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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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Merkileg

lukka!
Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Menning á Ísafirði
Félagslífið á Vestfjörðum er í miklum blóma á öllum sviðum. Menningarstarfsemi er fjölbreytt um allan fjórðunginn, leiklist, tónleikar,
myndlist og bókaútgáfa eru nánast við hvert fótmál. En þessir ísfirsku tónlistarmenn slá öllum öðrum við, að þeim ólöstuðum. Villi Valli,
Magnús Reynir og Baldur spiluðu af hjartans list í Edinborgarhúsinu á harmónikkudansleik Rauða krossins fyrir eldri borgana.

Ljósleiðari
bls. 2

Snjáfjallasetur
bls. 14

Vegagerð
bls. 9

VENT–AXIA VIFTUR
Lo-Carbon Silhouette 125

Centrif-duo

Silent

Hreint loft og velíðan
Það borgar sig að nota það besta

12in Wall fan

Hi-line

Sabre Plate

Fjölbreytt úrval af gæða viftum frá Vent-Axia fyrir eldhúsið, baðherbergið, skrifstofuna,
verkstæðið eða hesthúsið. Við aðstoðum ykkur við rétta valið.
DALVEGI 10-14 | 201 KÓPAVOGI | SÍMI 540 7000 | FALKINN.IS
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VATNAVEXTIR Í HESTFJARÐARÁ

VESTURBYGGÐ:

4 M KR Í STARFSLOKA-GREIÐSLUR
TIL FYRRVERANDI BÆJARSTJÓRA

Ljósleiðari á
Barðaströnd

U
B

æjarstjórn Vesturbyggðar hefur samþykkt starfslokasamning sem gerður
var við Ásthildi Sturludóttur, fyrrverandi bæjarstjóra. Í samkomulaginu
segir að þar sem ekki hafi komið til endurráðningar hennar sem
bæjarstjóra að bæjarstjórnarkosningum lokum eigi hún rétt á biðlaunum.
Fær Ásthildur greidd föst laun og yfirvinnu fram til 15. október 2018 eða í
3,5 mánuði. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálastjóra Vesturbyggðar í maí
2018 eru þessar greiðslur samtals 1.146 þús krónur á mánuði. Samtals eru því
starfslokagreiðslurnar 4 milljónir króna.

nnið er að því leggja ljós
leiðara á Barða
strönd. Er
það liður í sérstöku átaki á
landsvísu með stuðningi ríkisins þar
sem Fjarskiptasjóður styrkir einstök
verkefni.
Davíð Rúnar Gunnars
son, verk
efnisstjóri og slökkviliðsstjóri á Pat
reks
firði hefur farið yfir kostnaðar
áætlun
ljósleiðaraverkefnisins
á
Barðaströnd. Samkvæmt áætluninni
er heildar
kostnaður á
ætlaður 24
milljónir króna. Fjarskiptasjóður
styrkir verk
efnið um 13,5 milljónir
króna. Vestur
byggð mun greiða allt
að 5 milljónir króna og mismuninn er
áætlað að notendur greiði með tengi
gjöldum. Lög
heimili og fyrir
tæki á
Ströndinni munu greiða 250 þúsund
króna í tengigjald og sumarbústaðir
350 þúsund krónur. Davíð segir ap
stefnt sé að því að verkefninu verði
lokið næsta vor og þá verður komið
gott ljósleiðarasamband frá Kleifa
heiði inn ströndina að Auðshaugi.

Þ

rátt fyrir að kominn sé vetur með frosti og snjó er ekki svo langt síðan
að hlýindi voru um land allt. Fyrir þremur vikum voru vatnavextir í
Hestfjarðará í kjölfar mikillar úrkomu dagana á undan.

Flott jólaföt,
fyrir flottar konur

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
www.belladonna.is

Trésmiðir

- frábært tækifæri Fyrirtækið er vel búið og selst með tækjum, lager
og því sem þarf til rekstursins.
Selst á mjög góðu verði.
Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sigurjónsson í síma 894-2313
og í tölvupóst: tvverk@simnet.is

LISTASKÓLI RÖGNVALDAR
ÓLAFSSONAR 25 ÁRA
L

istaskóli Rögnvaldar Ólafs
sonar er fyrsti skóli sinnar
tegundar á Íslandi. Skólinn var
stofnaður árið 1993. Árinu áður höfðu
listáhugafélögin Litli leikklúbburinn
og Myndlistarfélagið á Ísafirði ráðist
í það stórvirki ásamt Djúpbátnum að
kaupa Edinborgarhúsið. Edinborgar
húsið var með stærstu og glæsilegustu
timburhúsum á Íslandi þegar það var
byggt 1907 og það var fyrsti íslenski
arkitektinn Ísfirðingurinn Rögnvaldur
Ólafsson sem teiknaði húsið.
Myndlistarfélagið var stofnað 1984
og hafði rekið sýningarsalinn Slunka
ríki í Aðalstræti 22 frá árinu 1985 og
hafði það í stofnskrá sinni að standa
að kennslu og kynningu myndlistar.
Svipað var uppá teningnum hjá LL

á sviði leiklistar og sameinuðust fé
lögin ásamt tónlistarskóla Margrétar
Gunnars
dóttur um að stofna Lista
skóla Rögn
valdar Ólafs
sonar 5.
desember 1993. Það þekktist ekki á
þeim tíma að fleiri listgreinar væru
kenndar undir sama þaki en í takt
við tíðarandann tóku fleiri skólar upp
þetta form nokkru seinna þ.á.m. Lista
háskólinn.
Skólinn komst í skjól Edinborgar
hússins 1999 en þá var vinnan við
að gera upp húsið og breyta því í
menningarmiðstöð komin vel á veg
og óx starfsemi skólans ár frá ári. Um
skeið tók skólinn að sé myndmennta
kennslu fyrir Grunn
skólann Ísa
firði
og stóð að þeirri nýung að bjóða upp
á list
dans
kennslu árið 2001 en það

þekktist ekki fyrir utan Reykjavíkur
svæðið.
Það má segja að á þessum 25 árum
hefur starf
semin vaxið það mikið
samhliða vexti Edinborgarhússins að
hús
næði er komið að þol
mörkum.
Nemendur í föstu námi eru um 160
þetta árið og megináhersla er lögð á
tónlist og dans en auk þess er boðið
upp á fjölbreytt val námskeiða yfir
vetrarmánuðina þ.á.m. í myndlist.
Það er ærið til
efni til að fagna og
hyggst skólinn fagna því ásamt 100 ára
fullveldi.
Margrét Gunnarsdóttir hefur stýrt
skólanum frá upp
hafi og kennt á
píanó og tengdar greinar. Aðrir fastir
kennarar í dag eru Guðrún Jónsdóttir
sem kennir söng og tónfræði,

3

6. desember 2018

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

FRÁBÆR
JÓLATIhLeBimOsóÐkn
Komdu í

ti
Öll sæ
a
og b k t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
eg
l
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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LEIÐARI

Fullveldið 1918 – þegar
sjálfstæðisbaráttunni lauk

Á

laugardaginn voru liðin rétt 100 ár frá því að
Íslelndingar fengu fullveldið. Í raun lauk þá
sjálfstæðisbaráttunni. Konungsambandið
við Dani var aðeins táknrænt og hafði enga þýðingu
varðandi vald þjóðarinnar yfir eigin málum. Það er
að sumu leyti óvenjulegt hvernig Íslendingar sóttu
fullveldið. Það var án allra vopnaðra átaka við Dani.
Raunar var tog
streitan í að
draganda full
veldis
samningsins ekkert ó
skap
lega harð
vítug, þótt á
köflum hið danska vald væri tregt í taumi.
Meira að segja gátu Íslendingar fengið fullveldi 10 árum fyrr ef þeir
hefðu ekki af þvermóðsku fellt uppkastið 1908. Þá eins og nú eru stjórn
málin ekki alltaf útreiknanleg. Þegar uppkastið lá fyrir sáu sumir pólitísk
tækifæri fyrir sig í því að snúast gegn því og töluverður hiti var í kosninga
baráttunni fyrir alþingiskosningarnar 1908 þar sem kosið var um upp
kastið. Það er ekkert nýtt að hægt er að láta umræðu um mál snúast um
aukaatriði og minniháttar mál.

Erfiðar aðstæður

Það voru ótrúlega miklir erfiðleikar sem steðjuðu að landi og þjóð á
þessum tómamótum. Fyrri heimsstyrjöldinni lauk aðeins þremur vikum
fyrir fullveldisdaginn. Styrjöldin varð Íslendingum erfið efnahagslega og
þrengdi að þjóðinni, var þó ekki af miklu að taka. Íslendingar voru fá
tækastir allra Norðurlandaþjóða á þessum tíma að Finnum undanskildum
sem rötuðu í þá miklu ógæfu sem borgarastyrjöld fylgir. Íslendingar voru
ekki nema hálfdrættingar á við Dani mælt í landsframleiðslu á mann.
Landið var nánast gersneytt innviðum sem nauðsynlegir eru hverju þjóð
félagi. Vegakerfi var ekki til, né brýr eða byggingar og opinber þjónusta
var ekki upp á marga fiska. Það voru aðeins 20 ár síðan vistarbandið leið
undir lok, sem stagaði almenning niður sem ódýrt vinnuafl á forræði hús
bænda.
Árið 1918 varð Kötlugos frá miðjum október og því lauk skömmu
fyrir fullveldisdaginn. Spænska veikin kom til landsins nokkrum dögum
eftir að Kötlugosið hófst. Hvorki meira né minna en 63% íbúa í Reykjavík
veiktust og 500 manns létust á fyrstu 6 vikunum.
Og ekki var ein báran stök. Ofan í erfiðleikana sem fylgdu heims
styrjöldinni, Kötlu gosi og spænsku veikinni komu fádæma vetrarhörkur
veturinn 1918/19. Það var ekki mulið undir fámenna þjóð snauð af því
sem þá gaf helst góð lífskjör.

Framfarir engu líkar

Þrátt fyrir allt hafa framfarirnar á öllum sviðum frá 1. desember 1918
verið einsdæmi í Íslandssögunni og auk þess með því mesta sem gerst
hefur á heimsvísu. Meðalævilengd hefur lengst um liðlega 30 ár frá full
veldinu og er ein sú hæsta í heimilun og komin yfir 80 ár. Mannfjöldi
hefur nærri fjórfaldast. Verg landsframleiðsla á mann hefur 18 faldast.
Það eru til ágætar upplýsingar um hagtölur frá 1945 og einkaneysla hefur
11 faldast pr mann frá þeim tíma. Samneyslan hefur aukist enn meira eða
22 faldast. Það þýðir að byggt hefur verið upp viðmikið opinbert kerfi
og mörgum sviðum til þess að bæta lífsskilyrði landsmanna. Almanna
tryggingar, heilbrigðisþjónusta, menntastofnanir, fjarskipti, raforkukerfi
og samgöngur. Allt þetta þurfti að byggja upp frá grunni, ólíkt flestum
öðrum þjóðum í Evrópu. Þá má ekki líta framhjá því að dreifing verð
mætanna og almennur jöfnuður er með betra móti í samanburði við aðrar
þjóðir. Er með því ekki haldið fram að þar sé allt sem best verði á kosið.

