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Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.
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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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22. tölublað, 5. árgangur 

Jólamynd frá Ísafirði
Mynd: Þorsteinn Haukur Þorsteinsson.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

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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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

vestfirðingar mótmæla vanefndum
vestfirðingum brá í brún 

þegar fjárlagafrumvarp rík-
isstjórnarinnar fyrir 2017 var 

lagt fram á Alþingi. Kom þá í ljós að 
það vantaði mikið upp á að

Fé væri veitt til  samþykktra  sam-
gönguframkvæmda. Meðal þeirra 
nauðsynlegu framkvæmda sem Al-
þingi hafði samþykkt skömmu fyrir 
Alþingiskosningar að ráðast í eru 
Dýrafjarðargöng. Samstaða var á 
Alþingi um framkvæmdina og hún 
studd  bæði af Bjarna Benediktssyni 
fjármálaráðherra og Ólöfu Nordal, 
innanríkisráðherra. Kom það eins og 
köld vatnsgusa framan í

Vestfirðinga þegar í ljós kom að 
ráðherrarnir stóðu ekki við eigin yf-
irlýsingar.

G. Pétur Matthíasson, upplysinga-
fulltrúi vegagerðarinnar sagði að Það 
mætti  reikna með því að opnun til-
boða, sem vera á skömmu eftir ára-
mót  yrði  frestað ef ekki yrðu nægar 
fjárveitingar til verksins í komandi 
fjárlögum.  „En fresturinn var einmitt 
hafður fram yfir áramót til að við 
gætum verið viss um að fjármögnun 
væri tryggð“ sagði G. Pétur.

Bæði Fjórðungssamband Vest-
firðinga og Samtök atvinnurekenda 
á sunnanverðum Vestfjörðum hafa 
látið málið til sín taka eins og fram 
kemur í tilkynningum frá þeim. samtök atvinnurekenda á sunnan-

verðum Vestfjörðum, SASV, 
krefjast þess að Alþingi geri nauðsyn-
legar breytingar á fyrirliggjandi fjár-
lagafrumvarpi fyrir árið 2017 og 
tryggi nauðsynlegt fjármagn svo 
halda megi þeirri áætlun sem ákveðin 
hafði verið um opnun tilboða í Dýra-
fjarðargöng í janúar næstkomandi.

Einungis er mánuður liðinn frá 
því að Vegagerðin tilkynnt bjóðend-
um að tilboð í göngin yrðu opnuð í 
byrjun janúar nk. að því tilskyldu að 
þá yrði búið að samþykkja fjárlög. 
Það kemur því á óvart að í fyrirliggj-
andi frumvarpi til fjárlaga skuli ekki 
hafa verið gert ráð fyrir þeim fjár-
munum sem nauðsynlegir eru til að 
unnt sé að halda fyrirhugaðri áætlun. 

Á nýliðnu kjörtímabili skapaðist 
þverpólitísk samstaða allra flokka á 
Alþingi um að ráðast í gerð Dýra-
fjarðarganga í samræmi við sam-
gönguáætlun sem samþykkt var 
skömmu fyrir þinglok. Tillagan var 
samþykkt samhljóða. 

Að mati stjórnar SASV nær það 
engri átt að í fjárlagafrumvarpinu sé 
gert ráð frestun framkvæmda á sama 

tíma og verktakafyrirtæki undirbúa 
gerð tilboða með þeirri gríðarlegu 
vinnu og kostnaði sem tilboðsgerð 
af þessu tagi krefst. Að sama skapi 
hafa atvinnurekendur og íbúar all-
ir á Vestfjörðum gert ráð fyrir því 
að staðið yrði við gefin og langþráð 
fyrirheit enda munu göngin skapa 
nauðsynleg sóknarfæri í atvinnulífi 
fjórðungsins með tengingu atvinnu- 
og þjónustusvæða norðan og sunnan 
ganga. 

Dýrafjarðargöng eru nauðsynleg 
forsenda áframhaldandi atvinnu-
uppbyggingar á sunnanverðum 
Vestfjörðum þar sem göngin munu 
hafa í för með sér aukinn aðgang að 
margvíslegri þjónustu sem samfé-
lögin norðan jarðganga geta veitt, en 
skortur er á sunnan ganga. Að sama 
skapi munu íbúar sunnan og norð-
an jarðganganna öðlast aukna at-
vinnumöguleika með þeirri tengingu 
sem göngin mynda.

Samtök atvinnurekenda á sunnan-
verðum Vestfjörðum krefjast þess að 
í meðförum Alþingis við breytingar 
á fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi 
verði Dýrafjarðargöng fullfjármögn-

uð í fjárlögum fyrir árið 2017 og að 
göngin verði opnuð árið 2020 í sam-
ræmi við fyrirliggjandi tímaáætlun. 
Ekkert má koma í veg fyrir að tilboð 
í gerð Dýrafjarðarganga verði opnuð 
í janúar 2017 auk þess sem mikilvægt 
er að gerð láglendisvegar í Þorskafirði 
verði lokið sem fyrst.

Samþykkt í stjórn SASV 8. desember 
2016.

SASV krefjast þess að Alþingi standi 
við gefin fyrirheit um Dýrafjarðargöng

Bjarni Benediktsson

ólöf nordal

Einar Sveinn Ólafsson, formaður SaSV

Þingmenn Norðvesturkjördæm-
is komu saman vegna Dýra-

fjarðarganga og hittu forsvarsmenn 
Fjórðungssambands Vestfirðinga 
vegna þess að í fjárlagafrumvarpi 
ríkisstjórnarinnar fyrir 2017 eru 
ekki fjárveitingar til þess að hefja 
framkvæmdir við Dýrafjarðargöng.

Samþykkt var eftirfarandi: 
"Sameiginlegur fundur þingmanna 
Norðvesturkjördæmis og Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga haldinn 
í Reykjavík þann 7. desember 2017, 
er sammála um að hvergi verði hnik-

að né frestað fyrirhuguðu útboði á 
Dýrafjarðargöngum í janúar n.k. 

Fyrir liggur forgangröðun verk-
efna í samgönguáætlun 2015-2018 
og í ríkisfjármáláætlun 2017-2021 
og er samstaða um að Dýrafjarða-
göng verði fullfjármögnuð í fjárlög-
um 2017 og verkefnið haldi tímaá-
ætlun með opnun gangnanna 2020.“

Dýrafjarðargöng: hvergi verði 
hnikað né frestað útboði

lionsklúbbur Patreksfjarð-
ar gaf Patreksskóla veglega  
gjöf í síðustu í viku, en það 

eru hvorki meira né minna en 15 
DELL fartölvur handa nemendum 
skólans.  Gústaf Gústafsson, skóla-
stjóri segir  Það  ekki spurningu að 
þessi gjöf kemur sér einkar vel, enda 
tölvukostur skólans að ganga úr sér, 
bæði hvað varðar aldur tölvanna sem 
og getu þeirra til að fást við nýjustu 
forritin. En eins og allir vita fleygir 
tölvutækninni fram og ekki auðvelt 
fyrir stofnanir eins og grunnskóla 
að fylgja henni eftir á réttum hraða. 
Gjöfin  kemur sér því sérlega vel, 
enda eru nú samræmd próf orðin 
rafræn og þessi gjöf gerir nemendum 

auðveldara að vinna prófin, auk þess 
að auka fjölbreytni.

Fyrir tveimur árum kom Lions-
klúbbur Patreksfjarðar einnig færandi 
hendi með stórkostlega gjöf handa 
skólanum, en þá gáfu þeir skólanum 
22 spjaldtölvur (ipada) sem hafa auk-
ið möguleika og fjölbreytni í kennslu 
svo um munar. Lionsklúbburinn hef-
ur einnig áður gefið Patreksskóla gjaf-
ir, m.a. bækur gegn einelti og studdi 
með því starf skólans á því sviði. 

Fyrir hönd Patreksskóla og nem-
endanna sem munu njóta gjafarinnar, 
vil ég þakka Lionsklúbbi Patreks-
fjarðar fyrir þeirra endalausu velvild í 
garð skólans sagði Gústaf Gústafsson, 
skólastjóri.

