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mugison hélt útgáfutónleika í Edin-
borgarhúsinu síðastliðið föstudagskvöld 

þar sem hann ásamt hljómsveit sinni 
kynnti nýja  diskinn Enjoy. Á þriðja 
hundrað manns troðfylltu húsið og  

fögnuðu Mugison vel og innilega.

Prentun á striga
og strekt á ramma

verðdæmi.
20x30cm    5.220
30x40cm    6.525
40x50cm    8.923
60x80cm  15.467

Rúmföt
Hvít rúmföt
4.000kr
+ merking
4.000kr

Notaleg  gjöf
 

Góða nótt
Nonni

Jólaskeiðin 2016 
Hin eina sanna
Smíðuð úr 925 sterling silfri • 70 àra saga

Fæst aðeins  í verslun
Guðlaugs A. Magnússonar
Skólavörðustígur 10 • 562 5222

17.900 kr.
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ísíðustu viku var haldið á 
Hólmavík sérstakt ungmenna-
þing Strandabyggðar. Alls voru 

mætt um 35 ungmenni á Kaffi Riis. 
Sveitarstjórn Strandabyggðar hef-
ur samþykkt að fjórum sinnum a ári 
verði haldin  ungmennaþing þar sem 
allir á aldrinum 13 - 25 ára eru vel-
komnir. Á þessum þingum er farið 
yfir síðastliðin ársfjórðung og næsti 
ársfjórðungur skipulagður. Allir sem 
mæta á ungmennaþingið hafa at-
kvæðis- og tillögurétt. Yfir öll verkefni 
sem ákveðið er að fara í á hverjum 
tíma er skipaður verkefnastjóri sem 
ber ábyrgð á hverju verkefni fyrir sig.

Kosið var í ungmennaráð sem hef-
ur áheyrnarfulltrúa í fjórum nefndum 
sveitarfélagsins. Hlutverk ráðsins er 
að vera tengiliður ungmenna við yf-
irvöld og vera ráðgefandi um málefni 
ungmenna. 

Ungmennaráð skal skipað fimm 
fulltrúum til eins árs í senn, sem kosnir 
eru á fyrsta ungmennaþingi vetrarins. Á 
fundinum á miðvikudag voru eftirtaldir 
kosnir í ráðið: Máney Dís Baldursdóttir, 
Guðrún Júlíana Sigurðardóttir, Kristín 

Lilja Sverrisdóttir, Kristbergur Ómar 
Steinarsson og Birna Karen Bjarkadótt-
ir. Varamenn  voru kosnir : Alma Lind 
Ágústsdóttir, Díana Jórunn Pálsdóttir, 
Hilmar Tryggvi Kristjánsson, Ásbjörn 
Nói og Bríanna Jewel Johnson.

Ungmennaþing Strandabyggðar

kominn er út nýr diskur með 
Bílddælingunum Jóni Kr. Ólafs-

syni og Ingimar Oddsyni. Flutt er lag 
Jóns Jónssonar frá Hvanná við ljóð 

Davíðs Stefánssonar . Þeir sem hafa 
áhuga á að eignast þennan góða disk 
geta haft samband við Jón Kr.Ólafs-
son í síma  456-2186 eða 847-2542.

aðventufagnaður 
grunnvíkinga
aðventufagnaður Grunnvík-

ingafélagsins á Ísafirði  verður 
í Kiwanishúsinu sunnudaginn 

4. desember kl. 15. Grunnvíkingar og 

aðrir velunnarar eru hvattir til þess að 
koma með fjölskyldu ættingja og vini. 
Ætlunin er að eiga notalega stund og 
finna jólaandann með því að föndra 

, syngja jólalögin, borða smákökur , 
spila bingó og fleira.   

Mynd: guðbjartur guðbjartsson

þetta fallega hús  að Hafnargötu 7 í bolungavík hafa feðgarnir guðmund-
ur Óli Kristinsson og Jón Steinar guðmundsson gert upp af miklum 

myndarskap og ert það að bæjarprýði. 
Í húsinu bjuggu um tíma foreldrar 

guðmundar Óla , þau Kristinn Jóns-
son og anna guðjónssdóttir frá 

Dröngum og Seljanesi.

lóðaverð 20% af 
byggingarkostnaði
milljarða króna 
hagnaður borg-
arinnar

íslansdbanki gaf fyrir skömmu 
út veglega skýrslu um íslenska 
íbúðamarkaðinn. Þar kemur 

fram að verð á íbúðarhúsnæði hafi 
frá 2010 hækkað meira en nemur  
byggingarkostnaði. Á þetta við um 
höfuðborgarsvæðið, Norðurland 
eystra, Suðurland og Vesturland.  Á 
þessum svæðum er því hagkvæmara 
að byggja um þessar mundir en það 
var á árinu 2010.

Í skýrslunni  kemur einnig fram 
að lóðarverð hafi hækkað mikið og á 
sérstaklega miðsvæðis í Reykjavík þar 
sem meiri eftirspurn er eftir lóðum.Í 
skýrslunni segir: "Þá telur SI einnig 
að um sé að ræða almennan skort á 
lóðum sem er einn stærsti þátturinn 
í hækkandi lóðaverði. Hannarr og SI 
áætla kostnað við lóðarverð um 20% 
af heildarbyggingarkostnaði. Leiðir 
því hækkandi lóðarverð af sér hækk-
andi framleiðslukostnað nýrra íbúða 
sem myndar þrýsting til hækkunar 
íbúðaverðs."

Á vef Hannarr verkfræðistofu er 
gerð grein fyrir lóðakostnaði á Íslandi 
og borið saman við Svíþjóð.  Þar kem-
ur fram að í Svíþjóð séu greidd  1 - 8% 
af byggingarkostnaði í lóðagjöld af 
150 m² einbýlishúsi . Gatnagerðar-
gjöld þar eru um 5,8 mkr þar sem 

þau eru hæst í stórborgum Svíþjóð-
ar. Í Reykjavík séu öðru til að dreifa. 
Þar er greitt um 6,8 mkr í sambærileg 
gatnagerðargjöld auk lóðagjalds og 
er þá reikningurinn samtals orðinn 
11,8 mkr.  sem verkfræðistofunni 
reiknast til að sé 17% af byggingar-
kostnaði. Munurinn er á bili 9-16% af 
byggingarkostnaði svona húss , sem 
rennur í borgarsjóð. Miðað við þessar 
upplýsingar má ætla að hreinn hagn-
aður borgarinnar af lóðasölu  sé um 5 
milljónir króna af hverju einbýlíshúsi.

Í skýrslu Íslandsbanka segir að 
útlit sé fyrir því að 3.300 íbúðir verði 
byggðar í Reykjavík einni  fram til 
2018. Tekjur Reykjavíkurborgar af 
sölu lóðaréttinda umfram tilkostnað 
koma augljóslega til með að hlaupa 
á milljörðum króna á næstu tveimur 
árum.

Október 2016

Íslenskur 
íbúðamarkaður

Capri sveinarnir

Reykjavík: 
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*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Landsbyggðarskattur 
útgerðarmannanna

í aðdraganda Alþingiskosninganna mátti enn einu sinni sjá og heyra 
hræðsluáróður útgerðarauðvaldsins í þeim búningi að veiðigjöldin, sem 
ríkið innheimtir fyrir veittan einkarétt til veiða á Íslandsmiðum, væru 

landsbyggðaskattur.  Áróðurinn gengur út á að deila álögðum  veiðigjöldum 
niður á kjördæmi landsins og halda því fram að íbúar 
landsbyggðarinnar séu að greiða þessar fjárhæðir suð-
ur og sér ekki til gagns.

gjald á arðinn en ekki landsbyggðina
Í þessum málefnasnauða hrærigraut er margt ógeðfellt, 
ósatt og ómerkilegt. Veiðigjöld eru ekki lögð á brúttó-
tekjur útgerðarinnar heldur framlegðina. Frá tekjunum 
er dreginn allur breytilegur kostnaður við veiðarnar 
hverju nafni sem hann nefnist. Það sem þá eftir stendur 
er auðlindarðurinn.  Veiðigjaldið er innheimt af þessum arði.  Veiðigjaldið 
hefur því engin áhrif á rekstur fyrirtækjanna, eykur ekki kostnað þeirra né 
lækkar tekjur. Veiðigjaldið skiptir auðlindaarðinum milli fyrirtækisins og 
eigandans, ríkisins.  Ríkið tekur hluta en eigendur fyrirtækisins fá stærstan 
hlutinn. Auðlindaarðurinn er  35-45 milljarðar króna á ári og síðustu árin 
hefur ríkið innheimt 7 - 12 milljarða króna af því. Á þessu fiskveiðiári er 
veiðigjaldið um 7 milljarðar króna. 

