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Ný Happaþrenna
er komin í ljós!
Þú færð Happaljósið
       á næsta sölustað.

Nýr miði

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

þvottavélar 2017

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 
notendahandbók.
verð: 139.900,- 

914550046

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg 
þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.
verð: 99.900,-

914913410

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð
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raunvextir  hafa lækkað um 
helming frá 1990 til 2014. Þetta 
kemur fram í greinargerð um 

þróun á efnahagslegri stöðu fólks á aldr-
inum 20-35 ára sem lögð var fyrir 
Alþingi í september 2016. Skýrsluhöf-
undar eru Friðrik Már Baldursson, pró-
fessor í hagfræði og Axel Hall, lektor í 
hagfræði.  Raunvextir voru um 8% árið 
1990 en höfðu lækkað í 4% árið 2014. 

Fasteignaverð hefur tvöfaldast að 
raunvirði frá 1990 en vegna raunvaxta-
lækkunarinnar virðist greiðslubyrði af 
húsnæðislánum ekki hafa breyst mikið 
milli 1990 og 2014.

Tilefni skýrslunnar var að skoða  
stöðu ungs fólks, 20-35 ára, miðað 
við eldri kynslóðir áratugina á undan.  
Fram kemur að tekjur yngsta hópsins, 
25-29 ára hafa lækkað um 14% með-
altekjum frá 1990 til 2014. Er það helst 
skýrt með því að unga fólkið nú sé fleira 
í háskólanámi en áður var  og hefji því 

starfsferilinn síðar. Benda gögnin til 
þess, segja skýrsluhöfundar, til þess að 
ferill ævitekna sé að breytast þannig fólk 
byrji með lægri tekjur en síðan aukist 
þær með aldri hraðar en áður var og að 
hækkunin vari lengur.

Athugað var sérstaklega hver áhrifin 
af þessari breytingu yrðu á getu unga 
fólksins til þess að kaupa sér húsnæði. 
Þrátt fyrir lægri tekjur á fyrstu árunum 

er talið að greiðslubyrði af dæmigerðu 
húnæðisláni hafi ekki breyst mikið frá 
1990 til 2014. En þar sem fasteignaverð 
hefur hækkað verulega umfram ráðstöf-
unartekjur unga fólksins telja höfundar 
að vandinn liggur fremur í því að safna 
fyrir útborgun en greiðslubyrðinni. Þar 
hefur lækkun raunvaxta þau áhrif að 
vega út áhrifin af raunhækkun íbúðar-
húsnæðisins.

Raunvextir lækka um helming

hinn þekkti morg-
unklúbbur eða 
Akademía í sund-

lauginni á Þingeyri sam-
þykkti í morgun eftirfarandi 
ályktun með eiginlega öll-
um greiddum atkvæðum:

„Akademían á sund-
laugarbakkanum á Þingeyri 
fordæmir Brennivínsfrum-
varpið sem nú liggur fyrir 
Alþingi. Þeir þingmenn 
sem að því standa, ættu að 
snúa sér að þarfari málum 
fyrir kjósendur sína. Það 
er grátlegt þegar dreifbýl-
isþingmenn telja þetta forgangsmál 
fyrir landsbyggðina.

Allir vita að það er auðveldara fyrir 
börn og unglinga að nálgast eiturlyf en 
að panta pizzu. Á það sama að gilda 
um áfengið?Akademían tekur undir 
með Birgi Jakobssyni landlækni, sem 
segir:    „Það er talað fyrir því að gera 
mjög áhættusama og kostnaðarsama 
tilraun með sölu á áfengi í matvöru-
verslunum. Þetta er stórhættulegt. 
Áhrif þessarar tilraunar verður ekki 
hægt að draga til baka.“

"Niður í skúffu með Brennivíns-
frumvarpið segjum við! Það getur vel 
verið að sú skoðun okkar sé afturhald. 
Það verður þá bara að hafa það og 
hana nú!“  

Hinn þekkti morgunklúbbur eða 
Akademía í sundlauginni á Þingeyri 
samþykkti í morgun eftirfarandi álykt-
un með eiginlega öllum greiddum at-
kvæðum:

„Akademían á sundlaugarbakkan-
um á Þingeyri fordæmir Brennivíns-
frumvarpið sem nú liggur fyrir Al-

þingi. Þeir þingmenn 
sem að því standa, 
ættu að snúa sér að 
þarfari málum fyrir 
kjósendur sína. Það er 
grátlegt þegar dreif-
býlisþingmenn telja 
þetta forgangsmál fyr-
ir landsbyggðina.

Allir vita að það er 
auðveldara fyrir börn 
og unglinga að nálg-
ast eiturlyf en að panta 
pizzu. Á það sama 
að gilda um áfeng-
ið?Akademían tekur 
undir með Birgi Jak-

obssyni landlækni, sem segir:    „Það 
er talað fyrir því að gera mjög áhættu-
sama og kostnaðarsama tilraun með 
sölu á áfengi í matvöruverslunum. 
Þetta er stórhættulegt. Áhrif þessarar 
tilraunar verður ekki hægt að draga til 
baka.“

   "Niður í skúffu með Brennivíns-
frumvarpið segjum við! Það getur vel 
verið að sú skoðun okkar sé afturhald. 
Það verður þá bara að hafa það og 
hana nú!“

Friðrik Már axel Hall

akademían fordæmir 
brennivínsfrumvarpið

akademían á þingeyri að störfum. ljósm: Kristján Ottósson.

lokið er verkfalli sjómanna 
sem staðið hafði nærri 10 vik-
ur. Nýir kjarasamningar voru 

undirritaðir í síðustu viku og sam-
þykktir í atkvæðagreiðslu síðastliðinn 
sunnudag. Greidd voru atkvæði  sam-
eiginlega fyrir öll sjómannafélögin og 
talið úr einum potti. Alls greiddu 54% 
atkvæðisbærra sjómanna atkvæði. 
Atkvæði féllu þannig 623 samþykktu 
samninginn en 558 voru á móti. Ekki 
er vitað hvernig afstaða vestfirskra 
sjómanna sérstaklega var til samn-
ingsins.

Sjómenn fengu því framgengt að 
útgerðin  greiðir  að fullu fæði sjó-
manna   og að hún leggur sjómönn-
um til öryggis- og hlífðarfatnað. 
Verður fatnaðurinn eign útgerðar 
en í umsjón skipverja.  Ákvæði um 
fjarskipti skuldbindur útgerð til þess 

að tryggja að alltaf sé unnt að vera í 
fjarskiptasambandi meðan á sjóferð 
stendur.  

Kauptrygging og almennir kaup-
liðir hækka til samræmis við hækk-
anir sem orðið hafa á almennum 
vinnumarkaði frá því að samningar 
runnu út árið 2011. Samið er um sér-
staka 300.000 kr eingreiðslu til þeirra 
sem lögskráðir voru í 180 daga eða 
meira árið 2016. Þeir sem hafa færri 
lögskráningardag fá lægri eingreiðslu 
sem nemur því hlutfallslega sem upp 
á 180 dagana vantar.

Tekin er upp 50.000 kr árleg línu-
uppbót til þeirra sjómanna sem eru 
á línubátum með beitningavél um 
borð og eru á útilegu. Full uppbót er 
greidd ef sjómaður hefur a.m.k. 160 
lögskráningardaga.

Ákvæðið um fiskverð er óbreytt 

frá síðasta samningi sem var felldur.  Í 
viðskiptum milli skyldra aðila er mið-
að við að fiskverð verði að jafnaði 80% 
af vegnu meðalverði síðustu þriggja 
mánaða  á fiskmörkuðum.  Í kynn-
ingarefni Verkalýðfélags Vestfirðinga 
segir að aukin markaðstenging sé 
í verðmynduninni frá því sem ver-
ið hefur og er það metið sem 5,3% 
hækkun fiskverðsins. Nýsmíðaálagið 
er einnig óbreytt og mun það gilda til 
1. mars 2031 eða næstu 14 ár.

Engin kjarabót fékkst vegna afnám 
sjómannaafsláttarins og olíuverðsvið-

miðunin er óbreytt. Utan skipta fara 
30% af aflaverðmæti ef heimsmark-
aðsverð á olíu er 353 USD/tonn eða 
meira , en það er um 440 USD um 
þessar mundir.  Falli olíuverðið nið-
ur fyrir 353 USD hækkar hlutfallið til 
skipta um 1% fyrir hverja 21 USD . 
Hins vegar mun gilda tímabundið að 
til skipta fari 70,5% hjá útgerðum sem 
selja afla til eigin vinnslu innanlands.  
Þessi hækkun fellur niður í lok samn-
ingstímans. 