Auðlindir og verslun

Grunnurinn að efnahagslegum framförum var lagður með nýtingu
fiskimiðanna. Án þeirra höfðu Íslendingar lítið fram að færa sem hægt
var að breyta í verðmæti. Annað sem stendur upp úr þegar greint er hvað
varð til þess að fátæk þjóð reis til mikillar velferðar á innan við einni öld
er að framfarirnar eru sóttar til útlanda. Það voru og eru viðskiptin við
erlenda markaði sem standa undir verðmætunum. Af þeim sökum hefur
það verið vegferð þjóðarinnar að sækjast eftir frjálsri verslun fyrir okkar
helstu afurðir. Aðildin af EFTA og síðar að EES eru lífskjarasamningar.
Einangrun skilar ekki miklu í bættum lífskjörum.
Sjórinn er okkar helsta auðlind. Í hann höfum við sótt fiskinn og enn
getur þjóðin sótt bætt lífskjör í verðmæti sem fiskeldi gefur af sér. Þá eru
augljósir möguleikar á því að afla góðra tekna með raforkuframleiðslu
bæði með framleiðsluvöru hér innanlands og með sölu rafmagns til er
lendra markaða. Loftslagsmálin í heiminum vinna frekar með okkur en
móti þar sem loftslagsmengun verður minni með því að nýta auðlindir
landsins en ef þær verða látnar ónýttar. Fjórða atriðið sem tengist auð
lindum er sjálf náttúran sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferða
menn.
Framtíðin á næstu öld fullveldisins er björt, möguleikarnir til áfram
haldandi bættra lífskjara hér á landi eru miklir. Auk þeirra verðmæta sem
náttúrulegar auðlindir gefa kost á er rétt að hafa í huga að menntun og
hugvit eru á háu stigi hérlendis og í þeim eru mikil verðmæti.
Því má aldrei gleyma að fullveldi og sjálfstæði grundvallast á alþjóð
legum samskiptum en ekki einangrun.
Kristinn H. Gunnarsson

15. tölublað
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Listasafn Ísafjarðar sýnir verk Sigrid
Valtingojer í Gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði

S

ýning á
verkum
Sigrid
Valtingojer
í
sal
Listasafns
Ísafjarðar
í
Gamla
s j ú k r a nú s i nu
við Eyrartún var
opin í nóvember og verður aftur í janúar
2019. Sýningin er samvinnuverkefni
Listasafns ASÍ og Listasafns Ísafjarðar.
Sigrid Valtingojer (1935-2013)
fæddist í Teplitz í Tékklandi en var búsett
í Þýskalandi á árunum 1945-1961. Hún
stundaði nám í Frankfur/main, Institut
für modegrafik á árunum 1954-1958.
Hún fluttist til Íslands árið 1961 og
vann við auglýsingateiknun fyrstu árin.
Sigrid lauk námi frá Myndlista- og
handíðaskóla Íslands 1979 og kenndi
við grafíkdeild skólans á árunum
1986-2001.
Hún var gestakennari
og gestalistamaður við Kyoto Seika
listaháskólann í Kyoto 1990 og stundaði
framhaldsnám við Winchester School
of Art í Barcelona 2001-2002.
Sigrid stofnaði eigið verkstæði
og vann þar til dauðadags. Hún
vann verk sín með mismunandi
tækni og í Listasasafni ASÍ er að
finna ætingar/akvatintur, dúkristur,
tréristur, frottageverk, carbarundum

og þurrnál. Íslenskt landslag var
uppspretta margra verka hennar.
Hún einfaldar og stílfæra form
náttúrunnar eða brýtur þau upp
og endurraðar þeim. Sigrid var
heimsborgari, ferðaðist mikið og
sýndi verk sín víða erlendis. Hún hélt
einnig fjölda einkasýninga hér á landi
og verk eftir hana eru í eigu helstu
safna á Íslandi og víða um heim.
Umhverfis- og friðarmál voru henni
hugleikin. Hún var ötul baráttukona
fyrir frjálsri Palestínu og fór þangað
sem sjálfboðaliði árið 2003. Hún hélt
sýningar fyrir málstaðinn hér á landi
og í Þýskalandi.

MINNINGARORÐ UM
LISTFERIL SIGRIDAR
VALTINGOJER
Örlög eða tilviljun réðu því að Sigrid
skolaði á land á Íslandi og það var ást við
fyrstu sýn. Hún sagði síðar að henni hafi
fundist að þannig hlyti heimurinn að hafa
litið út þegar sköpun hans átti sér stað.
Hér átti Sigrid farsælan starfsferil
sem auglýsingateiknari í hátt á annan
áratug en settist síðan í grafíkdeild
Myndlista- og handíðaskóla Íslands.
Hún var því komin vel á fimmtugsaldur
þegar hún útskrifaðist
árið 1979
og hóf sjálfstæðan listferil á eigin
grafíkverkstæði. Þar naut hún langrar
reynslu sinnar við teikniborðið en
teikningin er undirstaða grafíklistarinnar.
Hún vakti athygli fyrir afar vönduð og
öguð vinnubrögð og náði á skömmum
tíma skjótum frama í list sinni. Hún
varð fyrst íslenskra grafíklistamanna til
að einfalda og stílfæra form náttúrunnar
þannig að eftir stóð aðeins kjarninn einn.
Einföld og sterk verk sem túlka má sem
almenn fyrirbæri fremur en ákveðið
nafngreint landslag. Um 1993 tók hún
að brjóta upp náttúruformin og klippti
í sundur ætingarplötur, felldi þær saman
að nýju og dreifði um flötinn. Þörfin
fyrir meiri tjáningu í lit leiddi til þess
að hún sneri sér að tréristunni en með
henni gafst henni kostur á að nota fleiri
liti og samtímis fjarlægjast enn meir hinn
sýnilega veruleik.
Hrafnhildur Schram

Vestfirska vísnahornið
Þ

að þarf ekki að fara langt
eftir efnivið í vísnaþáttinn.
Sexmannafundurinn
á
Klausturbar eiginlega semur nánast af
sjálfu sér hverja vísuna á fætur annarri.
Jón Atli Játvarðsson, Reykhólum var
ekki lengi að leggja út af því efni:
Blaðamenn þurf ' ekk' að leita að
lús,
en langar nú mest til að þegja.
Klausturnefnd Alþingis komin í hús
og kann frá of mörgu að segja.
Það er ekki ofmælt að frá of mörgu
var að segja á þeim fundi.
Jón Atli bætir svo við með þessum
mergjaða bálki:
Heldur braut á hástokknum,
hrekst nú fley við orðið.
Sópa má hjá Miðfloknum,
svo megi leggja á borðið.
Enn er von á illdeilum
inn við þingsins stólinn.
Kyngt mun fleiri kokteilum
á knæpum fyrir jólin.
Kenndu innra þrek og þrótt
í þrepaskiptum lausnum.
Leiddust út í ljúfa nótt,
með líkjörinn í hausnum.
Skildu opnar gáttir gríns,
grannar illa tættir.
Benda á sakir brennivíns
og bjóða góðar sættir.
Gunnar Bragi Barbershop
bara vill nú gleyma.
Undir rúmið renndi kopp,
en rak á milli heima.
Og enn yrkir Jón Atli:
Til skýringar þá er hestur merki
Miðflokksins.
Ætlar þessu aldrei að linna?
Lítil von til vendingar
og væntingarnar miður.
Í króknum suð'r af Klausturbar
er klárinn lagstur niður.
Heldur dapur hefst nú við,
haldinn sóttarfjára.

Með brotinn hóf og blásinn kvið
og blöðrur vítt um nára.
Misskilning í merkjum sjá
mikið varnir skána.
Hart er ganga hælar á
húðinni á grána.
Sýnist mörgum tapað tafl,
tilsvörin í voða.
Sprunginn klár við klausturgafl,
í kjaftinum er froða.
Jón Atli var ekki hættur og endaði
með erfiljóði um Miðflokkinn:
Brotnar málmur miðju
móðu hrossi fatast.
Froða gnasa og gapa,
gneistar augna fölna.
Sálnahirðir hulsar,
heilar mold af spaða.
Mörgum ljóst ei líkar
líkræða yfir hrossi.
Látum þetta gott heita um mál
málanna og snúum fáki vorum inn
í Djúp. Indriði á Skjaldfönn var
snemma í því að senda ljóðabréf sitt og
var það samið áður en Klausturhríðin
skall á:
Að þessu sinni mun ég eingöngu
fjalla um stéttarbræður mína, bændur
og ekki í kot vísað. Fyrir hálfum
mánuði komu til mín þrír garpar af
Ströndum til að rýja féð, þeir Ragnar
á Heydalsá, Reynir í Miðdalsgröf
og Sigmundur í Lyngási. Gekk það
allt með ágætum og fóru myndir af
atburðum á fésið og þá kvörtuðu
áhorfendur yfir því að vísur skorti.
Reyni ég hér að bregðast við því. Ef
einhver umræddra afreksmanna vill
setja kveðskapinn á fésið er það mér
að meinalausu.
Komu á bæinn kappar þrír
að klippa sauði mína,
afreksverkin ekki rýr
upplagðir að sýna.
Reynir Björnsson byggir Gröf
bóndi firnatraustur.
Aldrei fer á ystu nöf
eða í skyndiflaustur.
Simmi margar kúnstir kann
kræfur vill ei doka.

Leggur ærnar harður hann
og hendir ull í poka.
Mjög mikilvægt er við rúning að
sem fljótlegast og léttast sé að leggja
kindina. Ragnar á Heydalsá hefur,
eins og öll hans ættmenni hans sem
ég þekki, tileinkað sér það gullvæga
lífsviðhorf að betur vinnur vit en
strit. Vannst honum best hér ef ærin
kom í loftköstum, hagræddi hann
henni þá áður en hún snerti gólfið,
greip klippurnar og hóf rúning allt á
fáeinum sekúndubrotum og ég slapp
við allt erfiðið.
Fimur, slyngur, hraustur, hár
hannar lausn sem dugi.
Ragnar er í kolli klár
klippir ær á flugi.
Aðalsteinn Valdimarsson, skáld
og bóndi á Strandseljum, er einstakur
iðjumaður, er snemma á fótum og
lengi að á kvöldin og þýðir lítið að
hringja í hann fyrr en undir miðnættið
eins og þessi vísa, ort um það leyti, ber
með sér.
Víst er hann til verka fús
vaskan bónda teljum.
Ei er kominn enn í hús
Aðalsteinn á Seljum.
Indriði endar bréf sitt með vísu
um innflutning á hráu kjöti, sem
er mjög til umræðu og hafa gengið
dómar þar sem ríkið er dæmt fyrir að
ganga of langt í banni. Það eru samtök
kaupmanna sem hafa beitt sér fyrir
innflutningi og herja á ríkið. Indriði
fer ekki í felur með skoðun sína á
málarekstri kaupmanna samtakanna.
Það löngum var sagt að klók er hún
kaupsmannslundin
til klækjaverka er notuð hver
vökustundin.
Og til þess að kleift sé að safna gróða
án grensu.
má gæða sér á kamfýlóbakter og
svínaflensu.
Með
þessum
ákvæðaorðum
bóndans í Skjaldfannardalnum er
sleginn botninn í þennan vísnaþátt.
Góðar kveðjur í fyrstu dögum
síðbúins vetrar.
Kristinn H. Gunnarsson
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Hvaða bækur skyldu
þetta nú vera?
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Aðalfundur Félags Árneshreppsbúa

A

ðalfundur Félags Árnes
hrepps
búa fyrir árið 2018
var haldinn sunnu
daginn
4. nóvember í Agoge
salnum í Lág
múla. Ríflega 50 fé
lags
menn mættu
til fundarins sem hófst að vanda með
að formaður félagsins, Kristmundur
Krist
munds
son frá Gjögri, minntist
látinni sveitunga frá síðasta aðalfundi.
Gestir minntust látinna með stuttri
þögn um leið og risið var úr sætum.
Guðmundur Þ. Jónsson, frá Fögru

brekku, var skipaður fundarstjóri en
hann hefur stýrt öllum aðalfundum
félagsins af röggsemi í ríflega áratug
auk þess að hafa sinnt embættinu af
og til mörgum sinnum á árunum á
undan.
Að venju las fundarritari, að þessu
sinni Ívar Bene
dikts
son frá Gjögri,
upp fundargerð aðalfundar síðasta árs.
Í forföllum gjaldkera, Unnar Pá
línu Guðmundsdóttur frá Munaðar
lesi, gerði Guðrún Gunnsteinsdóttir

stjórnarmaður frá Bergistanga, grein
fyrir reikningum síðasta starfs
árs.
Þar kom m.a. fram að tap á rekstri fé
lagsins síðasta árið hafi verið ríflega
470 þúsund krónur. Eigin fjárstaða fé
lagsins er engu að síður sterk. Er það
ekki síst að þakka félagsmönnum sem
staðið hafa þétt á bak við félagið.
Kristmundur formaður gerði grein
fyrir starfssemi félagsins á síðasta ári.
Félagið gaf að vanda út tvö fréttabréf
sem send voru til allra félagsmanna en
þeir eru um 900. Einnig stóð félagið
fyrir velheppnaðri jólatréskemmtun
í upp
hafi að
ventu og ár
legri árs
há
tíð sem að þessu sinni var var haldin
í veislusalnum í Rúgbrauðsgerðinni.
Næsta árs
há
tíð verður að ó
breyttu
haldin 2.mars 2019 en óvíst er um
samkomustað þar sem veislusalur
Rúgbrauðsgerðarinnar hefur verið
seldur til BHM og starfssemi sem þar
hefur verið aflögð. Jólatréskemmtun
fé
lagsins verður hins
vegar haldin
laugar
daginn 24. nóvember nk og
verður að vanda í veislusal Vídalíns
kirkju í Garðabæ.
Krist
mundur sagði að sí
vaxandi
kostnað til útsendingu fréttabréfsins
vera umhugsunarefni en það kostaði
fé
lagið á liðnu starfs
ári á fjórða
hundrað þúsund að senda bréfið út.