Veiðigjaldið er ekki lagt á starfsmenn útgerðarfyrirtækjanna, það er ekki 
lagt á íbúa sjávarbyggðanna og það er ekki lagt á sveitarsjóðina.  Veiðigjaldið 
minnkar hagnað eigenda sjávarútvegsfyrirtækjanna . Það jafngildir ekki 
því að gjaldið sé tekið frá íbúum landsbyggðarinnar. Eigendurnir ráða því 
hvað þeir gera við arðinn sem fyrirtækið myndar með starfsemi sinni. Það 
er enginn trygging fyrir því að þeir verji fénu í heimabyggð ef ríkið myndi 
fella niður veiðigjaldið. Sumt af arðinum hefur ratað í fjárfestingu í öðrum at-
vinnugreinum, í öðrum landshlutum og jafnvel í öðrum löndum. Yrði veiði-
gjaldið fellt niður yrðu íbúar landsbyggðarinnar ekkert með meiri peninga á 
milli handanna.

skatturinn sem útgerðin leggur á starfsmennina
Það er mikill misskilningur að halda að útgerðarmenn séu að verja lands-
byggðina fyrir gjaldtöku í ríkissjóð. Öðru nær þeir eru að verja sjálfa sig fyrir  
sanngjarnri skiptingu arðsins milli útgerðar og þjóðarinnar. Þeir eru líka að 
verja kvótakerfið sem þeir nota blygðunarlaust til þess að ganga á laun og kjör 
starfsmanna sinna og færa sjálfum sér herfangið.  Kjarninn í kerfinu er for-
ræðið yfir veiðiheimildunum . Það er í höndum útgerðarmanna ótímabund-
ið og öll ráð þeirra sem starfa í sjávarútvegi, einkum útgerð eru í höndum 
eigenda fyrirtækjanna. Þessa stöðu hafa þeir nýtt sér til þess að greiða lægra 
verð fyrir fiskinn er fæst á markaði. Í nýgerðum kjarasamningum segir skýrt 
og skorinort að útgerðarmenn skuli fá fiskinn með 20% afslætti. Samið er um 
að greidd verði aðeins 80% af því verði sem fæst fyrir fiskinn á fiskmarkaði.  
Með þessu undirverði eru sjómenn hlunnfarnir um 20% af kaupinu sínu. Það 
er fært til útgerðarinnar. Það er stóri landsbyggðarskatturinn.  Frá launþegum 
til útgerðar, frá landsbyggðarfólki til fárra hluthafa.

skatturinn sem útgerðin leggur á íbúana
Útgerðin leggur hiklaust skatta með óbeinum hætti á íbúa í byggðar-

lögunum sem þeir verða að bera möglunarlaust. Með framsali veiðiheimilda 
út byggðarlögunum hafa útgerðarmenn iðulega kollvarpað atvinnulegu og 
búsetu forsendum og valdið íbúunum alvarlegu fjárhagslegu tjóni. Í kjölfar 
þess að nokkrir stórútgerðarmenn landsins fluttu lungann af kvóta Vest-
firðinga úr fjórðungnum til annarra landshlutaá árunum 1997-1999 féll fast-
eignaverð á Vestfjörðum um 27% af raungildi. Fyrir hverja fjölskyldu sem átti 
íbúð á þeim tíma  varð þetta milljóna tjón. Það urðu menn að bera bótalaust. 
Auðvitað hefði átt að innheimta skatt af viðskiptunum með veiðiheimildirn-
ar og nota tekjurnar til þess að bæta tjónið sem viðskiptin leiddu af sér. Það 
var ekki gert og útgerðarmannaliðið gefur ekki einseyring af sínu  til fólksins 
á Vestfjörðum.  Þeim þykir ekki meira vænt um fólkið á landsbyggðinni en 
þetta þegar á reynir.  

skatturinn sem útgerðin leggur á aðra útgerðir
Útgerðin leggur líka  skatt á aðrar útgerðir. Það er gert í gegnum leigu og 
sölu  á aflaheimildum.  Verulegur hluti veiðiheimildanna gengur kaupum og 
sölum á hverju ári. Verðlagningin á sér stað á markaði og því er vitað hvað 
einn útgerðarmaður er tilbúinn að greiða öðrum fyrir réttinn til þess að nýta 
hann. Leiguverðið endurspeglar það sem útgerðarmenn telja sig eiga eftir-
þegar búið er að greiða reksturinn við útgerðina. Á þessu fiskveiðiári hafa ver-
ið leigðr 8.630 tonn af þorski og greitt fyrir einn milljarð króna. Meðalverðið 
er 211 kr/kg. Á sama tíma er veiðigjaldið 14 kr/kg. Leigugjaldið sem útgerðin 
í Bolungavík eða í Hnífsdal innheimtir af útgerð á sama stað eða annar staðar 
á landinu er margfalt hærra en veiðigjald til ríkisins og samt er það ekki kall-
að landsbyggðarskattur. Þetta opinberar betur en margt annað hráskinnaleik  
útgerðarinnar og undirferli hennar gagnvart kjósendum  og íbúum lands-
byggðarinnar.  Hið sanngjarna í þessu máli er að auðlindaarðurinn renni að 
verulegu leyti til þess að bæta lífskjör landsbyggðarfólks í sjávarbyggðunum. 
Þar á arðurinn með réttu heima.

Kristinn H. Gunnarsson

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

ingibjörg Reynisdóttir frá Hrís-
hóli í Reykhólahreppi  er öllum 
hnútum kunnug í sauðfjárbú-

skap. Hún er nú búsett í Grindavík 
hefur hefur hlaupið undir bagga 
á Skjaldfönn við Ísafjarðardjúp á 
álagstímum við ýmis störf.  Eftir 
eina helgardvölina kvaddi Indriði 
Aðalsteinsson, bóndi hana með 
þessum vísum:

Inga hélt í vesturveg
að venju rösk og myndarleg.
Undir hundrað aldrei fór
enda leiðist henni slór.
Bólusetti bóndans fé.
Bestu vöfflur lét í té.
Græddist henni gimbrar tvær
af góðu kyni eru þær.
Síðdegis á sunnudag
sneri heim með glæsibrag. 

Kristjana Sigríður Vagnsdóttir á 
Þingeyri  lýsir því í ljóði, sem hún 
nefnir órótt, hvernig sú vanlíðan 
er en með þeirri niðurstöðu þó  að 
velja lífið:

Hvað er það , sem lágt vill læðast,
laumast inn að  hjarta rót.
Um það vilja  fáir fræðast,
finna skjálftann ekki hót.
En alltaf þegar óttinn angrar
ógn og skelfing eyða frið
þá mig oft í laumi langar
að líða inn á æðra svið.

Þó að lífið lagi ekki
lífsstíl minn og ljúfa þrá
þarf að leysa hnúta hnekki
hnykklar renna til og frá.
Margt er til í minni mínu
margan hlaut ég skell á jörð.
Þá er best að sitja á sínu
og sjá er grænka fjallaskörð.

Birkir Friðbertsson, bóndi í Birki-
hlíð í Súgandafirði gerir svipað í 
ágætri ljóðabók sinni,  Ljóð og litlar 
vísur og hafnar uppgjöf:

Þó að lokist lánsins dyr
lítum hátt með skapið ríka.
Látum ekki undan fyrr
en allt er tapað, - vonin líka.

Birkir veitir svo heilræðið - Í þörf 
skal vinar leita:

Ef þig nauðsyn kannski knýr
er kvelur hugarþreyta,
veistu þá hvar vinur býr
ef viltu til hans leita.

Vesfirska vísnahornið lokast að 
þessu sinni með hugleiðingu Ind-
riða bónda á Skjaldfönn um stöðuna 
varðandi  stjórnarmyndun eins og 
hún var  í byrjun vikunnar:

Miður fagurt útlit er
og ekki jólin.
Engeyingar ætla sér
í æðsta stólinn.

Með aðventukveðjum
Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska Vísnahornið

engilbert S. Ingvarsson hefur 
sent frá sér Undir Snjáfjöll-
um, 2. bók - þætti um búsetu 

og mannlíf á Snæfjalla-
strönd. Engilbert 
fæddist og ólst upp 
á Snæfjallaströnd og 
var þar bóndi frá 1953 
til 1987, en nokkrum 
árum síðar fór Ströndin 
í eyði. Mannmargt var 
á Snæfjallaströnd áður 
fyrr, en framundir 
miðja 20. öld voru at-
vinnuhættir þar með 
sama frumstæða hætti 
og hafði verið um aldir. 
Þetta var einangrað og 
afskekkt samfélag og 
snjóþungt með afbrigðum. Þrátt fyrir 
það stóð mannlíf þar í miklum blóma 
á fyrri hluta 20 aldar og mikill hugur í 
fólkinu að nútímavæða byggðina með 
t.a.m. vegalagningu, gerð sundlaugar, 
samkomuhúss og bryggju. Í bókinni 
er brugðið upp lýsingu á ýmsum þátt-
um í félagslífi og lifnaðarháttum fólks-
ins á Ströndinni á þessum tíma og 
hvernig nútímavæðingin breytti þessu 
afskekkta og einangraða samfélagi. 
Þetta ritverk hefur fyrst og fremst að 
geyma minningabrot frá uppvaxtar-
árum höfundar á Ströndinni á fjórða 
áratug 20. aldar. Hann skrifar um lífs-
hlaup foreldra sinna og þeirra ættir í 
upphafi bókarinnar. Einnig þætti frá 
fyrri tímum um menn og atburði sem 
sögur fóru af í hans ungdæmi, um 
árabátaútgerð, áhlaupsveður of fleira. 
Allt er þetta ætlað til að minna á fyrri 
tíma og kynna brot af sögu byggðar-
innar á Snæfjallaströnd. Snjáfjallaset-

ur gefur út í samstarfi við Sögumiðlun 
með stuðningi Orkubús Vestfjarða.