Um tíma lögðu bæði sjómenn og 
útgerðarmenn hart að ríkisvaldinu 

að koma að lausn deilunnar með því 
að gera skattfrjálsar fæðispeninga eða 
dagpeninga. Hugmyndum sjávarút-
vegsráðherra í þeim efnum  þess efnis 
að hluti sjómanna fengu ákveðna úr-
lausn var hafnað og töldu sjómenn 
þær óaðgengilegar. Ráðherra boðaði 
lagasetningu til þess að banna verk-
fallið skömmu eftir að loðnukvótinn 
hafði verið aukinn verulega. Í bók-
un sem fylgir samningnum segir að 
unnið skuli að heildarendurskoðun á 
kjarasamningunum á samningstím-
anum.

sjómenn semja - verkfalli lokið

Tillaga að starfsleyfi
FYRIR SJÓKVÍAELDI FJARÐALAX EHF

Í samræmi við 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir liggur nú frammi til kynningar tillaga 
að starfsleyfi fyrir Fjarðalax ehf, kt. 641109-1770, vegna 
sjókvíaeldis á allt að 10.700 t af laxi í Patreksfirði og 
Tálknafirði, Vesturbyggð.

Tillagan, ásamt fylgiskjölum, mun liggja frammi til 
kynningar í afgreiðslu stjórnsýsluhúss Vesturbyggðar, 
Aðalstræti 63, Patreksfirði, á tímabilinu 13.febrúar – 
11.apríl 2017.

Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar 
og sendar Umhverfisstofnun. Frestur til að skila inn 
athugasemdum er til 11.apríl 2017.

Einnig má nálgast tillöguna og fylgiskjöl  
á www.umhverfisstofnun.is.

Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í lagning   
jarðstrengja  frá spennistöð (Orkubús Vestfjarða)  
á Skeiði í Dýrafirði inn að munna væntanlegra  
Dýrafjarðarganga, sem er um 5 km innan Dýrafjarðarbrúar.

Helstu magntölur: 
- Skurðgröfur  11,5 km, ásamt söndun og frágangi. 
- Niðurlögn á 11,5 km af 11 kV  3x240 mm2 jarðstreng  
- Niðurlögn á  4,1 km  af  11 kV  3x50 mm2 jarðstreng 
- Niðurlögn á  0,6 km af 35 mm2 jarðvír 
Áætluð verklok eru 1. ágúst 2017. 

Frá og með 13. febrúar 2017, verða útboðsgögn 
í rafrænu formi afhent frá skrifstofu Orkubús 
Vestfjarða ohf, Stakkanesi 1,400 Ísafjörður. 

Upplýsingar gefur innkaupastjóri,   
Gylfi Guðmundsson, gg@ov.is.  

Tilboð skulu berast Orkubúi  Vestfjarða ohf,  
Stakkanesi 1, 400 Ísafirði, fyrir kl. 14:00  
þriðjudaginn 7. mars 2017, og verða þau opnuð þar í  
viðurvist þeirra bjóðenda, er óska að vera viðstaddir.

Orkubú Vestfjarða ohf.   

Útboð
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VIÐ FLYTJUM
MÖGULEIKA Í BRETTAVÍS

Öflugt dreifikerfi flytur stórar sendingar
hratt og örugglega.
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Veik staða sjómanna
sjómannaverkfallið hafði staðið nærri 10 vikur þegar því loksins 

lauk á sunnudaginn.  Kjaradeildan milli sjómanna og útgerðar-
manna er ein sú harðasta um langt skeið og sú langvinnasta í sögu 

embættis Ríkissáttasemjara. Verkfall er átakastig í stéttadeilum. Þar tak-
ast á launamenn og atvinnurekendur. Launamenn beita beittasta vopni 
sínu til þess að ná fram mikilsverðum kröfum.

Sjómenn hafa ekki náð kjarasamningi síðan 2009 
og fengu loks nýjan kjarasamning eftir langt verkfall. 
Það er kannski mikilsverðasti árangur þeirra. En að 
öðru leyti ber niðurstaðan þess merki að sjómenn 
hafa farið halloka í glímunni við útgerðarauðvaldið. 
Fátt í kjarasamningnum snertir aðalatriði málsins 
og veigamestu kröfurnar. En miklu púðri var eytt í 
aukaatriði og þá jafnvel í faðmlögum við útgerðina.

húsbóndalöggjöfin
Staða sjómanna er veik. Veigamiklar skýringar er að finna í löggjöfinni um 
ráðstöfun kvótans eins og rakið var í leiðara síðasta tölublaðs.  Lögin gera 
útgerðarauðvaldið að húsbændum og sjómenn að vinnuhjúum.  Útgerðin 
ræður kvótanum, hún ræður fiskverðinu, hún ræður vigtuninni, hún ræður 
fiskvinnslunni og hún ræður útflutningsfyrirtækjunum. Þetta er hringborð 
hagsmunanna, þar sem sami aðilinn situr í öllum sætunum og færir til 
verðmætin á milli fyrirtækjanna eftir því sem honum  best hentar. Sjómenn 
fá það sem þeim er skammtað úr sérhagsmunahnefanum.  Þeir eiga eðlilega 
erfitt um vik að verja sína stöðu og illt verður verra þegar leitað er til stjórn-
málaflokkanna. Hvort sem þeir eru til hægri eða vinstri  hafa þeir allir legið 
eins og húsbóndahollir rakkar undir ofurvaldi útgerðarinnar, þegar á hef-
ur reynt. Ömurlegt var horfa upp á einu hreinu vinstri stjórn landsmanna 
frá lýðveldisstofnun bogna undan sérhagsmununum og innsigla hlutskipti 
launamanna sem ómálga vinnuhjú í 19. aldar bændaþjóðfélaginu fyrir daga 
almenns atkvæðaréttar. Í þessu umhverfi vinnur launþegahreyfingin enga 
sigra. Staða sjómanna er afleiðing af pólitísku vandamáli þar sem flokkar 
alþýðunnar hafa vanrækt það grundvallarhlutverk sitt að tryggja launa-
mönnum þjóðfélagsleg völd og áhrif til jafns við völd kapitalistanna sem 
auðurinn í fiskveiðikvótanum hefur búið til. Valdaröskunin í þjóðfélaginu 
elur af sér hina nýju íslensku yfirstétt. Tölur Ríkisskattstjóraembættisins 
sýna að árið 2015 áttu um 20 þúsund manns 1880 milljarða króna eða 64% 
af öllum eignum landsmanna. Ríkasta 1% landsmanna fékk 42 milljarða 
króna í fjármagnstekjur þetta sama ár 2015. Auður er völd og meiri auður 
færir meiri völd. Í réttlátu þjóðfélagi er fólki sköpuð jöfn tækifæri. Úthlutun 
kvótans byggir ekki á jöfnum tækifærum. Kvótakerfið er ranglætið holdi 
klætt og upp af því ranglæti vex aðeins ójöfnuður og meira ranglæti. 

Markmiðin sem ekki náðust
Yfirlýst markmið forystu sjómanna með verkfallaðgerðum var að fá bætt 
afnám sjómannaafsláttarins, að fá laun sjómanna miðuð við fullt mark-
aðsverð á fiski en ekki 80%, að fá olíuverðsviðmiðun lækkaða til sam-
ræmis við raunverulegan kostnað útgerðar af olíukaupum og að kasta 
nýsmíðaálaginu á öskuhauga þrælakúgunarinnar.  Þetta voru þau fjögur 
helstu atriði sem fram komu hjá forystumönnum sjómanna í upphafi 
verkfallsaðgerða. Eftir 10 vikna verkfall var skrifað undir samninga þar 
sem ekkert af þessum atriðum náðist fram. Ekkert. 

Nýsmíðaálagið verður óbreytt til 2031, næstu 14 árin. Minna má ekki 
gagn gera fyrir auðugustu útgerðarmenn gervallrar Íslandssögunnar en 
að áhöfnin á nýju skipi greiði með launum sínum sérstakt styrktarfram-
lag til Samherja, HB Granda og HG Hnífsdal svo dæmi séu nefnd.

