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„Ég er mjög bjartsýnn á þann gír sem Ísafjörður
er í núna. Ég held að fortíðarhyggja sé aldrei til
góðs og við verðum að átta okkur á nýjum tímum.
Eftir því sem mér skilst á að hefjast háskóla-
nám hér næsta haust og maður sér alltaf
fjölga bílunum fyrir utan Háskólasetrið.
Er það ekki bara framtíðin?“, spyr
Steinþór Bjarni Kristjánsson
athafnamaður. Sjá viðtal í miðopnu.

Hreiðrar um
sig í ísfirsku
atvinnulífi

Neyðarútgönguleið Hlíf-
ar II á Ísafirði er nú heft
vegna fannfergis og er
það langvarandi vanda-
mál. „Þetta vandamál
kemur upp aftur og aftur.
Þegar gert var við húsið
að utan kom sterklega til
greina að leysa úr þessum
vanda og var málið kom-
ið á það stig að komnar
voru tillögur og teikning-
ar að lausnum. En því
miður reyndist afar erfitt
að ná samvinnu við arki-
tekt og við hreinlega misst-
um af lestinni með þetta“,
segir Margrét Geirsdóttir,
formaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarð-
arbæjar.

„Ísafjarðarbær á ekki
nema 11% í Hlíf II og
því er það stjórnarmál
húsfélagsins á Hlíf II að
ganga til verks og láta
laga vandann. Bærinn
verður að lúta að vilja að
meirihluta í þessu tilfelli
en að sjálfsögðu myndi
sveitarfélagið taka þátt í
því ef eitthvað yrði gert
til þess að laga vandann.“

Þorbjörn Sveinsson,
slökkviliðsstjóri Ísafjarð-
arbæjar kannaðist við
málið er blaðið hafði
samband við hann. „Þetta
hefur verið vandamál frá
því að húsið var byggt
og á sínum tíma var rætt
við verkfræðing hússins
um að gera eitthvað í mál-
inu en það var ekki gert.
Við höfum bent á þetta
vandamál en það er al-
farið á vegum húsráð-
anda að gera eitthvað í
málinu.  – thelma@bb.is

Neyðarút-
gönguleið á
Hlíf II heft

Mugison sómi Súðavíkur
Mugison var útnefndur

„Sómi Súðavíkur“ á sunnu-
dag. Útnefningin fór fram í
félagsheimili staðarins og
veitti Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri Mugison viður-
kenningarskjal þar sem kemur
fram að popparinn hafi með
dugnaði sínum og sköpunar-
gleði verið öðrum í sveitarfé-
laginu fyrirmynd.

„Þetta er mesti heiður sem
mér hefur hlotnast í viður-
kenningarformi. Þetta var hel-
víti töff. Rúsínan í pylsuend-
anum voru verðlaunin sem ég
fékk, en bærinn ætlar að
föndra fyrir mig 17 þúsund
eintök af plötunni minni“, seg-
ir Mugison sem hefur þurft að
fá vini og fjölskyldu til að
hjálpa sér að brjóta um og
ganga frá nýjustu plötu sinni.

„Ég hefði verið drepinn ef ég
hefði stungið upp á enn einni
vinnuhelginni. Mér finnst það
mega töff að heill bær ætli að
massa 17 þúsund stykki, það
er efni í kvikmynd.“

Mugison segist standa í
þakkarskuld við Súðvíkinga
sem hafa lengi staðið þétt að
baki honum. „Þegar ég var í
húsnæðisvanda þá lánuðu þeir
mér kirkjuna sem ég var með
meira og minna í nokkur ár,
endurgjaldslaust. Það létti mér
lífið að geta verið óáreittur að
vinna fram á nætur. Svo fékk
ég lánaðar stofur í grunnskól-
anum, þannig að ég er alltaf
að fá eitthvað frá Súðavík og
gaman að fá að vita að bærinn
sé ánægður með það sem ég
er að bralla hérna“, segir Mugi-
son, sómi Súðavíkur. Ómar Már Jónsson sveitarstjóri útnefnir Mugison sóma Súðavíkur.
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Reikna með hagnaði næstu þrjú árinReikna með hagnaði næstu þrjú árinReikna með hagnaði næstu þrjú árinReikna með hagnaði næstu þrjú árinReikna með hagnaði næstu þrjú árin
Þriggja ára fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps og stofnana hans var
samþykkt á fundi sveitarstjórnar á föstudag. Í áætluninni er gert

ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða A og B hluta að teknu tilliti
til afskrifta og fjármagnsliða verði jákvæð um 10 milljónir króna

á næsta reikningsári. Gert er ráð fyrir 12,2 m.kr. hagnaði árið
2010 og árið 2011 er reiknað með að hagnaðurinn verði

13,4 m.kr. Áætlunin var samþykkt samhljóða.

Vera má að Ísafjarðarbær
hafi ekki reifað sitt mál nógu
vel fyrir Úrskurðarnefnd
skipulags- og bygginga-
mála og að einhverjar upp-
lýsingar hafi vantað. Þetta
segir Halldór Halldórsson
bæjarstjóri aðspurður um
nýfallinn úrskurð nefndar-
innar vegna veitingu leyfis
til byggingar sumarhúss í
Tunguskógi. Halldór hefur
ekki enn fengið tækifæri til
að kynna sér málið til þurrð-
ar en segir að bæjarlög-
maður muni taka það til
skoðunar. „Eftir snjóflóðið

árið 1994, sem var að vísu
fyrir mína tíð, þurfti bæjar-
stjórn að ná samkomulagi við
yfirvöld til að hægt væri að
leyfa endurbyggingu í Tungu-
skógi. Það náðist í gegn með
þeim skilyrðum að þar yrði
bara hálfsársbyggð. Á þeim
tíma var farið í gegnum málið
varðandi allar heimildir og
réttindi, og heimilað var að
endurbyggja á mjög mörgum
lóðum“, segir Halldór.

„Í mínum huga snýst málið
annars vegar um gömlu sum-
arhúsalóðirnar og hins vegar
um nýjar lóðir sem hafa ekki

enn verið skilgreindar. Eftir
snjóflóðið sendi bæjarstjórn
eigendum sumarhúsanna
bréf þar sem fólki var gefinn
kostur á að endurbyggja á
lóðunum innan tiltekins
tíma, að öðrum kosti yrði
þeim úthlutað að nýju. Ég
veit ekki betur en að það
ferli hafi allt verið eftir rétt-
um leiðum. Varðandi þessa
niðurstöðu nefndarinnar þá
má vera að málið hafi ekki
verið nógu vel reifað af okk-
ar hálfu, og það getur verið
að þarna vanti einhverjar
upplýsingar“, segir Halldór.

„Getur verið að þarna vanti
einhverjar upplýsingar“

Kaupir meirihlutann í Kaffi EdinborgKaupir meirihlutann í Kaffi EdinborgKaupir meirihlutann í Kaffi EdinborgKaupir meirihlutann í Kaffi EdinborgKaupir meirihlutann í Kaffi Edinborg
Erik Newman hefur keypt meirihluta í rekstri Kaffi Edinborgar á Ísafirði af Vestfirskum verktökum og
hefur tekið við rekstri staðarins. Aðspurður segist hann ætla að nota fyrstu vikurnar í að koma sér inn í
starfið og að engar byltingakenndar breytingar séu fyrirhugaðar fyrst um sinn. „En að sjálfsögðu fylgja
nýju fólki alltaf nýjar áherslur. Ég er með fullt af hugmyndum sem ég hef verið að raða upp og verða
kynntar fljótlega. Ég sé mörg tækifæri í Kaffi Edinborg, þetta er glæsilegt kaffihús í glæsilegu húsi. Ég
hef fundið fyrir því að allir hafa skoðanir á því hvernig hlutirnir eiga að vera, hvað á að vera þarna inni
og hvað á að gerast. Það finnst mér mjög jákvætt, það er hvatning til að gera vel“, segir Erik.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur tekið undir með sveitar-
stjórn Súðavíkurhrepps og
skorar á ríkisstjórn að hefja
nú þegar undirbúning að jarð-
gangagerð milli Súðavíkur og
Ísafjarðar. Telur bæjarráð það
óásættanlegt að sífellt aukin
umferð fari um hlíðar þar sem

hætta er á ofanflóðum. Bókun
þessa efnis var samþykkt á
fundi bæjarráðs. Bókunin er
svohljóðandi:

„Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
tekur undir áskorun Súðavík-
urhrepps til ríkisstjórnar Ís-
lands, um að hefja nú þegar
undirbúning að jarðgangagerð

á milli Súðavíkur og Ísafjarð-
ar. Minnt er á að sveitarfélög
á Vestfjörðum hafa samþykkt
á Fjórðungsþingi, að stefna beri
að jarðgöngum milli þessara
staða. Bæjarráð telur það
óásættanlegt að sífellt aukin
umferð fari um hlíðar, þar sem
hætta er á ofanflóðum.“

Taka undir með Súðvíkingum

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt breytingu á
aðalskipulagi bæjarins vegna
vegagerðar í tengslum við
komandi jarðgöng milli Hnífs-
dals og Bolungarvíkur. Athuga-
semdir höfðu borist við breyt-
inguna frá fjórum aðilum, auk
undirskriftalista sjö einstakl-
inga.

Í umfjöllun sinni um málið

hafði umhverfisnefnd bæjar-
ins bent á að samkvæmt reglu-
gerð um hávaða er leyfilegt
jafngildishljóðstig 65 dB utan
við húsvegg á jarðhæð, en
útreikningar Verkfræðistofu
Sigurðar Thoroddsen hafi gert
ráð fyrir 51 dB hljóðstigi við
húsin að Stekkjargötu 29, 31
og 40, og um 59 dB hljóðstigi
við Stekkjargötu 7. Þá hafði

nefndin bent á að bærinn hafi
nú þegar keypt upp öll hesthús
í Hnífsdal og viðræður væru í
gangi vegna uppkaupa á skeið-
velli við Búðartún.

Nefndin lagði því til við
bæjarstjórn að aðalskipulags-
breytingin yrði samþykkt
óbreytt, sem bæjarstjórn gerði
með 9 atkvæðum gegn engu.

– halfdan@bb.is

Skipulagsbreyting samþykkt

„Heppilegra að taka þátt í
atburðum í formi styrkja“

Atvinnumálanefnd Ísafjarð-
arbæjar telur það heppilegast
fyrir sem flesta viðburði að
þeim sé stýrt af utanaðkom-
andi aðilum en sveitarfélag-
inu. Þátttaka bæjarins sé þá
frekar í formi styrkja en í því
að taka að sér rekstur viðburða
með atburðastjóra og fjárfram-
lagi að auki. Ísafjarðarbær hef-
ur tekið að sér sífellt fleiri
verkefni í atburðastjórnun á
undanförnum árum. Þannig
eru viðburðir sem bærinn
styrkti áður með fjárframlagi,
orðnir að verkefni sveitarfé-

lagsins. Stefnt er á fund með
fulltrúum menningarmála-
nefndar til að ræða stefnumót-
un Ísafjarðarbæjar varðandi at-
burðastjórnun. Heimir Hans-
son, forstöðumaður Upplýs-
ingamiðstöðvar ferðamála á
Ísafirði, mætti á fund atvinnu-
málanefndar og gerði grein
fyrir stöðu ýmissa mála er
snúa að ferðamálum og at-
burðastjórnun.

Rætt var m.a. um tjaldsvæði
Ísafjarðarbæjar og þörf á
framkvæmdum þar næsta vor.
Heimir gerði grein fyrir fund-

um með tæknideild og rekstr-
araðilum vegna tjaldsvæðis í
Tungudal. Þar þarf að stækka
þjónustuhús, bæta aðstöðu og
aðgengi að heitu vatni og bæta
við plássi fyrir húsbíla. Sama
gildir um önnur tjaldsvæði í
byggðakjörnum innan Ísa-
fjarðarbæjar. Tjaldsvæðið við
Dynjanda í Arnarfirði þarfnast
frekara viðhalds, bæði bíla-
plan, grjóthleðslur og húsið
sjálft. Búið er að sækja um
styrk til að fjármagna viðhald
við tjaldsvæðið við Dynjanda.

Rekstur Upplýsingamið-

stöðvar ferðamála hefur að
sögn Heimis gengið ágætlega
og staðist áætlanir. Nú standa
yfir breytingar á húsnæði mið-
stöðvarinnar til að gera það
aðgengilegra fyrir ferðafólk.
Markaðsstofa Vestfjarða verð-
ur í sama húsnæði og Upplýs-
ingamiðstöðin en er tíma-
bundið í húsnæði Vesturferða
sem eru í Edinborgarhúsinu
eins og Upplýsingamiðstöðin.

Rætt var um tjaldsvæðið í
Tungudal og hvort hægt væri
að útbúa betri aðstöðu úti í
bæ, sérstaklega fyrir húsbíla. Þörf er á framkvæmdum við tjaldsvæðið í Tungudal.