Bókaútgáfan Hólar gefur út í 
samstarfi við Félag Djúpmanna, 

Sögumiðlun og Útgáfufélag Búnað-
arsambands Vestfjarða með stuðn-
ingi Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða og 
fleiri.

Undir snjáföllum
 mynd: strandir.is

gunnar B. Eydal er Akureyr-
ingur. Bræður hans voru hin-
ir landskunnu tónlistarmenn 

Ingimar og Finnur. Hann var alinn 
upp undir fána KEA og SÍS en stað-
næmdist ekki undir þeim merkjum. 
Í árafjöld starfaði Gunnar sem skrif-
stofustjóri borgarstjórnar í Reykja-
vík. Skipti þá ekki máli hverjir sátu 
þar við stjórnvölinn. Er það nokkur 

mannlýsing.  Þessi bók er ekki ævi-
saga heldur glefsur úr lífi mínu segir 
höfundur. Glefsur þessar eru bæði vel 
skrifaðar, gagnorðar og lifandi segir 
útgefandinn. Margir karakterar koma 
við sögu, háir sem lágir, landskunnir 
sem óþekktir. Og norðlenski húmor-
inn skín svo alls staðar í gegn! Frá-
sagnir Gunnars og þættir munu vekja 
áhuga margra.

Bækurnar að vestan: Nýjar bækur hjá Vestfirska forlaginu

gamlar glefsur og nýjar
– Vegprestar vísa veginn
Eftir Gunnar B. Eydal
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Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Mun breiðari og vandaðri 

breytingar á 2017 hjólhýsunum.

Góður tími til að fá verð 
og panta fyrir vorið.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is  /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Mun breiðari og vandaðri 
inngönguhurð og nokkrar fleiri 
breytingar á 2017 hjólhýsunum.

Góður tími til að fá verð 
og panta fyrir vorið.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is  /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Óska öllum  
viðskiptavinum 
Gleðilegra Jóla
 Strandartindur ehf. flytur 

inn fólksbíla, vörubíla,  
vinnuvélar og rútur.
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allt frá 2003 hefur stöðugur 
niðurskurður í  fjárveiting-
um til heilbrigðismála. Það er 

samfleytt 12 ára tímabil. Landsmenn 
vörðu árið 2003 10,1% af vergri lands-
framleiðslu til heilbrigðismála og hef-
ur það aldrei verið hærra. Í fjárlagagerð 
um haustið 2003 var lagt til í fjárlaga-
frumvarpi  næsta árs að fjármagn til 
Landsspítalans yrði skorið niður um 
2 milljarða króna á þáverandi verð-
lagi . Eftir nokkuð harðar umræður 
um málið utan þings sem innan varð 
niðurstaðan að taka niðurskurðinn 
í tveimur skrefum á tveimur árum.  
Þar með var hafinn samfelldur niður-
skurðartími í heilbrigðismálum. 

 Þessi tímasetning er sérstök þar 
sem engin vandræði voru í ríkisfjár-
málum á þessum árum og þá var að 
hefjast hraður vöxtur í þjóðarbú-
skapnum allt fram til bankahrunsins 
á haustdögum 2008. Á bak við þess-
ar harkalegu aðgerðir var sú trú sem 
ríkir meðal margra stjórnmálamanna 
að stórfellt hætta sé á því að útgjöld 
til heilbrigðismála vaxi óstjórnlega á 
næstu áratugum og muni verða óvið-
ráðanleg. Greinilegt er að enn er þessi 
pólitíska kenning ríkjandi í stefnu 
stjórnvalda og ekkert lát er á hörðum 
aðhaldsaðgerðum í heilbrigðiskerfinu. 
Ástandið innan þess er fyrir löngu 
orðið grafalvarlegt eins og dregið er 
fram í skýrslu sem McKinsey ráðgjaf-
arfyrirtækið vann fyrir Velferðarráðu-
neytið og kom út í september 2016. 
Gleggsta dæmið um ástandið eru verk-
föllin sem riðu yfir á árunum 2014 og 
2015 þar sem hver heilbrigðisstéttin á 
fætur annarri fór í verkfall.

315 milljarða króna vantar frá 
2003
Beinast liggur við að skoða fjárveitingar 
til heilbrigðiskerfisins frá 2004 og 
bera þær sama við fjárveitingarnar 
árið 2003 þegar þær voru hæstar. Í 
skýrslum OECD eru upplýsingar um 
árlegar fjárveitingar sem hlutfall af 
vergri landsframleiðslu hvers árs.  Á 
línuritinu sést að það vantar 1,2-1,5% 
af VLF upp á árleg fjárframlög.  Það 
er aðeins árið 2004 sem stendur upp 
því og það ár er niðurskurðurinn 
minnstur.  Umreiknað í fjárhæðir mið-
að við landsframleiðslu ársins 2015 
sem var um 2200 milljarðar króna sést 
að það vantar að jafnaði 25-30 millj-
arða króna upp á að fjárframlög hvers 
árs nái árinu 2003. Samanlagt vantar 
um 315 milljarða króna upp á á 12 ára 
tímabili frá 2004 til og með 2015.  Þetta 
þýðir að það vanti nærri tveggja ára 

fjárframlög á þessum 14 árum. 
Í ofangreindum útreikningum er 

gert ráð fyrir að til heilbrigðismála 
hefði verið varið fastri fjárhæð af 
landsframleiðslu og miðað við besta 
árið sem var 2003.

hlutur ríkisins minnkaði ekki 
sjúklinganna
Í talnagögnum OECD kemur sjúk-
lingar greiddu frá 1,5% til 1,8% af 
vergri landsframleiðslu til heilbrigð-
ismála. Hlutur sjúklinga hefur verið 
mjög stöðugur á þessum 12 ára sam-
dráttartíma. Hins vegar hefur hlutur 
ríkisins lækkað og segja má að allur 
samdrátturinn hefur verið vegna 
þess að ríkið dró úr sínum greiðsl-
um. Árið 2003 skiptist reikningurinn 
fyrir heilbrigðismál sem var 10,1% af 
VLF þannig að ríkið greiddi 8,3% og 
sjúklingar 1,8%. Á síðasta ári kost-
uðu heilbrigðismálin 8,8% af VLF og 
greiddi ríkið 7,2% en sjúklingarnir 
1,6%. Hlutur ríkisins hefur því lækkað 
um 1,1% af VLF eða um 24 milljarða 
króna.

8,9% að jafnaði 
Það eru þrjú ár sem skera sig úr í út-

gjöldum til heilbrigðismála, árin 2002-
2004. Þá eru heildarútgjöldin 9,6% - 
10,1% - 9,6%. Að þeim árum frátöldum 
eru útgjöldin frá aldamótaárinu fyrra 
2000 til 2015 um 8,9% að jafnaði og lítil 
breyting á því frá ári til árs. Útgjöldin 
verða mest 9,2% og minnst 8,6%. Það 
sem vekur athygli er að nánast engin 
auking er á heilbrigðisútgjöldum í 16 ár 
að frátöldum þessum þremur samliggj-
andi árum. Þetta er ekki eðlilegt, heil-
brigðisútgjöld fara jafnt og þétt vaxandi 
frekar en hitt vegna fjölgunar þjóðar-
innar og breyttrar aldurssamsetningar. 
Stöðug útgjöld er merki um afturför.  
Til samanburðar má skoða útgjöld til 
Evrópusambandslandanna 28 frá 2000. 
Í upphafi tímabilsins voru meðalút-
gjöldin hjá ESB löndunum 8,5% af VLF 
. Árið 2005 voru þau orðin 9,4% og árið 
2010 voru þau 10,2% og hafa síðan ver-
ið nokkuð stöðug. Aukningin innan 
ESB hefur orðið um 20% en engin á 
Íslandi á sama tíma.

