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- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Um 200 manns komu til fundar á 
Silfurtorginu á Ísafirði á mánu-
daginn, sem bar upp á kvennafrí-

daginn 24. október. Yfirskrift dagsins var 

kjarajafnrétti strax
og  var sjónum beint að kynbundnum 

launamun.  Meðalatvinnutekjur kvenna 
eru 70% af meðalatvinnutekjum karla og 

var vaki athygli á þeirri staðreynd með því 
að

konur lögðu niður störf kl 14:38 og 
gengu til samstöðufunda.

Kjarajafnrétti strax!
KONNI

OG
ANNA

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
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landssamband smábátaeigenda 
tók ekki undir samþykktir 
Eldingar, félags smábátaeigenda 

á norðanverðum Vestfjörðum um ráð-
stöfun auðlindagjalda og úthlutun al-
menns byggðakvóta.  Elding ályktaði á 
aðalfundi sínum að öll veiði- og auð-
lindagjöld skyldu renna til viðkomandi 
byggðarlaga og sveitarfélaga  með þeim 
rökstuðningi að sveitarfélögin þyrftu 
tekjur óháðar eignarhaldi á kvóta til þess 
að standa undir grunnþjónustu. Ekkert 
er minnst á þetta í ályktun aðalfundar 
Landssambands smábátaeigenda sem 
haldinn var fyrir skömmu. Þar er hins 
vegar veiðigjöldum mótmælt og þess 
krafist að þau verði lækkuð af útgerðum 
sem ekki reka vinnslu samhliða útgerð.

Dagróðrabátar í stað krókaveiða
Smábátafélagið Elding lagði fram aðra 
ályktun til aðalfundar Landssambands 
smábátaeigenda um byggðakvóta. 
Þar var þess krafist að öll byggðarlög 
fengju úthlutað almennum byggða-
kvóta til krókaveiða á heimamiðum 
óháð kvótastöðu fyrirtækja í byggðar-
laginu.  Tilgangurinn væri sá að skapa 
byggðunum varanlegan veiðirétt sem 
ekki væri unnt að framselja burt.  Ekki 
var tekið undir efni þessarar álykt-
unar en hins vegar samþykkti aðal-
fundurinn áskorun til stjórnvalda um 
breytingu á reglum um fyrirkomulag 
byggðakvóta í þá veru að hann yrði 
nýttur af dagróðrabátum og úthlutað-
ur sem ívilnun við löndun á afla. Gerir 

samþykkt Landssambands smábáta-
eigenda ráð fyrir því að áfram verði 
sérreglur fyrir hvert byggðarlag og að 
ívilnunin gæti verið mismunandi eftir 
byggðarlögum. 

Virðist vera nokkuð langur vegur 
milli ályktunar Vestfirðinganna og 
aðalfundar Landssambands smábáta-
eigenda. Ekkert er minnst á varan-
legan veiðirétt byggðanna í ályktun 
aðalfundarins. Þá vill Landssamband 
smábátaeigenda ráðstafa byggða-
kvótanum til dagróðrabáta en Vest-
firðingarnir tala um krókaveiðar í 
sinni samþykkt. Á þessu er nokkur 
munur þar sem dagróðrabátar eru 
fleiri en bara krókabátar.  

Landssamband smábátaeigenda: 

Sjónarmiðum Vestfirðinga hafnað

Vélsmiðjan Logi ehf á Patreksfirði 
hefur starfað óslitið frá stofnun 
þess árið 1955. Fyrirtækið er 

það elsta á sunnanverðum Vestfjörð-
um sem segja má um að sé enn á sömu 
kennitölu. Sæmundur Kristjánsson var 
aðalhvatamaður að stofnun vélsmiðj-
unnar en Kaupfélag Patreksfjarðar var 
stærsti hluthafinn fyrstu áratugina. Í 
upphafi var ráðist í byggingu húsnæðis 
að Aðalstræti 112 undir starfsemina og 
þar er fyrirtækið enn rúmum 60 árum 
síðar.

Vélsmiðjan Logi sinnir almennum 
skipa- og vélaviðgerðum fyrir sjávarút-
veginn og verktaka. Barði Sæmundsson 
stýrir fyrirtækinu  og er aðaleigandi. 
Hann segir að lykillinn að velgengni 
fyrirtækisins sé fólginn í því að gera sér 
grein fyrir því að fyrirtækið sé fólkið sem 
skipta við það og starfsmennirnir sem 
þar vinna. Barði segir að Vélsmiðjan Logi 
standi á traustum grunni, mikið sé unnið 
fyrir fiskeldið og hann lítur björtum aug-
um á framtíð þess. Þá þurfi Vélsmiðjan 
ávallt að vera viðbúin  því að sinna bát-
unum þegar á þarf að halda. Hjá Vél-
smiðjunni Loga ehf starfa 8 - 9 manns.

Vélsmiðjan Logi hefur frá upphafi 

þjónustað fyrirtæki norður í Arnarfjörð. 
Eitt sinn þurfti Pétur heitinn Þorsteins-
son, kaupfélagsstjóri Kaupfélags Arnar-
fjarðar á Bíldudal að leita til vélsmiðj-
unnar og láta lagfæra vörubíl. Sendi 
Pétur eftirfarandi vísur til Sæmundar 
með erindinu:

Ég sendi þér hérna Sæmundur minn
silfurgljáandi Bedfordinn,

ég treysti þér best að taka hann inn
og tjasla eitthvað við farkostinn.   
Þú lætur mig vita það ljúfurinn,

Þá lokið er viðgerð við Bedfordinn
Ég kveð þig með virðingu vinur minn,

Þótt vondur sé Alþýðuflokkurinn.
(og settu í ruslið reikninginn)

Júlíus Geirmundsson: 
kauptrygging fyrir 
Félagsdóm

Það stefnir í það að Verkalýðs-
félag Vestfjarða stefni Gunn-
vöru hf fyrir Félagsdóm 

vegna ógreiddrar kauptryggingar. 
Tildrögin eru þau að togarinn Júlí-
us Geirmundsson ÍS var ekki gerður 
út í júlímánuði og útgerð skipsins 
hefur neitað að greiða áhöfninni 
umsamda kauptryggingu. Finnbogi 
Sveinbjörnsson, formaður Verka-
lýðsfélags Vestfjarða segir að málið 
sé í skoðun hjá lögmönnum félags-
ins og það muni skýrast fyrir lok 
vikunnar hvort af málshöfðun verði. 
Að sögn Finnboga er engin vafi á því 
að félagið muni fara alla leið með 
málið ef nokkur kostur er og sækja 
rétt félagsmanna af fullri hörku. 
Útgerðarfélaginu hefur þegar verið 
sent erindi þar sem þess er krafist að 
kauptrygging verði greidd og Gunn-
vör hf hefur hafnað erindinu. "Það 
er skýrt ákvæði í kjarasamningum 
um kauptryggingu og við teljum 

ekki neinn vafa leika á um að áhöfn-
in eigi rétt á henni" segir Finnbogi í 
samtali við blðaið Vestfirði.

Fyrir þremur árum kom svip-
að mál upp þegar neitað var að 
greiða kauptryggingu á togaranum 
Stefni. Finnbogi segir málin svip-
uð en ekki alveg eins. Í Stefnismál-
inu hafi verið um löndun að ræða í 
viðkmandi mánuði og þá hafi hver 
skipverji þurft að höfða mál fyrir 
Félagsdómi og um það náðist ekki 
samstaða.  Síðan hefur fallið dómur 
í Félagsdómi þar sem viðurkennt er 
að stéttarfélag getur tekið málið upp 
og það breytir aðkomu Verkalýðsfé-
lagsins.

hAllDór ármAnnSSon
Fráfarandi formaður lS í ræðustól

Vélsmiðjan logi: 
fyrirtæki á traustum grunni

Sjálfstæðisflokkurinn opnaði kosningarskrifstofu sína á sunnudaginn í húsnæði flokksins á Ísafirði.  Frambjóðendurnir hafa verið á ferð 
og flugi undanfrið um hið víðáttumikla kjördæmi en þrátt fyrir það sáust engin þreytumerki á þeim.

arnarlax á bíldudal tók 
vélmenni í noktun síðasta 
föstudag. tækið er smíðað 
af fyrirtækinu Samey. 
grindin er innflutt frá 
Kóreu en Samey smíðaði 
gripklóna og sá um gerð á 
tölvubúnaði vélmennisins.  
að sögn tryggva bjarna-
sonar sér vélmennið um 
að raða kössum með laxi 
af færibandi yfir á brettin 
til útflutnings og tekur þar 
með erfiðasta verkið af 
starfsfólkinu. Er það mikill 
munur fyrir það auk þess 
sem tækið eykur afköstin 
og hagræðinguna við 
framleiðsluna.
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Kosið um spillinguna 
á Íslandi

Í komandi Alþingiskosningum um næstu helgi verður fyrst og fremst gert 
upp við landlæga spillingu í íslensku þjóðfélagi. Hrun viðskiptabankana 
haustið 2008 opnaði augu almennings fyrir því að ekki væri allt með 

felldu. Fram að því voru landsmenn þeirrar skoðunar að bæði stjórnsýsla og 
stjórnmálin væru nánast óspillt og bæru af flestum öðrum 
þjóðum. Hrunið á Íslandi var hluti af alþjóðlegri atburð-
arrás og átti því sér að mörgu leyti orsakir sem voru fyrir 
hendi víða um heim. En annað blasti við augum sjáenda 
eftir hrunið þegar áfallið neyddi almenning til þess að opna 
augun. 