Olíuverðsviðmiðuninni var í engu breytt frá kjarasamningnum sem sjó-
menn felldu. Þar stendur allt óbreytt. Miðað við olíuverðið  í heiminum eru 
30% af aflaverðmætinu dregið frá til þess að standa undir 11% kostnaði vegna 
olíukaupa. En þó náðist fram að 0,5% af aflaverðmætinu bætist við til skipta  á 
gildistíma samningsins og fellur svo aftur niður. Það er árangur og ber ekki að 
vanmeta hann. En hann er ekki mikill. Svipaða sögu er að segja af fiskverðinu. 
Þar breytti verkfallið ekki því að gefa á útgerðarmanni sem á eigin fiskvinnslu 
afslátt af markaðsverði. Það er á kostnað sjómanna.  Ekkert náðist fram sem 
líta má á bætur fyrir sjómannaafslátt.  Þetta voru stóru málin.

Hins vegar fengust úrbætur í minni atriðum sem ekki snerta hluta-
skiptin, svo sem varðandi fæðiskostnað og vinnufatnað. Samið var um 
300 þús króna eingreiðslu , sem líta má að sem nokkurs konar bætur fyr-
ir verkfallið. Bókanir um að ræða ágreiningsmálin á samningstímanum 
eru ekki nýjar af nálinni og hafa ekki skilað neinum ásættanlegum ár-
angri fyrir sjómenn. Á þeim er ekki rétt að byggja vonir um kjarabætur.

Vandi forystu sjómanna
Það er einstakt í þessari deilu að sjómenn hafa fellt tvisvar það sem forystumenn 
þeirra hafa samið um. Í þriðja sinn komu forystumennirnir með samning sem 
var illa tekið, þótt svo að naumur meirihluti hafi samþykkt hann. Það virðist 
sem að helstu samningamenn sjómanna hafi ekki áttað sig á því hvað umbjóð-
endur þeirra vildu. Þetta vekur upp spurningar um stöðu forystu sjómanna. 
Nýtur hún trausts og eru forystumennirnir að beita sér fyrir þeim kjaramálum 
sem raunverulega brenna á sjómönnum? Forysta sjómanna verður að gera sér 
grein fyrir því að hún sækir umboð sitt til sjómanna en ekki útgerðarmanna. 
Hún á frekar að vera í faðmlögum við hásetana en kvótagreifana.

Kristinn H. Gunnarsson

leiðari
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Áfengisfrumvarpið er farið að 
vekja hörð viðbrögð í þjóð-
félaginu. Má þar nefna Land-

læknisembættið og hina eitilhörðu 
Akademíu á Þingeyri. Indriði Aðal-
steinsson, bóndi á Skjaldfönn lætur 
sitt ekki eftir liggja í orðsendingu til 
blaðsins Vestfirðir:

Það er ekki einleikið hvað áfeng-
isauðvaldið getur dregið unga og 
einfalda dreifbýlisþingmenn á asna-
eyrunum. Í fyrra Vilhjálm Árnason, 
Skagfirðing og nú Teit Björn Einars-
son, Önfirðing.

Ættargöfgi hrakar hér.
Hægt er það að sanna.
Teitur Einars fremstur fer
í flaumi drykkjumanna.

Aldrei féll þó faðirinn
í for svo lágt.
Ósköp hlýtur ættlerinn
að eiga bágt.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörs-
eyri í Hrútafirði bendir á annað sjón-
arhorn og svo stuðning Haga við mál-
ið:

Það tókst vel hjá ungliðum á al-
þingi með brennivínsfrumvarpið. 
Það yfirtók alla umræðu um leiðinleg 
mál, eins og skýrslur sem búið er að 

sitja svo lengi á að það er komin vond 
lykt af þeim, sjómannaverkfall hvarf í 
skuggann í bili, vandi heilbrigðiskerf-
isins og fleira var minna rætt en sú 
þjóðarnauðsyn að koma vín og bjór í 
matvöruverslanir. Forstjóri Haga lof-
aði þetta framtak strax.

Finnur Árnason fagnaði.
Ef frumvarpið yrði að lögum
loks yrði gert það sem gagnaði
gróða og vexti í Högum.

Snillingurinn Þórarinn Eldjárn 
samdi máltæki fyrir alþingi sem hljóð-
ar svo „Höldum áfengi til Haga“

Víkjum nú að þjóðmálunum. Ge-
org Jón leit á stjórnarsáttmála nýju 
ríkisstjórnarinnar. Hann varð mátu-
lega hrifinn:

Sáttmálinn er eins og glópagull
gæfulítill vegur.
Líkastur prjóni úr lélegri ull
loðinn og teygjanlegur.

Indriði á Skjaldfönn fór að hugsa 
til þess að líklega væri hefð fyrir því 
að forsætisráðherra fengi stórriddara-
kross og finnst greinilega að  nýr for-
seti Guðni Th. megi alveg hugsa til 
þess að brjóta hefðina :

Nú er meira en illt í efni
alvaldur því hjálpi oss.
Fjöldann mun það svipta svefni
ef sæma á Bjarna fálkakross.

Indriði bóndi á Skjaldfönn fékk um 
síðustu helgi kærkominn liðsauka við 
bústörfin. Ingibjörg Reynisdóttir frá 
Hríshóli í Reykhólasveit, sem nú býr 
í Grindavík, lagði leið sína vestur og 
dró ekki af sér enda víkingur til starfa 
og alvön bústörfum. Í hlýindunum á 
þorranum og í góubyrjun var unnið að 
því að dreifa skít á tún.Indriði kvaddi 
Ingibjörgu  með þessari vísu:

Ef þig djúpur skítur skaðar
skömmunum inn á borð þitt raðar.
Inga kemur eins og skrugga
alltaf til að gleðja og hugga.

Ljúkum vísnahorninu þetta sinnið 
með þessari "uglu" frá Georg Jóni 
Jónssyni:

Uglan var alltaf að gala
eins og hún væri að smala.
Þetta er vani
það sagði hani
sem vissi ekki baun í bala.

Með góðum kveðjum í Góublíðunni
Kristinn H. Gunnarsson

sunnudaginn 19. febrúar opn-
aði Sigríður Ásgeirsdóttir 
vatnslitamyndasýningu í Gall-

erí Úthverfu á Ísafirði. Í tilkynningu 
frá Galleríinu segir að Sigríður hafi 
allan sinn feril verið innspíreruð af 
náttúrunni og áhrifum náttúrunnar 
á mannssálina. En einnig af formun-
um sem náttúran er svo auðug af, 
yfirborði landsins og því óstjórnlega 
afli sem náttúran býr yfir.  Þó Sig-
ríður Ásgeirsdóttir hafi mest unnið í 
steint gler, þá hefur hún einnig not-
að margvísleg önnur efni til listsköp-
unar.  Hún hefur unnið teikningar 
með títuprjónum, blýteikningar með 
lausu blýi, bókverk og skúlptúra.

Að þessu sinni sýnir Sigríður 
vatnslitamyndir sem hún vann að í 
Siena á Ítalíu vorið 2016.  Í þeim fæst 
hún við fræbera af ýmsum plöntum 
sem hún tíndi upp á leið sinni í studíó-
ið.  Hún vatnslitaði hún plönturnar 
ferskar og svo aftur eftir því sem þær 
eltust þar til þær voru orðnar eins og 
kunningjar á vinnustofunni, málað-
ar á hinum ýmsu stigum þroskaferils 
síns.  Nokkrir plöntuhlutanna eru 
einnig með á sýningunni.    

Sigríður Ásgeirsdóttir lagði stund 
á myndlistarnám hér heima í Mynd-
listaskólanum í Reykjavik á árunum 
1976-1978. Hún lauk BA Hon. prófi 

frá Edinburgh College of Art árið 
1983 og Post Graduate Diploma frá 
sama skóla árið 1984. 

Hún hefur unnið verk í margar 
opinberar byggingar síðan hún lauk 
námi, meðal annars Þjóðarbókhlöð-
una, Kapellu sjúkrahússins á Ísa-
firði, Heilsugæslustöð Seltjarnarness, 
Barnaskólann á Húsavík, Íslands-
banka og Kapellu sjúkrahússins í Vest-
mannaeyjum. Sigríður hefur haldið 
fjöldmargar einkasýningar, þá fyrstu 

í the Vaughan Gallery í St. Andrews 
í Skotlandi 1987.  Þá hefur hún tekið 
þátt í fjölda samsýninga m.a. í Japan, 
Nýja Sjálandi, Kanada, Þýskalandi, 
Frakklandi, Írlandi, Wales, Austurríki, 
Bandaríkjunum og Bretlandi.  Verk 
eftir hana eru á söfnum meðal annars 
í Bandaríkjunum og Japan.