Lionsklúbbur Patreks-
fjarðar gefur 15 fartölvur

strandabyggð er eina sveitarfé-
lagið á Vestfjörðum sem hækk-
aði laun sveitarstjórnarmanna í 

samræmi við hækkun Kjararáðs í lok 
október síðastliðinn. Kjararáð hækkaði 
laun alþingismanna um nærri 45% og 
tók hækkunin gildi strax daginn eftir 
kjördag. Þingfararkaup er nú 1.101.194 
kr/mán en var áður 762.940 kr/mán. 
Hækkunin er um 348 þúsund krónur 
á mánuði. Andrea K. Jónssdóttir, sveit-
arstjóri í Strandabyggð staðfesti þetta í 
svari við fyrirspurn blaðisins Vestfirðir 
til hennar. Laun kjörinna sveitarstjórn-
armanna og einnig þeirra sem sitja í 
nefndum sveitarfélaga eru í flestum 
sveitarfélögum tengd við þingfararkaup 
og taka þau sjálfkrafa sömu hækkun og 
verður á þingfararkaupi hverju sinni. 
Hreppsnefndarmenn í Strandabyggð 
fá 6% af þingfararkaupi í föst laun á 
mánuði og oddviti fær heldur meira 
eða 10%. Síðan eru greidd 3% af þing-
fararkaupi fyrir hvern fund til viðbótar. 
Aðalmenn í fastanefndum fá 1,5% af 
þingfararkaupi í fasta greiðslu á mánuði 

og formaður nefnd-
ar fær 2%. Hrepps-
nefndarmaður sem 
situr jafnframt í einni 
fastanefnd fær því 
10,5% af þingfarar-
kaupi á mánuði. Sé 
hann jafnframt odd-
viti fær hann 14,5% 
af þingfararkaupi. 
Mánaðarkaup hrepps-
nefndarmanns hækk-
ar úr 80.108 kr upp í 
115.626 og mánaðar-
kaup oddvitans hækk-
ar úr 110.626 kr upp í 
159.673 kr.

Ísafjarðarbær og 
Tálknafjarðarhreppur gerðu strax sér-
stakar samþykktir   í sveitarstjórn þar 
sem ákveðið var að hafna  hækkuninni. 
Vesturbyggð ákvað svo á fundi bæj-
arráðs 6. desember að launin myndu 
aðeins hækka um 5% frá og með næstu 
áramótum.

Bolungavíkurkaupstaður, Reyk-

hólahreppur og Kaldrananeshreppur 
(Drangsnes) bíða átekta þar til skýrist 
hvað Alþingi gerir, en á meðan kemur 
hækkunin ekki til framkvæmda.

Súðavíkurhreppur og Árneshrepp-
ur ákvarða laun hreppsnefndarmanna 
án tengsla við þingfararkaup og hefur 
ákvörðun Kjararáðs því engin áhrif á 
laun sveitarstjórnarmanna.   

strandabyggð 
fylgir kjararáði
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Vestfjarðabækurnar fást í bókaverslunum um land allt

Vestfjarðabækurnar

Bækurnar að vestan eru hvorki stórkostlegar, æðislegar, einstakar, meistaraverk, ógleymanlegar né töfrandi. 
En við teljum af vestfirskri hógværð að þær leyni á sér!

Við höfum nú gefið út á fjórða hundrað bækur um Vestfirði og Vestfirðinga. Sumir fræðimenn telja að þetta sé einhver 
umsvifamesta bókaútgáfa hjá einu forlagi utan höfuðborgarsvæðisins frá upphafi byggðar á landinul! Hvað heldur þú?

Lifandi og hressileg reynslusaga 
Vestfirðings sem fór út í heim 

með nesti og nýja skó.

Ekki er allt sem sýnist 
þegar komið er vestur á firði!

Barnabók fyrir alla aldurshópa.

Gunnar B. Eydal lagði ekki fyrir sig tónlist 
eins og bræður hans. Gagnorð og fróðleg. 

Norðlenski húmorinn ekki langt undan!

Allt fram til 1880 var aðeins eitt  
varanlegt íbúðarhús á Flateyri. 

Söguhetjurnar segja hispurslaust frá. 
Afar gott innlegg í umræðu dagsins. 

Hvernig eiga erlendir gestir að haga 
sér á Íslandi? Bráðnauðsynleg 

fyrir ferðamennina!
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Það þarf enga ríkisstjórn

Það er komin upp pattstaða varðandi ríkisstjórnarmyndun.  Þrír flokk-
ar hafa fengið umboð til stjórnarmyndunar og öllum hefur mistekist. 
Það er ekki í augsýn nein ríkisstjórn sem hefur meirihluta þingmanna 

á bak við sig.  Þessi staða er afleiðing af úrslitum kosning-
anna. Línur voru nokkuð skýrar hvað varðar megindrætti. 
Annars vegar voru flokkar sem bentu á landlæga spillingu 
og hins vegar flokkar sem vildu litlu breyta. Fyrrnefndi 
hópurinn vísaði í kerfislægan vanda þar sem hagsmuna-
aðilar fá að ráða miklu um sína hagsmuni. Síðarnefndi 
flokkahópurinn hafnar því að vandinn liggi í kerfinu og 
hagsmununum. Kerfisflokkarnir voru í ríkisstjórn á síðasta 
kjörtímabili  en misstu meirihlutann í kosningunum. Breytingaflokkarnir 
unnu ekki meirihluta en fengu mun fleiri atkvæði en kyrrstöðuflokkarnir.  
Stjórnarmyndunin verður enn flóknari þegar í ljós kemur að einn stjórnar-
andstöðuflokkurinn er varðstöðuflokkur óbreytts kerfis  í atvinnumálum en 
vill breytingar til lífskjarajöfnunar og er þar breytingaflokkur.

Bara þingmenn
Um áratugaskeið  hafa landsmenn vanist því að myndun ríkisstjórnar hafi 
verið  aðalatriðið að afloknum hverjum alþingiskosningum.  Forystumenn 
stjórnmálaflokkanna hafa komið þessu fyrirkomulagi á. Það nefnilega 
eykur völd þeirra og pólitískan þunga. Með því að gera ríkisstjórnina að 
þungamiðju stjórnmálanna verður þeirra eigin valdastaða miklu öflugri 
þar sem forystumennirnir fara þá bæði með forystu á Alþingi og í ríkis-
stjórn.  Síðan færa þeir þungann frá Alþinginu til ríkisstjórnarinnar. Á 
þann hátt er mikið pólitísk vægi fært frá þingmönnum til ráðherra. Um 
langan aldur hefur staða þingmanna verið veikt á þennan hátt. Þingmenn 
hafa meira og minna verið eins og fótgönguliðar sem lúta stjórn liðsforingj-
anna í ríkisstjórn. Þeir hafa verið bara þingmenn.

Bara ráðherrar
Stjórnarskráin gerir ekki ráð fyrir þessu fyrirkomulagi. Hvergi í stjórnar-
skránni er minnst einu orði á ríkisstjórn. Ríkisstjórn er fyrirbæri sem er 
ekki til í stjórnskipaninni. Ríkisstjórn hefur enga formlega stöðu. Ákvarð-
anir sem ráðherrar taka á ríkisstjórnarfundi hafa enga formlega eða laga-
lega þýðingu. Ríkisstjórnarfundir eru bara samráðsfundir ráðherra. Þar 
geta þeir náð pólitísku samkomulagi um mál, en lengra nær það ekki. Eigi 
að hrinda samkomulaginu í framkvæmd þarf að taka ákvarðanir á réttum 
stöðum. Það þarf að bera málið upp á Alþingi ef breyta þarf lögum eða 
ákvarða fjárútlát. Ríkisstjórn fer ekki með fjárveitingarvald, aðeins Alþingi.

 Sé það á valdi ráðherra að fylgja ákvörðun á hans málasviði eftir gerir 
ráðherrann það með því að setja reglugerð eða einfaldlega taka formlega 
ákvörðun. Ráðherra þarf ekki samþykki annarra ráðherra fyrir ákvörðun 
sinni. Það segir skýrt og skorinort í stjórnarskránni að ráðherra beri ábyrgð 
á öllum stjórnarathöfnum og að ráðherra framkvæmi vald forseta. Hver 
ráðherra er yfirvald í sínum málaflokki og sínu ráðuneyti. Ríkisstjórn hefur 
ekkert yfir ráðherra að segja. Orðið ríkisstjórn er ekki til í stjórnarskránni 
heldur aðeins talað um ráðherrafundi og þá sem samráðsfundi.

