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stéttarfélaganna?

Félagsmenn stéttarfélaganna fá góðan afslátt af hvalaskoðunarferðum
hjá Norðursiglingu og Hvalaferðum.

Þau voru hress, Anna Hlín, Bylgja, Erla og Ingólfur Már sem eiga það sameiginlegt að vera starfsmenn Eddu hótelsins á Stórutjörnum þegar
ljósmyndari Fréttabréfsins leit við hjá þeim í síðustu viku. Mikið hefur verið að gera á Stórutjörnum í sumar, sérstaklega þó í júlí og ágúst.
Ferðaþjónustuaðilar í Þingeyjarsýslum eru almennt ánægðir með sumarið þrátt fyrir frekar leiðinlegt veður sem örugglega hefur dregið úr komum
ferðamanna á svæðið í sumar.

Á þriðja hundrað manns tóku þátt í sumarferð stéttarfélaganna í Samgönguminjasafnið
í Ystafelli.

Þeir fiska sem róa....



Aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna á
Húsavík buðu félagsmönnum og fjölskyldum
þeirra í Samgönguminjasafnið á Ystafelli í
Þingeyjarsveit, laugardaginn 27. júlí.

Félagsmönnum var boðið að skoða safnið
undir leiðsögn heimamanna og þiggja veitingar
og njóta tónlistar í boði félaganna. Á þriðja
hundrað manns komu í heimsókn í safnið sem
er frábær þátttaka. Greinilegt var að félags-
menn kunnu vel að meta þetta framtak stéttar-
félaganna enda safnið allt hið glæsilegasta.
Árið 1995 var farið að huga að opnun safns
yfir bíla, tæki og aðra muni sem Ingólfur
Kristjánsson hefur safnað að Ystafelli frá árinu
1946, þegar hann hóf að gera við bíla og tæki,
samhliða vinnu við mjólkurkeyrslu og bíla-
útgerð.

Samgönguminjasafnið var opnað formlega
8. júlí 2000. Ingólfur og Sverrir sonur hans,
ásamt fjölskyldum þeirra, starfa við safnið og
fræða bílaáhugamenn og aðra safngesti um
þá bíla og tæki sem þar eru. Í Samgöngu-
minjasafninu Ystafelli eru nú 35 fólks- og
vörubílar inni í sjálfu safnhúsinu. En á svæðinu
eru rúmlega tvöhundruð tæki. Safnið spannar
alla sögu bílsins á Íslandi og m.a. má sjá fólks-
og vörubíla frá árinu 1929. Um 7 þúsund gestir
hafa heimsótt safnið frá því að það var opnað.
Mikill hugur er í heimamönnum að stækka
safnið.

Í tilefni af heimsókn stéttarfélaganna færðu
þau Samgönguminjasafninu kr. 60.000,-.  Með
gjöfinni vildu félögin sýna þakklæti sitt til
aðstandenda safnsins. Frumkvæði þeirra,
áhugi og elja hafa skapað áhugaverða umgjörð
um mikilvægar samgönguminjar, vélar og tæki.
Ekki síst þess vegna er Samgönguminjasafnið
mikilvægur hlekkur í sífellt stærri og sterkari
safnakeðju í Þingeyjarsýslum, sem veitir íbúum
og ferðafólki aukna möguleika til að fræðast
og kynnast liðnum samfélagsháttum.

Stéttarfélögin færa húsráðendum í Sam-
gönguminjasafninu Ystafelli þakklæti fyrir hlýjar
móttökur á „opnu húsi“ stéttarfélaganna í
sumar.  Einnig er ástæða til að þakka
Guðmundi Norðdal og Guðjóni Pálssyni fyrir
ljúfa tónlist. Á meðfylgandi myndum má sjá
nokkra af þeim fjölmörgu sem skoðuðu safnið
í boði stéttarfélaganna.
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Fréttabréfið er skrifað
fimmtudaginn 15. ágúst 2002
og gefið út í 2000 eintökum.

ÚTGEFENDUR:
Þingiðn, félag iðnaðarmanna
Starfsmannafélag Húsavíkur
Verkalýðsfélag Húsavíkur
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Verkalýðsfélag Öxarfjarðar
Verslunarmannafélag Húsavíkur
Ábyrgðarmaður: Aðalsteinn Á Baldursson

Sími 464 1301 - Fax 464 1781
e-mail: kuti@vh.is - Heimasíða: www.vh.is

Sumarferð stéttarfélaganna:

Frábær þátttaka!

Nokkrar lausar vikur í
orlofshúsum, sjá

heimasíðu
stéttarfélaganna

www.vh.is

Framvegis verður hægt að
nálgast Fréttabréfið á heima-
síðu stéttarfélaganna. Með
því vilja stéttarfélögin auka
aðgengi fólks að Frétta-
bréfinu sem gefið er út í 2000
eintökum og borið inn á hvert
heimili í Þingeyjarsýslum. Nú
getur fólk utan Þingeyjar-
sýslna, hvar sem er í heim-
inum , nálgast Fréttabréfið á
heimasíðu stéttarfélaganna -
 www.vh.is.