Stjórnmál + Seðlabanki = Spilling
Það sem skar í augu  hér á landi var hversu umfangsmikið og afdrífaríkt fyrir 
kjör almennings það var. Eftirlitið með fjármálastofnunum var  lakara en í 
öðrum löndum og forystumenn stóru viðskiptabankana fóru sín fram meira 
og minna að eigin geðþótta. Áhrif fjármálafurstanna á lagasetningu og fram-
kvæmdavaldið voru óvenjumikil í samanburði við aðrar þjóðir. Nú síðast 
hefur verið upplýst að Seðlabankastjórinn fleygði 500 milljónum evra gjald-
eyrisvarasjóði bankans í lánveitingu til Kaupþings með samþykki forsætisráð-
herrans þrátt fyrir að báðir væru meðvitaðir um að lánið fengist aldrei endur-
greitt.  Báðir hafa þeir lagt sig fram um að leyna fyrir þjóðinni frægu símtali 
sínu í byrjun október 2008. Fáir dagar eru síðan að fram komu trúverðugar 
upplýsingar um innihald símtalsins sem hafði svo afdrífaríkar afleiðingar í för 
með sér. 

Seðlabankastjórinn var áður formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætis-
ráðherra og fékk starfið í krafti pólitískrar stöðu sinnar. Forsætisráðherrann 
þáverandi var eftirmaður Seðlabankastjórans bæði  sem forsætisráðherra og 
formaður Sjálfstæðisflokksins. Forystumenn viðskiptabankanna voru meira 
og minna tengdir Sjálfstæðisflokknum. Það þarf ekki að rekja fyrir lesendum 
nánar hvernig þessir fjárglæframenn fengu að hafa áhrif á löggjöf, reglur og 
ákvarðanir ríkisstjórnar á árunum fyrir hrun. Það voru þessi nánu tengsl við-
skipta við stjórnmál og stjórnsýslu sem leiddu til þess hrunið varð stórfelldari 
en annars staðar í veröldinni. Spillingin var orsökin. Verkefni íslenskra kjós-
enda er að úthýsa spillingunni. Til þess þarf að breyta viðhorfi almennings og 
síðan að sýna stjórnmálaflokkunum að gera verður breytingar með góðu eða 
illu. Þessar kosningar snúast meira um spillinguna en áður hefur verið. Það 
er meðal almennings meiri skilningur á því en áður að spillingin er til stað-
ar og að hún er skaðleg. Spillingin hefur skert lífskjör almennings og heldur 
áfram að gera það meðan valdamiklir hagsmunaaðilar fá að valsa um og skipa 
stjórnmálaflokkum að setja leikreglur sér í hag og almenningi í óhag. Það á við 
ekki bara um fjármálamenn heldur líka harðsvíraða sérhagsmunahópa eins 
og Landsamband íslenskra útvegsmanna.

Spilltir ráðherrar
Þrátt fyrir að almennt árferði í efnahagsmálum sé með afbrigðum gott og 
lífskjör almennings batni stórum þessi árin mun núverandi ríkisstjórn ekki 
ríða feitu hrossi frá dómi kjósenda. Spillingin er skýringin á óförunum. Tveir 
ráðherrar hafa neyðst til þess að segja af sér þar sem þeir gengu fram af al-
mennu velsæmi þjóðarinnar.  Fyrr á þessu ári urðu fjölmennustu mótmæli í 
sögu Íslandsbyggðar  vegna blekkingar þáverandi forsætisráðherra. Ráðherr-
ann varð að segja af sér þar sem kjósendur létu ekki bjóða sér ósannsögli og 
tvöfeldni hans í málum sem þeim kom við.  Þegar landsmenn tóku á sig harða 
lífskjaraskerðingu vegna tjóns ríkissjóðs af völdum hrunsins fól fyrrverandi 
formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra fé sitt í leynireikningum 
erlendis og til þess að bíta höfuðið af skömminni var hann svo leynilega meðal 
kröfuhafa í þrotabú föllnu bankanna.

Innanríkisráðherrann Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi varafor-
maður Sjálfstæðisflokksins varð að lokum að segja af sér ráðherradómi. Hún 
barðist þó um á hæl og hnakka og þegar upp var staðið var syndalisti henn-
ar orðinn svo langur að allt Morgunblaðið dygði ekki til þess að birta hann. 
Hanna Birna lét leka minnisblaði um hælisleitendur til fjölmiðla, hún sagði 
Alþingi ítrekað ósatt, hún beitti valdi sínu og vildi láta reka blaðamenn DV 
sem flutti fréttir henni ekki þóknanlegar. Hún flæmdi lögreglustjóra Höfuð-
borgarsvæðisins úr starfi og lagði til Umboðsmanns Alþingis. Allan þennan 
tíma naut hún fulls stuðnings forystumanna ríkisstjórnarinnar sem felldu 
saknaðartár þegar hún flæmdist úr valdastólnum.

Vestfirsk spilling 
Spillingin á sér líka ból á Vestfjörðum og það þarf ekki að koma á óvart að 
Sjálfstæðisflokkurinn er þar í brennidepli sem gerandi. Ríkisendurskoðun 
hefur gert ítarlega úttekt á spillingunni sem flaut á bæði borð við ráðningu 
nýs orkubússtjóra. Faglegum vinnubrögðum við ráðningu í starfið var vik-
ið til hliðar og hæfnin metin út frá flokksskírteini. Forysta í því máli var á 
hendi sérstaks trúnaðarmanns formanns Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn á 
Vestfjörðum lítur enn svo á að æðstu embætti séu góss sem eigi að úthluta 
til pólitísks valinna pótindáta. Sjálfstæðisflokkurinn birtist sem hinn eiginlegi 
spillti sjóræningjaflokkur landsins og lætur greipar sópa. 

Báðir stjórnarflokkarnir ganga sundraðir til kosninga einmitt vegna spill-
ingarinnar. Kjósendum þeirra er mörgum hverjum misboðið og þeir vilja 
moka spillingarflórinn. Hreinsunarstarfið í íslenskum stjórnmálum er hafið.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðAri
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi 
á Laugabóli við Ísafjarðar-
djúp hefur leikinn í vísna-

horninu að þessu sinni. Í framhaldi 
af samtali við systur sína, sem tók af 
Rögnu í fóstur litla stelpu varð þessi 
vísa nýlega til:

Vonanna englar mig vekja af draumi.
Ég verð eins og barn í örlaga straumi.
Ég vil til þakklætis krórónu krýna
hvað þú ert góð við stelpuna mína.

Það fer ekki á milli mála að Alþing-
iskosningar eru á næsta leiti og fjöl-
miðlar bera þess merki.  Kannski 
þess vegna eða kannski bara af ein-
skærri tilviljun yrkir Ragna á Lauga-
bóli:

Í ævintýri er ég þyrst
og ekkert þarf að fela.
ég hef aldrei lært þá list
að ljúga, svíkja og stela.

Eldri borgarar þessa lands hafa látið 
að sér kveða fyrir komandi kosn-
ingar og hafa minnt á kjör sín og þá 
tilhneigingu stjórnvalda að draga 
lappirnar þegar kemur að kjarabót-
um aldraðra. Össur Torfason, sem er 
nærri áttræður,  sendi bróður sínum, 
Bergi Torfasyni  á Þingeyri hug-
leiðingu sína:

Hátt um himins stigu braga,
hrútskýringar sem mál vart laga.
Frá ráðamönnum renna
reglur og lög sem brenna
öldruðum og sjúkum helst til baga.

Er þá mál að víkja að Sigmundi Dav-
íð Gunnlaugssyni. Hann hefur reynst 
drjúgur hvati að mörgum góðum vís-
um. Ragna á Laugabóli tekur heldur 
hanskann upp fyrir Simund og finnst 
nóg að honum einum vikið.

Sífellt er staglast í Sigmundi
en sjálfsagt lítið kannað
hvort ekki má finna öðrum hjá
eitthvað sem líka er bannað.

Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn sér eins og aðrir að Framsóknar-
flokkurinn hefur átt í miklum erf-
iðleikum og innanflokksátökum og 
fylgið mælist við sjávarmál. Segja má 
að flokkurinn sé í alvarlegum sjáv-
arháska og hvað gera skipverjar þá? 
Svar flokksins var að skipta um for-
mann.

Hjuggu af sér reiða og rá
reyndu að bjarga fleyi.
Þetta er ekkert sem menn sjá,
svona á hverjum degi.

Gefum Indriða nú orðið: Ritstjóri 

þessa blaðs skrifaði um sjónarmið 
sín í Bæjarins besta og horfir þar til 
stjórnvalda.

Simmi lá, er fallinn frá
færð á RÚV er sökin.
Kristni H líst ekki á
auðvaldsþrælatökin.

Á laugardaginn fara fram Alþing-
iskosningarnar og skoðanakannanir 
benda til þess að stjórnarskipti verði. 
Þau nýmæli eru upp tekin að stjórn-
armyndunarviðræðurnar eru þegar 
hafnar þótt kjósendur hafi ekki enn 
skilað atkvæði sínu í kjörkassann. 
Indriði á Skjaldfönn setti saman af 
því tilefni:

Ríkisstjórnin þjáð og þreytt
vill þrauka í auðvaldsnafni.
En andstaðan er brött og beitt
með Birgittu í stafni.

