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Beðið eftir
samþykki

Hugsjónir
skólameistarans
Jón Reynir Sigurvinsson,
skólameistari Menntaskólans á
Ísafirði segir frá útlegð á hálendinu,
ást sinni á mannvirkjum og
Dýrafirðinum og útskýrir hvers
vegna verknám í heimabyggð er
forsenda búsetu í opnuviðtali.

Nýskráðum hlutafélögum og
einkahlutafélögum fjölgar
Nýskráð hlutafélög og einkahlutafélög á Vestfjörðum voru
76 í fyrra og fjölgar þeim því
verulega frá því árið á undan
þegar 57 félög voru skráð. Til
samanburðar má geta þess að
á nýliðnu ári voru nýskráningar hlutafélaga og einkahlutafélaga 10 á hverja 1.000
íbúa á Vestfjörðum. Aðeins
einu sinni frá árinu 1999 hafa
nýskráningar verið fleiri, en
það var árið 2002 þegar 128
félög voru skráð, eða 16 á
hverja 1.000 íbúa. Voru þá
4,1% nýskráðra fyrirtækja

skráð á Vestfjörðum. Langflestar voru nýskráningar smábátaútgerða eða 20 talsins en
því næst kom hlutafélag sem
stunda leigurekstur atvinnuhúsnæðis en þau voru átta árið
2007.
Nýskráð hluta- og einkahlutafélög voru 3.674 í fyrra,
og voru því 2% nýskráðra félaga skráð á Vestfjörðum. Nýskráningum hefur fjölgað um
rúm 15% frá árinu 2006 þegar
3.191 ný félög voru skráð á
landinu. Hlutfallsleg skipting
nýskráninga niður á atvinnu-

greinar er nokkuð jöfn á milli
ára en ef nýskráningar eru
skoðaðar eftir landsvæðum þá
eru tæplega 72% nýskráðra
félaga með lögheimili á höfuðborgarsvæðinu. Á árinu
2007 hefur nýskráningum þó
fjölgað hlutfallslega mest á
Vesturlandi eða um 45% frá
fyrra ári.
Tölurnar hér að ofan eru frá
Hagstofu Íslands og eiga allar
við nýskráningar hlutafélaga
og einkahlutafélaga á tímabilinu 1999-2006.
– thelma@bb.is

Úr miðbæ Ísafjarðar. Rúmlega 2% nýskráðra hlutaog einkahlutafélaga voru á Vestfjörðum í fyrra.

Enn er beðið eftir samþykki Fjármálaeftirlitsins
á samruna Sparisjóðs
Vestfirðinga, Sparisjóðsins í Keflavík og Sparisjóðs Húnaþings og Stranda.
Allir aðrir umsagnarskyldir aðilar hafa samþykkt samrunann og mun
hann ganga í gegn samþykki Fjármálaeftirlitið
hann. Í samrunatillögu
sem samþykkt var á fundi
stofnfjáraðila Sparisjóðs
Vestfirðinga í haust er
gert ráð fyrir felld verði
niður ákvæði í samþykktum hins sameinaða sjóðs
um að sveitarfélög tilnefni tvo stjórnarmenn.
Gert er ráð fyrir að við
slit á hinum sameinaða
sjóði eða við breytingu
hans í hlutafélag verði
andvirði eigna og starfsemi sjálfseignarstofnunar skipt á milli starfsvæða
í sömu hlutföllum og
samrunaáætlun gengur út
frá við skiptingu stofnfjár. Einnig verður lagt
til á fundinum að stofnfé
verði aukið að söluverðmæti allt að 1,2 milljarðar
og að samfara falli niður
eldri heimildir til aukningar stofnfjár. Samningaviðræður sparisjóðanna þriggja hófust s.l.
sumar.
Sparisjóður Vestfirðinga var stofnaður árið
2001 með sameiningu
fjögurra sparisjóða; Sparisjóðs Súðavíkur, Sparisjóðs Önundarfjarðar,
Sparisjóðs Þingeyrarhrepps og Eyrasparisjóðs.
– smari@bb.is
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Talentar uppi um alla veggi

Dagurinn í dag

7. febrúar 2008 –38. dagur ársins
Þennan dag árið1974 lenti Concorde
þota í fyrsta skipti á Keflavíkurflugvelli.
Á leiðinni frá Frakklandi flaug hún með
tvöföldun hljóðhraða.

Arna Lára
í stjórnina
Arna Lára Jónsdóttir,
bæjarfulltrúi Í-listans og
verkefnisstjóri Impru á
Ísafirði hefur verið skipuð
í stjórn nýrrar sjúkratryggingastofnunar sem
tekur að fullu til starfa í
haust. Á mbl.is segir að
Benedikt Jóhannesson,
framkvæmdastjóri, verði
stjórnarformaður stofnunarinnar, sem ætlað er að
semja um og kaupa heilbrigðisþjónustu fyrir hönd
heilbrigðisráðuneytisins.
Stofnunin varð til með
lögum sem tóku gildi um
áramót. Gert er ráð fyrir
að sjúkratryggingastofnunin hefji að fullu starfsemi sína í haust.
– thelma@bb.is

Æfingar fyrir sólrisuleikrit Menntaskólans á Ísafirði eru vel á veg komnar. Ekki veitir af, því menntskælingar eru
metnaðarfullir með eindæmum og setja á svið söngleikinn Rocky horror picture show þetta árið, en söngleikir hafa
verið fyrirferðamiklir hjá skólanum að undanförnu. Hrafnhildur Hafberg hefur verið ráðin leikstjóri og segir hún að
búið sé að skipa í öll hlutverk í sýningunni. „Það eru bara talentar hér uppi um alla veggi“, segir hún aðspurð um
það hvort gnægð sé af góðu söngfólki í skólanum. „Söngleikurinn var síðast sýndur á Íslandi árið 1995“, segir
Hrafnhildur. Verkið er sett á svið í samstarfi við Loftkastalann sem á sýningaréttinn. Frumsýnt verður í Edinborgarhúsinu 29. febrúar, en smíðadeild skólans vinnur nú að því hörðum höndum að gera sviðsmynd fyrir söngleikinn.

Varnargarður ofan Urðarvegar lausn á flóðavandamáli HSÍ

Tæknideild Ísafjarðarbæjar
telur að fyrirhugaður varnargarður sem byggja á ofan Urðarvegs á Ísafirði muni leysa
títt vandamál er varðar vatnselg við Heilbrigðisstofnunina
í Ísafjarðarbæ. Í umsögn
tæknideildar segir bæjartæknifræðingur telji að það sé
engin einföld lausn á vandamálinu því víða sé pottur brotinn. Þó segir hann að væntanlegar framkvæmdir muni trú-

lega draga úr vandamálinu.
„Þegar snjóflóðavarnargarður
ofan við Urðarveg verður
byggður mun allt vatn í hlíðinni verða tekið frá byggðinni
og þar með mun holræsakerfi
bæjarins geta tekið við regnvatni af götum og lóðum eins
og til er ætlast. Við þá framkvæmd verður vatnselgur við
Urðarveg úr sögunni en að
hluta til er um sama vandamál
að ræða og hjá HSÍ“, segir í

umsögninni.
„Einnig er gert ráð fyrir að
með nýrri útrás í Fjarðarstræti
sem boðin hefur verið út, muni
afköst dælubrunns við Hafnarstræti aukast til muna og
verður þá hægt að nota núverandi útrás í pollinn fyrir regnvatn. Með þessari breytingu
ætti að vera hægt að koma í
veg fyrir frekari flóð á HSÍ.
Einhverja hluta vegna er skolp
og regnvatn í lagnakerfi HSÍ

tengt saman og því getum við
ekki tengt það inn á dælubrunninn að óbreyttu. Undirritaður hefur rætt þetta vandamál við þjónustuaðila HSÍ og
mun skoða á vordögum hvaða
möguleikar eru í stöðunni hjá
HSÍ“, segir í umsögn tæknideildar.
Flóð eru tíð hjá Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar og
hefur slökkvilið Ísafjarðarbæjar ítrekað þurft að koma á

staðinn með tæki og mannskap til að dæla vatni og þannig lágmarka það tjón sem hefur vofað yfir hverju sinni. Nær
14 milljóna króna tjón varð í
sjúkrahúsinu í lok janúar 2005
en þá fóru saman há sjávarstaða og asahláka og vatn
flæddi inn í sjúkrahúsið. Á
síðasta ári flæddi vatn fjórum
sinnum inn í húsið, síðast 17.
desember.
– thelma@bb.is

Valt í
Skötufirði

Vöruflutningabifreið
lenti utan vegar í aftakaveðri í Skötufirði á miðvikudagskvöld í síðustu
viku. Ökumaður tilkynnti
sjálfur um slysið en mikill
viðbúnaður var þar sem
sem mikill vindur var og
ekkert skyggni og óvitað
hvort maðurinn hefði
slasast illa. Þá vissi ökumaðurinn ekki nákvæmlega hvar í Ísafjarðardjúpi
hann var vegna skyggnis.
Björgunarsveitir á Ísafirði og Súðavík voru
kallaðar út en áður en þær
gátu lagt af stað kom vegfarandi að. Í ljós kom að
maðurinn var ekki mikið
slasaður og var því ákveðið að ökumaðurinn æki á
móti sjúkrabíl í átt til
Hólmavíkur þar sem veður var skárra í þá áttina.
Um sama leyti skall þó
á aftakaveður á þeim slóðum líka og tóku ökumennirnir á endanum
ákvörðun um að gista í
Reykjanesi. Sjúkrabíllinn
sneri við og komst við
illan leik til baka til Hólmavíkur.
– thelma@bb.is

Leiðrétting
Í umfjöllun um sjóskaða í Ísafjarðardjúpi
árið 1968 sem birtist í síðasta tölublaði láðist að
geta Sigurðar Sigurðssonar, eins þeirra skipverja
sem fórust með Heiðrúnu
II ÍS. Blaðið biður þá sem
málið varðar velvirðingar
á þessum leiðu mistökum.

Útboðsgögn tilbúin vegna snjóflóðavarnargarðs í Bolungarvík
Útboðsgögn eru tilbúin og
ekkert því til fyrirstöðu að
bygging snjóflóðavarnargarðs
ofan byggðar í Bolungarvík
verði boðin út. Að því er fram
kom á fundi almannavarnanefndar Bolungarvíkur liggur
þó endanleg ákvörðun þar að
lútandi hjá Framkvæmdasýslu
ríkisins. Þá var greint frá því
að spennistöð Orkubús Vestfjarða yrði ekki varin miðað
við stöðuna í dag og verið sé

að vinna að lausn varðandi
hesthúsin undir fjallinu Erni.
Fram kom á fundinum að
meginkapall fyrir rafmagn
verður leiddur í gegn um
væntanleg jarðgöng í stað þess
að liggja yfir fjöll og niður í
Syðridal. Lítil hreyfing hefur
verið á sprungunni efst í Óshyrnu og hætta af hennar völdum því ekki meiri en verið
hefur. Tetrasamband er komið
á helstu svæði í umdæminu

en víða þarf að þétta það og
eru þau mál til skoðunar að
sögn lögreglustjóra. Mjög gott
samband næst í VHS talstöðvum.
Varnargarðurinn í Bolungarvík á að vera um 18-22 metra
hár og 700 metra langur þvergarður, staðsettur þar sem Dísarland er nú. Auk þess verða
8 keilur ofar í fjallinu. Áætlað
er að í varnarvirkin fari um
400 þúsund rúmmetrar af fyllingarefni sem reiknað er með

að fáist innan framkvæmdasvæðisins. Áætlaður heildarkostnaður við byggingu varnarvirkjanna er 750 milljón
krónur en endanlegur kostnaður ræðst þó af þeim tilboðum sem berast í verkið. Gert
er ráð fyrir að bygging varnanna taki um 2-3 ár.
Á fundinum voru jafnframt
kynnt viðvörunarskilti sem
gerð voru eftir síðustu rýmingar vegna snjóflóðahættu og

sýna annars vegar að umferð
sé bönnuð vegna snjóflóðahættu og hins vegar að fara
þarf um með varúð vegna
snjóflóðahættu. Almannavarnarnefnd fór einnig yfir
nýjan rýmingarbækling Veðurstofunnar fyrir Bolungarvík.
Almenn ánægja var með
bæklinginn nema athuga þarf
betur upplýsingar og reglur
um rýmingu hesthúsa-svæðisins að mati nefndarinnar.

Samstaða og verslun í heimabyggð
Samstaða heimamanna og
verslun í heimabyggð eru mikilvæg atriði til að snúa vörn í
sókn í byggða- og atvinnumálum í Ísafjarðarbæ að mati
Steinþórs Bragasonar, eins
eigenda ráðgjafafyrirtækisins
Alsýnar á Ísafirði. Ísafjarðarbær gerði í haust samning við
Alsýn um atvinnuátak í bænum og samkvæmt honum á

fyrirtækið að skapa eða finna
50 störf á næstu tveimur árum.
Steinþór segir að þeir hafi sett
markið enn hærra og er markmiðið að skapa 100 ný störf á
tímabilinu. „Það er það sem
þarf ef við ætlum að halda
sjó“, segir Steinþór og bendir
á að rúmlega 100 manns hafi
flust úr Ísafjarðarbæ á síðasta
ári.

„Það fyrsta sem við getum
gert til að rétta stöðuna við er
fólk og fyrirtæki sýni samstöðu og einnig er mikilvægt
að fólk versli í heimabyggð.
Það hefur loðað við Akureyringa að þeir sæki lítið til Reykjavíkur og til að halda uppi
þjónustustigi er það mikilvægt.“ Hann segir að Alsýn
vinni að mörgum spennandi

verkefnum en eðli málsins
samkvæmt er ekki hægt að
ræða þau efnislega fyrr en þau
eru komin í höfn. „En það er
mikil sókn í ferðaþjónustunni
í Ísafjarðarbæ og við gætum
séð einhverjar nýjungar í
henni strax í sumar.“
Hann hvetur alla sem luma
á einhverjum góðum hugmyndum að hafa samband við

Alsýn, þeir veiti aðstoð við
hverslags umsóknir. „Hugmyndirnar geta verið af hvaða
tagi sem er og við þurfum
eins mikið af þeim og hægt
er. Það hefur sýnt sig að af
hverjum 100 hugmyndum að
nýrri atvinnustarfsemi verða
einungis 10 að veruleika“, segir Steinþór.
– smari@bb.is
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Óbeisluð fegurð á vettvangi Sameinuðu þjóðanna
Matthildi Helgadóttur hefur verið boðið að halda erindi á 52. þingi kvennanefndar Sameinuðu Þjóðanna
sem haldið verður í New York. Matthildur var ein af konunum sem fengu hugmynd að fegurðarsamkeppninni Óbeisluð fegurð sem haldin var í Hnífsdal fyrir tæpu ári síðan. Matthildur mun fjalla um um
keppnina og heimildarmyndina sem gerð var um keppnina. Matthildur verður ekki hluti af sendinefnd
Íslands, heldur verður erindi hennar einn af hliðaviðburðum sem haldnir eru samhliða þinginu. Þess vegna
mun félagsmálaráðuneytið ekki greiða kostnað við ferð Matthildar. Hún fór þess á leit við bæjarráð Ísafjarðarbæjar að bærinn styrki og varð ráðið við því og veitti henni styrk að andvirði 100 þúsund krónur.

Takmarkaður umráðaréttur yfir Söndum
Ísafjarðarbæ hefur verið
settur stóllinn fyrir dyrnar
hvað varðar óhefta nýtingu
jarðarinnar Sanda í Dýrafirði
því Kirkjuráð, fyrir hönd Kirkju-

málasjóðs, hefur gert Ísafjarðarbæ grein fyrir því að umráðaréttur sveitarfélagsins yfir
Söndum sé að miklu leyti takmarkaður. Sandar í Dýrafirði

er í eigu Ísafjarðarbæjar og er
eitt þeirra svæða sem talað er
um sem vænstan kost í tengslum við byggingu olíuhreinsistöðvar á Vestfjörðum. Árið

1938 afsalaði ríkissjóður
kirkjujörðinni Söndum til afsalshafa – Þingeyrarhrepps og
voru þá ákveðnar takmarkanir
og skilyrði sett við sölu jarð-

Bæjaryfirvöldum fullkunnugt um kvaðir á jörðinni
„Við höfum haft þessar
upplýsingar allan tímann“,
segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
um 70 ára gamlan samning
þar sem dóms- og kirkjumálaráðuneytið afsalar kirkjujörðinni Söndum til Þingeyrarhrepps. Hann segir að
bærinn hefði aldrei boðið
þetta land undir olíuhreinsistöð án þess að vera með
vissu fyrir því að hægt væri

að standa við það. Í samningnum koma fram miklar
kvaðir á sölu og leigu jarðarinnar. Fylgdi meðal annars sú
kvöð að afsalshafa, þá Þingeyrarhreppur nú Ísafjarðarbær, yrði óheimil endursala á
jörðinni auk þess sem veruleg
höft voru sett fyrir því að selja
jörðina í heild eða hluta. Í
bréfi frá Kirkjuráðs sem lagt
var fram til kynningar í bæjarráði kemur fram að umráða-

réttur afsalshafa yfir jörðinni
sé að miklu leyti takmarkaður.
Þórir Örn Guðmundsson,
starfsmaður landbúnaðarnefndar Ísafjarðarbæjar, segir
að þrátt fyrir þessar kvaðir
hafi verið selt land í eigu
Sanda. Fljótlega eftir að jörðinni var afsalað til Þingeyrarhrepps hafi verið ákveðið á
almennum sveitarfundi í hreppnum að selja hluta Galtardals
til jarðarinnar Granda og

fékkst fyrir því samþykki
dóms- og kirkjumálaráðuneytis. Þá hefur land verið
leigt í gegnum tíðina, en þá
í samræmi við kvaðir samkomulagsins. Reyndar nefnir Þórir að gamli flugvöllurinn á Þingeyri sem var í
landi Sanda hafi tekið miklu
meira land en mátti leigja
einum aðila samkvæmt samningnum.
– smari@bb.is

arinnar, meðal annars sú kvöð
að afsalshafa yrði óheimil
endursala á jörðinni.
Þar að auki voru veruleg
höft sett fyrir því að leigja
jörðina, í heild eða hluta. Sóknarprestinum á Þingeyri voru
ennfremur áskilin ýmis réttindi, auk þess sem hluti jarðarinnar var undanskilinn sölunni, þar á meðal fjórir hektarar lands. Land- og leiguafnot
sóknarprestsins á Þingeyri
voru síðar staðfest með yfirlýsingu dóms- og kirkjumálaráðherra árið 1942.
Í afsalsbréfinu segir orðrétt
að hreppsnefnd Þingeyrarhrepps f.h. Þingeyrarhrepps
(sem nú heyrir undir Ísafjarðarbæ) skuldbindi sig til að hlíta
fyrirmælum um eignarumráð,
hagnýtingu og meðferð jarðarinnar Sandar í Þingeyrarhreppi: „Að hreppurinn leigi
aldrei utanhreppsmönnum hið
selda land, hvorki í heild né

nokkurn hluta þess og hvorki
til ræktunar, beitar né bygginga, ef slík leiga á landi úr
jörðinni brýtur í bága við landþörf hreppsbúa.“
Á öðrum stað segir í afsalsbréfinu frá 1938: „Seljandi
(ríkissjóður innsk. blm) áskilur sér að kaupandi (Þingeyrarhreppur innsk. blm) við leigu
á landi úr Sandalandi eða
framleigu á því, fari eftir neðanskráðum reglum að því
leyti, sem því verður frekast
við komið. ... 3. Að þegar
leigutakar, sem engar umbætur eða mannvirki hafa gert á
landinu innan 5 – fimm – ára,
að þá falli löndin aftur til
hreppsins, án endurgjalds“
Undanskilið sölu jarðeignarinnar eru auk fyrrnefndra
fjögurra hektara „Námur, sem
eru í jörðu, eða síðar kunna að
finnast þar, svo og vatnsafl og
réttur til að virkja það og notkunaraðstaða þess.“

SKJALASTJÓRI - UMSJÓN VEFSÍÐU

Lóð Atlantsolíu er við hlið Ljónsins á Skeiði.