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill panel fyrir blöndblönd
unartæki og
sturtustangarsett.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás
fylgir.

Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Bréfið er eitt A4 blað samanbrotið.
Enn
fremur kom fram í máli að
félagið hafi í tvígang á árinu auglýst
fjöruplokk í Ár
nes
hreppi og tóku
stjórnarmenn þátt í bæði skiptin auk
fjölda hreppsbúa og gesta. Einnig fékk
fé
lagið beiðni frá RÚV um að það
mætti nota mynd
efni úr heimildar
mynd félagsins, Árneshreppur1, í
þáttum RÚV. Á beiðnina var fallist.
Að lokum þakkaði Krist
mundur
fé
lags
mönnum fyrir stuðning við
fé
lagið á árinu auk þess sem hann
þakkaði þeim fyrir sem gáfu happa
drættisvinninga á árshátíð félagsins í
mars.

Reikningar og skýrsla
stjórnar var samþykkt sam
hljóða.

Kristmundur Kristmundsson var
endurkjörin formaður félagsins næsta
starfsár. Auk hans voru kjörin í stjórn
Böðvar Guðmundsson frá Ófeigs
firði, Guðrún Gunnsteinsdóttir frá
Bergistanga, Guðbrandur Torfason frá
Finnbogastöðum, Ívar Benediktsson
frá Gjögri, Jensína Hjaltadóttir frá Bæ,
Sigríður Halla Lýðsdóttir frá Djúpa
vík og Unnur Pálína Guðmundsdóttir
frá Munaðar
nesi. Arnar Ágústs
son
frá Steinstúni og Gíslína Gunnsteins

dóttir frá Bergistanga voru endur
kjörin skoðunarmenn reikninga.
Lýður Sörlason frá Gjögri þakkaði
stjórn félagsins fyrir dugnað að halda
starfs
semi fé
lagsins gangandi undir
liðnum önnur mál. Arinbjörn Bern
harðsson frá Norðurfirði og eigandi
ferðaþjónustunnar Urðartinds tók
stutt
lega til máls og hvatti Ár
nes
hrepps
búa og fé
lags
menn til dáða.
Hann bað fólk um að líta til þess já
kvæða. Þá væri framtíð Árneshrepps
björt.
Eftir að Guðmundur fundarstjóri
sleit fundi nutu gestir veitinga af
glæsilegu veisluborði Ásdísar Hjálm
týsdóttur, röbbuðu saman og horfðu
á upptöku frá 50 ára afmælisfundi fé
lagsins árið 1990.

Verðdæmi
Verðdæmi
Stærð 80x80 cm Stærð 80x80 cm

64.900

49.900

Vandaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás. Einnig fylgir
sturtustangasett.

Sturtuklee úr öryggisgleri með hvítu gleri í
baki. Rennihurð með 8
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás.

Stærðir
70 x 90 cm.

Stærð
90 x 90 cm.

Verð
Verð
Stærð 70x90 cm Stærð 90x90 cm

73.900

83.900

Gæði, úrval
& gott verð
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Ný bók frá Vestfirska forlaginu til heiðurs vestfirskum vegavinnumönnum:

Brautryðjendur
fyrir vestan

E

in af þeim sjö bókum sem
Vestfirska forlagið gefur út í
flóðinu að þessu sinni nefnist
Brautryðjendur fyrir vestan. Hún er
út gefin til heiðurs vestfirskum vega
vinnumönnum:
Verkstjórunum,
ráðskonunum,
vinnukonunum,
tippurunum, hefilsstjórunum, gröfu
mönnunum, bílstjórunum, jarðýtu
stjórunum, snidduhleðslumönnunum
og öllum öðrum sem lögðu hönd
á plóg. Þar á meðal hinum mörgu
strákum sem byrjuðu sinn feril í vega

vinnunni. Veg
far
endur koma einnig
nokkuð við sögu við ýmsar aðstæður.
Engu er líkara en fjöldi vestfirskra
vega hafi verið greyptir í landið þegar
landnámsmenn komu. Svo inngrónir
eru þeir landslaginu i dag. Vestfirskir
vegir voru almennt snilldarlega lagðir
og bera höfundum sínum gott vitni.
Og hafa komið Vestfirðingum að ótrú
lega góðum notum. Hvernig hefðu
Vestfirðir verið án vega? Óbyggilegir.
Þarf ekki annað en líta til Hornstranda
í þeim efnum.
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Kæli- & frystiklefar
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Í öllum stærðum

Funahöfða 7, 110 Reykjavík

Sími 577 6666
Ný tískuvöruverslun fyrir konur
í stærðum 14/42 - 32/60

4.990 kr.

5.490 kr.

9.900 kr.

Kíktu á vefverslun okkar á voxen.is
Sendum um land allt!

5.990 kr.

11.990 kr.

6.490 kr.

17.490 kr.

6.490 kr.
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með ólíkum hætti. Verður fjallað um
hvert þessara atriða hér a eftir.

Auðlindarenta í veiðum og
vinnslu

S

íðastliðið vor var reynt að koma
lækkun veiði
gjalda í gegnum
þingið. Fékk sú til
raun hægt
andlát eftir að flett hafði verið ofan af
því. Gallar núgildandi laga um veiði
gjöld eru þó slíkir eftir kukl við þau
á undanförnum árum til að færa eig
endum útgerðanna aftur það lítilræði
af auðlindarentu fiskveiða, sem þjóðin
fékk með lögum um veiðigjöld 2012,
að breyting á þeim var óhjákvæmileg.
Boðaðri endurskoðun laganna var því
beðið með nokkurri eftirvæntingu.
Í því frumvarpi til laga um veiði
gjöld sem liggur frammi er margt til
bóta. Snúið er aftur til þeirrar hugsunar
að hlutverk laganna sé að skilgreina
þann hluta virðis
auka í sjávar
út
vegi
sem rekja má til auðlindarinnar og að
reikna þjóðinni hlut
deild í honum.
Frumvarpið þróar aðferð til þessa, sem
er til mikilla bóta frá því sem áður var,
þótt ekki sé hún gallalaus.
Í frumvarpinu er hins vegar ekki
svarað þeirri spurningu hvert sé rétt
mætt tilkall þjóðarinnar til arðs af auð
lindinni. Í stað þess er sett fram reikni
regla sem miðast við meðaltal síðustu
ára, nokkurs konar “Status Quo” í því
efni. Það skortir vilja, getu eða þor til að
taka á stóru spurningunni í þessu máli,
þ.e. hvaða tilkall á þjóðin til arðs af
sinni eigin auðlind? Frumvarpið, ef að
lögum verður, getur hins vegar skapað
grunn fyrir málefnalega umræðu um
þá spurningu í stað karps um tækni
legan tittlingaskít eins og verið hefur.

Um aðferðafræði o.fl.

Frum
varpið felur í sér að stefnt
er að því að finna þann arð sem rekja
má til réttar á nýtingu fisk
veiði
auð
lindarinnar eftir að greidd hafa verið
aðföng, vinnulaun og fjármagns
kostnaður þmt eðli
legt endur
gjald
fyrir fjármagn. Þetta er skilyrði þess að
unnt sé að telja veiðigjöldin auðlinda
gjöld. Horfið var frá þessu með fyrstu
breytingum á lögunum frá 2012 undir
því yfirskini að slíkt væri of flókið í
framkvæmd. Í stað þess var stofn veiði
gjalda miðaður við bókhaldsstærð sem
ræðst af fjármálalegum froðufærslum
og er mótanlegur af hagsmunaaðilum.
Þannig tókst að lækka veiðigjöldin þar
til skepnan snerist gegn skapara sínum
og gengishagnaður kom honum í koll.
Stór
út
gerðin krafðist breytinga, sem
leiddi til óðagotsins í sumarbyrjun.
Þótt frum
varpið byggi á sömu
hugsun og lögin frá 2012 víkur það frá
þeim í nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi
er horfið frá því að leggja raunhæft mat
á þann hluta rentu í sjávarútvegi sem
fluttur er til fisk
vinnslu eða fisk
sölu
vegna markaðsbrests og eignartengsla.
Í öðru lagi eru frá
vik í því hvernig
kostnaður við fjármagn er fundinn eða
áætlaður. Í þriðja lagi er mismunur í
því hvernig rentu eða veiði
gjaldi er
deilt niður á fiskitegundir og í fjórða
lagi er skipting fiskveiðirentunnar milli
útgerðar og eiganda auðlindarinnar

Auðlindarenta myndast þegar að
gangur að nýtingu auðlindar er tak
markaður t.d. náttúrulega, svo sem í
virkjun vatnsfalla, eða með lögum eins
og í úthlutun fiskveiðiheimilda. Með
óheftum aðgangi allra að auðlindum
og full
kominni sam
keppni myndast
ekki auðlindarenta.
Nær öll fiskvinnsla í landinu er í eigu
útgerða eða öfugt eða útgerð og vinnsla
er í eigu sama aðila. Stór hluti “er
lendra” kaupenda íslenskra fiskafurða
eru félög í eigu fiskútflytenda. Eigna
tengslin gera það mögulegt að flytja
rentuna frá veiðunum til vinnslunnar
eða hinna “er
lendu” kaup
enda með
verð
lagningu í við
skiptum tengdra
aðila. Án eignartengsla og með sam
keppni um kaup á fiskafurðum væri
engin fiskveiðirenta hjá vinnslunni eða
kaupendum afurðanna. Mat á heildar
rentu af fisk
veiðum getur því ekki
byggst á veiðunum einum saman og
nauðsynlegt er að leggja mat á rentu í
veiðum og vinnslu í heild sinni.
Í lögunum frá 2012 var farin sú leið
að meta rentu í vinnslu og veiðum með
sama hætti. Frá heildartekjum án inn
byrðisviðskipta var dreginn kostnaður
þmt fjármagnskostnaður í veiðum og
vinnslu. Þar sem öll rentan á uppruna
í veiðunum var henni jafnað niður á
aflamagnið. Sumir sem ekki skildu eða
vildu ekki skilja þessa aðferð héldu því
fram að með þessu væri verið að leggja
veiði
gjald á vinnsluna sem er ekki
rétt. Ekkert fyrirtæki sem hafði ein
göngu tekjur af vinnslu en ekki veiðum
greiddi veiðigjald.
Í frumvarpinu er vikið af þessari
leið og rentan nær eingöngu reiknuð
út frá veiðunum. Með því er litið fram
hjá því að verð til vinnslu eða sölu milli
tengdra aðila er lægra en eðlilegt er og
rentan í fisk
veiðum van
reiknuð sem
því nemur. Fiskverð er oft talið vera
a.m.k. 20% undir markaðsverði fyrir
botnfiskafla og að munurinn sé enn
meiri fyrir uppsjávarafla. Að milliverð
lagning eigi sér stað er viðurkennt í
frumvarpinu og reynt að bæta úr því
með því að reikna 10% álag á rentu
uppsjávartegunda. Þessi leiðrétting er
þó ó
full
nægjandi. Það eru ekki góð
vinnubrögð að líta fram hjá augljósum
staðreyndum sem skipta miklu máli og
nota ekki tiltækar aðferðir til að taka
þær til greina. Með því er litið fram hjá
hluta þeirrar auðlindarentu sem þjóðin
á tilkall til og lögð blessun yfir vafasamt
atferli þótt löglegt kunni að vera.
Hvati er þegar fyrir hendi til van
reiknings á söluverði með milliverð
lagningu m.a. vegna tengingar launa
sjómanna við fiskverð en getur einnig
verið fyrir hendi af skatta
legum
ástæðum o.fl. Með því að láta ranga
milliverðlagningu einnig hafa áhrif á
veiði
gjöld verður þessi hvati sterkari
en áður. Það að taka ekki þá rentu sem
flutt er til fiskvinnslu eða sölu með í
út
reikning veiði
gjalda mun því ekki
aðeins ræna þjóðina hluta auðlindar
entunnar heldur einnig þrýsta fiskverði
niður og rýra þannig hlut sjómanna og
sjálfstæðra útgerða sem eru háð sölu
afurða til keppinauta sinna.