Markmiðin náðust ekki
Samkvæmt Vestfjarðaskýrsl-

unni áttu 28,5 störf að verða
til á Vestfjörðum á árinu 2007
en samkvæmt skýrslu Hall-
dórs Halldórssonar, bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar og nefnd-
armanns í Vestfjarðanefnd, til
bæjarráðs er ljóst að markmið
Vestfjarðanefndar nást ekki.
Samkvæmt mælingu sem
Vestfjarðanefndin fór yfir
hafa orðið til 18,8 ný stöðu-
gildi samkvæmt tillögum

nefndarinnar.
Halldór segir í skýrslu sinni

að Vestfjarðanefndin telji að
það hafi fyrst og fremst skortur
á fjárheimildum sem gerið það
að verkum að markmiðin náð-
ust ekki. Hann nefnir fleiri
atriði eins og húsnæðismál á
Vestfjörðum og að í einhverj-
um tilfellum hafi ekki tekist
að ráða fólk í störf sem voru
auglýst. Miðað við fjárauka-
lög síðasta árs og fjárlög þessa

árs reikna nefndin með því að
störfin verði 46 í lok 2008. Til
að markmiðinu um 85 ný störf
fyrir árslok 2009 þarf að gera
ráð fyrir fjármagni til að ráða
í 39 störf á næsta ári.

Nefnd sem forsætisráðherra
skipaði þann 15. mars 2007
til að fjalla um leiðir til að
styrkja atvinnulíf á Vestfjörð-
um lauk störfum um miðjan
apríl í fyrra og skilaði skýrslu
með margvíslegum tillögum.

Útflutningur óunn-
ins fisks hefur aukist

Misvísandi upplýsingar
urðu til þess að því var hald-
ið fram að útflutningur á
óunnum fiski hafi ekki auk-
ist. Þegar rýnt er í gögn frá
Fiskistofu kemur í ljós að
útflutningur á óunnum fiski
hefur aukist um 10 prósent
tímabilið september til des-
ember 2007 miðað við sama
tímabil 2006. Yfirstandandi
fiskveiðiár er það fyrsta síð-
an kvótakerfið var sett á þar
sem ekkert útflutningsálag
er á fiski sem fluttur er
óunninn úr landi. Til frá-
dráttar kvóta komu auka-
lega 10 prósent. Útgerðar-
maður sem seldi 50 tonn
óunnin úr landi fékk 55
tonna frádrátt frá veiðiheim-

ársins 2006–07 voru flutt
út 8.073 tonn en fyrstu fjóra
mánuði yfirstandandi fisk-
veiðiárs 10.656 tonn. Talið
er að við flutninginn rýrni
fiskur um 3 – 5 prósent og
koma þau prósent útgerðar-
manninum til góða þar sem
þau dragast ekki frá kvóta.
Því má segja að kvótaálagið
hafi í raun verið 5 - 7 prós-
ent. Einungis þrír fiskmark-
aðir hafa leyfi til að vigta
íslenska afla en það eru
markaðirnir í Hull, Grimsby
og Bremerhaven. Tekið
skal fram að allir gámar með
fiski eru brúttóvigtaðir á Ís-
landi áður en þeir eru fluttir
út en endanleg tegundavigt-
un er gerð á mörkuðunum.

ildum. Mest af þeim fiski sem
seldur er úr landi er ekki vigt-
aður á Íslandi heldur á mörk-
uðum erlendis.

Aukning hefur mest verið í
fiski sem er vigtaður erlendis.
Fyrstu fjóra mánuði fiskveiði-

Útflutningur óunnins
afla hefur aukist.
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Þrjátíu manns starfa við þorskeldi
„Mitt fyrirtæki væri ekki
starfandi í þessari mynd

væri ekki fyrir þorskeldið“,
segir Halldór Eraclides,

framkvæmdastjóri Stáls og
hnífs. Stál og hnífur sér um

slátrun fyrir Hraðfrysti-
húsið – Gunnvöru og

ásamt því að öll ýsa sem
kemur sem meðafli í eldis-
veiðum er slægð hjá fyrir-
tækinu. Hart hefur verið

deilt á eldisveiðar í Ísa-
fjarðardjúpi og þá sér í lagi

meðaflann. „Í dag eru 30
manns sem starfa í kring-
um eldið og margir binda
miklar vonir við það. Við
vitum aldrei hvað verður í

framtíðinni en ef eldið
gengur ekki þá er það bara

þannig en við eigum að
fagna því að fyrirtæki eru
að reyna eitthvað nýtt.“

Auk þess að sjá um slátr-
un rekur Stál og hnífur

slægingarþjónustu, flakar
fisk og er með afskurðar-

vinnslu. „Fjóra til fimm
mánuði á ári starfa níu

manns hjá okkur bara við
eldið og þegar þeirri törn
lýkur tekur við annað eins
og t.d. afskurður, sem er

árstíðarbundinn. Með eld-
inu náum við halda úti

vinnu allt árið.“ Halldór
segir að sá afli sem heima-

bátar eru að fiska í Djúpinu
fari mest á markað og er

sendur burt algjörlega
óunninn. „Ef það á að

banna eldisveiðar og
rækjuveiðar eins og ein-

hverjir eru að halda fram á
þá ekki alveg eins að banna
allar veiðar í Djúpinu til að

vernda lífríkið? Það á að
styðja við eldið og ná sam-

stöðu um að prófa nýjar
leiðir í sjávarútvegi. En eins

og Pétur Tryggvi sagði í
grein á bb.is um daginn þá
næst hér lítil samstaða um

annað en jarðarfarir“, segir
Halldór. – smari@bb.is

Sirrý ÍS afla-
hæst árið 2007

Sirrý ÍS frá Bolungarvík
varð aflahæsti krókaafla-
marksbáturinn á síðasta ári
með 1.321 tonn miðað við
afla upp úr sjó og bolvíski
báturinn Guðmundur Ein-
arsson ÍS varð í öðru sæti
með 1.224 tonn, að því er
fram kemur í nýjustu Fiski-
fréttum. Alls veiddu fimm
krókaaflamarksbátar yfir
þúsund tonn á árinu 2007
og 10 bátar veiddu meira en
900 tonn. Í heild veiddu
krókaaflamarksbátar um 65
þúsund tonn af fiski á árinu

2007. Þar af veiddu 20 afla-
hæstu bátar tæp 18 þúsund
tonn eða 27,5% af heildinni.

Happadís GK, sem er í
þriðja sæti á listanum yfir
heildarafla, veiddi mestan
þorsk allra smábáta, eða 806
tonn, Sirrý ÍS veiddi mest
af ýsu 461 tonn og Narfi
SU krækti í mestan steinbít
eða 383 tonn. Verður það
að teljast gott af báti sem
rær fyrir austan land þar sem
aðalsteinbítsmiðin eru fyrir
vestan sem kunnugt er.

– thelma@bb.is

Skora á ríkisstjórnina að hefja
undirbúning að jarðgangagerð

Súðavíkurhreppur skorar á
ríkisstjórn Íslands að hefja nú
þegar rannsóknir og undirbún-
ing að jarðgangagerð milli
Súðavíkur og Ísafjarðar. Í
greinargerð með áskoruninni
sem samþykkt var á síðasta
fundi sveitarstjórnar kemur
fram að snjóflóð sem fallið
hafa á Súðavíkurhlíð undan-
farna sólahringa hafi enn og
aftur lagt líf fjölmargra veg-
farenda í stórhættu og að tíðni
flóðanna geri samgöngur milli
Súðavíkur og Ísafjarðar algjör-
lega óviðunandi. Bent er á
niðurstöðu rannsókna Veður-

stofu Íslands þar sem kemur
fram að ekki sé minni áhætta
fólgin í að aka milli Súðavíkur
og Ísafjarðar en að aka Óshlíð-
arveg.

„Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps fagnar því að jarðgöng
milli Bolungarvíkur og Hnífs-
dals eru að verða að veruleika
og hvetur ríkisstjórn Íslands
til að stíga skrefinu lengra og
skapa öruggari samgöngur á
svæðinu með jarðgöngum
milli Súðavíkur og Ísafjarðar.
Það er réttlætismál að íbúum
Súðavíkur og Ísafjarðar og öðr-
um sem leið eiga um svæðið

verði gert mögulegt að komast
á milli þessara staða án þess
að lífum sé stefnt í voða vegna
ofanflóða. Því er skorað á
stjórnvöld að beita sér nú

þegar fyrir því að undirbúa
gerð jarðgangna milli Súða-
víkur og Ísafjarðar út frá sam-
félagslegum og öryggissjón-
armiðum“, segir í áskoruninni.

Súðavíkurhlíð getur verið erfið viðureignar í vondu veðri.

Slasaðist á höfði
á skíðasvæðinu
Drengur á ellefta ári slas-

aðist á skíðasvæði Ísfirð-
inga í síðustu viku þegar
hann lenti á kyrrstæðum
snjótroðara. Drengurinn
fékk skurð á höfði og heila-
hristing, og var fluttur með
sjúkraflugi til Reykjavíkur
til aðhlynningar. Að sögn
Úlfs Guðmundssonar, um-
sjónarmanns skíðasvæðis-
ins, skall höfuð drengsins á
beltum tækisins.

„Sem betur fer var þetta
ekki eins alvarlegt og það
leit út í fyrstu. Ég fékk fréttir

seint um kvöldið þess efnis
að áverkarnir hefðu eingöngu
verið skurður á höfði og
heilahristingur, en hann var
fluttur suður vegna til ör-
yggis,“ segir Úlfur. Dreng-
urinn var staddur á skíða-
æfingu og samkvæmt heim-
ildum blaðsins voru æfinga-
félagar hans felmtri slegnir
yfir atvikinu og boðin áfalla-
hjálp daginn eftir. Var það
ákvörðun stjórnar Skíðafé-
lagsins sem fundaði eftir slys-
ið, að börnin fengu áfalla-
hjálp.          – thelma@bb.is

Hægt að veita undanþágu
vegna landfræðilegra aðstæðna

Til að hægt sé að skilgreina
Ísafjarðarflugvöll sem alþjóða-
flugvöll og hefja þaðan milli-
landaflug með frakt og far-
þega, þarf völlurinn að upp-
fylla kröfur samkvæmt reglu-
gerðum um flugvelli og flug-
vernd. Í fyrrnefndu reglugerð-
inni er meðal annars kveðið á
um nauðsyn flugvallarhand-
bókar, öryggisstjórnunarkerf-
is og aðflugsbúnaðar, en síð-
astnefnda skilyrðið fer þó
mjög eftir landfræðilegum að-
stæðum hverju sinni. Reglu-
gerð um flugvernd fjallar um

viðeigandi ráðstafanir sem
þarf að uppfylla varðandi
meðhöndlun og skimum far-
þega, farangurs og fraktar. Ís-
land hefur, eitt Evrópulanda,
ákveðna undanþágu varðandi
skimun farþega og farangurs
í innanlandsflugi, en fullar
flugverndarráðstafanir þarf þó
að viðhafa í millilandaflugi.

Í lokaákvæði reglugerðar
um flugvelli kemur fram að
Flugmálastjórn sé heimilt að
veita undanþágu uppfylli völl-
urinn ekki skilyrði reglugerð-
arinnar að hluta eða öllu leyti

vegna landfræðilegra aðstæðna.
Sérstaklega skuli horft til þess
að veita starfsleyfi ef áralöng
reynsla er fyrir hendi af rekstri
flugvallar sem ekki uppfyllir
skilyrði vegna landfræðilegra
aðstæðna, og má með sanni
segja að slík reynsla sé fyrir
hendi á Ísafirði.

Segja má að tæknilega sé
ómögulegt að koma upp full-
komnum aðflugsbúnaði á Ísa-
fjarðarflugvelli, þ.e.a.s. þann-
ig að hægt sé að lenda á honum
í blindflugi, þar sem núver-
andi tækni krefst þess að

hindranalaust sé í flugbrautar-
stefnu. Tekið skal fram að stór
munur er á blindflugi og næt-
urflugi.

Þær upplýsingar fengust hjá
Flugmálastjórn að Ísafjarðar-
flugvöllur hefur heimild sem
„lendingastaður“, en ekki „flug-
völlur I“ eins og hann þyrfti
að hafa til að hægt væri að
skilgreina hann sem alþjóða-
flugvöll. Flugstoðir, sem reka
flugvelli landsins, hafa enn
sem komið er ekki óskað eftir
breytingu á þessari skilgrein-
ingu.             – halfdan@bb.is

Glitnir hf., hefur fært Skíða-
félagi Ísfirðinga og skíða-
svæði Ísfirðinga á þriðja tug
hjálma að gjöf til að tryggja
öryggi barna á skíðasvæðinu.

„Þetta er lánshjálmar fyrir
krakka sem öllum er heimilt
að fá sér en við ætlum að gera
það að skyldu að öll börn séu
með hjálma á skíðasvæðinu“,
segir Björgvin Sveinsson,
stjórnandi á skíðasvæði Ís-
firðinga. Skemmst er frá því
að minnast að í síðustu viku
skíðaði drengur á snjótroðara

og hlaut höfuðáverka og kom
hjálmurinn í veg fyrir að verri
skaði hlytist af. „Það ættu allir
að vera með hjálm, þetta er
rétt eins og að spenna beltið í
bíl. Við viljum líka hvetja full-
orðna til að sýna gott fordæmi
og vera með hjálm“, segir
Björgvin. Hjálmarnir sem
passa á frá ungum börnum til
unglinga voru afhentir á
sunnudag.