Nýtt, nýtt, nýtt!
Fréttabréfið á vefinn
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Þessi skemmtilega mynd er tekin af Heiðari
Sigvaldasyni við þvott á gröfu á þvottaplani
Olís á Húsavík. Að sjálfsögðu varð Heiðar að
svara símanum þrátt fyrir að hann væri í miðju
kafi að þrífa gröfuna. Ekki er vitað hvort Heiðar
standi upp á dekkinu til að ná betra sambandi.

Halló,
hvað segirðu?

Námskeið
fyrir

iðnaðarmenn
Þingiðn hefur hug á að halda námskeið

fyrir félagsmenn næsta vetur. Í því sambandi
verður stuðst við þau námskeið sem eru í
boði hjá Menntafélagi byggingariðnaðarins
sem eru fjölbreytileg námskeið. Þeim félags-
mönnum sem vilja að félagið beiti sér fyrir
einhverjum sérstökum námskeiðum er bent
á að hafa samband við Skrifstofu stéttar-
félaganna sem fyrst. Þar er einnig hægt að
fá blöð með upplýsingum um hvaða nám-
skeið eru í boði.

STUTTAR
FRÉTTIR

Reglugerð
Sjúkrasjóðs VH
endurskoðuð

Nú er að ljúka endurskoðun á reglugerð
Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Húsavíkur.
Reiknað er með að félagsmenn geti nálgast
drög að nýrri reglugerð í byrjun september.
Í haust verður síðan boðað til auka
aðalfundar þar sem reglugerðin verður tekin
til afgreiðslu. Reiknað er með að reglugerðin
taki gildi 1. janúar 2003. Nýja reglugerðin
kemur til með að auka réttindi félagsmanna
til muna m.a. er gerð tillaga um að sjúkra-
dagpeningar hækki um 15%.

Starfsfólk í
sláturtíð
• Fjallalamb á

Kópaskeri vantar
starfsfólk í sláturtíð,

sem hefst 9. september.
Laun samkv.

sérkjarasamningi
• Frítt fæði og húsnæði

Upplýsingar veita
Garðar í síma 891 8433
og Víkingur 893 3831

Fjallalamb hf .

Kristján
sjötugur

Kristján Ásgeirsson fyrrverandi formaður
Verkalýðsfélags Húsavíkur varð sjötugur
föstudaginn 26. júlí. Í tilefni af því tók hann á
móti gestum í samkomusal Hvamms. Kristján
sat í stjórn Verkalýðsfélags Húsavíkur frá árinu
1969 til ársins 1990 eða lengur en nokkur
annar. Þar af var Kristján formaður og
varaformaður í 20 ár. Verkalýðsfélag Húsavíkur
óskar Kristjáni til hamingju með afmælið um
leið og honum eru þökkuð vel unnin störf í
þágu félagsins og félagsmanna.

Kiddi og Erla ásamt veislustjóranum Þorkeli
Björnssyni og syni þeirra Helga Kristjánssyni.

Handverkshópurinn Kaðlín hefur skapað fallega umgjörð utan um starfsemi sína í gamla pakkhúsinu við
Sölku. Þar hefur hópurinn til sölu ýmsan varning sem þær hafa unnið og bjóða heimamönnum og
ferðamönnum til sölu.
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HÚSNÆÐI
Okkur vantar herbergi og/eða íbúðir

til leigu fyrir starfsfólk okkar í sláturtíð.
Viljum einnig leigja húsgögn.
S: 460 8880 frá 08:00-12:00

STARFSFÓLK Í
SLÁTURTÍÐ

Getum enn bætt við okkur fólki til starfa í sláturtíð
S: 460 8880 frá 08:00-12:00

Í desember sl. sömdu Samtök atvinnulífsins
og Alþýðusamband Íslands f.h. aðildarsamtaka
um breytingar á kjarasamningum aðila sem
koma skyldu til framkvæmda 1. júlí 2002 að
því tilskildu að ekki hefði komið til uppsagnar
launaliða kjarasamninga í maí 2002.

Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að
þessar breytingar skuli einnig koma til
framkvæmda hjá starfsmönnum ríkisins sem
taka laun skv. þeim kjarasamningum sem
neðangreind stéttarfélög eiga aðild að. Í
breytingunum felast eftir talin tvö atriði:

Viðbótarframlag í séreignasjóð.
Frá og með 1. júlí 2002 tekur gildi sú regla

að launagreiðandi greiðir 1% framlag í
séreignasjóð fyrir alla þá launamenn sem nú
greiða sjálfir ekkert eða minna en 2% af
heildarlaunum. Framlag þetta greiðist til
séreignadeildar þess lífeyrissjóðs sem við-
komandi launamaður á aðild að nema
launamaður ákveði annað. Taki launamaður,
sem frá 1. júlí á rétt á slíku framlagi, sjálfur að
greiða a.m.k. 2% af heildarlaunum í
séreignasjóð síðar, fellur 1% framlagið niður
frá sama tíma. Áfram gildir reglan um 2%
mótframlag gegn a.m.k. 2% viðbótarsparnaði
launamanns og leiðir þessi viðbót ekki til
hækkunar á því. Framangreind breyting gildir

þó ekki í þeim tilvikum að lög- og samnings-
bundin lífeyrisframlag launagreiðanda eru
samtals 7% eða hærri.