 Sýning Sigríðar stendur til sunnu-
dagsins 19. mars.  Hún er opin eft-
ir hádegi virka daga og/eða eftir 
samkomulagi.

 Uppbyggingarsjóður Vestfjarða og 
Ísafjarðarbær styrkja rekstur Gallerís 
Úthverfu.

Sigríður Ásgeirsdóttir með 
sýningu í Gallerí Úthverfu

Vestfirska vísnahornið



 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Nýr 2017 árgerð  

Ford traNsit 
18 maNNa rúta 
155 hestafla •  Verð 4,9 milljónir +vsk

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi 
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent,  Prestige, 
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Nýr 2017  
Hobby t70E
150 hestöfl diesel  
Sjálfskiptur  
Leðursæti og nánast 
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir
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landlæknisembættið hefur ítrek-
að andstöðu sína við frumvarp 
til laga á Alþingi þar sem lagt til 

að einkaleyfi Áfengis- og tóbaksversl-
unar ríkisins (ÁTVR) á smásölu áfengis 
verði aflagt, smásala verði að ákveðnu 
marki frjáls og að bjór, léttvín og sterkt 
áfengi verði selt í almennum verslun-
um. Auk þess er lagt til að auglýsingar á 
áfengi verði leyfðar.

Í yfirlýsingu embættisins segir: 
Mikilvægt er að hafa lýðheilsu-

sjónarmið að leiðarljósi og að farið sé 
að ráðgjöf þeirra sérfræðinga sem hafa 
það hlutverk að vera stjórnvöldum til 
ráðgjafar í umræðu og ákvarðanatöku. 
Embætti landlæknis ítrekar því enn og 
aftur andstöðu við frumvarp um aukið 
aðgengi að áfengi.

Aukið aðgengi að áfengi, sem leiðir 
til aukinnar áfengisneyslu, er líklegt 
til að auka tíðni einstaklingsbundinna 
og samfélagslegra vandamála samfara 

stórauknum samfélagslegum kostnaði. 
Samfélagsleg áhrif geta meðal annars 
verið aukin fjarvera vegna veikinda,  
þjófnaðir, öryggisleysi vegna áfengis-
neyslu annarra, slys og ofbeldi.

Mikilvægt er að skoða heildar-
myndina og hafa heilbrigðissjónarmið 
að leiðarljósi í umræðunni áður en 
tvær af þremur virkustu forvarnar-
aðgerðum í áfengisforvörnum sam-
kvæmt Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnuninni eru afnumdar, þ.e.a.s. 
takmörkun á aðgengi og bann við 
auglýsingum. Um leið er lagt til að efla 
aðrar forvarnaraðgerðir sem rann-
sóknir hafa sýnt að hafa lítil sem engin 
áhrif á áfengisneyslu.  

 Rafn Magnús Jónsson, verkefnis-
stjóri hjá Landlæknisembættinu sagði 
í viðtali við Ríkisútvarpið að samfé-
laglegur kostnaður ef breytingarnar 
næðu fram að ganga gæti numið 30 
milljörðum króna á ári.

embætti landlæknis 
er á móti áfengi í
almennar verslanir

Fasteignagjöldin 2017 á Vest-
fjörðum eru hæst í Vesturbyggð 
samkvæmt athugun blaðsins 

Vestfirðir. Byggt er á upplýsingum 
sem sveitarfélagið Vesturbyggð birtir á 
heimasíðu sínni. Samkvæmt þeim eru 
fasteignagjöldin af 200 m² einbýlishúsi 
með bílskúr 18.318 kr.  á hverja milljón kr 
verðmæti eignarinnar á Bíldudal. Gjöldin 
eru nánast sama upphæð ef eignin er á 
Patreksfirði eða 18.300 kr. á hverja millj-
ón kr. Bolungavík er í þriðja sæti á þess-
um mælikvarða með fasteignagjöld upp 
á 14.720 kr af hverri milljón króna eign.

Sé hins vegar einungis litið á fjár-
hæðina sem greidd er í fasteignagjöld 
verða gjöldin hæst á Ísafirði af þessu 
húsi, samtals 343.641 kr. Patreksfjörð-
ur og Bíldudalur koma þar næst á eftir 
með 322.363 kr og 303.500 kr.

Í neðri töflunni má sjá álagningar-
reglurnar í hverju sveitarfélagi fyrir 
sig og Reykjavík er bætt við til sam-
anburðar. Vesturbyggð er með hæstu 
álagninguna í lóðarleigu, vatnsgjaldi 
og holræsagjaldi. Á Reykhólum á 
lóðarleigan 4% aðeins við um nýj-
ar úthlutanir. Fasteignaskatturinn 
sjálfur er hæstur í Ísafjarðarbæ og er 
25% hærri en öðrum sveitarfélög-
um sem næst koma. Mikill munur 
er á vestfirksu sveitarfélögunum og 
Reykjavík hvað varðar fasteignaskatt-
inn og lóðarleiguna. Fasteignaskattur-
inn í Reykjavík er aðeins 40% af 
álagningarprósentunni þar sem hún 
er 0,5% og innan við 30% af Ísafjarð-
arálagningunni. Lóðarleigan fyrir 
vestan fer með himinskautum í sam-
anburði við Reykjavík. 

hæst fasteignagjöld í  Vesturbyggð
Fasteignagjöld á Vestfjörðum 2017
Í töflunni er miðað við um 200 fm einbýlishús með bílskúr.      

 fasteignamat lóðamat fastsk vatnsgj. holrgj lóðarleiga sorpgj. samtals gjöld/mkr
Súðavík 17.650.000 1.595.000 79.425 61.775 38.830 31.900 36.224 248.154 12.894
bolungavík 15.800.000 1.285.000 79.000 63.200 47.400 17.990 43.900 251.490 14.720
bíldudalur 15.650.000 918.000 78.250 70.425 62.600 34.425 57.800 303.500 18.318
Patreksfjörður 16.500.000 1.115.000 82.500 74.250 66.000 41.813 57.800 322.363 18.300
Ísafjörður  24.000.000 2.100.000 150.000 49.200 60.000 37.800 46.641 343.641 13.166

Íbúðarhúsnæði Ísafjbær Bolvík Vesturb Strbyggð Súðavík Reykhólar Reykjavík
fasteignaskattur 0,625% 0,50% 0,50% 0,50% 0,45% 0,50% 0,20%
lóðarleiga 1,80% 1,40% 3,75% 2,50% 2% 4% 0,20%
vatnsgjald 0,205% 0,40% 0,45% 0,30% 0,35% 0,50% 5.235+203,15 kr/m²
holræsagjald 0,25% 0,30% 0,40% 0,25% 0,22% 0,20% 10.109+390,19 kr/m²
sorpgjald í þéttbýli 46.641 43.900 57.800 37.693 36.225 30.490 45.540
sorpgjald í dreifbýli 31.688   31.071 27.143 30.490
sumarbústaðir 15.701   18.846 20.259 15.240

Patreksfjörður

VETRARAFSLÁTTUR ÚT MARS
Bjóðum upp á sérstakan 10% vetrarafslátt á 
öllu einangrunargleri út mars.

TVÖFALT GLER
35% MINNA ORKUTAP!
Tvöfalt einangrunargler minnkar orkutap bygginga.
Áhugavert er að bera saman orkutap glerja en það
er mismunandi eftir glertegundum og samsetningum.
Stærsti munurinn felst í eiginleikum glerhúðunarinnar,
þar á eftir er hægt að minnka orkutap rúðunnar með
auknu millibili glerja og gasfyllingu.
Spyrjið um orkutapið eða U gildið á glerinu sem keypt er.
Orkutapið er skilgreint með eftirfarandi hætti: U = W/m2 K.
Orkutapið eða U gildið er mælt í Wöttum á hvern fermetra
miðað við eina hitastigsbreytingu. Því minna sem U gildið
er því minna er orkutapið út um glerið.
Dæmi: Gömlu einangrunargleri með uppgefið orkutap
2.0 W/m2 K er skipt út fyrir nýtt gler með uppgefið orkutap
1.3 W/m2 K . Mismunurinn er 0.7 W/m2 K , sem er 35%
minna orkutap!