Freygerður Ólafsdóttir hjá
Glitni segir gjöfina vera leið
fyrirtækisins til að stuðla að

öryggi ungra skíðamanna.
„Félagsmenn skíðafélagsins
eru skyldugir til að vera með
hjálm svo þetta er meira hugs-
að fyrir almenning. Hjálmar
eru nauðsynleg tæki fyrir unga
jafnt sem aldna og ættu að
vera sjálfsögð.“ Þess má geta
að á vef skíðafélagsins að
skíðamaðurinn ungi sem lenti
í slysinu sé allur að hressast
en hann er á Barnaspítala
Hringsins og óvíst hvenær
hann verði útskrifaður.

– thelma@bb.is

Glitnir gaf Skíðafélagi Ísfirð-
inga á þriðja tug skíðahjálma

Freygerður Ólafsdóttir afhenti Björgvini Sveinssyni, stjórnanda á skíðasvæði Ísfirð-
inga og Kristjáni Flosasyni þjálfara hjá Skíðafélagi Ísfirðinga hjálmana fyrir hönd Glitnis.
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Endalok Kambs á Stútungi
Stútungur, árlegt þorrablót

Önfirðinga, var haldið með
pompi og prakt í íþróttahúsinu
á Flateyri á laugardagskvöld.
Rúmlega 150 manns voru þar
samankomnir til þess að gæða
sér á ljúfum þorramat og hlýða
á vönduð og metnaðarfull
skemmtiatriði. „Ég hef ekki

heyrt annað en mjög góð við-
brögð og að allir hafi skemmt
sér vel“, segir Guðmundur
Björgvinsson, skemmtinefnd-
armaður. Að þessu sinni fjall-
aði Stútungsnefndin um enda-
lok Kambs, upprisu Oddatáar
og sviptingar í sparisjóðsmál-
um ásamt ýmsu öðru sem til

gamans var gert.
Matreiðslumenn veitinga-

staðarins Við Pollinn reiddu
fram girnilegar kræsingar og
að sögn Guðmundar var gerð-
ur góður rómur að matnum.
Að loknu borðhaldi var dans-
að fram á nótt við undirleik
hljómsveitarinnar F1 Rauður

sem skipuð er ungum Önfirð-
ingum og á nafnið vel við þar
sem hljómsveitarmeðlimirnir
eru allir björgunarsveitar-
menn. Páll Önundarson var á
Stútungi og tók þar meðfylgj-
andi myndir. Fleiri myndir
munu birtast á svipmyndum á
bb.is.             – thelma@bb.is
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Ekkert ákveðið með undirverktakaEkkert ákveðið með undirverktakaEkkert ákveðið með undirverktakaEkkert ákveðið með undirverktakaEkkert ákveðið með undirverktaka
Ekki hefur enn verið samið um gerð ganga milli Hnífsdals og Bolungarvíkur og þar af leiðandi eru lægstbjóðendur,
Íslenskir aðalverktakar og Marti Contracrots Ltd., ekki enn farnir að ráða undirverktaka á svæðinu. Tilboð þeirra
hljóðaði upp tæplega þrjá og hálfan milljarð króna en fimm verktakar eða verktakahópar buðu í gangagerðina.
Aðspurður um málið segir Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs Íslenskra aðalverktaka, að ekki
hafi enn verið ákveðið hvenær verði samið. Hann vildi engu svara um það hvort fyrirtækið kæmi til með að ráða
undirverktaka á svæðinu. Um er að ræða 8,7 m breið, 5,1 km löng jarðgöng, byggingu um 310 m langra stein-
steyptra vegskála, gerð um 3,0 km langra vega og byggingu tveggja um 15 m langra steinsteyptra brúa.

Jóhanna Sigurðardóttir,
félags- og tryggingamálaráð-
herra, hefur skipað sjö ein-
staklinga í svæðisráð um mál-
efni fatlaðra á Vestfjörðum.
Þeir eru; Margrét Geirsdóttir,
Þuríður Ingimundardóttir og
Guðbrandur Sverrisson sem

tilnefnd eru af Fjórðungssam-
bandi Vestfirðinga, Íris Sveins-
dóttir sem tilnefnd er af Land-
lækni, Guðmundur Halldórs-
son, tilnefndur af Landssam-
tökunum Þroskahjálp, Stefán
Björgvin Guðmundsson sem
tilnefndur er af Öryrkjabanda-

lagi Íslands og Helga Björk
Jóhannsdóttir sem skipuð er
beint af ráðherra.

„Helstu hlutverk svæðis-
ráða eru að gera tillögur um
samræmingu þjónustu við
fatlaða, hafa eftirlit með þjón-
ustu við fatlaða, veita umsagn-

ir um svæðisáætlanir og síðast
en ekki síst annast réttinda-
gæslu fatlaðra þannig að þeir
fái þá þjónustu sem þeir eiga
rétt á“, segir í frétt á vefsíðu
ráðuneytisins. Alls eru átta
svæðisráð á landinu öllu.

– halfdan@bb.is

Sjö skipaðir í svæðisráð um málefni fatlaðra

Um 50 manns á Vestfjörð-
um eru um þessar mundir að
taka svoköllluð „pungapróf“,
sem veita skipstjórnarréttindi
á báta sem eru allt að 30 rúm-
lestir að stærð og þar af eru 12
grunnskólanemendur. Grunn-
skólinn á Ísafirði er einn fárra

skóla sem býður upp á punga-
prófið, en það er kennt sam-
kvæmt námsskrá framhalds-
skóla. Pungapróf hefur verið
kennt í skólanum í rúma hálfa
öld og hafa hundruð nemenda
lokið prófinu. Þau fara þó fæst
beint á sjó að loknu prófi.

Frá því er greint á vef Svæð-
isútvarps Vestfjarða að óvenju
margir Íslendingar taki nú
pungapróf en ný lög varðandi
þessi réttindi tóku gildi 1. jan-
úar um áhafnir íslenskra fiski-
skipa, varðskipa, skemmtibáta
og annarra skipa. Við gildis-

töku laganna breytast reglur
um skipstjórnarréttindi til
lækkunar á réttindunum. Þeir
sem hófu námið fyrir breyt-
inguna eru óðum að ljúka því
og fá réttindi samkvæmt
gamla kerfinu.

– thelma@bb.is

Óvenju margir taka pungapróf

Erik Newman, forstöðu-
maður félagsmiðstöðvanna í
Ísafjarðarbæ, hefur óskað eftir
leyfi frá störfum næstu þrjá
mánuði. Erik hefur auk starfa
sinna við félagsmiðstöðvarnar
gengið í flest verk íþrótta- og
tómstundafulltrúa bæjarins frá
því að Jón Björnsson sagði
upp störfum. Einnig tók Erik
við sem starfsmaður íþrótta-
og tómstundanefndar. Mar-
grét Geirsdóttir, forstöðumað-
ur Skóla- og fjölskylduskrif-
stofu, mun hafa umsjón með
verkum Eriks en án efa mun
fjarvera hans skapa aukið álag
á starfsmenn bæjarins á þessu

sviði. Óhætt er að telja að
framundan sé þó nokkur upp-
lausn í íþrótta- og tómstunda-
málum bæjarins.

Enn hefur starf íþrótta - og
tómstundafulltrúa ekki verið
lagt niður eins og áætlað var
en samkvæmt nýju skipuriti
sveitarfélagsins átti að færa
störf hans á tæknideild og til
forstöðumanns félagsmið-
stöðva. Nýr íþrótta- og tóm-
stundafulltrúi átti að taka að
sér stjórn félagsmiðstöðva,
eftirlit með samningum Ísa-
fjarðarbæjar um íþrótta- og
tómstundamál og stefnumót-
un í málaflokknum, svo sem

varðandi mótun frístundamið-
stöðvar.

Erik hefur yfirumsjón með
öllum félagsmiðstöðum Ísa-
fjarðarbæjar auk dægradvalar;
á Ísafirði, Flateyri, Suðureyri
og Þingeyri. Þá hafði verið
mikið rót á Félagsmiðstöð Ísa-
fjarðar áður en hún fékk fast
aðsetur í kjallara Sundhallar-
innar við Austurveg en þá
höfðu á annan tug staða verið
skoðaðir undir félagsmiðstöð-
ina. Félagsmiðstöðin hafði þá
átt í húsnæðisvanda síðan nýju
mötuneyti var komið upp í
Grunnskólanum á Ísafirði.

Að auki er framtíð ung-

mennahússins Gamla apó-
teksins í óvissu en í stöðumati,
sem þáverandi forstöðumaður
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
stóð að fyrir rúmu ári, var lagt
til að starfsemi hússins yrði
hætt. Engin formleg ákvörðun
hefur þó verið tekin. Rekstur
Gamla apóteksins hófst árið
2000. Að uppbyggingu þess
komu Rauði krossinn forvarn-
arhópurinn Vá-Vest og Holl-
vættir MÍ.

Að sögn Eriks eru ástæður
hans fyrir leyfinu persónuleg-
ar. Honum hefur verið gefið
leyfi til að starfa á öðrum vett-
vangi á meðan á því stendur.

Tómstundamál í ólestri
Grunnskólinn á Ísafirði.

Deilur um greymslurétt
á erfðaskrá Dillons

Á þessum degi fyrir 45 árum

Þjóðskjalavörður, Stefán Pétursson, hefur gert kröfu til að
þjóðskjalasafni verði afhent erfðaskrá A.E.D. Dillons lávarðar,
sem afhent var Minjasafni Reykjavíkurborgar ásamt fleiri
gripum með gjafabréfi Sigurðar Ólasonar hrl., eins og skýrt
hefur verið frá í MBL. Kom bréf þar að lútandi frá þjóð-
skjalaverði fyrir síðasta borgarráðsfund og var þar samþykkt
að verða við þessari kröfu með fyrirvörum, sem skjala- og
minjavörður lagði til að fylgdu svari til þjóðskjalavarðar. Í
gærmorgun var svo erfðaskráin afhent þjóðskjalaverði ásamt
fyrrnefndu bréfi, þar sem sagt er að safnið fái erfðaskrána til
geymslu í Jarðabókarsjóð, sem var eina bankahólf landsmanna.
[…] „Ég tel það nánast hneyksli hvernig Sigurður Ólason
hæstaréttalögmaður, hefur haldið á þessu máli. Hann hefði
fyrst og fremst át að snúa sér til þjóðskjalasafnsins þegar skjal-
ið fannst til að ganga úr skugga um hvert það átti að fara. En
hann gerði það ekki. Í stað þess hirti hann skjalið sjálfur –
þannig kemst hann sjálfur að orði í MBL. –en segist hafa feng-
ið til þess leyfi yfirmanns síns í fjármálaráðuneytinu þar sem
skjalið fannst.

Óvart
Vetur konungur hefur heldur betur minnt á sig undanfarið;

Þorrinn sannað að lýsing Fjallaskáldsins í Þorraþrælnum er
hvergi nærri úr sögunni þrátt fyrir hlýnun jarðar. Og hverju má
búist við af Góu gömlu, sem samkvæmt þjóðtrúnni á að vera
grimm fyrstu þrjá dagana og þá muni hún góð verða. Það
merkilega við vinsælasta umræðuefni allra tíma, veðrið, er að
það kemur fólki alltaf á óvart. Óteljandi dæmi vitna um fólk
sem þrátt fyrir viðvaranir um yfirvofandi illviðri æðir upp um
fjöll og firnindi og á síðan allt undir því komið að óviðkomandi
nái að bjarga þeim til byggða; björgunarleiðangrar sem kosta
offjár og stofna lífi og limum leitarmanna í bráða hættu. Eftir-
leikurinn sjónvarpsviðtöl við ,,ofurhugana“ sem vissulega þótti
gaman að sjá björgunarmennina koma en voru aldrei í neinni
hættu!

Fréttir herma að bankarnir hafi því sem næst skrúfað fyrir
lánveitingar til húsnæðiskaupa. Þetta kom æði mörgum í opna
skjöldu, ekki síst fasteignasölum. Eitt lán á dag stóð í einu
blaðinu. Kúvending bankanna, frá þeir hófu kapphlaupið við
Íbúðalánasjóð með taumlausum austri á ómældu, ódýru erlendu
lánsfé, sem nú er ekki lengur í boði, mun hafa ófyrirséðar af-
leiðingar í för með sér á höfuðborgarsvæðinu. Byggingaraðilar
sitja þar uppi með þúsundir íbúa og tugþúsundir fermetra
verslunarhúsnæðis, sem byggt hefur verið umfram þörf. Allra
augu lokuð fyrir því að ævintýrið tæki enda. Fjárfestingarfyllir-
íinu stanslaust haldið áfram, timburmönnunum endalaust slegið
á frest. Sérfræðingar banka og annarra lánastofnana þögðu
þunnu hljóði meðan ódýra fjármagnið var fyrir hendi; stjórn-
völd stóðu álengdar ráðþrota gagnvart þenslunni sem þetta
olli í þjóðfélaginu; ráðið sem ríkisvaldið greip síðan til var að
draga úr framkvæmdum á landsbyggðinni og hvað frekast á
þeim svæðum þar sem neikvæður hagvöxtur var sem mestur.
Dæmi um örvæntinguna sem gripið hefur um sig í bransanum
á höfuðborgarsvæðinu er svokallaður ,,rauveruleikaþáttur“
sem nú stendur fyrir dyrum á einni sjónvarpsstöðinni til að
koma fáeinum óseldum íbúðum í gagnið.