Atlantsolía til Ísafjarðar í sumar
Skóflustunga að nýrri afgreiðslustöð Atlantsolíu á Ísafirði verður tekin í vor. Í fréttum Ríkisútvarpsins var haft
eftir Alberti Þór Magnússyni,
framkvæmdastjóra Atlantsolíu, að byrjað verði að dæla
bensíni í lok sumars. Fyrirtækið sótti fyrst um lóð undir
sjálfsafgreiðslubensínstöð á

Skeiði árið 2004. Fljótlega
fékk Orkan leyfi til að byggja
bensínstöð á planinu við Bónus og reis sú stöð í desember
2005. Síðan þá hefur Atlantsolía sótt um frestun á byggingu stöðvar á lóðinni. Mikil
aðsókn skapaðist þá um lóðina
en bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ úthlutuðu Atlantsolíu lóð-

ina með skilyrðum um að fyrirtækið léti einnig byggja
þjónustuhús, með veitingaaðstöðu á staðnum.
Mikið kapphlaup var á milli
Atlantsolíu og Orkunnar sumarið 2004 um leyfi til byggingar bensínsstöðvar á Skeiði.
Miklar deilur spruttu um fyrirhugaða úthlutun og höfðu for-

ráðamenn Atlantsolíu m.a.
uppi stór orð í garð bæjaryfirvalda á Ísafirði þegar stefnt
var að útboði á lóðum undir
bensínstöðvar.
Sökuðu þeir bæjaryfirvöld
um að reyna að koma í veg
fyrir samkeppni á bensínmarkaði.
– thelma@bb.is

Dótakassinn opnar á Ísafirði
Leikfangaverslunin Dótakassinn á Akureyri hefur í
hyggju að opna útibú á Ísafirði
og hefur falast eftir húsnæðinu
sem áður hýsti Björnsbúð til
margra ára. „Ég á bara eftir að
skrifa undir leigusamninginn
og þá er allt klappað og klárt“,
segir Finnur Gunnlaugsson,
eigandi Dótakassans. „Það er
brjálað að gera núna vegna

öskudagsins en ég býst við að
byrja um miðjan febrúar og
græja og gera allt klárt fyrir
verslunina.“ Aðspurður hver
ástæðan sé fyrir því opnun
verslunarinnar segir Finnur að
á Ísafirði sé markaður sem
þurfi að sinna. „Það er þörf á
dótaverslun eftir að Bimbó
hætti. Ég dreifði jólalistanum
mínum á Ísafirði um jólin og

fékk fín viðbrögð og það var
mjög mikið pantað.“
Ráðinn verður einn starfsmaður til að byrja með en að
sögn Finns gæti þurft að bæta
við öðrum starfsmanni síðar
meir og sérstaklega þá í tengslum við ferðamannatímann.
Finnur segir að opnunin leggist vel í hann enda kannist hann
aðeins við sig vestra þar sem

tengdapabbi hans sé Jón Fanndal Þórðarson, fyrrv. veitingamaður á Ísafjarðarflugvelli
með meiru, og að hann eigi
vinafólk í Bolungarvík.
Hin rótgróna verslun Bimbó
hætti rekstri síðasta sumar og
var því engin búð á svæðinu
sem verslaði eingöngu með
leikföng. Eru því eflaust margir sem fagna þessum fréttum.

Laus er staða skjalastjóra Ísafjarðarbæjar. Um er að ræða 100% stöðu.
Skjalastjóri heftur jafnframt umsjón
með vefsíðu Ísafjarðarbæjar.
Menntunarkröfur eru bókasafns- og
upplýsingafræði eða hliðstæð menntun. Áhersla er lögð á góða tölvukunnáttu og reynsla í skjalavistun er æskileg.
Frekari upplýsingar gefur bæjarritari
Ísafjarðarbæjar í síma 450 8000 alla
virka daga á milli kl. 9-15. Umsóknarfrestur er til 20. febrúar nk.
Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.
LAUNAFULLTRÚI
Laus er staða launafulltrúa hjá Ísafjarðarbæ. Um er að ræða 100% stöðu,
sem að hluta er vinna við almenn skrifstofustörf.
Menntunarkröfur: Æskilegt er að viðkomandi hafi stúdentspróf og þekkingu á kjarasamningum. Áhersla er
lögð á góða tölvukunnáttu og reynslu
í almennum skrifstofustörfum.
Frekari upplýsingar gefur bæjarritari
Ísafjarðarbæjar í síma 450 8000 alla
virka daga frá kl. 9-15. Umsóknarfrestur er til 20. febrúar nk.
Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.
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Hár- og snyrtibraut í Menntaskólanum
Ný og fullbúin aðstaða hárog snyrtibrautar Menntaskólans á Ísafirði var opnuð með
pompi og pragt í síðustu viku.
Um er að ræða rúmlega 60m²
húsnæði í kjallara heimavistarhússins þar sem áður var
búningageymsla leikfélags
MÍ. Húsnæðið hefur nú verið
innréttað sérstaklega svo hæfi
kennslunni. Á vefsíðu MÍ segir að kennsla hafi byrjað á
hár- og snyrtibraut síðastliðið
haust en um er að ræða tveggja
ára grunnnám sem ekki er í
boði annarsstaðar á landinu,
auk þess sem mögulegt er fyrir
nemendur hár- og snyrtibrautar að ljúka stúdentsprófi á jafn
löngum tíma og bóknámsbrautarnemendur. Til að ljúka
sveinsprófi í háriðnum þurfa
nemendur þó enn sem komið
er að fara í Iðnskólann í
Reykjavík og taka þrjár annir
þar.
Sviðsstjóri brautarinnar og

aðalkennari er Margrét Skúladóttir og var hún að vonum
ánægð með nýju aðstöðuna.
Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari MÍ talaði um við opnunina að mikilvægt væri að
gefa kost fjölbreyttu námi til
að halda nemendunum í heimabyggð og sá möguleiki sem
nemendur hafa til að ljúka
stúdentsprófi að loknu tveggja
ára hársnyrtinámi gefi stúdentunum skemmtilega möguleika. Á haustönn fór kennsla
faggreina fram á hárgreiðslustofu Margrétar en nú er brautin komin með varanlega aðstöðu í skólanum sem er til
mikilla bóta fyrir nemendur
og kennara. Hárgreiðslustofur
bæjarins hafa verið duglegar
að taka við nemum á samning
en einhverjir þurfa þó að fara
á samning fyrir sunnan.
Gestum við opnunina gafst
einnig tækifæri til að berja
augum frábæra aðstöðu tré-

Margrét Skúladóttir sýnir módelhausana sem notaðir eru við kennslu.
iðngreinakennslu en nýverið að gera skrifstofu hans klára. klúbbs MÍ, ljósmyndaher- skólans skipulagði marga
var ráðinn annar kennari við Fyrir staðkunnuga má nefna bergið, Gylfaginning og hið byltinguna. Meðfylgjandi
deildina, Elvar Reynisson, og að deildin er til húsa þar sem víðfræga Kaffi Kastró, þarsem mynd var tekin við opnunina.
voru iðnaðarmenn í óðaönn áður var aðstaða myndlistar- Vinstrimannafélag Mennta– sigridur@bb.is

Börnin á Sólborg fögnuðu 10 ára afmæli skólans með gleði og söng.

Börnin báru afmæliskórónur.

Leikskólinn
Sólborg 10 ára
Leikskólinn Sólborg á Ísafirði fagnaði 10 ára afmæli á
föstudag en hann var tekinn í
notkun 1 febrúar 1998. Boðið
var til veislu til fagna þessum
áfanga og var afar mannmargt.
Börnin báru kórónu eins og
afmælisbörnum sæmir og ríkti
mikil gleði og kátína yfir
þeim, jafnt sem starfsfólki og
gestum. Að lokinni tölu Helgu
Bjarkar Jóhannsdóttur, leikskólastjóra, þar sem hún fór
yfir sögu og stefnu skólans
sungu börnin nokkur lög og
þar á meðal tvö afmælislög
sem sérstaklega voru samin
fyrir tilefnið.
Skólanum voru veittar margar góðar gjafir í tilefni dagsins
og má þar nefna peningagjöf
að andvirði 50.000 krónum
frá Ísafjarðarbæ, liti og litabækur ásamt peningagjöf frá
Landsbanka Íslands og leikföng frá foreldrafélagi Sól-

borgar en það sem vakti einna
helst lukku var sérútbúið indíánatjald fyrir Sólborgarbörnin
sem Þorsteinn Þráinsson færði
þeim fyrir hönd Fjarðarnets.
Að lokinni dagskrá var gestum
boðið upp á kaffi og afmælisköku.
Sólborg varð til er tveir leikskólar voru sameinaðir, Hlíðarskjól og Skólaskjól, í nýju
húsnæði. Arkitekt leikskólans
er Elísabet Gunnarsdóttir og
landlagsarkitekt Áslaug Traustadóttir. Verktakar voru Eiríkur
og Einar Valur hf.
Á leikskólanum eru fjórar
deildir og eru þær aldursskiptar, tvær yngri og tvær eldri.
Deildarnar heita eftir gömlum
staðarnöfnum hér á Ísafirði;
Bót, Dokka, Naust og Krókur.
Boðið er upp á sveigjanlega
vistun fyrir börn á aldrinum
1-6 ára og geta 88 börn dvalið
í húsinu samtímis.
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MÍ komin í undanúrslit í Morfís

Sex af hverjum þúsund konum á sjó

Lið Menntaskólans á Ísafirði komst í undanúrslit í Morfís, mælsku- og rökræðukeppni
framhaldsskólanna á föstudagskvöld með því að leggja lið Menntaskólans á Egilsstöðum
að velli með 160 stiga mun. Þetta þykir mjög góður árangur hjá liði MÍ þar sem þetta
er í fyrsta sinn frá árinu 2004 sem MÍ keppir og ME-menn eru taldir vera mjög sterkir í
Morfís og eiga langa sögu að baki. „Þetta er bara alveg geðveikt. Við erum núna
komnir í undanúrslit sem segir okkur að við komumst lengra en annað hvort MR eða
Versló sem mætast í átta liða úrslitum,“ segir Gunnar Atli Gunnarsson, liðsmaður MÍ.

Rúmlega sex konur af hverjum 1.000 sem búsettar eru á Vestfjörðum
starfa við sjómennsku. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu um ímynd og
stöðu sjókvenna á Íslandi sem samgönguráðuneytið hefur látið gera.
Hlutfallið er hærra á Vesturlandi (7/1.000), Norðurlandi vestra
(7,5/1.000) og á Austurlandi (8/1.000), en lægra í öðrum landshlutum. Lægst er hlutfallið á höfuðborgarsvæðinu þar sem einungis 2
konur af hverjum þúsund starfa við sjómennsku.

Ritstjórnargrein

Ísafjörður – bær
tækifæranna

Fyrir skemmstu hélt Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
skipulagsfræðingur, tvo fyrirlestra á Ísafirði um skipulagsmál.
Í hinum fyrri ,,Skipulagsmál skipta sköpum – Ísafjörður bær
tækifæranna“ fjallaði hann um verndun gamalla húsa og gildi
þeirra, sér í lagi ef þau næðu að mynda heilstæðra götumynd;
í seinni fyrirlestrinum ræddi hann um framtíð þéttbýlis.
Í máli Sigmundar kom fram að eftir fall kommúnismans
hefði þeim borgum í austur Evrópu sem höfðu gamlan, sterkan
og fallegan miðbæ vegnað best og taldi hann að hið sama gæti
allt eins átt við á Íslandi. Í því ljósi kæmi Ísafjarðarbær sterkur
inn. Hér væru mörg gömul hús sem stæðu þétt og mynduðu
góða heild og var ekki annað á Sigmundi að heyra en að hann
vildi friða mest alla gömlu byggðina á hinn fornu Eyri við
Skutulsfjörð. Þá íaði hann að hugmynd er hann kaus að nefna
,,Hinir fimm fögru“, en í henni felst verndun gamalla bæjarhluta
á Ísafirði, Hnífsdal, Flateyri, Þingeyri og Suðureyri, það er
öllum byggðakjörnunum sem Ísafjarðarbær samanstendur af.
Hingaðkoma Sigmundar er ánægjuefni. Ekki leikur vafi á
að í í gegnum árin hefði betur mátt standa að mörgu er varðar
skipulag víða á Vestfjörðum. Sláandi dæmi eru til um það
ofurkapp sem um skeið var lagt á að uppræta ,,kotbúskap“
fyrri alda. Víða er nú reynt að bæta fyrir skaðann með söfnum
af ýmsu tagi. Í leiðara BB í sept. 2005 var vakin athygli á að
vissulega mætti taka til hendi í gamla bænum til að rýma fyrir
nýbyggingum. Dæmi þar um eru bílskúrarnir við Fjarðarstræti,
sem eflaust voru taldir ,,útúr“ á sínum tíma. En líka var lögð
áhersla á að öll tiltekt og samþjöppun byggðar yrði að vera
með gát og í þeim efnum yrði einkum að hafa tvennt í huga:
hús sem ber að varðveita og heildarmynd umhverfisins.
Viðfangsefni Sigmundar hefur tvær hliðar. Önnur hliðin er
arfleifðin, varðveisla og viðhald hins gamla, saga fortíðarinnar
sem lagði grunninn að nútíðinni og sem getur, ef rétt er á málum haldið, verið styrk stoð inn í framtíðina; hin hliðin er napur veruleikinn: peningar, afl þeirra hluta sem gera skal. Því er
von að spurt sé: Eru einhverjar líkur á að sveitarfélaginu takist
að útvega fjármagn til að vinna úr hugmyndum Sigmundar?
Og í hvaða mæli geta einstaklingar komið að verki? Verið
hvattir til dáða með einum eða öðrum hætti. Undanfarið hefur
ekki mikið borið á því að fjármagnið leiti út á landsbyggðina.
Hugmyndir skipulagsfræðingsins eru langtíma verkefni. Í
þeim felst ekki skjótfenginn gróði, nokkuð sem ávöxtun
fjármagns einskorðast við í dag.
Heimsókn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar var tímabær.
Hugmyndir hans kunna að virðast risavaxnar fyrir lítið samfélag. Hvað sem því líður þurfa þær að vera uppi á borðinu
þegar fjallað er um framtíðarskipulag Ísafjarðarbæjar. Í það
minnsta gæti það komið í veg fyrir fleiri slys.
s.h.

Á þessum degi fyrir 48 árum

Efnahagslegt ósjálfstæði
ef ekki er breytt um stefnu
Menn getur greint á um það, hvort þessar tillögur séu að öllu leyti
fullkomnar. Sjálfsagt eru þær það ekki, frekar en önnur mannanna
verk, en því verður ekki neitað, að þær eru heilleg, samfelld áætlun,
sem, eins og hér hefur komið fram hjá stjórnarandstöðunni, stefnir
að gerbreytingu í efnahagsmálum þjóðarinnar, til að hverfa frá því
ólánskerfi, sem þjakað hefur þjóðina undanfarið. Óvéfengjanlegt
er, að núverandi fjárhagskerfi er haldið uppi og verður einungis
haldið uppi með því að flytja inn sem allra mest erlend lán til þess
að afla fjár til þessarar óþarfa- eða umframeyðslu. Þess vegna hlýtur þetta fyrirkomulag að enda með efnahagslegu ósjálfstæði þjóðarinnar, með því að skuldafjötur reyrist um hana fastar og fastar.Þannig komst Bjarni Benediktsson, dómsmálaráðherra að orði, í
ræðu er hann flutti um efnahagsmálafrumvarp ríkisstjórnarinnar í
neðri deild seint í fyrrakvöld. Fyrr um daginn hafði Eysteinn Jónsson haldið langa ræðu, þar sem hann fordæmdi gengisbreytinguna,
og fjölyrti um nauðsyn áframhaldandi erlendra lántaka með sama
hætti og tíðkast hafa, enda kvað hann engin vandkvæði á öflun
þeirra.

Háskólasetur Vestfjarða.

