
Orkubússtjóri með 
1,5 milljónir kr.

Ljóðabók birkis 
Friðbertssonar 

Sjómenn greiða Júlíus 
Geirmundsson ÍS

17. nóvember 2016
20. tölublað, 5. árgangur 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Villi Valli hélt djasstónleika í 
Edinborgarhúsinu fyrir skömmu. 
Fullt var út úr dyrum. Með Villa 

spiluðu á tónleikunum þeir 
Matthías Hemstock á tromm-
ur, Eyþór Gunnarsson á píanó, 

Andri Ólafsson á kontrabassa og 
Eðvarð Lárusson á gítar.

 Mynd: Haraldur ringsted.

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis
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Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk. 
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar 

mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra 

aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 

verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila 

jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á 

náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni 

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og 

ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 

50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðug-

leika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða 

Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, 

sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, 

útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu 

“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu  

„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamanna-

stöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum 

og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra 

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða 

undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi 

sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um  

styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is 

á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um  

hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem 

berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum 

sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum 

umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri 

Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum árið 2015.

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501

FrAmkvæmdAsjóðUr FerðAmANNAstAðA 
AUglýsir eFtir UmsókNUm Um styrki
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Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, 
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 / 

 615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Valtra A-95,  
Árgerð 2005,  
notkun 3800,  
verð án vsk. 3.900.000 kr.

KUHN GA 4121GM. 
Árgerð 2006.  
Verð án vsk: 480.000 kr.

McCormick MTX 140, 
árgerð 2005,  
notkun 6.300,  
verð án vsk. 4.900.000 kr.

CLAAS 280RC 
fastkjarna,  
árgerð 2002,  
notkun 15.000,  
verð án vsk. 900.000 kr.  
– TILBOÐ

Fermec 960,  
árgerð 2000,  
notkun 12.700,  
verð án vsk. 2.900.000

Belarus 1221.3,  
árgerð 2006,  
notkun 80,  
verð án vsk. kr. 4.990.000

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 
Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Óseyri 2 • 600 Akureyri

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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• 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

synjun um íbúðakaupalán í 
bolungavík: bankarnir neita
Útibússtjórar Landsbanka Ís-

lands og Íslandsbanka á Ísa-
firði neita báðir að synjað 

hafi verið um að lána einstaklingi til 
kaupa á íbúðarhúsnæði í Bolunga-
vík vegna staðsetningar íbúðarinnar. 
Bæjarfulltrúi í Bolungavík Guðbjörg 
Stefanía Hafþórsdóttir vakti athygli 
á málinu í aðsendri grein á bb.is. Þar 
segir hún : "Nýlega hef ég fylgst með 
dæmi um ungt par með börn sem vill 
festa kaup á stærra húsnæði en þau 
eru í fyrir. Parið stenst greiðslumat 
með glans og eru þau tilbúin að setja 
sína fjármuni í viðkomandi fasteign. 
Útibússtjórinn í öðrum bankanum 
er tilbúinn, fyrir sitt leiti, að veita lán 
fyrir kaupunum með fyrirvara um að 
þurfa að fara með málið fyrir æðsta 
ráð bankans í Reykjavík. Þar kemur 
þvert nei því þessi fjárfesting er slæm, 
hún er svo slæm að hún flokkast undir 
áhættufjárfestingu. 

Í hinum bankanum mætti parið 
hroka og dónaskap – þar gengu þau 
út."

Samkvæmt upplýsingum blaðsins 
Vestfirðir mun það hafa verið  Lands-
bankinn sem synjaði og Íslandsbanki  
var hinn bankinn.  Viðkomandi vildi 
ekki tjá sig um málið við blaðið.

Sævar Ríkharðsson, útibússtjóri 
Landsbankans á Ísafirði þverneitaði 
því að synjað hafi verið um lán vegna 
staðsetningar íbúðar á norðanverðum 
Vestfjörðum en vildi ekki ræða það 
mál sem var tilefni skrifa bæjarfull-
trúans. Sagði Sævar að bankinn hefði  
oftsinnis lánað til kaupa á íbúðarhús-
næði á svæðinu og hefði tekið veð í 
viðkomandi fasteignum. Miðað væri 
við fasteignamat og markaðsverð og 
væri lánað allt að 85% af kaupverði 
og skipti staðsetning eignarinnar ekki 
máli.

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson 
útibússtjóri Íslandsbanka á Ísafirði 
tók í sama streng. Ekki hefði verið um 
synjun á lánveitingu vegna staðsetn-
ingar eignar að ræða. Hann sagði  að 
Íslandsbanki hefði lánað  rúmlega 2 
milljarða króna til íbúðakaupa á Vest-

fjörðum og að staðsetning eigna væri 
ekki hluti af áhættustýringu bankans 

við húsnæðislánveitingar. Almenna 
reglan væri að lánað væri allt að 80% 

af kaupverði og við fyrstu kaup gæti 
lánið numið 90% af kaupverði.

Hotel West - opið allt árið
Hotel West er glæsilegt 17 

herbergja hótel á Patreks-
firði sem opið er allt árið. 

Hótelið stendur við Aðalstræti og þar 
voru áður höfuðstöðvar Kaupfélags 
V- Barðstrendinga. Jóhann Svavars-
son framkvæmdastjóri og eigandi sem 
rekur hótelið ásamt eiginkonu sinni 
Sigríði Gísladóttur  segir að húsið hafi 
verið algerlega endurnýjað og eigendur 
hafi lagt mikið fé í að gera hótelið sem 
best úr garði. Reksturinn hefur gengið 

vel í sumar og haust að sögn Jóhanns 
og verður opið í allan vetur. Hotel West 
verður eina gistiþjónustan í vetur á 
Patreksfirði. "Mér líst vel á framtíðina. 
Mikið hefur verið bókað og hótelið hef-
ur fengið góða þjónustueinkunn á sam-
félagsmiðlum" segir Jóhann.  Erlendir 
ferðamenn gista mikið á hótelinu og 
ferðast oft á eigin vegum.  Jóhann segir 
að verið sé að huga að stækkun og búið 
er að sækja um leyfi fyrir 30-36 her-
bergja viðbyggingu við hótelið.

orkubússtjóri: launin 
1.511.761 kr/mánuði
Laun nýráðins Orkubús-

stjóra Elíasar Jónatansson-
ar eru liðlega 1,5 milljónir 

króna á mánuði samkvæmt því sem 
fram kemur í svari Viðars Helga-
sonar, stjórnarformanns Orkubús 
Vestfjarða.

Launin eru ákvörðuð í Kjararáði 
og eru samkvæmt launatöflu 502-
136. Það gera 957.294 kr./mán. Til 
viðbótar eru greiddar 41 einingar á 
mánuði fyrir yfirvinnu og allt álag 
sem fylgir starfinu. Hver eining er 1% 
af umræddum launataxta. Samanlagt 

eru launin þá 1.349.787 kr./mán. Til 
viðbótar er greitt það sem vantar upp 
á að inngreitt lífeyrisiðgjald nái 20% 
af heildarlaunum. Fram kemur að 
Orkubúið greiðir 8% af heildarlaun-
um í lífeyrisiðgjald. Að viðbættum 
12% verða heilarlaunin þá 1.511.761 
kr./mán. Auk þess greiðir Orkubú 
Vestfjarða 400 km/mánuði vegna 
notkunar Orkubússtjóra á eigin bif-
reið og er miðað við útgefinn taxta 
ferðakostnaðarnefndar sem er nú 110 
kr/km. eða 44.000 kr./mánuði.