Vantar nærri 700 milljarða 
króna miðað við esb 
Ef útgjöld til heilbrigðismála hefðu þró-
ast á Íslandi með sama hætti og innan 
ESB landanna frá 2000 og þá litið fram-

hjá útgjaldatoppnum 
á árunum 2002-2004 
hefðu heilbrigðisút-
gjöldin  verið komin upp 
í 10% af VLF árið 2005 
og 10,8% árið 2010. Ef 
raunveruleg fjárfram-
lög á Íslandi eru svo 
borin saman við þessa 
útgjaldaspá kemur í ljós 
að um 680 milljarða 
króna vantar uppsafnað 
frá 2004 til 2015. Það eru 
um það bil 40 milljarðar 
króna sem ber á milli á 
hverju ári.

mestur niðurskurður til 
spítala
Það  kemur fram bæði í tölum OECD 
og velferðarráðuneytisins að mestur 
hefur niðurskurðurinn innan heil-
brigðiskerfisins verið til spítala. Liðlega 
helmingur alls niðurskurðarins er á 
þessum lið útgjaldanna.  Langstærstur 
hluti spítalafjárveitinganna rennur 
til Landspítalans. Verður í þessi ljósi 
skiljanlegt hvers vegna viðbrögðin 
hafa verið svo hörð innan Landspít-
alans.  Þar berra niðurskurðareldarnir 

heitast. 

30 - 40 milljarð-
ar króna árlega
Niðurstaðan af því 
að nálgast útgjöldin 
til heilbrigðismála út 
frá tveimur ólíkum 
forsendum , annars 
vegar  að miða við 
besta árið og hins 
vegar að miða við 
þróun útgjalda í sam-
ræmi við  Evrópu-
löndin 28 sem eru í 
Evrópusambandinu 

er að það vanti samtals  300 - 700 
milljarða króna inn í íslenska heil-
brigðiskerfið frá 2004 - 2015. Miðað 
við eitt ár má ætla að það vanti a.m.k. 
30 - 40 milljarða króna inn í kerfið. Ár-
leg framlög til heilbrigðismála þyrftu 
að vera um 10,5% af vergri landsfram-
leiðslu til þess að jafna þennan mun. 
Til samaburðar þá var í áskorun Kára 
Stefánssonar til stjórnvalda miðað við 
að árlegar fjárveitingar  til heilbrigðis-
mála yrðu 11% af VLF.

Kristinn H. Gunnarsson

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

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk.

Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
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Fást í bókaverslunum um land allt   
Verð 5.980 kr.

Sumsstaðar er boðið upp á vildarverð.

Ný bók að vestan

GAMLAR GLEFSUR OG NÝJAR
Gunnar B. Eydal er Akureyringur, bróðir 

þeirra landskunnu tónlistarmanna, Ingimars 

og Finns. Hann lærði aftur á móti lögfræði og 

var skrifstofustjóri Reykjavíkurborgar í 30 ár 

og starfaði með 12 borgarstjórum.

   „Þessi bók er ekki ævisaga heldur glefsur 

úr lífi mínu“ segir höfundur. „Framsetningin 

er svolítið sundurlaus og hlaupið úr einu í 

annað“ segir hann. Það kemur þó ekki í veg 

fyrir að glefsur þessar eru bæði vel skrifaðar, 

gagnorðar og lifandi segir útgefandinn.  

Norðlenski húmorinn skín svo alls staðar í 

gegn! Margir karakterar koma við sögu, háir 

sem lágir, landskunnir sem óþekktir. Glefsur 

Gunnars B. Eydal munu vekja áhuga margra, 

bæði norðan heiða og sunnan. 

Ingimar var við nám í klassískum píanóleik 
og það voru óneitanlega vonbrigði fyrir 
kennara hans þegar hann „datt í djassinn“ 
eins og það var orðað. 
Finnur mun hafa verið 13 ára gamall þegar 
hann kom fyrst fram sem klarinettleikari.

Ég get fullyrt að hljómsveit bræðra minna 
ásamt Helenu Eyjólfsdóttur,
Vilhjálmi Vilhjálmssyni og Þorvaldi 
Halldórssyni var eitt það besta 
á þessu sviði tónlistar á þeim tíma.

Mér var uppálagt að kaupa einungis 
vörur frá KEA og SÍS. KEA - smjörlíki,
KEA - brauð, KEA – pylsur og sperðla, 
Sjafnar - þvottaduft, Sjafnar – tannkrem,
Og svo auðvitað Braga kaffi.

Þá sjaldan að við máttum kaupa gosdrykk 
keypti ég appelsín framleitt í Flóru
sem var í eigu KEA en Siggi vinur minn 
keypti Valash frá Sana. 
Allt varð þetta að vera á hreinu.  

Fljótt eftir áramótin var farið að horfa til 
öskudagsins. Þá fór móðir mín að sauma 
öskudagsbúninga. Við bræður áttum t. d. 
viðeigandi skikkjur að hætti fornmanna. 
Ingimar átti rauða, Finnur græna og ég 
bláa með rauðum bryddingum. 
Þetta fannst okkur flott.   

Ég held að ég hafi verið settur í 
„tossabekk“  því ég kunni lítið að 
lesa og foreldrar mínir tilheyrðu ekki 
aristókratíinu á Akureyri. 
Örn Snorrason kenndi „fínu“ krökkunum 
sem kunnu sæmilega að lesa og umfram 
allt áttu góða að.

Ég hef alla tíð verið heltekinn af 
fjallgöngum og útivist. Ætli þennan áhuga 
megi ekki að einhverju leyti rekja til Björns 
Bessasonar frá Kýrholti í Skagafirði, sem 
kvæntur var föðursystur minni, Þyri Eydal

Staða skrifstofustjóra borgarstjórnar er 
mikil ábyrgðarstaða og er hann nánasti 
samstarfsmaður og trúnaðarmaður 
borgarstjórnar og borgarráðs. 
Ég átti því láni að fagna að með mér 
störfuðu hæfileikaríkir og góðir starfsmenn 
og jafnan var vinnumórall einkar góður.

Ég starfaði með Davíð Oddssyni sem 
borgarstjóra í níu ár. Við áttum 
mjög góða samvinnu. Hann gat 
verið harður og jafnvel ósvífinn sem 
stjórnmálamaður, en hann var úrvals 
embættismaður og einkar glöggur á 
stjórnsýsluna.
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íbókinni Átthögum eftir Herdísi 
Hübner segja níu konur frá jafn 
mörgum löndum sögu sína en 

allar hafa þær búið á Íslandi  í fjölda 
ára (247 ár samtals) og eru búsettar 
á Ísafirði. Sú elsta er fædd 1945 og 
yngsta 1970.

konurnar eru:
• Árný Aurangasri Hinriksson frá Sri Lanka
• Barbara Gunnlaugsson frá Póllandi
• Beata Joó frá Ungverjalandi
• Beverly Stephenson frá Jamaica
• Helga Ingeborg Hausner frá Þýskalandi
• Paula Isabel Orellana de Díaz frá El 
Salvador
• Monica Mackintosh frá Ástralíu
• Nina Ivanova frá Rússlandi
• Pálína (Pom) Sinthu frá Tælandi 

Vestfirðir hafa í marga áratugi ein-
kennst af fjölmenningu, hingað hefur 
komið fólk víða að til að búa og starfa 
og margir hafa sest að til frambúðar 
og fest hér rætur, sett svip sinn á sam-
félagið og tekið þátt í að móta það. 
Á undanförnum árum hafa fólks-
flutningar milli heimshorna aukist, 
flóttamannastraumur fer vaxandi og 
á sama tíma vex ótti við útlendinga 
og sumir telja að þeim fylgi eintóm 
vandamál. Herdís segir að henni hafi 
fundist tilvalið að vekja athygli á þeim 
frábæru dæmum sem við höfum hér 
um hve mikill fengur er að því fyrir 
hvert samfélag að fá til sín liðsmenn 
frá öðrum löndum, ekki síst lítil og 
einöngruð samfélög eins og á Íslandi. 

Oft hefur verið bent á að í allri 

umfjöllun og söguritun halli mjög á 
konur þannig að störf þeirra og fram-
lag til samfélagsþróunar hafi ekki 
verið skráð og metin sem vert væri. 
Augljóst er að þetta á enn frekar við 
um konur af erlendum uppruna.

Herdís segist ekki hafa spurt kon-
urnar að því  hvernig þeim líki að búa 
á Íslandi eða Ísafirði, það er spurning 
sem þær hafa margoft svarað á öðr-
um vettvangi, enda er það siður (eða 
ósiður) að spyrja útlendinga hinnar 
klassísku spurningar „How do you 
like Iceland?“  "Mér finnst það svolítið 
eins og að standa við útsýnisglugga 
og horfa bara á eigin spegilmynd í 
rúðunni en líta ekki á útsýnið. Mig 

langaði að heyra um löndin sem kon-
urnar koma frá, fá innsýn í samfélögin 
á þeim tíma sem þær voru að vaxa úr 
grasi. Ég leitaði eftir sögum úr daglegu 
lífi þeirra á uppvaxtarárunum, ekki 
eingöngu um það sem er framandlegt 
og ólíkt því sem við þekkjum hér á 

landi, heldur var ég ekki síður að leita 
eftir því sem er líkt með samfélögum 
og fólki hvar sem er í heiminum, á öll-
um tímum. Mig langar að sýna fram á 
að um leið og mannlífið í heiminum er 
litríkt og margbreytilegt, eru grund-
vallaratriði lífsins alltaf þau sömu, allt 

sem skiptir mestu máli er eins hjá öllu 
fólki" segir Herdís Hübner að lokum. 