Skipting auðlindarentu milli
útgerðareigenda og þjóðar

Þau ár sem liðin eru frá því að
veiðigjöld voru fyrst lögð á sem auð
linda
gjald hefur um
ræða um kjarna
málsins, þ.e. eðlilegt endurgjald fyrir
nýtinguna
fiskveiðiauðlindarinnar,
fallið í skuggann af þrasi um tæknilega
útfærslu. Einnig hefur verið reynt að
halda því fram að með veiðigjöldum
sé verið að skerða hag bæjarfélaga eða
svæða. Rök skortir fyrir slíkum stað

hæfingum. Rétt ákveðin auðlindagjöld
gera það ekki. Þau falla ein
göngu á
eig
endur út
gerðanna og breyta ekki
rekstrarforsendum eða því hvað starf
semin skilur eftir þar sem hún fer fram.
Enga um
ræðu um skiptingu
rentunnar er að finna í frum
varpi
þessu þótt það gæti orðið grundvöllur
fyrir um
ræðu um þetta megin
at
riði
auðlindastefnu. Forðast er að ræða það.
Engin tilraun er gerð til að rökstyðja
álagningu veiðigjalda, hvert sé mark
mið þeirra og hvaða rök standi til þess
að þau eigi að vera eins og frumvarpið
greinir. Reyndar er gengið í öfuga átt
þegar lagt er til að til
tölu
lega veikri
markmiðsgrein núgildandi laga sé
breytt á þann veg að í stað orðalagsins
“til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild
í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda
skapar” kemur “til að tryggja þjóðinni
í heild beina og sýnilega hlutdeild í af
komu við veiðar á nytjastofnum sjávar.”
Markmiðið er sem sé ekki lengur að
tryggja þjóðinni hlutdeild í arði af eigin
auðlind heldur það eitt að hlutdeildin
eigi að vera bein og gagnsæ. Hvað svo
sem það orðalag merkir er ljóst að því
marki verður náð hver svo sem veiði
gjöldin verða.
Ábyrgðarmenn frumvarpsins koma
sér undan því að ræða megin
at
riði
málsins, skiptingu rentunnar. Í stað
málefnalegs rökstuðnings er lagt til að
litið verði til meðalhlutfalls veiðigjalda
af reiknaðri afkomu af veiðum skv. að
ferð frumvarpsins á síðustu 10 árum
en í greinargerðinni segir: “Með frum
varpinu er lagt til að gjaldhæð veiði
gjalds taki mið af vegnu meðaltali veiði
gjalds sem hlutfalls af bakreiknuðum
reikni
stofni frum
varpsins fyrir árin
2009-2018. Orða má þetta svo að með
þessu sé byggt á ákvörðunum Alþingis
um veiðigjald á þessum árum, sem hafa
verið umbrotaár í íslensku atvinnu- og
stjórnmálalífi, en veiðigjöld hafa verið
til umræðu á flestum eða öllum lög
gjafar
þingum þessa tíma. Til mikils
er unnið ef unnt er að ná viðunandi
niðurstöðu eða sátt um reiknistofn og
hæð veiðigjalds með þessu sem staðið
geti til nokkurrar framtíðar.”
Með þessu er ranglega verið að segja
að frumvarpið feli í sér óbreytt ástand
og gefið í skyn að það sé eðlilegt. Það
tímabil sem valið er er þó fjarri því að
vera eðlilegt og enn síður verður sagt
að álagning veiðigjalda endurspegli
einhverja sátt um fjárhæð þeirra. Fyrsti
hluti tímabilsins eru ár þegar veiðigjald
var ekki lagt á sem auðlindagjald en
ákveðið í af gæslumönnum útgerðar í
ráðuneytinu og náði því aldrei að vera
nema lítill hluti þess kostnaðar sem
ríkis
sjóður hefur af sjávar
út
vegi. Þá
koma tvö ár þar sem veiðigjöld voru
vissulega hugsuð sem auðlindagjöld en
höfðu ekki náð því marki sem stefnt var
að í þágildandi lögum og síðusti hluti
tímabilsins eru ár þar sem hagsmunir
út
gerðar
eig
enda hafa aftur náð yfir
höndinni og mulið gjaldið niður í lítið
eitt.

Fingraf ör hagsmunanna

Greinargerð frumvarpsins ber þess
merki að gæslu
menn hags
muna út
gerðaeigenda hafa, a.m.k. óbeint, stýrt
penna þegar að skiptingu rentunnar
kom. Í henni er tekið undir flestar þær
bá
byljur sem ein
kennt hafa á
róður
útgerðarmanna gegn veiðigjöldum
allt frá upphafi. Það er til vansa að í
greinar
gerð með jafn um
deildu og
mikilvægu máli skuli settar fram, án
rökstuðnings, fullyrðingar sem eiga sér
engan stað nema í áróðri þeirra sem
vilja áfram sitja yfir hlut þjóðarinnar.
Stjórnvöld eiga að gæta hagsmuna al
mennings en ekki að gerast málpípa
eigenda útgerðanna.
Í greinargerðinni eru fjölmörg
dæmi um þetta en einungis skal
vitnað í rök
semd úr greinar
gerðinni

sem endur
ómar það sem út
gerðar
menn hafa verið óþreytandi að básúna:
“Sjávarútvegurinn er fjölbreytt at
vinnugrein og sérstaklega mikilvæg
fyrir lands
byggðina. Verði veiði
gjöld
ákveðin óeðlilega há getur það dregið
veru
lega úr frum
kvæði eða starfs
hæfni fyrir
tækja”. Vissu
lega er það
rétt að sjávar
út
vegur er fjöl
breyttur
og mikilvægur fyrir landsbyggðina og
landið í heild. En hvað hefur það að
með veiðigjöld að gera? Veiðigjöldin
lenda á eigendum útgerðanna þannig
að skráningar
staður fé
lags eða skipa
skiptir engu máli. Eig
endur stór
út
gerða eru yfirleitt ekki búsettir á lands
byggðinni. Engin rök
leg tengsl eru
milli veiðigjalda og launa sem greidd
eru sem afla
hlutur eða sam
kvæmt
kjarasamningum eða tekna sveitarfé
laganna af rekstrinum. Þessar augljósu
staðreyndir koma þó ekki í veg fyrir að
talsmenn sveitarfélaga láta hafa sig í að
krefjast lækkunar á veiðigjöldum fyrir
eigendur að útgerð í Eyjum sem í gær
voru í Reykjavík en eru í dag komnir
á Krókinn.
For
skriftin að mál
flutningi í
greinargerðinni er sótt í áróður sem
stórútgerðin hefur verið óþreytandi að
útbreiða á síðustu misserum. Það má
vissulega gleðjast yfir því að vel hefur
tekist til í íslenskri útgerð, fiskvinnslu
og afurðasölu. Það er hins vegar rangt
að þakka það því að veiði
gjöld hafi
ekki verið til staðar. Þessi þróun var
löngu hafin og vel á veg komin þegar
forsendur til álagningar raunverulegra
auð
linda
gjalda urðu til eftir hrunið
þegar arð
semi fisk
veiða hækkaði
snögglega.
Greinagerð frumvarpsins endur
ómar mörg stef úr grát
söng út
gerðarinnar. Veiði
gjöldin dragi úr
fjár
festingu í sjávar
út
vegi, dragi úr
tækni
legum fram
förum, skerði sam
keppnisstöðu, leggist á landsbyggðina
o.fl. Staðhæfingar þessar eiga það sam
eigin
legt að vera henti
fræði, styðja
hagsmunum málflytjandans, eru auð
trúanlegar og slá ryki í augu þeirra sem
ekki hafa forsendur eða tök á að rýna
þær en eru ekki studdar neinum efnis
legum eða fræðilegum rökum.

Hver er rentan af fiskveiðum
og hver eiga veiðig jöldin að
vera?

Lög um veiðigjöld hafa þann tilgang
að veita þjóðinni hlutdeild í rentunni
af fiskveiðiauðlindinni. Það skýtur því
skökku við að engin alvarleg tilraun er
gerð í frumvarpinu til að greina hver
þessi auð
lindar
enta er, hvorki með
sjálfstæðum hætti né með því að byggja
á fyrri heimildum og at
hugunum.
Engar upplýsingar er þar að finna um
for
sendur “afkomu” reikningsins svo
sem heildartekjur af veiðum og vinnslu,
launakostnað og annan kostnað, eignir,
afskriftir og vextir. Þessar stærðir eru
nauðsynlegar til að vega og meta fjár
hæð veiði
gjaldsins. Ekki hefði síður
verið fróðlegt að upplýst hefði verið
um hvernig þessar stærðir skiptast eftir
stærð og greining á eignarhaldi í útgerð
og fiskvinnslu. t.d. hvernig það skiptist
milli landssvæða.
Ekki er þó skortur á að
gengi
legum upplýsingum. Hagstofa Íslands
hefur ára
tugum saman birt hag
tölur
um sjávarútveg og skattyfirvöld hafa í
fórum sínum ná
kvæmar upp
lýsingar
um fjárhag sjávarútvegsfyrirtækja,
sem hefði verið hægt að láta vinna úr,
m.a. um eignir þeirra. Upp
lýsingar
þessar eru sérstaklega mikilvægar fyrir
megin
at
riði laga um veiði
gjöld, þ.e.
skiptingu auðlindarentunnar milli eig
enda útgerðar og þjóðarinnar. Frum
varpið gerir einfaldlega ekki grein fyrir
því hvernig lögin uppfylla meginmark
mið sitt.
Þrátt fyrir skort á upp
lýsingum
í greinar
gerð frum
varpsins má fara

nærri um þetta atriði. Samkvæmt frum
varpinu eiga veiðigjöldin að miðast við
33% af “afkomu” eins og hún er skil
greind. Má líta á hana sem nálgun við
auðlindarentu. Sú nálgun er þó kerfis
lega bjöguð og gróflega vanmetin eins
og að framan greinir. Stærsti þáttur
þeirrar bjögunar er vafalítið flutningur
tekna frá útgerð til vinnslu með óeðli
legri milliverðlagningu og hugsanleg
áhrif hennar á útflutningsverð.
Áhrifin af milliverðlagningu koma
öll fram í rentunni þar sem van
matið nær ekki til kostnaðar. Lækkun
rentunnar er því mikið meiri en ætla
mætti af hlutfallslegum áhrifum
hennar á fiskverð. Þannig má ætla að
meint 20% undirverðlagning leiði til
nálægt 50% lækkunar á rentu eins og
hún er reiknuð í frum
varpinu þrátt
fyrir þá leiðréttingu sem felst í 10%
álagi á uppsjávarafla. Raunverulegt
álagningarhlutfall veiðigjalda skv.
frumvarpinu er því líkleg til að vera um
15% af auðlindarentunni. Hlutaskiptin
eru því; eigendur útgerða 85%, þjóðin
15%.
Til saman
burðar má taka að í
lögunum frá 2012 var stefnt að því að
þegar þau væru komin að fullu til fram
kvæmda myndu veiðigjöldin verða um
60% af rentunni eftir að smærri útgerðu
hefði verið veittur afsláttur. Veiðigjöld
skv þeim lögum voru afkomutengd og
hefðu endurspeglað vel afkomsveiflur
í sjávarútvegi. Þannig var rentan 2016
um 33 ma. kr. og hefðu veiðigjöldin
orðið uþb 19 ma. kr. en lækkað í 7,5 – 8
ma. kr. á árinu 2017 vegna samdráttar á
tekjum á því ári og lækkun rentunnar í
um 12 – 13 ma. kr.
Með veikingu krónunnar snýst
dæmið við. Lækkun á gengi hennar
um 10% á
samt lækkun á elds
neyti
mun færa útgerðinni auknar tekjur í
ís
lensku krónum sem nemur ná
lægt
20 ma. kr. Það er líklega svipuð fjár
hæð og hækkun á innflutningsverði á
almennum neysluvörum heimilanna
verður vegna gengisfallsins. Veiðigjöld
sem standa undir nafni hefðu dregið
úr þessum flutningi tekna úr vasa al
menning til út
gerðarinnar og skilað
þjóðinni 5 til 10 ma. kr. af gengis
hagnaðinum í stað 2 til 3 milljarða sem
hugsanlegt er að breytt lög geri.