Tímamótasamningur undirritaður við Háskólasetrið

Undir lok síðustu viku
undirrituðu Þorsteinn Gunnarsson rektor Háskólans á Akureyri og Peter Weiss forstöðumaður Háskólaseturs
Vestfjarða samstarfssamning
vegna meistaranáms í haf- og
strandsvæðastjórnun sem hefst
við Háskólasetur í haust.
Samningurinn markar tímamót því með honum er tryggt
að í fyrsta sinn verður heil
námsleið á háskólastigi kennd
frá upphafi til enda í staðbundnu námi á Vestfjörðum. Öll kennsla námsleiðar-

innar mun fara fram á Ísafirði
við Háskólasetur Vestfjarða
en innritun, gæðaeftirlit og útskrift verður í höndum Háskólans á Akureyri. Í ávarpi
sínu kom Þorsteinn Gunnarsson inn á hve farsælt samstarf
Háskólans á Akureyri við
Vestfirði hefur verið í gegnum
tíðina, en fyrir næstum tíu
árum eða haustið 1998 hófu
fyrstu nemendurnir á Ísafirði
nám í fjarnámi í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri.
Í máli Þorsteins kom fram

að í dag stunda 40 nemendur
Háskólaseturs fjarnám við
Háskólann á Akureyri við hinar ýmsu deildir skólans. Enn
fremur sagði Þorsteinn: „Samhliða uppbyggingu fjarnámsins hef ég lengi haft áhuga á
því að staðbundinni háskólakennslu verði komið á fót á
Ísafirði. Hér fara saman sérstakar aðstæður frá náttúrunnar hendi og einstök þekking. Úr þessum þáttum er
hægt að skapa nýja þekkingu
sem leggur mikilvægan skerf
til íslensks og alþjóðlegs há-

skólasamfélags. Staðbundin
háskólakennsla styrkir auk
þess innviði vestfirsks samfélags.“
Í fréttatilkynningu frá Háskólasetri Vestfjarða segir
ennfremur: „Það er ljóst að
hér er um mikilvægt skref í
starfsemi og uppbyggingu Háskólaseturs Vestjarða að ræða.
Haustið 2008 má búast við að
nemendur í staðbundnu námi
við Háskólasetur verði orðnir
40-50 fyrir utan þá háskólanema sem stunda fjarnám við
setrið.“
– sigridur@bb.is

Borgríki á suðvesturhorninu og sumarbústaðabyggð á landsbyggðinni
Ríkisvaldið þarf að setja
marga milljarða í atvinnusköpun á landsbyggðinni ef
snúa á þróuninni við að mati
Kristins H. Gunnarssonar,
þingmanns Frjálslynda flokksins í Norðvesturkjördæmi.
„Það er engin spurning að
framtíðin er borgríki á suðvesturhorninu og sumarbústaðabyggð á landsbyggðinni
ef ríkisvaldið setur ekki marga

milljarða í atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni“, segir
Kristinn.
„Það er alveg ljóst að það
verður mikil skipulagsbreyting í sjávarútvegi á næstu
tveimur árum verði ekkert að
gert.“ Kristinn segir að samþjöppunin muni halda áfram
og lítil fyrirtæki muni leggja
upp laupana. Auka verður
þorskkvótann umsvifalaust til

að sporna við þróuninni. „Við
verðum að haga uppbyggingu
þorskstofnsins öðruvísi og
skera ekki svona mikið niður.
Sjávarútvegsráðherra ætti að
auka kvótann um 40 þúsund
tonn tafarlaust. Væntanlega
gengur uppbygging hrygningarstofnsins þá eitthvað hægar
en það skiptir ekki eins miklu
máli og það sem er að gerast í
sjávarbyggðunum í dag.“

Kristinn segir mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vera
sýndarmennsku. „Ég er ekki
andsnúinn mótvægisaðgerðunum en þær eru bara sýnishorn og jafnvel hrein og klár
sýndarmennska. Menn skapa
ekki störf með að auglýsa 100
milljónir til úthlutunar eins er
verið að gera hjá Byggðastofnun“, segir Kristinn.
– smari@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
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og 849 8699, thelma@bb.is · Sigríður Gísladóttir, símar 456 4694 og 697 8797, sigridur@bb.is og Smári
Karlsson, sími 866 7604, smari@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór
Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig
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Rokkhátíðin stendur yfir í tvo daga

Sautján skíðamót haldin á Ísafirði
Tíu skíðagöngumót verða haldið á Ísafirði á þessu ári og sjö alpagreinamót samkvæmt
mótaskrá Skíðafélags Ísafirðinga. Meðal móta má nefna FIS mót sem haldið verður
dagana 9.-10. febrúar en FIS mót fara fram eftir reglum Fédération Internationale de
Ski (Alþjóða Skíðasambandsins). Fastir liðir eins og Mjólkurstöðvargangan, Grænagarðsbikarinn og Gleðigangan verða að sjálfsögðu á sínum stað auk þess sem Skíðamót
Íslands fer fram í marsmánuði. Það má því búast við annasömum vetri hjá SFÍ-liðum
en auk heimamótanna munu þeir taka þátt í ýmsum mótum víða um land.

Ákveðið hefur verið að Aldrei fór ég suður 2008 verði haldin á
tveimur dögum, líkt og í fyrra. Í ár verður hátíðin haldin
föstudaginn 21. og laugardaginn 22. mars. Almenn ánægja
virtist vera með þetta fyrirkomulag á síðasta ári og því þykir
engin ástæða til að breyta. Í fyrstu þrjú skiptin sem hátíðin var
haldin fór hún fram á einum degi en vegna gríðarlegrar ásóknar
í að fá að spila á hátíðinni náði hún yfir tvo daga í fyrra.

Heimildamyndahátíð á í vor

Alþjóðleg heimildamyndahátíð og ráðstefna
verður haldin á Ísafirði
helgina 29. maí til 1. júní
undir yfirskriftinni „Breaking the barriers“ sem
mætti þýða sem „Múrarnir sprengdir“. Á ruv.is
segir að hátíðin sé samstarfsverkefni margra aðila; Nordic Antropological Film Association eða
NAFA, Safns Jóns Sigurðssonar, Háskólaseturs
Vestfjarða, Edinborgarhússins á Ísafirði og Róta
– félags áhugafólks um
fjölmenningu í samvinnu
við Háskóla Íslands og
Mannfræðifélag Íslands.
NAFA er félag Norrænna
mannfræðinga innan sjónrænnar mannfræði og er
eitt af störfum félagsins
að standa fyrir árlegri alþjóðlegri heimildamyndahátíð og ráðstefnu í einu
Norðurlandanna, þar sem
nýjar heimildarmyndir
innan mannfræðinnar eru
sýndar og ræddar. Auk
sýninga á heimildamyndum, sem sýndar verða eftir hádegi og fram á kvöld
alla daga hátíðarinnar,
verða fyrirlestrar tengdir
myndunum haldnir með
erlendum og innlendum
fyrirlesurum.
– sigridur@bb.is

Vel var mætt á fyrirlestur Sigmundar D. Gunnlaugssonar í Háskólasetrinu. Mynd: Ágúst G. Atlason.

Hinir fimm fögru fyrir vestan
Skipulagshagfræðingurinn
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson stakk upp á því að Ísafjarðarbær myndaði kjarna
fimm þéttbýlisstaða sem yrði
einn helsti áfangastaður ferðamanna á landinu sökum varðveislu og endurbyggingar gamalla húsa og götumynda, í
áhugaverðum fyrirlestri fyrir
troðfullri kaffistofu Háskólaseturs Vestfjarða í síðustu
viku. Umfjöllunarefni fyrirlestursins var fyrst og fremst
möguleikar Ísfirðinga og Íslendinga almennt í skipulagsmálum, í átt til verndunar gamalla húsa og götumynda en í

inngangi sýndi hann dæmi um
hvað t.d. Þjóðverjar hafa gert
í svipuðum aðstæðum, þó Íslendingar geti ekki kennt
heimsstyrjöld um fæð gamalla húsa á landinu. Varpaði
hann fram hugmyndum um
uppbyggingu og umbyltingu
bæjarmyndar Ísafjarðar og
talaði um fjárhagslegan og
samfélagslegan ávinning af
slíkum aðgerðum með dæmum víða úr veröldinni.
Óhætt er að segja að málefnið hafi vakið áhuga gestanna sem voru úr öllum kimum samfélagsins og fögnuðu
margir viðstaddir þeirri nýju

sýn hagfræðinnar sem málflutningur Sigmundar hefur
gefið á mikilvægi þess að eiga
fallegan miðbæ. Eitt af því
sem Sigmundur kom inn á
var hvílíkt aðdráttarafl fallegir
gamlir miðbæir hafa á fólk og
tengdi það umræðum um
uppbyggingu háskólasamfélags á Ísafirði. Ennfremur
mátti skilja, þó það hafi ekki
verið sagt beinum orðum, að
hluti af því að gera upp miðbæi og gamlar götumyndir
væri að rífa það sem er nýlegra, og líka á Ísafirði. Í sömu
andrá sýndi Sigmundur myndir af hinu glæsilega húsi Felli

sem brann til kaldra kola árið
1946 en á grunni þess hvílir
nú Stjórnsýsluhúsið.
Sigmundur hélt síðar fyrirlestur í Edinborgarhúsinu á
fundi sem boðað var til af umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar.
Titill þess fyrirlesturs var
framtíð þéttbýlis og voru formenn nefnda og bæjarfulltrúar
sérstakur markhópur fyrirlestursins.
Sigmundur Davíð lauk námi
í viðskiptafræði við Háskóla
Íslands. Hluta námsins tók
hann í Moskvu þar sem áhersla var lögð á þróunarhagfræði
(þ.e. hagkerfi í þróun). Einnig

stundaði hann nám í stjórnmálafræði við Kaupmannahafnarháskóla með áherslu á
opinbera stjórnsýslu. Frá Kaupmannahöfn hélt Sigmundur
Davíð til framhaldsnáms við
Oxfordháskóla í Bretlandi þar
sem hann vann doktorsrannsókn um samspil skipulagsmála og hagfræði. Rannsóknarverkefnið fjallaði um þróun
borga í Austur- og Mið-Evrópu frá falli kommúnismans.
Auk þess hefur Sigmundur
Davíð starfað hjá Sjónvarpinu
sem frétta- og dagskrárgerðarmaður.
– sigridur@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Sókn landsbyggðarinnar
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Í hverju verður sókn landsbyggðarinnar á Íslandi fólgin á næstu árum?
Yfirlýsing Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra um að flytja skuli
allt að 40 störf í opinbera geiranum út á land. Þá er átt við að í stað þess að
þau falli höfðuðborgarsvæðinu í skaut til aðrar byggðir Íslands njóti góðs
af. Þetta eru falleg orð og góð hugsun, en dugar það hvoru tveggja, jafnvel
þótt að veruleikinn verði í samræmi við það? Er ekki allt sem hjálpar gott?
Enn einu sinni skal það ítrekað að hugsa verði til framtíðar, ekki bara til
morguns, því framtíðin er löng.
Áður en spurningunum verður svarað þarf að greina ástandið betur en
gert hefur verið. Ekki hefur verið kannað með vísindalegum hætti hvort það
fólk sem býr utan höfuðborgararinnar vilji yfirleitt verja framtíð sinni á
landsbyggðinni. Kanna ætti einnig hvort menntað fólk af höfuðborgarsvæðinu vilji flytja sig út á land. Það gleymist að marg sinnis kemur í ljós að
flestir telja tækifæri sín betri í þéttbýli Reykjavíkur og nágrennis en úti á
landi. Það er óskynsamlegt að líta fram hjá staðreyndum og ætla fólki annað
en raun ber vitni. Okkur sem búum úti á landi eru kostir og gallar þessarar
búsetu vel kunnir. Því miður er það svo að í misskilinni baráttu okkar fyrir
áframhaldandi byggð kemur í ljós að við vanmetum gallana, gerum of lítið
úr þeim á sama tíma við ofmetum kostina, hefjum þá upp. Þetta gerum við

í þeirri von að vinna málstað okkar fylgi, einkum á pólitíska sviðinu.
Sókn landsbyggðarinnar á næstu árum er ekki vel skipulögð og það
vantar áætlun um aðgerðir til lengri tíma. Það er ekki nóg að setja fram
hugmynd um nokkra tugi starfa, án þess að með fylgi á hvaða svið þau eru
og hvort þau eru raunverulega til langframa. Því má ekki gleyma að gerð
er krafa til hins opinbera um skilvirkni og góða meðferð fjár sem heimt er
í formi skatta. Ef menn vilja koma sér hjá því að kalla hlutina réttum nöfnum þá á ekki að tala um ný störf ef í raun er um að ræða aðstoð við landsbyggð í vörn. Við skipulagningu og áætlunargerð þarf að skoða
heildarmyndina og segja hvað eru raunveruleg störf unninn annars staðar
í dag og hverjum störfum er ætlað að auka atvinnu til þess bæta úr atvinnuástandi.
Allt sem hjálpar til þess að renna stoðum undir atvinnulíf á landsbyggðinni
kann að hjálpa til, reyndar stundum bara til skemmri tíma. Góðar hugsanir
og ætlanir eru oft byrjun góðra verka. En aðalatriði þess að styrkja atvinnu
og líf úti á landi er að skoða þær staðreyndir sem við blasa og þá má ekki
gleyma að ekkert hefur enn komið í ljós sem veitir væntingar til þess að
þróun byggðar verði við snúið. Mikilvægasta hlutverk Alþingis og ríkisstjórnar er að taka heildstætt á málinu og móta stefnu til framtíðar.
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Undurbúningur skíðaviku að hefjast

Tölvulistinn til Ísafjarðar?
Tölvulistinn ehf. leitar eftir samstarfsaðila á Ísafirði til að selja vörur í nafni fyrirtækisins. Ásgeir Bjarnason, forstjóri Tölvulistans, segir að markmið fyrirtækisins sé að vera
með búðir á öllum stöðum á landinu þar sem menntaskólar eru starfræktir og segist
líta á það sem þjóðfélagslega skyldu sína. „En Ísafjörður er minni en til dæmis Akureyri og Selfoss og því erum við að leita eftir samstarfi við einhverja sem eru þegar í
rekstri um að koma að þessu verkefni með okkur“ segir Ásgeir. Tölvulistinn var stofnaður árið 1993 og seldi í upphafi tölvur og leiki í smásölu til einstaklinga.

Undirbúningur fyrir 74. skíðavikuna á Ísafirði fer óðum að komast á skrið. Heimir
Hansson, einn þeirra sem koma að skipulagningunni, segir að nú þegar sé verið að
fara yfir viðburði og fljótlega verði skipuð nefnd til að halda utan um skipulagningu
og framkvæmd skíðavikunnar. Í framhaldi verður svo ráðinn skíðavikustjóri eins og
undanfarin ár. Hann segir að það megi búast við því að hátíðin verði með hefðbundnu sniði þó að mögulega verði bryddað upp á einhverjum nýjungum. Páskarnir eru óvenju snemma í ár en páskadagur er þann 23. mars.

Heimilisfræði
með nýju sniði
Boðið hefur verið upp á
heimilisfræði með nýju sniði
í valfagi í 9. bekk Grunnskólans á Ísafirði í vetur. Guðlaug
Jónsdóttir, matreiðslumeistari
sem áður rak veitingastaðinn
SKG veitingar á jarðhæð Hótels Ísafjarðar við þriðja mann,
hefur séð um kennsluna. Að
sögn hennar hefur valfagið
verið ákaflega vinsælt og eiginlega troðfullt því einum
nemanda var ofaukið. Hún
hefur reynt að leggja áherslu
á matreiðslu og framreiðslu
og í hverjum tíma elda nem-

endurnir tvo rétti, ýmist forrétt
eða eftirrétt með aðalrétti og
leggja fínt á borð á viðeigandi
hátt. Guðlaug segir það mikið
tilhlökkunarefni að nýtt kennslueldhús opni í nýbyggingu
Grunnskólans í haust og þá
verði enn skemmtilegra að
bæði læra og kenna heimilisfræði.
Kokkarnir og þjónar á veitingastaðnum Við Pollinn á
Hótel Ísafirði hafa tekið nemendur Guðlaugar í kennslustund, einn dag fyrir áramót
og annan eftir áramót og þar

Spaugileg sykurklessa sem verður að glæsilegu góðgæti.

fá krakkarnir að reyna ýmislegt sem þeir upplifa ekki á
hverjum degi við eldhúsverkin heima. Sem dæmi má nefna
að þegar nemendurnir komu
fyrir áramót upplifðu þau að
sjá kokkana verka heilan
skötusel sem var með tvær
ýsur innan í sér.
Halldór Karl Valsson, matreiðslumeistari á Við Pollinn
sýndi krökkunum hvernig
meðhöndla á súkkulaði á
réttan hátt og útbúa sykurskraut úr heitum sykurmassa
þegar ljósmyndari blaðsins leit

Krakkarnir voru sérlega áhugasöm um meðhöndlun súkkulaðis.
við. Þann sama dag lét Smári kvöldverð, svo óhætt er að
UmsóknarfrestHelgason yfirþjónn, krakkana segja að þau komi reynslunni
leggja á borð fyrir fimm rétta ríkari úr þessu valfagi.
ur framlengdur

Það þarf að sjálfsögðu að smakka á afurðinni.

54% nýskráðra hluta- og einkahlutafélaga í Ísafjarðarbæ
Langflest þeirra hluta- og
einkafélaga á Vestfjörðum
sem voru nýskráð í fyrra voru
í Ísafjarðarbæ, eða 41 af 76.
Af þeim voru 40 einkahlutafélög og 1 hlutafélag. Fjölgar
nýskráningum í sveitarfélaginu verulega á milli ára en
árið 2006 voru þær 25 talsins.

Næstflestar skráningar voru í
Bolungarvík en þar voru nýskráð tólf einkahlutafélög á
síðasta ári.
Í Vesturbyggð voru níu nýskráningar, allt einkahlutafélög. Fjögur einkahlutafélög
voru skráð í Súðavíkurhreppi
og sömuleiðis fjögur í Tálkna-

fjarðarhreppi. Þrjú í Reykhólahreppi og tvö í Strandabyggð. Og loks var eitt einkahlutafélag skráð í Kaldrananeshreppi.
Tölur þessar koma frá Hagstofu Íslands og miðast við
nýskráningar hlutafélaga og
einkahlutafélaga á síðasta ári.

Umsóknarfrestur um
starf fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar hefur verið
framlengdur þar til 6. febrúar. Þrjár umsóknir hafa
borist en ráðningarferli er
í höndum ráðningarþjónustunnar Talent. Nöfn umsækjenda eru ekki gefin
upp fyrr en bæjarráð hefur
yfirfarið umsóknir.
Fjármálastjóri er sviðsstjóri fjármálasviðs en
helstu verkefni þess eru
gjaldskrár, innheimta,
greiðsla reikninga, fasteignagjöld, bókhald- ársreikningar, fjárhagsáætlun ársins og þriggja ára
áætlun sem er megin langtímastjórntæki við fjármálalega umsýslu sveitarfélagsins.
Hæfniskröfur eru háskólamenntun á sviði viðskipta, þekking og reynsla
af stjórnun og rekstri,
reynsla af sveitarstjórnarmálum er kostur, sjálfstæði
í vinnubrögðum og frumkvæði og góð samskiptahæfni.