Af því sem spurst hefur út frá samningaviðræðum atvinnu-
rekenda og verkalýðssamtakanna má ráða að hinir fyrr nefndu
óttast að atvinnuleysis muni gera vart við sig er líða tekur á
árið. Og horfa þá til ríkisvaldsins. Eflaust hefur einhver tekið
eftir því að efst á óskalistanum til varnar því böli sem atvinnu-
leysi vissulega er, er eitt stykki álver á suðurlandi. Í stuttu
máli: Nýtt fjármagn inn í hagkerfið til að viðhalda hagvextinum
í þéttbýlinu á suðvestur horninu! Húsvíkingar sem líkt og
íbúar NV-kjördæmis hafa um langt skeið barist hart  fyrir til-
veru sinni eru ekki frekar venju á kortinu. Umhugsunarvert
þegar slík spil eru dregin upp úr stokknum í Karphúsinu!

Þegar upp er staðið: Sumt kemur aldrei á óvart!
s.h.
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STAKKUR SKRIFAR

Tíðindalaust af suðurvígstöðvunum
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Kristinn H. með sjónvarpsþátt á ÍNNKristinn H. með sjónvarpsþátt á ÍNNKristinn H. með sjónvarpsþátt á ÍNNKristinn H. með sjónvarpsþátt á ÍNNKristinn H. með sjónvarpsþátt á ÍNN
Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Norðvesturkjördæmis, er kominn með fastan þátt á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Að
sögn Kristins hefur hann ekki ákveðið nafn á þáttinn og er því vinnuheitið enn sem komið er Kristinn H. Þættirnir hafa
verið á dagskrá einu sinni í mánuði frá því í haust en nú verða tveir þættir sýndir í mánuði. Hver þáttur er hálftími og
fær Kristinn til sín einn viðmælanda hverju sinni og tekur fyrir eitt viðfangsefni. „Í fyrsta þáttinn fékk ég Örn Pálsson til
þess að ræða fiskveiðiráðgjöfina og gagnrýni hans á hana, síðan formann Bændasamtakanna Harald Benediktsson. Í
síðustu viku var Árni Páll Árnason, varaformaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur minn til þess að kynna Evrópu-
skýrslu utanríkisráðherra og útskýra sjónarmið þeirra sem aðhyllast aðild Íslands að Evrópusambandinu“, segir Kristinn.

Veitingastaðurinn Við
Pollinn á Ísafirði tekur
þátt í hátíðinni „Fóður og
fjör“ sem haldin verður
víðs vegar um land dag-
ana 21.-24. febrúar. Fjöl-
margir veitingastaðir hafa
tekið sig saman og ætla
að kynna íslenskt hráefni
til matargerðar auk þess
sem hvert landsvæði ætl-
ar að kynna það sem er að
vetrarlagi. Á undanförn-
um árum hefur matarhá-
tíðin Food & fun í Reyk-
javík áunnið sér veglegan
sess í borgarlífinu í febr-
úar og nú vilja veitinga-
staðir úti á landi bjóða
upp á spennandi matseðil
í stórbrotinni íslenskri nátt-
úru á þessum tíma árs.

„Hátíðin Fóður og fjör
er fyrir heimamenn jafnt
sem gesti jafnt Íslendinga
sem útlendinga. Hátíðin
er fyrir alla þá sem vilja
njóta stórkostlegrar ís-
lenskrar náttúru í vetrar-
ham, menningar á hverju
svæði fyrir sig auk þess
að láta dekra við sig í mat
og drykk“, segir í bréfi
Áslaugar Alfreðsdóttur
fyrir hönd undirbúnings-
hóps verkefnisins til bæj-
arráðs Ísafjarðarbæjar.

Gert er ráð fyrir að 11
veitingastaðir um allt land
muni taka þátt í hátíðinni
en hún verður haldin í
samstarfi við Flugfélag
Íslands og Útflutningaráð.

– thelma@bb.is

Fóður
og fjör

Ákvörðun leiklistarráðs að
styrkja ekki Act Alone setur
stórt strik í reikninginn er varð-
ar framtíð leiklistarhátíðarinn-
ar en að því er fram kemur á
vef Kómedíuleikshússins stefn-
ir í að hátíðin í ár verði sú
síðasta. „Hátíð sem þessa er
ekki hægt að starfrækja nema
menntamálaráðuneytið komi
að málum og þá er bara spurn-
ing hvort það sé einhver áhugi
fyrir því að hafa leiklistarhátíð

á Íslandi eða ekki? Samkvæmt
nýjustu fréttum er svo ekki og
harmar Kómedíuleikhúsið
mjög þá ákvörðun. Kómedíu-
leikhúsið mun þó ekki leggja
árar í bát á svona kómískan
hátt og bíður nú eftir viðbrögð-
um frá menntamálaráðuneyt-
inu aka leiklistarráði“, segir á
komedia.is.

Leiklistarráð, sem úthlutar
árlega styrkjum til atvinnu-
leikhópa og starfar á vegum

menntamálaráðuneytis, hafn-
aði umsókn Act Alone þótt
hátíðin hafi fengið 900.000
króna styrk á síðasta ári. „ Af
hverju var hátíðin þá styrkt í
fyrra? Er nóg að styrkja hana
bara einu sinni þegar um ár-
lega hátíð er að ræða. Hvernig
á líka að vera hægt að byggja
upp leiklistarhátíð ef aðeins
er horft á eitt ár í einu. Þetta
hlýtur að kalla á skýringar frá
Leiklistarráði og um leið er

mikilvægt að fá uppá borðið
hver sé stefna Leiklistarráðs.
Mikið væri nú gaman að fá að
sjá það á blaði en það hlýtur
að vera réttur okkar sem sækja
þar um“, segir á vef Kómedíu-
leikhússins.

Act alone sem er ein stærsta
listahátíðin á landsbyggðinni
verður haldin dagana 2.-6. júlí
í sumar. Meðal þess sem verð-
ur á dagskránni í ár eru tvær
einleiknar danssýningar, fjöl-

margir íslenskir einleikir og
tvær erlendar gestasýningar
þar á meðal verðlaunasýning
frá Búlgaríu sem nefnist Chick
with a Trick.

Act alone er að auki eina
árlega leiklistarhátíðin á Ís-
landi og er þetta fimmta árið í
röð sem hátíðin er haldin. Að-
gangur ókeypis en sá háttur
hefur verið hafður á frá upp-
hafi.

– thelma@bb.is

Næsta Act Alone hátíð sú síðasta?

„Aðstæður í dag vinna gegn ný-
sköpun í atvinnulífi svæðisins“

Atvinnumálanefnd Ísafjarð-
arbæjar gerir kröfu um að
hægt verði að fljúga um Ísa-
fjarðarflugvöll í millilanda-
flugi. „Aðstæður í dag vinna
gegn nýsköpun í atvinnulífi
svæðisins og möguleikum á
að þróa þjónustu við A-Græn-
land“, segir í áliti nefndarinn-
ar. Rætt var um flug frá Ísafirði
til A-Grænlands á fundinum
og nauðsyn þess að samgöngu-
yfirvöld opni völlinn fyrir flug
að nýju á fundi nefndarinnar í
gær. Vegna reglugerðarbreyt-
inga má ekki nota flugvöllinn
nema settar verði upp nauð-
synlegar girðingar og tækja-
búnaður til að uppfylla kröfur
reglugerðar. Bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, Halldór Halldórs-
son, var viðstaddur fundinn
og gerði grein fyrir því að
hafnarstjóri hefur haldið áfram
viðræðum við fulltrúa græn-

lenskra námafyrirtækja. Ekki
hefur fengist nein niðurstaða
í það mál ennþá.

Hlutverk Ísafjarðarflugvall-
ar í Grænlandsflugi var um
langt árabil burðarás í þjón-
ustu Flugfélags Íslands við
fyrirtæki á A-Grænlandi þar
til breyttar reglur tóku gildi
og flugvöllurinn hafði ekki
lengur leyfi til millilandaflugs.
Þótti það ansi bagalegt þar
sem Ísafjarðarflugvöllur er
eini flugvöllurinn á landinu
sem getur sinnt ákveðnu flugi
vegna nálægðar við Græn-
land. Í flugið eru notaðar Twin
Otter flugvélar með skíðaút-
búnaði, en vegna skíðanna
minnkar flugdrægi vélanna og
því er ekki hægt að fljúga
nema allra skemmstu leið yfir
hafið.

Einungis fjórir millilanda-
flugvellir eru nú á Íslandi. Ísafjarðarflugvöllur.

Hafi einhver látið sér detta í hug að stjórnmálmenn í Reykjavíkurborg
myndu reka af sér slyðruorðið og setja fram skýr markmið og gefa skýr svör
við spurningum, þá brást það. Í borgarstjórn Reykjavíkur ríkir vont ástand.
Enginn nýtur fulls trausts lengur og það eina sem hægt væri að gera til að
bjarga málum væri að skapa samstöðu allra flokka og ráða ópólitískan
borgarstjóra, svona rétt eins og framkvæmdastjóra í fyrirtæki sem tekur við
fyrirskipunum frá borgarstjórn og þá fyrst og fremst á grundvelli gagnlegrar
stefnumótunar. Formaður borgarráðs var ekki á þeim buxunum, þótt skoðana-
kannanir sýni hann rúinn trausti kjósenda og ljóst sé að Sjálfstæðisflokkurinn
sé langleiðina komin á sama stig.

Á meðan geta aðrir flokkar skýlt sér á bak við vandræði Sjálfstæðisflokks-
ins og talið sjálfum sér og öðrum trú um að þeir séu eitthvað betri, en það
eru þeir ekki í augum hins almenna Íslendings sem hrekkur við um leið og
minnst er á borgarstjórn og borgarfulltrúa. Þessi staða er vond fyrir alla.
Lýðræðið þrífst ekki vel þegar kjörnir fulltrúar kjósenda njóta ekki trausts
umbjóðenda sinna. Þannig er málum komið nú. Til þess að unnt sé að sinna
þörfum kjósenda og landsmanna allra þarf að ríkja stöðugleiki, gangkvæmur
trúnaður og virðing. Allt er þetta horfið bak við sjóndeildarhringinn í bil, að
minnsta kosti. Vinda verður ofan af þessu ástandi. Við viljum fólk sem

hægt er að treysta, eiga við rökræður og og við viljum geta treyst því til að
finna lausnir sem reynast ásættanlegar.

Framundan er efnahagslægð með minnkuðum kvóta og tilheyrandi
vandamálum, sem reyna munu á þjóðina og einstaklinga, misjafnlega þó
eftir aðstæðum. Við viljum sjá að unnið sé að því að finna lausnir sem
byggja á því að vandinn sé rétt greindur og lausnir fundnar í samræmi við
greiningu. Svo lengi hefur þjóðin búið við efnhagsvöxt að hætt er við að
öllum bregði á þessu og næsta ári, þegar samdráttur fer að segja til sín fyrir
alvöru. Þá dugar ekki að segja að menn hafi axlað ábyrgð ef það er ekki gert
í samræmi við þá miklu ábyrgð sme stjórnmálamenn verða að standa undir.

Skásta lausnin í Reykjavík hefði verið sú að ríkisstjórnarflokkarnir hefur
geta náð saman um stjórn Reykjavíkurborgar út kjörtímabilið. Sú lausn
sýnist út úr myndinni nú, svo margt stoltið er nú sært og stór orð hafa fallið
á báða bóga, því miður. Það kemur alltaf dagur eftir þennan og kosningar
sem þeir stjórnmálamenn sem leita vilja endurkjörs verða að horfast í augu
við. Það gildir bæði um borgarstjórn Reykjavíkur, aðrar sveitarstjórnir og
Alþingi. Kjósendur munu krefjast þess þegar að kreppir að verkin verði
látin tala og menn séu ekki að viðra fjölskyldur sínar sér framdráttar eða
skjóls. Það kostar klof að ríða röftum. Einfaldara getur það ekki verið.
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Framboð vinnuafls minnkarFramboð vinnuafls minnkarFramboð vinnuafls minnkarFramboð vinnuafls minnkarFramboð vinnuafls minnkar
Framboð vinnuafls á Vestfjörðum minnkar um 1,6% frá fyrra ári samkvæmt áætlun
fjármálaráðuneytisins. Áætlanir sem þessar eru meðal annars notaðar við útreikninga á
hlutfalli skráðs atvinnuleysis sem Vinnumálastofnun birtir mánaðarlega. Áætlunin er
gerð í svokölluðum ársverkum sem eru mælikvarði á magn framboðsins. Töluvert færri
ársverk kvenna eru áætluð en karla, og munar þar ríflega 30%. Mikil aukning hefur
orðið á framboði vinnuafls á Suðurnesjum, örlítil aukning á Vesturlandi, Suðurlandi og
höfuðborgarsvæðinu, en í öðrum landshlutum hefur dregið úr framboði.