Lokaorð

Það er alls óviðunandi að þjóðin
fái einungis smánargjald fyrir afnot af
auðlind sinni, nánast ölmusu sem rétt
dugar til að greiða þann kostnað sem
fylgir því að sjá til þess að auðlindin
verði ekki eyðilögð heldur nýtt með
hagkvæmum hætti. Við framlagningu
frumvarpsins töldu margir þetta atriði
þjónkun við hagsmuni útgerðareig
enda sem von stæði til að yrði leiðrétt
í þinginu. Með fram
komnu á
liti at
vinnuveganefndar er ljóst að hún hefur
ekkert lært af sneypuför sinni sl. vor
og er slegin þeirri blindu að hlutverk
Alþingis sé ekki að gæta almannahags
heldur ganga erinda sér
hags
muna
afla. Marklaus falsrök um samtímaá
lagningu eru engin afsökun í því efni
og hags
muni smá
út
gerða hefði mátt
tryggja án þess að færa stórútgerðar
mönnum margfalda hagsbót um leið.
Þessi fyrirhugaða jólagjöf til ríkustu
þjóðfélagsþegnanna er fordæmingar
verð. Sú fjárhæð sem þeim er gefin ár
lega á næstu árum ef frumvarpið verður
óbreytt að lögum er líklega álíka há og
það sem til þarf til að standa undir
kröfum stéttar
fé
laganna um hækkun
lágmarkslauna. Þótt aumingjagæska ís
lenskrar alþýðu sé þekkt er ekki víst að
örlæti sem þetta eigi sér mikinn hljóm
grunn hjá henni. Þess er óskandi að
Alþingi sjái að sér og samþykki frum
varpið að öðru leyti en því sem snýr að
gjaldhlutfalli veiðigjalda og þau verði
fest óbreytt þar til tími hefur verið til
að ræða skiptingu auðlindarentunnar
með vitrænum hætti og komast að lýð
ræðislegri niðurstöðu í því efni.
Indriði H. Þorláksson
Greinin er birt nokkuð stytt.
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hann liggur fyrir nú þegar?
Áætlaður lokakostnaður við þessa
framkvæmd verður um 45 m.kr. þegar
lokið verður við seinna lag klæðingar
vorið 2019.

Af vegagerð og
ferjusiglingum

Þann 30. apríl síðastliðin
fékk ég á tölvuskjáinn,
eftir beiðni mína,
afrit af samningi
Vegagerðarinnar
um ríkisstyrktar
ferjusiglingar
yfir Breiðafjörð.
Samningurinn er sem
kunnugt er við fyrirtækið
Sæferðir sem nú er í eigu
Eimskips, og lítur að
rekstri ferjunnar Baldurs.
Í samningi þessum
kemur fram að hann
rann út 31. maí 2018, þ.e
mánuði eftir að ég fékk
hann í hendur.
Þar sem ég er mikill áhugamaður
um
vegabætur
um
Austur
Barðastrandasýslu, finnst mér ákaflega
ógáfulegt að sóa fjármunum í rekstur á
ferju sem einungis nær að þjóna hluta
umferðarinnar til og frá viðkomandi
svæði, og halda úti um leið þjónustu á
vegum fyrir hinn hluta umferðarinnar,
vegum sem á köflum þarfnast í það
minnsta brýnna lagfæringa, svo ekki
sé meira sagt. Þess vegna er ég líka
mikill áhugamaður um að afleggja
ríkisstyrki til ferjunnar Baldurs, og
hef komið þeim ábendingum til
samgönguráðherra að nota frekar
sambærilegar
fjárupphæðir
til
viðhalds og lagfæringa á núverandi
vegi um Gufudalssveit.
Á líðandi hausti tók vegagerðin sig
til og gerði endurbætur á veginum um
vestanverðan Þorskafjörð. Þar hafði
á sínum tíma verið lagaður til gamli
troðningurinn frá u.þ.b 1950 og sett
þokkaleg ræsi á Múlaá og Hjallaá.
Þessi mjói vegur var svo lagður
einbreiðu malbiki (slitlagi) sem nú á
síðustu árum var orðið verulega slitið
og hættulegt. Þessi lagfæring, sem
gerir veginn „næstumþví“ tvíbreiðan,
verður að teljast til verulegra bóta og
sýnir að vel má gera bragarbætur á
gömlum slóðum.
Eins og ég hef áður skrifað, hefur
ferjan Baldur sogað til sín 3544
milljónir króna á 25 ára tímabili

frá 1993 til 2017, reiknað á verðlagi
janúar 2018. Þessi tala segir þó ekki
alla söguna því hér er einungis um
að ræða rekstrarstyrki til skipsins
sjálfs. Bygging, breytingar og rekstur
hafnarmannvirkja eru ekki inni í
þessum tölum.
Þann 2.júlí 2018 sendi ég svo
fyrirspurn til Samgönguráðaneytisins
til að fá upplýsingar um hvort til stæði
að endurnýja samninginn, eða með
öðrum orðum, hvort til stæði að halda
áfram ríkisstyrkjum til ferjusiglinga
yfir Breiðafjörð. Beið ég svo svars til
hausts en ákvað að ítreka erindið þann
6.október þegar þolinmæði mín brast.
Nú stóð ekki á svörum og var mér
tilkynnt í tölvupósti þann 11. október
að búið væri að semja við Sæferðir
um áframhaldandi ferjusiglingar
milli Stykkishólms og Brjánslækjar
með viðkomu í Flatey. Jafnframt var
harmað að vegna „misskilnings“ hefði
farist fyrir að svara upplýsingabeiðni
minni fyrr.

Spurning 3. Með smá formála.
Nú hefur Vegagerðin væntanlega
þurft að leggja mat á þörfina sem
liggur að baki ákvörðun um að halda
áfram ferjusiglingum yfir Breiðafjörð,
samhliða að halda uppi þjónustu á
veginum um Barðastrandasýslur. Og
langar mig því að vita. Hjá hverjum
leitaði Vegagerðin álits og fékk
umsagnir í þessu ferli? (sveitastjórnir,
hagsmunaaðilar,
t.d
stórir
flutningsaðilar o.s.fr.)
Við gerð útboðsgagna sumarið 2018
um siglingar Breiðarfjarðarferjunnar
var höfð hliðsjón af þeim óskum
sem komu fram á fundi sem haldin
var í samgönguráðuneytinu þann 15.
september 2017. Á þeim fundi voru
fulltrúar atvinnurekenda, starfandi

bæjarstjóri Vesturbyggðar og fulltrúar
íbúa.
Spurning 4. Með samskonar
formála.
Nú í haust hefur Vegagerðin staðið
fyrir endurnýjun á Vestfjarðavegi í
Þorskafirði, úr fjarðarbotni og út að
brekkufæti Hjallaháls á Þórisstöðum.
Á umræddum kafla var eldri einbreið
klæðning rifin upp, vegurinn lítilega
breikkaður (allavega á pörtum) og sett
breiðara bundið slitlag á. (afsakið að
ég er ekkert sérlega mikill sérfræðingur
í svona lagfæringum á vegum en veit
bara sem notandi að breytingin er
veruleg) Og þá langar mig að vita.
Hver er áætlaður kostnaður við
umrætt verk, eða lokakostnaður ef

Spurning 5. Og að lokum.
Þar sem ég er mikill áhugamaður
um að fjáraustri á skattfé almennings,
út um púströrið á ferjunni Baldri, linni,
og að peningarnir verði frekar settir
í að lagfæra núverandi vegslóða um
Gufudalssveit, þá langar mig að vita....
Stendur
til
af
hálfu
Vegagerðarinnar að lagfæra og
endurbæta fleiri vegarkafla, á leiðinni
Skálanes – Þórisstaðir, líkt og gert var í
vestanverðum Þorskafirði, nú í haust?
Það stendur ekki til að ráðast í
frekari aðgerðir á þessum kafla að svo
stöddu.
Á svörunum sést að nokkur
hundruð milljónir munu gufa upp um
púströrið á Baldri næstu árin, meðan
vegfarendur um Gufudalssveit munu
spóla um í drullusvaðinu og rifist
verður um hvar leggja skuli nýjan veg.
Þessir peningar verða allavega ekki
notaðir í að lagfæra núverandi slóða.
Það er athygli og umhugsunarvert
fyrir notendur á veginum um
Gufudalssveit að sjá að með ríkisstyrk
eins árs, til ferjunnar Baldurs, mætti
lagfæra og leggja slitlag á 4 vegarkafla,
sambærilega við þann sem bættur var
í vestanverðum Þorskafirði nú í haust,
ef við tökum frá 50 milljónir árlega til
að halda úti góðum samgöngum við
Flatey.
Það má líka líta á þessa staðreynd
þannig að á næstu 4 árum munu 800 1000 milljónir fara forgörðum, á sama
tíma og öllum má vera orðið ljóst
að engin nýr vegur verður tilbúinn,
sama hver þeirra leiða sem nú eru til
skoðunar, verður fyrir valinu.
Sú ákvörðun Vegagerðarinnar að
framlengja samning um ríkisstyrkta
Breiðafjarðarferju er því óskiljanleg
í ljósi þessa, og þess að kaflar á
núverandi vegi verða alltaf í notkun,
hver sem niðurstaðan í leiðarvali
framtíðarvegar verður.

Vestfirskt bókverk í jólapakkann

Sem sagt. Á meðan „misskilningur“
ríkti milli Samgönguráðuneytisins
og Vegagerðarinnar um hver ætti
að svara fyrirspurn minni, náðist að
endursemja um ríkisstyrkta ferju yfir
Breiðafjörð, tiltölulega þegjandi og
hljóðalaust.
Í framhaldi af þeirri staðreynd
var fátt annað að gera en senda
eina fyrirspurn enn, og nú beint til
Vegagerðarinnar til að forðast allan
„misskilning“. Spurningarnar voru 5,
og svar fékk ég nú í vikunni.

Fyrirspurnin með svörum
Vegagerðarinnar. Svörin eru
skáletruð.
Spurning 1.
Til hve margra ára er nýgerður
umræddur
samningur
milli
Vegagerðarinnar og Sæferða?
Samkvæmt útboðsgögnum er
samningurinn til 4 ára og heimild er
til að framlengja í eitt ár í viðbót.
Spurning 2.
Hvað gerir Vegagerðin ráð fyrir að
árlegur kostnaður stofnunarinnar, af
umræddum ferjusiglingum, verði?
Áætlaður styrkur til siglinga vegna
Breiðafjarðarferju er um 252 m.kr. á
ári.

