðna á svæðinu. Hann verður að geta 
gert snjóathuganir til fjalla, jafnvel við erfiðar 
aðstæður, og starfað undir miklu álagi þegar 
hættuástand skapast. Viðkomandi þarf að 
vera áreiðanlegur, nákvæmur og hafa góða 
samskiptahæfileika. Nýr starfsmaður mun fá 
þjálfun í öryggisatriðum sem tengjast starfinu 
og mati á snjóflóðahættu. Æskilegt er að við
komandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur til og með 10. október nk.
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Við erum stoltir af nýjasta 
meðlimi fjölskyldunnar.
Vinnuvélar tækjamiðlun ehf. hefur tekið við umboðinu fyrir Bobcat.
Í tilefni þess eru öll ný Bobcat tæki á tilboði til loka október.

Nýtt á Íslandi 
3ja ára ábyrgð á öllum nýjum Bobcat vélum