Almenn launahækkun 1. janúar 2003
Almenn launahækkun 1. janúar 2003 verði

0,4% hærri en ella, þ.e. 2,75% verður þá
3,15%. Þessar breytingar ná til m.a. félags-
manna í Verkalýðsfélagi Húsavíkur,  Verkalýðs-

félagi Öxarfjarðar, Verkalýðsfélagi Þórshafnar,
Verslunarmannafélagi Húsavíkur og Þingiðn
og eiga sérstaklega við um starfsmenn hjá
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Vegagerð
ríkisins, Skógrækt ríkisins og hjá Framhalds-
skólunum á Húsavík og Laugum. Frekari
upplýsingar er hægt að fá hjá Skrifstofu
stéttarfélaganna á Húsavík.

Starfsmenn ríkisins fá
framlag í séreignasjóð

Þann 25. júlí var gengið frá samkomulagi
við Hvamm, heimili aldraðra á Húsavík um
viðbótarframlag stofnunarinnar í séreignasjóð
starfsmanna og viðbótarlaunahækkun um
næstu áramót. Starfsmenn Hvamms geta
nálgast samkomulagið á Skrifstofu stéttar-
félaganna. Hörður Arnórsson skrifaði undir

samkomulagið f.h. Hvamms og Aðalsteinn Á.
Baldursson f.h. Verkalýðsfélags Húsavíkur. Þar
sem Hörður er að láta af störfum sem
framkvæmdastjóri Hvamms vill Verkalýðsfélag
Húsavíkur nota tækifærið og þakka Herði fyrir
ánægjulegt samstarf á liðnum árum.

Samið við Hvamm um
viðbótarframlag í lífeyrissjóð



5FRÉTTABRÉF 2002

Börkur Emilsson veitingamaður á Sölku er
ánægður og segir að mikið hafi verið að gera
í sumar. Þrátt fyrir frekar leiðinlegt veður hafi
mikið verið um ferðamenn á Húsavík sem
margir hverjir hafa litið við á Sölku og fengið
sér að borða eða þegið aðrar veitingar. Á
myndinni er Börkur ásamt syni sínum og
Bjarka Halldórssyni starfsmanni Sölku.  Þá er
Salka einnig aðili að hvalaskoðunarfyrirtækinu
Hvalaferðum sem hóf starfsemi í vor. Að sögn
Barkar hafa þær gengið vel og þegar komnir
mun fleiri í hvalaskoðunarferðir á vegum
fyrirtækisins en áætlanir gerðu ráð fyrir í
sumar.

Brjálað
að gera!

Sauðfjárslátrun hefst hjá Norðlenska á
Húsavík 20. ágúst. Um er að ræða forslátrun
á þrjú til fjögurhundruð lömbum sem flest fara
til útflutnings á Bandaríkjamarkað. Slátrun
hefst svo fyrir alvöru 3. september og lýkur í
lok október. Áætlað er að slátra um 65 þúsund
fjár sem er met í sláturhúsinu á Húsavík. Til
samanburðar var slátrað um 58 þúsund fjár í
fyrra. Þokkalega gengur að manna sláturhúsið
í haust en um 100 starfsmenn þarf til að vinna
við slátrun og frekari úrvinnslu á kjöti. Þegar
hafa verið ráðnir 19 erlendir starfsmenn til
starfa í sláturtíðinni í haust.

Þá verður tekin í notkun í þessari viku ný

úrbeiningarlína á lambakjöti sem Marel  hefur
hannað og þróað í samstarfi við Norðlenska.
Um er að ræða algjöra byltingu í úrvinnslu
lambakjöts og fyrstu línuna í vinnslu lamba-
kjöts á Íslandi. Með nýju línunni á öll vinnu-
aðstaða að lagast, afköst eiga að aukast og
þá býður nýja línan einnig upp á að tekið verði
upp afkastahvetjandi launakerfi enda verði vilji
til þess hjá starfsmönnum og stjórnendum
fyrirtækisins. Rúmlega fimmtíu starfsmenn eru
á launaskrá hjá Norðlenska í dag, hluti af þeim
er í sumarafleysingum.   Það er því óhætt að
segja að uppgangur sé hjá Norðlenska á
Húsavík.