Með kveðju.
Jóhannes Haraldsson

Kómedíuleikhúsið
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Umhverfisvæn
orka eða hvað?
U

VESTFIRSKIR LISTAMENN
Lilja Björnsdóttir
F. 9. apríl 1894 Kirkjubóli
Bæjarnesi. D. 20. septem
ber 1971 Hrafnistu
Reykjav ík.
Öndvegisverk: Augna
bliksmyndir, 1935, Vöku
draumar, 1948, Liljublöð,
1952.
Til lesarans.

Segja vil ég sinnisglöð
systur við og bróður:
Líttu á þessi Liljublöð
lífsins reynzlugróður.
Þannig hljómar upphaf Liljuljóða,
þriðju og síðustu ljóða
bók hinnar
vest
firsku Lilju Björns
dóttur. Eða
Lilju skáldkonu einsog hún var jafnan
kölluð. Sjálf ritaði hún sig ávallt frá
Þingeyri í ljóðabókum sínum þó fædd
væri í Austur-Barðastrandarsýslu.
Ástæðan líklega sú að strax á fyrsta ári
kemur hún í Dýrafjörð og dvelur þar
næstu áratugi en heldur loks suður.

Ættgeng ljóðelska

Hún kom eigi velkomin í heiminn
því faðir hennar hafði tekið feilspor og
skroppið uppí rúm vinnu
konunnar
svo úr varð barn. Fátt hefur stúlkan að
segja af móður sinni því hún kynntist
henni ekki fyrr en hún sjálf var orðin
full
orðin. Fóstra hennar, Ingi
björg
Þorsteinsdóttir tók Liljunni einsog
hún væri hennar eigin. Svo kært var
á millum þeirra að Lilja til
einkaði
fyrstu ljóðabók sína fóstru sinni. Af
föðurnum er það að segja að Lilju
fannst hún ávallt vera í öðru sæti á
heimilinu. Þegar hún tjáði honum að
draumur hennar væri að mennta sig
hvað pabbinn að það væri alveg óþarfa
peningaeyðsla. Hún ætti bara að læra
fata
saum hér heima. Kannski hefur
þetta átt eitthvað með það að gjöra að
Lilja þótti snemma frökk og frjálsleg,
lét engan vaða yfir sig. Ef einhver það
reyndi svaraði hún fyrir sig og þá yfir
leitt með beittri stöku.
Hvort allt hafi orðið vit
laust á

heimilinu eftir hliðarspor bóndans eða
hvað þá allvega pakka þau saman bú
slóð sinni en eins árs Liljan er pökkuð
í heylaup. Búslóð og Lilju er svo komið
á hesta og skundað yfir firði, fjöll og
loks yfir sjálfa Glámuna og eigi numið
staðar fyrr en í Keldudal í Dýrafirði.
Þar settist fjöl
skyldan að á bænum
Hrauni hvar Liljan ólst upp. Nokk fjöl
mennt var þá í Keldudal þó erfitt að
gengi væri millum dala og staða.
Þrátt fyrir að finnast hún vera í
baksætinu í huga föður síns var hún af
honum hænd sérlega á kveldvökunum
á bænum. Þá byrjaði hús
bóndinn
að kveða og fara með rímur. Skáld
skapinn drakk dóttirin í sig enda sagði
hún á efri árum að mikil ljóð
elska
hafi verið í ættinni. Þarna má sann
lega segja að börnin læri það sem fyrir
þeim er haft.
Menntunar
þrá Lilju var strax
mikil en einsog margur veit var nám
æskunnar í upp
hafi síðustu aldar
af skornum skammti. Far
kennarar
komu í Keldudal og þá fannst Liljunni
gaman. Einu sinni kom skemmtileg
kennslukona sem lék á munnhörpu
fyrir krakkana og þá var nú dansað í
baðstofunni. Að dansi loknum voru
nem
endur alveg til í að læra hvort
heldur það var lestur eða landsfræði
enda allir búnir að fá sína útrás.

Hugurinn ávallt í ljóðinu

Árið 1917 ræður Lilja sig sem
vinnukonu að Hólum í Dýrafirði. Þar
kynnist hún mannsefni sínu, Jóni Er
lendssyni og ári síðar ganga þau upp
að altarinu. Svo vel vildi til að Jón
hafði þá þegar eignast jörðina Bakka
og þar byrjuðu þau að búa. Þá fæddust
börnin en eigi gekk þar allt vel, misstu
tvö en sex lifðu. Eftir áratug á Bakka
fluttu þau á Þingeyri.
Lilja var alla
tíð mjög fé
lags
lynd
og hvar sem hún kom tók hún þátt í
hversskonar starfi félaga hvort heldur
það var á Þing
eyri eða í Reykja
vík
hvar hún bjó síðast. Það sýna líka
ljóðin hennar því víða yrkir hún um
ýmis tilefni félagasamtaka. Í þorpum
er jafnan margt rætt sérlega í húsa
sundum og kaffistofum. Gróa á Leiti

verður líklega aldrei atvinnulaus. Ein
slúðursagan var að Lilja væri ekki bara
fé
lags
lynd heldur og fjöl
lynd. Guð
mundur auk
nefndur hvellur sagði
þetta óhikað við hana. Víst var það
mikill hvellur en í stað þess að senda
hvellinn beint í Gvendinn. Dró skáld
konan nett andann og kvað svo:
Í það renna ættir grun,
þótt eitthvað sértu kenndur.
Svo lágt ég aldrei lúta mun,
að líta við þér Gvendur.
Þarna fékk Gvendur sann
lega
beittan hvell og skundaði af ballinu
við hlátrahvell viðstaddra. Þrátt fyrir
mikið annríki gaf Lilja sér ávallt tíma
til að yrkja þó stundum hafi skort
mjög á næðið. Ekki bætti úr skák að
hún sagðist hafa haft dapra rithönd.
Mikið var leitað til hennar með að
semja erfiljóð einsog þá var móðins.
Fyrsta eftirmælið samdi hún aðeins
17 ára og hélt því áfram allt til enda.
Þegar þau fluttu suður hlakkaði hana
mikið til þess að vera laus við erfi
ljóðin. Eigi var því nú að heilsa. Það
hafði frést suður að hún væri lipur í
þess háttar kveðskap og hún var eins
og margur vestan
maðurinn kunni
ekki að segja nei.
Lilja er sannlega ein af mætustu
alþýðulistamönnum landsins og
óskandi væri að einhver tæki sig til og
gæfi út hennar ljóðasafn. Þannig lifa
ljóðin best að þau fáist á bókverki.
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
Hallfreður
Örn
Eiríksson viðtal við Lilju skáldkonu,
Hrafnistu 11. október 1966.

mhverfismál og orkunýting
er mikið til umfjöllunar þessi
dægrin enda er um stórfellt
hagsmunamál að ræða fyrir þjóðina
í að
steðjandi orku
skiptum. Ein er
sú tegund orku sem við gefum hins
vegar of lítinn gaum og það er starfs
orkan, ekki síst sú nýting sem snýr að
ör
yrkjum og eldri kyn
slóðinni. Hér
getum við virkjað betur, virkjunar
kostirnir eru margir og góðir hringinn
í kringum landið og allir eru þeir um
hverfis
vænir. Svo líkinga
málinu sé
haldið áfram, þá má einnig spyrja sig
hvort þessir hópar séu í nýtingarflokki
eða verndunarflokki stjórnvalda.
Full
trúar bæði eldri borgara og ör
yrkja láta að því liggja í ræðu og riti
að stjórnvöld hunsi hagsmuni þeirra
og setji þá í raun í einhvers konar af
gangsflokk. Þar megi hvorki með góðu
móti afla sér tekna eða spara fé í banka
án þess að grófar skerðingar komi til
og ávinningur verði að engu.

Forgangur

Sem betur fer býr hluti eldri
borgara við ágæt skil
yrði varðandi
sinn lífeyri og þarf ekki frekari efna
hagslega fyrirgreiðslu. Þessi hópur er
hins vegar enn sem komið er í tals
verðum minnihluta. Við þurfum að
setja alla okkar krafta í að bæta að
stæður þeirra sem búa við mjög kröpp
kjör, hafa ráð
stöfunar
tekjur sem
eru undir skil
greindum fram
færslu
mörkum og lifa við sára fá
tækt og
niðurlægjandi aðstæður og þar í hópi
er þorri öryrkja.

Vinna lengi

Það er svo sem ekki sjálf
stætt
mark
mið í sjálfu sér að sem flestir
aldraðir séu þátttakendur í atvinnu
lífinu, vinni sem lengst og sem mest.
Mikil
vægt er að ein
staklingar séu
óbundnir að þessu leyti, þ.e. að þeir
sem kjósa og hafa aðstöðu til geti valið
að vinna lengi fram eftir aldri. Hlut
skipti öryrkja er sérstaklega viðkvæmt
í þessu sambandi.
Hlutfall eldri borgara á Íslandi er
lægst meðal OECD-ríkjanna og at
vinnuþátttaka þeirra er mikil, meiri
en í nágrannalöndum okkar. Á aldurs
bilinu 65–69 ára er hlutfallið a.m.k.
53% en mun lægra, t.d. í Bretlandi,
Svíþjóð, Hollandi og Danmörku. Þetta
gerist þrátt fyrir það hamlandi og
letjandi kerfi sem við búum við.

Breytt viðhorf til vinnu

ÚTBOÐ

Sorphirða í Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboðum í verkið
„Sorphirða og förgun“.
Samningstímabil útboðsins er 1. janúar 2019-31. desember 2022.
Útboðsgögn verða afhent gegn því senda tölvupóst á netfangið finnbogi@bolungarvik.is frá og með
þriðjudeginum 4. desember 2018.
Tilboðum skal skila til tæknideildar Bolungarvíkurkaupstaðar Aðalstræti 10-12, 415 Bolungarvík,
eða á rafrænu formi á netfangið finnbogi@bolungarvík.is fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 18. desember
2018, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
29. nóvember 2018
Bolungarvíkurkaupstaður

Það tíðkast meðal flestra iðn
væddra þjóða að fólk fer frekar
tíman
lega á eftir
laun. Það gera Ís
lendingar síður, þeir fara seinna á
lífeyri. Þessa stefnu iðnvæddra ríkja
má rekja til þess að víða vildu stjórn
völd til skamms tíma hvetja eldra fólk
til að hætta vinnu og rýma til fyrir
hinum yngri. Með breyttri aldurssam
setningu, breyttum viðhorfum yngra
fólks til vinnu og meira framboði eldri
borgara sem vilja vinna þarf að endur
skoða þessa hugsun. Fólk er heilsu
hraustara nú en áður og fleiri geta
verið lengur á vinnumarkaði. Í þessu
til
liti er stuðst við álit Al
þjóða
heil
brigðismálastofnunarinnar og ráð
leggingum hennar fylgt.

Hvernig standa þeir eldri sig?

Margar erlendar rannsóknir hafa
verið gerðar á viðhorfum til miðaldra
eða eldra fólks á vinnustöðum. Þessar
rann
sóknir hafa m.a. verið gerðar
vegna kenninga, viðhorfa og jafnvel
hindurvitna um að starfsmenn sem
eru miðaldra eða eldri vinni hægar,
eigi erfiðara en yngra fólk með að til
einka sér nýja tækni og aðferðir og því

meiri líkur á
að þeir hinir
yngri verði
fyrir valinu.
Niðurs töður
r a n ns ó k n a
hafa þó sýnt
að
eldra
starfsfólk er
mikils metið
innan fyrir
tækja vegna
þeirra kosta sem það hefur. Þar má
nefna góða starfs
færni, lífs
reynslu,
vandvirkni, ábyrgð í starfi og jákvætt
viðhorf.