Sögusafn um Spánverjavígin í deiglunni
Uppi eru hugmyndir um að
stofna sögusafn um Spánverjavígin 1615 á norðanverðum Vestfjörðum og hefur upphafsmaður verkefnisins, dr.
Ólína Þorvarðardóttir fengið
undirbúningsstyrk að upphæð
500 þúsund krónur til verksins
úr Átaki til atvinnusköpunar.
Að auki er í bígerð að sækja
um styrki úr sérstökum sjóði
til eflingar ferðaþjónustu sem
er hluti af mótvægisaðgerðum
ríkisstjórnarinnar vegna niðurskurðar aflaheimilda og

víðar. Enn sem komið er
stendur Ólína ein að verkefninu en styrkurinn er ætlaður
til undirbúnings sem felst
meðal annars í því að finna
samstarfsaðila og bakhjarla,
gera viðskiptaáætlun og stofna
félag um verkefnið. Margir
hafa lýst yfir velvilja sínum
gagnvart verkefninu, m.a.
Stofnun fræðasetra Háskóla
Íslands,verkefnið Vestfirðir á
miðöldum, Sögufélag Ísfirðinga og Byggðasafn Vestfjarða, auk þess sem vænst er

að fleiri muni koma að málum
á einn eða annan hátt er línur
taka að skýrast.
Í viljayfirlýsingu bakhjarlanna segir: „Verkefnið er til
þess fallið að glæða atvinnulíf,
verslun og þjónustu á Vestfjörðum, auka aðsókn ferðamanna inn á svæðið, efla söguvitund Vestfirðinga og ýta
undir menningarsögulegar
rannsóknir m.m. Allir framangreindir þættir eru mikilvægir
til þess að snúa við óhagstæðri
íbúaþróun og erfiðleikum í

atvinnulífi á Vestfjörðum.“
Ólína hefur frá því hún flutti
vestur verið að velta fyrir sér
hugmyndum til eflingar menningartengdri ferðaþjónustu.
„Mig langaði að finna einhverja sögulega skemmtilega
atburði sem gæfu kost á afþreyingu á svipaðan hátt og
gert hefur verið á Hólmavík
með Galdrasafnið. Þá datt ég
niður á Spánverjavígin 1615
og fleiri atburði 17. aldar en
það er mikið til af heimildum
um þessa atburði og svo áttu

þau sér stað hér á okkar svæði.“
Þegar Ólína kom inn í landnámssetrið í Borgarnesi og sá
hvernig málum var háttað þar
sannfærðist hún enn meir um
að verkefnið gæti orðið að
raunveruleika. „Ég kom þangað inn og fékk hugljómun.
Það eru gríðarlega mörg tækifæri fólgin í þessu og ýmsar
sögulegar tengingar í margar
áttir, til dæmis tengist þetta
hvalveiðisögu Baskanna og
það væri hægt að vera með
ferðir um slóðir Spánverja-

víganna með leiðsögn, en
svæðið nær allt innan úr Djúpi
og á næstu firði.“
Sögusafn um Spánverjavígin 1615 yrði ætlað bæði
sem ferðamannastaður og
fræðasetur og er Ólína þess
fullviss að þetta myndi bæta
við ferðamannastrauminn vestur. „Nú er verið að safna samstarfsaðilum meðal stofnana
og félagasamtaka og ef við
fáum góða styrki er ég sannfærð um að þetta gæti orðið
vel heppnað.“
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„Þetta hefur ekkert með Framsóknarmennsku að gera og það má miklu frekar segja að ég
hrífist af mannvirkjum sem eru vel hönnuð og tilkomumikil. Ég er virkjunarsinni í þeim skilningi
að mér finnst nauðsynlegt að nýta þær auðlindir og sátt er um með tilheyrandi mannvirkjum
sem óhjákvæmilegt er að reisa. Ég er efins um að menn myndu leyfa pýramídagerð í dag eða
nýja Kínamúra, þó þetta séu nú einhverjir mestu og stærstu seglar fyrir ferðamennsku í dag.“

Það verður að styrkja inn
Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, Jón Reynir Sigurvinsson, er vanur því að
ganga rösklega til verks. Hann
er fæddur á Sæbóli á Ingjaldssandi, sonur hjónanna Guðdísar Guðmundsdóttur og Sigurvins Guðmundssonar trillukarls og bónda þar vestra og
lærði Jón Reynir snemma að
vinnan göfgar. Jón Reynir gekk
í Héraðsskólann á Núpi og
var með fyrstu stúdentum til
að útskrifast frá Menntaskólanum á Ísafirði. Hann fékk
sitt langskólanám innan jarðfræðinnar og sérhæfði sig í
jarðverkfræði en þrátt fyrir
gylliboð um frama í útlöndum
innan virkjanaframkvæmda,
eftir dvölina á Kárahnjúkum,
var taugin til Menntaskólans
of sterk til þess amerísk stórfyrirtæki næðu að slíta þá taug.
Á Ísafirði er hann því áfram
ásamt eiginkonu sinni Halldóru hjúkrunarfræðingi og
öllum strákunum þeirra, en
þeir þrír elstu hafa verið að
hleypa heimdraganum upp á
síðkastið. Viðtalið fór fram á
skrifstofu skólameistara, á
miklum hátíðisdegi skólans
þegar fullbúin aðstaða hár- og
snyrtibrautar var tekin í gagnið, við skrifborð með stillanlegri hæð enda hafa skólameistarar MÍ verið af öllum
stærðum og gerðum.
– Ég sé það á ferilskránni
þinni að þú segist fæddur á
öðrum degi en kennitalan gefur til kynna. Hvernig stendur
á því?
„Það er löng saga að segja
frá því, en ég er fæddur mánuði fyrr en segir í kennitölunni
og á það skjalfest frá móður
minni og fleirum. Prestinum
láðist líklega að skrá þetta fyrr
en seint og um síðir.“

Kárahnjúkar
– Fyrir nokkrum árum tókstu
þér leyfi frá Menntaskólanum
og fórst austur á Kárahnjúka,
hvernig stóð á því?
„Haft var samband við mig
frá Línuhönnun sem hafði
ásamt nokkrum öðrum verkfræðistofum boðið í eftirlit
með Kárahnjúkavirkjun. Ég
hafði unnið fyrir þá áður nokkur verkefni hér fyrir vestan í
tengslum við m.a. snjóflóðavarnir í Bolungarvík og á Ísafirði, og þeir spurðu mig hvort
ég gæti hugsað mér að fara í
þetta eftirlit. Þá vantaði sérfræðinga í framkvæmdaeftirlit

með þéttingu bergs undir
stíflugrunnum sem ég hafði
sérhæft mig í á sínum tíma.
Ég hafði unnið fyrir Landsvirkjun í sex ár við stíflugerð
og svo sérhæft mig á þessu
sviði í framhaldsnámi í jarðverkfræði í háskólanum í Durham í Bretlandi. Þetta var annað árið eftir að Ólína tók við
skólanum og þá var ég búinn
að starfa við skólann samfellt
frá 1987 og hafði verið aðstoðarskólameistari frá 1990 þannig að mér fannst kominn tími
til að breyta til og fara í annað
umhverfi. Ég sá fljótlega að
ef ég tæki þetta að mér yrði
gjörbreyting á mínum högum
því það er ekki einfalt að fara
að vinna uppi á hálendi allt
árið. Ég sótti um launalaust
leyfi, sem var auðsótt, en það
sem réði því að ég tók ákvörðun um að taka starfið var að
eiginkonan mín, Halldóra
Hreinsdóttir fékk boð um að
gerast hjúkrunarfræðingur á
Kárahnjúkum. Þá snerist þetta
eiginlega við því það vantaði
nauðsynlega hjúkrunarfræðing á staðinn. Hlutverk Halldóru var að byggja heilsugæslu- og bráðaþjónustu upp
frá grunni. Hún setti upp á
öllum vinnustöðvum aðstöðu
fyrir móttöku sjúklinga og má
nánast segja að þetta hafi verið
lítil sjúkrahús á hverjum stað,
ásamt neyðarskýlum við hvern
gangamunna. Þar tók hún á
móti veikum og slösuðum
ásamt því að vera á bakvakt
allan sólarhringinn. Halldóra
fór þangað upp eftir í júní og
ég í júlí 2003. Við erum þar
samfleytt til ágústmánaðar
2005. Fórum við svo aftur um
sumarið 2006 í Hraunaveitu
þar sem Halldóra setti upp enn
eitt sjúkraskýlið og ég tók þátt
í uppbyggingu á stíflugrunnum þar sem jarðverkfræðingur
fyrir Línuhönnun.“
–Þið hafið þá verið hálfgerð
Eyvindur og Halla þarna á hálendinu?
„Já það er rétt og reyndar á
svipuðum slóðum og þau
dvöldu um skeið. Fyrsta árið
var svolítið skrýtið. Það var
margt nýtt og þrátt fyrir að ég
hafi unnið á fjöllum áður var
þetta allt miklu stærra, samstarfsmennirnir margir hverjir
útlendir og af ýmsum þjóðernum og það gerði umhverfið
mjög alþjóðlegt. Við vorum
þarna lengst inni á hálendi og
mjög einangrað. Vegasamband var ekki orðið gott og

það vantaði margt. Við vorum
í bráðabirgðahúsnæði til að
byrja með inni í Laugavallardal og fluttum ekki í nýtt húsnæði fyrr en seint um haustið.
Þannig að þetta var allt öðruvísi en það sem við vorum
vön og jafnvel öðruvísi en það
sem við áttum von á.“
–En þetta var ekki í fyrsta
sinn sem þú varst á austurhálendi Íslands að vinna eða
hvað?
„Nei, því 1980 vann ég við
jarðfræðirannsóknir með Ágústi
Guðmundssyni jarðfræðingi
(frá Lambadal innsk. blm) og
m.a. í tengslum við fyrstu hugmyndir manna um að virkja
þetta svæði. Þá hafði Jökulsá
á Dal ekki verið inni í myndinni og menn ætluðu að fara
svokallaða Eyjabakkaleið.
Þetta var oft nefnt með skammstöfuninni LSD, það er að
segja Lang-Stærsti-Draumurinn. Okkar rannsóknir fólust í
jarðfræðikortlagningu á svæði
sem kallast Múli og Hraun,
austur af Snæfelli. Við fórum
reyndar alla leið upp á Vatnajökul og notuðum tækifærið
og kortlögðum Grendil í leiðinni. Fengum það staðfest að
hann væri hæstur tinda á norðanverðum Vatnajökli í skemmtilegum leiðangri, síðasta daginn í 10 daga leiðangri. Það
hvarflaði þó ekki að mér þá
að ég ætti síðar meir eftir að
fara hinu megin við borðið að
framkvæmdahliðinni. Það var
reyndar nákvæmlega sama
ferlið og ég fór í þegar efri
hluti Þjórsár var virkjaður, þ.e.
Kvíslaveita, á árunum 1980’85. Þar var ég líka með Gústa
við kortlagningu árið 1980 og
tveimur árum síðar var ég
komin í framkvæmdaeftirlit
með Kvíslaveitu. Eftir það
ásamt framkvæmdareftirliti
við jarðgangagerð vegna Blönduvirkjunar lá leið mín til Bretlands í framhaldsnám í jarðverkfræði. Á þessum tíma var
að verða mikill samdráttur í
virkjanaframkvæmdum sem
stóð yfir nánast alveg fram að
Kárahnjúkavirkjun.“

Ég hrífst af
mannvirkjum
–Það má heyra að þú ert
virkjanasinni, eins og sönnum
Framsóknarmanni sæmir.
„Þetta hefur ekkert með
Framsóknarmennsku að gera
og það má miklu frekar segja
að ég hrífist af mannvirkjum

sem eru vel hönnuð og tilkomumikil. Ég er virkjunarsinni í þeim skilningi að mér
finnst nauðsynlegt að nýta þær
auðlindir og sátt er um með
tilheyrandi mannvirkjum sem
óhjákvæmilegt er að reisa. Ég
er efins um að menn myndu
leyfa pýramídagerð í dag eða
nýja Kínamúra, þó þetta séu
nú einhverjir mestu og stærstu
seglar fyrir ferðamennsku í
dag. Ég er líka á því að Kárahnjúkavirkjun – stíflur og lón
ásamt því sem þar er, verði
einn stærsti segull fyrir ferðamennsku hér á Íslandi. Ég er
ekki á því að mannvirki þurfi
endilega að vera lýti í landinu.
Það getur líka verið að við
bætum landið með mannvirkjum og myndun lóna. Ég nefni
Kvíslaveitu aftur, því Kvíslavatn sem er álíka stórt og Mývatn er eitt fallegasta vatn á
landinu. Vogskorið lónið er
eins og vin í eyðimörkinni,
þeirri einu eyðimörk sem við
eigum sem nær frá Ódáðahrauni og niður á Sprengisand.
Það kemur mörgum á óvart
sem fara upp að þessu vatni
að það er manngert. Nokkrum
árum eftir að vatnið var gert,
1985, vissi ég af fólki sem var
á ferðalagi þarna uppfrá og
hélt að vatnið væri náttúrulegt.
Þau tóku ekki einu sinni eftir
stíflunum, héldu að þetta væri
bara vegstæði með fram vatninu. Þetta er gott dæmi um
það að mannvirki og virkjanir
eða veituframkvæmdir þurfa
alls ekki að vera af slæmum toga.
Ég vil nefna annað dæmi:
Öxarárfoss. Elstu veituframkvæmdir á landinu sem sýnilegar eru í dag eru við Öxará.
Ég tel ekki með fyrstu veituframkvæmdir sem getið er um
í sögu landsins og voru á Ingjaldssandi, þar sem ég er fæddur og uppalinn. Grímur kögur
á Brekku veitti vatni á land
Ljóts frá Álfadal sem leiddi
til vígaferla og Ljótur veginn
af sonum Gríms. Það voru því
snemma deilur um virkjanaog veituframkvæmdir þó sjónarmiðin hafi verið önnur en
nú. Framkvæmdir við Öxará
leiddu hinsvegar ekki til vígaferla en aðstaðan var notuð til
að drekkja konum, þó það hafi
eflaust ekki verið ástæðan fyrir því að út í þær var farið
heldur þurfti vatn fyrir þinghaldið. Það er fróðlegt að sjá
hvernig tært vatnið hefur sorfið fossbrúnina á 1000 árum.
Ég er ekki viss um að Íslend-

ingar yrðu ánægðir með það
að Öxará yrði veitt aftur í sinn
gamla farveg og skrúfað fyrir
Öxarárfoss, sem er löngu orðinn eitthvers konar fullveldistákn íslendinga. Þetta fór
auðvitað aldrei í umhverfismat. Ég vil með þessu undirstrika að svona framkvæmdir
geta fegrað landið.“
–Hvað með vestfirska fossa
og fallvötn? Getum við eitthvað virkjað hér?
„Á Vestfjörðum eru fá fallvötn og jarðhiti hverfandi svo
það er ekki margir möguleikar
til orkuöflunnar. Ekki með
jafn stórar jökulár eins og eru
í kringum þessa stóru og
miklu jökla á Mið-hálendinu.
Í stuttu máli eru helstu möguleikar okkar Hvalá með virkjun í Ófeigsfirði og virkjun
fallvatna á Glámu. Við höfum
ekki mikla möguleika í virkjanaframkvæmdum, hugsanlega um 200 mW. Það er þó
það mikið að það myndi nægja
fyrir einhverja stóriðju.
Mér dettur helst í hug vetnisframleiðsla og ég lít svo á
að það verði okkar stóriðja í
framtíðinni ásamt þeirri orku
sem þarf til fiskeldis. Umræðan nú snýst öll um olíuhreinsunarstöð, en hún er bara
skammtímafyrirbæri því olían
er að verða búin. Það er nú
reyndar búið að segja það síðan 1970 að hún sé að verða
búin. Þegar ég hóf jarðfræðinám vuið HÍ 1976 þá héldu
jarðvísindamenn því fram að
olían myndi endast í 33 ár.
Það var búið að tímasetja það,
alveg eins og heimsendi. Síðan hafa menn fundið nýjar
lindir, tæknin hefur breyst og
menn ná meiru úr lindunum
og ný svæði hafa fundist. Svo
reyna menn eflaust að ná í
olíu, sem er örugglega mikið
til af, við Grænland og hér í
Norður Atlantshafi. Maður
veit bara ekkert hvernig næstu
kynslóðir horfa á hlutina. Þetta
er ekki spurning um eldsneyti
heldur spurning um það hvort
menn ætli að halda áfram að
klæðast fötum úr olíu, sitja
við borð sem eru að meiri hluta
búin til úr olíu, nota tölvuskjái úr olíu og svona mætti
endalaust telja áfram. Þetta er
hráefnið í þeirri plastveröld
sem við búum í og á plastöld
þurfum við olíu. Þetta gleymist oft í umræðunni og við
eigum ekki að tala um nútímann heldur eigum við að tala
um plastöld sem tekur við af

járnöld. Þetta er tengt við hráefnin sem við notum og olía
er eitt mikilvægasta hráefnið
sem við notum, ekki til að
knýja farartæki heldur til að
búa til ýmsa hluti sem við
sækjumst eftir og teljum nauðsynlega.“
–Getur þá vetnið komið á
einhvern hátt í staðinn fyrir
þetta?
„Já og það mun gerast. Það
er bara svo takmarkað hvað
hægt er að búa til af vetni en
til þess þurfum við orku. Orka
fallvatna og orka jarðvarma
er heppileg að því leytinu til
og Íslendingar geta verið sjálfum sér nógir hvað orku varðar
í framtíðinni, en við erum svo
lítill dropi í mannhafinu að
það breytir í sjálfu sér engu
og leysir ekki orkukreppu
heimsins. Til þess þarf eitthvað allt annað og líklega
verður endirinn sá að menn
nota sólarljósið beint, með
einhverjum hætti og þar eru
til ýmsar leiðir. Þessi óbeina
sólarorka sem er í vatnsorku
og vindorku verður ekki notuð
nema í litlum mæli.“