Stefnir í met hjá
Norðlenska á Húsavík

Átt þú
myndir af
fólki við

dagleg störf?
Myndir af félagsmönnum stéttarfélag-

anna í Þingeyjarsýslum við dagleg störf
væru vel þegnar til birtingar í Fréttabréfinu.
Þeim sem eiga myndir og væru tilbúnir að
lána Fréttabréfinu þær til birtingar er bent á
að hafa samband við Skrifstofu stéttar-
félaganna. Þegar er nokkuð um að menn
komi með myndir og jafnvel albúm með
myndum af vinnustöðum sem ritstjóri
Fréttabréfsins fær að velja úr og birta í
Fréttabréfinu.

MOLAR

Félagar í
Verkalýðsfélagi

Þórshafnar
athugið:

Félagið greiðir skoðunargjald vegna
krabbameinsskoðunar fyrir fullgilda félags-
menn. Vinsamlegast skilið kvittunum um
greiðslu til skrifstofu félagsins gegn endur-
greiðslu frá félaginu.

Verðandi
foreldrar
athugið:

Rétt er að ítreka að félagsmenn sem fara
í fæðingarorlof og fá fæðingarstyrk frá
Tryggingastofnun þurfa að láta draga af sér
félagsgjald til stéttarfélaganna. Að öðrum
kosti eiga þeir ekki rétt á fæðingarstyrk frá
stéttarfélögunum.

MOLAR
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Þrír góðir sjómenn, Haukur Hauksson, Pétur H. Pétursson og Jakob Hjaltalín fyrir utan Skrifstofu
stéttarfélaganna.

Húsavík
til sölu!

Húsvíkingurinn Reynir Björnsson sem starfað hefur
við fasteignasölu á höfuðborgarsvæðinu undan-
farin ár hefur nú stofnað sína eigin fasteignasölu
ásamt öðrum sem heitir að sjálfsögðu Húsavík.
Þessa auglýsingu frá fasteignasölu Reynis mátti sjá
í glugga í Reykjavík fyrir nokkru.

Í sumar var undirritaður samningur milli Skrifstofu stéttarfélaganna og meistaraflokks Völsungs um
styrkveitingu stéttarfélaganna til uppbyggingar á starfi meistaraflokks Völsungs í knattspyrnu. Valgeir
Páll Guðmundsson formaður meistaraflokksráðs veitti styrknum móttöku úr hendi Ágústar Óskarssonar
skrifstofustjóra stéttarfélaganna.

Það er við hæfi að birta í málgagni fólksins myndir
af tveimur virtum blaða- og ljósmyndurum á Húsa-
vík. Þeir eiga það sameignlegt að starfa hjá
samkeppnisaðilum Fréttabréfs stéttarfélaganna,
það er Morgunblaðinu og Skarpi. Þetta eru þeir
Jóhannes Sigurjónsson og Hafþór Hreiðarsson sem
stundum hlotnast sá heiður að fá birtar eftir sig
myndir í málgagni fólksins.

Kauptaxtar og helstu upplýsingar
eru á heimasíðu stéttarfélaganna

www.vh.is

Töskur fyrir trúnaðarmenn
Trúnaðarmenn og stjórnar- og trúnaðarmannaráðsmenn
geta komið við á Skrifstofu stéttarfélaganna og fengið

skjalatöskur að gjöf frá Verkalýðsfélagi Húsavíkur.
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Stefán Stefánsson er einn af virðulegustu hafnarvörðum landsins. Hér má sjá hann þrífa hafnarstéttina
á Húsavík eftir síðasta vorhretið í maí.

Stjórn Vöku
í heimsókn á

Húsavík

Stjórn Verkalýðsfélagsins Vöku á Siglufirði,
ásamt mökum, heimsóttu stjórn og trúnaðar-
mannaráð Verkalýðsfélags Húsavíkur síðustu
helgina í júní. Farið var í skoðunarferð um
Skjálfanda með Norðursiglingu, keppt var í
dorgveiði, Hvalamiðstöðin og Safnahúsið á
Húsavík voru skoðuð. Um kvöldið var svo
grillað. Heimsóknin tókst mjög vel enda alltaf
verið gott samstarf milli þessara tveggja félaga.
Myndin hér að ofan er frá heimsókn Vöku til
Húsavíkur.

STUTTAR
FRÉTTIR

Það dylst engum að komur ferðamanna til
Húsavíkur hafa margfaldast á síðasta áratug.
Ástæðan fyrir því er ekki síst mikil vinna þeirra
sem starfa við ferðaþjónustu í kynningar- og
markaðsmálum. Mikil afþreying er til staðar á
Húsavík, góðir matsölustaðir og glæsileg söfn.
Það sem hefur hins vegar vantað er að þing-
eyskir tónlistarmenn lífgi enn frekar upp á
bæinn með tónlist og söng á góðviðrisdögum.
Það var því ánægjulegt að sjá þá Þóri Georg

Jónsson og Baldur Ragnarsson spila við
Bókabúðina einn bjartan sumardag í júlí. Þeir
buðust einnig til að bursta skó fyrir þá sem áttu
leið hjá milli þess sem þeir spiluðu af fingrum
fram. Ekki er annað að sjá en Örn Björnsson
útibústjóri Íslandsbanka á Húsavík sé ánægður
með framtak strákanna. Vonandi verður fram-
hald á uppákomum sem þessum næsta
sumar.