Álit íslenskra stjórnenda

Íslensk rannsókn, sem gerð var í
meistara
námi ekki alls fyrir löngu,
rýndi í upp
lifun og við
horf stjórn
enda til mið
aldra og eldri starfs
manna. Þeir sem tóku þátt í rann
sókninni voru stjórnendur fyrirtækja
innan verslunargeirans. Helstu niður
stöður sýndu að stjórn
endur töldu
eldri starfsmenn almennt hafa betra
vinnusiðferði, sýndu nákvæmari
vinnubrögð, betri mætingu og sýndu
fyrirtækinu meiri hollustu. Meiri hluti
stjórnenda greindi engan mun á því
hvort eldri eða yngri starfsmenn leystu
verkefni sín af hendi greiðar eða fyrr.
Eldri starfsmenn voru frekar tilbúnir
að deila reynslu sinni og þekkingu
með öðrum en þeir yngri. Það helsta
sem stjórn
endum fannst að eldri
starfs
menn mættu bæta var tölvu
færni og internetnotkun. Almennt
voru viðhorf til eldri starfsmanna því
jákvæð.

Hvað segja þeir eldri sjálfir?

Gerðar hafa verið viðhorfskannanir
meðal eldra fólks á Íslandi og spurt
hvort það gæti hugsað sér að fara út
á vinnumarkaðinn. Reyndar var tæp
lega helmingur svarenda í vinnu en
þriðjungur sýndi að auki mikinn
áhuga ef það hefði af því einhvern fjár
hagslegan ávinning, ef það skerti ekki
bætur þeirra til muna frá Trygginga
stofnun ríkisins.

Samanburður ekki hagstæður

Greiðslur ríkis og líf
eyris
sjóða
til eftirlauna nema um 10% af vergri
þjóðarframleiðslu hjá hinum Norður
landaþjóðunum. Á Íslandi nema þær
aðeins um 5%. Þetta verður auðvitað
að skoða í ljósi mismunandi lífeyris
sjóðauppbyggingar. Ef athugað er hve
mikið ríkið eitt greiðir til eftirlauna á
Norður
löndum er munurinn meiri.
Á Ís
landi ver ríkið rúm
lega 2–3%
af vergri þjóðar
fram
leiðslu til eftir
launa en í Danmörku greiðir ríkið um
8% til eftirlauna. Auk þess er lífeyrir
aldraðra og öryrkja til muna hærri í
hinum norrænu ríkjunum.

Gerum betur

Sú um
gjörð sem við búum
öldruðum er aldeilis óviðunandi.
Breytingar þarf að gera hratt. Við
eigum ekki að láta okkur nægja þá
hugsun að dropinn holi steininn.
Al
mennar reglur eiga að gilda um
aldraða í skattkerfinu rétt eins og um
aðra borgara. Ef þeir kjósa að starfa
á vinnumarkaði þar sem mikil þörf
er fyrir þá er ekkert eðlilegra en að
þeir greiði skatta og gjöld eins og hver
annar borgari. Við þurfum hins vegar
að tryggja að þeir sem ekki geta sótt
vinnu
markaðinn, eða kjósa að gera
það ekki, geti lifað sómasamlegu lífi
af eftirlaunum sínum. Þannig var og
er almannatryggingakerfið hugsað, að
vera öryggiskerfi fyrir alla landsmenn.
Guðjón S. Brjánsson
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Reynir Traustason

Þorpið sem svaf
Þ

orpið sem svaf er smásögubók.
Þar er að finna 12 smásögur
sem gerast flestar í þorpinu
Kvóteyri. Það er myndlistarmaðurinn
Reynir Torfa
son á Ísa
firði sem
teiknaði með sögunum. Höfundurinn
starfaði lengi sem togararsjómaður og
bjó á Flateyri í 37 ár og þekkir vel til
lífsins i sjávarþorpum.

Þau komu sér saman um að hafa
bænastund. Systirin kveikti á kertum.
Þau settust við hringlaga borð frá 16.
öld og spenntu greipar.
„Faðir vor, þú sem ert á himnum.
Gef oss í dag vort daglegt ..." sögðu
þau einum rómi. Þau héldust í hendur
drykklanga stund eftir að hafa beðið
Guð um meiri kvóta og verðmætari.
Systirin þerraði tár af vanga sér. For
stjórinn saug upp í nefið. Þetta var svo
sárt.

REYNIR TRAUSTASON

Þorpið sem svaf gerist í litlu byggðarlagi. Sögur af fólki og

örlögum þess. Kvótinn er seldur og vinnan fer. Kóngarnir geyma
auð sinn í aflandinu. Eftir situr fólk í sárum. Þetta eru sögur af
svindli ekki síður en ást og kærleika. Fossarnir eru þurrkaðir

upp. Heiðinni er sökkt til að framleiða rafmagn fyrir stóriðju.
Peningamenn græða á meðan náttúran grætur. Allt selt og

hreinleikinn horfinn. Þeir sem sjá sjálfa sig í sögunum gera það á

Kafli úrt bókinni: Það var farið að
snjóa og frostið jókst. Mannskapurinn
var búinn að landa úr bátnum og
ganga frá fyrir næsta róður. Einyrkinn
stóð enn fyrir framan örlagavald sinn.
Hann ákvað að gera lokatilraun til að
þurfa ekki að taka sig upp með börn,
bú og áhöfn.
„Er ekki mögulegt að við fengjum
að landa hér og selja á fiskmarkaði gegn
því að greiða ykkur fyrir þjónustuna?”
spurði hann lágum rómi.
„Nei, annað
hvort hjálpið þið til
við að halda þessu samfélagi gangandi
eða þið megið hypja ykkur til Patreks
víkur. Hér þurfum við síst af öllu ein
hverjar liðleskjur. Við erum að reka
frystihús en ekki félagsmálastofnun,"
sagði forstjórinn.
Hann snerist á hæli og stormaði
eins hratt og stuttir, sverir fæturnir
gátu borið hann. Svarti hundurinn
var enn á ferli á svipuðum slóðum
en þó ekki á sama stað og hann fékk
sparkið skömmu áður. Bjarg
vættur
þorpsins var í þungu skapi. Hann tók
á sig krók til að sparka aftur í hundinn
en rakkinn sá við honum og flúði áður
en til þess kæmi. Köttur með bjöllu
sem var á hressingar
göngu skammt
frá setti upp kryppu og flúði inn í bak
garð með hvæsi. Mávar sem dóluðu á
eigin ábyrgð. Sögurnar eru blanda af skáldskap og raunveruleika.

Reynir Torfason, myndlistamaður á Ísafirði, teiknaði
með sögunum og á forsíðu bókarinnar.

REYNIR TRAUSTASON

Þorpið sem svaf er tíunda bók Reynis Traustasonar.
Höfundurinn bjó á Flateyri á þeim tímum þegar
fólksfækkun og hnignun var rakin til til áhrifa
kvótakerfisins. Þá hefur hann starfað í Árneshreppi
undanfarin sumur á vegum Ferðafélags Íslands.
Hann gjörþekkir mannlíf í sjávarþorpunum.
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höfninni hófu sig til flugs með gargi
og vængjaslætti. Hrunið lá í loftinu og
þorpið var í uppnámi.
Nokkrum dögum síðar fór ver
tíðarbáturinn Lénsþræll UH í síðasta
sinn frá Kvóteyri áleiðis til Patreks
víkur þar sem fiskmarkaðurinn sogaði
til sín skip og kvóta. Um borð voru
búslóðir fimm fjölskyldna. Í fjörunni
stóð gömul kona með myndavél. Hún
var grátandi.
Systkinin þrjú voru samankomin
hjá elsta bróðurnum og for
stjóra
ættarveldisins. Hann glotti kuldalega.
„Farið hefur fé betra,” sagði hann
um brotthvarf Lénsþræls.
Svo setti hann upp áhyggjusvip og
leit á bróður sinn og systur.
„Það fellur enn, kvótaverðið. Hvað
eigum við til bragðs að taka?"

Nokkrum dögum síðar kallaði
elsti bróðirinn systkini sín saman til
skyndifundar á skrifstofu sinni. Um
leið og þau voru komin inn lokaði
hann dyrunum vand
lega eftir að
hafa kíkt eftir því hvort nokkur væri
í grenndinni. Til öryggis tróð hann
snifsi úr Fréttabréfi Landssambands
íslenskra útgerðarmanna upp í skráar
gatið og hóf síðan tölu sína.
„Mér hefur borist til
boð frá
Vammherja hf. á Túneyri um samruna
fyrirtækjanna."
Það sló þögn á systkinin og þau
horfðu stóreygð á bróðurinn, burðar
ásinn. Hann hélt áfram tölu sinni og
lagði nú spilin á borðið.
„Þeir bjóða okkur syst
kinunum
þrjá milljarða króna, auk þess að
kaupa persónulegar fasteignir okkar í
þorpinu. Við getum því pakkað saman
og flutt þegar okkur sýnist verði þetta
að samkomulagi," bætti hann við.
Systirin, sem var þeirra við
kvæmust, spurði hvernig færi með
þorpið ef af samruna yrði. Hún benti
á að væntanlegt móðurfyrirtæki væri í
öðrum landshluta og vandséð hvernig
náin samvinna gæti átt sér stað.

„Hvernig fer með þorpið okkar?"
Bróðirinn brosti eins hlý
lega
og honum var unnt og sagði sigri
hrósandi með þeim tón að engum
þurfti að dyljast að hann hefði hugsað
um velferð þorpsins.
„Aðalsteinn Hrafn Bergvinsson,
for
stjóri Vamm
herja, hefur lofað
mér því að reksturinn hér verði með
óbreyttu sniði. Eins og hann orðaði
það við mig í símann áðan verða skip
Sægreifans áfram rauð og gerð út frá
Kvóteyri."
Systurinni varð aug
ljós
lega rórra
og hún sagðist svo sem geta samþykkt
þetta fyrst sam
runinn myndi engu
breyta fyrir þorpið.
„Mér líður betur eftir að hafa heyrt
þetta sjónarmið," sagði hún og það var
léttara yfir henni. Hún tók upp dós og
baðmullarhnoðra og púðraði yfir nef
broddinn.
„Við skulum þá ganga til atkvæða

greiðslu um formlegan samruna Sæ
greifans hf. á Kvóteyri við Vammherja
hf. á Túneyri," sagði forstjórinn. „Þeir
sem eru samþykkir rétti upp hönd,"
bætti hann við og í sömu andrá lyftust
þrjár hendur til himins, í áttina til
Guðs sem hafði bænheyrt þau.
For
stjórinn hélt kátur heim
leiðis eftir að hafa tilkynnt Aðalsteini
Hrafni samþykkt systkinanna. Svarti
Labrador-hundurinn varð enn á vegi
hans og setti umsvifalaust skottið á
milli lappanna og ætlaði að leggja á
flótta. Hann snarstoppaði og sperrti
eyrun þegar ógn
valdurinn flautaði
á hann og kallaði blíðum rómi:
„Komdu, greyið."
Hundurinn nálgaðist hann hikandi
og þegar maðurinn dró upp súkku
laðibita sleikti hann út um og flaðraði
upp um hand
hafa góð
gætisins.
Maðurinn vissi sem var að súkkulaði
getur gert hunda blinda.