„Álftin er fegurst fugla“
„En við höfum möguleika
og við eigum að nota þá hér á
Vestfjörðum og auðvitað eigum við, samhliða þessari umræðu um olíuhreinsunarstöð,
að reisa vetnisverksmiðju.
Einhvern tímann heyrði ég
talað um að það væru unnar
þrjú þúsund hrávörutegundir
úr olíu og úr þeim eru svo alls
konar hlutir búnir til. Það
þyrfti ekki bara að verða olíuhreinsunarstöð heldur einnig
frekari úrvinnsla, það má ekki
stoppa þar eins og í álframleiðslunni. Það er verið að
móta einhverja kubba úr áli
og flytja út án frekari úrvinnslu. Þetta er næstum því jafn
vitlaust hugmyndir manna um
flutning orku um sæstreng til
annarra landa. Við þurfum á
þessari orku að halda og þeir
sem vilja selja orku úr landi
eru í raun að selja frá sér
mjólkurkúna.
Vestfirðingar hafa þó nokkra möguleika en það þarf að
horfa á hlutina frá ýmsum
sjónarhornum og það má ekki
festast við eina ákveða gerð
eða eina ákveðna framleiðslu
og heldur ekki við ákveðnar
staðsetningar. Mér er náttúrulega afar sárt um Dýrafjörðinn
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„Mér er náttúrulega afar sárt um Dýrafjörðinn og hef sagt það að þetta sé fallegasti fjörður landsins og það er ekki spurning um smekk, sumt er nú bara staðreynd. Næstum eins og stóð í dýrafræðinni gömlu: „Álftin er fegurst fugla.“ Og
það sama á við um Dýrafjörðinn. Mér er ákaflega illa við að leggja hann undir
svona framleiðslu og mér finnst að hans ímynd myndi skaðast verulega af því.“

innviðina
og hef sagt það að þetta sé
fallegasti fjörður landsins og
það er ekki spurning um
smekk, sumt er nú bara staðreynd. Næstum eins og stóð í
dýrafræðinni gömlu: „Álftin
er fegurst fugla.“ Og það sama
á við um Dýrafjörðinn. Mér
er ákaflega illa við að leggja
hann undir svona framleiðslu
og mér finnst að hans ímynd
myndi skaðast verulega af
því.“
–Það er kannski meiri þörf
á að flíkka upp á eyðimerkur
með pýramídum en Dýrafjörðinn?
„Við getum ekkert bætt
Dýrafjörðinn. Það er hægt að
hugsa sér betri staðsetningu
og þá hef ég Arnarfjörðinn í
huga. Olíuhreinsistöð í Arnarfirði myndi kalla á bættar samgöngur milli norður- og suðurhluta Vestfjarða. Vestfirðingar hafa margoft bent réttilega
á að þeir hafi farið varhluta af
fjölgun starfa samhliða þenslu
undanfarin mörg ár og of mörg
störf og verkefni lendi á höfuðborgarsvæðið. Með sama
hætti geta íbúar á suðurhluta
Vestfjarða gagnrýnt okkur hér
á norðanverðum Vestfjörðum
fyrir að einblína of mikið á
uppbyggingu sem eingöngu
nýtist hér. Það er afar brýnt að
samgöngur milli þessara stað
verði bættar samhliða atvinnuuppbyggingu. Það á að styrkja
innviðina þannig að við séum
sem minnst háð öðrum um
þjónustu.“

Eðlilegt að ljúka
verknámi í
heimabyggð
–Yfir í svolítið aðra sálma.
Þú ert sífellt að styrkja innviði
þessa húss, Menntaskólans.
„Já og í dag rættist sá
langþráði draumur um að
koma upp kennsluaðstöðu
fyrir hár- og snyrtibraut. Það
er alllangt síðan talað var um
að koma upp aðstöðu fyrir
háriðnbraut, eða grunndeild
háriðna eins og það hét þá.
Nú er þetta orðið að nýrri
braut, hár- og snyrtibraut og
er hún ein sinnar tegundar á
landinu. Við ákváðum að fara
sömu leið og í öðrum grunndeildum í iðn- og verknámi;
grunndeild málmiðna, grunndeild rafiðna og grunndeild
byggingamanna, þannig að
fyrstu tvö árin taki allir það
sama og síðan taki við sér-

hæfing eftir áhuga hvers og
eins. Ég lít svo á að þetta sé
fyrsta stóra skrefið í þá veru
að nemendur á þessari braut
geti útskrifast með sveinspróf
í háriðngrein og jafnvel förðun. Mér finnst engin ástæða
til þess að nemendurnir þurfi
að fara á suðvesturhornið til
að klára þetta, ekkert frekar
en þeir sem vilja ljúka stúdentsprófi. Mér finnst jafn eðlilegt að menn ljúki hér verknámi,með sveinsprófi og jafnvel síðar með iðnmeistaranámi, eins og stúdentsprófi.
Það vill oft gleymast að það
að þurfa að fara annað til að
ljúka námi kostar jafn mikið
eins og að mennta nemandann
í heimabyggð. Kostnaður
þeirra sem sækja þurfa nám
utan heimabyggðar er örugglega meiri en sá kostnaður sem
felst í að mennta einn verknámsnema á ári. Ég hef fengið
dálítið aðra sýn á hlutina eftir
veru mína á Kárahnjúkum. Ég
er farin að sjá hlutina í öðru
ljósi og ég er líka farin að sjá
að við verðum að hætta smáskammtalækninum í þeirri
viðleitni okkar að snúa íbúaþróuninni við. Við eigum að
taka skrefið til fulls og þess
vegna er ég ákveðinn í því að
útskrifa alla þá iðnnema sem
hefja nám hér með sveinspróf
og síðar meir með iðnmeistarapróf. Það er mikið talað
um að stofna háskóla hér á
Vestfjörðum en í rauninni hefur Menntaskólinn á Ísafirði
boðið upp á háskólanám hér
öðru hvoru í nokkur ár, sem
er meistaranám fyrir iðnaðarmenn. Nú eru 14 sveinar í
ýmsum iðngreinum í almennu
iðnmeistaranámi og stefnt er
að því að hluti þeirra geti haldið áfram hér og lokið iðnmeistaranámi í sinni grein.
Kennsluaðstaða hár- og
snyrtigreina er staðsett í kjallaranum í norðvesturenda
heimavistarinnar, í beinu
framhaldi af aðstöðunni fyrir
tréiðngreinarnar. Í dag er staðan þannig að það er nánast
hver lófastór blettur í kjallara
heimavistarinnar nýttur í verknám. Það er grunnnám byggingarmanna og í framhaldi
húsasmíðabrautin, hár- og
snyrtibrautin og svo er grunndeild tréiðna sem er tveggja
ára nám. Hár- og snyrtibrautin
er sjötta verknámsbrautin sem
boðið er upp á við skólann. Þá
tel ég líka með stálsmíðabrautina. MÍ er eini skólinn sem er
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„Þá vil ég einnig benda á að án vel menntaðra kennara og öflugra samstarfsmanna er lítið
hægt að gera. Menntaskólinn á Ísafirði er með mjög hæfa og góða kennara og öflugt starfsfólk
og því er lag til sóknar. Til að hrinda því í framkvæmd sem við viljum þarf kannski öðruvísi
hugsun og mikla útsjónarsemi. Ég vil meina að ég hafi þannig bakgrunn; ég er sveitamaður,
trillukarl og hef tekið þátt í ýmsum krefjandi verkefnum sem gerir það að verkum að ég horfi
ef til vill á hlutina öðrum augum en kannski einhver akademíker með þröng sjónarhorn.“
með virka stálsmíðabraut og
það sem gerir stálsmíðina sérstaka hér er samstarfssamningur við 3X Technology sem
gerði okkur kleyft að bjóða
nemendum í málmsmíði upp
á framhald í stálsmíði. Öðruvísi hefðum við aldrei farið út
í þetta, það hefði einfaldlega
orðið of dýrt að innrétta húsnæði, kaupa tæki og fleira.“
–Það hlýtur að vera mikill hagur fyrir fyrirtækið að mennta
fólk í greininni?
„Já vissulega og eigendur
fyrirtækja í dag hafa verið að
átta sig á því á undanförnum
árum að þau standa og falla
með þeim mannsskap sem
þeir hafa, ekki með tækjum
og tólum. Þekkingin og auðurinn er fólgin í mannskapnum og eigendur 3X gerðu sér
grein fyrir því að með því að
vera í þessu samstarfi fengju
þeir stálsmiði með bestu hugsanlegu menntun sem í boði er
í dag. 3X Technology er fyrirtæki á heimsvísu sem framleiðir vörur fyrir innlendan og
erlendan markað og er þekkt
um allan heim innan síns
geira. Það sem veikir stöðuna
er að fyrirtækið er ekki alfarið
í eigu Ísfirðinga því það er
komið hálfpartinn á markað,
þar sem 51% af fyrirtækinu
var keypt upp. Ég hef því verið
svolítið uggandi um að þetta
fari í sama kjölfar og Marel.
Það er áhugavert að velta því
fyrir sér hvers vegna Marel
fór? Það má líka orða spurninguna þannig: Hvers vegna
keypti Marel yfir höfuð Póls?
Ég hef ekki spurt fyrri eigendur að því en þykist sjá það, en
þar sem ég hef verið hér lengi
og fylgst með þessu, þá veit
ég að það urðu ekki kynslóðaskipti í fyrirtækinu. Frekara
nám í rafeindavirkjun og rafvirkjun hér hefði kannski
komið í veg fyrir þetta. Rafiðngreinar er besta leið þeirra
sem vilja t.d. fara í tölvunarfræði. Ég veit ekki um neina
grein sem skilar jafn háum
tekjum og þessi. Ef menn vilja
fá góð laun og gott starf eiga
þeir að fara í grunndeild rafiðna, rafeindavirkjun og svo í
tölvunarfræði við HÍ, menn
geta lokið stúdentsprófi með
því að fara þessa leið því við
bjóðum viðbótarnám til stúdentsprófs fyrir allar verknámsbrautir. Slíkur námsmaður fær
alls staðar inni jafnvígur á
hörðu hlutina og mjúku. Slíkir
menn eru eftirsóttir og yfirborgaðir. Þetta er orðinn vítahringur í dag því það þýðir
ekkert að auglýsa eftir kennurum í rafiðngreinar. Síðan
Gylfi Gunnarsson rafeindavirkjameistari hætti fyrir
tveimur árum hefur enginn
kennari fengist til starfa í rafiðngreinum þrátt fyrir auglýsingar. Svipuð stað er í öðrum

verkmenntaskólum.“

Móðurskóli
stálsmíðarinnar
„En aftur að afleiðingunum.
Samfélagslegar afleiðingar
þess að við höfum ekki verið
með nám á lokastigi í rafvirkjun og rafeindavirkjun voru
svo þær að það urðu ekki kynslóðaskipti því við það útskrifuðust ekki heimamenn í greininni. Það útskrifast bara örfáir
í rafvirkjun og enn færri í rafeindavirkjun og þeir sem gera
það eru flestir starfandi annars
staðar. Ég bendi á þá staðreynd að eigendur 3X menntuðu sig hér og tóku meistarapróf hér. Þeir hafa líka sagt
það sjálfir að þeir hefðu ekki
fest rætur hér ef þeir hefðu
tekið lokanámið annarsstaðar.
Og þetta er þekkt vandamál,
menn festa ekki rætur ef þeir
sitja ekki kjurrir. Það urðu sem
sagt ekki kynslóðaskipti í Póls
og þannig myndaðist þetta lag
fyrir Marel að kaupa fyrirtækið upp og stuttu síðar flutti
fyrirtækið starfsemi sína til
Hafnarfjarðar. Þetta var mikil
blóðtaka fyrir samfélagið og
þetta verður að vera okkur víti
til varnaðar.Við ætlum okkur
að gerast móðurskóli stálsmíðarinnar, og styrkja þar
með starfsemina hér.
Stefnt er að því að þriðja
stig vélstjórnar verði í boði
hér á næstu haustönn. Í þriðja
stigs námi vélstjórnar er notaður vélahermir sem er eiginlega stórt grænt box með
mörgum svörtum tökkum og
undir það þarf húsnæði sem
kostar tugi milljóna. Þetta hefur stoppað okkur hingað til en
núna erum við að horfa öðruvísi á hlutina og erum í viðræðum við útgerðarfyrirtæki
og skipaeigendur um afnot af
raunverulegu vélarrúmi sem
kemur í stað vélahermis og
sýndarveruleika. Þetta gerir
það að verkum að kostnaðurinn við að vera með 3. stig
vélstjórnar, eða 1500 kW réttindi eins og það heitir í dag,
fer úr tugum milljóna niður í
örfáa hundrað þúsund kalla.“
– Ég heyri að þú tekur stórar
ákvarðanir eins og ekkert sé,
kýlir á hlutina...
„Já en ég er reyndar búinn
að vera þátttakandi í þessu til
margra ára og er ekki að gera
annað en að koma í framkvæmd því sem stefnt hefur
verið að í mörg undanfarin ár.
Samt er það þannig, eins og
með hár- og snyrtibrautina,
að hún er búin að vera í farvatninu í langan tíma. Það er
ekki þannig að það sem er að
gerast núna sé eingöngu mér
að þakka heldur er ég búinn
að starfa svo lengi við þennan
skóla með fjórum skólameist-

urum og horfa á möguleikana
og velta fyrir mér ýmsum færum leiðum. Þá vil ég einnig
benda á að án vel menntaðra
kennara og öflugra samstarfsmanna er lítið hægt að gera.
Menntaskólinn á Ísafirði er
með mjög hæfa og góða kennara og öflugt starfsfólk og því
er lag til sóknar. Til að hrinda
því í framkvæmd sem við viljum þarf kannski öðruvísi
hugsun og mikla útsjónarsemi. Ég vil meina að ég hafi
þannig bakgrunn; ég er sveitamaður, trillukarl og hef tekið
þátt í ýmsum krefjandi verkefnum sem gerir það að verkum að ég horfi ef til vill á hlutina öðrum augum en kannski
einhver akademíker með þröng
sjónarhorn.“

Gylliboðið
„Í haust hringdi til mín Henrique Perez sem er er einn af
helstu sérfræðingum verkfræðifyrirtækisins Harza en
þeir eru aðalhönnuðir Kárahnjúkavirkjunnar og hafa aðalskrifstofu í Chicago. Erindið
var að bjóða mér vinnu sem
yfirmaður jarðverkfræðideildar í Chicago þar sem ég myndi
stýra öllu sem héti jarðverkfræðilegar rannsóknir er varðaði mannvirkjagerð. Þennan
mann hef ég bara hitt tvisvar
en það var þegar ég var kallaður til ráðgjafar upp í Kárahnjúka í ágúst 2006 þegar
systurstífla Kárahnjúkastíflu
í Brasilíu var næstum farin.
Það sem gerðist var að tappi í
göngunum undir stíflunni hafði
farið. Það átti eftir að hanna
og festa tappann í Kárahnjúkastíflu og menn vildu því skoða

hvort það væri eitthvað í sambandi við hönnunina eða jarðfræðina sem hefði einhverja
hættu í för með sér því það gat
vissulega verið. Ég vann því
með Harza-mönnum í nokkra
daga og benti þeim á ýmislegt
sem mér fannst að þyrfti að
bæta og einnig á þá staðreynd
að engir sérstakir veikleikar
væru í stíflugrunni Kárahnjúkastíflu sem bentu til þess að
eitthvað þessu líkt gæti gerst.
Í dag er ljóst að grunnur Kárahnjúkastíflu er mjög traustur
og hefur staðist vel þann
gífurlega þrýsting þegar Hálslón var fyllt.
Þegar ég spurði Henrique
hvers vegna hann væri að
bjóða mér þetta starf þá sagðist
hann vera viss um að ég væri
rétti maðurinn í þetta og bætti
við að hann væri búinn að
starfa við virkjunarframkvæmdir síðan 1970 og af
þeim aragrúa jarð- og jarðverkfræðinga sem hann hefði
starfað stæðu einungis þrír
upp úr og væri ég einn þeirra.
Benti hann mér á að það væri
einkum vegna þess að ég sæi
hlutina oft í öðru ljósi en aðrir.
Hafði hann frétt af því að ég
væri nýráðinn til starfa sem
skólameistari og undraðist
hann að ég skyldi velja mér
slíkt starf fram yfir vellaunuð
störf sem væru í boði fyrir
sérfræðing á mínu sviði. Ég
sagðist nú alveg vita hvað
þetta þýddi, ég myndi vera á
flækingi um allan heim en
hann orðaði það þannig að ég
gæti nú bara verið á aðalskrifstofunni í Chicago og haft það
gott. Ég sagði honum að ég
væri búinn að festa algjörlega
rætur hér, kominn í góða stöðu

og starf sem ég hefði áhuga á
að sinna vel. Hann bað mig
endilega að hugsa málið í
einhverja daga en ég gaf skýrt
svar um að ég hefði ekki áhuga
á þessu gylliboði. Ég nefndi
það að ég vildi njóta þess
einnig að sigla á skútu út á
Djúpið sem við hjónin keyptum í vor ásamt mörgu öðru
sem hér stæði til boða og tengist áhugamálum mínum. Ef
ég hefði verið 10-15 árum
yngri hefði ég sennilega bitið
á agnið og farið þarna út. En
þetta boð skipti máli fyrir mig
og sýnir að eftir mínum verkum við Kárahnjúka var sem
sagt tekið.“

Örkin hans Nonna
„Talandi um að horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni þá
dettur mér í hug umræðan um
verknámshúsið, ’93 líklega,
en þá höfðum við verið niðri
á Suðurtanga í húsnæði sem
var ekki mjög hentugt. Þá kom
ég með þá hugmynd að grafa
skurð inn í Torfneslandið,
sigla hér skipi inn og loka svo
skurðinum aftur og setja veginn á sinn stað. Hafa skipið
hér fyrir málmiðngreinar, vélstjórn og skipstjórnarbraut.
Auðvitað hefði þurft að breyta
skipinu örlítið, búa til kennslustofur í lestinni og vera kannski með netagerðarkennslu
fremst. Svo hefði verið kennslustofa í brúnni fyrir skipstjórnarnema og síðan að hafa
skrúfuna í einhverjum geymi.
Menn héldu að ég væri að
grínast með þessa hugmynd
en ég er ennþá á því í dag að
sú lausn hefði verið skynsamlegust af öllum. Svo þegar við

hefðum verið búin að sprengja
utan af okkur húsnæðið hefðum við mokað nýjan skurð,
bakkað skipinu út, keypt stærra
skip og siglt því inn. Þetta
hefði nú ekki verið flókið mál
og gefið skólanum nýja og
öðruvísi sýn. Það er nóg til af
skipum og jafn auðvelt fyrir
skóla að fá skip eins og fyrir
áramótabrennu. Þetta var
auðvitað aldrei skoðað í alvöru því hugmyndin var auðvitað galin, en hún var alls
ekki vitlaus.“
–Þeir sögðu það líka um
Nóa á sínum tíma. Áttu þá
von á því að „Örkin hans
Nonna“ komist á legg?
„Það er aldrei að vita en
auðvitað ætti að vera hér skipstjórnarbraut. Skipstjórnarnám hófst að vísu fyrst á Flateyri um 1850 en var svo hér í
örfá ár eða þar til skipstjórinn
hætti, hann mátti ekki vera að
þessu og þurfti sjálfur að fara
að reka sitt fyrirtæki. Það var
slæmt að geta ekki fært skipstjórnarnámið hingað á þeim
tíma þegar skipstjórnarnám
var við það að leggjast af í
Reykjavík. Við höfðum þá
mjög fínt húsnæði sem er
Norðurtangahúsið. Það hefði
verið flott að vera með skipstjóraskóla þar við sundið,
mjög glæsilegt og hefði ég
vel getað séð það fyrir mér.
Þó Stýrimannskólinn hafi verið staðsettur þetta lengi í
Reykjavík er ekkert sjálfgefið
að þessi skóli eigi að vera þar,
hann er mest sóttur af landsbyggðarfólki og hefði miklu
frekar átt að vera. Og meira
að segja voru tekin af okkur
þessi réttindi að hafa 200
brúttólesta nám. Nú er það þó
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22 á atvinnuleysisskrá