Mynd: Visir.is

eLías jónatansson 
orkubÚsstjóri.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Fréttablaðið: 
ókeypis á Vestfjörðum

Fréttablaðið er nú aðgengi-
legt endurgjaldslaust á Vest-
fjörðum en til þess hafa 

Vestfirðingar þurft að kaupa blaðið.  
Blaðið fæst á Ísafirði í Samkaup og í 
Bónus. Í Bolungavík er blaðið í Sam-
kaup og á N1 á Þingeyri. Að sögn 
Kristínar Þorsteinsdóttur útgefanda 
og aðalritstjóra er unnið að því að 
koma blaðinu til fleiri Vestfirðinga. 
„Við erum mjög ánægð með þessar 
breytingar. Fréttablaðið er mest lesna 
dagblað landsins og á að fara sem 
víðast,“ segir Kristín Þorsteinsdóttir, 
útgefandi og aðalritstjóri 365. „Sam-

hliða aukinni dreifingu ætlum við að 
auka umfjöllun um íþróttir, viðskipti, 
bíla, tækni og vísindi. Þá munu 
lesendur vafalaust taka eftir fleiri 
fréttum af landsbyggðinni og tísku-
og lífsstílstímaritið Glamour mun fá 
sinn sess í Fréttablaðinu vikulega.“
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Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

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

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

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Alþingiskosningarnar: 
Krafa um breytingar 
en hikandi þó

Úrslit Alþingiskosninganna í síðasta mánuði eru skýr krafa um 
breytingar á ýmsum sviðum þjóðlífsins. En kjósendur voru 
samt hikandi þegar kom að því að velja 

þá sem hrinda ættu breytingunum í framkvæmd. 
Fyrir vikið er framhaldið óljóst. Næsta ríkisstjórn 
getur verið borin uppi af fráfarandi ríkisstjórnar-
flokki og hún getur líka verið  byggð á stjórnar-
andstöðunni. Á miðju stjórnmálanna eru ráðandi 
eftir þessar kosningar tveir flokkar, Björt framtíð 
og Viðreisn og þeir munu ráða því á hvern veg rík-
isstjórnarmyndun mun skipast. 

ríkisstjórnin féll 
Meginniðurstaða Alþingiskosninganna er að ríkisstjórnin féll. Fráfar-
andi ríkisstjórnarflokkar, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 
fengu aðeins 40% atkvæða samanlagt. Þeir misstu um 11% atkvæða 
frá kosningunum 2013. Lengi vel stefndi í mun meira tap flokkanna og 
kannanir bentu til þess að þeir fengju aðeins 30% atkvæða til samans. En 
á síðustu vikunni fyrir kosningarnar bættu þeir við sig 10% fylgi. Fram-
sóknarflokkurinn tapaði 13% greiddra atkvæða frá 2013  sem jafngildir 
því að flokkurinn tapaði 53% atkvæðanna sem hann hlaut.  Þetta var 
langmesta tap stjórnmálaflokks í þessum kosningum. Sjálfstæðisflokk-
urinn bætti við sig liðlega 2% atkvæða frá síðustu alþingiskosningum 
sem staðfestir þriðju kosningarnar í röð sögulega lágt fylgi hans.

stjórnarandstöðunni mistókst 
Önnur meginniðurstaða Alþingiskosninganna er að stjórnarandstöð-
unni mistókst að fá meirihluta kjósenda á bak við sig. Píratar, Vinstri 
grænir, Samfylkingin og Björt framtíð fengu samtals 43% atkvæða. Fyrir 
lokasprettinn höfðu stjórnarandstöðuflokkarnir fjórir lengi mælst með  
fylgi á bilinu 46 - 52%  og voru með 14 - 20% forskot á fráfarandi stjórn-
arflokka. Þetta forskot hvarf að mestu síðustu viku kosningabaráttunnar, 
einkum vegna 7% fylgissveiflu til Sjálfstæðisflokksins og jafnmikillar 
sveiflu frá Pírötum.  Stjórnarandstaðan fékk því ekki skýrt umboð til 
þess að taka við stjórn landsins. Þó ber að taka fram að stjórnarand-
staðan fékk meira fylgi en ríkisstjórnarflokkarnir 43% á móti 40% og 
því ættu áherslur þeirra að hafa meiri áhrif á pólitískar línur á komandi 
kjörtímabili.  Hins vegar fengu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 
fleiri þingmenn kjörna en stjórnarandstaðan þrátt fyrir færri atkvæði og 
eru þeir með 29 þingmenn á móti 27 þingmönnum stjórnarandstöð-
unnar. Fyrir vikið er einkum Sjálfstæðisflokkur með sterkari stöðu á 
þinginu en kjörfylgi gefur til kynna.

Píratar öxluðu ekki ábyrgðina
Vendipunkturinn í kosningabaráttunni kom til vegna afleikja Pírata.  
Með því að efna til viðræðna milli stjórnarandstöðuflokkanna  skömmu 
fyrir kosningar opinberuðust kjósendum frekar sundurlaus hjörð 
fjögurra flokka.  Bæði Vinstri grænir og Björt framtíð voru ekki tilbúin 
í neinar stjórnarmyndunarviðræður fyrir kosningar og vildu fá að reka 
sína kosningabaráttu án þess að tengja sig um of við Pírata. Fyrir Bjarta 
framtíð sem miðjuflokks var útspil Pírata óþægilegt enda voru þeir að 
reyna að höfða til kjósenda sem vildu ekkert endilega styðja Pírata til 
áhrifa. Þetta gerði það að verkum að forysta Bjartrar framtíðar fjar-
lægðist hina stjórnaranstöðuflokkana. Annar afleikur með viðræðunum 
var að útiloka Viðreisn og skilgreina þá utan mögulegs samstarfs eftir 
kosningar. Fyrir vikið varð atburðarrásin eftir kosningar þannig að Björt 
framtíð og Viðreisn tóku höndum saman  og starfa sem miðjuflokkar 
á eigin forsendum óbundin öðrum stjórnarandstöðuflokkum. Píratar 
opinberuðu sjálfir strax eftir kosningarnar veika stöðu sína með því að 
sækjast ekki eftir þátttöku í ríkisstjórn. Það lýsir því að þeir treysta sér 
ekki til þess að axla ábyrgð af beinni stjórnarþátttöku og sýnir líka að 
þeim er ljóst að nokkurt vantraust ríkir í þeirra garð frá öðrum stjórnar-
andstöðuflokkum. Pírötum mistókst að skapa sér tiltrú sem samstarfs-
hæfur flokkur sem gæti haft forystu um stjórnarstefnu. Þeir eru of óag-
aðir og óreyndir.

ný miðja
Hinar stóru pólitísku línur á Alþingi eftir þingkosningarnar eru að 
flokkarnir sem skipa sér lengst til vinstri og hægri, Vinstri grænir og 
Sjálfstæðisflokkurinn standa tiltölulega sterkt. Fylgi þeirra er ekkert 
sérstaklega mikið en þeir virðast vera sæmilega heilsteyptir. Flokkurinn 
sem átti að leiða breytingarnar í þjóðfélaginu, Píratar,missti tiltrú á loka-
sprettinum og getur ekki leitt breytingaferlið sem kjósendur eru þó að 
kalla eftir. Nýir flokkar hafa haslað sér völl á miðjunni Björt framtíð og 
Viðreisn en þeir gömlu Framsóknarflokkur og Samfylking liggja báðir 
óvígir eftir.  Viðreisn og Björt framtíð hafa með samstarfi sínu komist í 
lykilstöðu og eins og er munu ráða því hvaða ríkisstjórn verður mynduð. 
Eins og sjá mátti fyrir eftir afleiki Pírata fyrir kosningar hefur hin nýja 
miðja ákveðið að byrja á því að reyna stjórnarsamstarf til hægri. Báðir 
flokkarnir vilja breytingar í atvinnumálum og draga úr áhrifum hags-
munaaðila. Fylgi þeir eftir yfirlýstri stefnu getur orðið einhver stefnu-
breyting í mikilvægum málum. Sú breyting þarf ekki að verða minni en 
kann að nást fram gagnvart hinum hægfara vinstri flokki Vintri græn-
um. Enn standa mál þó þannig að óvíst er við hverja miðjuflokkarnir 
semja að lokum um stjórnarsamstarf.

Um forystumann Viðreisnar, Engeyinginn Benedikt Jóhannesson,  er 
ekki ólíklegt að ýmsir munu segja  líkt og Brandur biskup um Hvamm-
Sturlu : enginn frýr þér vits en meir ertu grunaður um gæsku. En rétt er 
að hann fái að verða dæmdur af eigin verkum fremur en ættartengslum.

Kristinn H. Gunnarsson

Leiðari

enn er einmuna haustblíða, 
þegar þessi orð eru sett á blað 
og bóndinn Georg Jón Jóns-

son á Kjörseyri við Hrútafjörð sendir 
þessa haustvísu með þeim orðum að 
nú sé víst að kólni enda sjáist snjór á 
hæstu fjöllum:

Fýkur snær á fjallanöfum
fölna tekur allt.
Við skulum halla hurð að stöfum
haustið er að verða kalt.