Helstu tegundir einangrunarglers:
TopN + Einangrunargler
Litað gler Sólvarnargler og einangrunargler
Sunergy Sólvarnargler og einangrunargler
Energy N Sólvarnargler og einangrunargler
Stopray Vision 50 Sólvarnargler og einangrunargler
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Sameiginlegt þorrablót 
Grunnvíkinga og 
Sléttuhreppsmanna var 
haldið í félagsheimilinu 
Hnífsdal 11.febrúar 
2017.  Fjölmenni mætti í 
hús til að blóta þorra og 
skemmtu sér konunglega. 
Þetta var í fyrsta skipti 
sem átthagafélögin 
standa saman að 
þorrablóti og tókst það 
með miklum ágætum. 
Myndirnar tók  
Hafþór Gunnarsson.

Átthagafélögin með þorrablót



9   23. febrúar 2017

snemma í janúar boðaði BÍ 
til funda meðal bænda um 
allt land. Þar voru einhverj-

ir stjórnarmenn að reyna að hvetja 
bændur til að gerast félagar sam-
takanna og jafnframt að skýra rass-
bótarverk búvörusamninganna frá 
síðasta ári sem þeir kalla reglugerðir. 
Veðurfar olli því að einhverjir hafa 
mögulega ekki enn átt kost á að heyra 
guðsorðið. 

Félagskerfi bænda hefur að mínu 
viti verið grunnur í miklu af störf-
um bænda og þar með íslenskum 
landbúnaði. Grunur minn var að 
mögulega væri hins vegar á ferð nýr 
áfangi á ferli örfárra framámanna til 
að reyna að ganga endanlega af þess-
um grunni dauðum eins og öðru sem 
bændur byggðu samtök sín á í önd-
verðu. Örfáum dögum fyrir fundar-
ferð foringjanna setti ég því saman 
stuttar hugleiðingar sem ég sendi á 
örfáa bændur sem ég þekki að hugsa 
og skilja þessi mál. Ég mætti sjálfur á 
fund í Þingborg þar sem Einar Ófeig-
ur Björnsson staðfesti aftur á móti 
rækilega umhugsunarefni mín.

Fyrir um þrem áratugum varð viss 
trúnaðarbrestur meðal bænda hér 
á landi sem leiddi til stofnunar bú-
greinafélaga. Þannig skapaðist vísir 
að tvöföldu kerfi. Sú staða gat aldrei 
verið nema tímabundin. Þegar fyrst 
er gripið til aðgerða næst með sam-
einingu Búnaðarfélags Íslands og 
Stéttarsambandsins í Bændasamtök 
Íslands (BÍ) er það mál ekki full-
unnið. Ekki tekin upp skýr verka-
skipting heldur farið í söfnunarferð 
félaga undir hatti BÍ sem stendur víst 
enn. Sum félaganna skilgreina sig 

sem blöndu hagsmuna- og fagfélaga.
Slíku tvöföldu eða margföldu kerfi 

hagsmunabaráttu hafa bændur hvergi 
í heiminum haft efni á að reka. Það 
hafa íslenskir bændur því síður þó 
að einhverjir haldi þá ofalda á ríkis-
styrkjum. Þá er það argasti misskiln-
ingur.

Þess vegna er umræða um fé-
lagskerfið löngu tímabær. Það hefði 
verið rökrétt að hún færi fram áður 
en grundvallarbreyting verður á inn-
heimtu félagsgjalda. Þar þurfa menn 
að byrja á að spyrja, ætlum við að 
hafa heildarsamtök til að gæta hags-
muna okkar? Það hlýtur að ráðast af 
því hvort sameiginlegir hagsmunir 
eru nægir eða er sundrung búgreina 
orðin slík að þeir skipti litlu? Þar vega 
menn einnig hvort núverandi forysta 
sé nægjanlega sterk til að fara með 
sameiginleg mál. Það hafa þeir Sindri 
og Einar sýnt að það eru þeir ekki. 
Einfaldast er að leysa þá frá störfum 
og kalla til dugmikið ungt fólk sem 
finna má um allar sveitir.

Á fundinum í Þingborg túlkaði 
Einar sjónarmið BÍ með illvígustu 
rökum nýfrjálshyggju. Ég vona að 
hann og Sindri séu einir um þau 
sjónarmið meðal bænda, sem þeir 
félagarnir vafalaust hafa lært af sín-
um gamla aflandsleiðtoga. Einar lýsti 
þessu þannig að best væri félagskerf-
inu að þau félög lifðu sem blekkt 
gætu fé af verðandi félagsmönnum, 
hin ættu að deyja. Þetta sannreyna 
þeir með eigin framkvæmd, þeir geta 
svarað því hvernig þeir hafa hugs-
að fyrir aðildarfélögunum í þessum 
breytingum t.d. búnaðarsamböndun-
um, þau eiga hins vegar að sjá um að 

kjósa fulltrúa á aðalfund BÍ. Þetta er 
víðsýni!

Annað mjög mikilvægt atriði sem 
verða þarf breyting á hjá BÍ er sá 
valdsmanna- og skipunartónn sem 
oft yfirgnæfir hjá þeim félögum í stað 
samtals við þjóðina um landbúnað-
inn. Einar var greinilega vel þjálfaður 
í þessum skipunartón á áðurnefndum 
fundi og allt sem ég hef séð birtast á 
prenti eða netinu frá Sindra það sem 
af er nýju ári skapar ekki efasemdir 
um hæfni hans þar. Enda hefur hann 
margsannað hana á þessu sviði.

Bændur búa þegar að þeirri 
reynslu að samtök þeirra unnu 
ákveðið gegn hagsmunum bænda 
í búvörusamningum á síðasta ári. 
Bændur eiga að taka afstöðu til BÍ 
m.a. á þeim grunni.

Þessi mál verða bændur að hugsa 
frá grunni og vinna samkvæmt þeirri 
niðurstöðu í enduruppbyggingu fé-
lagskerfis síns og hagsmunamála 
sinna. 

Ég held að bændur þurfi eins 
og forfeður þeirra vissu fyrir meira 
en öld að eiga sterk heildarsamtök. 
Samtök sem sækja þrótt í samtaka-
mátt og þekkingu. Þeirra hefur ef til 
vill aldrei verið meiri þörf en einmitt 
nú þegar að landsbyggðinni er sótt 
af meiri þunga en áður. Slík samtök 
þurfa sterka stjórn sem starfar af 
víðsýni. Þetta er einfalt að gera með 
því að ganga beint til verks. Bænd-
ur, þetta verðið þið að gera hratt og 
vel. Þið byrjið á að hreinsa forystu 
ykkar af fólki eins og þeim félögum 
sem hér er fjallað um og ykkur að 
skaðlausu megið þið einnig láta dáð-
lausan framkvæmdastjóra BÍ fylgja 

þar með. Síðan kallið þið til forystu 
ungt, tápmikið og dugandi fólk, sem 
er í hundraðatali í samtökum ykkar. 
Þannig endurheimtið þið samstöðu 
og kraft og setjist til viðræðna við 

þjóðina um málefni íslensks land-
búnaðar.

Höfundur var rekinn úr starfi hjá 
BÍ árið 2016 eftir rúmlega fjögra ára-
tuga starf þar.

Félagsmál og hagsmunabarátta bænda
Eftir Jón V. Jónmundsson

 Mynd: Strandir.is

Ádögunum hitti ég einn af 
reyndari og vitrari kollegum 
mínum í prestastétt.  Þetta 

var á þeim stað þar sem prestar á höf-
uðborgarsvæðinu hittast stundum 
þegar þeir eru að þjóna fólki, nefni-
lega í Fossvogi þar sem fram fara 
kistulagningar og útfarir alla daga 
og yfirleitt margar á dag.  Eftir að við 
höfðum heilsast með virktum,  sagt 
fréttir hvor af  öðrum, skipst á gam-
ansögum af öðrum kollegum lifandi 
sem liðnum barst talið að alvarlegri 
hlutum... að ég taldi.  Ég segi sem svo 
... jæja Hjálmar minn, nú er kirkjan að 
hrynja, allt að bresta núna, hvað ger-
um við?  Og hann lítur á mig hlæjandi 
eins og sá góði maður oft er og svarar;  
„ nú jæja þar kom að því .... en það 
hefur raunar alltaf verið svoleiðis en 
samt tórir hún enn“  !  Svo héldum við 
báðir til okkar verka þar sem okkar 
biðu beggja þungar athafnir þar sem 
fók var komið til þess að kveðja látinn 
ástvin og ekki kom til greina annað en 
að njóta þjónustu kirkjunnar við þær 
athafnir.  Þær athafnir sem kirkjan 
sinnir á hverjum einasta degi ársins 
draga að  sér þúsundir manna þó um 
það sé lítt fjallað dags daglega í fregn-
um af kirkjunni.   Í Guðríðarkirkju, 
sóknarkirkju minni hér í Reykjavík 
þar sem ég dvel tímabundið við nám 
og störf,  koma tugir og hundruð dag-
lega til ýmis konar félags- og æsku-
lýðsstarfs, kyrrðar- og bænastunda,  
fermingarundirbúnings, kóræfinga, 
viðtala við presta, útfara, skírna, gift-
inga og þess háttar.   Guðsþjónustur  
sunnudagsins eru svo að jafnaði vel 
sóttar.   Á höfuðborgarsvæðinu er 
þetta svona í  öllum kirkjum og um allt 
land þó vissulega sé minna framboð á 
starfi í minni sóknum landsbyggðar-
innar.  En þar kemur fólkið líka í 
athafnir kirkjunnar.   Athyglisvert er 