Upplýsingar um lausar lóðir á netinuUpplýsingar um lausar lóðir á netinuUpplýsingar um lausar lóðir á netinuUpplýsingar um lausar lóðir á netinuUpplýsingar um lausar lóðir á netinu
Upplýsingar um lausar lóðir í Ísafjarðarbæ verða aðgengilegar á netinu

á næstu misserum. Tæknideild Ísafjarðarbæjar vinnur nú að því að í
samstarfi við verkfræðistofuna Snertil að upplýsingarnar verði að-

gengilegar en atvinnumálanefnd fór þess á leit í nóvember að svo yrði.
Þá er Skipulagsstofnun að opna skipulagsgátt á vef sínum og mun

sveitarfélögum bjóðast að tengjast þeirri gátt. Það má því vænta að
upplýsingarnar verði að finna á veraldarvefnum innan tíðar.

Refsing þyngd í sex ára fangelsi
Hæstiréttur hefur þyngt dóm

yfir karlmanni sem dæmdur
hafði verið fyrir manndráps-
tilraun fyrir Héraðsdómi Vest-
fjarða. Maðurinn sem er á sex-
tugsaldri hafði verið dæmdur
til fjögurra og hálfs árs fang-
elsisvistar en hæstiréttur þyngdi
dóminn í 6 ár. Til frádráttar
refsingu kemur gæsluvarð-
hald ákærða sem hann hefur
sætt frá 9. júní sl. Þá var mann-
inum gert að greiða eiginkonu
sinni eina milljón krónur í
bætur ásamt dráttarvöxtum
auk þess sem honum var gert
að greiða rúmar 1,4 milljónir

króna í sakarkostnað. Bóta-
kröfu sonar mannsins var vís-
að frá dómi. Hæstiréttur ákvað
að ákvæði héraðsdóms um
skaðabætur og sakarkostnað
skuli vera óröskuð en að auki
skuli maðurinn greiða allan
áfrýjunarkostnað málsins.

Í dómsorði segir að refsing
fyrir brotið, sem ákærði er sak-
felldur fyrir, skal að lágmarki
nema fimm ára fangelsi. Við
ákvörðun hennar verður að líta
til þess hversu einbeittur
ásetningur ákærða til verkn-
aðarins hafi verið, eins og gert
er í niðurstöðu hins áfrýjaða

dóms. „Ákærði fór með hlaðna
haglabyssu, sem hann hafði
sótt á neðri hæð hússins, á
eftir konu sinni að útidyrum á
efri hæð, þar sem hún leitaði
útgöngu. Þar lauk eftirförinni
með skoti úr byssunni þegar
útidyrnar höfðu verið opnað-
ar. Á einhverju stigi frá því að
ákærði ákvað að sækja byss-
una, hvort sem hún þá var
hlaðin eða hann hlóð hana, og
þar til hann hleypti af henni
svo nálægt konu sinni að högl-
in strukust við hægri öxl henn-
ar, varð ásetningurinn til. Án
tillits til þess hvort ásetning-

urinn hafi fyrst myndast þegar
útidyrnar voru opnaðar verður
að líta til þess að með því að
beita skotvopni á þennan hátt
framdi ákærði lífshættulegan
verknað og ljóst er að hending
ein réði að ekki hlaust bani
af.“

Forsaga málsins er sú að
föstudagskvöldið 8. júní sl.
fékk lögreglan á Vestfjörðum
tilkynningu um að maður
hefði skotið að konu sinni á
heimili þeirra að Bakkavegi
29 í Hnífsdal. Samkvæmt
frumskýrslu lögreglu var
maðurinn með skotvopn inn-

andyra en konan hafði komist
undan og hlaupið í hús nr. 25.
Vopnaðir lögreglumenn fóru
á vettvang og gerðar voru ör-
yggis ráðstafanir til að tryggja
öryggi nærstaddra. Hlúð var
að brotaþola, sem virtist ekki
hafa hlotið alvarlega áverka,
og hún flutt í sjúkrabifreið á
sjúkrahúsið á Ísafirði.

Meðan beðið var sérsveitar
ríkislögreglustjóra varð lög-
regla vör við ákærða í húsinu.
Lögreglumaður náði síma-
sambandi við ákærða sem svo
sleit samtalinu. Ákærði kom
síðan út úr húsinu í stutta stund.

Hlýddi hann ekki fyrirskipun-
um lögreglu um að leggjast
niður og hraðaði sér aftur inn
í húsið. Er sérsveitarmenn
komu á vettvang náðu þeir tali
af ákærða er hann kom í dyra-
gættina, og með hvatningu
þeirra fékkst ákærði til að
koma til móts við þá og var
hann yfirbugaður og handtek-
inn.

Meðan lögregla var á vett-
vangi hafði skothvellur heyrst
úr húsinu. Síðar fundust um-
merki um skot á barnastól og
gólfi á efri hæð hússins.

– thelma@bb.is

Það eru fá ef nokkur sjávar-
útvegsfyrirtæki ósnert af þeim
kvótaniðurskurði sem fram-
kvæmdur var í fyrra haust og
hjá fiskvinnslu Klofnings ehf.
á Suðureyri hefur niðurskurð-
ur í framleiðslu verið um 30%,
svipað og kvótaniðurskurður-
inn sjálfur. Klofningur hefur
undanfarin ár orðið einn stær-
sti útflytjandi landsins á þurrk-
uðum þorskhausum til Nígeríu
og er með höfuðstöðvar á Suð-
ureyri en vinnslustöðvar á Ísa-
firði, Brjánslæk, Tálknafirði
og Patreksfirði. Guðni A. Ein-
arsson framkvæmdastjóri Klofn-
ings segir það óhjákvæmilegt
að fyrirtækið verði að draga
seglin saman að einhverju
leyti við svona aðstæður.

„Það hjálpar ekki til að
Kambur sem var okkar stærsti
birgi hætti starfsemi og Bakka-
vík hætti bolfiskvinnslu. Við
höfum í staðinn reynt að fram-
leiða meira af öðrum afurðum
en þurrkuðu þorskhausunum,
svo sem ýsu og hryggi. Þá er
einnig mun minna framleitt
af loðdýrafóðrinu.“ Enn sem
komið er hefur ekki þurft að
grípa til fækkunar starfsfólks
en Guðni telur að það komi
nær örugglega að því. „Það
má gera ráð fyrir að vinnan í
sumar verði mun minni en
áður en starfsemin er það mik-
il að við ætlum okkur ekkert
að gefast upp fyrr en á bjarg-
brúnina er komið,“ segir Guðni.

Að hans mati eru þær fréttir

sem berast af uppsögnum
frystihúsa víða um landa ekki
óvæntar. „Ég hef ekki trú á að
þeir séu að þessu í einhverju
annarlegum tilgangi eða að
reyna að nýta sér tækifærið til
að hagræða. Yfirvöld virðast
ekki hafa gert sér nokkra grein
fyrir afleiðingunum sem af
kvótaniðurskurði um 60 þús-
und tonn hljótast. Það er ein-
falt reikningsdæmi að allur
niðurskurðurinn er tólf sinn-
um það magn sem unnið er í
Íslandssögu. Því hljóta 12
frystihús að leggja upp laup-
ana. Ef menn reyna að halda
því fram að það sé óeðlilegt
eru þeir á einhverjum villi-
götum.“

– sigridur@bb.is

Óhjákvæmilegur samdráttur hjá Klofningi

Suðureyri.

Fjórar umsóknir bárust
um starf fjármálastjóra Ísa-
fjarðarbæjar en umsóknar-
frestur rann út í síðustu viku.
Þá hafði umsóknarfrestur-
inn verið framlengdur um
tæpar tvær vikur að tillögu
ráðningarþjónustunnar Tal-
ent sem sér um ráðninguna.
Umsækjendur eru Indriði
Indriðason, fjármálastjóri á
Stokkseyri, Jón Halldór
Oddsson, yfirmaður upplýs-
ingar- og gagnasviðs í Reyk-
javík, Neil Shiran Þórisson,
verkefnastjóri á Ísafirði og
Víðir Ólafsson, sérfræðing-
ur á Ísafirði. Fjármálastjóri
er sviðsstjóri fjármálasviðs
en helstu verkefni þess eru
gjaldskrár, innheimta, greið-
sla reikninga, fasteigna-
gjöld, bókhald- ársreikning-
ar, fjárhagsáætlun ársins og
þriggja ára áætlun sem er

Fjórir vilja starf fjármálastjóra

megin langtímastjórntæki við
fjármálalega umsýslu sveitar-
félagsins.

Eins og greint hefur verið
frá óskaði Þórir Sveinsson eft-
ir starfslokasamningi í októ-
ber eftir að hafa hjá sveitarfé-
laginu í 16 ár. Í starfinu felst
ábyrgð á daglegri fjármála-
stjórn bæjarins, gerð og eftir-
fylgni fjárhagsáætlana, um-
sjón með fjárstýringu og greið-
sluflæði, innheimta og reikn-

ingagerð, skýrslugerð og
uppgjör, stefnumótun og
þátttaka í gæðastarfi og
samstarf við starfsmenn
bæjarins.

Hæfniskröfur til starfsins
eru háskólamenntun á sviði
viðskipta, þekking og reyn-
sla af stjórnun og rekstri,
reynsla af sveitarstjórnar-
málum er kostur, sjálfstæði
í vinnubrögðum og frum-
kvæði og góð samskiptahæfni.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Hefur komið fyrir
að of stutt er mokað

Stjórn íbúasamtakanna Átaks
á Þingeyri fullyrðir að mikil
óánægja sé meðal íbúa bæjar-
ins með snjómokstur Vega-
gerðarinnar. Segir í bréfi sam-
takanna til bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar að ferðir snjómokst-
urstækja séu fáar og seint á
morgnanna þegar illa viðrar.
Þá segir í bréfinu að íbúar
fullyrði að oft sé Gemlufalls-
heiði mokuð en Dýrafjörður
skilinn eftir ómokaður. Að-
spurður um málið segir Geir
Sigurðsson, rekstrarstjóri Vega-
gerðarinnar á Ísafirði, að verk-
takar sjái um mokstur á þess-
um leiðum og að þeir muni
taka tillit til þessara athuga-
semda.

„Það hefur komið fyrir, en

örsjaldan að okkar mati, að
það hefur verið mokað of stutt.
Þá hefur sá sem mokar metið
það sem svo að vegurinn um
fjörðinn væri í lagi og því
hætt mokstri“, segir Geir.

„Almennt teljum við að
þjónustan milli Ísafjarðar og

Þingeyrar hafi verið góð í vet-
ur, en það getur alltaf komið
fyrir að menn meti stöðuna
ekki rétt og moka ekki nógu
langt, og við vitum um slík
tilvik“, segir Geir Sigurðsson.
rekstrarstjóri Vegagerðarinn-
ar.                – halfdan@bb.is

Þingeyri.
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„En við höfum horft til þess með Trésmiðjuna að ef reksturinn gengur
upp og hún fer að standa undir sér án vandkvæða, hvort við getum
nýtt krafta hennar á fleiri sviðum. Það er ekkert hægt að neita því að
maður er með alls konar hugmyndir um útvíkkun á starfseminni og vill
nýta Trésmiðjuna í frekari uppbyggingu á svæðinu.“

Lætur að sér kveða á nýj-
um stað og í nýjum geira
Steinþór Bjarni Kristjánsson flutti nýverið
frá Flateyri til Ísafjarðar þar sem hann og

sambýliskona hans eru strax farin að hreið-
ra um sig í atvinnulífinu. Fyrir þremur mán-

uðum keyptu þau nær allt hlutafé í rót-
grónu fyrirtæki á staðnum sem þau ætla sér

stóra hluti með. Þekktastur er Steinþór vænt-
anlega fyrir þátttöku sína í atvinnulífi Flat-

eyringa þar sem hann rak í félagi við aðra
fiskvinnsluna Kamb allt fram á síðasta ár.

Gætu gefið útGætu gefið útGætu gefið útGætu gefið útGætu gefið út
hvenær sem erhvenær sem erhvenær sem erhvenær sem erhvenær sem er

Steinþór er sveitastrákur,
uppalinn í Hjarðardal í Ön-
undarfirði. Sem unglingur fór
hann í Menntaskólann á Ísa-
firði þar sem hann söng bassa
í hinum víðfræga Kvartett MÍ.

„Maður er kannski frægast-
ur fyrir það þegar upp er stað-
ið, alla vega á Ísafirði. Ég hef
heldur ekki alveg sagt skilið
við sönginn eftir þetta, ég fór
í söngnám í Reykjavík fyrir
allmörgum árum, og er meira
að segja í söngnámi í Tónlist-
arskólanum á Ísafirði í dag.
Bassar endast yfirleitt betur
en tenórsöngvarar og mér
finnst ég ekkert eiga minna
erindi í sönginn núna en fyrir
20 árum, þó ég ætli mér nú
enga stóra hluti í þessum efn-
um.“

– Þú tekur bassann samt
hóflega alvarlega?