En víkjum þá að nýafstöðnum Alþing-
iskosningum. Indriði Aðalsteinsson, 
bóndi á Skjaldfönn setti saman brag 
um úrslit kosninganna:

Engeyjar Bjarni er ansi klár
aflaði meira en sögðu spár.
Til Besssastaða svo gleiður gekk
hjá Guðna til viðræðna umboð fékk.

Maddaman hímir krönk og köld
koðnandi niður hennar völd.
Sigmundarlaus hún sér ei ráð
syrgir hann því í lengd og bráð.

Kata litla á kostum fór
kosningasigur reyndist stór.
Evrópuflanið á baki bar
böl það var síst til framdráttar.

Píratar unnu en ekki samt.
Ætluðu sér mun stærri skammt. 
Stjórnarmyndunarstússi í
stefndu árangri fyrir bí.

Óttar Proppe er ansi klár
enda með fjarska sjaldgæft hár.
Eignaðist Bensa að einkavin
eins og fjölmiðlar gefa í skyn.

Viðreisnar Bensi vaskur er
vart þó í æðsta stólinn fer.
Sjálfsálitið er endalaust
eftir kosningar fram það braust.

Situr í losti Samfylking
slefaði varla inn á þing.
Allt er í hassi hennar ráð
horfið er bæði þrek og dáð.

Um stjórnarmyndin nú mjög er  rætt
mér í þeim vaðli er ekki stætt.
Fjargviðrast eflaust þrátt um það
þegar kemur út næsta blað.

Eldhússtörf Bjarna Benediktssonar, 
formanns Sjálfstæðisflokksins vöktu 
athygli í kosningabaráttunni. Nú eru 
helst áhöld um það hvort Bjarni gef-
ist upp á stjórnarmynduninni og skili 
inn umboðinu. Indriði á Skjaldfönn 
mat málið svo í vikunni:

Í eldhúsinu lagði lið
að lyfta gengi slöku.
En reyndist ekki ráða við
ríkisstjórnarköku.

Þegar lesendur fá blaðið í hendur 
verður líklega komið í ljós hvort Ind-
riði hafi reynst sannspár.

Það var líka kosið í Ameríku. 
Dónald Trump var óvænt kosinn 
forseti Bandaríkjanna. Við það varð 
mörgum brugðið og einn þeirra var 
sonur Indriða á Skjaldfönn Tíber 
Snær. Hann hringdi eldsnemma í 
föður sinn að ræða tíðindin og lagði 
að honum að yrkja um atburðinn.  
Indriða fannst öll tormerki vera á því 
þar sem erfitt væri að finna rímorð 
á móti Trump. En stráksi fann strax 
lausn á því:

Fár veit hverju fagna ber
fengu kanar æðsta strump.
Þetta skrímsli óvænt er
einfaldlega Dónald Trump.

Látum þessi lokið að sinni.
 Með vetrarkveðju

Kristinn H. Gunnarsson 

VestFirska VísnaHornið

kristján Guðmundsson - 
sýning í Gallerí Úthverfu
Laugardaginn 29. október 2016, 

sama dag og kosið var til Al-
þingis, opnaði Kristján Guð-

mundsson sýningu í Gallerí Úthverfu 
á Ísafirði.  Kristján opnaði fyrst sýn-
ingu á kosningadegi árið 1987 og síð-
an þá hefur skapast ákveðin hefð fyrir 
því að listamaðurinn komi vestur með 
sýningu þegar kosið er til alþingis. 

Kristján Guðmundsson (1941) hóf 
listferil sinn snemma á sjöunda áratug 
síðustu aldar.  Hann varð strax félagi 
í SÚM – hópi ungra framsækinna 
listamanna sem unnu með konsept 
og innsetningar sem þá voru að ryðja 
sér til rúms. Hann bjó í Hollandi á átt-
unda áratugnum og komst þá í nánari 
tengsl við þá avant-garde strauma og 
stefnur sem voru ráðandi í listheimin-
um á þeim tíma.  

 Kristján hefur búið á Íslandi síðan 
1979.  Hann er í hópi virtustu lista-
manna þjóðarinnar, list hans hefur 
verið lýst þannig að hún er bæði í takt 
við þær hefðir sem ráðið hafa ferðinni 
í vestrænni samtímalista á seinni hluta 
síðustu aldar og er jafnframt merkilegt 
innlegg í margbrotið tímabil abstrakt- 
og konsept-listar eftirstríðsáranna hér 
á landi. 

Hann var fulltrúi Íslands á Feneyj-
artvíæringnum 1982 og hefur hlotið 
fjölda viðurkenninga fyrir list sína, 
m.a. sænsku Carnegie verðlaunin. 

Á sýningunni í Úthverfu verða sex 
verk frá árunum 1972-2015.  Verkin 
eru öll til sölu. Sýningin verður opin til 
27. nóvember og er opin eftir hádegi 
virka daga og/eða eftir samkomulagi. 

Uppbyggingarsjóður Vestfjarða og 

Ísafjarðarbær styrkja rekstur Gall-
erís Úthverfu.

Gunnar Jónsson tók myndirnar.
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Vinstri grænir bættu mest við 
sig í Norðvesturkjördæmi í Al-
þingiskosningunum í síðasta 

mánuði. Flokkurinn jók fylgi sitt um 
9,6% og gerði meira en að tvöfalda það. 
Píratar komu næstir og bættu við sig 
7,8% atkvæða frá síðustu kosningum. Í 
þriðja sæti var nýtt framboð, Viðreisn 
sem hlaut 6,2% atkvæða. Sjálfstæðis-
flokkurinn jók fylgi sitt um 4,9% og náði 
aftur því að verða stærsti flokkurinn í 
kjördæminu. Fylgi Sjálfstæðisflokksins 
var 29,5%. 

Framsóknarflokkurinn tapaði miklu 
fylgi. Féll fylgi hans úr 35,2% í 20,8% 
, sem er minnkum um 14,4%. Sam-
fylkingin fékk líka slæma kosningu og 
misstu 5,9% af fylginu. Björt framtíð 
bauð fram í annað sinn og fékk lítið fylgi, 
aðeins 3,5% og minnkaði það um 1% á 
milli kosninga.

Athygli vekur að auðum atkvæðum 
fjölgaði og voru þau alls 642 í kjördæm-
inu. Atkvæðum greidd einstökum fram-
boðum fækkaði úr 17.355 í 16.760 eða 
um 595. Kosningaþátttaka lækkaði úr 
83,6% í 81,2%, en var þrátt fyrir það sú 
mesta í kjördæmum landsins.

Í kjördæminu eru kosnir 7 þing-
menn og að auki er eitt jöfnunarþingsæti 
sem úthlutað er á grundvelli landsúrslita 
en ekki eingöngu því hvernig atkvæðið 
falla í kjördæminu. Sjálfstæðismaðurinn 
Teitur Björn Einarsson var síðasti kjör-
dæmakjörni þingmaðurinn með 1.650 
atkvæði á bak við sig. Næstur inn var 
Bjarni Jónsson frá Vinstri grænum  og 
vantaði hann 269 atkvæði til þess að 
komast inn og fella Teit Björn.  Ólíklegt 
er að Teitur Björn Einarsson hefði kom-
ist inn sem jöfnunarþingmaður þar sem 
Sjálfstæðisflokkurinn fékk þremur þing-
sætum fleira en kjörfylgi gefur tilefni til. 

ríkisstjórnarflokkarnir sterk-
ir á landsbyggðinni
Fráfarandi rikisstjórnarflokkar fengu 
í Norðvesturkjördæmi meirihluta 
greiddra atkvæða eða 50,3%. Aðeins í 
Suðurkjördæmi fengu þeir samanlagt 
meira fylgi eða 50,6%. Þetta  er um 10% 
hærra hlutfall en flokkarnir fengu á 
landsvísu. Stjórnarandstöðuflokkarnir 
fjórir fengu um 39% atkvæða í Norð-
vesturkjördæmi sem er það næst lægsta 
á kjördæmunum sex. Það var aðeins í 
Reykjavík sem stjórnarflokkarnir fráfar-
andi fengu minna fylgi en stjórnarand-
staðan. Viðreisn fékk um 12,5% fylgi á 
höfuðborgarsvæðinu en náði ekki sama 
árangri í landsbyggðarkjördæmunum. 

Það er fyrst og fremst á höfuðborgar-
svæðinu sem ríkisstjórnarflokkarnir 
tapa  þingmeirihluta sínum.