það að traustmælingum á kirkjunni 
kemur fram nokkuð tvíbent niður-
staða.  Annars vegar minnkar traustið 
á þjóðkirkjunni í heild en hins vegar 
mælist traust til heimasóknarinnar 
hærra.  Til hvers bendir það ?  Bendir 
það til þess að fólk sé ánægðara með 
starfið í sinni eigin kirkjusókn held-
ur en kannski Þjóðkirkjunnar sem 
stofnunar ?  Og þá sem ríkisstofnun-
ar ?  Ætli séu líkar tilhneigingar t.d. 
þegar kemur að íþróttahreyfingunni 
í heild eða íþróttafélags hverfisins eða 
þorpsins ?  En hvað um það.  Í raun 
er þetta nokkuð góð og ánægjuleg 
niðurstaða.  Fólk virðist vera ánægt 
með starf kirkju sinnar, sinnar eig-
in heimakirkju ef svo má segja.  Og 

kannski er það svolítið í takt við 
þróun kirkjunnar á 21. öld.  Allt frá 
því að sk. þjóðkirkjulög eða lög nr. 
78/1997 tóku gildi 1. jan. 1998 og 
með fjárhagssamningi ríkis og kirkju 
frá 1998,   hefur Þjóðkirkjan í raun 
verið aðskilin frá ríkinu að mestu 
leyti.  Kirkjan hefur frá þeim tíma að 
mestu ráðið sér sjálf þó vissulega séu 
ákveðin tengsl á milli ríkisvalds og 
kirkjunnar en þau tengsl lúta einkum 
að fjárhagssamskiptum, innheimtu 
félagsgjalda (sóknargjalda) og afgjald 
fyrir kirkjujarðir sem aftur eru notuð 
til greiðslu tiltekins fjölda presta og 
starfsmanna Biskupsstofu.   Um þetta 
hef ég fjalla áður á þessum vettvangi 
og visa því í þau skrif til nánari skiln-

ings.  Allt frá árinu 2007 hefur verið 
unnið að nýjum lögum um Þjóð-
kirkjuna.  Leiðarstefið í þeirri vinnu 
hefur verið að gera kirkjuna enn 
sjálfstæðari en áður, færa henni enn 
meira vald í eigin málum innan lög-
mæltra marka eins og hægt er.   Þegar 
kemur að heildarrammalöggjöf  fyrir 
fjöldahreyfingu sem er meira en 1000 
ára gömul hér á landi og var beinlín-
is undir ríkisvaldinu í hartnær 500 ár 
af þeim tíma,  er hins vegar ljóst að 
ekki verður auðveldlega höggvið á 
öll tengsl við ríkisvaldið.  Í frumvarpi 
sem liggur nú fyrir og verður lagt fyr-
ir kirkjuþing þann 25. febrúar nk. er 
gengið eins langt og hægt er til þess 
að færa allt vald í til kirkjunnar í eigin 

málum.  Það frumvarp sem fyrir liggur 
byggir á því leiðarstefi .  Íslenzkt sam-
félag hefur breyst í mörgum grund-
vallaratriðum á síðustu árum og ára-
tugum.  Einsleitt samfélag hefur vikið 
fyrir fjölmenningu þar sem allir hópar 
trúar og menningar eru jafnréttháir.  
Þjóðkirkjan gerir sér vel grein fyrir 
þessu og þau frumvarpsdrög sem nú 
liggja fyrir draga dám af því.  Á norð-
urlöndunum hefur þróun kirknanna 
og lagaumhverfis verið nokkuð svipuð 
og hér á Íslandi þó vissulega sé nokk-
ur munur á.  Í Svíþjóð er kirkjan al-
gerlega aðskilin frá ríkinu, norðmenn 
stigu ákveðin skref í þá átt á síðasta ári 
en í Danmörku er kirkjan algerlega 
undir valdi ríkisins og hefur næsta 
lítið að segja um eigin mál, þar er rík-
isvaldið með tögl og hagldir ennþá og 
virðist ekki vera mikil þróun í sjálf-
ræðisátt.  Við erum því á svipuðu róli 
og nágrannakirkjur okkar í þessu efni. 
Með þessum frumvarpsdrögum býr 
kirkjan sig undir framtíðina og þær 
samfélagsbreytingar sem kunna að 
vera framundan, aukna fjölmenningu 
og breytt samfélag.  Það er nauðsyn-
legt,  bæði kirkjunnar vegna,  og sam-
félagsins sem hún starfar í.  Það eflir 
kirkjuna til framtíðar og gerir hana 
færari til þess að boða orð Guðs hreint 
og ómengað í samfélagi þar sem ýmsu 
óæskilegu kann að vera beint að fólki 
og okkar dýrmætasta arfi.  Það orð 
er fyrst og fremst kærleikur til allra 
manna, virðing fyrir lífi annarra og 
aðstæðum þeirra, boðun vonar í að-
stæðum fólks og trú á framtíðina.  
Þess vegna mun kirkjan ekki hrynja 
eins og venjulega er verið að spá.  Hún 
mun lifa vegna þess að erindi hennar 
er eilíft og sannleikur.

sr. Leifur Ragnar Jónsson,
sóknarprestur Patreksfirði 

KirKjan Mun liFa 
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Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is
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tölum saman er nýtt úrræði á 
vegum Kvíðameðferðarstöðv-
arinnar og Dags Bjarnasonar 

geðlæknis sem miðar að því að auka 
aðgengi almennings, þá sérstaklega 
fólks á landsbyggðinni, að gagnreyndri 
sálfræðimeðferð og ráðgjöf.  Um er að 
ræða fjarþjónustu þar sem viðtal við sál-
fræðinginn fer fram með öruggum hætti 
í gegnum myndfundi á internetinu með 
forritinu Kara connect og hentar þessi 
þjónusta einstaklega vel þeim sem hafa 
ekki tök á, eða kjósa ekki, að nota hefðu-
bundna sálfræðiþjónustu þar sem þarf 
að ,,heimsækja“ sálfræðinginn.  

Aðgengi að þjónustu sálfræðinga og 
geðlækna er af skornum skammti fyrir 
fólk á landsbyggðinni þótt þörfin sé tals-
verð. Margir þurfa að leggja í löng ferða-
lög til þess að leita sér aðstoðar fagfólks 
enda er lítið framboð af sálfræðingum 
og geðlæknum á landsbyggðinni. Tals-
verður tími getur farið í ferðir til og frá 
starfsstofu sálfræðinga með tilheyrandi 
vinnutapi og kostnaði.  Að auki finnst 
sumum fyrstu skrefin inn á biðstofu 
sálfræðinga erfið, sérstaklega í smærri 
byggðum þar sem allir þekkja alla. Ofan 
á þetta bætist svo hár kostnaður við að 
sækja viðtöl hjá sálfræðingum. Þrösk-
uldurinn að aðstoð er því oft ansi hár. 