Samráð eflir alla dáð
auðvelt slíku að hrósa
en er þá ekki heillaráð
að hætta við að kjósa?

Látum þessa spurningu slá botninn í 
þáttinn að þessu sinni.

Með kveðju frá Bolungavík í vetr-
arbyrjun

Kristinn H. Gunnarsson

VeStfirSKA VÍSnAhornið

DjÚPmAnnAtAl 
1801-2011.
Í þessu riti, sem kemur út í næsta 

mánuði er að finna æviskrár 
Djúpmanna frá manntalinu 

1801-2011. Er með því átt við alla 
þá Djúpmenn sem heimildir herma 
að hafi á þessu tímabili stofnað til 
heimilishalds við Djúp í þrjú ár eða 
lengur í einhverjum hreppanna fimm 
sem liggja innan við ímyndaða línu 
dregna úr Bjarnarnúpi í Brúðarhamar, 
en það eru Snæfjallahreppur, Naut-
eyrarhreppur, Reykjafjarðarhreppur, 
Ögurhreppur og Súðavíkurhreppur. 
Því eru Eyr...arhreppur og Hólshrepp-
ur utan við sögusvið verksins, og 
Súðavíkurþorp að verulegu leyti.

Hér er ekki um hefðbundið niðja-
tal að ræða, þar sem niðjar þeirra sem 

flutt hafa brott eru ekki raktir. Ábú-
endum er raðað í stafrófsröð, grein 
gerð fyrir búsetu þeirra, foreldrum, 
mökum, tengdaforeldum, börnum og 
tengdabörnum. Ákveðið var að skrá 
sérstaklega þær konur sem átt hafa 
þrjá barnsfeður eða fleiri, svo að öll 
börn þeirra séu saman komin á einum 
stað, þótt sú regla leiði til nokkurra 
tvítekninga. Rökin fyrir því að miða 
upphafið fremur við 1801 en mann-
talið 1703 eru þau að heimildir frá 18. 
öld eru svo gloppóttar að erfitt hefði 
reynst að fá fram heillega mynd af því 
tímabili.

Listi yfir bæjanöfn er aftast í ritinu, 
ásamt ábúendatali og kort sem sýn-
ir staðsetningu bæja. Útgáfufélag 

Búnaðarsambands Vestfjarða lagði 
til myndir sem Jón A. Bjarnason tók 
fyrir sambandið á sjöunda áratugn-
um. Ekki tókst að ná myndum af öll-
um ábúendum á þeim tíma og hefur 
verið reynt að bæta úr því eftir föng-
um. Einnig eru myndir af ábúend-
um í Djúpinu árið 2011, við lok þess 
tímabils sem verkið nær yfir. Ritið 
var unnið í samvinnu margra ætt-
fróðra manna á löngum tíma, en rit-
stjórn annaðist Ólafur Hannibalsson. 
Menningarráð Vestfjarða, síðar Upp-
byggingarsjóður Vestfjarða, styrkti 
útgáfuna.

Bókin kostar kr. 7.900 í forsölu. 
Senda má pantanir á netfangið hol-
ar@holabok.is
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

Þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 84.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

Þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 75.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 89.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hVÍT Nú kr. 109.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

uppÞvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 101.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 119.900

Þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 92.900.- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 109.900,-

Þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.900.- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 126.900,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 109.900,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

15%
LÆKKAÐ VERÐ* MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

* 
Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.

 

Hafnarstræti 12 · Ísafirði · sÍmi 456 4751
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Í sérstakri skýrslu Ríkisendur-
skoðunar til Alþingis um starfs-
hætti stjórnar Orkubús Vestfjarða 

ohf. segir að af umræðum fjölmiðla 
megi ráða að ráðning nýs orkubú-
sstjóra fyrr á þessu ári hafi skaðað 
trúverðugleika stjórnarinnar og orð-
spor Orkubús Vestfjarða. Ríkisend-
urskoðun vann skýrsluna að ósk 
forsætisnefndar Alþingis. Það voru 
þingflokkar Samfylkingarinnar og 
Vinstri grænna sem tóku málið upp 
með formlegu erindi til forsætis-
nefndar og fóru fram á úttekt á til-
greindum þáttum varðandi ráðningu 
nýs orkubússtjóra, starfslok fráfarandi 
orkubússtjóra og skipan varamanna í 
stjórn Orkubúsins. 

tregða við upplýsingagjöf
Ríkisendurskoðun er sjálfstæð ríkis-
stofnun en samþykkti að verða við ósk 
forsætisnefndar Alþingis og tók málið 
til meðferðar.  Óskað var eftir ýmiss 
konar upplýsingum og gögnum sem 
málið varðandi. Í upphafi skýrslunn-
ar gerir Ríkisendurskoðun alvarlega 
athugasemd við viðbrögð stjórnarfor-
manns Orkubúsins, Viðars Helgason-
ar, starfsmanns skrifstofu stjórnunar 
og umbóta í Fjármála- og efnahags-
ráðuneytinu: 

"Stofnunin kemst þó ekki hjá því að 
gera athugasemd við seinagang stjórn-
arformanns Orkubúsins við að veita 
svör og láta í té gögn sem óskað var 
eftir. Seinagangur þessi hefur valdið 
nokkrum töfum á vinnslu skýrslunnar 
og seinkað útgáfu hennar." 

Það er óvenjulegt að sjá svona 
athugasemd frá Ríkisendurskoðun 
um samskipti hennar við ríkisaðila, 
sem Orkubú Vestfjarða er. Ríkisend-
urskoðun er að lögum falið það hlut-
verk að hafa eftirlit með stofnunum 
ríkisins, kanna meðferð og nýtingu 
almannafjár og athuga hvort gildandi 
lagafyrirmælum sé fylgt. Í lögum um 
Ríkisendurskoðun er henni veittur 

skýlaus og undanbragðalaus réttur til 
allra gagna sem máli skipta. 

ráðningarferlið gagnrýnt
Ríkiendurskoðun gagnrýnir ráðn-
ingarferli á nýjum orkubússtjóra og 
segir það "tæpast talist uppfylla til 
hlítar þær kröfur um faglega og góða 
stjórnarhætti sem eðlilegt er að gera 
til stjórnar opinbers hlutafélags." Er 
þar einkum átt við  þrjú atriði: í fyrsta 
lagi að ekki var gætt ákvæða hlutafé-
lagalaga um að mikilvægar ákvarð-
anir séu ekki teknar án þess að allir 
stjórnarmenn hafi átt þess kost að 
kynna sér málið. Í öðru lagi var starfs-
reglum stjórnarinnar um dagskrá 
stjórnarfunda ekki fylgt og loks var 
ekki fylgt eigendastefnu ríkisins um 
ráðningu starfsmanna, en þar segir að 
stjórnendur og starfsfólk skuli ráðið á 
grundvelli hæfni samkvæmt gagnsæu 
og fyrirfram ákveðnu ráðningarferli.

Stjórnarmanni neitað um bókun
Sérstaklega er fundið að því að 

stjórnarformaður hafi neitað stjórn-
armanni um að bóka andstöðu sína 
við ráðningu á nýjum orkubússtjóra 
og segir Ríkisendurskoðun um það 
að "Auk þess að fara gegn eigin starfs-
reglum að því leyti sem hér hefur verið 
rakið virðist ljóst að stjórnarformaður 
Orkubúsins gætti hvorki að starfs-
reglum stjórnar Orkubús Vestfjarða 
né lögum um hlutafélög þegar hann 
hafnaði því að gera í fundargerð grein 
fyrir þeirri eindregnu ósk eins stjórn-
armanna að það yrði sérstaklega bók-
að að hann styddi ekki fyrirhugaða 
ráðningu orkubússtjóra". Fram kemur 
í skýrslunni að stjórnarformaðurinn 
hafi gengist við mistökunum og hafi 
fundargerðin verið leiðrétt. 

ráðningu flýtt
Ríkisendurskoðun gagnrýnir að 
stjórnin hafi flýtt ráðningu orkubús-
stjóra og gengið frá henni á stjórnar-
fundi þar sem einungis átti að ræða 
málið og gefa stjórnarmönnum upp-

lýsingar um viðtöl við fimm umsækj-
endur og mat Hagvangs. Var ætlun 
stjórnarinnar að velja 2-3 hæfustu og 
fá þá til viðtals við alla stjórnarmenn 
og að því loknu yrði gengið frá ráðn-
ingu. Var út af þessu brugðið á stjórn-
arfundi þann 10. mars og gengið frá 
ráðningu þrátt fyrir að dagskrá bæri 
það ekki með sér. 

minnisblað ekki sent stjórn-
armönnum
Á ráðningarfundinum var gerð munn-
lega grein fyrir minnisblaði Hagvangs 
en það var ekki sent með fundargögn-
um til stjórnarmanna. Þeir höfðu því 
skjalið ekki undir höndum og gátu 
ekki kynnt sér það fyrir fundinn. 

minnisblaðið gagnrýnt
Efni minnisblaðs ráðningarskrifstof-
unnar sætir gagnrýni Ríkisendur-
skoðunar. Segir stofnunin að engin 
rök séu færð fyrir því hvers vegna 
þrír af fimm umsækjendum sem 
teknir voru í viðtal komi ekki frekar 
til greina í starf orkubússtjóra og eins 
séu heldur ekki þeir tveir sem ráðn-
ingarskrifstofan telur hæfastir bornir 
saman eða reynt að gera á upp á milli 
þeirra með hliðsjón af kröfum um 
menntun og hæfni. Í minnisblaðinu 
standi einfaldlega að þeir tveir séu 
báðir hæfir til þess að gegna starfi 
orkubússtjóra.

rök meirihluta stjórnar 
gagnrýnd 
Nýr orkubússtjóri var ráinn með at-
kvæðum fjögurra stjórnarmanna 
gegn einu. Meirihluti stjórnarnnir 
rökstuddi ákvörðun sína í bréfi til 
Ríkisendurskoðunar þannig:

"Hann [sá umsækjandi sem var 
ráðinn] kom betur út úr þeim þátt-
um sem stjórn lagði mesta áherslu 
á s.s. reynslu af stjórnun, rekstri og 
breytingastjórnun. Einnig væri hann 
sem utan-aðkomandi aðili líklegri en 
hinn umsækjandinn til að koma með 
ferska sýn og breyttar áherslur."