„Já, það má segja það. Ég
var meira að segja bassaleikari
í hljómsveitinni  Grétar á
Gröfunni á sínum tíma. Við
afrekuðum að taka upp plötu,
þó hún hafi ekki hlotið náð
fyrir augum útgefenda. En við
eigum masterinn ennþá og
getum hvenær sem er gefið
plötuna út. Það er nú alltaf að
verða ódýrara og ódýrara að
gefa út.“

LykilatriðinLykilatriðinLykilatriðinLykilatriðinLykilatriðin
þau sömuþau sömuþau sömuþau sömuþau sömu

Steinþór keypti nýlega nær
allt hlutafé í Trésmiðjunni ehf.
ásamt Mörthu Sigríði Örnólfs-
dóttur sambýliskonu sinni.
Aðspurður segist hann ekkert
hafa komið nálægt trésmíða-
bransanum áður, en hefur þó
nokkur kynni af honum í gegn-
um bræður sína, en tveir þeirra

eru smiðir.
„Ég hef nú aldrei lagt þessa

iðn fyrir mig, en ég sá þetta
fyrir mér eins og hvern annan
fyrirtækjarekstur sem ég hef
verið í hingað til. Lykilatriðin
eru þau sömu ef út í það er
farið. Þú færð hráefni í hús,
tekur það til vinnslu og selur
afurðina.

Eftir að við höfðum klárað
okkar dæmi á Flateyri ákváð-
um við að setja okkur niður á
Ísafirði og fara að líta í kring-
um okkur með einhvers konar
fyrirtækjarekstur. Við byrjuð-
um á að kaupa okkur hús í
Seljalandi. Okkur fannst skápa-
pláss vera af frekar skornum
skammti í húsinu og höfðum
því samband við Trésmiðjuna
í Hnífsdal og pöntuðum skápa.
Svo leið og beið og ekkert
gerðist í mánuð. Þá hringdum
við og stuttu seinna kom mað-
ur til að mæla fyrir skápunum.
Þegar liðnir voru svo tveir eða
þrír mánuðir frá því við pönt-
uðum skápana hafði ég sam-
band aftur og komst að því að
það væri einfaldlega svo brjál-
að að gera að þeir hefðu ekki
komist í þetta.

Ég hafði vanist þeim hugs-
unarhætti að ef þú ert með
nóg af hráefni og næga eftir-
spurn eftir afurðum, þá reyn-
irðu bara að fjölga fólki og
bæta tækjakostinn. Ég ræddi
þessi mál við Vigni sem er nú
orðinn framkvæmdastjóri Tré-
smiðjunnar, og það endaði
með því að við gerðum tilboð
í góðan meirihluta hlutabréfa
fyrirtækisins. Þess má geta að
skápana höfum við ekki feng-
ið ennþá. Þeir færast einhvern-
vegin alltaf aftast á listann.“

Enginn kvóti áEnginn kvóti áEnginn kvóti áEnginn kvóti áEnginn kvóti á
timburinnflutningitimburinnflutningitimburinnflutningitimburinnflutningitimburinnflutningi
„Mér fannst svo heillandi

að það skyldi vera fram-
leiðslufyrirtæki hér í bæ sem
hefði svona mikið að gera og
væri ekki bundið af takmörk-
uðu hráefni.“
– Það er enginn kvóti á timb-
urinnflutningi.

„Nei, einmitt. En að mörgu
öðru leyti er reksturinn svip-
aður því brasi sem ég hafði
verið í áður. Þú þarft að kaupa
timbur og koma því vestur,
þú þarft að þjálfa upp starfs-
fólk til að vinna úr hráefninu
og þú þarft að selja afurðina. Í
þessum geira, í dag alla vega,
er meira en nóg að gera og
mikil eftirspurn. Ég held að
alla jafna fari um 90% af okkar
framleiðslu á höfuðborgar-
svæðið.“

– Þannig hefur það verið
hjá fyrirtækinu í nokkuð mörg
ár, er það ekki?

„Jú, að mestu. Það er ein og
ein innrétting hjá einstakling-
um hérna á svæðinu, en mest
eru þetta stór verk fyrir sunn-
an. Reyndar erum við í gríðar-
lega stóru verkefni hér heima
á þessu ári, sennilega því stær-
sta frá stofnun fyrirtækisins,
en það er smíði innréttinga í
nýja viðbyggingu Grunnskól-
ans á Ísafirði.

Það skiptir ekki miklu máli
fyrir fyrirtækið hversu langt
við erum í burtu frá okkar
verkefnum. Við erum að vísu
með flutningskostnað umfram
þá sem eru á höfuðborgar-
svæðinu, en á móti kemur að
ýmislegt er ódýrara í okkar
umhverfi en fyrir sunnan.“

Rekstrargrund-Rekstrargrund-Rekstrargrund-Rekstrargrund-Rekstrargrund-
völlurinn til staðarvöllurinn til staðarvöllurinn til staðarvöllurinn til staðarvöllurinn til staðar
– Var ekki strax farið að

huga að endurnýjun á tækja-
búnaði og öðru þegar þú
gekkst inn í fyrirtækið?

„Jú, núna erum við til dæm-
is að fá inn nýja límpressu
sem pressar saman hurðir, og
þegar hún er komin höfum
við lappað upp á það sem
þurfti að lappa upp á í bili.
Svo erum við búin að fjölga
starfsfólki um helming á þrem-
ur mánuðum, og erum komin
með smiðjuna á það plan sem
við getum lifað með og sjáum
að hún hefur rekstrargrundvöll
og á að standa undir sér.

En maður iðar náttúrlega í

skinninu með að fjölga starfs-
fólki enn meira og gera smiðj-
una enn afkastameiri en hún
er í dag. Við erum í góðu hús-
næði sem þolir töluverða
stækkun með tiltölulega litl-
um aðgerðum.

Þessi geiri sem við erum í
er stöðugri en margt annað,
því á uppsveiflutíma eru menn
mikið í fínni innréttingasmíði
fyrir ýmsa vel stæða einkaað-
ila, en á niðursveiflutíma koma
opinberir aðilar inn og auka
sínar framkvæmdir. Þessi
framleiðsla ætti því að geta
gengið með tiltölulega litlum
sveiflum og litlum fjárútlátum
í markaðsstarf.“

– Það er nú mál manna að
fyrirtækið hafi verið miklum
fjárhagserfiðleikum þegar þið
keyptuð það.

„Það má segja að tæknilega
séð hafi fyrirtækið verið gjald-
þrota. Fyrir því voru ýmsar
ástæður sem ég ætla ekki að
fara út í, en fyrirtækið stóð
höllum fæti og hafði eiginlega
verið munaðarlaust í rúmlega
hálft ár. Þetta er eitt elsta fyr-
irtækið á Ísafirði, ef ekki það
elsta, sem sýnir að það byggir
á gömlum merg og getur vel
staðið undir sér. Framtíðin
verður náttúrlega að leiða
þetta í ljós, en mér sýnist að
við séum að ná að snúa
taprekstri yfir í hagnað.“

Heillaður afHeillaður afHeillaður afHeillaður afHeillaður af
hugmyndum umhugmyndum umhugmyndum umhugmyndum umhugmyndum um

húsaverndhúsaverndhúsaverndhúsaverndhúsavernd
– En þú ætlar að láta meira

að þér kveða í atvinnulífinu á
Ísafirði, er ekki svo? Er það eitt-
hvað sem hægt er að tala um á
þessu stigi málsins?

„Ég er nú rétt að skríða úr
fæðingarorlofi um þessar
mundir. Rekstri Kambs lauk
eiginlega á sama tíma og ég
fór í þetta orlof, þannig að ég
fékk sex mánuði á kostnað
íslenskra skattborgara til að
hugsa um það hvað ég ætti að
taka mér fyrir hendur.

En við höfum horft til þess
með Trésmiðjuna að ef rekst-
urinn gengur upp og hún fer
að standa undir sér án vand-
kvæða, hvort við getum nýtt
krafta hennar á fleiri sviðum.
Það er ekkert hægt að neita
því að maður er með alls konar

hugmyndir um útvíkkun á
starfseminni og vill nýta Tré-
smiðjuna í frekari uppbygg-
ingu á svæðinu. Ég get svo
sem ekki látið mikið uppi í
dag, en við erum að spá og
spekúlera. Í miðbæ Ísafjarðar
eru til að mynda mikil tæki-
færi. Ég fór nýverið á fyrir-
lestur í Þróunarsetrinu hjá Sig-
mundi Gunnlaussyni skipu-
lagsfræðingi og heillaðist
mjög af hans hugmyndum um
uppbyggingu staðarins og
svæðisins með áherslu á þau
gömlu hús og það  virðulega
umhverfi sem hér er.“

– Ertu þá að meina að Tré-
smiðjan gæti komið að endur-
byggingu gamalla húsa á Ísa-
firði?

„Já, ég tala nú ekki um ef
að stjórnvöld setja einhvern
pening í þessar pælingar, sem
ég held að séu alls ekkert vit-
lausari en margt annað. Ein-
hverju eyddu stjórnvöld nú í
atvinnuuppbyggingu á Aust-
urlandi, og það væri óvitlaust
að eyða einhverju í að gera
bæi á Vestfjörðum eftirsókn-
arverða fyrir ferðamenn. Við
vitum það sjálf af eigin reynslu
hvað við viljum sjá þegar við
erum í borgarferðum úti í
löndum.

Auðvitað á fyrirtæki eins
og Trésmiðjan að vera í start-
holunum og jafnvel að ýta á
að endurbygging gamalla húsa
verði sett í einhvern forgrunn,
sjáum til.“

Þurftu að byrjaÞurftu að byrjaÞurftu að byrjaÞurftu að byrjaÞurftu að byrja
kvótalauskvótalauskvótalauskvótalauskvótalaus

– Nú hefur þú hingað til
verið þekktur á svæðinu sem
einn eigenda og forsvars-
manna fiskvinnslunnar Kambs
á Flateyri sem starfaði fram á
síðasta vor. Þú hófst störf þar
á sínum tíma sem óbreyttur
starfsmaður, er ekki svo?

„Þegar Kambur hætti starf-
semi á síðasta ári hafði ég
verið viðloðandi vestfirskan
sjávarútveg meira og minna í
20 ár. Ég byrjaði á sínum tíma
hjá Kaupfélagi Önfirðinga
sem á þeim tíma rak útgerð,
fiskvinnslu og verkun. Þegar
það félag rúllaði, fór ég yfir til
Einars Odds í Hjálmi og vann
þar með námshléum þegar ég
fór í iðnrekstrarfræði í Tækni-

skólanum. Svo réði ég mig
hjá fiskvinnslunni Kambi þeg-
ar fyrirtækið yfirtók rekstur
Hjálms árið 1993. Sú vinnsla
og útgerð sameinaðist síðan
Básafelli, því mikla fyrirtæki
sem átti að verða, en átti svo
ekki lengri starfstíma en þrjú
ár. Í lok árs 1999 hafði utan-
aðkomandi aðili keypt meiri-
hlutann í félaginu og starf-
semin var lögð af hér vestra.“

– Og þá þurftuð þið í Kambi
að byrja upp á nýtt, má ekki
segja sem svo?

„Jú, í rauninni. Ég, Hinrik
Kristjánsson og Ingibjörg
kona hans keyptum þá öll
vinnsluhúsin á Flateyri og
tæki sem voru þar inni. Það
var vitaskuld mjög erfitt að
þurfa að byrja aftur á núlli,
við vorum auðvitað kvótalaus
með öllu en ákváðum þrátt
fyrir það að láta slag standa.“

Módelið hefðiMódelið hefðiMódelið hefðiMódelið hefðiMódelið hefði
aldrei gengið uppaldrei gengið uppaldrei gengið uppaldrei gengið uppaldrei gengið upp
„Við rákum þarna myndar-

legt fyrirtæki í sjö ár sem átti
sína góðu tíma með mörgum
starfsmönnum og nokkuð
miklum umsvifum. Við höfð-
um öflugan skipakost og höfð-
um náð að byggja okkur ágæt-
lega upp í kvóta alveg frá núlli.
Af gefnu tilefni tek ég fram
að þennan kvóta keyptum við
allan sjálf, ekkert af þeim
kvóta sem var seldur var
byggðakvóti eins og bæjar-
stjóri vor fullyrti og hefur ekki
enn dregið til baka af einhverri
ástæðu.

Á fyrrihluta síðasta árs tók-
um við síðan þá afdrifaríku
ákvörðun að hætta öllum rek-
stri. Eftir á að hyggja held ég,
og það ættu flestir að geta
verið sammála mér um það
eins og staðan er orðin í dag,
að þetta hafi verið rétt ákvörð-
un.“

– Það hefði í það minnsta
aldrei orðið sami kraftur í
vinnslunni og áður, með þeim
niðurskurði þorskaflamarks
sem nú er orðinn?