Gunnar bragi næst mest strik-
aður út
Gunnar Bragi Sveinsson var sá kjörni 
alþingismaður sem næst flestir strik-
uðu út af framboðslitanum. Alla voru 
það 371 kjósandi B-listans sem strikaði 
hann út. Það eru 10,65% af kjósendum 
listans. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
var óvinsælastur frambjóðenda miðað 
við þenna mælikvarða. Það voru hvorki 
fleiri né færri en 817 kjósendur B-listans 
í Norðausturkjördæmi sem strikuðu 
yfir nafn hans og sýndu þar með að þeir 
vildu ekki hafa hann á þingi. Það gerir 
17,99% af kjósendum B-listans. Í þriðja 
sæti á útstrikunarlistanum var Þorgerð-
ur Katrín Gunnarsdóttir, sem fékk  563 
útstrikanir eða 8,21% af kjósenum lista 
Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi. Þess-
ir þrír frambjóðendur voru í algerum 
sérflokki  hvað varðar útstrikanir. Næst 
þeim komu Eygló Harðardóttir (4%) , 
Steingrímur J. Sigfússon(3%) , Björn Val-
ur Gíslason (3%) og Birgitta Jónsdóttir 
(3%).  Listinn sýnir útstrikanir á einstaka 
frambjóðendur í Norðvesturkjördæmi.

norðvesturkjördæmi - úrslit 
alþingiskosninga 2016
Vinstri grænir sigurvegarar í Norðvesturkjördæmi

ÚrsLitin í norðVesturkjördæmi 2016 ÚrsLitin í norðVesturkjördæmi 2013

kjörnir aLþinGismennÚtstrikanir/FærsLa niður um sæti

Fráfarandi rikisstjórnarflokkar fengu í norðvesturkjördæmi meirihluta greiddra atkvæða
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Verið velkomin á Hótel Laka
 
Hótel Laki er staðsett 4 km frá Kirkjubæjarklaustri með margar  
af þekktustu náttúruperlum landsins rétt við túnfótinn.
Hjá okkur er opið allan ársins hring og tökum vel á móti öllum.
 
Öskulagsbyrgi: þar er hægt að lesa gossögu 
landsins þúsund ár aftur í tímann þar má  
finna öskulög úr flestum eldstöðvum land-
sins. Kötlu,Heklu, Öræfajökul og Eldgjá.
 
Vatnið Víkurflóð: Staðbundin bleikja, 
urriði ásamt ál. Stærð fiska er allt frá smáfiski 
upp í 5-6 punda fiska.  
 
Fuglarnir á flóðinu: Við Víkurflóð er  
heilmikið fuglalíf, bæði varpfugla og farfugla. 
Fuglaskoðunarhúsið við Víkurflóð er einn 
ákjósanlegasti staðurinn til að fylgjast með 
fuglalífi hér um slóðir.

Bjarnagarður: Hér í sveit hefur verið 
stundaður búskapur síðan landnám hófst, hér 
eru ýmsar fornar menjar þess. Bjarna- 
garður er ein þeirra.
 

Matreiðslumenn  
okkar taka ykkur 
með opnum örmum 
og enginn kemst   
frá borði nema  
saddur og glaður.

Hótel Laki • Efri-Vík, 880 Kirkjubæjarklaustri • S. 412-4600 • www.hotellaki.is • hotellaki@hotellaki.is

Góðir gestir verið 
hjartanlega vel-
komin og njótið 
þess sem við höfum 
upp á að bjóða.
– Fjölskyldufyrirtækið 
Hótel Laki
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skemmtiganga á suðurleið
það var 24. október að ég lagði 

af stað heiman frá mér til 
Reykjavíkur. Klukkan eitt um 

morguninn lagði ég af stað frá heim-
ili mínu Sjónarhól í Dýrafirði. Bærinn 
er í miðri sveit norðantil við fjörðinn. 
Þegar ég kom að bæ þeim er heit-
ir Lækjarás fékk ég mig fluttan yfir 
fjörðinn. Veðrið var gott og fagurt, of-
urlitla morgungolu lagði niður dalinn. 
Þegar komið var á miðjan fjörðinn 
sáum við skipið „Gullfoss“ sem ég ætl-
aði með koma inn fjörðinn.“

 Þannig fórust Finnjóni 
Mósessyni orð í stílæfingu þegar hann 
var nemandi í Núpsskóla á árunum 
1915-1917. Ég held nú áfram að vísa 
í skrif hans en í síðasta blaði greindi 
ég lauslega frá bakgrunni Finnjóns og 
skólahaldi á Núpi í grein minni „Söng-
stund á Mýrafelli“ en hún byggist að 
mestu leyti á skólaritgerð sem hann 
skrifaði við sama skóla. Skólastíll 
Finnjóns sem hér er til umfjöllunar 
segir frá ferð hans suður til Reykjavík-
ur með Gullfossi en á þessum árum 
voru siglingar eina raunhæfa leiðin 
þegar ferðast var landshorna á milli. 
Flugvélar höfðu ekki enn numið land, 
bílar voru fáir og akvegir nánast ekki 
til. Væri landleiðin valin var ekki um 
annað að ræða en fara fótgangandi eða 
bregða sér á hestbak en slíkur ferða-

máti tók óratíma og ekki öllum hent 
að komast yfir hest.

 Með stofnun Eimskipa-
félagsins árið 1914 eignuðust Ís-
lendingar gufuskipið Gullfoss sem 
var fyrsta millilandaskip landsmanna 
sem sigldi reglubundið með far-
þega og varning. Skipið sinnti einnig 
strandferðum víða um land en slík-
ar siglingar hófust að marki á síðari 
hluta 19. aldar og voru til vitnis um 
að þjóðin stefndi að nútímalífsháttum 
þar sem sjálfsþurftarbúskapur vék fyr-
ir markaðssamfélaginu. Það segir sína 
sögu um breytta þjóðfélagshætti að 
Finnjóni var fært að bregða sér suður 
án mikillar fyrirhafnar þó hann væri 
af fátæku fólki kominn. Hann hefur 
eflaust þurft að kosta töluverðu til og 
kannski var erindið brýnt en ástæður 
ferðarinnar eru mér ókunnar.

 Gullfoss kom til landsins 
árið 1915 en hann var smíðaður í 
Danmörku sama ár og var því svo til 
nýr þegar Finnjón sigldi með honum. 
Í skipinu var pláss fyrir 74 farþega 
auk þess sem töluvert rými var fyrir 
varning. Skipið kom við á mörgum 
stöðum á ferð sinni um landið eins og 
fram kemur í ritgerð Finnjóns hér á 
eftir og það gat því tekið tíma að kom-
ast á leiðarenda. Finnjón segir reyndar 
ekki alla ferðasögu sína en frásögnin 

hverfist að mestu um viðdvöl sem 
farþegar áttu í Stykkishólmi þar sem 
hafst var við í tvo daga. Ég gríp aftur 
niður í textann þar sem frá var horfið 
en Finnjón var þá kominn til Þingeyr-
ar þaðan sem hann fór með Gullfossi í 
sína löngu ferð suður til Reykjavíkur.

„Kaupstaðurinn Þingeyri er innan-
til við miðjan fjörð, þar er góð höfn og 
hafskipabryggja. Gullfoss lagðist þegar 
að bryggjunni og fór ég þá um borð 
í skipið og fékk farrými suður. Síðan 
lagðist ég til svefns og svaf vel til kl. 
4. Þá vaknaði ég við það að Gullfoss 
var að létta akkerum og leggja af stað 
til Ísafjarðar og kom þangað snemma 
dags. Eftir tveggja sólarhringa við-
stöðu fór hann frá Ísafirði til Stykkis-
hólms og var þar tvo daga. 

Seinni daginn, sem Gullfoss var 
í Stykkishólmi, tóku 20 farþegar sér 
skemmtigöngu upp á Helgafell og var 
ég með í ferðinni. Veðrið var gott en 
hægur austan vindur er svalaði ferða-
fólkinu og gerði því léttara fyrir. Margt 
var haft til umræðu í ferðinni og var 
það til dæmis eitt að formaður ferðar-
innar sagði okkur frá því að það væri 
gömul trú að þeir sem færu upp á 
fellið mættu hvorki tala saman eða líta 
við. Þeir sem stóðust þetta áttu að geta 
óskað sér þriggja óska og fengið þær 
uppfylltar. En brigðu þeir út af myndu 

vættirnar í fellinu reiðast 
þeim. 