Þetta gerir Ríkisendurskoðun 
athugsemdir við og segir í skýrslunni 
að þessa niðurstöðu stjórnarmanna 
sé ekki hægt að úr umræddu minn-
isblaði og "virðist hún því a.m.k. 

að hluta til byggjast á matskenndri 
ályktun stjórnarmanna eftir að hafa 
rætt málið á símafundinum. Að auki 
er í lokaorðum klausunnar vikið að 
forsendu sem hvorki var vikið að í 
starfsauglýsingu né minnisblaðinu 
en byggði á fyrirframgefinni af-stöðu 
stjórnarinnar, þ.e. að æskilegra væri 
að ráða utanaðkomandi aðila en inn-
anbúðarmann (sbr. einnig kafla 5.2)."   

Samkvæmt þessu eru stjórnar-
mennirnir fjórir að velja sér eftir á 
gefna ástæðu til þess að rökstyðja 
niðurstöðu sína.

nýr fundur nauðsynlegur
Það er niðurstaða Ríkisendurskoðun-
ar að stjórnin hefði átt að fylgja ráðn-
ingarferlinu sem hún hafði sett sér og 
halda nýjan fund og boða þá umsækj-
endur í viðtal  sem sterklegast kæmu 
til greina.

lög og samþykktir brotin
Í apríl síðastliðnum var vakin athygli 
á því í þessu blaði, Vestfirðir, að 
bæði lög um samþykktir um Orku-
bú Vestfjarða væri brotin með því 
að hafa aðeins einn varamann fyrir 
stjórnarmennina fimm þrátt fyrir að 
þeir eigi að vera jafnmargir. Ríkisend-
urskoðun gagnrýnir þetta ráðslag  og 
gefur ekkert fyrir skýringar stjórnar-
formannsins sem ber því við að lagaá-
kvæðið  hafi farið framhjá stjórninni. 
Fer Ríkisendurskoðun fram á það við 
fjármála- og efnahagsráðuneytið að  
það fylgist betur með því að farið sé 
að lögum.

er þeim sætt?
Eftir áfellisdóm Ríkisendurskoðun-
ar  yfir stjórn Orkubúsins vaknar sú 
spurning hvort stjórnarmönnunum  
fjórum, Viðar Helgasyni, Eyrúnu 
Ingibjörgu Sigþórsdóttur, Daníel Jak-
obssyni og  Viktoríu Ólafsdóttur sé 
sætt áfram í stjórninni. Það er vand-
séð hvernig þau geta varist ásökunum 
um pólitíska ráðningu í starf orku-
bússtjóra þar sem fagleg og vönduð 
vinnubrögð voru bersýnilega snið-
gengin. Ályktun Ríkisendurskoðunar 
um að trúverðugleiki stjórnar og orð-
spor Orkubúsins hafi skaðast vegna 
þessa máls ber að taka alvarlega. 

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR 
GERÐIR JEPPA OG 
JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900

mun Viðar helgason sitja 
áfram sem stjórnarformaður?
Orðspor Orkubús Vestfjarða hefur skaðast 

 Skýrsla til Alþingis

Orkubú Vestfjarða ohf. 
Starfshættir stjórnar 
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Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic 
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi 
með góðri reynslu.

Með allt á 
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is
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100 manns á fundi 
fjórðungssambands 
Vestfirðinga um fiskeldi
fjórðungssamband Vestfirðinga 

boðaði til opins fundar með 
framboðum í Norðvesturkjör-

dæmi til Alþingiskosninga, um málefni 
fiskeldis sunnudaginn 16. október kl 
20:00 í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Fundurinn var mjög vel sóttur en 
rúmlega 100 manns sóttu hann víðsvegar 
af Vestfjörðum.

Framsögu á fundinum höfðu Pétur G 
Markan formaður Fjórðungssambands 
Vestfirðinga, Jón Helgi Björnsson frá 
Landsamband veiðifélaga og Höskuldur 
Steinarsson frá Landssamband fiskeldis-
stöðva.

Hvert og eitt framboð hafði síðan 
stutta kynningu á stefnu í málaflokknum.

Kynntar hafa verið fyrir-
ætlanir um stóraukið eldi 
á frjóum norskum laxi á 

Vestfjörðum, Austfjörðum og Eyja-
firði. Arið 2015 voru framleidd 3000 
tonn af laxi og regnbogasilungi í 
opnum sjókvíum og stefnt er á að 
framleiða um 8.000 tonn í ár. Þegar 
hafa verið gefin út leyfi fyrir fram-
leiðslu á 40.000 tonnum af laxi og 
regnboga en sé horft á útgefin leyfi 
og umsóknir þá er stefnt á 180.000 
tonna framleiðslu. Landeigendur, 
veiðimenn og náttúruunnendur 
hafa varað við þessum áformum en 
talað fyrir daufum eyrum. 

Eldi fylgja fjölmörg vandamál, 
en þau sem helst snúa að villtum 
stofnum eru, laxalús, erfðamengun 
og sjúkdómar. 

Stóreldi eins og því sem áformað 
er að stunda á Vestfjörðum, Aust-
fjörðum og Eyjafirði fylgir alltaf 
lúsasmit. Við okkur er fullyrt að ekki 
verði lúsarvandamál í eldi hér það 
sé svo kalt. Fyrsta hugsunin er auð-
vitað, en frábært. En svo les maður 
rannsóknir og þá kemur auðvitað í 
ljós að það er  faktor af magninu sem 
framleitt og þéttleikanum hvort upp 
komi lúsarvandamál. Í Noregi þar 
sem eldi er stundað við svipaðar að-
stæður eru veruleg vandamál vegna 
lúsar og því miður er langt frá því að 
þeir hafi náð tökum á því. Mikilvægt 
er að gera greinarmun á lúsasmiti 
sem veldur vandamáli í sjálfu eldinu 
og það sem veldur villtum stofnum 
laxfiska verulegum búsifjum.  Þekkt 
eru veruleg afföll af sjógönguseiðum 
villtra laxa þegar þau ganga framhjá 
eldisstöðvunum. Miðað við áætlanir 
um eldi í Ísafjarðardjúpi má áætlað 
að það gæti valdið verulegum af-
föllum á seiðum sem ganga úr ám í 
Djúpinu ef af verður. Þá hafa rann-
sóknir í Noregi sýnt fram allt að 
lúsasmit geta haft verulega neikvæð 
áhrif á viðgang bleikju og sjóbirting í 
nágreni stöðvanna. Allt að 70% afföll 
hafa verið greind á tilteknum svæð-
um. Þessir stofnar lifa í fjörðunum 
og verða því fyrir sífelldu smiti. Full 
ástæða er til að fylgjast með smá-
um stofnum bleikju og sjábirtings 
sem lifa í nágreni sjókvístöðvanna.  
Að mínu mati er vöktun á ástandi 
villtara stofna í nágreni eldisins með 
öllu ófullnægjandi sem og opinbert 
eftirlit með lúsinni í eldinu.

Vitað er að fiskar sleppi úr slíku 
eldi og Veiðimálastofnun hefur bent 
á að samkvæmt rannsóknum megi 
áætla að allt að einn lax sleppi fyr-
ir hvert tonn af laxi sem framleitt 

er(Glover o.fl. 2011). Aftur hefur 
Þessum tölum hefur auðvitað ver-
ið mótmælt af forsvarsmönnum 
eldisfyrirtækjanna og  almennt er 
lítið fjallað um þennan áhættuþátt 
í umhverfisskýrslum fyrirtækjanna. 
Sífellt er klifað á því að við sem 
mótmælum þessu eldi höfum rangt 
fyrir okkur um þennan þátt. En 
þetta eru tölur byggðar á reynslu-
tölum frá Noregi. Því miður hefur í 
sumar komið í ljós að það sem við 
höfum varað við hefur einnmitt 
gerst ,fiskur hefur sloppið og það í 
talsverðu magni. Viðurkennt er að 
kví með 120.000 regnboga urriða 
opnaðist í Berufirði en þrátt fyrir að 
augljóslega hafi orðið veruleg slysa-
slepping á Vestfjörðum hefur ekkert 
fyrirtæki viðurkennt að hafa valdið 
henni.  Þá hefur einnig ljóst að það 
að takmarka eldið við ákveðin svæði 
verndar ekki svæði sem eru friðuð 
fyrir eldi fyrir eldisfisknum. Þannig 
haf veiðst regnbogaurriðar á Vest-
urlandi, Norðvesturlandi og Þistil-
firði svo dæmi séu tekin.  Og laxar 
sem slapp í Norðfirði 2003 veiddist 
í Vopnafirði nokkrum dögum eftir 
óhappið. Lax sem sleppur að vetri 
hefur t.d. samkvæmt Norskum 
rannsóknum enga svæðistengingu 
heldur berst með straumi og gengur 
svo í þá á sem næst er þegar vorar.