Sungið í sólinni

Sumartími
Skrifstofa stéttarfélaganna er opin í sumar frá kl.

08:00 til 16:00. Frá 1. september n.k. verður
skrifstofan opin frá 08:00 til 17:00.

Það borgar
sig fyrir

félagsmenn
að lesa

Fréttabréfið!
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6. Finnst þér að bjóða eigi upp á þennan
möguleika næsta sumar?
„Já, ekki spurning“

7. Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin
stór?

,,Ég er frekar óákveðin í sambandi við það,
en ég ætla örugglega að mennta mig nóg“.

1. Haukur, hvernig líkar þér í vinnunni, er
þetta skemmtilegt starf?

„Já, þetta er ágætt“.

2. Hvað ertu svo að gera í vinnunni?
„Ég er tvo daga í viku á Sjúkrahúsinu að

slá gras, hreinsa beð ofl. Og svo er ég þrjá
daga á Hvammi þar sem ég vinn við ýmis garð-
yrkjustörf og fer í göngutúra með íbúana“.

3. Myndirðu vilja vinna við þetta í fram-
tíðinni?

„Ég stefni á langskólanám. En þetta er
ágæt sumarvinna með skóla“.

4. Telur þú að sú reynsla sem þú hefur
fengið í sumar eigi eftir að nýtast þér í
framtíðinni?

„Já, alveg örugglega, maður er alltaf að
læra eitthvað nýtt“.

 5. Hvað finnst þér um þetta framtak hjá
bænum að bjóða unglingum upp á starfs-
kynningu hjá fyrirtækjum og stofnunum á
Húsavík á sumar?

„Bara mjög fínt“.

6. Finnst þér að bjóða eigi upp á þennan
möguleika næsta sumar?

„Já, mér finnst það“.

7. Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin
stór?

„Það er ekki ákveðið ennþá“.

Í enda júní ákvað Húsavíkurbær að setja
af stað verkefni fyrir unglinga vegna þess hvað
þeim gekk illa að fá einhverja vinnu í sumar.
Þetta verkefni fól það í sér að unglingar færu
í fyrirtæki og stofnanir á Húsavík og fengju að
kynnast almenna vinnumarkaðnum. Þetta
verkefni stóð yfir frá 24. júní til 16. ágúst. Ég
er búin að vera að vinna á Skrifstofu stéttar-
félaganna á Húsavík við ýmis verkefni sem
tengjast almennum skrifstofustörfum. Eitt af
mínum verkefnum var að taka viðtöl við
unglinga á mínum aldri sem tekið hafa þátt í
þessu verkefni, það er hvernig þeim fyndist í
vinnunni og við hvað þau væru að fást, þetta
er útkoman:

1. Karen, hvernig líkar þér í vinnunni, er
þetta skemmtilegt starf?

„Já, bara mjög vel, þetta er búið að vera
rosalega skemmtilegt“

2. Hvað ertu svo að gera í vinnunni?
„Sjá um krakkana, gefa þeim að borða,

leika við þau ofl.“

3. Myndirðu vilja vinna við þetta í fram-
tíðinni?

„Já kannski eftir að ég er búin að læra
eitthvað“.

4. Telur þú að sú reynsla sem þú hefur
fengið í sumar eigi eftir að nýtast þér í
framtíðinni?

„Já ég held það, það stefna flestir á að
eignast börn einhverntíman þannig að þetta
er góður undirbúningur, þótt það sé langt í það
hjá mér“.

5. Hvað finnst þér um þetta framtak hjá
bænum að bjóða unglingum upp á starfs-
kynningu hjá fyrirtækjum og stofnunum á
Húsavík á sumar?

„Þetta er bara mjög jákvætt“.

1. Linda, hvernig líkar þér í vinnunni, er
þetta skemmtilegt starf?

„Mér líkar mjög vel, þetta er fræðandi og
skemmtilegt starf“.

2. Hvað ertu svo að gera í vinnunni?
„Brjóta saman launaseðla, fara með póst,

vinna við tölvur og svara í síma“.

3. Myndirðu vilja vinna við þetta í fram-
tíðinni?

“Já kannski eitthvað, en ég hef önnur
áform“.

4. Telur þú að sú reynsla sem þú hefur
fengið í sumar eigi eftir að nýtast þér í
framtíðinni?

„Já, ég tel að þessi reynsla eigi eftir að
nýtast mér í framtíðinni, ég hef lært mjög mikið
af þessu“.