Tölum saman er tilraun til þess að 
lækka þröskuldinn að því að leita sér 
faglegar aðstoðar vegna geðrænna vand-
kvæða og draga þannig úr þjáningu og 
skerðingu á lífsgæðum. Kostir þjónustu 
af þessum toga eru all nokkrir. Í fyrsta 
lagi má nefna aukið aðgengi.  Auðvelt 
er fyrir hvern sem er, hvenær sem er að 
bóka sig í tíma hjá sálfræðingi og hitta 
sálfræðing í gegnum internetið -allt 
sem þarf er nettengdur sími, spjaldtölva 
eða tölva með myndavél. Ekki er þörf á 
beiðnum heldur getur hver sem er sett sig 
í samband við Tölum saman. Viðmótið 
er þægilegt og því auðvelt er fyrir fólk 
á öllum aldri með mismikla reynslu af 
tölvum að bóka sig eða ,,mæta" í fjarvið-
tal. Skjólstæðingur þarf síður að huga að 
hlutum eins og opnunartíma móttöku, 

ferðum til og frá starfsstofu sálfræðings, 
fríi frá vinnu eða skóla, barnapössun 
o.s.frv. Í annan stað má nefna aukinn 
sveigjanleika. Hægt er að laga þjónustuna 
að þörfum einstaklingsins í auknu mæli, 
m.a. á þann hátt að fólk getur leitað sér 
aðstoðar þaðan sem það er statt hverju 
sinni eða í sínu eigin örugga umhverfi. Í 
þriðja lagi má nefna sparnað. Minni yfir-
bygging sálfræðiþjónustunnar skilar sér í 
ódýrari valkosti í meðferð, auk þess sem 
minni tími fer í ferðir til og frá starfs-
stofum sálfræðinga fyrir skjólstæðing, 
minni ferðakostnaður og minni fjarvera 
frá vinnu eða skóla. Í fjórða lagi má nefna 
aukna samfellu. Aukin samfella næst 
í meðferð, þ.e.a.s. að umhverfisþættir 
eins og veður eða samgöngur þurfa ekki 
lengur rjúfa samfellu í meðferð líkt og 

algengt er hérlendis. Skjólstæðingar geta 
,,mætt" í viðtal þrátt fyrir að bíllinn hafi 
bilað eða vegir ófærir.  Aðrir kostir eru 
að þetta gefur kosta á aukinni nafnleynd  

þeirra sem leita sér aðstoðar (enginn þarf 
að verða vitni að því að einhver fari inn 
á biðstofu sálfræðings eða geðlæknis) 
og þetta er sennilega umhverfisvænni 
kostur en að fara mislangar leiðir á farar-
tækjum. Þröskuldurinn að aðstoð lækkar 
með þessu móti. 

Hjá Tölum saman er lögð áhersla á að 
veita faglega og góða þjónustu en boðið 
verður upp á ráðgjöf, skimun, greiningu 
og gagnreynda meðferð hjá sálfræðing-
um. Þjónusta er ætluð landsmönnum, 
óháð búsetu, sem eru að glíma við geð-
ræn vandkvæði eða hvern þann sem 
telur sig þurfa á þjónustu eða ráðgjöf 
sálfræðings (eða geðlæknis) að halda. 
Fyrst um sinn munum við leggja áherslu 
á að ná til þess hóps fullorðinna sem er 
að glíma við kvíða og kvíðaraskanir (s.s. 

félagsfælni, ofsakvíða, víðáttufælni, þrá-
hyggju og árátturöskun) og svo þung-
lyndi. Jafnframt getur fólk leitað sér 
ráðgjafar sálfræðinga vegna ýmis konar 
mála, s.s skorts á sjálfstrausti, svefnvanda 
eða samskiptaerfiðleika. Enn fremur get-
ur fólk leitað til fjarþjónustunnar til að 
fræðast um eða fá  upplýsingar bæði sem 
aðstandandi einhvers sem er að glíma 
við geðræn vandkvæði eða fyrir sjálft sig. 

Stór hluti landsmanna hefur mjög 
takmarkaðan aðgang en núna hefur 
teymi sálfræðinga og geðlæknis tekið 
ákvörðun um að taka höndum saman og 
beita kröftum sínum til að efla þjónustu 
við fólk á landsbyggðinni. 

Nánari upplýsingar um Tölum 
saman er að finna á heimasíðu Tölum 
saman www.tolumsaman.is.

sÁlFræðiMeðFerð 
og rÁðgjöF Á netinu

tölum saman:

„Aðgengi að 
þjónustu 

sálfræðinga og 
geðlækna er af 
skornum skammti 
fyrir fólk á lands-
byggðinni þótt 
þörfin sé talsverð
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Trésmiðjan Stígandi

T
résmiðjan Stígandi á 
Blönduósi smíðar vand
aðar líkkistur, bæði  hvítar 
og spónlagðar með viðar
tegund að vali kaupanda. 

Kisturnar eru afgreiddar  fullbúnar, 
fóðraðar og með kodda, sæng og 
blæju. Líkklæði er einnig hægt að 
kaupa sé þess óskað. Kisturnar eru 
sendar daginn eftir pöntun hvert á 
land sem er.

Að sögn Guðmundar Arnar Sig
urjónssonar, eins eigenda Stíganda, 
afgreiðir fyrirtækið um 30 líkkistur 
á ári. Flestar eru keyptar í hér
aðinu, einhverjar fara á Blönduós og 
Hvammstanga, og svo eru nokkrar 
afgreiddar vítt og breitt um landið, 
meðal annars til Reykjavíkur. Segir 
Guðmundur að ástæðurnar fyrir því 
að líkkisturnar frá þeim nái svo langt 
út fyrir héraðið bæði vera gott orð
spor fyrirtækisins í líkkistusmíði og 
að verðið á þeim þyki afar hagstætt 
miðað við mikil gæði.

Starfsemi Trésmiðjunnar Stíg
anda hvílir á gömlum og traustum 
grunni. Fyrirtækið var stofnað árið 
1947 og hefur ávallt verið staðsett 
á Norðurlandi, en stofnendur þess 
komu þó úr Reykjavík. Í dag eru þrír 
starfsmenn fyrirtækisins í eigenda
hópnum en starfsmenn eru alls 13, 
meirihluti þeirra er trésmiðir.

Að sögn Guðmundar er starf
semin afar fjölbreytt en þó er sér
smíði á innréttingum mjög stór 
þáttur af starfseminni: „Við erum 
stærsti aðilinn á svæðinu í viðhaldi 
og nýsmíði og því mikið leitað til okk
ar varðandi alls konar verkefni. Við 
erum í raun þjónustufyrirtæki á vakt 
hér og það er feikilega mikið að gera.“

Trésmiðjan Stígandi tekur að 
sér allt sem við kemur byggingum 

og mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíða starfsmenn fyrir
tækisins nánast hvað sem er, allt 
eftir óskum viðskiptavina. Lögð er 
áhersla á vönduð vinnubrögð og 
persónulega þjónustu.

Innréttingar, tréstigar  
og sumarhús
Á heimasíðu Stíganda, stigandihf.is, 

má finna fróðlegar upplýsingar um 
ýmsar vörur fyrirtækisins. Áður eru 
líkkisturnar nefndar en auk þeirra 
framleiðir Stígandi til dæmis mikið 
af fallegum og vönduðum innrétting
um af ýmsu tagi. Þrautreyndir starfs
menn eru viðskiptavinum til ráðgjaf
ar varðandi efnisval og út færslu, en 
möguleikarnir eru endalausir.

Þá smíðar Stígandi tréstiga af öllum 

stærðum og gerðum þar sem nýtt er í 
senn nýjasta tækni og dýrmæt reynsla 
iðnmeistara fyrirtækisins af gömlu 
handbragði.

Enn fremur framleiðir Stígandi 
sumarhús og smáhýsi til flutnings 
hvert á land sem er. Meðal annars eru 
í boði svokölluð hraðhús, sem eru 55 
fermetra, byggð úr  tveimur  einingum 
sem eru smíðaðar á starfssvæði Stíg

anda og fluttar á byggingarstaðinn 
ásamt forsteyptum undirstöðum. 
Auðvelt er að bæta þriðju einingunni 
við hvenær sem er og stækka húsið 
þar með upp í 82 fermetra. n

Trésmiðjan Stígandi 
Húnabraut 29, Blönduósi 
Sími: 452-4123. 
Netfang: gummi@stigandihf.is 
Heimasíða: www.stigandihf.is

Vandaðar líkkistur 
á hagstæðu verði

Kynning
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um þessar mundir þegar 
land tekur að rísa og skuldir 
minnka eftir fjármálafárviðr-

ið er því haldið mjög á lofti að gera 
áætlanir. Nú mun vera unnið eftir 5 
ára fjármálaáætlun sem er jákvætt.  
Nú vil ég með greinarkorni þessu 
hvetja hæstvirtan samgönguráðherra 
að draga vegagerð á Íslandi úr þeim 
vítahring sem hún er í.  Það er ekki 
boðlegt árið 2017 með öllum þeim 
álögum á bíleigendur og flutningafyr-
irtæki að bjóða upp á þessa vegi sem 
eru tifandi tímasprengjur. 

Ekki má svo skilja að hjá vega-
gerð ríkisins sitji menn og nagi blý-
anta síður en svo. Hjá vegagerðinni 
vinnur gott fólk en,fjárveitingavaldið 
og stjórnendur vegagerðar verða að 
komast út úr moldarkofahugsuninni. 
Vinda sér í byltingarkennda sam-
gönguáætlun.