Þegar kom að fellinu 
ásettu sér allir að komast 
upp á fellið án þess að 
tala saman eða líta við því 
enginn vildi verða fyrir 
reiði vættanna. Lögðu nú 
allir af stað upp á fellið 
með mikilli alvöruhugs-
un því allir vildu getað 
fengið uppfylltar óskir 
sínar. Þegar upp á fellið 
kom höfðu allir óskað 
sér einhverra óska nema 
stúlkurnar, þær gleymdu 
því, en einn piltur hafði 
litið við á leiðinni og 
mátti hann búast við 
reiði vættanna. 

Útsýnið var gott 
af fellinu og sáum við 
flestar eyjar í Breiðafirði. 
Uppi á fellinu var tekin 
mynd af hópnum. Síðan 
lagði hann af stað niður 
að bænum. Þar keypt-
um við okkur kaffi og hvíldum okk-
ur. Í túninu sáum við leiði Guðrúnar 
Ósvífursdóttur, hafði hún verið heygð 
þar. Við komum inn í kirkjuna og 
sáum þar gömul listaverk. Nú var far-
ið að líða á daginn og var því farið til 

baka. Þá um nóttina lagði Gullfoss af 
stað til Hafnarfjarðar og fór ég þaðan 
á bíl til Reykjavíkur.“

Leifur Reynisson
sagnfræðingur

Vondir vegir að 
ferðamannastöðum
nú á haustdögum komu út 

tvær forvitnilegar skýrslur 
á vegum ríkisstofnana sem 

fjalla um málefni Vestfjarða og Vest-
firðinga sem hvorir tveggja hafa verið 
mér hugleiknir lengi. Önnur skýrslan 
ber heitið Aðgerðaráætlun fyrir Vest-
firði og kom til umfjöllunar á fjórð-
ungsþingi Vestfirðinga nú í haust. 
Skýrsla þessi sem unnin var af nefnd 
á vegum forsætisráðuneytisins tekur 
til ýmissa þátta sem varða hagsmuni 
Vestfirðinga og er hægt að taka heils-
hugar undir flest sem í henni stendur. 
Ástæða er til að hvetja sem flesta til að 
lesa skýsluna en hún er fremur stutt 
og auðveld aflestrar svo mjög að húm 
minnir meira á einhverskonar ágrip af 
mun lengri skýrslu.

 Í kaflanum um samgöngumál eru 
taldir upp fimm töluliðir sem brýn-
astir eru á Vestfjörðum. Hægt er að 
taka undir þá alla en mikið verða sam-
göngur á Vestfjörðum orðnar góðar 
þegar farið verður að bora jarðgöng 
undir Kleifaheiði þar sem nú liggur 
nýlegur og vel uppbyggður vegur. 

Á nefndu fjórðungsþingi virðist 
sem málefni ferðamanna og fiskeld-
is hafi verið rædd. Það er að vonum 
þar sem um er að ræða helstu vaxtar-
brodda í atvinnulífinu þar vestra. 
Varðandi ferðaþjónustuna á sunnan-
verðum Vestfjörðum þá held ég að 
hvorki ferðaþjónustuaðilar né ferða-
mennirnir sjálfir teldu helst vanta 
jarðgöng undir Kleifaheiði. Það sem 
helst vantar á þeim stað eru vegir færir 
fólksbílum að vinsælustu ferðamanna-
stöðunum Bjargtöngum og Selárdal. Á 
liðnu sumri var ástandið þannig að 
annarsvegar frá Skápadal á Bjargtanga 
og hinasvegar frá Bakkadal í Selár-
dal  voru þessar leiðir .alls ekki færir 
minni bílum og auðvitað með þeim af-

leiðingum að útafkeyrslur og bílveltur 
urðu nokkrar. 

Á ástandi þessara vega eru tvær 
skýringar. Margfaldur umferðarþungi 
vegna ferðamanna og harkalegur 
niðurskurður fjármagns til viðhalds 
þeirra. Í dag er ástand þessara vega 
óbreytt að því frátöldu að verið er 
að undirbyggja veginn frá Skápadal 
að Hvalskeri undir slitlag. Þetta mun 
vera gert fyrir viðhaldsfé en ekki með 
sérstakri fjárveitingu. Áætlun mun 
vera til um lagningu slitlags út í Sauð-
lauksdal en mér skilst að ekkert sé fast 
í hendi um fjármögnun þess. Ef við nú 
í ýtrustu bjartsýni reiknum með að 
bundið slitlag komist út í Sauðlauks-
dal eru eftir u.þ.b. 30 km út á Bjarg 
og vegurinn út í Selárdal sem engar 
áætlanir eru til um sem ég hef getað 
fundið.

Prúðmennska og lítillæti
 Ég hef ekki séð fundargerð áðurnefnds 
fjórðungsþings og hef því einungis 
mína vitneskju úr fjölmiðlum. Eftir 
þeim að dæma virðast sveitarstjórn-
armenn af sunnanverðum Vestfjörð-
um hafa sýnt  staka prúðmennsku og 
lítillæti á þessu þingi þar sem mættir 
voru þeir sem kjötkötlunum ráða. Ég 
minnist þess frá þeim tíma sem upp-
bygging bundins slitlags var að hefjast 
þar vestra að ein helstu rökin fyrir því 
að ráðast í svo dýra vegalagningu væru 
að meira fé yrði til viðhalds malarveg-
anna. Ég læt lesendum þessara lína 
það eftir að dæma um þau gömlu 
kosningaloforð. Róbert Guðfinnsson 
hin landskunni athafnamaðu á Siglu-
firði og lífgjafi sinnar byggðar hefur 
sagt það í mín eyru að 200 miljarða 
króna þurfi að lágmarki á næstu árum 
eigi að gera þjóðvegakerfi landsins í 
stakk búið til þess að taka við núver-

andi og vaxandi ferðamannastraum til 
landsins.  Hann lýsti því yfir við sama 
tækifæri að hvorki væri þetta fjár-
magn til í ríkissjóði né heldur virtist 
vilji til að útvega það´. Því réðst hann 
í það á eigin vegum að kaupa flugvöll-
inn á Siglufirði með uppbyggingu í 
huga. Á sama tíma láta bæjaryfirvöld 
í Vestyrbyggð það viðgangast að Pat-
reksfjarðarflugvöllur drabbist niður í 
höndum ríkisfyrirtækisins Isavia. Af 
þessum flugvelli sem lagður er bundnu 
slitlagi voru rifin lendingarljós og hin 
rúmgóða flugstöðvarbygging er látin 
grotna niður viðhaldslaus og brim-
vörn við ytri enda flugbrautarinnar 
rifin burt. Ég tók mér það fyrir hend-
ur að loknu hefðbundnu sumarleyfi á 
sunnanverðum Vestfjörðum að reyna 
að leita uppi jafn slæma eða verri 
malarvegi en þá sem ég hef gert hér 
að umtalsefni. Í þeim tilgangi fór ég 
m.a. afleggjarann að vitanum á Önd-
verðarnesi , veginn um Skógarströnd, 
veginn um Heydal á Snæfellsnesi, 
veginn um Snæfjallastönd að Tyrðil-
mýri og að síðustu norður Kjalveg. 
Allir voru þessir vegir í þokkalegu eða 
viðunandi ástandi að frátöldum köfl-
um á Kjalvegi norðan Bláfellsháls sem 
voru nokkurnveginn á pari við vegina 
vestra þ.e skynsamlegur hámarkshraði 
upp á 20 til 25 km á klst. Ég læt þetta 
nægja í bili um samgöngumál.