Það þarf ráðherra til þess aðfara með framkvæmdavaldið og  stjórna 
landinu en það þarf ekki ríkisstjórn.  

alþingi stjórnar
Niðurstaða hverra kosninga er skipan Alþingis. Alþingi er ætlað að stjórna 
með því að setja lögin sem framkvæmdavaldið verður að fara eftir. Ráð-
herrarnir þurfa á engan hátt að ráða því hvernig lögin eru.  Hlutverk 
ráðherranna er að fylgja lögum en ekki að setja lögin. Þetta er hin mikla 
skekkja sem hefur ágerst í stjórnskipaninni. Frekir forystumenn stjórn-
málaflokkanna láta sér ekki nægja að vera áhrifamenn á Alþingi heldur 
eru þeir orðnir hæstráðandi bæði um framkvæmdavald og löggjafarvald 
í gegnum ráðherrastöðuna.  Afleiðingin er veikt Alþingi og gölluð löggjöf 
sem er lituð áhrifum hagsmunaaðila og perósnulegum vilja einstakra ráð-
herra sem jafnframt eru formenn flokka sem eru í ríkisstjórn. Verstu dæm-
in um þetta er löggjöf sem ákveður óljóst stefnuna en veitir viðkomandi 
raðherra  heimild til til þess að útfæra óljósu stefnuna að eigin vild. Þetta 
má sjá í lögum um heilbrigðismál og sjávarútvegsmál. Með því að skilja á 
milli ráðherrastöðu og stjórnmálaflokka fæst betra jafnvægi í löggjöfina. 
Forystumenn flokkanna einbeita sér að því að hafa áhrif á lögin sem sett 
verða og hinir þingmennirnir losna undan ofurvaldi forystunnar og verða 
þar með virkari sem þingmenn.

engan stjórnarsáttmála
Við núverandi  ástand færi best á því að forseti Íslands skipaði utanþings-
stjórn og létu svo Alþingi eftir að sinna því meginhlutverki sínu að setja 
lögin og þannig ákvarða megináherslurnar í þjóðfélaginu. Meirihluti 
þingmanna vill bæta heilbrigðiskerfið og gerir það. Öðruvísi skipaður 
meirihluti þingmanna vill gera breytingar í atvinnumálum eða á stjórnar-
skrá og hann gerir þá það o.s.frv. Það verður bara til bóta að enginn fastur 
meirihluti verði til sem geti svo í krafti flokksaga kúgað meirihlutavilja 
þingsins í ýmsum þjóðfélagsmálum og komið í veg fyrir breytingar. 

Á þennan hátt er líklegt að vilji kjósenda komist  til skila á Alþingi. 
Gleymum því ekki  að þrátt fyrir stjórnarkreppuna varð krafan um 
breytingar  meginniðurstaða Alþingiskosninganna.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðari

veðrið hefur leikið við lands-
menn allt haustið og varla 
að sjór hafi sest á jörð. Ind-

riði Aðasteinsson, bóndi á Skjald-
fönn  setti saman þessa veðurvísu 
sem mætti kannski bara ganga eftir:

Nú er engin veðravá
varla hroll að neinum setur.
Sagt er mér að sumra spá
að snjói ekki meira í vetur.

Veðrið hefur ekki alltaf verið  
svona. Fyrir nærri þremur árum, á 
útmánuðum 2014 var öðruvísi um-
horfs í Súgandafirðinum ein sog þessi 
vísa eftir Birki Friðbertsson, bónda í 
Birkihlíð ber með sér:

Í fögrum dalnum ekkert leynist ljótt
þar liggur mjöllin, fátt hann klæðir 

betur,
en undan snjónum ekki koma fljótt
öll þau tún sem hurfu fyrr í vetur.

Haustveðrin geta verið varasöm 
eins og margur hefur reynt í smala-
mennskunni á vestfirskum fjöllum. 
Indriði á Skjaldfönn  orti í orðastað 
smala sem lenti í hremmingum upp 
af Skjaldfannardalnum:

Fallega húfan er fokin sinn veg
og farinn að kólna minn skalli.
Norðaustanáttin er andstyggileg
uppi á Skjaldfannarfjalli.

Birkir Friðbertsson, Birkihlíð 
í Súgandafirði hefur gefið út með 
myndarbrag  eina ljóðabók, Ljóð og 
litlar vísur. Hann er ekki hættur yrk-
ingum og grípur stundum til þeirra :

Oftast hef ég alveg nóg að gera
en þó stundum skapast getur næði.
Ef mér finnst þá lítið við að vera
ég vel þann kost að skrifa lítið kvæði.

Svo oft hafa stundir gefist á 
undanförnum árum að von er á 
annarri ljóðbók innan skamms, sem 
Birkir nefnir Uppsóp.

Þar munu verða þessar lausavísur: 

Á slæmum degi
Að ellin stríði oft ég finn
er það mér til baga.
Það er allur andsk.
að mér flesta daga.

Vanmáttur
Orð mér léku oft í munni
íslensk, hlý og góð
en þeim raða ekki kunni
upp í fögur ljóð.
Frá 2004.

Áður fyrri annað kaus
allt er lífið snúið,
grár í vöngum getulaus
gamanið er búið.

 En víkjum eilítið að þjóðmálun-
um. Georg Jón Jónsson, bóndi á 
Kjörseyri við Hrútafjörð leggur 

orð í belg um þá óvægnu umræðu 
sem um Hæstarrétt hefur geysað:

Aldrei verður Mammon mettur
Markús lenti í slúðrinu
Núna hallast Hæstiréttur
hefur bleytt í púðrinu.

 Indriði Aðalsteinsson fer yfir 
sviðið og hefur í huga það sama í 
huga og Georg Jón en auk þess um-
mæli fjármálaráðherra sem verst allri 
ásókn í meira fé til velferðarmála:

Að oss nú stefna eyðslujólin
öll er sparsemi fyrir bí.
Vegna spillingar sést ei sólin
svarta myrkri við reikum í.
Hæstaréttar og Brúneggjabræður
blakta í kastljósum sleitulaust.
Ólæsra unglinga vandi ei væður
vitlaust og stjórnlaust þetta haust.

Indriði  bætur um betur eftir að 
hafa komist að því að orkuverðið 
neytenda hækkar en lækkar hjá sum-
um öðrum:

Réttlætið það liggur ekki á liði sínu
ef að prís á okkur hækkar.
Álversgreifaverðið lækkar.

Nú keppast stjórnmálaforingjarn-
ir við að mynda nýja ríkisstjórn en 
árangurinn lætur á sér standa. Georg 
Jón orti eftir eitthvert viðtalið við 
Birgittu pírata, sem nú fer með um-
boðið og er alltaf við það að mynda 
ríkisstjórn:

Stjórnarmyndun stöðugt þrengist
stefnan hjá Birgittu lenti í vosi
Nefið á Benedikt lengist og lengist
líklega verður hann næsti Gosi.

Á föstudaginn næsta, þann 16. 
desember verður Framsóknarflokk-
urinn 100 ára gamall. Ekki má þessi 
merki atburður gleymast og vert að 
minnast sögu flokksins og verka á 
heilli öld. Það má telja líklegt að ekki 
muni allir sjá flokkinn í sama ljósi. 

Indriði á Skjaldfönn afgreiðir 
málið snarlega:

Framsóknar er komið kvöld
kerling  þreytt að vonum.
Eftir að hafa í heila öld
hyglað ræningjonum. 

Lokaorðið í vísnahornið þetta 
árið á Georg Jón Jónsson. Hann  gerði 
sér það til dundurs fyrir nokkrum 
árum að yrkja  fimmhendur sem 
hann kallaði uglur. Uglan er þarna 
notuð sem tákn eða samnefnari fyrir 
eitthvað allt annað,sem getur verið 
hvað sem er.

Uglan er víðsýn og vitur
virðulega hún situr
horfir á heiminn
hugsandi og dreymin
uns gerist hún gömul og bitur.

Uglan var alveg spól
enda að koma jól
hún var á iði
en helgisiði
lét hún bara líða um dal og hól.

Uglan sagðist flink að fljúga
og ferðast vegalengd drjúga
allt geta klifið
englana hrifið.
En líklega var hún að ljúga.

Sumar uglur voru með pólitísku 
í vafi.

Uglan var óttalegt roð
með alls kyns villuboð
það var ekki með felldu
einhverjir héldu 
að hún væru Steingrímur Joð.

Uglan var ansi slyng
alltaf að fara í hring
fjasaði mikið
fór yfir strikið.
Þá var hún send á þing.

Hagyrðingum þáttarins vil ég 
færa bestu þakkir fyrir þeirra fram-
lag og það hversu vel þeir hafa ávallt 
brugðist við beiðni um efni.  Án 
þeirra væri ekkert vestfirskt vísna-
horn og blaðið að sönnu fátæklegra.  
Lesendum þáttarins eru einnig færð-
ar góðar þakkir fyrir móttökurnar. 
Það er skemmtilegt  hversu vel sá 
þjóðlegi siður, sem dægurmálavísna-
gerð er, nær athygli lesenda á öld 
hraðra breytinga á samskiptum fólks.  
Ferskeytlan og lausavísan halda velli 
sem aldrei fyrr.

Lesendum og hagyrðingum er 
óskað gleðilegrar komandi hátíðar 
og þakkað fyrir samfylgdina á árinu.

Kristinn H. Gunnarsson

vestfirska vísnaHornið
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Tvær frábærar bækur fyrir alla 
áhugamenn um fótbolta!
Önnur þeirra er 190 blaðsíðna 
ljósmyndabók og hin bókin 
er troðfull af skemmtilegum 
spurningum frá EM 2016.