Ný skýrsla Norsk náttúru rann-
sóknarstofnunarinnar (NINA)
sýnir hrollvekjandi afleiðingar af 
stórfelldu laxeldi fyrir stofna villtra 
laxa í Noregi. Í nýlegri skýrslu 
stofnunarinar kom fram að af 125 
stofnum villtra laxa sem stofnunin 
skoðaði var þriðjungur með milda 
erfðamengun og þriðjungurinn 
með alvarlega eða mjög alvarlega 
erfðamengun. Erfðablöndun vegna 
sleppifiska er verulegt áhyggjuefni 
a.m.k. þegar fjallað er um lax. Áhrif 
erfðablöndunar eru háð hlutfalli 
innblöndunar en ef um mikla og 
langvarandi innblöndun er að ræða 
er hún óafturkræf. Norski eldislax-
inn er erfðafræðilega frábrugðin 
íslenska laxinum, hraðvaxta, verður 
seint kynþroska og er aðlagaður að 
eldi en ekki því að þrífast í íslenskri 
náttúru. Ef ég á að vera heiðarleg-
ur það er engin möguleiki mið-
að við þau gögn sem ég hef séð að 
laxastofnar í Ísafjarðardjúpi þoli þá 
pressu að alin verði 27 þúsund tonn 
af frjóum norskum eldislaxi í ná-
greni þeirra. Stofnanir verða undir 
gríðalegu lúsa-, sjúkdóma- og erfða-
mengunar álagi.Verði það leyft er 
nauðsynlegt að frysta erfðaefni úr 

stofnunum sem fyrst til að eiga það.
Þriðju alvarlegu áhrif eldisins á 

villta stofna er að í eldinu koma oft 
upp sjúkdómar. Þegar fiskar sleppa 
svo úr stöðvunum þá ganga þeir 
upp í árnar og smita þá fiska sem 
fyrir eru. Við okkur er fullyrt að eldi 
hérlendis sé sjúkdómafrítt. En svo 
kemur upp nýrnaveiki ekki bara í 
einni heldur í tveim seiðstöðvum 
á  Vestfjörðum, bara í ár . Og hvers 
vegna er ekki sagt frá því að það hafi 
komið upp nýrnaveiki í vor. Er eðli-
legt að hagsmunaaðilar frétti bara 
af því í fréttum mörgum mánuðum 
seinna. Ef hefðum vitað þetta fyrr 
hefðum við getað óskað eftir því að 
regnbogarnir sem hafa veiðst yrðu 
skoðaðir með tilliti til nýrnaveiki en 
regnbogi er oft smitberi nýrnaveiki.

Með þessari starfsemi er gengið 
á viðkvæma náttúru. Ahrifin liggja 
fyrir í ótal rannsóknum í Noregi, 
Skotlandi og Kanada. Við þessa litlu 
framleiðslu sem  er í dag sleppa 
fiskar, þeir veiðast út um  allt land, 
það hafa komið upp sjúkdómar, það 
er tímaspursmál hvenær erfðameng-
un mælist í villtum stofnum. Við 100 
þúsund tonna framleiðslu verða um 
65 milljónir frjórra norskra laxa í 
kvíum í kringum Ísland. Engar líkur 
eru á að íslenskir stofnar villtra laxa 
þoli það inngrip í náttúruna sem 
slíkt eldi veldur. Laxastofn sem tel-
ur 25-35 þúsunda fiska hrygningar-
stofn getur ekki varist slíku álagi. 

Krafa Landssambands veiðifé-
laga er að ekki verði gefinn út fleiri 
rekstrarleyfi án þess að búið verði 
að gera vandað áhættugreiningu á 
þessari starfsemi með þáttöku er-
lendra sérfræðinga. Og á grunni 
áhættugreiningar á áhrifum starf-
seminar á umhverfið byggi menn 
framtíðarskref í starfseminni. Nátt-
úran á að njóta vafans.

PétUr mArKAn

n almenna viðmiðið er 15-20 bein 
störf á hver 1000 tonn af framleiddum 
laxi
n arnarlax er nú með um 120 starfs-
menn eftir sameininguna við Fjarðalax
n amk 200 starfsmenn í fiskeldi á Vest-
fjörðum nú þegar – fara vaxandi...
n lF gerir ráð fyrir að óbreyttu 
verði framleidd 30.000 tonn af laxi á 
Vestfjörðum árið 2020.  Það þýðir amk 
450-500 bein störf við seiðastöðvar, 
sjókvíaeldi, vinnslu og pökkun.
n tilkoma Dýrafjarðargangna á sama 
tíma mun hafa mikil áhrif á umhverfi 
atvinnugreinarinnar á Vestfjörðum 

almenna viðmiðið er 15-20 bein störf á 
hver 1000 tonn af framleiddum laxi
....og annað eins af afleiddum störfum.  
Hvar liggja þau?
 
Fóður
n Framleiðsla
n Flutningar – land/sjó
n Fóðurprammar – þjónusta og 
viðhald

Þjónusta við sjókvíar
n Þrif á nótum í sjó
n Viðhald
n Köfun/eftirlit
n nótaþvottur á landi

Fiskeldisbátar
n Þjónusta og viðhald

Flutningar
n aðföng
n afurðir – land og sjó

Vinnsla og pökkun
n aðföng
n umbúðir – framleiðsla..?
n undirverktakar

lAxelDi Í SjóKVÍUm 
 -  AfleiDDU VerKefnin

lAxelDi Í SjóKVÍUm  
-  AtVinnUSKöPUnin

Lyfjasull sem mengar lífríkið?
n Engin sýkla- né lúsalyf verið notuð 
á Íslandi

Mengar á við frárennsli milljóna-
borga?
n  Stórlega ýkt.  Og allt lífrænt!
n  burðarþolsmat skilyrði

Fóðurframleiðslan ósjálfbær - 
gengur á fiskistofna?
n Vottaðir framleiðendur nota vottað 
fóður

Laxeldi á Íslandi aldrei staðið undir 
sér – fellur allt á skattgreiðendur?
n  Einfaldlega rangt, fjárfestar bera 
eigin áhættu
n  Skv. reglugerð  ber að tryggja 
hreinsun eldissvæða

Hætta á erfðablöndun við villta 
stofna

lAxelDi Í SjóKVÍUm á 
ÍSlAnDi 
- UmræðA á VilligötUm?

erfðAblönDUn – er hÚn AðAlmálið?

Nokkrar staðreyndir um laxastofna 
í N-Atlantshafi:
n  ástæður fyrir samdrætti laxastofna 
í n-atlantshafi eru ekki þekktar. Svipað 
mynstur á milli landa, óháð umfangi 
laxeldis
n  á Íslandi var laxveiði 1991-2010 aðeins 
um 60% af því sem hún var 1970-1990.
n  Veiðar hafa haldið í horfinu í noregi 
þrátt fyrir mikið fiskeldi sl 30 ár
l Eru nú 43% af heildarveiði atlants-

hafslax, voru 18% 1980-1990
l Statistisk Sentralbyrå

Sterkt náttúrulegt úrval (yfir 99%) 
hamlar því að stök erfðablöndun 
berist milli kynslóða
n  Það þarf ítrekaðar endurteknar 

slysasleppingar á sama svæði til að áhrif 
verði varanleg!
n  Eitt og sér stærsta forvarnarverk-
efni okkar eldismanna, í samstarfi við 
stjórnvöld.
l Svæðaskiptingin 

 - 20.000 tonn frá aldamótum 
án neikvæðra áhrifa á villta stofna eða 
annarra þekktra áhrifa á umhverfið
l umhverfismat verkefna

- öll stærri verkefni hafa farið í 
gegnum uM – 
l burðarþolsmat viðtaka (fjarða)

- gríðarlega mikilvægt fyrir alla að 
slíkt fari fram – samstarf við Hafró 

- umhverfissjóður sjókvíaeldis
l Heildræn stefnumótun fiskeldis á 

Íslandi

jón helgi björnSSon

 fjórðUngSSAmbAnD VeStfirðingA

höSKUlDUr SteinArSSon
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Það var haustið 1915 að við 
hittumst að Núpsskólanum í 
Dýrafirði. Mér kom Finnjón 

einkennilega fyrir sjónir fyrst í stað, 
dulur í skapi, hæglátur og ómann-
blendinn, svo mér fannst að ekki gæt-
um við átt mikið 
saman að sælda. En 
þetta fór nú samt 
á annan hátt.“ Svo 
segir í afmælis-
grein sem birtist 
mörgum árum síð-
ar en skólafélaginn 
sem sendi Finnjóni 
kveðjuna lét þess 
ennfremur getið 
að þó Finnjón hafi 
verið seintekinn 
hafi hann reynst 
traustur vinur og 
virkur þátttakandi 
í félagslífi skólans. 
Finnjón Mósesson 
fæddist á Arnarnesi 
árið 1895 þar sem 
foreldrar hans áttu 
þurrabúð en marg-
býlt var á jörðinni eins og víða tíðkaðist 
í þá tíð. Fjölskyldan átti nokkrar skját-
ur til búdrýginda en lífsviðurværið 
byggðist einkum á sjómennsku föður-
ins auk ýmissa íhlaupastarfa sem hann 
sinnti í landi. Tekjur voru litlar en þó 
tókst foreldrunum að koma öllum sín-
um börnum til einhverra mennta. Þar 
hafði Núpskóli afgerandi áhrif.