Bókina prýðir fjöldi mynda úr 
einkasafni kvennanna og einnig 
glæsilegar nýjar portrettmyndir eftir 
Ágúst Atlason ljósmyndara.

Vestfirska forlagið gefur bókina út.

Átthagar

elsku systir mín! Innilega óska 
ég þér gleðilegs sumars. Nú 
er úti ungmennaskólinn hjá 

okkur og hefir mér liðið mjög vel 
þessa tvo vetur sem ég hef verið í hon-
um. Ég veit ekki hvar ég verð í sumar 
en í vor verð ég á skipi frá Þingeyri. 
Það biður allt að heilsa þér í kotinu. 
Okkur líður öllum vel. Vertu blessuð 
og sæl Maja mín og guð styrki þig í 
öllu góðu.“ Svo segir í póstkorti sem 
Finnjón Mósesson sendi Maríu systur 
sinni vorið 1917 en hann hafði þá ný-
lokið námi við Núpsskóla í Dýrafirði. 

Mikil umskipti áttu sér stað í ís-
lensku samfélagi þegar Finnjón stóð á 
þessum tímamótum í lífi sínu. Gamla 
sveitasamfélagið var að líða undir 
lok með sínum dreifðu byggðum og 
frumstæða atvinnulífi. Þéttbýli óx 
fiskur um hrygg, menntun og menn-
ing efldust og atvinnuhættir urðu 
fjölbreyttari og tæknivæddari. Ég hef 
í síðustu tveimur blöðum gert eilitla 
grein fyrir námi Finnjóns við Núps-
skóla en í þessari grein mun ég segja 
nánar frá fjölskyldu hans en saga 
hennar varpar nokkru ljósi á þær 
þjóðfélagshræringar sem áttu sér stað 
á þessum árum. 

Foreldrar hans, þau Kristín og 
Móses, fæddust inn í frumstætt land-
búnaðarsamfélag sem hafði tekið 
litlum breytingum frá því land var 
numið. Þeirra beið lítið annað en 
lífshættir forfeðranna. Meginkeppi-
keflið var að komast yfir jörð því það 
var forsenda þess að stofna fjölskyldu 
og hafa sem mest yfir sjálfum sér að 
segja. En landgæði voru knöpp fyrir 
vestan og því var sjósókn flestum lífs-
nauðsyn. Þegar þau hjón hófu búskap 

rétt fyrir 1890 áttu þau einungis smá-
skika í jörðinni Arnarnesi við Dýra-
fjörð en þar var þríbýlt á þeim árum 
en slíkt var alvanalegt. Þau höfðu bú-
stofn fyrir heimilið en meginafkoman 
byggðist á sjómennsku Móses. 

Börn þeirra sinntu að mestu 
venjubundnum sveitastörfum á 
æskuárum sínum eins og tíðkast hafði 
frá alda öðli. Strákarnir Jón, Finnjón 
og Sveinn voru við fjármennsku og 
heyskap. Þegar þeir komust á ung-
lingsár bættist sjómennskan við – 
fyrst á árabátum en síðar á þilskip-
um. Stúlkurnar, María og Þorlaug, 
voru hins vegar sendar í vist, ýmist á 
sveitabæjum eða á Þingeyri, þar sem 
þær gegndu margvíslegum heimilis-
störfum.

Atvinnuhættir voru enn frum-
stæðir í Dýrafirði en nútíminn gerði 
vart við sig í mennta-, menningar- og 
félagsmálum. Þar skipti mestu stofn-
un Núpsskóla og sú vakning sem 
ungmennafélögin höfðu í för með sér. 
Öll börn þeirra Kristínar og Móses, 
dæturnar jafnt sem drengirnir, gengu 
í skólann og þau voru jafnframt lið-
tæk í félagsstarfi sveitarinnar. Má það 
merkilegt teljast að fátækri sjómanns-
fjölskyldu lánaðist að koma ár sinni 
svo vel fyrir borð.

Það var enn fremur til marks um 
breytta tíma að systkinin hleyptu öll 
heimdraganum og öfluðu sér starfs-
menntunar. Jón gekk í búnaðarskól-
ann á Hvanneyri þar sem hann var 
við nám þar til hann útskrifaðist 
árið 1912. María og Þorlaug lærðu 
hjúkrun í Laugarnesspítala. María 
varð hjúkrunarfræðingur árið 1916 
en Þorlaug varð að hætta námi eft-

ir að hún varð að mestu óvinnufær 
vegna spænsku veikinnar árið 1918. 
Finnjón flutti suður rétt fyrir 1920 
og Sveinn fylgdi á eftir ásamt foreldr-
um sínum nokkrum árum síðar. Þeir 
gerðust báðir málarameistarar.

Núpsskóli reyndist þeim systkin-
um mikilvægur stökkpallur til frekari 
menntunar. Alls er óvíst að þeim hefði 
lánast að losna úr baslinu og ganga 
menntaveginn hefðu þau ekki kynnst 
þeirri vakningu sem átti sér stað í 
Mýrahreppnum og jafnframt fengið 
þá undirstöðumenntun sem skólinn 
bauð upp á. Í skrifum Finnjóns til 
systur sinnar, sem vísað er til hér að 
ofan, kom fram að hann hafi ráðið sig 
á skip frá Þingeyri. Námið hafði kost-
að sitt en hann þurfti einnig að safna 
fyrir frekari skólagöngu. Hann var, 
rétt eins og hin systkinin, staðráðinn 
í að nýta þau tækifæri sem myndast 
höfðu með nýjum samfélagsháttum. 

Leiðin lá suður þar sem fag-
menntun var helst að fá. Haustið 
1919 hóf hann nám í Samvinnuskól-
anum en árið eftir tók málaranámið 
við. Leiðin til náms og starfsframa 
reyndist greið og má ætla að eftirfar-
andi bréf sem hann hafði upp á vas-
ann frá sínum gamla skólastjóra hafi 
haft sitt að segja: „Hér með vottast 
að sveinninn Finnjón Mósesson lauk 
námi í ungmennaskólanum að Núpi 
vorið 1917 eftir tveggja vetra dvöl 
með ágætri námstundun og prýði í 
heimilisframkomu, og með góðum 
námsárangri.“

Leifur Reynisson
Sagnfræðingur

sjómannsfjölskylda  
hleypir heimdraganum

herdís hübner
Mynd bb.is
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olíukostnaður fiskiskipaflot-
ans er aðeins um þriðjungur 
af þeirri fjárhæð sem dregin 

er frá aflaverðmæti áður en aflahlutis 
sjómanna eru reiknaðir.  Þetta kemur 
fram við athugun á gögnun Hagstofu 
Íslands um rekstraryfirlit fiskiskipa-
flotans 2010-2014. Tölur liggja ekki 
fyrir um árið 2015.

Samkvæmt  lögum frá 1983 hef-
ur verið dregið 30% af  aflaverðmæti  
áður en laun sjómanna eru reiknuð. 
Það kemur fram í ræðu þáverandi 
sjávarútvegsráðherra Steingríms Her-
mannssonar í janúar 1983 á Alþingi að 
olíukostnaður hafi vegið mjög þungt í 
rekstrarkostnaði fiskiskipa. Steingrím-
ur sagði þá m.a. : " Olíukostnaður hef-
ur aukist mjög ört hjá flotanum. Árið 
1973 var olíukostnaður um 11.5% 
aflaverðmætis hjá minni togurum, en 
er í dag talinn vera 28% til 29%. Þarna 
er því um ákaflega mikinn kostnað-
arlið að ræða."

Í maí sama ár eru sett lög um  sér-
stakan 30% kostnaðarhlut útgerðar 
með þeim rökstuðningi að útgerðin 
glímdi við aflabrest , olíuverðshækkun 
og mikinn fjármagnskostnað. Hefur 
svo verið í öllum meginatriðum frá 
1983. Skiptahlutfallinu hefur fylgt 
tenging við olíuverð og hefur skipta-
hlutfallið einstaka sinnum hækkað 
vegna hagstæðs olíuverðs. Þannig var 
til dæmis á árinu 2002 þegar 72-76% 
af aflaverðmæti gekk til skipta. En frá 
2004 hefur skiptahlutfallið verið 70% 
óslitið að frátöldum tveimur mánuð-
um, febrúar og mars 2016 þegar það 
hækkaði upp í 72%.

Þegar litið er á upplýsingar Hag-
stofu Íslands um olíukostnað fiski-
skiptaflotans hefur olíukostnaður 
numið um 11% af tekjum fiskiskipta-
flotans frá 2010 - 2014. Kostnaðarhlut-
deildin er samkvæmt þessu nærri 
þrefalt hærri en þarf til þess að greiða 
allan olíukostnað útgerðarinnar.