Njótið þess að skoða dýr 
af öllum stærðum og 
gerðum. Græn, gul, blá 
og grá, eða jafnvel allt í 
senn, í bókinni Litadýrð 
dýraríkisins. Hundruð 
litríkar dýramyndir 
prýða þessa bók sem 
er 80 blaðsíður í stóru 
broti. Vegleg jólagjöf 
fyrir krakka sem hafa 
gaman af dýrum.

Huginn Þór Grétarsson 
endursegir söguna um 
hamar Þórs, Mjölni, út frá 
Þrymskviðu. Sagan hefst á 
því að Þór reiðist heiftarlega 
þegar hamri hans er stolið. 
Loki ferðast til Jötunheima 
og hittir þar Þrym 
þursadrottin sem hefur tekið 
hamarinn og falið hann djúpt 
í iðrum jarðar. En tekst Þór 
að ná Mjölni aftur?

Hahahaha! Híhíhí ...
Stútfull bók af frábærum 
bröndurum. Gamlir og góðir 
í bland við splunkunýja. 
Þetta er bók fyrir þá sem 
vilja veltast um af hlátri yfir 
jólahátíðirnar ... og kannski 
eitthvað fram á nýtt ár! 
(vonandi með einhverjum 
hléum samt).

Tvær bækur í nýjum léttlestrarflokki 
eru komnar út. Huginn Þór leitast 
við að skrifa grípandi sögur sem 
eru jafnframt viðráðanlegar fyrir 
byrjendur í lestri.

Þessi saga af Heiðu er 
byggð á bókinni eftir 
Johanna Spyri, í hæfilega 
langri útgáfu svo börn 
geti kynnst þessu sígilda 
ævintýri. Dásamlegar 
myndir prýða bókina. 
Hér er sannkölluð 
bókmenntaperla á ferð 
fyrir nýja kynslóð barna.

BÓKAHILLUNA
Nýjar bækur í

Jólasveinar! Þessar 
eru flottar í skóinn.
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Bæjarstjórn og starfsfólk Bolungarvíkurkaupstaðar.

Óskum Vestfirðingum og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum góð samskipti og viðskipti á árinu sem er að líða. 
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Alhliða  
þjónusta
í sjávarútvegi
Við höfum allt frá upphafi haft það að markmiði að sinna orkuþörf 

einstaklinga og fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið. 

Skipaþjónusta Skeljungs veitir alhliða þjónustu í sjávarútvegi, 

útgerð og vinnslu til viðskiptavina félagsins. Við leggjum ríka áherslu 

á fyrirtaks þjónustu við þessa mikilvægu atvinnugrein og munum 

halda því áfram um ókomin ár. 

Skeljungur — fyrir þá sem ferðast og framkvæma
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margir glöddust yfir umfjöll-
un Morgunblaðsins þann 
6. desember síðastliðinn 

þar sem sagt var frá áformum um upp-
byggingu á Suðurtanga. Áformin eru 
það langt komin að búið er að skil-
greina stórar iðnaðarlóðir í samstarfi 
við þau fyrirtæki sem í hlut eiga. Þá er 
Húsasmiðjan þegar byrjuð að byggja 
nýtt húsnæði á Suðurtanga undir versl-
un sína og gera má ráð fyrir að fleiri 
verslunar- og þjónustufyrirtæki velji 
sér að vera á sömu slóðum.

Við nýjan 500 metra langan Sunda-
bakka er gert ráð fyrir 20 þúsund 
fermetra lóð fyrir HG, 15 þúsund 
fermetrum fyrir Arctic Fish, um 7 
þúsund fermetrum fyrir Háubrún og 
um 4 þúsund fermetrum fyrir Keresis. 
Staðsetning fyrirtækjanna við hafnar-
bakkann þýðir mikla hagræðingar-
möguleika og nálægð verksmiðju 
Kerecis við fiskvinnsluhús HG er þýð-
ingarmikil í þeirra framleiðslu. Vestar 
á Suðurtanganum er svo gert ráð fyrir 
fjölda annarra lóða.

Það er ekki lengra síðan en síðasta 
vetur að farið var að ræða þessa upp-
byggingarkosti við fyrirtækin sem eiga 
í hlut og því sérstakt gleðiefni hve málið 
er langt komi. Lóðir voru auglýstar og 
reyndust umsækjendur margir. Að ósk 
þeirra fyrirtækja sem sóttu um lóðir 
var farið í samstarf um þarfagreiningu 
og endurhönnun byggingarlóða, hófst 
samráðið með opnum fundi í mars 
síðastliðnum sem fylgt var eftir með 
vinnu í skipulagshóp. Nú hefur náðst 
ágæt niðurstaða um tilhögun þessara 
lóða, sem á þó enn eftir að hljóta form-
legt samþykki.

Nú þarf að láta hendur standa fram 
úr ermum við að fylla upp á Tangan-
um, byggja Sundabakka og steypa 
hafnarþekju. Æskilegt er að verkinu 
ljúki ekki seinna en árið 2020 mið-
að við fyrirætlanir þeirra fyrirtækja 
sem um ræðir. Heildarkostnaður við 
Sundabakka og uppfyllingar verður 
um 1,5 milljarður og m.v. hefðbundna 
uppbyggingu hafnarmannvirkja ætti 
hlutur Ísafjarðarbæjar að verða um 500 
milljónir króna.

aðkoma stjórnvalda
Mikilvægasta verkefnið á þessu stigi 
málsins er að afla skilnings hjá stjórn-
völdum þannig að fjárframlög ríkisins 
fáist til verksins, en verkefnið er ekki 
á samgönguáætlun. Helst er horft til 
þess að fá sambærilegan samning um 
uppbyggingu og fékkst vegna Bakka á 
Húsavík – nema hvað að í okkar tilfelli 
er ekki verið að biðja um skattaafslátt, 
sem er rausnarlegur á Bakka, heldur 
eingöngu uppbyggingu hafnarmann-
virkja. Mikil jákvæð hagvaxtaráhrif 
verða af þessum framkvæmdum fyrir 
Ísland í heild sinni auk þess að þær 
munu hafa mjög jákvæð áhrif á upp-
byggingu á norðanverðum Vestfjörð-
um, það er því ólíklegt annað en að rík-
isvaldið sé tilbúið að leggjast á árarnar 
með okkur.

Ástæðurnar fyrir þessari miklu 
uppbyggingu eru fyrst og fremst miklir 
vaxtarmöguleikar í fiskeldi og gríðarleg 
fjölgun skipafarþega á Ísafirði. Auknir 
tekjumöguleikar af farþegaskipum á 
Sundabakka munu í raun standa undir 
því framlagi sem Ísafjarðarbær þarf að 
leggja til fjárfestinganna – og þá er að-
eins verið að tala um þau skip sem nú 
þegar leggja leið sína hingað.

Frekari uppbygging vegna vax-

andi ferðaþjónustu mun einnig verða 
á næstu árum og sjálfsagt mun eitt-
hvað af þeirri uppbygginu eiga sér 
stað á Suðurtanga. Möguleikar til upp-
byggingar vegna ferðaþjónustu eru þó 
um allt sveitarfélagið og strax á næsta 
ári verður ráðist í gerð þjónustuhúss 
við tjaldsvæðið á Þingeyri, en það hef-
ur gefið Ísafjarðarbæ mestar tekjur af 
öllum tjaldsvæðum bæjarins.

góður árangur í fjármálum 
ísafjarðarbæjar
Frábær árangur hefur náðst á undan-
liðnum árum í fjármálum Ísafjarðar-
bæjar og ef horft er á skuldaviðmið 
eftirlitsnefndar með fjármálum sveitar-
félaga er hlutfall Ísafjarðarbæjar nú 
komið í um 120%, þrátt fyrir miklar 
framkvæmdir. Hlutfallið skal vera 
undir 150% skv. reglum og hefur ver-
ið stefnt að því að halda því í kringum 
130% á þessu kjörtímabili og núverandi 
staða því fagnaðarefni. Tekjur sveitar-
félagsins hafa farið vaxandi og íbúa-
fjöldi hefur staðið í stað frá ársbyrjun 
2014, í stað langvarandi fækkunar íbúa 
áður. Gera má ráð fyrir að íbúum farið 
að fjölga upp úr þessu. Engu að síður 
verður leitað logandi ljósi að öllum 
þeim úrræðum sem gagnast mega til 
að snúa við íbúaþróun á Flateyri og 
Þingeyri, þar sem við erum í mikilli 
vörn. Samfélagsmiðstöð sem opnuð 
verður á Þingeyri í febrúar á næsta ári 
er spennandi tilraun sem vonandi get-
ur verið mikilvægur hlekkur í lausn 
þessa erfiða viðfangsefnis.