„Nei, að sjálfsögðu ekki.
Við höfðum ákveðið módel
sem við keyrðum okkar fyrir-
tæki eftir, og það módel hefði
einfaldlega aldrei gengið upp
með þessum niðurskurði. Þetta
módel okkar gekk út á að við
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„Það tekur hver og einn ákvörðun á sínum forsendum og þannig verður það að
vera. Samfélagsleg ábyrgð, sem oft var nefnd í okkar máli, er hlutur sem erfitt

er að herma uppá nokkurn, hvaða geira sem hann er í og hvar sem hann er
staðsettur. Ég geri til dæmis ekki ráð fyrir því ef bankarnir telja sig knúna til að

segja upp fólki í hundruðum talið á næstunni, að nokkur geti fett fingur útí það.“

vorum með, að því er ég vil
meina, eina bestu vinnslu
landsins í pækilsöltuðum
þorskflökum og saltfiski.
Meðan leigukvóti var á við-
ráðanlegu verði og eitthvað
framboð var á honum, þá var
góður grundvöllur fyrir þess-
ari vinnslu. Við keyrðum eins
mikið og mögulegt var í gegn-
um þessa fullkomnu vinnslu
okkar, höfðum lítið út úr
hverju kílói en reyndum að ná
tekjum í gegnum magnið.“

ReksturinnReksturinnReksturinnReksturinnReksturinn
þeirra líf og yndiþeirra líf og yndiþeirra líf og yndiþeirra líf og yndiþeirra líf og yndi

„Það má ekki gleyma því
að kvótaniðurskurðurinn byrj-
aði ekki síðasta sumar, það
hafði verið stanslaus niður-
skurður í nokkur ár fyrir það.
Og þegar maður rekur vinnslu
með mikinn skuldsettan kvóta
og lítið framboð er á leigu-
kvóta verður maður að gera
eitthvað þegar þorskkvótinn
er skorinn niður. Hvort  það
er að minnka vinnsluna niður
í eitthvað algert lágmark, eða
leggja hana af með öllu, má
endalaust rökræða. En við
eigendurnir tókum þá ákvörð-
un í sameiningu að hætta öll-

um rekstri og gera upp. Við
náðum að borga allar okkar
skuldir og að því er ég best
veit situr enginn eftir með sárt
ennið eftir viðskipti sín við
Kamb. Og það er það sem
maður getur verið sáttastur
við.

Fyrirtækið var ekkert komið
að fótum fram, en þegar menn
eru í rekstri verða þeir að taka
ákvarðanir á sínum eigin for-
sendum og það var gert.“

– Þetta hefur væntanlega
alls ekki verið auðveld ákvörð-
un?

„Nei að sjálfsögðu ekki. Þessi
rekstur var okkar líf og yndi
og við höfðum lagt allt okkar
í fyrirtækið. En svona endaði
þetta.“

Vel fylgst með málumVel fylgst með málumVel fylgst með málumVel fylgst með málumVel fylgst með málum
– Þessi stöðvun var nú langt

í frá hávaðalaus og mjög vel
var fylgst með málinu öllu.

„Já, heldur betur. Það var
meira að segja sér flipi á mbl.is
sem merktur var „Kambsmál
á Flateyri“ þar sem fylgst var
með hverju einasta skrefi sem
var tekið. Svo núna rétt yppa
menn öxlum þegar lögð er af
100 ára gömul fiskvinnsla á

Akranesi. Það finnst mér svo-
lítið öfugsnúið.“

– Finnst þér að sú gagnrýni
sem þið urðuð fyrir hafi byggst
að einhverju leyti á vanþekk-
ingu á þessum geira?

„Mér finnst hún hafi byggst
svolítið á vanþekkingu á mann-
legu eðli. Það tekur hver og
einn ákvörðun á sínum for-
sendum og þannig verður það
að vera. Samfélagsleg ábyrgð,
sem oft var nefnd í okkar máli,
er hlutur sem erfitt er að herma
uppá nokkurn, hvaða geira
sem hann er í og hvar sem
hann er staðsettur. Ég geri til
dæmis ekki ráð fyrir því ef
bankarnir telja sig knúna til
að segja upp fólki í hundruð-
um talið á næstunni, að nokkur
geti fett fingur útí það. Ég hef
í gegnum mína starfsævi al-
drei talið mig hafa nokkra
kröfu á nokkurn mann um að
hann sjái mér fyrir einu eða
neinu. Þessi umræða var skelf-
inga kjánaleg og verðugt rann-
sóknarverkefni.“

Skárra að hætta þeg-Skárra að hætta þeg-Skárra að hætta þeg-Skárra að hætta þeg-Skárra að hætta þeg-
ar ljóst er í hvað stefnirar ljóst er í hvað stefnirar ljóst er í hvað stefnirar ljóst er í hvað stefnirar ljóst er í hvað stefnir

– En eru menn ekki bara
hreinlega óvanir því að fyrir-

tæki í sjávarútvegi séu lögð
niður án þess að allt sé gjör-
samlega komið í þrot?

„Ég gæti sennilega talið upp
í hálftíma þau fyrirtæki sem
hafa verið keyrð í þrot á svæð-
inu og á landinu öllu með til-
heyrandi skuldahala og sár-
indum. Og það er langt í frá
bara í sjávarútvegi. Það má
ekki gleyma því að síðustu ár
hafa verið mörg hundruð
milljóna króna gjaldþrot hér
fyrir vestan í öðrum geirum
atvinnulífsins sem hafa haft
verulega alvarlegar afleiðing-
ar fyrir fjölda fólks. Mörg  fyr-
irtæki og einstaklingar eru enn
að berjast við afleiðingar þess-
ara gjaldþrota.

Ég spyr hvort sé ekki skárra
að hætta þegar þú veist í hvað
stefnir? Þá stendur þú bara
reikningsskil þinna gjörða og
dregur ekki fjölda annarra
með þér í svaðið.“

Hefur trú áHefur trú áHefur trú áHefur trú áHefur trú á
sjávarútveginumsjávarútveginumsjávarútveginumsjávarútveginumsjávarútveginum

– En hvernig heldurðu að
sjávarútvegurinn eigi eftir að
plumma sig í gegnum þessar
þrengingar sem nú eru?

„Ég sé ekki betur en að þeir

sem eru enn starfandi í dag
hljóti að hafa þetta af og ná að
sigla í gegnum þennan öldu-
dal. Það er mismunandi eftir
fyrirtækjum hvaða módelum
þau keyra eftir og menn eru
með mismunandi áherslur á
fiskitegundir. Fiskvinnslan
Kambur var að 90 prósentum
að vinna þorsk og svoleiðis
útgerðir og vinnslur fara auð-
vitað verst út úr niðurskurð-
inum. En mér sýnist sjávarút-
vegurinn ætla að standast
þessa skerðingu. Enn sem
komið er, í það minnsta, mað-
ur veit náttúrlega aldrei hvert
aflamarkið verður á næsta ári
og því þarnæsta.“

Ætlar að ein-Ætlar að ein-Ætlar að ein-Ætlar að ein-Ætlar að ein-
beita sér að öðrubeita sér að öðrubeita sér að öðrubeita sér að öðrubeita sér að öðru

– Erum við kannski að
ætlast til of mikils af sjávarút-
veginum?

„Eigum við ekki að segja
að það sé einfaldlega öllum
fyrir bestu að hafa sem mesta
fjölbreytni í atvinnulífinu. Það
má heldur ekki gleyma því að
það eru ekki margir ginn-
keyptir fyrir því að vinna við
fiskvinnslu eða –veiðar. Við í

Kambi vorum oft í vandræð-
um með að manna skipin og
koma þeim á sjó, og þetta er
orðið viðvarandi vandamál í
þessari grein. Það er líka vanda-
mál hvað hvert og eitt starf í
sjávarútvegi kostar miklar
fjárfestingar. Það má segja að
á bakvið hvert starf í fisk-
vinnslu sé 300 milljóna króna
fjárfesting í kvóta, og ég held
að menn hljóti að geta fundið
einhver ódýrari störf í öðrum
geira.

Ég er mjög bjartsýnn á þann
gír sem Ísafjörður er í núna.
Ég held að fortíðarhyggja sé
aldrei til góðs og við verðum
að átta okkur á nýjum tímum.
Eftir því sem mér skilst á að
hefjast háskólanám hér næsta
haust og maður sér alltaf fjölga
bílunum fyrir utan Háskóla-
setrið. Er það ekki bara fram-
tíðin?

Það má alls ekki skilja það
sem svo að ég setji út á að
menn stundi hér sjávarútveg.
Ég er mjög ánægður þegar
menn leggja sig í þá atvinnu-
grein og gera það vel. En eftir
20 ár í sjávarútvegi á Vest-
fjörðum hef ég fengið nóg og
ætla að einbeita mér að öðru.“

– halfdan@bb.is
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Vélbáturinn Trausti ÍS fórst með allri áhöfn. Ljósm: GE/Þrautgóðir á raunastund.

Fjörutíu ár frá því að
Trausti frá Súðavík fórst

Þar sem krossinn er merktur inn, var Trausti ÍS stadd-
ur þegar síðast heyrðist til hans: Kort/Morgunblaðið.

Ætla hefði mátt að Ísafjarðardjúpið hefði að sinni tekið
nægan toll fyrstu helgina í febrúar árið 1968, þegar bresku
togararnir Ross Cleveland og Notts County og mb. Heiðrún
frá Bolungarvík fórust og 25 sjómenn létu lífið. Svo reyndist
þó ekki vera.

Rúmri viku síðar, að kvöldi þriðjudagsins 13. febrúar 1968,
fórst mb. Trausti ÍS 54 frá Súðavík með fjögurra manna áhöfn,
að öllum líkindum í mynni Ísafjarðardjúps. Með bátnum fór-
ust Jón Magnússon frá Ísafirði, skipstjóri, 36 ára, Jón Ólafsson
frá Garðsstöðum við Ögurvík, stýrimaður, 33 ára, Halldór
Rúnar Júlíusson frá Súðavík, vélstjóri, 30 ára, og Eðvarð Guð-
leifsson frá Súðavík, matsveinn, 45 ára.

Halldór Rúnar lét eftir sig eiginkonu og sex börn, Jón skip-
stjóri var ókvæntur en lét eftir sig eitt barn, en þeir Jón stýri-
maður og Eðvarð voru ókvæntir og barnlausir. Trausti ÍS var
40 lesta trébátur og hafði farið í línuróður frá Súðavík í þokka-
legu veðri kvöldið áður.

Í tilefni þess að fjörutíu ár eru liðin frá því að mb. Trausti ÍS
54 fórst ásamt áhöfn sinni var haldin minningarathöfn í Súða-
víkurkirkju í gærkvöldi.

Síðast heyrði mb. Guðný ÍS frá Ísafirði frá skipverjum á
Trausta milli kl. 16.30 og 17 þennan örlagadag, þriðjudaginn
13. febrúar. Litlu áður hafði Þingeyrarradíó einnig heyrt í
bátsverjum sem ætluðu síðan að láta vita af sér um hálfátta-
leytið. Þegar síðustu samskiptin áttu sér stað var báturinn
staddur nokkuð miðsvæðis milli Galtar og Rits og lagður af
stað heim á leið. Eðlilegur komutími til heimahafnar hefði átt
að vera um kl. 23. Um klukkan 21 þegar ekkert heyrðist frá
Trausta, þrátt fyrir að margoft hefði verið reynt að kalla hann
upp, sendi loftskeytastöðin á Ísafirði beiðni frá Slysavarnafélagi
Íslands til íslenskra og erlendra skipa og báta á svæðinu og út
af Vestfjörðum um að svipast um eftir bátnum. Helst vonuðu
menn að ástæðan fyrir sambandsleysinu væri sú, að loftnet
bátsins hefði slitnað niður.

Leit hafin við erfiðar aðstæðurLeit hafin við erfiðar aðstæðurLeit hafin við erfiðar aðstæðurLeit hafin við erfiðar aðstæðurLeit hafin við erfiðar aðstæður
Veður versnaði þegar leið á kvöldið og frost var mikið. Mb.

Hilmir II frá Súðavík leitaði vars undir Deild um kl. 21 til þess
að hægt væri að berja klaka af bátnum. Skipverjar sögðu að
veður þar væri þá sæmilegt og sjólítið en bræla vestur með.
Báturinn hélt síðan aftur út til að svipast um eftir Trausta.
Nokkrir aðrir bátar voru á þessum slóðum og flestir á heimleið
til heimahafna sinna á norðanverðum Vestfjörðum. Þeir tóku
allir þátt í leitinni að Trausta. Laust eftir kl. 21 hélt varðskipið
María Júlía einnig úr höfn á Ísafirði til leitar.

Aðstæður voru mjög erfiðar um nóttina. Fyrir utan nátt-
myrkrið var nokkuð hvasst og frostið um 12 stig og þess vegna
hlóðst ísing á bátana. Skipherrann á Maríu Júlíu skipulagði

leitina og þegar leið á nóttina fóru bátar allt frá Bíldudal og
Patreksfirði til leitar, svo og bátar og togarar úr höfnum sem
norðar lágu, ásamt breska togaranum Ross Hull sem legið
hafði inni á Dýrafirði. Séra Stefán Eggertsson á Þingeyri, sem
annaðist radíóstöðina þar, hafði samband við togarann og bað
hann jafnframt að hafa samband við aðra breska togara sem
kynnu að vera við Vestfirði, en þeir munu þá engir hafa verið
aðrir en þessi eini.

Þegar leið á fjórða tímann um nóttina höfðu yfir 20 bátar
tilkynnt sig til Maríu Júlíu en þeim fjölgaði síðan jafnt og þétt
og var færeyski báturinn Nornagestur í þeim hópi. Í birtingu
voru TF SIF, flugvél Landhelgisgæslunnar, og vél frá Birni
Pálssyni sjúkraflugmanni komnar vestur til að taka þátt leitinni
úr lofti. Þegar á daginn leið voru einnig margir bátar sunnan af
Snæfellsnesi komnir á leitarsvæðið.