5. Hvað finnst þér um þetta framtak hjá
bænum að  bjóða ungl ingum upp á
starfskynningu hjá fyrirtækjum og stofnunum
á Húsavík á sumar?

„Þetta er bara mjög jákvætt“.

6. Finnst þér að bjóða eigi upp á þennan
möguleika næsta sumar?

„Já, tvímælalaust“.

7. Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin
stór?

„Ég ætla að verða hönnuður eða gul-l og
silfursmiður“.

Erla Björk Guðjónsdóttir starfsmaður
Skrifstofu stéttarfélaganna tók þessi viðtöl.

Unglingar ánægðir með
framtak bæjarins

Karen Helgadóttir starfsmaður á Leikskólanum
Bestabæ ásamt Kristjáni Darra einum af fjöl-
mörgum krökkum á Bestabæ.

Haukur Böðvason starfsmaður Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga og Hvamms við garðyrkjustörf á
Hvammi heimili aldraðra.

Linda Birgisdóttir starfsmaður á bæjarskrifstofu
Húsavíkurbæjar við störf á bæjarskrifstofunni.
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Þann 10. júlí var tekin fyrsta skóflustungan
að nýjum endurhæfingargarði „Garðshorni“
sem staðsettur er við Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga og Hvamm heimili aldraðra.

Það voru heiðursmennirnir Ólafur Erlends-
son fv. framkvæmdastjóri H.Þ. og Hörður
Arnórsson framkvæmdastjóri Hvamms sem
munduðu skóflurnar og tóku þessa merku
stungu.

Verkalýðsfélag Húsavíkur og Verkalýðs
félag Öxarfjarðar styrkja þetta verkefni
myndarlega. Aðalsteinn Á. Baldursson form.
V.H. flutti ávarp á athöfninni og fagnaði þessum
áfanga og þakkaði þeim aðilum sem hafa beitt
sér fyrir framgangi málsins. Afhenti hann
Ásgeiri Böðvarssyni yfirlækni gjafabréf, sem
hljóðar þannig:

Verkalýðsfélag Húsavíkur og Verkalýðs-
félag Öxarfjarðar hafa samþykkt að leggja kr.
315.000,- til uppbyggingar á endurhæfingar-
og útivistarsvæði við Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga og Hvamm heimili aldraðra sem
hlotið hefur nafnið Garðshorn. Gjöfin skiptist
þannig milli félaganna, Verkalýðsfélag
Húsavíkur leggur fram kr. 200.000,- og
Verkalýðsfélag Öxarfjarðar kr. 115.000,- .

Með þessari gjöf vilja félögin leggja sitt af
mörkum svo Garðshorn geti orðið að veruleika.
Ljóst er að “Húsagarðurinn” mun gjörbreyta
aðbúnaði aldraðra, langveikra sjúklinga og þá
opnast nýjar víddir í því mikla endurhæfingar-
starfi sem þegar fer fram innan þeirra stofnana
sem liggja að garðinum. Þá er ekki vafi á því
að Garðshorn á eftir að efla og styrkja

alla starfsemi Hvamms og Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga og festa þar með þessar mikilvægu
stofnanir enn frekar í sessi. Með tilkomu
garðsins mun starfsumhverfi starfsmanna
einnig gjörbreytast til batnaðar og án efa verða
til þess að laða að fagfólk og starfsmenn til
starfa á stofnununum.

Að lokum vilja félögin þakka þeim aðilum
sem unnið hafa að framgangi málsins fyrir

þeirra framlag og sem eiga heiðurinn að því,
að hér í dag skuli vera tekin fyrsta skóflu-
stungan að endurhæfingar- og útivistarsvæði
fyrir aldraða og sjúka. Framlag þeirra er
ómetanlegt til framfara fyrir það samfélag sem
við byggjum og staðfestir að hægt er að lyfta
grettistaki með samstilltu átaki heimamanna.
Með samstöðuna að leiðarljósi eru okkur allir
vegir færir.

Stéttarfélögin styrkja Garðshorn

Olga Gísladóttir formaður VÖ og Aðalsteinn Á. Baldursson formaður VH afhentu Ásgeiri Böðvarssyni
gjöf til uppbyggingar á nýju endurhæfingar- og útivistarsvæði við Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og
Hvamm heimili aldraðra sem hlotið hefur nafnið Garðshorn.
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Nú standa yfir miklar framkvæmdir við
loðnubræðsluna á Þórshöfn, þar sem búið er
að rífa gamla vigtarhúsið sem byggt var 1986
og annað mikið stærra tekið að rísa. Rafn
Jónsson verksmiðjustjóri er vongóður um að
húsið verði klárt til löndunar í janúar. Húsið
verður allt steinsteypt þar sem lýsistankar
standa við hlið hússins en í því verður einnig
lýsisþró. Unnið er hörðum höndum og hefur
Jóhannes hjá Trésmiðjunni Brú yfirumsjón með

verkinu. Með honum eru tveir smiðir frá SR á
Raufarhöfn ásamt öllum fastráðnum starfs-
mönnum loðnubræðslunnar á Þórshöfn. Munu
þeir vinna við bygginguna fram að áramótum
nema loðna komi og verður þá tekið á móti
henni í gegnum löndunarkerfi frystihússins.