Lífgasframleiðsla
Hin skýrslan sem ég nefndi í upphafi 
heitir Lífgasframleiðsla , hliðarbúgrein 
fiskeldis á Vestfjörðum og er unnin á 
vegum Matís og fleiri aðila . Í skýr-
slunni er vakið máls á mjög áhuga-
verðu viðfangsefni svo ekki sé meira 
sagt. Þ.e. orkuframleiðslu úr hráefni 
frá laxeldinu sem nú virðist urðað 
með viðeigandi tilkostnaði. Ekki hef 

ég efnafræðiþekkingu til að tileinka 
mér vinnsluaðferðina við orkuvinnsl-
una til hlítar en þó virðist vera svo að 
lítið framboð á kolefnisríkum afurð-
um frá landbúnaði á svæðinu verði 
mjög takmarkandi þáttur við þessa 
framleiðslu. Jafnvel svo mjög að hug-
myndin sé andvana fædd. Ég hef samt 
grun um að svo þurfi alls ekki að vera. 
Í nágreni  þorpanna Patreksfjarðar, 
Tálknafjarðar og Bíldudals eru allvíð-
áttumikil tún óslegin og falla því í sinu 
ár hvert. Flatarmál þessara túna skiptir 
tugum hektara og þau fara stækkandi 
því miður. Gera má ráð fyrir nokkur 
hundruð tonna uppskeru af þeim á 
ári hverju. Stærstur hluti þessara túna 
er á Rauðasandi og eru þau í einka-
eigu og þyrfti að sjálfsögðu að kanna 
hug eigenda þeirra til verkefnisins. 
Hugmyndir skýrsluhöfunda um bjór-
framleiðslu á svæðinu, auðvitað fyrst 
og fremst til hráefnisöflunar fyrir 

orkuverið, eru hinsvegar mjög athygl-
isverðar og ekki er að efa heimamark-
aðurinn myndi taka þeirri aukaafurð 
fagnandi. Hins vegar er rétt að geta 
þess hér að byggræktun hefur verið 
stunduð á Rauðasandi um árabil oftast 
með góðum árangri enda vaxtarstuð-
ull byggs  þar með því besta á landinu. 
Í æfisögu séra Árna Þórarinssonar á 
Stóra Hrauni sem skráð var af Þór-
bergi Þórðarsyni lýsir séra Árni því 
hvernig biðja skuli til almættisins svo 
árangur verði að. Hann segir að menn 
verði að tala við guð eins og óvita sem 
ekkert viti og ekkert skilji, útskýra fyr-
ir honum aftur og aftur þarfir sínar og 
hugðarefni. Ég held að affarasælast sé 
hjá framámönnum á Vestfjörðum að 
viðhafa ráðleggingar séra Árna í sam-
skiptum sínum við stjórnvöld.

Hilmar Össurarson.
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birkir Friðbertsson, bóndi í 
Botni í Súgandafirrði er einn 
þeirra  Vestfirðinga sem gefið 

hefur út ljóðabók.  Fyrir fimm árum gaf 
hann út á eigin kostnað bókina Ljóð og 
litlar vísur.  Í formála segir höfundur að  
"það bundna mál sem hér er sett á blöð  
var fyrst og fremst tómstundagaman 
höfundar" sem aldrei var ætlað til 
útgáfu. En Birkir fékk hvatningu og 
ákvað að taka saman efni í bókina og 
gefa hana út.  Kveðskapnum er ýtt úr 
vör með þessu  ljóði :

Nú kveð ég ykkur mín litlu ljóð
er þið leggið að heiman í för. 
Þið farið ei langt né á fjarlæga slóð
en fetið þó héðan úr vör.

Og þó ykkur bresti hin boðlegu gen
sem brautina ryðja með skáldhugans afli,
mér hafið þið verið til ánægju en
engu þið breytið í veraldar tafli.

En ef að þið finnið einhvern sem ann
alþýðukveðskap, leiknum við Braga,
þá skilið þið kveðju og hún eða hann
hafi það gott bæði nætur og daga.

Lausavísur
Eins og gefur að skilja er efnið úr ýms-
um áttum og af mismunandi tilefni. 
Einn hluti bókarinnar er safn af ýms-
um lausavísum.

Á vísnakvöldi á Ísafirði varð þessi 
vísa til:

Vinir saman kátir kyrja
kvöldið líður undur hratt,
en þetta er nú bara að byrja.
Á blað mitt þessi vísa datt.

Vorkoman varð eitt sinn yrkisefni:
Allir skaflar eru að fara
yfirleitt af túnunum.
Aðal frerinn er nú bara
upp í fjallabrúnunum.

haustið á sína vísu:

Snjóar nú um fjöll og fagrar hlíðar
flatir grána rétt við ár og sjó.
Sumarmyndir góðar, bjartar, blíðar,
burtu renna fljótt á hvarf - og þó.

Birkir Friðbertsson  kemur auga á 
misréttið í þjóðfélaginu í þessari vísu 
sem hann nefnir batnandi sjón:

Alltaf betur orðið sé
hvað ýmsir lítils mega
og mest er illa fengið fé
sem flestir ríkir eiga.  

Eftirfarandi vísa bendir til þess að 
Birkir sé mátulega hrifinn af því að 

selja ríkiseignir:

Sín lítils margir mega
máttlítinn hafa róm.
Þjóðin má ekkert eiga
annað en ræfildóm.

Heilræðavísur
Stór hluti bókarinnar er helgaður heil-
ræðavísum, málsháttum og spakmæl-
um. Þar kennir margra grasa og hér 
koma nokkrar vísur.

Þessi vísa fær þann formála að 
sumir valda hamingju alls staðar, þar 
sem þeir koma, en aðrir alls staðar 
þegar þeir fara:

Sumir með heimsóknum hamingju færa
og hvarvetna leiðindin spara.
Aðrir nálæga svíkja og særa
en sárindin minnka um leið og þeir fara.

Önnur vísa fjallar um þá sem flytja 
sólskinið til annarra:

Víst skaltu muna vinur minn
valdið er að flestu rotið,
en flytjir þú sólskin að fölri kinn
þú færð þess sjálfur notið.

Næsta spakmælið er að gallaður gim-
steinn sé betri en ógallað grjót:

Sannleikur í sumu leynist
sem er ritað daufu letri.
Gimsteinn þó gallaður reynist
er grjótinu oftast nær betri.

Heilræðavísur eru margar og snjallar:

Seint og snemma sýndu vott
af siðareglum Hans,
og mundu það að gjöra gott
er gæfa sérhvers manns.

Ef reiðin þig hefur tekið taki
svo tirandi viljir þú öskra og berja,
þá telja má öruggt að ekki saki
að athuga betur hvað fyrir þér vaki.

Við hæfi  er að enda á þessari:

Hvort sem þú telst vera fávís, fræddur,
fátækur, ríkur, þá skiptir það mest,
að koma til dyranna klæddur
þeim klæðum sem unir þú best.

Ljóðabálkar
Meðal ljóðabálka í bókinni Ljóð og litlar 
vísur er  15 erinda bálkur um Súganda-
fjörð sem að stofni til var fluttur fyrst á 
Góufagnaði í Súgandafirði árið 1963.

Fyrstu erindin eru svona:

Hér höfum við flest okkar fast lífstarf
fjötruð rammri taug við góðan arf.

Hér göngum við frjáls um feðranna völl
á framtíð byggðarlagsins treystum við öll.
Við hyllum þig fjörður sem fangar vorn dug
framtak og viljans baráttuhug.

Mynd þín í okkur minni er steypt
mótuð, slegin, höggvin og greipt.
Við munum þig hvar sem við förum um fold
uns föllum við aftur í þína mold,
og vonum að okkar arftakar eigi
annan stað kærri finna megi.

Þessar  fallegu vísur  er að finna í ljóðinu:

Í dölum og hvilftum með hvömmum og 
teigum

við höfum séð upptök að landsins veigum,
upptök að litlum fallvötnum fríðum,
fossandi straumhörðum ám eftir hlíðum,
bjóðandi aflið beisla að megum
í bjartsýni getum við lifað og eigum.

Við munum þínar fögru fjallahlíðar
í fyllingu hverrar bjartrar sumartíðar,
en aðra tíð þó margir eflaust muna
mannskæð veður, norðan jökulbruna.
Þó einmitt hér um veðra skörpust skil
er skemmtilegast enn að vera til.

Þessari  kynningu á ljóðabók Birkis 

Friðbertssonar, bóndi í Botni í Súg-
andafirði er við hæfi að ljúka með því 
að birta úr ljóði hans til eiginkonunn-
ar, sem hann orti fyrir rúmri hálfri öld:

Ég kynntist þér ungri með æskunnar vör
og ólgu frá gæfunnar hjarta.
Við gleymdum oft tímanum, yndisleg, ör
augu þín voru mér spurning og svör,

framtíð þar fann ég svo bjarta.

Ég vona og bið þess nú vina mín
að vor okkar skapi þitt gengi,
og meðan að hár mitt höndin þín
hlýlega strýkur, mér sólin skín
ást mína áttu jafn lengi.