Olíuverð hefur lækkað mjög á síð-
ustu árum. Fram kemur í Peningamál-
um (2016/3) riti Seðlabanka Íslands að 
heimsmarkaðsverð á olíu hafi lækkað 
um 7,5% á árinu 2014 frá því sem var 
árinu á undan. Í fyrra, 2015 lækkaði 
heimsmarkasverðið á olíu um hvorki 
meira né minna 47,2% og enn hefur 
það lækkað á þessu ári um 19,1% til 
viðbótar samkvæmt sömu heimild. 
Ekki liggja fyrir upplýsingar um það  
hvað lækkun heimsmarkaðsverðsins 
þýðir  í olíuverði fyrir útgerðina á Ís-
landi en þó má ætla að nokkuð góð 

fylgni sé þar á milli. Verður fróðlegt 
að skoða tölur um olíukostnað fyr-
ir árið 2015 þegar þær verða birt-
ar  í ljósi þessarar miklu lækkunar  á 
heimsmarkaðsverði. Olíukostnað-
urinn árið 2014 varð 15,7 milljarðar 
króna. Heilsárslækkun gæti  verið allt 
að 7,4 milljarðar króna ef olíuverðið 
hefur lækkað til jafns við lækkun á 
heimsmarkaðsverði. Á þessu ári gæti 
olíukostnaðurinn hafa lækkað um allt 
að 1,5 milljarða króna til viðbótar sé 
litið til þróunar heimsmarkaðsverðs. 
Samanlögð lækkun bæði árin 2015 
og 2016  væri þá orðin nærri 60% 
frá 2014. Í þessum áætlunum er gert 
ráð fyrir sömu olíunotkun og var árið 
2014, en það gæti auðvitað hafa breyst.  

Íslandsbanki gaf nýlega út skýrslu 
um sjávarútveginn. Þar kemur fram 
að olíverð hafi verið um 19% lægra á 
þessu ári en það var árinu 2015. Ber 

þeim upplýsingum saman við skýrsl-
ur Seðlabanka Íslands. Á móti þeirri 
verðlækkun kemur, segir í skýrslu Ís-
landsbanka,  að gengi íslensku krón-
unnar hefur verið um 7% hærra gagn-
vart bandarískum dollar og "má því 
gera ráð fyrir kostna ðarlækkunum 

sjávarútvegsfélaga vegna lækkunar á 
olíuverði."

Olíukostnaðurinn er breytilegur 
eftir skipaflokkum. Þannig er olíu-
kostnaðurinn hjá bátum lægri en 
meðaltalið yfir flotann.

bjalla og bæjarstjórinn sem gat 
ekki flogið er ný barnabók eft-
ir Þröst Jóhannesson. Óðins-

auga gefur út. Sagan fjallar um Bjöllu 
sem er ein og umkomulaus í villta 
vestrinu.  Í upphafi sögu býr Bjalla 
ásamt útlaganum Gussa fingralanga í 
útjaðri Rjómabæjar, en óvænt brott-
hvarf hans breytir öllu.  Bjalla leitar þá 
á náðir þeirra Ívars klæðskera og Dóra 

skálds og taka þeir henni 
opnum örmum.  En þótt 
þeir geri það er ekki sömu 
sögu að segja um alla íbúa 
Rjómabæjar.  Sumir líta 
hana hornauga fyrir það eitt 
að vera ókunnug og fram-
andi og áður en hún veit af 
hefur hún verið sökuð um 
þjófnað.  Til að bæta svo gráu ofan á 

svart er Bjalla sannfærð um 
að Gussi fingralangi sé aftur 
kominn á kreik.  

Bjalla og bæjarstjór-
inn sem gat ekki flogið er 
önnur barnabók Þrastar, 
en árið 2013 sendi hann 
frá sér bókina Sagan af Jóa.  
Pétur Guðmundsson sér um 

myndskreytingu.

Bjalla og bæjarstjóri 
og Þröstur Jóhannesson
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3. Olíuverð á heimsmarkaði og skiptaverð: 
Verði kjarasamningurinn samþykktur hækka viðmið olíuverðs á heimsmarkaði sem ákvarðar 
skiptaverð í kjarasamningnum í samræmi við erlenda verðbólgu frá því kjarasamningur var 
síðast undirritaður í desember 2008. Olíuverðsviðmiðið breytist þannig: 
 

 
 
 
Myndrænt er þessi breyting eftirfarandi: 
 

 
Dæmi um skiptaverðið ef breytingin á olíuverðsviðmiðuninni hefði gilt frá áramótum: 

þarf enn 
20% lækkun 
á olíuverði
í kjarasamningum sjómanna við 

samtök útvegsmanna var samið um 
breytingar á olíuverðsviðmiðun.  Frá 

aflaverðmæti eru dregin 30%  áður en 
sjómenn fá reiknað út sin hlut af þeim 
70% sem eftir stendur. Er það gert til 
þess að mæta olíukostnaði útgerðarinnar. 
Lækki olíuverð nógu mikið lækkar þessi 
frádráttur og hlutur hljómanna hækkar. 
Samið er um liðlega 15% hækkun við-
miðunarinnar. Er það til samræmis við 
erlenda verðbólgu sem verið hefur frá 
2008 en þá voru síðustu kjarasamningar 
undirritaðir. Þetta  þýðir að til sjómanna 
fer meira en 70% af aflaverðmæti þegar 

olíuverð er komið niður fyrir 353 USD  
en var áður miðað við 305 USD. 

Þetta breytir engu þar sem heims-
markaðsverðið á gasolíu er í þessum 
mánuði 440 USD. Olíuverð hefur lækkað 
mjög mikið á síðustu tveimur árum en 
engu að síður verður kostnaðarhlutdeild 
til útgerðarinnar óbreytt hlutfall af afla-
verðmæti. Olíuverð þarf að lækka um 87 
USD  frá því sem nú er eða liðlega 20% 
til þess að kostnaðarhlutdeildin fari að 
lækka og hlutur sjómanna að hækka.

Þetta er sýnt á eftirfarandi línuriti sem 
er að finna í kynningarefni á vef Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga. 

kostnaðarhlutdeild til útgerðar 
er þrefalt hærri en olíukostnaður

29 Íslenski sjávarútvegurinn

Rekstur íslenskra sjávarútvegsfélaga

Deloitte hefur safnað saman rekstrarupplýsingum um sjávarútvegs-
félög á Íslandi í viðamikinn gagnagrunn og er notast við hann í þessum 
kafla. Gagnagrunnurinn inniheldur 91% af rekstrarupplýsingum 
ársins 2015 hjá félögum sem eru með úthlutaðar aflaheimildir og 
er hann uppreiknaður í 100%. Allar rekstrarupplýsingar sem koma 
fram í þessum kafla eru á verðlagi ársins 2015.

Áfram góð arðsemi í greininni

Frá innleiðingu kvótakerfisins hefur arðsemi í sjávarútvegi aukist 
umtalsvert. Samþjöppun óx innan greinarinnar samhliða því að 
aðgangur að fiskveiðiauðlindinni var takmarkaður og í kjölfarið 
hefur hagkvæmni í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja stóraukist. 
Tekjur sjávarútvegsfélaga á árinu 2015 námu 275 mö.kr. og 
jukust um 9 ma.kr. eða um 3,3%. Skýrist þessi vöxtur í tekjum af 
auknum loðnuveiðum og auknu verðmæti í þorskaflanum vegna 
verðhækkunar á erlendum mörkuðum. EBITDA var 71 ma.kr. og 
hefur EBITDA framlegð ársins 2015 aukist um 3 prósentustig 
frá fyrra ári og fer úr 23% í 26% á árinu 2015. EBITDA jókst 
hlutfallslega meira en tekjur eða um 14,5%.

 
Olíuverð lækkar

Stærsti kostnaðarliður sjávarútvegsfélaga er launakostnaður. Eins 
og komið hefur fram hefur störfum í greininni fækkað samhliða 
þeirri tækniframþróun sem hefur átt sér stað. 

 
 
 
Framleiðni hefur aukist og er sjávarútvegur að skila aukinni 
arðsemi og því færri hendur að skila auknu verðmæti. 
Launakostnaður sjávarútvegsfélaga á árinu 2014 er 14% hærri en 
hann var á árinu 2008 en hefur þó lækkað  frá árinu 2012 vegna 
færri starfa og lægri launakostnaðar á hvern starfsmann.  