Karen Rut Konráðsdóttir

Nýtt og stærra vigtarhús við
loðnubræðsluna á Þórshöfn

Albert Sigurðsson starfsmaður HÞ hefur komið að því að reisa nýtt vigtarhús á Þórshöfn.

Kristinn Jóhannsson var kjörinn heiðurs-
félagi í Verkalýðsfélagi Þórshafnar fyrir fórnfúst
starf í þágu félagsins. Kristinn var formaður VÞ
frá 1979 – 1990, lengst allra formanna
félagsins. Skrifstofa félagsins var lengi vel á
heimili hans. Kristín Kristjánsdóttir starfsmaður
Verkalýðsfélags Þórshafnar afhenti Kristni
heiðursskjal ásamt blómvendi fimmtudaginn
15. ágúst að viðstaddri stjórn og fólki úr ýmsum
nefndum félagsins. Rósa Daníelsdóttir fékk
einnig afhentan blómvönd frá félaginu fyrir vel
unnin störf í þágu félagsins á undanförnum
árum og með heillaóskum þar sem Rósa og
fjölskylda hennar eru að flytja af landi brott eftir
fáeina daga.

Karen Rut Konráðsdóttir

Verkalýðsfélag
Þórshafnar

tilnefnir heiðurs-
félaga og kveður

stjórnarmann

Jónína í frí
Jónína Hermannsdóttir sem verið hefur

í 50% starfi á Skrifstofu stéttarfélaganna
hefur fengið launalaust leyfi frá 1. september
n.k. til 15. júní 2003.  Steingerður Gísladóttir
starfsmaður stéttarfélaganna sem verið
hefur í 60% starfi mun væntanlega gegna
störfum Jónínu í forföllum hennar og verða
í fullu starfi í vetur.

Helstu
niðurstöður úr

launakönnun VH
Verkalýðsfélag Húsavíkur hefur gert

könnun á tekjum félagsmanna árið 2001.
Helstu niðurstöður eru þær að 35% fullgildra
félagsmanna hafði 500 þúsund til milljón í
laun á síðasta ári. 24% hafði milljón til 1,5
milljón í laun árið 2001. 18% hafði 1,5 milljón
til tvær milljónir í laun árið 2001. Rúmlega
10% félagsmanna hafði tvær milljónir til 2,5
milljónir í laun á síðasta ári. Um 13%
félagsmanna hafði umfram 2,5 milljónir í
laun á síðasta ári. Þessi könnun náði til 793
fullgildra félagsmanna.

STUTTAR
FRÉTTIR



Eitthvað var um að menn sæju ástæðu til
að ráðast á dauða hluti um verslunarmanna-
helgina á Húsavík. Meðal þess sem var
eyðilagt var stórt ljósaskilti á skrifstofuhúsnæði
Skrifstofu stéttarfélaganna. Þeir sem geta veitt
upplýsingar um hver/hverjir voru að verki eru
vinsamlegast beðnir um að hafa samband við
Skrifstofu stéttarfélaganna eða lögregluna á
Húsavík.

Þann 29. júní færð i Verkalýðsfé lag
Húsavíkur Hvalamiðstöðinni á Húsavík gjöf frá
félaginu kr. 150.000,-. Ásbjörn Þ. Björgvinsson
veiti gjöfinni viðtöku. Með þessari gjöf vildi
félagið sýna því mikla starfi sem unnið hefur
verið með opnun Hvalamiðstöðvarinnar smá
virðingarvott og sem skipar Húsavík þar með
í forystu í safnamálum á Íslandi, svo vitnað sé
í orð menntamálaráðherra við formlega opnun
safnsins 15. júní 2002. Hvalamiðstöðin er
glæsilegt safn sem öllum hlutaðeigandi aðilum
er sómi af, þar ber hæst nafn Ásbjörns Þ.
Björgvinssonar forstöðumanns safnsins sem
unnið hefur þrekvirki sem sést best þegar
safnið er skoðað, slíkir menn eru ekki síst
mikilvægir samfélagi eins og Húsavík.
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VH færir
Hvalamiðstöðinni gjöf

Þegar komið er inn á Gamla-Bauk eða í Vitann á
verbúðarþakinu blasir við ferðamönnum alls konar
varningur til minningar um heimsókn þeirra til
Húsavíkur. Það sem vekur sérstaka athygli er
handverk Ragnars Hermannssonar sem eftir farsæla
sjómannsæfi er sestur í helgan stein og dundar sér
nú m.a. við að tálga ýmsa hluti úr tré s.s. lunda,
seli, hvali, hnífa og skeiðar eins og myndin ber
með sér.