Kristinn H. Gunnarsson

aFtari röð: Svavar birkisson, Fjóla birkisdóttir, björn birkisson, lilja birkisdóttir Fremri röð: björk birkisdóttir, birkir Frið-
bertsson, guðrún Fanný björnsdóttir, Hörður birkisson Myndir: Helga Guðný Kristjánsdóttir

Ljóð og litlar vísur



10   17. nóvember 2016

Verslun Tunguhálsi 10 - Sími 415 4000 – www.kemi.is - kemi@kemi.is

INTERFLON
Matvælavottaðar efnavörur

Nýjar umbúðir, sömu gæða efnin sveitarfélög á 
Vestfjörðum 
hafa hlotið 

silfur vottun frá 
u m hv e r f i s v o t t -
u n ar s amt ö ku n -
um EarthCheck. 
Eru þetta mikil 
gleðitíðindi fyr-
ir sveitarfélögin 
sem hafa unnið að 
þessu verkefni allt 
frá árinu 2012.

Sveitarfélögin 
níu á Vestfjörðum 
hafa undanfarin 
þrjú árin staðist 
viðmið og viður-
kenningu sem 
umsóknarsvæði, 
en sumarið 2016 
var ákveðið að 
stíga skrefið að 
fullu og sækja um 
fulla vottun fyrir 
starfsárið 2015. 
Verkefnið hefur 
verið fjármagnað 
að hálfu sveitar-
félaganna en nú á 
þessu ári var ver-
kefnið samþykkt 
sem áhersluverkefni í Sóknaráætl-
un Vestfjarða 2015-2019 og með því 
aukna fjármagni var kleyft að taka 
þennan áfanga.

Vottunarsamtökin EarthCheck 
eru alþjóðleg samtök sem hafa höf-
uðstöðvar í Ástralíu, samtökin eru 
þróuð af fyrirtæki sem er í eigu ástral-
skrar ferðaþjónustu, ríkis og háskóla. 

EarthCheck eru einu samtökin sem 
umhverfisvotta starfssemi sveitarfé-
laga.  Vottunin er veitt fyrir starfsemi 
sveitarfélaganna níu á Vestfjörðum 
og eru ýmsir þættir skoðaðir eins og 
innkaup sveitarfélaga, orkunotkun og 
nýting, vatnsnotkun og nýting, sorp-
förgun og endurvinnsla ásamt ýmsum 
öðrum þáttum.

Vestfirðir fá 
umhverfisvottun

Bækurnar að vestan:

nýjar bækur væntanlegar 
hjá Vestfirska forlaginu
Næstu vikur eru nýjar bækur 
væntanlegar í jólabókaflóðið frá 
Vestfirska forlaginu. Þær eru þessar:

þorp verður til á Flateyri
1. HeFti aF þremur 
VæntanLeGum

Eftir Jóhönnu guðrúnu 
Kristjánsdóttur
teikningar: Freydís Kristjáns-
dóttir

Flateyri við önundarfjörð 
varð til sem þorp á síðari 
hluta 19. aldar. Eins og önnur 
þorp við sjávarsíðuna allt 
í kring um landið voru 
fiskveiðar og vinnsla aflans 
sá atvinnugrunnur sem 
gerði búsetu á mölinni 
eftirsóknarverða fyrir þá 
sem voru að koma undir 
sig fótunum. Í þessu verki 
er grundvöllurinn fréttaefni 
úr sendibréfum sem rituð 
voru á Flateyri um aldamótin 
1900 og eru þau hluti 
tveggja bréfasafna sem 
hafa nú um 100 ára skeið 
legið þar í ferðakofforti og 
kommóðuskúffu. Í verkinu 
kennir ýmissa grasa úr sögu 
þorpsins sem mörgum mun 
þykja forvitnilegt að skoða.

Súgfirðingur 
fer út í heim
Eftir guðbjart gunnarsson 

Sem unglingur í Súgandafirði átti guðbjartur gunnars-
son sér þann draum að komast að því, hvað væri 
handan þessara háu fjalla, sem skyggðu á sólina marga, 
langa mánuði á ári. Hann fór suður, tók kennarapróf, 
stundaði kennslu og tókst að fara tvisvar til náms á bret-
landseyjum og þrisvar til bandaríkjanna, þar sem hann 
lauk meistaraprófi í fjölmiðlafræðum. gerðist síðan einn 
af fyrstu starfsmönnum Sjónvarpsins fyrir 50 árum, 
og hafði umsjón með gerð fræðsluefnis. guðbjartur 
setti saman fyrstu áfangalýsingar í fjölmiðlafræðum 
fyrir framhaldsskóla og hóf fyrstu skrefin í kennslu 
samkvæmt þeim. Samdi kennsluefni í íslensku handa 
enskumæl-
andi 
nemendum 
í Kanada og 
bandaríkjun-
um á vegum 
Íslendinga-
félagsins í 
Kanada. Og 
svona má 
lengi telja. 
guðbjartur 
er nú 
búsettur á 
Filippseyj-
um.  

Húsið á heimsenda
Eftir Helgu Sv. Helgadóttur
teikningar: Katrín Matthíasdóttir

blær er að klára 4. bekk þegar foreldrar hennar leigja gamalt hús á 
Vestfjörðum. Full tilhlökkunar leggur fjölskyldan land undir fót en ekki 
er allt sem sýnist. Það er margt sem skeður úti á landi sem ekki er á 
dagskrá í reykjavík. Stórskemmtileg og þroskandi barnabók fyrir börn 
á öllum aldri úr íslenskum veruleika. bæði fyrir stráka og stelpur!

auglýsingar: Sími: 578-1190 
& netfang: auglysingar@fotspor.is. 
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Tæki til vetrarþjónustu 
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örbirGð, einsemd, eineLti
Áhrifamikil sýning í Félags-

heimilinu á Blönduósi í gær-
kvöld, einleikurinn Gísli á 

Uppsölum. Frábær og hnitmiðaður 
flutningur, góðar umræður eftir sýn-
inguna um örlög þessa einstaklings 
Gísla á Uppsölum, sem lenti í einelti 
strax í barnaskóla, missti af ástinni, 
fannst hann ekki geta brugðist móð-
ur sinni, lifði í vernduðu umhverfi 
allt sitt líf, lét hverjum degi nægja sína 
þjáningu, og lifði alla ævi í einsemd án 
nokkurra lífsgæða.

Spurning hlýtur að vakna af hverju 
hans lífshlaup varð svona. Hvað voru 
orsakir og hvað afleiðingar. Það leiddi 
eitt af öðru. Þetta var maður sem missti 
föður sinn þá hann var 9 ára gamall, 
ólst upp hjá móður sem af dugnaði 
kom drengjunum sínum fjórum á legg 
í sárri fátækt. Svo fóru bræðurnir og 
hann lokaðist inni, fannst hann ekki 
geta yfirgefið móðurina. Svo dó hún 
og fólkinu fækkaði í sveitinni. Hann 
var einn. Raunar vissu fáir af hans lífi 
þarna, ekki einu sinni þeir sem bjuggu 
í næstu sveitum. Hjá Gísla var allt í 
föstu fari, hann var með kindurnar 
sínar í húsi langt frá bænum, það voru 
hans fjárhús, ekki fjárhúsið sem stóð 
nær því á bæjarhlaðinu. Það var hús 
bróðir hans, það notaði Gísli ekki þó 
bróðirinn væri löngu farinn. Útvarp-
ið bilaði, það var ekki endurnýjað, 
fæðið einhæft, lifði á því sem landið og 
kindurnar hans gáfu honum. Svo fékk 
hann kaffi, mola og stundum rjóma 
sendan úr næsta þorpi.

Þannig leið tíminn hjá Gísla á Upp-
sölum, hann áreitti enga og fáir vissu 
af honum. Svo varð hann allt í einu 

þjóðareign með áhrifamiklum sjón-
varpsþætti Ómars Ragnarssonar. Með 
jólasteikinni fékk þjóðin allt í einu að 
kynnast þessum manni, sem alls hafði 
farið á mis við í lífinu. Það var áhrifa-
mikið, og hún var það líka sýning 
drengjanna frá Bíldudal, einleikurinn 
Gísli á Uppsölum í leikstjórn Þrastar 
og flutningi Elvars Loga, en þessir 
listamenn eru báðir uppaldir á Bíldu-
dal. Þá var umræðan á eftir sýningunni 
ekki síður áhugaverð.