Fimm karlar og sautján konur á Vestfjörðum eru á skrá yfir atvinnulausa hjá
Vinnumálastofnun. Hefur verið lítil breyting þar á undanfarna mánuði en
meðalfjöldi atvinnulausra á Vestfjörðum var 23 í desember eða 0,6% af
áætluðum mannafla á Vestfjörðum eða sama og í nóvember. Atvinnuleysi
kvenna var 1,1% í desember en var 1% í nóvember og atvinnuleysi karla var
0,2% í desember en 0,3% nóvember. Atvinnulausir karlar voru 5 í desember
en 7 í nóvember en atvinnulausar konur voru 18 í desember en 16 í nóvember.
þannig að með nýjum lögum
um framhaldsskóla sem verða
væntanlega samþykkt í vor
verða skólarnir sjálfstæðari.
Þetta er þó háð því að við
höfum nægan fjölda nemenda.
Námsframboð hér er meira en
í nokkrum öðrum skóla miðað
við fjölda nemenda og verknámið er í sókn, við erum með
núna um 100 nemendur í verknámi. Til skamms tíma voru
þeir innan við 50. Þetta sýnir
bara að um leið og við bætum
við árum og gerum nemendum kleyft að ljúka verknámi
fjölgar þeim. Það verður því á
öllum vígstöðvum reynt að
ganga þannig frá málum að
nemendur geti lokið hér námi,
svo ég leggi áherslu á það.
Það er engin leið betri til að
halda við kröftugri byggð en
menntun og það hefur öllum
hér verið ljóst lengi.
Frá árinu 1983 hefur meðalfjölgun nemenda verið um
3% á ári. Ég sé þó fyrir mér að
næstu þrjú árin muni þessi
vöxtur minnka og við förum
að finna fyrir fólksfæðinni.
Alveg framyfir aldamót var
þessi gríðarlega fjölgun sem
náði hámarki 2004. Á sama
tíma má segja að íbúum hafi
fækkað um jafnháa prósentu
sem er alveg makalaust. Ástæðan fyrir þessu er sú að nánast
á hverju ári síðan 1983 hefur
verið boðið upp á einhverjar
nýjungar eða viðbætur, í bóknámi fyrst en seinna í verknámi. Nemendafjöldinn hefur
verið yfir 300 og var til dæmis
í haust 340 en hefur náð hærri
tölu áður. Einhvern tímann
kemur að því að með fækkandi íbúum fari nemendum
fækkandi líka. Staðreyndin er
sú að fyrir 20 árum voru 650
nemendur í Grunnskólanum
á Ísafirði. Núna eru þeir 480.
Við vorum að innrita um 120
nýnema fyrir 10 árum en í
haust voru þeir 54. Við óbreytt
ástand og þá geri ég ekki ráð
fyrir frekari fækkun, sem er
frekar ólíklegt, verður um 80100 nemendum færra en í dag
eftir þrjú til fjögur ár. Af þessari ástæðu er mjög brýnt að
sporna við og sækja fram.
Byggja upp verknámið, lengja
brautirnar og láta nemendur
ljúka námi. Taka upp fleiri
greinar í háskólanámi og ég
lít svo á að í samstarfi við
Háskólasetur getum við tekið
við frumgreinadeildinni alfarið, enda erum við með allar
greinarnar sem þar eru kenndar hér innanhúss. Ég er þegar
búinn að ræða þetta við Peter
Weiss og vonandi næsta haust
munum við geta tekið kennsluna alfarið að okkur. Mér
finnst mjög ánægjulegt að
þeim hafi tekist að ná í þetta
fjármagn hingað en við verðum að passa okkur að þetta sé
ekki enn ein búmerang-fjár-

veitingin. Þá er sett eitthvað
fjármagn af stað vestur og er
kallað einhverjum nöfnum,
mótvægisaðgerðir þess vegna,
en svo fer þetta bara aftur af
stað og endar í Reykjavík.
Það er líka mikill vaxtarbroddur í dreifnámi og í dag
nemur dreifnámið 25 kennslustundum, sem er heil staða
kennara. Ég vonast til þess að
þá þegar á næsta ári sjáum við
dreifnámið vaxa það hratt að
það verði orðið að minnsta
kosti tvö stöðugildi, í kennslu
og stjórnun. Í þetta þarf ekkert
hús og ef við gerum okkur
ekki gildandi á þessu sviði
munum við bara heltast úr lestinni.“
–Er nóg af fólki til að kenna
allt þetta?
„Já, nema að það vantar
náttúrulega í rafiðngreinarnar.
Það eru 47 starfsmenn við
skólann, 32 kennarar deila
með sér rétt rúmlega 30 stöðugildum. Það eru nokkrir í
hlutastörfum og sem betur fer
náðist að ráða í þessar sérgreinar sem við erum með eins
og tölvuteikningu og það
leystist vel. Sem betur fer getur dreifnámið þýtt það að það
þurfi að bæta við kennurum.
En ef þetta er staðreyndin, það
sem ég nefndi með nemendafækkunina, þá myndum við í
stað þess að segja kennurum
upp láta þá taka að sér dreifnámskennslu. Og þetta eru
raunveruleg störf og við erum
í góðu samstarfi við Verzlunarskólann, af öllum skólum
því þar stýrir fyrrverandi nemandi MÍ, Sigurlaug Kristmannsdóttir fjarnáminu. Hún
er Ísfirðingur í dag, er búsett í
Mjólká og það sýnir líka að
menn þurfa ekkert að vera
bundnir við ákveðinn stað,
tölvuskjárinn getur verið hvar
sem er. Það er því mín framtíðarsýn að hér verði áfram
öflugur skóli. Ljúka þarf við
framkvæmdir á heimavist svo
hún geti orðið boðleg fyrir
heimavistarbúa. Eftir því sem
við fjölgum árum við verknámsbrautirnar og gerum
nemendum kleift að ljúka
námi aukast líkurnar á að hér
festi rætur ungt fólk.
Ég er að vonast til að geta
náð í Strandamenn og Hólmvíkinga í húsasmíðarnar og
stálsmíðina en upptakasvæði
skólans er opinberlega skilgreint sem norðanverðir Vestfirðir því eðlilega hafa Strandamenn sótt meira á Norðurland
og nú fara Patreksfirðingar á
Grundarfjörð. Þetta undirstrikar því það sem ég sagði
að við verðum að styrkja innviðina, efla samgöngur við
suðurhluta Vestfjarða. Þá
fjölgar t.d. Patreksfirðingum
um rúmlega 4000 og okkur
fjölgar um rúmlega 2000.“
– sigridur@bb.is

Leiklistarnemar við Listaháskóla Íslands voru í námsferð á Ísafirði í síðustu viku og heimsóttu þá m.a. Háskólasetur Vestfjarða. Á vef Háskólasetursins kemur fram að hópurinn
samanstandi af sjö leiklistarnemum á þriðja ári sem sitja nú námskeið um dansleikhús hjá
Ólöfu Ingólfsdóttur sem fer fyrir hópnum. Í námskeiðinu er fjallað um ýmislegt varðandi
hreyfingu og dans sem nýst getur leikurum en sérstakt umfjöllunarefni námskeiðsins að
þessu sinni eru kynhlutverkin. Markmið námsferðarinnar er fyrst og fremst að fá nýjan
innblástur með því að breyta um umhverfi og kynnast staðnum Ísafirði.

Yfirlýsing frá Sparisjóði Bolungarvíkur
Sparisjóður Bolungarvíkur
hefur sent frá sér yfirlýsingu
vegna úrskurðar kærunefndar
útboðsmála frá 22. janúar
2008 í máli Sparisjóðs Bolungarvíkur gegn Ísafjarðarbæ
þar sem kærunefndin vísaði
frá kæru þess Sparisjóðsins
vegna útboðs á bankaþjónustu
sveitarfélagsins. Yfirlýsingin
er svohljóðandi: „Við opnum
tilboða hjá Ísafjarðarbæ í útboði vegna bankaþjónustu
bæjarins, voru lesnar upp niðurstöðutölur tilboða samkvæmt tilboðsblaði sem Ísafjarðarbær sendi út. Niðurstöður hljóðuðu þá á þann veg
að Sparisjóður Bolungarvíkur
væri með þriðja hagstæðasta
tilboðið á eftir Glitni og frávikstilboði Landsbankans. Tilboð Landsbankans var samkvæmt upplestri óhagstæðara

Ísafjarðarbæ, en tilboð Sparisjóðs Bolungarvíkur. Við frekari vinnslu tilboða voru tvö
meginatriði sem Sparisjóður
Bolungarvíkur sá athugaverð
og ákvað að leita réttar síns
vegna.
Í fyrsta lagi stóð á innfyllingarblaði tilboðs að miðað
væri við 100 milljón króna
meðalyfirdrátt, en samkvæmt
skýringum frá Ísafjarðarbæ
misskildu allir tilboðsgjafar
þennan lið en miða hefði átt
við skýringu sem fylgdi með
tilboðinu, þar sem stóð að
miða ætti við allt að 100 milljón króna yfirdrátt. Ljóst er að
þetta var einn stærsti liður tilboða tilboðsgjafa og ennfremur mjög stór liður í útreikningum tilboða. Ísafjarðarbær
felldi hins vegar þennan lið
niður einhliða og án þess að

gefa tilboðsgjöfum tækifæri á
að leiðrétt tilboð sín til samræmis við nálgun bæjarins.
Í öðru lagi lét Ísafjarðarbær
einhliða meta kostnað við nettengingar tilboðsgjafa án samráðs og án þess að taka tillit til
uppfærslna á netkerfi sparisjóðanna, sem tóku gildi um
svipað leiti og samningar áttu
að taka gildi. Sú uppfærsla
var tiltekin í tilboði Sparisjóðs
Bolungarvíkur. Þessum kostnaði var bætt við tilboð Sparisjóðanna og Glitnis án samráðs við þá. Þannig var tilboðsgjöfum ekki veittur möguleiki á að aðlaga tilboð sín
með hliðsjón af þessu þótt
ljóst væri að þetta hefði mikil
áhrif á útreikning tilboðanna.
Eftir þessar einhliða breytingar á tilboðum tilboðsgjafa
var frávikstilboð Landsbank-

ans, sem við opnun tilboða
var fjórða hagstæðasta tilboðið, orðið það hagstæðasta. Í
ljósi þess að fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar hafði áður lýst
því yfir að hann vildi ekki
útboð bankaþjónustu bæjarins, heldur vildi halda henni
hjá Landsbankanum, ákvað
Sparisjóður Bolungarvíkur að
leita lögfræðiálits, enda vinnubrögð Ísafjarðarbæjar í hæsta
máta óeðlileg að mati sparisjóðsins.
Eftir nokkur samskipti við
Ísafjarðarbæ var niðurstaða
útboðsins kærð til kærunefndar útboðsmála. Kærunefnd útboðsmála tók hins vegar ekki
efnislega afstöðu til krafna
sparisjóðsins heldur vísaði
þeim frá á þeim grundvelli að
kærufrestur væri liðinn.“
– sigridur@bb.is

Tímabært að nútímaleg samgöngumiðstöð rísi við Reykjavíkurflugvöll
Fastanefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga um samgöngumál lýsir yfir fullum
stuðningi við fyrirhugaða
byggingu samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri í Reykjavík
enda muni hún valda straumhvörfum í þjónustu við þá
gesti höfuðborgarinnar sem
ferðast með flugi eða áætlunarbifreiðum. Þetta kemur fram
í ályktun sem nefndin hefur
samþykkt. „Ljóst er að með
tilkomu slíkrar samgöngumiðstöðvar munu tengsl lands-

byggðar og höfuðborgar eflast, einkum með tilliti til þeirra
mennta- og rannsóknastofnanna sem eru, og munu verða
staðsettar í Vatnsmýrinni og
miðbæ Reykjavíkur.
Þá gerir staðsetning samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni allan aðgang landsmanna
til og frá höfuðstaðnum auðveldari og fljótvirkari. Þar sem
stjórnsýsla og stór hluti þjónustu ríkisins, s.s. sérhæfð heilbrigðisþjónusta, er til staðar í
miðborginni er mjög mikil-

vægt fyrir íbúa landsbyggðarinnar að hafa greiðan aðgang að þeirri þjónustu. Jafnframt eru í byggingu menningar- og þjónustumiðstöðvar
á Hafnarsvæðinu í Reykjavík,
sem er örstutt frá Reykjavíkurflugvelli. Staðsetning flugvallar og samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni styrkir einnig ferðaþjónustu, jafnt í höfuðborginni sem og á landsbyggðinni, því ekki þarf að fara langa
vegalengd með ferðamenn
eða ráðstefnugesti til að sýna

þeim landið, hvort sem er á
lofti eða á láði.
Í dag fara fleiri farþegar í
gegnum Reykjavíkurflugvöll,
heldur en gerðu í millilandaflugi árið 1987 þegar Flugstöð
Leifs Eiríkssonar var opnuð.
Það er því löngu tímabært að
við flugvöllinn í höfuðborg
Íslands rísi nútímaleg samgöngumiðstöð þar sem gestum borgarinnar er boðið upp
á fyrsta flokks þjónustu“, segir
í ályktuninni.
– thelma@bb.is
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Óbeisluð fegurð á þorrablóti Hnífsdælinga
Á annað hundrað manns
sóttu þorrablót Hnífsdælinga
sem var haldið í félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardag.
„Blótið heppnaðist alveg
æðislega vel og það var ekki
annað að heyra á fólki en að
það væri ánægt með þetta,
auk þess sem við skemmtum
okkur alveg konunglega
uppi á sviði“, segir Sigrún
Sigurðardóttir sem var í
skemmtinefnd. Að vanda
voru heimatilbúin skemmtiatriði í boði þar sem átthagabrandarar um daglegt líf

þeirra sem búa í dalnum
voru í fyrirrúmi. „Við vorum til dæmis með atriði um
Óbeislaða fegurð sem gerði
svakalega mikla lukku. Þetta
var allt mjög skemmtilegt. Í
húsinu voru 140 manns sem
er alveg ljómandi mátulegt“,
segir Sigrún. Gestir komu
með trog að heiman og tóku
vel til matar síns. Að borðhaldi loknu var slegið upp
dansleik þar sem Hjónabandið hélt uppi stuði.
Kvenfélagið Hvöt sá að
vanda um framkvæmd blóts-

ins og var þetta í 60. sinn
sem það var haldið. Þorrablót Hnífsdælinga hefur
einungis fallið niður tvisvar
sinnum frá upphafi árið
1947. Í fyrra skiptið var það
árið 1949 vegna samkomubanns sem mun hafa verið
lagt á vegna smitandi veikindafaraldurs. Seinna skiptið
var 2003 þegar það féll niður vegna veðurs. Um er að
ræða helstu fjáröflun kvenfélagsins sem hefur starfað
að góðgerðarmálum í tæp
100 ár. Blótið er opið öllum,

burt séð frá hjúskaparstöðu,
klæðnaði eða búsetu.

Ljósmyndari blaðsins kom
við á blótinu og tók þar

meðfylgjandi myndir.
– thelma@bb.is
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Vilja fleiri Íslendinga á safnið

Viðburðaríkur mars í Edinborgarhúsinu
Viðburðadagatal mars mánaðar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði hefur tekið
á sig skýrari mynd en á döfinni eru meðal annars jasstónleikar með
hljómsveit Péturs Grétarssonar og hin árlega bókmenntadagsskrá
Vestanvindar. Saga Sigurðardóttir dansari verður með sýningu 20. og
22. mars auk þess sem vænta má að einhverjar fleiri uppákomur verði í
Edinborgarhúsinu á Skíðaviku. Allir verða viðburðirnir auglýstir sérstaklega þegar nær dregur. Frá þessu segir á vef Edinborgarhússins.

Stjórn Byggðasafns Vestfjarða hyggst reyna að laða að fleiri
innlenda ferðamenn til safnsins næsta sumar, en hlutfall
þeirra af heildarfjölda gesta er fremur lágt. Á nýlegum
fundi stjórnar safnsins var af því tilefni rætt um að lengja
opnunartíma vissa daga og hafa opið einhverja daga um
páska, enda er gífurlegur fjöldi gesta á Ísafirði vegna
Skíðaviku og tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður.

Kristján L. Möller, samgönguráðherra skrifar um samgöngumál

Bylting í sjónmáli með
Bolungarvíkurgöngum
Bylting verður í samgöngumálum Vestfirðinga með jarðgöngum milli Bolungarvíkur
og Hnífsdals. Bolungarvíkurgöng koma í stað vegar um
Óshlíð þar sem margt er að
varast, stórviðri og skriður
með grjóthruni. Með göngum
verður næsta auðvelt að ferðast milli Bolungarvíkur og annarra byggðarlaga í nágrenninu.
Þessi bylting er nú í sjónmáli. Akstri um Óshlíð hefur
alltaf fylgt nokkur áhætta.
Vegsvalir, grjótvarnir, snjóflóðaskápar og aðrar varúðarráðstafanir hafa ekki komið í
veg fyrir slys og oft hefur legið
við slysum. Þegar Bolungarvíkurgöng eru komin í gagnið
verður allt þetta að baki. Vegfarendur þurfa þá ekki lengur
að velta fyrir sér hvort vegurinn um Óshlíðina sé flugháll,
menn þurfa ekki að horfa
sérstaklega til veðurs og velta
fyrir sér hvort stórrigningar
gætu hafa losað um jarðveginn. Nei, menn geta bara ekið
af stað áhyggjulaust.