Olía er einn stærsti kostnaðarliður við fiskveiðar fyrir utan 
launakostnað en olíuverð hefur lækkað sem kemur félögum í 
greininni til góða. Heimsmarkaðsverð á olíu hóf að lækka um 
mitt árið 2014 eins og sjá má á mynd 49 og var verðið yfir árið 
2015 að meðaltali um 46% lægra en á árinu 2014. Dollarinn var 
hinsvegar um 13% sterkari gagnvart krónunni að meðaltali á 
árinu 2015 en á árinu 2014 sem kemur til lækkunar á þeim ábata 
sem fellur til sjávarútvegsfélaga vegna lækkunar á olíuverði. Engu 
að síður má gera ráð fyrir því að kostnaður vegna olíu hafi verið 
nokkuð lægri á árinu 2015 en á árinu 2014. Á árinu 2016 munu 
áhrif lækkunar á olíuverði að öllum líkindum koma betur í ljós í 
rekstrarniðurstöðum sjávarútvegsfélaga en á árinu 2015. Hefur 
olíuverð það sem af er árinu 2016 verið 19% lægra að meðaltali 
en á árinu 2015. Krónan hefur yfir sama tímabil verið um 7% 
sterkari gagnvart dollar og má því gera ráð fyrir áframhaldandi 
kostnaðarlækkunum sjávarútvegsfélaga vegna lækkunar á 
olíuverði. Erlendir greiningaraðilar spá því að heimsmarkaðsverð á 
olíu muni haldast nokkuð lágt eða undir 56 dollurum á tunnu fram 
á fyrsta fjórðung ársins 2018.

Mynd 48. Þróun tekna og EBITDA í sjávarútvegi á föstu verðlagi

Heimild: Deloitte
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Mynd 49. Heimsmarkaðsverð á Brent olíu (dollarar á hverja tunnu)

Heimild: Bloomberg/ Spá

rekstraryfirlit fiskVeiða
allur flotinn

       
milljónir króna  2010 2011 2012 2013  2014
tekjur    136.582 159.120 164.397 157.538       142.927
30% utan skipta    40.975 47.736 49.319 47.261 42.878
olíukostnaður    15.503 18.170 22.540 17.154 15.699
       
Mismunur     25.472 29.566 26.779 30.107  27.179
áætluð laun af mismun    9.170 10.644 9.640 10.839  9.784
       
olíukostn/tekjur í %         11,4    11,4  13,7    10,9   11,0
       
Heimildir: Hagstofa Íslands    
skýrslur um hag veiða og vinnslu.    

heimsmarkaðsVerð Á olíU
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Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
480 3800

Í Þorlákshöfn er mikið framboð af hentugu 
landrými til ýmiss konar starfsemi og fyrir liggur 
skipulag á stóru iðnaðarsvæði við höfnina og 
næsta nágreni.

Staðsetningin er mjög heppileg út frá helstu 
skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir 
iðnað og framleiðslu.

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning 

fyrir þitt fyrirtæki?

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands 
allt austur að Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar sam- 
göngur á landi til allra átta, aðeins 40 km til Reykjavíkur og ekki nema 
u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suðurstrandarveginum.

Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu s.s. breikkun innsiglingar, 
dýpkun hafnarinnar sem gerir stærri skipum og ferjum kleift að 
leggjast að höfn í Þorlákshöfn – en siglingar frá Þorlákshöfn styttir 
siglingartímann til Evrópu töluvert miðað við til og frá Reykjavík.

Ef þetta eru kostir sem henta þínu fyrirtæki 
og/eða áhugi er á að skoða málið betur 

þá tökum við vel á móti þér.

flateyringurinn reynir Trausta-
son hefur gefið út nýja bók 
Fólk á fjöllum ævintýri í 

óbyggðum. Sex manns, sem eiga 
sameiginlegt, að vera náttúrubörn og 
útivistarfólk segja sögu sína í bókinni. 
Þetta eru sögur af ævintýrum, svaðil-
förum og hetjudáðum þar sem ástin á 
óbyggðunum kemur ævinlega í gegn. 
Allar söguhetjurnar eru sannar fyrir-
myndir þeim sem vilja bæta og auka 
lífsgæði sín með útivist og átökum á 
fjöllum og í öræfum. 

Þeir sem bokin fjallar um eru Ólaf-
ur Örn Harladsson þjóðgarðsvörður 
og fyrrverandi alþingismaður, Tómas 
Guðbjartsson hjartaskurðlæknir, Vil-
borg Anna Gissurardóttir afrekskona,  
Sigríður Lóa Jónasdóttir sálfræðingur, 
Kerstin Langenberger ljósmyndari og 
Valtýr Sigurðsson fyrrverandi ríkis-
saksóknari. 

Reynir Traustason , blaðamaður 
og fyrrverandi ritstjóri, hefur skrif-
að metsölubækur á borð við Ljósið 
í Djúpnu, lífssögu Rögnu á Laugar-
bóli og Líf og leyndardóma Sonju W. 
Zorrilla.

Undanfarin ár hefur hann stund-
að fjallamennsku af krafti. Hann 
hefur samhliða blaðamennsku verið 
skálavörður og fararstjóri Ferðafélags 
Íslands.  

Í bókinn segir Ólafur Örn meðal 
annars frá átökum innan Framsóknar-
flokksins. Ólafur var alþingismaður 
Framsóknarflokksins í Reykjavík og 
formaður umhverfisnefndar. Sjálfum 
sér samkvæmur var hann því andvíg-
ur að sökkva Eyjabökkum undir upp-
stöðulón. 

"Það voru tvö stórmál þar sem 
ég stóð fast á sannfæringu minni. 
Annað var virkjun með uppistöð-
ulóninu á Eyjabökkum vegna ál-
versins á Reyðarfirði og reyndar síðar 
Kárahnúkavirkjun. Hitt stóra málið 
sneristum skipulagsmál miðhálend-
isins. Þar var lagt fram frumvarp, og 
samþykkt, um að sveitarfélögin ættu 
skipulagsvald inn til miðju landsins.

Ég var þessu alltaf andsnúinn og 
taldi að miðhálendið, hvernig sem 
maður skilgreinir það, ætti að lúta 
skipulagsvaldi allra landsmanna og þá 

undir stjórn Skipulagsstofnunar eða 
svipaðrar stofnunar. Ég er sannfærður 
um að þessi afstaða mín var rétt.

Sveitarfélögin, sem eru gjarnan 
mjög fámenn, en ná til stórra hluta 
miðhálendisins, eiga erfitt með að fást 
við flókin og snúin úrlausnarefni á 
hálendinu. Þessi verkefni eru stöðugt 
að verða flóknari með tilkomu virkj-
ana og framkvæmda sem tengjast 
ferðaþjónustu og ferðum útivistar-
fólks." Afleiðingarnar voru að sögn 
Ólafs Arnar þessar:

"Eyjabakkamálið jók ekki 
framavonir mínar innan Fram-
sóknarflokksins. Þarna var ég líka að 
leggjast gegn hagsmunum sveitarfé-
laga, sem víða var stjórnað af fram-
sóknarmönnum og sjálfstæðismönn-
um. Það var ekki leiðin til aukinna 
metorða.

Afleiðingin varð sú að það var 
gjarnan horft til annarra með ver-

kefni. Þetta var ein af ástæðum þess 
að ég hætti þingmennsku eftir tvö 
kjörtímabil. Pólitískt lík mitt liggur á 
Eyjabökkum ef einhver vill leita að 
því."  

Reynir Traustason:

fólk á fjöllum – Ævintýri í óbyggðum

Mynd ragnar th. Sigurðson

feðgar Ólafi Ernir og Haraldur Ernir Ólafsson. Mynd ragnar th. Sigurðsson

reynir traUstason

„Pólitískt  
lík mitt ligg-

ur á Eyjabökkum 
ef einhver vill leita 
að því.
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öflugt félagsstarf grunnvíkinga á árinu
Félagsstarf var með ágætum í Grunn-
víkingafélaginu á árinu sem er að líða. 
Í fréttabréfi félagsins er gerð grein fyr-
ir starfinu og helstu viðburðir raktir.

flÆðareyrarhÁtíð:  Hátíðin var haldin 1.-4.júlí og tókst vel. nokkuð færra fólk mætti á hátíðina en oft áður og hefur 
líklega verið um 300 manns. 
Dagskráin var nokkuð hefðbundin; brekkusöngur við varðeld á föstudagskvöldi og ball á eftir. á laugardeginum var okkur boðið 
af heimamönnum að Dynjanda þar sem í boði var kaffihlaðborð. Systurnar rósa og bíbí Hallgrímsdætur sögðu okkur sögur frá 
barnæsku þeirra á Dynjanda sem gaman var að heyra. Seinnipartinn var svo boðið upp á leiki og diskó fyrir yngri kynslóðina. um 
kvöldið var kvöldvaka og svo ball fram á nótt. á sunnudeginum var gengið upp að útsýnisskífunni og skrifað í gestabókina og svo 
haldið að Höfða þar sem biðu okkar kræsingar og fengum að heyra upplestur um fyrri ábúendur á Höfða. Það sem var nýtt á hátíð-
inni var að búið var að setja upp gervihnattadisk og reynt var að ná leik á Evrópumeistaramótinu í knattspyrnu þar sem Íslendingar 
mættu Frökkum. Það hefði tekist nema stöðin var læst. Í staðinn var hlustað á útsendinguna í útvarpinu. Einnig var sýnt bíó í stað 
kvöldvöku. Það sem var í bíó voru atriði frá  síðasta þorrablóti og allskonar efni sem Hafþór Gunnarsson hefur tekið í gegnum árin 
á hinum ýmsu uppákomum hjá félaginu. Svo var ball um kvöldið. Við vorum svo heppin að vera með tvær hljómsveitir  sem stóðu 
sig þvílíkt vel, önnur var Dynjandi og hin Sútrabandið hið yngra, og  héldu uppi miklu fjöri öll kvöldin. 

haUstsúpan: Í byrjun október var boðið til haustsúpu í Kiwanishúsinu þar var 
Smári Haraldsson með erindið; að fara eða vera, sem er um byggðasögu grunna-
víkurhrepps og Sléttuhrepps. Mjög fróðlegt og táknrænt erindi þar sem hann sýndi  
m.a.hvernig ljósin slokknuðu eitt af öðru  á bæjunum þar til yfir lauk. Einnig var hann 
með minningarbrot frá æskuárunum í grunnavík.