Nemendur skólans voru rúmlega 
30 talsins og setti skólahaldið mik-
inn svip á sveitina eins og nærri má 
geta. Ungmennafélagsandinn sveif 
yfir vötnum og kjörorðið var „Íslandi 
allt“. Samfélagsvitundin var sterk og 
þó einkaframtakið væri víða ráðandi, 
svo sem á Þingeyri, þótti ekki sjálfsagt 
að fara með ágóðann á brott. Dönsk 
verslun var á undanhaldi en henni 
hafði verið legið á hálsi fyrir að fara 
með gróðann úr landi enda ekki við 
því að búast að útlendir menn sýndu 
landsmönnum hollustu. Framtaksam-
ir menn leyfðu sér að hugsa stórt fyrir 
eigið byggðarlag svo sem bræðurnir 
Kristinn og Sigtryggur Guðlaugssynir 
en þeir voru helstu hvatamenn í fé-
lags-, mennta- og menningarlífi Mýr-
hreppinga við norðanverðan Dýrafjörð 
á fyrri hluta síðustu aldar. Þeir áttu 

drjúgan þátt í stofnun Núpsskóla árið 
1906 en með honum fékk alþýðufólk 
í sveitinni í fyrsta sinn raunverulegt 
tækifæri til menntunar. Skammvinnur 
blómatími gekk í hönd.

Í skólanum var mikil áhersla lögð á 
„þjóðlegar dyggð-
ir“ svo sem mál-
vöndun, íslenska 
þ j ó ð m e n n i n g u , 
líkamsrækt og 
þekkingu á landinu 
og ræktunar-
möguleikum þess. 
Námið fór fram 
jafnt innan sem 
utan veggja skól-
ans og fyrir kom að 
menn brygðu und-
ir sig ferðafæti og 
færu í skemmtiferð 
til að efla félags-
andann og njóta 
náttúrunnar. Og 
þegar gengið var 
til skólastofu voru 
nemendur komn-
ir með afbragðs 

efnivið fyrir næstu stílæfingu þar sem 
innlifun og málvitund skyldu haldast 
í hendur. Ég gríp að endingu niður í 
stílabók Finnjóns þar sem hann seg-
ir frá gönguferð upp Mýrafell en það 
stendur skammt frá Núpi. Lýsingin er 
skemmtilega stíluð og fangar vel þann 
ungmennafélagsanda sem sveif yfir 
vötnum á þessum árum.

„Fellin eru tvö í Dýrafirði og heitir 
annað Sandafell, sem er fyrir sunnan 
eða vestan við fjörðinn, en Mýrafellið 
norðan til við fjörðinn. Þessi fell standa 
gagnvart hvort öðru. Mýrafellið er 
laust við aðalfjallgarðinn. Að sunnan-
verðu gengur það fram í sjó með litlu 
klettabelti, en fyrir ofan klettabeltið 
kemur hlíð er nær að öðru klettabelti 
svipuðu hinu neðra, og tekur þar fyrir 
ofan hlíð er nær að brún. Að norðan-
verðu við fellið heldur sér ein óslitin 
hlíð að brún. Töluvert láglendi er fyr-
ir norðan fellið. Þegar maður er út á 
hafi, þá vatnar í kringum fellið og það 
sýnist eins og eyja í miðjum firðinum. 
Að lögun er það að sjá eins og bátur 
á hvolfi. 

Það var einn góðan veðurdag að 
nemendur af Ungmennaskólanum 
á Núpi ásamt kennurunum tóku sér 

skemmtigöngu upp á fellið. Veður var 
hið besta og gangfæri gott. Margir 
vildu fara upp á fellið þar sem það var 
hæst og voru það einkum fræknustu 
fjallgöngumennirnir en hinir töldu 
það ókleift. Það var samt afráðið að 
allir legðu af stað á fellið þar sem það 
var hæst. Þegar kom upp í miðja fjalls-
hlíðina, tók að verða nokkuð hált og 
voru sumir farnir að ganga á höndum 
og fótum, en ekki var gefist upp fyrr en 
allir voru komnir upp á fellið. 

Þegar kemur upp á fellið er það 
víða svo mjótt að það má sitja klof-
vega á því og hvar sem gengið er eft-
ir því þá sér maður niður fyrir sig til 
beggja handa. Á einum stað uppi á 

fellinu kom ferðafólkið 
saman, og voru þar haldn-
ar ræður og sungið mikið. 
Þegar söngurinn stóð sem 
hæst kom millilandaskip 
inn fjörðinn. Skipið breytti 
stefnu sinni og kom nær 
fellinu og flautaði „Eld-
gamla Ísafold“ o.s.frv. Það 
hefur eflaust heyrt sönginn 
og séð fólkið upp á fellinu. 
Síðan lögðu allir af stað 
heimleiðis, glaðir í anda og 
hressir eftir fjallgönguna.“

Leifur Reynisson, 
sagnfræðingur

Þegar ég var 15 ára gamall þá fór 
ég í Háskólabíó að sjá bíómynd 
um hnattsiglingu ungs manns 

á seglskútu kringum heiminn.  Það var 
virkilega góð mynd.  En í hléinu gerð-
ist það, sem aldrei áður hafði komið 
fyrir mig, ég missti málið.  Ég varð svo 
málvana að ég gat ekki pantað mér 
gosflösku.  Gat ekki stunið því upp að 
ég vildi eina kók takk.  Ástæðan var 
afar bosmamikil stúlka í hálfgagnsæj-
um bláum bol, sem stóð hinum megin 
við borðið og brosti til mín og sagði:  
Má bjóða þér eitthvað?

Auðvitað hef ég mannast svolítið 
síðan þá, enda liðin meira en 40 ár.  
Mér veitist það lítið mál í dag að tala 
við konur, sem flagga allri brjóstaskor-
unni eða sýna naflann, svo fátt eitt sé 
nefnt.  Raunar finnst mér að fólk eigi 
að ráða því sjálft hverju það klæðist.  
Sjálfur vel ég mér yfirleitt föt, sem 
þægilegt er að vera í.

En það eru ekki allir jafn víð-
sýnir og ég.  Þannig er að í sumum 
Arabaríkjum eins og Saudi-Arabíu er 
ætlast til að konur hylji líkama sinn á 
almannafæri.  Og ástæðan er einmitt 
sú uppákoma, sem ég lenti í þarna 
um árið í Háskólabíó.  Konurnar eiga 
að hylja líkama sinn svo að það hendi 
ekki einhvern karlinn að hann ruglist 

í ríminu og geti ekki lengur pantað 
sér kók eða kaffibolla.  Raunar ganga 
Saudarnir lengra en bara það að kon-
an hylji líkama sinn, þeir vilja að hún 
hylji einnig andlitið.  Það réttlæta þeir 
með því að flestir horfi nú helst á and-
lit annarra og mesta fegurð hverrar 
manneskju sé í fóglin í andlitinu.  Það 
er tvær útgáfur af þessum hulins-
klæðnaði kvennanna.  Það er í fyrsta 
lagi níkab, þar sem slæða er fest við 
höfuðfatnað kvenna þannig að hún 
hylur munninn og neðri hluta and-
litsins.  En svo er líka til búrka, sem 
hylur allt andlitið.  Þá er hálfgagnsær 
efnisbútur eða þéttriðið heklað net 
haft fyrir öllu andlitinu og þannig sést 
ekki lengur í augu konunnar.  Hinir 
arabísku múslímar réttlæta þetta með 
því að vitna í vers 31 í súru 24 í Kór-
aninum þar sem konum er sagt að þær 
skuli ekki opinbera fegurð sína nema 
heima hjá sér frammi fyrir eigin-
manninum og öðru heimilisfólki.  Og 
spámaðurinn segir að á almannafæri 
skuli þær draga vel niður höfuðfatið 
og hylja brjóstin.

Á Vesturlöndum hefur farið fram 
umræða um það hvort banna skuli 
búrkur.  Í Frakklandi hefur notkun 
búrkna verið bönnuð í skólum frá ár-
inu 2004 og það er gert á þeim grund-

velli að um trúarlegt tákn sé að ræða 
en samkvæmt frönskum lögum frá 
árinu 1905 er stúdentum og kennur-
um bannað að bera trúarleg tákn í 
skólum.  Frakkarnir eru samkvæmir 
sjáflum sér því það er vitaskuld bann-
að að vera með krossa dinglandi utan 
á sér í skólum.

En er búrkan trúarlegt tákn?  Flest-
ir múslímar álíta að slæða eða híjab, 
sem hylur höfuð og hár kvenna, sé 
hið rétta og viðeigandi trúartákn.  Og 
frjálslindir múslímar, sem dagblöð 
minnast aldrei á, segja að hófsemi í 
klæðaburði eigi bæði við um karl-
menn og konur.  Hófsemin felist í 
því að klæða sig þannig að það sjáist 
í andlitið, olnbogana og hnéin og það 
sem er þar fyrir neðan.