Bolungarvíkurgöng
skulu þau heita
Ákveðið hefur verið að
göngin verða kennd við Bolungarvík. Engin skýr regla er
fyrir hendi um nafngiftir
ganga á Íslandi. Þannig kallast
göngin milli Reyðafjarðar og
Fáskrúðsfjarðar, Fáskrúðsfjarðargöng, Strákagöng heita
göngin gegnum Strákafjall en
Héðinsfjarðargöng eru kennd
við fjörðinn milli Ólafsfjarðar
og Siglufjarðar. Bolungarvík-

urgöng ganga í gegnum mun
fleiri fjöll en Óshyrnuna eina.
Þess vegna er eðlilegt að þau
séu kennd við Bolungarvík
enda er það yfirlýst markmið
framkvæmdarinnar að tryggja
góðar og öruggar samgöngur
til og frá Bolungarvík.

Búbót fyrir
bæjarfélagið

Útboði lokið
Útboð hefur farið fram og
samið verður við verktaka einhvern næstu daga. Ákveðið
var árið 2005 að veita fjármagni til gangagerðar og leiðin var valin í kjölfar rannsóknarborana árið 2006.
Gangamunninn Bolungarvíkurmegin er ekki langt frá
núverandi vegi og hins vegar
er munninn skammt frá Seljadal í Hnífsdal. Þau verða 5,1
km að lengd en auk þess þarf
að leggja tæplega þriggja km
langan veg í allt og steypa
130 m langan vegskála í Bolungarvík og 140 m langan í
Hnífsdal.
Fjögur tilboð bárust í verkið
að undangengnu forvali, þrjú
frá erlendum fyrirtækjum í
samvinnu við íslenska verktaka og eitt frá íslenskum verktaka. Lægsta tilboðið áttu Íslenskir aðalverktakar og Marti
Contractors frá Sviss sem var
uppá tæpa 3,5 milljarða króna
eða 88,1% af kostnaðaráætlun. Leonard Nilsen og Sönner
ásamt Héraðsverki buðu rúma
3,6 milljarða í verkið, Ístak
bauð tæpa 4 milljarða og tilboð Metrostav og Háfells
hljóðaði uppá tæpa 6 milljarða
króna.

Kristján Möller,
samgönguráðherra.

Viðamikil
framkvæmd
Umferð um Óshlíð hefur
verið kringum 600 bílar á dag
að meðaltali yfir árið. Með
tilkomu ganganna, sem ráðgert er að opna í júlí 2010, er
búist við að umferðin aukist í
um þúsund bíla að meðaltali.
Er þar bæði gert ráð fyrir eðlilegri aukningu svo og aukningu sem þessi nýja og örugga
samgönguleið hefur ótvírætt í
för með sér.
Bolungarvíkurgöng er viðamikil framkvæmd. Alls munu
koma um 290 þúsund rúmmetrar af jarðefni úr göngunum sjálfum og í þau munu
fara um 11 þúsund rúmmetrar
af steypu. Síðan þarf að grafa
um 40 þúsund rúmmetra af
lausum jarðefnum og um 200
þúsund rúmmetrar fara í fyllingar.

Þegar samningar liggja fyrir
mun verktaki þegar hefjast
handa við undirbúning: Koma
upp aðstöðu fyrir starfsmenn
og tæki og flytja tæki og búnað
á staðinn. Gera má ráð fyrir
að nokkrir tugir starfsmanna,
með starfsstöðvar í Bolungarvík, sinni þessu viðamikla
verkefni og eflaust mun eitthvað verða leitað eftir starfskröftum heimamanna. Framkvæmdin mun því strax setja
svip sinn á bæjarbraginn í Bolungarvík. Á vel sóttum fundi
sem haldinn var í Bolungarvík
snemma í janúar kom fram
mikil ánægja með þessa framkvæmd og ljóst að heimamenn
binda miklar vonir við þessa
ótvíræðu búbót.
Ég fagna því mjög að senn
hefjast framkvæmdir við Bolungarvíkurgöng. Við höfum
á liðnum árum borað og sprengt
allmörg jarðgöng í vegakerfi
landsins. Öll eru þau umtalsverð samgöngubót í viðkomandi byggðarlagi og hafa vitanlega áhrif langt út fyrir þau.
Bolungarvíkurgöng eru
ekki fyrstu jarðgöngin á Vestfjörðum. Saga þeirra hófst
með því að sprengt var gat
gegnum Arnardalshamar milli
Súðavíkur og Skutulsfjarðar.
Sú saga mun líka halda áfram
eftir Bolungarvíkurgöng þar
sem við horfum til ganga milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar í
fyllingu tímans.
– Kristján L. Möller.

Að finna aftur upp hjólið
Vegna greinar, sem birtist í
BB þann 30. janúar um hugmyndir að stofnun sögusafns
um Spánverjavígin 1615 þá
vilja aðstandendur rannsóknarinnar á hvalveiðum erlendra
manna við Vestfirði á 17. öld,
Strandagaldur og Náttúrustofa
Vestfjarða, koma eftirfarandi
á framfæri.
Síðustu árin hafa staðið yfir
miklar rannsóknir á sagnfræðilegum heimildum um
hvalveiðar við Vestfirði á 17.
öld og þá sérstaklega um hval-

veiðar Baska. Að þessum
rannsóknum hafa komið margir fræðimenn bæði innlendir
og erlendir. Samfara heimildarannsókninni hafa einnig staðið yfir fornleifarannsóknir á
efnislegum minjum eftir hvalveiðimenn á Strákatanga í
Strandasýslu. Fornleifarannsóknin hefur leitt í ljós hvalveiðistöð sem var í notkun
mest alla 17. öldina og líklega
notuð af ýmsum þjóðum, eins
og Böskum og Hollendingum.
Stöðin er sambærileg við aðrar

hvalveiðistöðvar frá sama
tíma sem grafnar hafa verið
upp í Norður-Noregi og Svalbarða.
Hluti verkefnisins snýr að
menningartengdri ferðaþjónustu og er markmið þess hluta
að koma á fót safni um hvalveiðar við Vestfirði á 17. öld í
þeim tilgangi að efla atvinnulíf, verslun og þjónustu á
Vestfjörðum, þá sérstaklega í
Strandasýslu, og auka aðsókn
ferðamanna inn á svæðið.
Þegar hefur verið hafist handa

við ýmsa þætti, t.d. að gera
hvalveiðistöðina á Strákatanga aðgengilega ferðamönnum og undirbúningur að sýningu, sem tengt verður galdrasafninu á Hólmavík.
Umfjöllun um Spánverjavígin 1615 er ætlaður staður á
fyrirhuguðaðri sýningu en þar
sem að drápin á baskneskum
hvalveiðimönnum í Æðey eru
eingöngu einn einangraður atburður í sögunni og hafði engin varanleg áhrif á sögu þjóðarinnar, verður áhersla safns-

ins á hvalveiðum á 17. öld og
hvaða áhrif hvalveiðimenn
höfðu á vestfirskt samfélag.
Það skýtur skökku við að
aðstandendur fyrirhugaðs
safns um Spánverjavígin 1615
skuli ekki hafa kynnt sér hvað
sé að gerast í menningartengdri ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Í þessu tilfelli virðast
aðstandandur verkefnisins
ætla sér að finna upp hjólið
enn eina ferðina enn. Þá má
góðlátlega benda á að verkefnið í tengslum við Baska og

hvalveiðar á 17. öld hefur
staðið yfir í 4 ár og er sá hluti
verkefnisins sem snýr að
menningartengdri ferðaþjónustu er langt á veg komin.
Skýrslur um fornleifarannsóknirnar á Strákatanga og
samantekt um hvalveiðar bið
Ísland á 17. öld má finna, undir
Fornleifarannsóknin í Hveravík á valmynd á vef Galdrasýningarinnar, www.galdra
syning.is.
Ragnar Edvardsson og
Magnús Rafnsson.
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Spéspegill
á atburði
síðasta árs
Súgfirskar konur buðu bændum sínum á þorrablót um
síðustu helgi. Venja er að
karlar og konur í Súgandafirði
skiptist á að halda blótið og til
skiptis í Þorra og Góu. Blótið
var með hefðbundnu sniði,
sungið var minni karla og
kvenna undir borðhaldi en að
því loknu var gert hálftíma
hlé á skemmtuninni meðan
fólk kom trogum sínum heim
og bjó sig undir nóttina.
Því næst buðu konurnar upp
á skemmtiatriði, svokallaðan

kabarett sem er eins konar áramótaskaup þeirra Súgfirðinga,
spéspegill á atburði þá sem
orðið hafa frá síðasta blóti.
Var af nógu að taka og urðu
margir íbúar fjarðarins að aðhlátursefni þetta kvöld. Þegar
menn höfðu hlegið sig máttlausa var stólum rutt til hliðar
í íþróttahúsi staðarins og dansað fram á nótt undir tónlist
Halla og Þórunnar. Páll Önundarson ljósmyndari var
staddur á blótinu og tók meðfylgjandi myndir.
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Skátarnir ráða til sín starfsmann

Mannlífið
Smáauglýsingar
Óska eftir að kaupa píanó. Uppl.
í síma 849 0108.
Er með almanak Þorskahjálpar
til sölu. Uppl. í síma 456 7434
og 848 6016. Auður Finnboga.
Krabbameinsfélagið Sigurvon
hvetur allar konur á Ísafirði til
að panta tíma í krabbameinsleit þegar þær fá bréf um það.
Tímapantanir eru í síma 450
4500 alla virka daga frá kl. 9-15.
Hugið að heilsunni. Sigurvon.
Til leigu er lítið einbýlishús í
Hnífsdal. Húsið leigist með húsgögnum og húsbúnaði til 1.
júní. Uppl. í síma 869 4566.
Til sölu er Volvo XC70 Cross
Country, 4x4, árg. 99. Rafmagn
í öllu, krókur, sumar- og vetrardekk, topplúga, spólvörn o.fl.
Ásett verð kr. 1.390 þús. Tilboðsverð kr. 1.150 þús. Ath!
Skipti á ódýrari. Upplýsingar í
síma 862 6097.
Hlífarkonur! Áríðandi fundur
um ferðamál verður haldinn
laugardaginn 9. febrúar kl. 12 á
veitingastaðnum Við Pollinn.
Fjölmennum! Ferðanefnd.
Til sölu er svartur hægindastóll
með nuddi. Stóllinn er með leðuráklæði og er nýlegur. Einnig
er til sölu svartur eikar sjónvarpsskápur. Uppl. gefa Stefán
og Ester í síma 895 7152.
Vantar svigskíði, 120-130 cm
löng. Einnig skíðastafi 100-110
cm. langa. Uppl. í síma 820 8284.
Spilavist verður í Guðmundarbúð laugardaginn 9. febrúar kl.
20:00. Slysav.deild kvenna.
Til sölu eru fjögur ný 13" nagladekk. Uppl. í síma 456 3367.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Heiðin frumsýnd í mars
Kvikmyndin Heiðin eftir
Önfirðinginn Einar Þór Gunnlaugsson verður frumsýnd 14.
mars í Háskólabíó. Myndin
var tekin upp á sunnanverðum
Vestfjörðum í vor, að mestu í
Reykhólasveit. Heiðin skartar
nokkrum af fremstu leikurum
Íslendinga ásamt ungum leikurum sem setja sterkan svip á
myndina. Meðal leikara er
vestfirski kómedíuleikarinn
Elfar Logi Hannesson.
„Myndin, sem er ljúf sár og
rammíslensk saga, gerist á
einum kosningadegi og segir
frá Albert sem heimsækir
sveitina sína eftir langa fjarveru í námi og hvernig viðtökur hann fær á æskustöðvunum.

Spurning vikunnar
Ætlar þú á rokkhátíðina
Aldrei fór ég suður?
Alls svöruðu 714.
Já sögðu 435 eða 61%
Nei sögðu 186 eða 26%
Óvíst sögðu 93 eða 13%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Skátafélagið Einherjar - Valkyrjan hefur ráðið til sín starfsmann, en félagið var sett á fjárlög ríkisins sem nemur starfsmanni í 20% hlutfalli. Skrifað var undir starfssamning við Hrafnhildi Ýr
Elvarsdóttur á sunnudag og hefur hún þegar tekið til starfa. „Starfið er fjölbreytt og mun
mótast frekar á næstu árum og hlakkar skátafélagið til að starfa með henni og býður hana velkomna til félagsins“, segir í tilkynningu frá skátafélaginu. Skátafélagið Einherjar - Valkyrjan er
rótgróið í bæjarlífinu á Ísafirði. Félagið var stofnað á fyrri hluta síðustu aldar og hefur ætíð síðan staðið fyrir fjölbreyttu og uppbyggjandi æskulýðsstarfi svo eftir er tekið í bænum og víðar um land.

Mikil upplifun að taka
þátt í öldungamóti
Blakfélagið Skellur á Ísafirði heldur hið árlega öldungamót BLÍ dagana 1.-3.
maí. Mótið var fyrst haldið
árið 1975 og var fjöldi þátttökuliða 11. Mótið hefur stöðugt eflst í áranna rás og nú
síðast voru 102 lið skráð til
keppni á öldungamótinu í
Garðabæ árið 2007. Mótið er
stórviðburður í hinum íslenska blakheimi sem þroskaðir blakarar reyna eftir fremsta megni að missa ekki af, en
aldurstakmarkið er 30 ár. Þær
Harpa Grímsdóttir, Sigrún
Sigvaldadóttir og Ásdís Birna
Pálsdóttir, sem er öldungur
mótsins, segjast hafa fundið
fyrir mikilli tilhlökkun meðal
blakara vegna mótsins hér á
Ísafirði og byrjuðu liðin að
bóka gistingu og koma með
fyrirspurnir strax eftir að
tilkynnt var á síðasta öldungamóti að blakfélagið Skellur
hefði verið valið úr hópi umsækjenda til að halda mótið
árið 2008. Reiknað er með
700-800 þátttakendum á mótið, en öldungamót BLÍ er eitt
af stærstu íþróttamótum fyrir
fullorðna sem haldin eru á
landinu.
Þar sem mótið er af þessari
stærðargráðu verður keppt á
sex blakvöllum, einum á Flateyri, Suðureyri og Bolungarvík og á þremur völlum í Torfnesi. Einnig verður hugsanlega spilað í flokki 60 ára og
eldri í sérstakri deild í íþróttahúsinu í Súðavík.
Ekki þarf að fjölyrða um að
mótið á eftir að setja mikinn
svip á svæðið, og að í því geta
falist fjölmörg tækifæri fyrir
fyrirtæki á svæðinu. Á öldungamótum nýta liðin sér
gjarnan þá þjónustu sem er í
boði, þau fara t.d. saman út að
borða og kíkja í búðir. Þegar
mótið hefur verið haldið á
„minni stöðum“ eins og Siglufirði, Ólafsvík og Fjarðabyggð, hafa allir í bænum lagt
sig fram við að gera stemmninguna sem besta. Búðir hafa
gjarnan opið fram á kvöld,
veitingastaðir hafa opið lengur
og bjóða sérstök tilboð, trúbadorar eða hljómsveitir spila á
börum og veitingastöðum.
Á mótinu verður einnig gefin út sérstök mótaskrá sem
dreift verður til allra keppenda
og í öll hús í Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavík. Skráin

verður mjög vegleg í A5 umbroti og öll í lit. Bæjarins besta
spjallaði við Ásdísi, Hörpu og
Sigrúnu um undirbúning mótsins.
– Er löng blakhefð á Ísafirði?
„Já nokkrir menn byrjuðu
að æfa 1950 og urðu fyrstu
Íslandsmeistarar öldunga árið
1975. Konurnar byrjuðu í
kringum 1985 og hafa verið
að æfa nánast óslitið síðan“,
segir Sigrún.
– Og hvað eru margir virkir
meðlimir í Blakfélaginu Skelli?
„Í dag eru þeir nálægt þrjátíu með þeim sem eru í Bolungarvík. Svo byrjuðum við
með krakkablak í haust og það
er í boði á þremur stöðum;
Ísafirði, Suðureyri og Þingeyri. Það hefur gengið mjög
vel og verið fín aðsókn“, segir
Harpa.
– Eru engir karlmenn að
æfa blak á svæðinu?
„Jú það byrjuðu nokkrir
karlar að æfa blak í haust eftir
að ákveðið var að öldungamótið yrði haldið á Ísafirði.
Við höfum verið að safna í
karlalið og verðum því örugglega með a.m.k. eitt lið á mótinu. Við erum með blandaðar
æfingar, bæði karlar og konur,
og æfum vanalega á tveimur
völlum.
Það hefur verið mikil aukning hjá okkur eftir að ákveðið
var að halda mótið hérna.
Við búumst við að vera allavega með eitt karlalið og þrjú
kvennalið á vegum blakfélagsins Skells. Síðan vitum
við af öldungum sem eru að
æfa á Þingeyri, Tálknafirði og
Patreksfirði og vonandi skila
einhver lið sér frá þessum
stöðum“, segir Ásdís.
– Hvað felst í undirbúningi
móts af þessari stærðargráðu?
„Það er nú heilmargt. Við
byrjuðum á því að skipa okkur
niður í nefndir en það er margt
sem þarf að huga að. T.d. gefum við út blað um mótið, þurfum að huga að gistirými og
samgöngum fyrir alla, skipta
þarf um blaknet í öllum húsunum sem keppt verður í þar
sem þau voru orðin léleg. Og
svo náttúrulega að skipuleggja
mörg hundruð manna mót“,
segir Ásdís.
„Já og svo verður haldið
lokahóf að loknu móti og það
þarf einnig að skipuleggja.