Sérlega ánægjulegur er sá mikli ár-
angur sem náðst hefur í hagræðingu 
hjá Ísafjarðarbæ í málefnum fatlaðra 
og það þrátt fyrir að þjónustan hér sé 
ein sú besta á öllu landinu. Góður ár-
angur hefur einnig náðst í skólamálum 
og grundvallast hann fyrst og fremst á 
samstilltu átaki starfsfólks skólanna. Sá 
árangur mun skila sér í góðu umtali, 
betri íbúum og betri námsárangri.

framkvæmdir og viðhald
Á næsta ári er áfram gert ráð fyr-
ir miklum framkvæmdum enda eru 
þarfirnar margar og víða. En það eru 
ekki bara fjárfestingarnar sem verða 
kraftmiklar því að á árinu 2017 er 
einnig búið að taka til hliðar fjármuni 
til að sinna viðhaldi í meira mæli en 
áður hefur verið. Þörfin er víða brýn, 
svo sem í húsnæði bæjarins, gangstétt-
um og göngustígum – svo eitthvað sé 
nefnt. Góð hirða bæjarins er lykillinn 
að ánægju og framtakssemi íbúanna 
sjálfra.

Margir vilja sjá meiri framkvæmdir 
og fjárútlát í málefnum sem þeim tengj-
ast. Götur í nágrenninu, meiri þjónustu 
í leikskólamálum, betri snjómokstur og 
svo má lengi telja. Þetta eru réttmætar 
kröfur, góður árangur á ekki að verða 
til þess að við sofnum á verðinum og 
leggjum árar í bát. Við eigum að setja 
markið hátt og fylgja fyrirheitum eftir 
með markvissum hætti og þolinmæði 
og trú að vopni.

Nú er verið að ljúka við fram-
kvæmdir við nýja leikskóladeild á jarð-
hæðinni í Húsmæðraskólanum Ósk 
og verður þá hægt að taka inn öll 18 
mánaða börn og gott betur en það. Þar 
sem augljóst er að íbúum mun fjölga 
hratt á næstu árum er þó þegar búið 
að setja á áætlun ársins 2018 stækkun 
leikskólans Eyrarskjóls. Vilji stendur 
einnig til að lækkar aldur þeirra barna 
sem komast að á leikskóla, en það er þó 
risavaxið verkefni fyrir rekstur bæjar-
ins og lætur nærri að lækkun inntöku-
aldurs úr 18 í 12 mánuði kosti nærri 1 
milljón króna á barngildi, sem þýðir 
hækkun rekstrarkostnaðar um nokkra 
tugi milljóna á hverju ári. Vissulega 
teljum við fulla þörf á þessari þjónustu 
fyrir foreldra ungra barna og munum 
vinna að því að veita hana, engu að 
síður er nauðsynlegt að sveitarfélög nái 
samkomulagi við ríkið um tekjustofna 
til að kosta þessa þjónustu. Fæðingar-

orlof þarf að lengja í að lágmarki 12-15 
mánuði og leikskólinn þarf að geta tek-
ið við börnunum að því loknu.

Búið er að setja 140 milljónir króna 
á árunum 2017 og 2018 til uppbygginu 
fótboltamannvirkja og hefur þá helst 
verið horft til byggingu gervigrasvall-
ar á Tornesi. Hávær umræða er þó 
enn um að því fé væri betur varið í 
knattspyrnuhús og er þeirri umræðu 
ekki lokið.

samgöngubætur
Nú er loksins farið að ræða opinber-
lega um að gera rannsóknir á nýrri 
staðsetningu fyrir flugvöll til að þjóna 
norðanverðum Vestfjörðum. Núver-
andi staðsetning Ísafjarðarflugvallar 
er löngu orðin úrelt og óásættanlegt 
að ekki sé hægt að reiða sig á flug hálft 
árið nema með 50-70% líkum. Leita 
þarf til þrautar að framtíðarlausn ef 
flugsamgöngur eiga að verða valkostur 
í ferðamáta hér um slóðir. Ekki er hægt 
að segja til um það hvaða lausn finnst 
sem er fullnægjandi en vonandi býðst 
einhver fýsilegur kostur.

Dýrafjarðargöng hljóta að vera 
handan við hornið og munu þau 
verða bylting í samgöngum og vaxtar-
möguleikum Vestfjarða til framtíðar. 
Veita þarf stjórnvöldum gott aðhald 
svo að þeim áformum verði ekki slegið 
á frest eina ferðina enn.

Samgöngubætur með uppbyggingu 
á Ísafjarðarhöfn, Dýrafjarðargöngum 
og nýjum flugvelli munu gjörbylta 
möguleikum okkar í efnahagsmál-
um og íbúaþróun. Með fyrirsjáanlegri 
uppbyggingu í ferðaþjónustu, fiskeldi 
og öðrum iðnaði eru möguleikar okk-
ar til sjálfbærs vaxtar samfélaganna á 
Vestfjörðum góðir og framtíðin björt.

fjölgun íbúa
Takast þarf á við fjölgun íbúa með 
margvíslegum hætti á næstu árum. 
Fyrsta verkefnið er að byggja upp 

íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. Nú 
þegar eru uppi áform um byggingu 
íbúðarhúsa og leiðir Ísafjarðarbær eitt 
þeirra verkefna, byggingu fjölbýlishúss 
við Sindragötu. Bærinn hefur þegar 
sótt um stofnfjárframlög til Íbúðalána-
sjóðs vegna þessa verkefnis. Betur má 
ef duga skal og fram þarf að fara um-
talsverð skipulagsvinna og undirbún-
ingur til að finna nýju íbúðarhúsnæði 
stað.

Fjölgun íbúða þarf svo að fylgja 
eftir með nauðsynlegum framkvæmd-
um á borð við skólahúsnæði og leik-
skólahúsnæði svo það helsta sé nefnt. 
Þetta verða ekki síður krefjandi við-
fangsefni en íbúafækkun liðinna ára en 
þó mun ánægjulegri.

Hluti af þessari framtíðarupp-
byggingu verður að eiga sér stað í 
þorpunum vestan heiða og reynd-
ar einnig í nágrannasveitarfélögum 
okkar. Ef til vill er kominn tími til að 
íhuga frekari sameiningar sveitarfélaga 
á norðanverðum Vestfjörðum, enda er 
víst að mikil uppbyggingarverkefni í 
Bolungarvík og Súðavíkurhreppi geta 
orðið þeim sveitarfélögum stór biti að 
kyngja. Miklir hagsmunir liggja t.d. í 
Ísafjarðardjúpi og strandsvæðum þess 
og gríðarmikið verkefnið fyrir hinn 
fámenna Súðavíkurhrepp að gæta 
hagsmuna þessa víðlenda svæðis með 
fullnægjandi hætti.

að lokum
Góður árangur og björt framtíð Ísa-
fjarðarbæjar mun að sjálfsögðu byggja 
á íbúunum sjálfum, fyrirtækjum þeirra 
og athöfnum. Sveitarfélagið getur gert 
þeim lífið auðveldara og ánægjulegra 
og það á að vera okkar helsta markmið 
að hjálpa íbúunum að gera sitt besta. 
Verkefnin er fjölmörg ennþá, þó vel 
hafi gengið að undanförnu. Við mun-
um ekki skorast undan þeim verkefn-
um og kosta öllu til sem hægt er þannig 
að árangur náist.

umsvif og horfur 
í ísafjarðarbæ

gisli Halldór 
Halldórsson
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
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kæri lesandi, þessi jólahug-
vekja er í senn játning og 
áróður.

i.
Fyrst vil ég játa það að ég er stútfullur 
af Þórðargleði.  Ég hef svo gaman af 
að hlæja að heimsku fólks. Eins og til 
dæmis þegar einhver segir við mig að 
kirkjan hafi nú stolið jólunum og þau 
séu upphaflega heiðin hátíð.  Þá glotti 
ég yfirleitt út í annað og segi:  Þú held-
ur það!