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SEAMECH vélstýring
VULKAN ástengi
NORIS viðvörunarkerfi
KORSØR skiptiskrúfa
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YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur TEIGNBRIDGE skrúfa
8" hljóðkútur
LASDROP öxulþétti
EUROPAFILTER smursía POLY FLEX vélapúðar
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FLOSCAN eyðslumælir
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Lopinn hefur sinn karakter
og sín sterku einkenni
L

opinn er einstakt náttúruefni sem hefur sinn karakter
frá íslensku sauðfé með sitt
tog og þel. Framleiðsluferlið er að
mörgu leyti flókið og þarf nána
samvinnu frá bónda til spuna. Það
þarf allt að koma saman: góð ull,
natni bænda við búskapinn, fagmannlegur rúningur, flutningur
um vetrartíma um allt land, ullarþvottur á Blönduósi og reynsla
spunafólks í Mosfellsbæ. Lopinn
hefur stóran aðdáendahóp, ekki
bara á Íslandi heldur um allan
heim. Hann er kannski ekki mýksta
bandið og kitlar suma pínulítið, en
hann er hlýr, fallegur og sterkur,“
segir Sigurður Sævar Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Ístex, fyrirtækis
sem hefur haldið á keflinu í íslenskri
lopavinnslu frá 1991 eftir Álafoss.
„Bændur eiga 80% í félaginu,
ásamt almennum fjárfestum. Við
erum ekki með verslun sjálf heldur
seljum bara beint í búðir og til fyrirtækja, ekki bara á Íslandi, held-

ur um nánast allan heim. Lopinn
fer mjög víða og er vinsæll meðal
ákveðins hóps enda eru ekki margir
í svona framleiðslu á heimsvísu,
á svona 100% náttúrubandi með
sögu með rætur til íslenskra víkinga
og víkingakvenna,“ segir Sigurður.
Ístex hefur notið þeirrar gæfu
að bjóða með vörumerkinu Lopa
margs konar vörulínur eins og
Plötulopa, Álafosslopa, Bulkylopa,
Léttlopa og Einband. Einbandið
verður til að mynda 50 ára á
næsta ári. Ístex framleiðir og selur
einnig ullarteppi, gefur út handprjónabækur með fjölbreyttri
hönnun og framleiðir vélprjónaband.
„Nýlega hefur orðið sú nýjung
í starfseminni að bætt var við
blöndunarklefum á Blönduósi,
sem gerir hráullina betri og mun
jafnari,“ segir Sigurður. Þá er verið
að vinna með bændum að auka
verðmæti ullarinnar með fræðslumyndböndum og heimasíðunni
www.ullarmat.is.
Að sögn Sigurðar eru fastir
starfsmenn 43, en við önnur árstíðabundin verkefni þá bætast við
um 10 manns sem verktakar eða
starfsmenn.
Sjá nánar um úrvalið, sölustaði,
samstarfsaðila, uppskriftir og
margt fleira á vefsíðunni istex.is.
„Fyrir utan lopa og garn selur Ístex ullarteppi en ekki aðrar
framleiðsluvörur úr efninu, aðrir sjá
um að framleiða slíkar vörur og við
þjónustum þá sem við best getum.
En Ístex gefur líka út prjónabækur
sem njóta mikilla vinsælda og nú er
komin út ný prjónabók eftir Védísi
Jónsdóttur hönnuð sem hefur
fengið frábært lof.“n
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Gunnar í Hrútatungu:

Genginn
ævivegur

Í

æ v is ö g u
Gunnars
í
Hrúta
tungu í Hrúta
firði kynnumst
við unglingnum
sem
var
of
efna
lítill til að
komast í héraðs
skóla en tók
ungur að láta til sín taka í félags
málum.
Hann gerðist forystumaður í sókn
sveitanna til vel
megunar á seinni
hluta 20. aldar og átti farsælan feril í
fylkingarbrjósti samtaka bænda. Hér
segir frá sókn og sigrum, átökum og
flokka
dráttum og höfundur dregur
ekkert undan og fegrar ekki eigin
hlut.
Saga Gunnars í Hrútatungu er líka
saga mannlífs og náttúru í Hrútafirði
og nágrenni. Sagt er frá snjómokstri
á Holta
vörðu
heiði, hröfnum með
mannsvit, veiðiskap á heiðum uppi
og margbreytilegu mannlífi.

Genginn ævi
vegur eftir Gunnar
Sæmundsson, sauðfjárbónda og fé
lags
mála
mann, er fróð
leg bók og
rituð á kjarngóðri íslensku. Bókaút
gáfan Sæmundur gefur út.

A

ðalfundur
Snjáfjallaseturs
2018 var haldinn í Gamla
Kaffihúsinu
Drafnarfelli
18 í Reykja
vík laugar
daginn 24.
nóvember. Mætt: Ólafur J. Engil
bertsson, Ingibjörg Kjartansdóttir,
Þórir H. Óskars
son, Sig
tryggur
Rósmar Eyþórsson, Þorbjörg Guð
munds
dóttir, Þórir Kjartans
son og
Friðbjört Jensdóttir.
Ólafur J. Engilbertsson formaður
stjórnar las upp skýrslu stjórnar Snjá
fjallaseturs vegna ársins 2017. Upp
byggingarsjóður Vestfjarða veitti 2017
Snjáfjallasetri vilyrði fyrir samtals
3.600.000, 3ja ára framlag í samstarfi
við Steinshús og Sögumiðlun. Skilti
um Snæ
fjalla
hringinn og Dranga
jökul voru sett upp vorið 2017 ásamt
söguskilti við kirkjugarðinn á Snæ
fjöllum. Jósep Rósinkarsson stjórnar
maður í Snjá
fjalla
setri og einn af
síðustu ábúendum á Snæfjöllum fór í
ferðina og staðsetti skiltið í samráði
við Guðmund Rafn Sigurðsson fram
kvæmdastjóra kirkjugarðaráðs. Séra
Magnús Er
lings
son blessaði síðan
skiltið þegar það var komið upp í
gamla kirkjugarðinum á Snæfjöllum.
Árs
reikningar voru lagðir fram,
félagsgjöld voru 72.500. Óráðstafað
eigið fé 5.968.507 þann fyrsta janúar
2017. Þar af er skilgreindur hlutur

SNJÁFJALLASETUR
í Dal
bæ 5.000.000. Árs
reikningar
voru sam
þykktir sam
hljóða. Laga
breytingar voru engar. Ákvörðun fé
lagsgjalds: Ákveðið var að hækka fé
lagsgjald úr kr. 3000 í 4.000.
Stjórn Snjá
fjalla
seturs var kosin
áfram ásamt skoðunarmönnum og
vara
mönnum. Ólafur J. Engil
berts
son er formaður og auk hans eru í
stjórn Ingi
björg Kjartans
dóttir, Jó
fríður Hanna Sigfúsdóttir, Þórir H.
Óskarsson og Friðbjört Jensdóttir.
Varamenn eru Jósep Rósinkarsson og
Jón Sigurður Norð
kvist. Skoðunar

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300

menn Edda María Hagalín og Þór
hildur Þórisdóttir.
Ólafur las upp skýrslu um stöðu
og starfsemi Snjáfjallaseturs 2018
og Ingi
björg Kjartans
dóttir sagði
frá stöðu Fé
lags um Dal
bæ. Rætt
var um framkvæmdir í Dalbæ nú í
sumar, en viðgerðir hófust á vegum
Höfða ehf á Hólmavík í byrjun júlí.
Jón Gísli Jónsson og Grétar Matthías
son stóðu sig vel í viðgerðunum og
klæddu miðhúsið og þak þess og auk
þess hlið stærra hússins. Þeir komu
fjórum sinnum, voru seinast í byrjun
október. Viðgerðirnar hingað til hafa
kostað um 1.6 milljónir. Í lok júlí
voru tónleikar Duo Islandica, Guð
rúnar Jóhönnu Ólafs
dóttur söng
konu og Francisco Javi
er Jauregui
gítarleikara í Dalbæ. Fólk lét það ekki
á sig fá þó bryggjan í Bæjum væri
hálffallin að mæta á tónleikana þar
sem flutt voru Kaldalónslög og bask
nesk og spænsk þjóð
lög. Ingi
björg
Kjartansdóttir sá um kaffisölu. Tón
leikagestir héldu síðan á Lyngholt þar
sem Engilbert S. Ingvarsson sagði frá
lífinu á Snæfjallaströnd fyrr á tímum
og sýndi muni og svo var tekið lagið í
gömlu skólastofunni og í Unaðsdals
kirkju. Framlag fékkst til tónleikanna
frá Uppbyggingarsjóði Vestfjarða.
Innkoma á reikning Félags um Dal
bæ vegna gistingar og kaffisölu var
rúmar 470.000 yfir sumarið.

Verk
efni fram
undan og önnur
mál.
Snjá
fjalla
setur stefnir að því að
bjóða upp á dagskrá í Dalbæ á Snæ
fjallaströnd í lok júlí á 100 ára ártíð
Ásgeirs Ingvarssonar tónlistarmanns,
myndlistarmanns og textahöfundar.
Þar verða tón
listar
flutningur, upp
lestur, erindi og sýning á mynd
verkum Ásgeirs. Sótt er um til Upp
byggingarsjóðs vegna verkefnisins.
Snjáfjallasetur áformar einnig út
gáfu gönguleiðakorts um Snæfjalla
hringinn. Gönguleiðakortið verður
aðgengilegt með GPS hnitum á vef
Snjá
fjalla
seturs og mun það auka
mjög öryggi fólks sem er á ferð um
svæðið. Sótt er um til Samfélagssjóðs
Landsvirkjunar vegna gönguleiða
kortsins.
Snjáfjallasetur og Átthagafélag
Snæfjallahrepps sendu síðastliðið
haust erindi vegna bryggjunnar í
Bæjum til Sigurðar Áss Grétarssonar
framkvæmdastjóra siglingasviðs hjá
Vegagerðinni. Lagt var fram svarbréf
frá Sigurði þar sem kemur fram að
fjármagn skorti til að fara í viðgerð en
vegna mikilvægis bryggjunnar muni
reynt að finna ásættanlega lausn. Var
á
kveðið að halda málinu vakandi
gagnvart Vegagerðinni og fylgja því
eftir.
Snjáfjallasetur leitar að aðila til að
sjá um rekstur ferðaþjónustu í Dalbæ
á Snæfjallaströnd næsta sumar.
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Vestfjörðum ehf
Pollgötu 2, 400 Ísafirði, www.isend.is
Sími 456-2200, Netfang: bjarki@isend.is

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Aðventukvöld
í Hólskirkju
9. desember.

Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is

A

ð venju verður aðventukvöld
í Hólskirkju á 2. sunnudag í
aðventu. Bolvíkingar fagna þá
110 ára vígsluafmæli kirkju sinnar og
verður þetta 53. aðventukvöldið, sem
haldið er hátíðlegt. Sigríður Norðquist
sem var organ
isti við Hóls
kirkju
í meira en þrjá ára
tugi var frum
kvöðullinn og var fyrsta að
ventu
kvöldið haldið árið 1965. Í flestum
kirkjum landsins eru nú haldnir að
ventu
tón
leikar ár hvert en hvergi á
hefðin þó jafn langa samfellda sögu og
í Hólskirkju.
Dagskrá aðventukvöldsins verður
hefðbundin. Fremingarbörn bera ljós
í bæinn, sr. Ásta Ingi
björg Péturs
dóttir sóknarprestur leiðir stundina,
kirkjukór Bolungarvíkur syngur undir
stjórn Guð
rúnar B Magnús
dóttur
organ
ista, barna
kór syngur undir
stjórn Sig
rúnar Pálma
dóttur söng
konu, sem einnig syngur með kirkju
kórnum.
Að þessu sinni flytur Ester
Jónatansdóttir aðventuhugleiðingu.
Aðventukvöldið verður í kirkjunni
kl 17.
Nýtt orgel í Hólskirkju Í tilefni af
aldar
af
mæli kirkjunnar árið 2008,
var stofnaður orgel
sjóður með það
að mark
miði að safna fyrir nýju
pípu
orgeli. Krist
ný heitin Pálma
dóttir, sem söng í kirkju
kórnum í
áratugi, gaf fyrstu gjöfina, að fjárhæð
kr. 500.000,- Í október árið 2017 var
síðan undir
ritaður samningur við
Björgvin Tómasson orgelsmið um
smíði á 9 radda pípuorgeli í kirkjuna.
Í samningnum var gert ráð fyrir að
orgelið yrði vígt nú á að
ventunni
á 110 ára af
mæli kirkjunnar, en af
óviðráðanlegum orsökum seinkar af
hendingu um nokkra mánuði.

Jólagjafahandbókin
er komin út
Handbókina má finna á lyfja.is
Fjölbreytt úrval glæsilegrar gjafavöru fyrir snyrtipinnann,
jógaunnandann, förðunarfræðinginn og alla hina.
Í handbókinni er einnig að finna girnilegar uppskriftir,
spennandi viðtöl og fjölbreytta fróðleiksmola.
Gerðu vel við þig og þína um jólin.