Við erum með sérstök lög sem
við semjum texta við sem
tengist blaki og syngjum inn
á disk. Það verða seldir bolir
með merki mótsins“, bætir
Harpa við.
„Já og þarf verðlaun fyrir
hverja deild. Núna erum við
að fara að leita að styrktaraðilum en auk þess að selja auglýsingar í blað mótsins munum við bjóða fyrirtækjum að
kaupa nöfn á alla velli sem
spilað er á“, segir Ásdís.
– Þetta er í fyrsta sinn sem
öldungamótið er haldið á
svæðinu er það ekki?
„Jú í fyrsta sinn sem það fer
fram á Vestfjörðum. Við heyrum að fólk sé mjög spennt
fyrir því en margir hverjir eru
að koma vestur í fyrsta sinn“,
segir Harpa.
– Á hversu mörgum blökurum eigið þið von á?
„Frestur til að skrá sig rennur út mánuði fyrir mót, það er
því ekki fyrr en þá sem við
vitum nákvæmlega hversu
margir koma. Síðasta mót var
haldið í Garðabæ og þá voru
102 lið, eða um þúsund manns.
En við búumst þó ekki við
alveg jafn mörgum liðum
vestur þar sem það voru svo
mörg lið sem komu frá höfuðborgarsvæðinu“, segir Ásdís.
„Fólkið sem sækir mótið er
allt þrjátíu ára og eldri og það
byrjar að hlakka til næsta móts
um leið mót er búið. Það er
mikil eftirvænting og stemmning fyrir svona móti. Við sjáum það á bloggsíðum blakfélaga að lið eru á fullu við að
undirbúa sig að koma vestur.
Þetta fólk er ekki eingöngu að
keppa heldur fer það og skoðar
í búðir, fer út að borða og
kynnir sér menninguna á
hverjum stað. Það er því oft
mikil stemmning og fjör sem
að fylgir svona móti, sérstaklega á minni stöðunum“, segir
Sigrún.
– Hafið þið fengið viðbrögð
frá bæjarbúum?
„Já, menn voru nú aðallega
hissa á því að það væri haldið
svona stórt blakmót á Íslandi.
En ég held að menn séu bara
spenntir fyrir þessu. Margir
hafa leigt húsin sín þar sem
þau þekkja einhvern úr einhverju liði. Vanalega á svona
móti kemur fólk sér fyrir hvar
sem það getur“, segir Harpa.

Stór helgi
– Hvernig kom það til að
mótið verður haldið á Ísafirði?
„Við sóttum um að fá að
halda það ásamt þremur öðrum félögum og það var síðan
ákveðið af sérstöku öldungaráði sem skipað er þremur síðustu öldungum, en svo kallast
framkvæmdastjórar mótsins.
Ákvörðunin var síðan tilkynnt
á lokahófi mótsins en það er
orðin hefð fyrir því að það sé
gert.
Þetta verður afar stór helgi
á Ísafirði þar sem mótið er
haldið sömu helgi og Fossavatnsgangan fer fram. Það átti
reyndar ekki að vera þannig í
upphafi því þegar við ákváðum að sækja um mótið stóð til
að halda Fossavatnsgönguna
á öðrum tíma. En við erum
bundnar af reglugerð mótsins
varðandi það hvenær mótið
er haldið“, segir Ásdís.
„Bæði við og forsvarsmenn
Fossavatnsgöngunnar sjá það
sem aukin tækifæri fyrir bæði
mótin. Við munum pottþétt
hvetja blakara til þess að kíkja
á Fossavatnsgönguna til dæmis“, segir Harpa.
„Við ætlum líka í samstarf
til að vekja athygli fjölmiðla
á þessari stóru helgi á svæðinu“, segir Ásdís.
„Við vorum strax í samráði
við þau hvað varðar gistiaðstöðu og annað. Þetta er kjörið
tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila að auglýsa sig þar sem
það er mikill fjöldi sem vantar
gistingu. Eins biðjum við fólk
sem á auka dýnur að hafa samband við okkur. Fólk nennir
oft ekki að dröslast með dýnurnar með sér því það er mikið
fyrirtæki að bæta þeim við
farangurinn hvort sem það
kemur með flugi eða bíl. Það
er hefð fyrir því á svona móti
að fólk komi sér fyrir hvar
sem það getur. Það leigir íbúðir og svo er sofið í stofum og
hverju herbergi.
Við viljum einmitt nota
tækifærið til að benda öðrum
íþróttafélögum á svæðinu að
við óskum eftir samstarfi við
veitingasölu og annað slíkt þar
sem við erum frekar fámennar.
Þetta gæti verið gott fjáröflunartækifæri fyrir önnur félög“,
segir Sigrún.
„Keppendur koma alls staðar af landinu og til dæmis

kemur 130 manna hópur frá
Austurlandi og menn þaðan
hafa verið að spá í hverjar
bestu samgöngurnar eru, en
það er mjög langt að keyra
eða um þúsund kílómetrar. Því
höfum við verið að skoða
hvort hægt sé að bjóða upp á
leiguflug beint frá Austfjörðum svo ekki þurfi að millilenda í Reykjavík“, segir Harpa.
„Við munum keppa í Bolungarvík, Ísafirði, Suðureyri
og Flateyri og svo erum við
að vonast til að geta haldið
aukagrein fyrir 60 ára og eldri
í Súðavík, segir Harpa.
„Við verðum því að huga
að því að bjóða upp á einhverjar samgöngur á milli
staða því það eru ekki allir
sem eru á eigin bílum, það er
eitt af fjölmörgum atriðum
sem við erum að skoða núna“,
segir Ásdís.
„Maður hefur nú heyrt að
því að sumir séu smeykir að
keyra Óshlíðina og enn aðrir
ætla að láta sprauta sig niður
fyrir flugið hingað eftir að hafa
heyrt sögur af því“, segir Harpa.
„Fólk áttar sig ekki á því
hvað það er stutt á milli bæjanna hér vestra. Það að keyra
til Bolungarvíkur t.d. er bara
eins og að keyra á milli hverfa
í Reykjavík. En fólk heldur
að það verði ógurlegur akstur
á milli, skýtur Sigrún að.
„Langflestir eru svo ekkert
að spá í það og hlakka bara til
að koma. En maður heyrir
þetta inn á milli“, segir Harpa.

Mögnuð mót
– Mótið stendur yfir í þrjá
daga og er full dagskrá alla
dagana?
„Já, á sumum mótum hefur
verið keppt frá morgni og fram
á nótt. Það fer að sjálfsögðu
eftir því á hve mörgum völlum
verið er að spila á. Á seinni
árum hefur mótið ekki verið
haldið þar sem ekki er hægt
að bjóða upp á marga velli, en
samt er algengt að keppt sé
frá 9 að morgni til 1-2 að
nóttu“, segir Ásdís.
„Við vonumst til að geta
komið á framfæri við bæjarbúa sérstaklega hvenær leikirnir okkar fara fram og eins í
1. deildinni en þar er leikið
mjög gott blak og er þar að
finna landsliðsmenn í blaki.
Þessa helgi er æfingaleikur hjá
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Fagstjóri og verkefnastjóri ráðnir
Sigríður Ólafsdóttir, umhverfisfræðingur hefur verið ráðin fagstjóri haf- og strandsvæðastjórnunar við
Háskólasetur Vestfjarða. Hún verður í hálfu starfi til að byrja með því hún er enn í hlutastarfi, en á vef
Háskólasetursins segir að fyrir vikið geti hún hafið störf strax, sem er mikilvægt enda mikið verk framundan í uppbyggingu námsleiðar í haf- og strandsvæðastjórnun. Auk Sigríðar hefur Pernilla Rein, bókasafns- og upplýsingafræðingur nýlega verið ráðin til Háskólasetursins í stöðu verkefnastjóra. Pernilla mun
sjá um utanumhald námsmannahópa og ráðstefna svo eitthvað sé nefnt, en Háskólasetrið á aftur von á
nokkrum nemendahópum í sumar. Pernilla er með meistarapróf í bókasafns- og upplýsingafræði.
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Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Suðlæg átt, 8-13 m/s um hádegi, rigning
eða slydda sunnantil á landinu, snjókoma vestanlands, en
úrkomulítið norðaustantil. Síðan vaxandi suðaustanátt, 15-23
m/s undir kvöld, hvassast suðvestantil. Hlýnar í veðri. Horfur á
laugardag og sunnudag: Stíf suðvestanátt, en lægir á sunnudag.
Él sunnan- og vestantil, en bjartviðri austanlands. Horfur á
mánudag: Vestlæg átt, víða él og hiti í kringum frostmark.

Sælkeri vikunnar er Sigríður Karlsdóttir á Ísafirði

Veislumáltíð Sigríðar
Sælkeri vikunnar býður upp
á sannkallaða veislumáltíð.
Hún deilir með lesendum
blaðsins tveimur dýrlegum
uppskriftum sem hún segir að
henti vel í sunnudagsmatinn
eða matarboðið. Fyrst er það
humar í hvítlauksrjómasósu
með steiktum villisveppum.
Sigríður segir að einnig sé gott
að bera bara humarinn fram á
ristuðu brauði, það sé algjört
sælgæti. Seinni uppskriftin er
terryaki nautasneiðar í salatbeði en Sigríður hefur mikið
dálæti á þessari japönsku sósu.
Hún mælir með að Pniot Noir
rauðvíni með steikinni.
Humar í hvítlauksrjómasósu með
steiktum villisveppum
400g humar, pillaður og
mænudreginn
1 hvítlauksgeiri, mjög fínt
saxaður og settur í ca 1 msk
olíu
100 g smjör
100 g sveppblanda, gróft
skornir sveppir
½ l matreiðslurjómi
Salt og pipar
100 smjör
Söxuð steinselja

Frá síðasta öldungamóti þar sem Blakfélagið Skellur sigraði í 6. deild.
kvennalandsliðinu í blaki við mót þetta eru og hversu mikil uðu. Þá hafði hópurinn Old sem blakarar læra að svo eigi
lið frá Tromsø, við höfum ver- stemmning myndast. Þetta er boys verið við æfingar um ekki að gera. Dómarinn dæmdi
ið að gæla við þá hugmynd að mikil upplifun. Blakarar hlakka árabil í íþróttahúsinu við Aust- sífellt á Ísfirðingana og tók þá
reyna fá annan leikja þessara til að verða þrítugir því þá urveg. Þegar ísfirsku blakar- fyrirliðinn, Einar Valur Kristliða hingað vestur en það komast þeir á öldungamót, arnir komu á öldungamótið jánsson, leikhlé og sagði dómmyndi vekja mikla athygli“, það er sko enginn bömmer að kemur hins vegar í ljós að aranum að ef hann héldi áfram
segir Harpa.
verða 30 ára“, segir Harpa keppt var eftir allt öðrum regl- að dæma á þá fyrir mok færu
um en þeir áttu að venjast. Þá þeir heim. Dómarinn lét undan
„Ég hafði spilað í mörg ár í með stórt bros á vör.
Neskaupstað áður en ég flutt– Í lok viðtalsins deila þær háði það þeim að þeir tóku á og Ísfirðingar fóru heim sem
ist til Ísafjarðar en mig hafði með blaðamanni sögunni af móti boltanum með opnum sigurvegarar.
aldrei grunað fyrr en ég fór á fyrsta öldungamótinu þar sem lófa og mokuðu honum upp
– thelma@bb.is
öldungamót hversu mögnuð Ísfirðingar komu, sáu og sigr- en það ku vera fyrsta reglan

Steikið humarhala upp úr
100 g af smjöri á háum hita.
Takið humarinn af pönnunni
og hellið rjómanum á pönnuna. Sjóðið niður um helming.
Hellið hvítlauknum með olíu

út í rjómablönduna. Setjið
humar út í og sjóðið saman í
um það bil 1 mínútu.
Sveppablandan er steikt
upp úr 100 g af smjöri, kryddað með salti og pipar og
saxaðri steinselju.
Terryaki nautasneiðar í salatbeði
8 msk terryakisósa
600 g nautafile
Svartur pipar
6 msk jarðhnetuolía
4msk ferskur limesafi
2 msk púðursykur
1 tsk rifinn limebörkur
Salt og pipar
1 kálhöfuð eða salatblanda
(ca 4 bollar)
2 rauðlaukar (skornir í
þunnar sneiðar)
4 msk mynta
Hitið grillpönnu eða grill.
Hellið 4 msk af terryakisósu á
disk og veltið kjötinu upp úr
henni þangað til það er alveg
þakið. Stráið pipar yfir og látið
standa í 10 mín. Terryakisósunni blandað í skál. Blandið
káli, rauðlauk og myntu í salatskál og setjið helminginn af
sósunni saman við. Skiptið
salatinu á fjóra diska. Grillið
kjötið í u.þ,b. 5 mínútur á
hvorri hlið, allt saman eftir
smekk. Hellið afganginum af
sósunni yfir og berið fram.
Ég skora á Kristínu Guðnadóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.

Blaðburðarfólk!
Blaðburðarfólk óskast til afleysinga í
hin ýmsu hverfi á Ísafirði.
Nánari upplýsingar gefur Helga Einarsdóttir í síma 456 4560 eða í H-prenti.
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Ísafjörður – bær tækifæranna
Kæru vísað frá
Kærunefnd útboðsmála
hefur vísað frá kæru Sparisjóðs Bolungarvíkur á hendur Ísafjarðarbæ vegna ákvörðunar sveitarfélagsins að taka
tilboði Landsbankans í bankaþjónustu. Þá var kröfu sparisjóðsins um að Ísafjarðarbær, greiddi sjóðnum kostnað við að hafa kæruna uppi,
einnig vísað frá, að því er
segir á ruv.is. Forsaga málsins er sú að í maí í fyrra auglýsti bærinn eftir tilboðum í
alla bankaþjónustu fyrir Ísafjarðarbæ og stofnanir hans.
Um var að ræða nánast öll
almenn bankaviðskipti önnur en langtímalán. Í útboðinu var meðal annars óskað
eftir því að geta gengið að
allt að 100 milljóna króna
yfirdrætti, væri þess þörf á

skemmri tíma. Sparisjóðurinn átti, þegar tilboð voru
opnuð, fjórða hagstæðasta
tilboðið í þessa þjónustu.
Við mat á tilboðunum
kom fljótlega fram að sparisjóðurinn yrði ekki inni í
myndinni, til dæmis vegna
þess að nettenging sjóðsins
var önnur en sú sem sveitarfélagið notar. Þó var þess
ekki getið í útboðsgögnum
að tölvukerfið eða nettengingin skipti máli. Ýmsir vankantar virtust vera á þessu
útboði að mati sparisjóðsins
og fór hann fram á að
Ísafjarðarbær felldi útboðið
úr gildi og auglýsti nýtt en
það gekk ekki eftir og því
ákvað sparisjóðurinn í haust
að vísa málinu til kærunefndar útboðsmála.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skipulagshagfræðingur hélt tvo fyrirlestra á Ísafirði í síðustu viku undir yfirskriftinni „Skipulagsmál skipta
sköpum - Ísafjörður bær tækifæranna“. Sigmundur hefur í
námi sínu í skipulagshagfræði
kynnt sér þróun borga í austur
Evrópu eftir fall kommúnismann og komist að því að
þeim borgum með sterkan,
gamlan og fallegan miðbæ
reiðir best af. Hann telur að
þetta geti allt eins átt við á
Íslandi.
Sérstaða Ísafjarðar er sú að
hér eru mörg gömul hús sem
standa þétt öfugt við til dæmis
Reykjavík þar sem gömul hús
eru fleiri en þau mynda ekki
heildstæðar götumyndir. Mikil tækifæri felast í verndun
gömlu byggðarinnar á Ísafirði
og leggur Sigmundur til að
gamla byggðin á Ísafirði verði
friðuð í heild. Í erindi Sigmundar kom fram að heildin

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
skiptir höfuðmáli en ekki að að verndun gamalla bæjar- og fremst Ísafjarðar, vera þétt
hluta á Ísafirði, Hnífsdal, Flat- byggð gamalla húsa sem ekki
friða eitt og eitt hús.
Sigmundur kastaði fram eyri, Þingeyri og Suðureyri. fyrirfinnst annars staðar á landhugmynd sem hann nefnir Hann segir sérstöðu norðan- inu nema þá á Akureyri.
hina „Fögru fimm“ og snýr verða Vestfjarða, og þá fyrst
– smari@bb.is

Íbúum fækkaði hraðast á Vestfjörðum
Íbúum hefur fækkað hratt
á Vestfjörðum á síðustu fimm
árum, eða u.þ.b. um 8%, að
því er fram kemur í vefriti fjármálaráðuneytisins. Á Norðurlandi vestra fækkaði fólki
einnig á tímabilinu, um liðlega 5%, en í öllum öðrum
landshlutum fjölgaði fólki.
„Íbúum hefur fækkað á
Norðurlandi vestra og Vestfjörðum. [...] Suðurnesja-

mönnum hefur hins vegar
fjölgað mest allra á þessum
tíma, þrátt fyrir að varnarliðið hafi farið af landi brott
og margir misst atvinnu af
þeim sökum. Höfuðborgarsvæðið, sem löngum hefur
vermt efsta sæti landshlutanna í íbúaþróun, bæði hlutfallslega og í beinum tölum,
er í fjórða sæti“, segir í vefriti fjármálaráðuneytis.

Fasteignir og lóðir í Ísafjarðarbæ eru metnar á 21,8 milljarða króna.

Álögð fasteignagjöld nema
um 365 milljónum króna í ár
Álögð fasteignagjöld ársins
2008 hjá Ísafjarðarbæ nema
364,6 milljónum króna. Í frétt
frá Ísafjarðarbæ kemur fram
að á íbúðarhúsnæði, sumarbústaði og húsnæði í dreifbýli
voru lagðar 222,3 milljónir
en á fasteignir fyrirtækja og
stofnana voru lagðar 142,3
milljónir króna. Í fasteignagjöldum er fasteignaskattur,
lóðarleiga, holræsagjald, vatns-

gjald og sorpgjald á íbúðarhúsnæði. Fasteignamat hækkaði um 12% á íbúðarhúsnæði
á milli ára en er óbreytt á atvinnuhúsnæði. Alls eru fasteignir og lóðir í Ísafjarðarbæ
metnar á 21,8 milljarða króna.
Fjöldi íbúða er 1.707 íbúðir
en aðrar fasteignir, lóðir og
mannvirki sem metnar eru í
fasteignamat eru 2.719 einingar.

Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði
er 0,41% og 1,60% á annað
húsnæði, lóðarleiga er 1,80%
á íbúðarhúsnæði en 3,00% á
annað húsnæði, vatnsgjald er
0,26% og holræsagjald er
0,30%. Sorpgjald á íbúðarhúsnæði er 35.000 kr. á íbúð. Lögaðilar greiða sorpeyðingargjald samkvæmt gjaldskrá.
Aldraðir og öryrkjar fá niður-

felldan fasteignaskatt og holræsagjald allt að 84.500 kr.
og er niðurfellingin tekjutengd.
Hámarksafsláttur og tekjuviðmiðanir hækka um 20% á
milli ára og fá 192 aldraðir
íbúðareigendur og öryrkjar
niðurfellingu eða mun fleiri en
á árinu 2007 þegar 159 íbúðareigendur og öryrkjar fengu
niðurfellingu.
– sigridur@bb.is