Enski kirkjusagnfræðingurinn 
Bede, sem dó árið 735, segir frá 
mánaðarheiti að vetri samkvæmt 
saxnesku tímatali með svipað heiti og 
jól en skylt orð er jafnframt að finna í 
forn-gotnesku.  Sambærilegt mánað-
arheiti í forn-íslensku kann að vera 
ýlir, en samkvæmt hinu forna nor-
ræna tímtali þá var ýlir annar mánuð-
ur vetrar og kom á eftir gormánuði.  
Árni Björnsson þjóðháttafræðingur 
segir í bók sinni Um sögu daganna 
að „helsta röksemdin fyrir heiðnu 
jólahaldi í desember sé þetta mánað-
arnafn ýlir ásamt þeirri staðreynd 
að fæðingarhátíð frelsarans tók á sig 
heitið jól á Norðurlöndum.  Orðið jól 
kann einnig að vera skylt orðinu hjól 
og hér sé því verið að vísa til hringrás-
ar náttúrunnar.  Líklegt er að forfeður 
okkar hafi fagnað því þegar sól tók að 
hækka á ný á lofti og daginn að lengja 
því að það boðaði að náttúran myndi 
vakna af vetrardvala sínum.  Menn 
fögnuðu hringrás náttúrunnar.  En 
hvernig skyldi þetta heiðna norræna 
jólahald hafa farið fram?  Sem betur 
fer þá eigum við til ljóð um það en 
í kvæði um Harald hárfagra segir:  
Úti vil jól drekka / ef skal einn ráða 
/ fylkir hinn framlyndi / og Freys leik 
heyja.  Fylkir merkir konungur.  Og 
merking ljóðsins er sú að fái Harald-
ur einn að ráða þá vilji hann drekka 
öll jólin.  Hann vill kneifa ölið stíft og 
stunda „Freys leiki”.  Hvurs slags leik-
ir ætli það séu?  Samkvæmt því, sem 
stendur í Sögu daganna á bls. 319, 
þá álítur Árni Björnsson að orða-
sambandið “Freys leikar” verði best 
skilið sem kynlífsiðkun eða jafnvel 
kynsvall.  Ekki ætla ég að rengja þjóð-
háttafræðinginn um það.  Og þetta 
er ástæðan fyrir því að ég glotti alltaf 
út í annað þegar fólk segir við mig 
að kristin jól séu heiðin hátíð, sem 
kirkjan hafi eignað sér.  Því að hinar 
heiðnu jólahátíðir voru drykkjuveisl-
ur og í öllum trúarbröðgum þar sem 
hringrás náttúrunnar er fagnað þá 
tengist það yfirleitt frjósemisdýrkun 
og -iðkun.

Því er líka stundum haldið fram 
að kristnir menn hafi yfirtekið hátíð 
hinnar ósigrandi sólar.  Sol invictus 
kölluðu Rómverjar þessa hátíð og 
var hátíðin liður í keisaradýrkuninni 
og sólin tákn hinna heiðnu keisara.  
Á sleginni rómverskri mynt má oft 
sá mynd af keisaranum og svo orðin 
sol invictus.  Að kristnir menn hafi 
ákveðið að yfirtaka þessa hátíð og 
gera hana að fæðingarhátíð frelsarans 
verður að teljast nokkuð hæpin tilgáta 
þegar haft er í huga að sumir hinna 
heiðnu keisara ofsóttu kristna menn 
og ein helsta orsök slíka ofsókna var 
iðulega sú að kristnir menn neituðu 
að tigna keisarann sem hina ósigrandi 
sól heimsins.  Annar nokkuð augljós 
ágalli við þessa tilgátu er að hátíð 
hinnar ósigrandi sólar er ein af allra 
yngstu hátíðum Rómarveldis en til 
hennar var stofnað af Árelíusi keisara 
árið 274 eða löngu eftir að kristnir 
menn voru búnir að velja 25. desem-
ber til að minnast fæðingarfrelsarans 
og halda heilög jól.

Stundum hafa menn líka látið 
sér detta í hug nýárshátíð Rómverja, 
saturnalia, sem haldin var 17. desem-
ber.  Þá færðu menn akuryrkju-guðn-

um Satúrni fórnir og mikil karni-
valstemming ríkti í Róm.  Um þessa 
tilgátu má segja líkt og sol invictus 
hátíðina að það er frekar ólíklegt að 
kristnir menn hefðu farið að taka yfir 
heiðna drykkjuhátíð og gera að sinni 
því það var jú þetta sama Rómarveldi, 
sem ofsótti þá og lagði Jerúsalem í 
eyði.  Það þarf í raun ekki annað en 
að lesa Opinberunarbókina, sem er 
aftast í Nýja testameninu, til að skynja 
hvaða hug kristnir menn báru til 
Rómarveldis.  En þar er alltaf talað 
um hóruna Bablýlon og drekann, dýr-
ið, sem ofsækir kristna menn.

Að láta sér detta í hug að kirkjan 
hafi yfirtekið heiðnar hátíðir, sem 
haldnar voru við vetrarsólhvörf, er 
í raun yfirlýsing um að viðkomandi 
hafi alls enga hugmynd um hvað hann 
er að fabúlera.  Þess vegna glotti ég yf-
irleitt út í annað og segi:  Þú heldur 
það!

ii.
En svo alls réttlætis sé gætt þá verð 
ég að játa að ég er þjófur.  Fyrir hönd 
hinnar kristnu kirkju þá játa ég það 
hér með að við stálum jólunum, - og 
reyndar páskunum líka.  Við stálum 
þessu frá Gyðingunum.

Jesús og lærisveinar hans voru 
Gyðingar og allar hinar kristnu hátíðir 
eru upprunalega gyðinglegar hátíðir.  
Raunar blasir þetta við ef einhver hef-
ur augu til horfa með.  Í fjöldamörg-
um gluggum á vestfirskum heimilum 
má sjá aðventuljós, burst með sjö ljós-
um á.  Fyrirmynd hinna kristnu jóla 
er hanukka eða hátíð ljósanna.  Og 
hvenær skyldi hanukka vera haldin?  
Á 25. degi kislev mánaðar.  Ástæða 
þess að hanukka ber ekki ávallt upp 
á sama tíma og okkar kristnu jól er 
sú að Gyðingar voru með tungldaga-
tal.  (Við þekkjum þetta með páskana, 
sem eru haldnir eftir fyrsta fulla tungl 
eftir vorjafndægur.)

Á hanukka kveikja Gyðingarnir 
á sjöarma ljósastikunni og minnast 
þess hvernig ljósið logaði í musteri 
Drottins.  Jólin eru ljósahátíð.  Hefð er 
fyrir því að lesa á jóladag úr guðspjalli 
Jóhannesar:  Í upphafi var Orðið og 
Orðið var hjá Guði og Orðið var Guð. 
Hann var í upphafi hjá Guði. Í hon-
um var líf og lífið var ljós mannanna. 

Ljósið skín í myrkrinu en myrkrið tók 
ekki á móti því.

Sjálfur sagði Jesús:  Ég er ljós 
heimsins, hver sem fylgir mér mun 
ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós 
lífsins.

iii.
Allar hátíðir kristni eru í grunninn 
eldri hátíðir, sem fengu nýja merk-
ingu út frá líf Jesú.  Það ferli er í guð-
fræði nefnt samþætting trúarhefða.  
Fæðingarhátíð Jesú Krists, jólin eða 
Christmas eins og hátíðin nefnist upp 
á enska tungu, er yngst stórhátíða 
kristinna trúar.  Á páskum minnumst 
við upprisu Jesú Krists og á hvíta-
sunnu fögnum við úthellingu heilags 
anda og stofnun kirkjunnar hér á 
jörðu.

Það sést glöggt á heimildum að 
frumkristnir höfundar þekktu ekki 
fæðingadag Jesú.  Enginn veit í raun 
hvaða dag hann var fæddur.  En menn 
fóru að finna hjá sér þörf til að halda 
upp á fæðingu Jesú.  Og hvað gerðu 
menn þá í fornkirkjunni?  Samkvæmt 
því sem kirkju-feðurnir skrifa, - og 
þetta höfðu þeir frá rabbíum Gyðinga, 
þá voru þeir sannfærðir um að mikil-
menni lifðu heila ævi, ævi þeirra væri 
í heilum tímabilum en ekki í einhverj-
um tölubrotum.  Þess vegna voru þeir 
sannfærðir um að hægt væri að reikna 
fæðingardag Jesú út frá dánardegi 
hans.  Kirkjufaðirinn Sextus Julius 
Africanus, sem dó ca. árið 240, seg-
ist viss um að Jesús hafi verið getinn 
á sama degi og hann var krossfestur, 
og hann álítur að það sé 25. mars.  
Hippolýtus biskup í Róm heldur hinu 
sama fram í riti frá því kringum árið 
204.

Boðunardagur Maríu, þegar 
englinn á að hafa komið til hennar og 
sagt frá fæðingu Jesú hefur alltaf verið 
haldinn hátíðlegar þann 25. mars, sem 
kirkjufeðurnir voru einnig sannfærðir 
um að væri dagur krossfestingarinn-
ar en samkvæmt guðspjöllunum var 
María viðstödd krossfestinguna.  Og 
þetta er bara einfaldur reikningur:  Ef 
þú bætir níu mánuðum við 25. mars, 
- en það er hin vejulega lengd með-
göngu, þá færðu út 25. desember.