Fyrir hvað stendur búrkan?  Í mín-
um huga er hún tákn um kvenna-
kúgun.  Hún til marks um að konan 
sé eign karlmannsins.  Hún er helst 
notuð í samfélögum þar sem kon-
ur mega ekki fara út á almannafæri 
nema í fylgd karlmanns eða mega ekki 
aka bíl.  Talíbanarnir neyddu konur í 
Afganistan til að klæðast búrkum og 
þeir voru á móti því að konur færu í 
skóla og menntuðu sig.  Líklega er ekki 
til sterkara tákn um kvennakúgun og 
misrétti en þessar búrkur.  Og takið 

eftir að karlarnir þurfa ekki að hylja sig 
í þessum menningarsamfélögum, sem 
einkennast af þessu stífa feðraveldi.  
Það er vegna þess að konan er eign 
karlmannsins og misstígi hún sig eins 
og til dæmis með því að daðra við aðra 
menn þá falli blettur á sæmd eða nam-
us fjöskyldunnar.  Slíkan blett verður 
að þvo burt með blóði.  Heiðursmorð 
eru framin til að endurheimta sæmd 
fjölskyldunnar.

Enda þótt ég vilji að fólk ráði því 
hverju það klæðist þá er ég á því að 
það eigi að banna búrkur.  Ekki bara 
vegna þess að þær séu til marks um 
kvennakúgun og hugarheim þar sem 
mannréttindi kenna eru fótumtroðin.  
Nei, það er svolítið annað, sem ég er 
líka að hugsa um.  Ég trúi því nefni-
lega ekki að nokkur kona vilji ganga 
í svona hulinsklæðnaði.  Í fyrsta lagi 
er afar heitt í þessum Arabalöndum 
og það er því óþægilegt að vera hul-
inn frá toppi til táar.  En verra er að 
það sést svo lítið út um þessar búrkur.  
Konurnar sjá varla vörurnar, sem þær 
eru að kaupa.  Og þær geta auðvitað 
ekki þekkt aðrar konur á markaðnum 
og heilsað þeim því að búrkan hylur 
allt og þar með eru allar búrkukonur 
óþekkjanlegar.  Búrkan gerir kven-
persónur ósýnilegar, hún gerir þær 

að hlutum.  Búrkan hylur nefnilega 
persónuna.

Ég vil búa í landi þar sem fólk 
brosir framan í hvert annað.  Ég vil 
búa í landi þar sem bros kvenna er 
ekki bannað á almannafæri.  Því það 
er einmitt það sem búrkan gerir!  Og 
þó að bros kvenna hafi hér áður fyrr 
stundum sett mig út af laginu í tvö 
eða þrjú skipti þá er það ekki neitt í 
samanburði við alla þá gleði, sem bros 
fólks hafa veitt mér í gegnum tíðina.  
Brostu og þá brosir heimurinn á móti 
þér!

Magnús Erlingsson.

búrkur, bros og brjóstaskorur

SöngStUnD á mýrAfelli

finnjón g. móSeSSon
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örn Pálsson, framkvæmastjóri 
Landssambands smábáta-
eigenda kom víða við í ræðu 

sinni á aðalfundi Landssambandsins. 
Meðal annars vék hann að afleiðingum 
þess að stjórnvöld ákváðu að breyta 
stærðarviðmiðun krókaaflamarksbáta 
úr 15 brt í 30 brt þannig að lengd báts-
ins næði 15 metrum. Það voru útgerð-
ir einkum á Snæfellsnesi og í Bolunga-
vík sem knúðu á um þessar breytingar 
á smábátakerfinu. Um það sagði Örn 
Pálsson í skýrslu sinni:

"Ákvörðunin var gerð í óþökk 
Landssambandsins en að kröfu ör-
fárra aðila, sem farið hafa í skrefum 
um stjórnkerfi fiskveiða án þess að 
byggja ákvörðun sína á hagsmunum 
heildarinnar. Og það sem meira er þá 
hafa stjórnvöld keypt kaleikinn. Tekið 
hagsmuni færri fram yfir heildina og 
þá ekki látið sig muna um að ganga 
þvert á yfirlýsingar sem þeir hafa gef-
ið. Afleiðingar þessa eru m.a. þær að 
gríðarlegt ójafnvægi hefur myndast 
milli þeirra sem eru með þessa stærri 
báta og hinna. Það lýsir sig einna helst 
í möguleikum til fyrirgreiðslu í kaup-
um á veiðiheimildum. Nánast ekki 
hlustað á menn sem eru með undir 
200 tonnum og vilja bæta við sig. Það 
sem LS varaði við hefur gengið eft-
ir. Inn í krókaaflamarkið hafa komið 
sér fyrir stór útgerðarfyrirtæki með 
vinnslu sem eiga sér enga sögu í út-

gerð smábáta. Bátarnir gerðir út þar 
sem eigandinn er ekki sjálfur um borð 
gagnstætt þvi sem hefð er fyrir í smá-
bátaútgerðinni. Veiðiheimildir nægar 
til að fiska 2.000 tonn."

Afleiðingin er fækkun báta og 
samþjöppun aflaheimilda: "Fjöldi báta 
með hlutdeild í krókaaflamarkskerf-
inu er kominn niður í 277, þeim hefur 
fækkað um 77 frá því stækkunin var 
heimiluð eða um fjórðung. Á sama 
tíma voru 50 efstu bátarnir komnir 
með 80,5% samanlagða hlutdeild í 
þorskígildum."  

lækkandi fiskverð
Örn Pálsson kom einnig inn á þróun 
fiskverðs í ræðu sinni. Sagði hann þróun-
ina ekki hfa verið smábátasjómönnum í 
hag: "Á fyrstu átta mánuðum þessa árs er 
verð lægra en á sama tímabili í fyrra.

 Í beinum viðskiptum er lækkunin 
9,6%.  Sala á fiskmarkaði er í ár að með-
altali 7,8% lægra.

Þegar leitað er skýringa á þessu eru 
nefnd tvö atriði. Styrking krónunnar og 
erfiðleikar á Nígeríumarkaði fyrir hausa 
og hryggi."  Athugun Arnar á þróun 
útflutningsverðs sýndi hins vegar aðra mynd en þróun fiskverðs innanlands. 

Samanburður á útflutningi á tímabilinu 
jánúar til ágúst 2016 við sama tíma árið 
2015 samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 
leiddi í ljós eftirfarandi:
n  "Útflutningsverðmæti á ferskum 
þorski jókst um 25,4%. 
n  Meðalverð á hvert kílógram 
lækkaði aðeins um 1,8%. 
n  Langmest var aukning á útflutn-

ingi 

til Frakklands 47% en þangað fór 
tæpur helmingur alls magnsins. 
n  Fyrstu átta mánuði ársins er 
meðaltal gjaldmiðla lægra en á 
sama tíma og í fyrra:  GBP -14,5%.  
USD -6,7%. EUR -6,5% "
n  Af þessu orðum Arnar Pálssonar 
má ráða að hann telur að ytri að
stæður réttlæti ekki lækkun fisk
verðs á þessum fyrstu átta 
mánuðum ársins. 

Kjör fundur 
Kjörfundur í Bolungarvík vegna 
kosninga til Alþingis Íslendinga 

verður haldinn í fundarsal Ráðhúss 
Bolungarvíkur við Aðalstræti 10-12 

laugardaginn 29. október 2016.
 

Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis 
og stendur til kl. 22:00 síðdegis. 

 
Kjörstjórn Bolungarvíkur

Veiðiheimildir á færri hendur
örn PálSSon
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High mountains, beautiful beaches and small creeks; 
Mother Nature provides the wonders and you enjoy the 
adventure. Rich flora and fauna makes your stay here even 
more memorable.

The top three nature attractions of Westfjords are all in 
the vicinity, including Látrabjarg cliff, Rauðasandur red-col-
oured beach, and Dynjandi waterfall. The area is renowned 
for its beautiful nature and tranquillity; you experience na-
ture’s “sound of silence”!

For more information and reservations:
www.hotelwest.is
stay@hotelwest.is
Or simply call us: +354 892 3414 / +354 456 5020

DynjandiLátrabjarg Rauðasandur

Hotel WEST

Hotel WESTHotel WEST
A Small Comfortable Hotel
in Patreksfjörður

Hotel West
Aðalstræti 62
450 Patreksfjörður TEL 456 5020 / 892 3414
stay@hotelwest.is
www.hotelwest.is

In the vicinity... 
Enjoy the largest seabird 
colony in Europe at Látra-
bjarg or the unique red-
coloured sandy beach at 
Rauðasandur. Walk in the 
footsteps of Viking Flóki, 
Iceland’s name giver, or 
rest tired legs in one of the 
many wonderful natural hot 
springs.
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

hafrannsóknar-
stofnun gagnrýnd

landssamband smábáta-
eigenda gagnrýnir Hafrann-
sóknarstofnun í álytkun 

sinni um stjórn fiskveiða. Segir þar 
að stefna stofnunarinnar sé fyrir 
löngu úr sér gengin. Orðrétt segir 
í samþykkt aðalfundar Landssam-
bands smábátaeigenda:  "Engu 
skiptir hversu mikill fiskur geng-
ur á miðin og reynsla veiðimanna 
einskis metin. Þegar fiskveiðikerfið 
var leitt í lög árið 1984 var allt talið 
í kalda koli og gefnar út veiðiheim-
ildir sem eru sambærilegar þeim 
sem var verið að gefa út í byrjun 
nýhafins fiskveiðiárs. Nú er hins 
vegar einhverjum „stórkostleg-
um árangri“ fagnað. Hver hann 
er fær ekki nokkur veiðimaður 
skilið." Skorað er á stjórnvöld að 
taka starfsemi og rannsóknarað-
ferðir Hafrannsóknarstofnunar til 
gagngerrar endurskoðunar. Seg-
ir í ályktuninni að "til þess verði 
fengnir

sérfræðingar á sviði líffræði og 
annarra tengdra vísinda, innlendra 
og erlendra og ekki handvalið í 
slíkan rannsóknarhóp eftir þýlyndi 
viðkomandi við stefnu Hafrann-
sóknastofnunar."