Þessi mynd er frá opnun safnsins og sýnir
heiðurshjónin Ólaf Guðmundsson og Guðlaugu
Jóhannsdóttir við Geirfuglana sem Óli bjó til og
prýða safnið.

Beðið hefur verið eftir stækkun Barnabóls
í mörg ár. Nú hefur verið tekið í notkun
húsnæði með samliggjandi lóð og er nýja húsið
ætlað fyrir eldri deild leikskólans. Fyrir
stækkunina var pláss fyrir 20 börn og voru
dæmi um að börn þurftu að bíða í marga
mánuði eftir plássi. Nú hefur ástandið batnað
svo um munar og hægt er að taka á móti um
35 börnum. Hingað til hefur hádegisverður
barnanna verið eldaður á Dvalarheimilinu
Nausti en nú er komin aðstaða á Barnabóli
fyrir starfsfólkið að elda sjálft á staðnum.
Jafnframt hefur leikskólastjórinn fengið sér
skrifstofu sem hefur ekki verið hingað til en
fyrir stækkun hafði blaðamaður séð leikskóla-
stjórann í eldhúsinu með fartölvuna á hnjánum,
ekki sérstök vinnuaðstaða það. Nýja húsnæðið
er rúmgott og bjart en frekar tómlegt ennþá

og vantar þangað ýmis húsgögn sem reyndar
eru væntanleg innan tíðar. Þegar leikskóli
stækkar um helming þarf vitanlega að bæta
við á ýmsum sviðum. Því er hér með beint til
Þórshafnarbúa að skoða nú í geymslurnar
sínar og vita hvort gömlu dúkkurnar og kjólarnir
eru ekki ennþá á sínum stað. Leikföng af öllum
stærðum og gerðum eru vel þegin á Barnaból
og þeir sem vilja gefa gamla dótinu sínu nýtt
hlutverk, hafið endilega samband við Sóleyju
leikskólastjóra. Starfsfólk Barnabóls bindur
einnig vonir við að fá afhentan bílskúrinn sem
er við nýja húsið og nota hann sem listasmiðju
fyrir börnin, það myndi gera alla fönduraðstöðu
og málningarvinnu mun þægilegri og skemmti-
legri.

Karen Rut Konráðsdóttir

Þórshafnarhreppur
stækkar leikskólann

Starfsfólk og börn á Barnabóli eru ánægð með nýja húsnæðið.

Skemmdaverk
unnin í bænum

Starfsmenn Norðurvíkur á Húsavík hafa undanfarna
mánuði unnið við brúarsmíði í Svarfaðardal.
Áætluð verklok eru um næstu mánaðamót. Á
myndinni er sannkölluð víkingasveit frá Norðurvík
en það eru þeir, Friðbjörn, Svavar, Friðrik, Sigurður,
Jónmundur, Jóel, Erlendur og Þorvaldur.

Víkingasveitin
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Í sumar hefur staðið yfir málverkasýning á Veitingastaðnum Sölku á
Húsavík. Eigandi listaverkanna er Guðrún S. Steingrímsdóttir. Guðrún
sem er sérhæfður fiskvinnslumaður og starfar hjá Fiskiðjusamlagi
Húsavíkur hefur á síðustu árum sótt nokkur námskeið í myndlist og er
virkur þátttakandi í Myndlistarklúbbi Húsavíkur. Formaður klúbbsins er
Sr. Sighvatur Karlsson. Guðrún segir töluverðan hóp fólks stunda
myndlist á Húsavík sem tómstundagaman og hvetur fólk sem stundar
þessa iðju og ekki hefur þegar gengið í klúbbinn að gera það sem fyrst.
Þegar Guðrún er spurð hvaða aðstöðu hún hafi til að mála, brýst fram
bros, um leið og hún segir að henni líki best að mála við eldhúsborðið
heima. Þegar sýningin er skoðuð leynir sér ekki að Guðrún hefur mikla
listræna  hæfileika. Listgagnrýnandi Fréttabréfsins óskar Guðrúnu til
hamingju með glæsilega sýningu. Rétt er að taka fram að sýningu
Guðrúnar líkur á næstu dögum þannig að þeir sem ekki hafa þegar
skoðað sýninguna er bent á að gera það sem fyrst.

Málar við eldhúsborðið Verkfæragjald blikksmiða hækkar
Samkvæmt kjarasamningi Samiðnar
sem Þingiðn, félag iðnaðarmanna í
Þingeyjarsýslum er aðili að hækkaði

verkfæragjald blikksmiða í samræmi við
hækkun vísitölu byggingarkostnaðar

þann 1. júlí. í kr. 62,90.

Mikill vöxtur er í ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum. Á myndinni eru Arnar,
Erla og Aðalsteinn sem starfa á Eddu hótelinu á Stórutjörnum í sumar.