Jól að kristnum skilningi hafa alltaf 
haft eitt megintema, sem er ólíkt inni-

haldi allra annarra 
sambærilegra há-
tíða, - hvort sem 
þær eru gyðing-
legar eða heiðnar, 
en það er fæðing 
Jesú Krists.  Guð-
spjöllin öll halda 
guðdómlegu eðli 
Jesú á lofti.  Og boð-
skapur jólanna hef-
ur alla tíð verið sá 
að Guð sjálfur hafi 
birst í barninu Jesú 
Kristi.  Kirkjufeð-
urnir sögðu að Guð 
hefði gerst maður í 
Jesú Kristi, Orðið 
varð hold, líkt og 
guðspjallamaður-
inn Jóhannes orðar 
það.  Barnið í jöt-
unni birtir okkur 
eðli Guðs, þar og 
í lífi Jesú Krists 
opinberaði Guð 
sig.  Þetta er inntak jólanna 
og þetta er einstakt og á sér ekki 
hliðstæður í öðrum trúarbörgðum 
enda er þessi hugmynd upprunaleg í 
kristnum átrúnaði.  Þetta er orginal 
hugmynd.  Um þetta snúast jólin.

Allt hitt, sem fylgir jólunum, 
eins og að borða góðan mat, gleðjast 
með fjölskyldu og vinum, gefa gjafir, 
drekka öl, já og njóta ásta með spúsu 
sinni, allt eru þetta hluti af því að vera 
manneskja og vera til.  Og það er ekk-
ert nema gott um þetta allt að segja.  
Fólk á fullan rétt á því að njóta lífsins 
og gera sér dagamun.  Það er gott fyrir 
sálina og andann.

iv.
Ég er með kenningu af hverju sumt 
fólk þarf endilega, jafnvel þó langt sé 
seilst um hurð til lokunnar, að koma 
því að að jólin séu ekki kristin hátíð.  
Það er vegna þess að sumt fólk á mjög 
erfitt með að trúa á Guð, - já og hefur 
jafnvel svolítið horn í síðu kristni og 
kirkju.  En það vill samt halda jól og 
þá þarf það að finna eitthvert annað 
tilefni eða eitthvern annan grundvöll 
en þann kristna.

Eru jólin kristin?  Kannski mætti 
alveg eins spyrja:  Er desember krist-

inn, er sunnudagurinn kristinn?  
Eyktir tímans eru fátt annað en mæli-
einingar, sem við mennirnir höfum 
búið okkur til.  Hvort einhver hátíð 
sé kristin ræðst einvörðungu af þeim, 
sem heldur hana.  Ef fólk syngur 
jólasálmana, hugsar um atburði hinna 
fyrstu jóla, fer í kirkju eða hlustar á 
trúarlega tónlist þá fær hátíðin kristið 
innihald.  En svo svo er líka bara hægt 
að njóta þess að vera með jólaperur 
af því að það er stemming í því að 
lýsa upp híbýli sín og skreyta þau.  
Og auðvitað er gott að borða góðan 
mat og gaman að skiptast á gjöfum.  
Jólin eru frábær tími.  Það er enginn 
neyddur til þess að syngja Heims um 
ból eða játa trú á Krist.

En hvernig svo sem trúarlegu 
innræti fólks er háttað, hvort sem 
fólk trúir eða efast eða gleymir Guði 
í önnum hversdagsins þá vona ég og 
bið þess af einlægni að allir eigi nú 
gleðileg jól og njóti þess að halda há-
tíð með sínu fólki.  Eigið góðar stund-
ir.  Amen.

Hvaðan stal ég jólunum?

magnús erlingsson
prófastur Vestfjarðaprófastdæmis

ísafjarðarkirkja
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Set ehf
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Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.
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Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

Það er kominn vetur, jólin 
nálgast. Það er von á heimil-
isföðurnum úr kaupstaðnum. 

Það gengur á með kafaldsbyljum. 
Klettaslóðin er hál og glæfraleg, eitt 
ógætilegt spor gat orðið afdrifaríkt, 
göngumaðurinn finnur að það er æðri 
hönd sem leiðir hann og gefur hon-
um kjark og áræði að halda ótrauður 
áfram ferð sinni. Já, jólin eru í nánd 
og allir á heimilinu bíða eftir að pabbi 
komi. Allt í einu heyrist rjálað við 
útihurðina, það er brugðist fljótt við 
og hún opnuð; hvílík gleði – pabbi 
er kominn – móðirinn þakkar Guði 
og börnin ljóma af gleði og tilhlökk-
un.“ Svo segir í frásögn sem Sveinn 
Mósesson ritaðu um æskuár sín eftir 
að hann var kominn á efri ár.

Í síðasta blaði gerði ég eilitla grein 
fyrir fjölskyldu Sveins í greininni „Sjó-
mannsfjölskylda hleypir heimdragan-
um“. Foreldrar hans voru þurrabúðar-
fólk á Arnarnesi við Dýrafjörð þar til 
þau fluttu að Sjónarhól við Núp um 
1910 en Sveinn bjó þar flest sín æsku-
ár og þaðan eru bernskuminningar 
hans. Þurrabúð var heimili án bújarð-
ar og treystu ábúendurnir venjulega á 
sjósókn og var svo með Móses föður 
Sveins. Hann réri frá Fjalla-Skaga sem 
var ein helsta verstöð landsins og fiskaði 
auk þess á þilskipum frá Þingeyri og 

Flateyri. Fjarvistir voru tíðar og ekki 
náðu allir landi enda hafið viðsjálvert og 
máttu margir búa við óvissu um hvort 
fjölskyldufaðirinn skilaði sér heim.

Lífið hafði frá ómunatíð einkennst 
af striti og vanmætti gagnvart náttúru-
öflunum. Það var því sannur fögnuður 
að fá húsbóndann heim fyrir jólin og 
þó oft væri þröngt í búi máttu börnin 
alltaf eiga von á einhverju góðgæti. Á 
tyllidögum var gjarnan boðið upp á 
kandís og fyrir þá hátíð sem nú gekk 

í garð mátti jafnvel eiga von á  jóla-
köku beint úr bakaríinu á Þingeyri. 
Það reið á að ljúka öllum verkum og 
koma sér í betri fötin fyrir klukkan sex 
á aðfangadag því þá varð heilagt og 
það vildi enginn vanvirða. Yfir heim-
ilið færðist hátíðleg kyrrð sem var frá-
brugðin þeirri hversdagsró sem ríkti 
alla jafnan í hýbýlum landsmanna 
áður en útvarp og önnur raftæki rufu 
þögnina í eitt skipti fyrir öll. 

Húslestur dagsins kom úr ritn-
ingunni, kannski var eitthvað 
sungið og víst er að heimilismenn 
lögðust í lestur því á jólanótt mátti 
dvelja yfir bók fram eftir öllu en 
annars var jafnan gengið snemma 
til náða enda brauðstritið ævin-
lega í fyrirrúmi. Og þröngt máttu 
sáttir liggja því tvímennt var í 
rúmi og þótti ekki tiltökumál 
í gamla sveitasamfélaginu sem 
var nú reyndar tekið að syngja 
sitt síðasta því nýir tímar voru 
í nánd. Það gat verið húskalt á 
Sjónarhól sem stóð opið fyrir 
veðrum og ekki að ófyrirsynju að 
heimamenn uppnefndu bæinn 
stundum Vindhól en í munni 
manna var hann venjulega 
nefndur Hóll. Eina upphitunin 
var kamína sem gekk fyrir kolum og 
mó en hún hrökk skammt þegar frost-
hörkur herjuðu á og hefur þá lagsmað-
ur í rúmi verið betri en enginn.

Þrátt fyrir almenna fátækt hafði 
hagur landsins vænkast hægt og bít-
andi frá seinni hluta 19. aldar. Það var 
á þeim tíma sem almúgafólk fór að 
gefa jólagjafir og hélst það í hendur 
við aukinn innflutning. Í korti sem 
Sveinn sendi Maríu systur sinni eft-
ir jólin 1917 telur hann upp nokkrar 
gjafir sem eru til vitnis um sæmilegan 
hag landsmanna en þar segir meðal 
annars: „Elsku besta systir mín. Guð 
gefi að þessar línur hitti þig glaða og 
heilbrigða. Pabbi gaf mér skíði fyrir 
jólin og vagn og líka reikningsbók. 
Svo sendi Lauga mér lúður og munn-
hörpu.“ Sveinn var tíu ára þegar hér 
kemur sögu og ekki annað að sjá en 
hann megi vel við una. Hann nefnir 
hér hina systur sína, Laugu, á nafn en 
þær María voru báðar fluttar suður og 
því var fámennari í kotinu en áður.

Eina jólagjöf mundi Sveinn betur 

en flestar aðrar eftir að hann komst á 
efri ár en það var Kapitóla eftir banda-
ríska rithöfundinn Southworth. Bók-
in vakti mikla lukku þegar hún kom 
út í íslenskri þýðingu um aldamótin 
1900 og má segja að aldamótakyn-
slóðin hafi lesið hana upp til agna. 
Mikill var fögnuður hans þegar hann 
lagðist í rúmið með bókina sem svo 
mjög var umtöluð og þó hann hafi leg-
ið í föður sínum með að kaupa hana 
var ekki á vísan að róa því bækur voru 
dýrar. Framundan var löng jólanótt 
sem færði hann á framandi slóðir þar 
sem tilbreytingarleysi sveitalífsins vék 
fyrir æsilegri spennu.