Vestfirðir: 1,8 árslaun fyrir 100 m2 íbúð
aðeins þarf að greiða 1,8 árs-

laun fyrir 100 m² íbúð á Vest-
fjörðum. Þetta kemur fram í 

íbúðaskýrslu Íslandsbanka.  Hæst er  
verðið á Höfuðborgarsvæðinu en þar 
kostar slík íbúð 6,9 árslaun. Miðað er 
við árslaun á hvoru svæði um sig. Það 
tekur því, að öllu öðru óbreyttu, um 
3,8 sinnum lengri tíma að safna fyrir 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu en 
það tekur að safna fyrir sambærilegu 
húsnæði á Vestfjörðum, segir í skýrslu 
Íslandsbanka. Auðveldast er miðað 

við laun og íbúðaverð að kaupa íbúð á 
Vestfjörðum og  á Austurlandi.  Fram 
kemur í skýrslunni að "munurinn á 
milli dýrasta og ódýrasta fermetrans 
eftir landshlutum á árinu 2015 var um 
286% á meðan munur á milli hæstu 
og lægstu launa nam 24%. Þessi mikli 
munur á fermetraverði á milli lands-
hluta á sér því ekki hliðstæðu þegar 
horft er á tekjur eftir landshlutum og 
því ljóst að það eru aðrir áhrifaþættir 
sem valda þeim mikla mun sem sést á 
fermetraverði eftir landshlutum."

58 59Íslenskur íbúðamarkaður Íslenskur íbúðamarkaður

Íbúðaverð miðað við laun hæst 
á höfuðborgarsvæðinu

Þegar fermetraverð er skoðað í samhengið við laun kemur í 
ljós afar svipuð uppröðun og þegar fermetraverð er skoðað eitt 
og sér, þ.e. verð íbúða er hæst m.v. laun á höfuðborgarsvæðinu 
og lægst á Vestfjörðum í hlutfalli við laun. Líkt og sést á mynd 
80 þá kostar 100 fermetra íbúð á höfuðborgarsvæðinu 6,9 
árslaun á meðan sambærileg íbúð á Vestfjörðum kostar 1,8 
árslaun. Það tekur því, að öllu öðru óbreyttu, um 3,8 sinnum 
lengri tíma að safna fyrir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu en 
það tekur að safna fyrir sambærilegu húsnæði á Vestfjörðum. 
Sé tekið tillit til launa verða kaup á íbúð á Suðurlandi dýrari 
en á Vesturlandi, þrátt fyrir lægra fermetraverð, og má rekja 
ástæðuna til lægri meðallauna á Suðurlandi en á Vesturlandi. 
Sömu sögu er svo að segja af Norðurlandi vestra þar sem  
laun þar eru að meðaltali lægri en á Austurlandi og verður því 
dýrara að kaupa íbúð þar en á Austurlandi þrátt fyrir lægra 
fermetraverð. Auðveldast er svo, miðað við laun, að kaupa 
íbúð á Vestfjörðum og á Austurlandi. Munurinn á milli dýrasta 
og ódýrasta fermetrans eftir landshlutum á árinu 2015 var 
um 286% á meðan munur á milli hæstu og lægstu launa nam 
24%. Þessi mikli munur á fermetraverði á milli landshluta á sér 
því ekki hliðstæðu þegar horft er á tekjur eftir landshlutum og 
því ljóst að það eru aðrir áhrifaþættir sem valda þeim mikla 
mun sem sést á fermetraverði eftir landshlutum.

Mynd 80. Hversu mörg árslaun þarf að greiða fyrir 100 m2

íbúð eftir landshlutum á árinu 2015

6,9

4,6
4,0 3,6 3,4 2,9 2,4 1,8

Heimild: Þjóðskrá Íslands og RSK

N.eystra Suðurl. Vesturl. Austurl.N. vestraSuðurnes Vestf.Hbsv.

Heimild: 
Þjóðskrá Íslands 

og rSK
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Hin árlegu töðugjöld eldri borgara á norðanverðum Vestfjörðum voru haldin í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. 
Mæting var góð eins og vænta mátti. Núpsbræður sáu um kvöldverðinn osem góður rómur var gerður að. 
Baldur Geirmundsson og Magnús Reynir léku fyrir dansi og áttu eldri borgarar saman góða kvöldstund í 
mildu haustveðrinu.

góð kVöldstUnd

Staða forstöðumanns
Fræðslumiðstöð Vestfjarða óskar eftir að ráða 
forstöðumann. Leitað er að öflugum einstaklingi 
sem er tilbúinn að sjá um daglegan rekstur 
miðstöðvarinnar og leiða hana áfram í uppbyggj- 
andi starfi.

Starfssvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri s.s. starfsmanna- 

stjórnun og fjármálum.
• Skipulagning og umsjón með símenntun og 

framhaldsfræðslu.
• Kynningamál og þróunarvinna.
• Ýmis önnur verkefni sem til falla.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Menntun í 

uppeldis- og kennslufræði er kostur.
• Þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu.
• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnu-

brögðum.
• Færni í íslensku ritmáli, ensku og tölvum.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Fræðslumiðstöð Vestfjarða er sjálfseignarstofnun 
með höfuðstöðvar á Ísafirði og starfsstöðvar á 
Hólmavík og Patreksfirði. Meginmarkmið eru að 
auðvelda íbúum á Vestfjörðum símenntun og 
framhaldsfræðslu sem felur í sér nám, náms- og  
starfsráðgjöf og raunfærnimat. Fræðslumiðstöðin  
hefur viðurkenningu mennta- og menningarmála- 
ráðuneytisins sem fullorðinsfræðsluaðili skv. 
lögum um framhaldsfræðslu og EQM-gæða- 
vottun. Nánari upplýsingar um Fræðslumiðstöðina 
er að finna á vefsíðunni frmst.is

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016.

Umsóknir skal senda Smára Haraldssyni, 
forstöðumanni Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, 
Suðurgötu 12, 400 Ísafjörður, eða með tölvupósti 
á smari@frmst.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og  
greinargott kynningarbréf sem færir rök fyrir hæfni 
umsækjanda.

Starfið er laust frá 1. mars 2017, eða samkvæmt 
samkomulagi.

Nánari upplýsingar veitir Smári Haraldsson  
í síma 456 5033 eða netfang smari@frmst.is
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Lausnir fyrir iðnað og 
sjávarútveg í 80 ár

Rými ehf. | Brautarholt 26-28 | 105 Reykjavík | s. 511 1100 | www.rymi.is |  rymi@rymi.is

Skoðið tilboðin okkar á rymi.is og á facebook

Léttitæki og Lyftarar

Brettarekkar
og smávöruhillur

Starfsmannaskápar

Fólkslyftur, vörulyftur
og hjólastólalyftur

Verkstæðisinnréttingar
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NormX hefur hafið framleiðslu á smáhýsum sem nýtast 
við allskonar aðstæður. Verið velkomin í heimsókn til 
okkar og kynnið ykkur málið. Við bjóðum hagstæð hús 
frá 8-14,9m2  sem hægt er að fá í ýmsum útfærslum og má 
meðal annars fá húsin ósamsett í 7 einingum.   
 
Einnig bjóðum við 
nú 24,75m2 hús sem 
kemur fullbúið með 
baði og 9m2 verönd 
sem kostar aðeins 
6.750.000 kr. með 
sökkulundirstöðum.

   heitir
 pottar

Vinsamlega leitið tilboða í hús sem henntar þér! Nánari 
upplýsingar veitir Kjartan Ragnarsson í síma 770 5144 Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta 
fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum 
fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir 
til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á 
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við fram-
leiðum lok 
á alla potta

Smáhýsi til sýnis og sölu að Auðbrekku 
6 í Kópavogi 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA  

Í MEIRA EN 30 ÁR
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Sumarhús 24,75m2 
Verönd 1,8x4,5 =  9,7m2 
Kjartan Ragnarsson 06. April 2016 

Þv 3,2 m2 

9m2 
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