 Gera þarf vandaða áætlun um jarð-
gangnagerð og breikkun vega til þess 
að komast á þessa öld í vegagerð og 
eyða einbreiðum brúm.Þessi verkefni 
ættu að vera í algjörum forgangi ásamt 
listanum yfir hættulega vegi sem hafa 
verið vel skrásettir af Euro-Rap.

 Ekki er forsvaranlegt að bjóða veg-
farendum að aka vegi eins og t.d. má 
finna í Dölum vestur. Ég nefni kafl-
ana frá Breiðabólstað í Sökkólfsdal til 
Búðardals annars vegar og hinsvegar 
frá Bersatungu í Saurbæ að Skriðu-
landi.  Mjög hættulegir vegarkaflar og 

þar hafa orðið mjög alvarleg slys,og 
ekki spurningin hvort heldur hvenær 
fleiri banaslys verða á þessum vegar-
köflum. Ekki síst í ljósi stóraukinna 
flutninga og umferð ferðamanna.  Ég 
skora á flutningafyrirtækin að mynda 
bíla sína hlið við hlið á þessum vegar-
köflum og sýna hversu hættulegir þeir 
eru. Raunar eru það mannréttindabrot 
að rukka fullt gjald af svona vegleys-
um. Þannig kaflar eru reyndar víða 
um land en ég nefni þessa þar sem 
undirritaður þekkir til og hefur ekið á 
vörubifreið með lífið í lúkunum.

Það þarf ekki að fjölyrða um yfir-
burði jarðganga. Hvarvetna eru þau 
besti kostur með tilliti til heildarör-
yggis og rekstrarkostnaðar.  Ég tel að 
ávinningur af jarðgöngum hafi ver-
ið alltof varlega áætlaður á kostnað 
vegagerðar, því víða liggja hagsmunir í 
vegagerð. Það munu sjálfsagt til þver-
handarþykkar skýrslur um þessi mál 
sem ég læt öðrum eftir.  Auðvitað á 
nú að bjóða út þessi 20-25 göng sem 
á eftir að bora hér (já ég er líka að tala 
um Klettsháls og Bröttubrekku) um 
landið.  Nú er lag að fá góð tilboð.  

Vegagerðin ætti að taka annað rík-
isfyrirtæki til fyrirmyndar sem tók 
lán hjá norræna fjárfestingbankan-
um til að koma öllum sínum línum í 
jörðu. Þarna er góð áætlun á ferð og 
til fyrirmyndar.  Það væri lengi hægt 
að reikna þessa hagræðingu af jarð-
gangnagerð samfara björgun byggðar 

um landið.  Samtök sveitarfélaga ættu 
að leggja mun meiri áherslu á að jafna 
búsetuskilyrðin með mannsæmandi 
vegum með þokkalegu slitlagi og jarð-
göngum þar sem við á,áður en menn 
leggja í þann lúxus sem t.d. Sunda-
braut er.  Við erum jú sama þjóðin í 
þessu landi.

Einbreiðar brýr eru þjóðinni til 
skammar,setja ætti af stað áætlun 
um eyðingu þeirra. Það er fádæma 
getuleysi með nútíma afkastamiklum 
tækjum að enn skuli finnast dauða-
gildrur um allt land. Brýr sem jafnvel 

er hægt að breikka á einni nóttu með 
stórvirkum vinnuvélum.  Með stærri 
vatnföll  má nefna þann undrastutta 
tíma sem tók að brúa Múlakvísl eftir 
hamfarahlaup. Það er vel hægt að taka 
helmingi lengri tíma og setja tvíbreiða 
brú til bráðabirgða þar til ný tvíbreið 
hefur verið kláruð. Skerum nú upp 
herör gegn þessum dauðagildrum.

Nú kunna einhverjir að gera 
athugasemdir hvar eigi að fá aura fyrir 
þessu öllu saman. Lausnin er við fæt-
ur okkar. Með því að veiða u.þ.b. 250 
þúsund tonnum meira af þorski,líkt 

og við gerðum áratugum saman (450 
þús tonn samtals)  áður en skortveiði-
stefna hins hræðilega kvótakerfis dró 
úr okkur máttin. Þá eigum við fyrir 
þessum vegabótum og vel það. Það 
er fádæma aumingjaskapur að draga 
ekki björg í bú til að bæta kjörin. Því 
væri lag fyrir hæstvirtan samgöngu-
ráðherra að gera nú alvöru samgöngu-
áætlun með hæstvirtum sjávarútvegs-
ráðherra.  Orð eru til alls fyrst.

Virðingarfyllst. 
Stefán Skafti Steinólfsson Akranesi.

enn um vegabætur

breikkun, 
göng og brýr

Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf.  |  Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk. | Sími: 510 7700  |  momentum@momentum.is
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SVEIGJANLEG OG LIPUR
INNHEIMTUÞJÓNUSTA

Það er einfalt og auðvelt 
að prófa þjónustuna

- engin skuldbinding
- enginn dulinn kostnaður

Hafðu samband, við leysum málin með þér!

Af reynslunni verður þú ríkari!



Er rétt rakastig?

Rakamælir fylgir

Þurrktæki Rakatæki
Að meðaltali dveljum við 80% sólarhringsins innandyra. Rétt innivist
og stjórnun loftgæða getur því haft gríðarleg áhrif á heilsufar okkar. 

35%
afsláttur í febrúar

 Nú 19.385 kr

Tilboð
í febrúar frá kr44.990

(áður 49. 547)

Svissnesku rakatækin
Bresk þurrktæki

30
ára reynsla

1983 - 2013íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Til sjávar og sveita

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 
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Þorrablótið í Holti í Önundarfirði var haldið um 
síðustu helgi. Blótið var vel sótt að venju og eins og sjá 
má af myndunum, sem Helga Guðný Kristjánsdóttir 
í Botni í Súgandafirði tók bar ýmislegt á góma þegar 
litið var yfir farinn veg síðasta árið.

Vel sótt Þorrablótið í holti

Renault Clio
1,4 bensín, beinskiptur
Bluetooth, hraðastillir o.fl.
Skrd. 06/2015, Ek. 77.020 km.

Verð: 1.690.000 kr.

Honda CR-V Elegance 
4x4
2,0 bensín, sjálfskiptur
Hraðastillir, 18” álfelgur, bluetooth o.fl.
Skrd. 05/2011, Ek. 94.000 km.
Verð: 3.690.000 kr.
Afsl. 300.000 kr.

Tilboð: 3.390.000 kr. 

Honda Jazz Elegance
1,3 bensín, sjálfskiptur
15” álfelgur, sumar- og vetrardekk
Skrd. 05/2012, Ek. 77.048 km.

Verð: 1.890.000 kr.

Skoda Octavia St. 4x4
1,9 dísill, beinskiptur
Skrd. 10/2004, Ek. 253.729 km.

Verð: 790.000 kr.

Renault Captur
2,4 dísil, 1,5 dísil, beinskiptur
Bluetooth, GPS, hraðastillir, sumar-
og vetrardekk
Skrd. 12/2014, Ek. 29.000 km.

Verð: 2.650.000 kr. 

Ford Focus Titanium
Station
1,5 bensín, sjálfskiptur
Bluetooth, hraðastillir, upphituð 
frmrúða o.fl.
Skrd. 05/2015, Ek. 27.823 km.

Verð: 3.190.000 kr.

Honda Jazz Comfort
1,3 bensín, beinskiptur
Sumar- og vetrardekk
Skrd.06/2010, Ek. 77.598 km.

Verð: 1.490.000 kr.

Notaðir bílar

Skoðaðu úrval notaðra
bíla á www.brimborg.is

og fylgstu með okkur á facebook

Brimborg Akureyri Tryggvabraut 5, sími 515 7108 I www.notadir.brimborg.is

Opið frá kl. 8:00 – 17:00 virka daga 
og 12:00 – 16:00 laugardaga

Fáðu tilboð
í gamla bílinn þinn uppí

Spurðu söluráðgjafa
um fjármögnunarleiðir!



Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is



ÆSKU-
BRUNNUR
PRÓFAÐU NÝJU NIVEA
CELLULAR PERLURNAR

HYALÚRONSÝRA OG KOLLAGEN
STYRKJANDI PERLUR FYRIR

STINNARI, ÞÉTTARI 
OG UNGLEGRI HÚÐ

NIVEA.com