Sveinn ólst upp á tímum þegar 
menn kunnu að gleðjast yfir litlu. Hann 
tók gjöfum ekki sem sjálfsögðum hlut 
og kunni að fara vel með. Hátíðleg 
rósemd bernskujólanna var honum 
minnistæð ævilangt og hann viðhélt 
eftirvæntingu æskunnar löngu eftir að 
rjálið við útihurðina var þagnað.

Leifur Reynisson
Sagnfræðingur

töfrar jólanæturinnar

teikning Sveins Mósessonar af Sjónarhól innanstokks.

sveinn mósesson

leifur reynisson

teikning Sveins Mósessonar af Sjónarhól.
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LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

● Forsniðin einingahús 

● Fljótleg í uppsetningu 
● Íslensk hönnun fyrir 
   íslenskar aðstæður

Hægt er að lengja húsið að vild með því að 
bæta við einingum í miðju þess.

JÖKLAR 24,3 fm
Tilboð í ágúst 

1.990.000 kr. 
Takmarkað upplag

HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 
FERÐAÞJÓNUSTU

ÍSLENSK HÚS SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Upplifun á Íslandi Forsniðin einingahús       

Fljótleg í uppsetningu

Traust - Hagkvæmni - HönnunTraust - Hagkvæmni - Hönnun

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.
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

músasögur 

Bókin Þar sem land og haf 
haldast í hendur - Súðavíkur-
hreppur að fornu og nýju er 

yfirlitsrit um sögu Súðavíkurhrepps 
hins forna og er sagan rakin frá land-
námi og fram yfir flutning byggðar í 
kjölfar snjóflóðanna 1995, auk við-
bótarkafla um Súðavík á nýrri öld. 
Höfundur er Eiríkur P. Jörundsson, 
sagnfræðingur.

Saga hins fámenna Súðarvíkur-
hrepps speglar vel þjóðarsöguna í 
smækkaðri mynd. Íbúar hreppsins 
hafa allt frá upphafi sótt björg sína 
jöfnum höndum til lands og hafs; 
þegar nálæg fiskimiðin voru gjöful 
dró heldur úr landbúnaðinum, en 
þegar gæftir brugðist bættu menn í 
búskapinn til landsins. Íbúar hrepps-
ins voru jafnan háðir árferði til lands 
og sjávar, fólki fækkaði í hremming-
um en fjölgaði fljótt aftur er lifnaði 
yfir á ný.

Nálægðin við gjöful fiskimið og 
góð skipalægi urðu til þess að erlend 
kaupskip og síðar hvalfangarar komu 
sér upp aðstöðu í Súðavíkurhreppi og 
höfðu mótandi áhrif á byggðarlag-
ið. Þróun byggðarinnar er jafnframt 
sérstök að því leyti að þegar sjávar-
þorp tók að myndast byggðist þorpið 
ekki upp á hentugri eyri, Langeyri, 
sem býður upp á einstaklega góð 
hafnarskilyrði. Þess í stað reistu menn 
sér hús í landi stöndugra útvegs-
bænda umhverfis Súðavíkina, þar sem 

fiskimiðin voru nálæg 
útræði árabátanna.

Náttúröflin geta 
verið óvægin á þess-
um fögru slóðum við 
Djúpið og fyrir því 
hafa íbúarnir iðulega 
fundið. Sorgin hefur 
margoft sótt byggðar-
lagið heim; tíðir báts-
skaðar hafa höggvið 
skörð í fámenna byggð 
um langa hríð og snjó-
flóðin ógnarlegu árið 
1995 urðu til þess að 
breyta byggðinni var-
anlega. En ævinlega 
hafa íbúarnir tekist á 
við missinn og sárs-
aukann með sam-
heldni og vilja til að 
búa áfram í hinum 
sérstæða Álftafirði.

Eiríkur P. Jörunds-
son, sagnfræðing-
ur, hefur skráð sögu 
sveitarfélagsins og 
búið hana fjölmörg-
um ljósmyndum. Hann dregur upp 
heilsteypta og minnisstæða mynd af 
byggðarlagi sem sannarlega er smátt 
í heildarsamhenginu – en samt svo 
óumræðilega stórt í hugum þeirra 
sem þar hafa búið og dvalist.

Ritið er 509 bls. að lengd og í bók-
inni er að finna 285 ljósmyndir úr 

Súðavíkurhreppi, en bókin er öll 
litprentuð. Bókin er unnin á veg-
um Súðavíkurhrepps og Sögufélags 
Súðavíkurhrepps, en bókin var búin 
til prentunar í samstarfi við Sigurð 
Svavarsson hjá Bókaútgáfunni Opnu. 
Hönnun og umbrot annaðist Eyjólfur 
Jónsson.

Þar sem land og haf  
haldast í hendur
Súðavíkurhreppur að fornu og nýju

Hljóðbókin Músasögur 
2 er komin út. Á henni 
eru sögur sem Þorsteinn 

Haukur Þorsteinsson og Kristín 

Lilja Kjartansdóttir frá Súðavík hafa 
lesið inn. 

Þau gáfu út í fyrra slökunar-
diskinn Rökkurró.
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Gleðileg jól

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

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

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

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Orkubú Vestfjarða



14   15. desember 2016

Karlakórinn Ernir hélt þrenna tónleika í 
upphafi aðventunnar. Þeir voru á Ísafrði, 
í Bolungavík og á þingeyri. Á þingeyri 
var fullt hús og tónleikarnir ákaflega vel 
heppnaðir. Var kórnum vel fagnað af áhorf-
endum. Myndirnar tók Davíð Davíðsson.

ernir með 
þrenna 
tónleika
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Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um 
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna 
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni 
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta  
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga  
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu 
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017 
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og 
mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðis-
bóta frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram  
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings  
(áður sérstakar húsaleigubætur). 

Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt  
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

www.husbot.is

Þar er líka að finna allar upplýsingar  
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið  
og nálgast umsóknareyðublöð.

Umsóknarfrestur vegna  
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Helstu breytingar með nýjum  
lögum um húsnæðisbætur

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð 
húsnæðis bóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili 
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til 
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem 
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili  
hjá hinu foreldrinu. 

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eigna-
tengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda 
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagð-
ar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn 
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar 
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin. 
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir  
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið  
75% af leiguupphæð.

 
 

Frekari upplýsingar varðandi  

húsnæðisbætur má nálgast  

á heimasíðunni www.husbot.is  

og hjá Vinnumálastofnun.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Húsaleigubætur  
verða Húsnæðisbætur
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Martak ehf. er í hópi öflugustu útflutningsfyrirtækja Íslands og í 
fararbroddi í þróun og framleiðslu á lausnum og búnaði fyrir 
matvælaiðnaðinn. 

Martak ehf. býður upp á hönnun og teikningar fyrir nútíma verksmiðjur þar sem hagkvæmni, afköst og nýting er höfð að leiðarljósi. Hjá Martak 
starfa hönnuðir, tæknimenn og ráðgjafar með áratuga reynslu í að hanna og útfæra lausnir fyrir matvælaiðnaðinn - þú finnur allt sem þú þarft á 
einum stað.  

Martak býður upp á mikið úrval stakra tækja, heildarlausna og hugbúnaðar. Fyrirtækið býður upp á klæðskera saumaðar lausnir, sérsniðnar að 
þörfum viðskiptavinarins. Martak framleiðir meðal annars vogir, innmötunarkerfi, pillunnarvélar, skelblásara, pökkunarlínur, ílagnakerfi, 
blöndunarstöðvar og pækil- frysti og kælikerfi svo eitthvað sé nefnt. Martak hefur yfir að ráða öflugri vatnsskurðurðarvél og býður uppá alla 
almenna mámsmíði úr ryðfríu efni.  

Gerum tilboð í ýmis verk: Vatnsskurð á ýmsum efnum, renni-og fræsivinnu, plötuvinnslu, nýsmíði úr ryðfríu stáli og hönnunar- og teikniþjónustu 
- hafðu samband. 

Vöruframboð fyrirtækisins spannar allt framleiðsluferlið, frá frumvinnslu hráefnis til pökkunar í neytendapakkningar.  

við vinnum með þér 
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Íshúðunartæki Blásarar Kælikerfi 

Saltpækilkerfi 

Aðgerðarlínur 

Innmötunarkör 

Sjóðarar 

Pillunarvélar 

Pökkunarlínur 

Lifrarvinnslubúnaður 

Karalyftur 

Snyrtilínur 