Vill aðalfundurinn auka 
þorskaflann  þegar í stað í 270 þús-
und tonn og færa aflareglu í 25%  
af veiðistofna í stað 20%.  Skorað er 
á sjávarútvegsráðherra að beita sér 
fyrir því að fiskirannsóknir verði 
efldar á grundvelli strandveiða og 
annarra krókaveiða og frekar litið 
til reynslu og þekkingar sjómanna 
er nú er gert.

Strandveiðar 4 x 4 x 4
Aðalfundur Landssambands 
smábátaeigenda krefst þess að 
strandveiðar verði auknar og verði 
þannig að leyft verði að veiða fjóra 
mánuði á hverju ári, fjóra daga í 
viku og að hver bátur megi vera 
með 4 rúllur en áfram verði afli 
hvers róðurs takmarkaður við 650 
kg talið í þorskígildum.

Virkari verðmyndun á fiski
Landssamband smábátaeigenda 
gerir athugasemd við lækkun á 
fiskverði síðastliðin 5 ár og telur 
hana ekki einhlíta. Talið er hugsan-
legt að um samráð milli fiskkaup-
enda sé að ræða. Talið er nauðsyn-
legt að kanna þetat frekar og leita 
eftir liðsinni Samkeppnisstofnunar. 
Aðalfundurinn "leggur áherslu á 
að tryggð verði virkari verðmynd-
un á fiski m.a. með því að tryggja 
með reglum, aukið framboð afla 
á skipulögðum uppboðsmörkuð-
um."

Uppsjávarveiðar frjálsar 
Landssamband smábátaeigenda 
vill að færaveiðar á uppsjávarfiski 
verði gefnar frjálsar. Í makrílveið-
um verði hlutdeild smábáta að lág-
marki 16% af leyfðum heildarafla. 
Segir í rökstuðningi að færaveiðar 
skapi alls enga hættu á ofveiði upp-
sjávarfiska. Auk þess sem göngur 
uppsjávarfiska séu mjög sveiflu-
kenndar og sjálfsagt að byggðirn-
ar njóti þess þegar uppsjávarfiskar 
ganga á heimamið.

Nýr menningarfulltrúi 
hjá Fjórðungssambandinu
fjórðungssamband Vestfirðinga 

hefur ákveðið að ráða Skúla 
Gautason í starf menningar-

fulltrúa en forveri hans Jón Jónsson, 
lét af störfum í september s.l.. Áætl-
að er að Skúli komi til starfa í byrj-
un nóvember n.k. og verður starf-
stöð menningarfulltrúa eins á áður á 
Hólmavík.

 Skúli er leikari að mennt en lauk 
síðast meistaranámi í menningar-
stjórnun frá Háskólanum á Bifröst og 

hefur starfað á þeim vettvangi m.a. 
sem viðburðastjóri Höfuðborgarstofu 
og framkvæmdastjóri Akureyrar-
stofu. Skúli er þó þekktastur fyrir störf 
sín í leikhúsi og sjónvarpi, auk þess 
sem hann hefur verið helsta driffjöðr-
in í hljómsveitinni Sniglabandinu frá 
upphafi. Skúli er í sambúð með Þór-
hildi Örvarsdóttur, söngkonu og eiga 
þau saman þrjú börn, en Skúla á eina 
dóttur úr fyrri sambandi. 

 Ráðningarstofan Talent sá um 

auglýsingu og rágjöf við ráðninguna. 
Starf menningarfulltrúa var auglýst 
um miðjan ágúst s.l., alls sóttu 17 
um starfið. Tekin voru viðtöl við átta 
aðila og í framhaldinu fjóra aðila þar 
sem framkvæmdastjóri og formaður 
FV tóku þátt í viðtölum. Niðurstaða 
varr að ganga til samninga við Skúla 
og bíður Fjórðungssamband Vest-
firðinga hann velkominn til starfa 
á vettvangi menningarmála og at-
vinnuþróunar á þeim vettvangi.

Samfylkingin opnaði kosningaskrifstofu sína á Ísafirði á sunnudaginn og bauð gestum og gangandi til skrafs og að kynna sér stefnu 
flokksins fyrir komandi kosningar ásamt að þiggja veglegar veitingar. Ísfirðingurinn og frambjóðandinn Pálína Jóhannsdóttur tók á 
móti gestum.
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FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ því að skipuleggja sig fram í tímann,  
stytta ferðalagið og fljúga á milli landshluta. 

Vertu tímanlega og bókaðu flugið núna á FLUGFELAG.IS

FLUGFELAG.IS

BÓKAÐU FRAM 
Í TÍMANN
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ALLTAF ÓDÝRARA Á NETINU

ÍSAFJÖRÐUR AKUREYRI

REYKJAVÍK EGILSSTAÐIR

FRÁ REYKJAVÍK

VERÐ FRÁ

7.500 kr.
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Kvenfélagskonur í Hvöt á Ísa-
firði buðu eldri borgurum á 
Vestfjörðum til kvölskemmt-

unar á Hlíf síðastliðinn föstudag. 
Eins og vænta mátti var húsfyllir og 
Hvatarkonur sáu um skemmtiatriði 
þar sem meðal annars var sungið 
saman og spilað bingó að ógleymd-
um veitingunum sem bornar voru 
fram. Ekki voru þær af verri endanum 
frekar en fyrri daginn.

Sungið saman og spilað bingó

Rekstur Íslenska kalkþörungafélagsins er í stöðugri framþróun. 
Félagið framleiðir hágæða fóðurbæti og fæðubótarefni úr 
kalkþörungum úr Arnarfirði og er árleg framleiðsla félagsins um 
50 þúsund tonn af mismunandi kalkafurðum. Eigendur félagsins 
eru frumkvöðlar á sínu sviði sem einkum vinna að þróun ýmissa 
afurða úr kalkþörungum fyrir fæðubótarmarkað og til sýrustill-
ingar og vatnshreinunar á mörkuðum víða um heim.  
Eru framtíðarmöguleikar því miklir.

Í boði er krefjandi starf í fallegu umhverfi Vestfjarða þar sem fjöl- 
margar af helstu náttúruperlum landsins eru í næsta nágrenni. 
Á Bíldudal er vaxandi atvinnulíf ásamt gróskumiklu mannlífi 
þar sem íbúatalan fer hækkandi. Á Bíldudal er góður leik- og 
grunnskóli ásamt íþróttaaðstöðu auk þess sem sundlaugar og 
heilsugæsla eru í næsta nágrenni ásamt tækifærum til marg- 
víslegra vetraríþrótta.

Kynntu þér málið

Allar nánari upplýsingar veitir framleiðslu- 
stjóri fyrirtækisins, Jóhann Magnússon, í 
síma 863 7558. Einnig má senda fyrirspurnir  
á johann@iskalk.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Íslenska 
kalkþörungafélaginu ehf. á sama netfang, 
merkt Viðhaldsstjóri fyrir 12. nóvember. 

Viðhaldsstjóri óskast á Bíldudal
Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf hjá traustu og vel reknu fyrirtæki

Íslenska kalkþörungafélagið leitar að hæfum, áhugasömum, metnaðarfullum og lífsglöðum einstaklingi 
í starf viðhaldsstjóra í verksmiðju félagsins á Bíldudal. Viðkomandi þarf að vera árangursmiðaður, sýna 
frumkvæði og hafa áræði til að takast á við krefjandi starf sem felst í umsjón með eftirliti og viðhaldi á 
vélbúnaði verksmiðjunnar ásamt vinnuvélum sem notaðar eru á vinnusvæðinu.

Hlutverk viðhaldsstjóra
• Þú tekur þátt í gerð áætlana og tekur þátt í undirbúningi og framkvæmd breytinga og viðhalds á  
 vélbúnaði verksmiðjunnar og vinnuvélum.
• Þú gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um öryggi og umhverfismál enda eru öryggismál og  
 velferð starfsfólks í forgangi.
• Þú hefur yfirumsjón með skipulagi og verkstjórn á verkstæði.
• Þú vinnur að stöðugum umbótum og fyrirbyggjandi viðhaldi. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun, reynsla og hæfni sem nýtist í starfi. 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur en ekki krafa.
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er kostur en ekki krafa.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
• Áhugi og metnaður fyrir gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnun.  
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Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
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HVAR ER SÓSAN?
Tvö brauð, ostur, buff og grænmeti nægja ekki til að gera góðan borgara. 

Ef sósuna vantar er eins gott að sleppa þessu.

Þú gleymir ekki sósunum frá E. Finnsson.