Hvað eru margir í okkar þjóðfélagi 
sem af einhverjum ástæðum lenda í 
öngstræti líkt og Gísli? Sumir lenda í 
einelti sem ekki næst að vinna úr. Aðrir 
eru allt lífið á rangri hillu vegna þess 
að þeim finnst þeir ekki geta farið neitt 
eða yfirgefið þær aðstæður sem þeir 
lifa í. Mörgum er farið líkt og Gísla, sem 
fannst hann ekki geta yfirgefið móður 
sína, móður sem barist hafði fyrir því 
að koma drengjunum sínum á legg 
í afskekktum dal. Hún þekkti ekkert 
annað líf en að vera þar. Hann hugsaði 
hvað yrði um hana í deyjandi byggð ef 
hann færi. Síðan dó hún en hann varð 
einn eftir. Hann fór ekki neitt, fór ekki 
einu sinni í jarðaför móður sinnar. 
Hann hafði einu sinni komið á Bíldu-
dal, það var þegar hann náði í orgelið, 
að öðru leiti fór hann í raun aldrei út 
fyrir sitt nánasta umhverfi.

Svona einstæðingar geta verið allt 
í kringum okkur. Fáir á Bíldudal, sem 
er þó ekki nema í innan við 40 km 
fjarlægð, vissu af Gísla á Uppsölum 
fyrr en hann birtist fólki í sjónvarpinu. 
Svona einstæðingar geta verið í blokk 
í Reykjavík eða litlu húsi í einhverju 
þorpi eða út í sveit. Vonandi eru þó 

fáir sem búa þurfa við jafn hrikaleg 
kjör og Gísli lifði, en það eru margir 
sem ná ekki að þroskast eins og þeir 
hafa hæfileika til vegna þeirra að-
stæðna sem þeir lenda í. Gísli reyndi 
eitt sinn að biðja sér konu. Hún vildi 
hann ekki, þá var það ekki reynt aft-
ur, kannske ekkert tækifæri til þess. 
Hvað eru margir sem lokast sálarlega 
inni ef stúlka hafnar þeim og lifa í 
einsemd og ástleysi allt sitt líf. Þegar 
útvarpið hans Gísla bilaði var því ekki 
breytt. Hann keypti ekki nýtt, kanske 
af þráhyggju, kannske af því efnin 

voru engin. Kannske af því hann fór 
aldrei í búð. Hvað vitum við um það 
og þannig getur verið farið hjá sumum 
okkar meðbræðra. Gísli fór sérhvern 
vetur bæði að morgni og kveldi og gaf 
kindunum sínum þar til voraði á ný. 
Þær voru hans líf og yndi, þær voru 
hans lífsbjörg. Hann heyjaði um sum-
arið á sama hátt og hann hafði gert frá 
barnæsku. Þetta var hans líf.

Leikurinn var frumsýndur á sögu-
slóðum í Selárdal og hefur síðan farið 
víða við einstaklega góðar viðtökur.
Gísli á Uppsölum er einstakt leikverk 

um einstakan mann. Einn stærsti við-
burður íslenskrar sjónvarpssögu er 
Stikluþáttur Ómars Ragnarssonar um 
einbúann Gísla Oktavíus Gíslason. 
Enn er Gísli landanum kær og hug-
leikinn.

Hér er á ferðinni áhrifamikil sýn-
ing sem hefur hrifið áhorfendur líkt 
og saga söguhetjunnar. Leikari er Elfar 
Logi Hannesson sem er jafnframt höf-
undur ásamt leikstjóranum Þresti Leó 
Gunnarssyni. Höfundur tónlistar er 
Svavar Knútur.

Magnús Ólafsson

maGnÚs 
óLaFsson  frá 

Sveinsstöðum, austur 
Húnavatnssýslu.

Gísli á Uppsölum

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
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SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

RAFIÐNAÐARSAMBAND 
ÍSLANDS

MÁNAÐARINS
Á KFC

www.kfc.isis

899krónur

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

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

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

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

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Stálskip ehf Hvalur

Hafmeyjan

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

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Verkstæðisformaður
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnsla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á sláttarprömmum 

þess. Ársvelta er um 500 milljónir kr. Afurðir 

eru að langmestu leyti fluttar út og m.a. 

nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og 

snyrtivara auk alginats sem notað er í matvæla- 

og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 
24. október 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Reynsla	af	stjórnun	og	mannaforráðum
•	Lipurð	í	samskiptum
•	Áhugi	og	þekking	á	gæða-,	umhverfis-	og	öryggisstjórnun
•	Enskukunnátta
•	Viðkomandi	þarf	að	vera	framsækinn,	árangursmiðaður	og	
sjálfstæður,	sýna	frumkvæði	og	hafa	áræði	til	að	takast	á	við	
krefjandi	stjórnunarstarf	hjá	traustu	og	vel	reknu	fyrirtæki

Helstu verkefni

•	Öryggi	starfsmanna,	velferð	þeirra	og	umhverfismál
•	Stöðugar	umbætur	varðandi	öryggismál
•	Skipulag	og	verkstjórn	á	verkstæði	og	samræming	á	
samstarfi	við	aðrar	deildir	fyrirtækisins

•	Fyrirbyggjandi	viðhald
•	Samskipti	við	birgja

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða verkstæðisformann. Hann hefur 
yfirumsjón með eftirliti og viðhaldi á sláttarprömmum, vélum og búnaði verksmiðjunnar. 
Verkstæðisformaður tekur þátt í áætlunum og undirbúningi við breytingar og endurbætur 
verksmiðju, tækjabúnaðar og verkstæðis. Hann gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um 
öryggi og umhverfismál. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla ásamt góðum kjörum.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur
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björgunarsveitin Björg á Suður-
eyri hélt í byrjun mánaðarins  
sérstakt kótlettukvöld í Félags-

heimilinu á Suðureyri í fjáröflunar-
skyni fyrir starfsemi sveitarinnar.

Troðfullt var út úr dyrum og 
heppnaðist skemmtunin einstaklega 

vel og færði sveitinni góðan fjár-
stuðning. Benóný Ásgrímsson þyrlu-
flugnaður var gestur kvöldsins. Saga 
Garðarsdóttir og Snorri Helgason sáu 
um veislustjórnun.

Alexander Oddsson tók myndirn-
ar.

sjómannasamband Íslands fyrir 
hönd Verkalýðs- og sjómannafé-
lags Bolungavíkur  og Verkalýðs-

félag Vestfirðinga hafa gert kjarasamn-
ing  við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. 
Samið er um að nýsmíðaálagið verði 
óbreytt næstu 7 árin og falli svo smátt út 
á næstu 7 árin þar á eftir. Nýsmíðaálagið 
lækkar skiptaprósentu  sjómanna um 
10% í sjö ár eftir að skip er fyrst tekið í 
noktun með þeim fyrirvara þó að útgerð 

tryggi að aflahlutir eftir lækkun verði 
yfirmeðaltali í þeim skipaflokki sem 
um ræðir. Þegar reiknaður er meðal-
aflahlutur í viðkomandi skipaflokki eru  
skipin dregin frá sem eru með 25% af 
lægsta aflahlutnum og meðaltalið reikn-
að af þeim skipum sem þá standa eftir. 
Verði aflahlutur skips eftir að 10% hafa 
verið dregin frá lægri en þetta meðaltal 
greiðist uppbót þar til viðmiðunarhlut 
er náð. Sé hins vegar hlutur skipsins það 

hár að hann verður áfram yfirmeðaltali 
eftir 10% lækkun lemur lækkunin að 
fullu til framkvæmda. Það  er því raun-
hæft að ísfirskir sjómenn muni lækka 
um 10% í launum næstu 7 árin vegna 
nýja skipsins. Þeir munu þó ekki eignast 
neitt í skipinu.
Trúnaðarmannaráð Verkalýðsfélags 
Vestfirðinga hefur einróma samþykkt 
að hafna samningnum vegna ýmissa 
ágalla.

Mynd af heimasíðu 
Hraðfrystihússins 

gunnvarar hf.
sjómenn munu 
lækka í launum 
vegna nýja júlíusar 
Geirmundssonar ís

kótLettukVöLd

kr. 25.900

Bankastræti 12 / 101 Reykjavík
Sími 551 4007 / www.skartgripirogur.is

kr. 7.900

kr. 12.900

kr. 19.900

kr. 27.900

kr. 19.900

kr. 14.500

frá kr. 19.500

frá kr. 56.900

kr. 22.000

kr. 19.900
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Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

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

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.
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