Umfangsmesta leit vestraUmfangsmesta leit vestraUmfangsmesta leit vestraUmfangsmesta leit vestraUmfangsmesta leit vestra

Eftir miðnætti aðfaranótt fimmtudagsins 15. febrúar, rúmum
sólarhring eftir að leitin hófst, símaði Högni Torfason fréttaritari
Morgunblaðsins á Ísafirði enn eina frétt af leitinni að Trausta,
sem birtist í blaðinu þá um morguninn. Þar segir m.a.:

Um fimmtíu bátar og skip, tvær flugvélar og hundruð
manna í landi hafa tekið þátt í leitinni, sem er tvímælalaust
umfangsmesta leit sem gerð hefur verið á Vestfjörðum. [...]
Gæzluflugvélin Sif, undir stjórn Garðars Pálssonar skipherra,
var komin á svæðið um tíuleytið í morgun og leitaði á miklu
flæmi allt fram á myrkur. Flugvélin sá á tveim stöðum brak á
reki en það reyndist hvort tveggja vera rekadrumbar og drasl,
óviðkomandi Trausta. Flugvél Björns Pálssonar flaug leiðina

frá Bjargtöngum allt norður að Barða og tólf mílur út frá
ströndinni og aftur til baka með hálfrar annarrar sjómílu
millibili. [...] Þá er búið að leita öll annnes allt suður að Kóp.
Leitinni á sjó stjórnaði skipherrann á Maríu Júlíu, Höskuldur
Skarphéðinsson, en leitina skipulagði að öðru leyti Guðmundur
Guðmundsson skipstjóri, formaður slysavarnadeildarinnar á
Ísafirði. Hafa báðir þessir menn unnið frábærlega gott starf,
sem og allir aðrir sem lagt hafa lið. [...] Mjög vel var brugðizt
við tilmælum Slysavarnafélagsins um leit af landi og tóku
hundruð manna þátt í henni, allt frá Djúpi að Kóp. Bolvíkingar
fóru í Skálavík og leituðu út í Öskubak eins langt og þeir kom-
ust. Óskar Aðalsteinn, rithöfundur og vitavörður í Galtarvita,
gekk fjörur eftir því sem hann komst. Súgfirðingar fóru á bát
yfir í Gölt og fóru þar í land og gengu fjörur. Flateyringar
fóru út á Sauðanes að sunnanverðu og leituðu Ingjaldssand
allt út í Barða. Núpverjar leituðu á Skagahlíð og bóndi í Ketil-
dölum fór út með Arnarfirði sunnanverðum og eins langt út
með Kóp og hann mögulega komst.

Áfram var leitað aðfaranótt fimmtudagsins og síðan allan
þann dag fram í myrkur. Skemmst er frá því að segja, að leitin
bar engan árangur. Var þá búið að fínkemba allt það svæði á
sjó og landi þar sem hugsanlega væri eitthvað að finna sem
Trausta tilheyrði og reyndar miklu meira til. Föstudaginn 16.
febrúar var báturinn talinn af og leitinni hætt.

Vort líf, sem svo stutt og stopult er ...Vort líf, sem svo stutt og stopult er ...Vort líf, sem svo stutt og stopult er ...Vort líf, sem svo stutt og stopult er ...Vort líf, sem svo stutt og stopult er ...
Minningarathöfn um þá sem fórust með Trausta ÍS 54 var

haldin í Súðavíkurkirkju sunnudaginn 25. febrúar 1968. Þar
var hvert sæti skipað og margir stóðu. Í barnaskólanum sem
einnig var yfirfullur af fólki var jafnframt hátalari þar sem
hlýða mátti á athöfnina.

Séra Sigurður Kristjánsson prófastur á Ísafirði flutti
minningarræðuna. Flutti hann stutt æviágrip hinna látnu og
las upp skeyti sem borist höfðu, meðal annars frá Ásgeiri Ás-
geirssyni forseta Íslands, Sigurbirni Einarssyni biskupi Íslands
og Eggert G. Þorsteinssyni sjávarútvegsráðherra.

Kirkjukór Súðavíkur söng við athöfnina en organisti var
Ásta Ákadóttir. Þá sungu þeir Sigurður Friðriksson og Karvel
Pálmason frá Bolungarvík saman sálminn Ég er á langferð um
lífsins haf.

Í texta sínum lagði séra Sigurður Kristjánsson út af eftir-
farandi versi eftir Einar Benediktsson:

Af eilífðarljósi bjarma ber,
sem brautina þungu greiðir,
vort líf, sem svo stutt og stopult er,
það stefnir á æðri leiðir,
og upphiminn fegri en augað sér
mót öllum oss faðminn breiðir.

____________________

H. Þ. Magnússon tók saman og studdist að langmestu leyti
við fréttir og frásagnir Morgunblaðsins á þessum tíma, sem
flestar eða allar voru skrifaðar af Högna Torfasyni fréttamanni.
Einnig var stuðst við samantekt Steinars J. Lúðvíkssonar í
safnritinu Þrautgóðir á raunastund.

Forsíða Morgunblaðsins 20. febrúar 1968.
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Skrifstofuhús-
næði óskast

Innheimtustofnun sveitarfélaga óskar eftir
húsnæði til leigu á norðanverðum Vestfjörð-
um. Um er að ræða 90-120 fermetra skrif-
stofuhúsnæði með eldhús- og salernisað-
stöðu. Frekari upplýsingar fást hjá Hilmari
Björgvinssyni í síma 568 5089.

Tilboð um húsnæði óskast send til Inn-
heimtustofnunar sveitarfélaga, Lágmúla 9,
5. hæð, 108 Reykjavík fyrir 1. mars 2008.

Mæður með nýbura á brjósti fái tvær aukastundirMæður með nýbura á brjósti fái tvær aukastundirMæður með nýbura á brjósti fái tvær aukastundirMæður með nýbura á brjósti fái tvær aukastundirMæður með nýbura á brjósti fái tvær aukastundir
Fræðslu- og tómstundanefnd Súðavíkurhrepps telur sér ekki fært að samþykkja tillögur Valgeirs
Haukssonar um breyttar reglur um gjaldfrjálsan leikskóla í sveitarfélaginu. Tillögurnar gengu út á
að mæður með nýbura á brjósti, sem eiga fyrir barn á leikskólaaldri, fái tvær gjaldfrjálsar
klukkustundir á dag til viðbótar við þær sex stundir sem nú þegar eru gjaldfrjálsar. Segir Valgeir
í tillögum sínum að mikill tími geti farið í að annast nýbura og myndu þessar viðbótastundir
létta þeim róðurinn. Í reglum sveitarfélagsins um leikskóla kemur fram að einstæðir foreldrar,
öryrkjar og nemar í fullu námi geti sótt um tvær gjaldfrjálsar viðbótastundir á dag.

Byggðasafn Vestfjarða hef-
ur í hyggju að koma á fót for-
vörsluverkstæði á Ísafirði sem
skapa mun tvö stöðugildi í
byrjun. „Fyrirliggjandi eru næg
verkefni á sviði forngripa-
vörslu hérlendis og mun staða
þeirra mála raunar verið með
þeim hætti að þörf er á veru-
legum umbótum. Vegna vax-
andi rannsóknastarfs um allt
land hefur fjölda jarðfundinna
forngripa margfaldast á síð-
ustu árum. Þar af leiðir að
þörf er fyrir sérhæft geymslu-
rými sem stenst kröfur lög-
gjafans um meðferð jarðbund-
inna forngripa fer vaxandi sem
og nauðsyn þess að fjölga
störfum tengdum margvís-
legri umsýslu forngripa, s.s.
hreinsun, viðgerðir, pökkun,
skráningu, auk kynningar- og
sýningarstarfs“, segir í grein-
argerð sem Byggðasafn Vest-
fjarða hefur sent frá sér til
sveitarfélaga á Vestfjörðum,
þingmanna og fleiri aðila.

Fornleifastofnun Íslands
hefur á undanförnum árum
unnið að uppgreftri fornleifa
víða um Vestfirði, m.a. í Vatns-
firði við Ísafjarðardjúp, á Eyri
í Skutulsfirði og Hringsdal við
Arnarfjörð. Munirnir sem þar
fundust hafa verið skráðir og
forvarðir eftir því sem unnt er
hjá Fornleifastofnun ríkisins
og verða geymdir þar til þeir
eru afhentir Fornleifavernd
ríkisins. Nú hefur Fornleifa-
stofnunin lýst yfir áhuga á því
að allir þeir munir sem fundist
hafa og munu finnast við forn-
leifauppgröft á þessum stöð-
um verður forvarðir, skráðir
og geymdir hjá Byggðasafni
Vestfjarða. „Verði gripirnir
teknir til varðveislu hjá safn-
inu gefur það nýja möguleika

á að brydda upp hverskyns
fræðslu og kynningarstarf á
vegum safnsins eða annarra
aðila í héraði, um gripina sjálfa
og fundarstaði þeirra“, segir í
greinargerðinni.

Störfin sem verkstæðið
myndi hafa í för með sér eru
forvörður sem hefði yfirum-
sjón með forvörsluverkstæðin
annars vegar og starfsmaður
við gagnasýslu og skráningu
hins vegar. Fyrirhugað er að
verkstæðið verði hýst í nýju
húsi Byggðasafnsins og leitar
nú safnið eftir fjárstuðningi
til að ljúka við framkvæmdir í
húsinu sem og til að standa
straum af kostnaði tveggja
stöðugilda við verkstæðið
næstu þrjú árin. Eftir það er
búist við að starfsemin geti
staðið undir sjálfri sér rekstrar-
lega.

Forvarsla er ekki kennd á
Íslandi og verða þeir að leita
sér menntunar erlendis sem
hyggjast leggja slíkt fyrir sig.
Fornleifanemum við Háskóla
Íslands er hins vegar boðið
upp á grunnnámskeið í vett-
vangsforvörslu auk þess sem
þeim ber að ljúka 10 vikna
starfsþjálfun við uppgröft, forn-
leifaskráningu eða á minja-
safni. „Með forvörsluverk-
stæði Byggðasafns Vestfjarða
opnast möguleikar á samstarfi
þessara aðila sem allir geta
haft hag af. Þá má sömuleiðis
hugsa sér að Háskólasetur
Vestfjarða komi með ein-
hverjum hætti að þessu verk-
efni.“

Byggðasafn Vestfjarða hef-
ur verið í fararbroddi safna í
tengslum við varðveislu gam-
alla báta og skipa sem myndi
nýtast safninu í slíku for-
vörsluverkefni. „Þekking á

Byggðasafn Vestfjarða vill for-
verja fornleifamuni í heimabyggð

Sáttamiðlun í sakamálum
hefur gefið góða raun á Vest-
fjörðum en um er að ræða
tilraunaverkefni sem innleitt
hefur verið hjá öllum lög-
reglustjóraembættum á land-
inu. Verkefnið var innleitt hjá
lögreglustjóranum á Vest-
fjörðum í október og á sjö
vikna tímabili lauk fjórum
málum þar með sáttamiðlun.
Þá hefur embættið þegar vísað
fleiri málum til sáttameðferð-
ar. „Að mati eftirlitsnefndar-
innar (verkefnisins innskot
blaðamanns) er áhugavert og
hvetjandi að fylgjast með
framgangi innleiðingar úrræð-
isins þar enda bendi fyrstu
niðurstöður til þess að árang-
urinn sé frábær. Þar hafi verið
tekin fyrir vandasöm mál þar
sem lögfræðikostnaður og
bótakröfur hafi jafnframt
komið til umfjöllunar og sátta-

gerðar“, segir í vefriti dóms-
og kirkjumálaráðuneytisins.

Eins og heiti úrræðisins ber
með sér er hér um að ræða
möguleika þar sem reynt er
að ljúka kærumálum með sátt
málsaðila. Úrræðið byggir á
tilraun sem hófst erlendis og
hefur verið í þróun í mörgum
ríkjum, m.a. í Evrópu. Dóms-
málaráðuneytið hrinti af stað
tveggja ára tilraunaverkefni
sem lýtur að því að reyna þessa
málsmeðferð hérlendis, en að
þeim tíma liðnum verður ár-
angur verkefnisins metinn og
ákveðið hvort úrræðið skuli
verða varanlegur hluti refsi-
vörslukerfisins.

Úrræðinu er aðeins beitt ef
brotaþoli og gerandi sam-
þykki þessa málsmeðferð,
gerandi hafi viðurkennt brotið
og að hann hafi ekki áður gerst
sekur um alvarleg eða ítrekuð

hegningarlagabrot. Tilgangur
meðferðarinnar er að fá hinn
brotlega til að skilja þau rang-
indi sem hann hefur viðhaft
og fá hann til að friðmælast
við brotaþola með það fyrir
augum að þeir komist að sam-
komulagi um málalok.

Að baki sáttamiðlun býr sú
grundvallarhugmynd að fólk
sé fært um að leysa sjálft úr
ágreiningsmálum sínum. Hug-
myndafræðin felur í sér að:
Gerandi og brotaþoli geti
sjálfir unnið að lausn ágrein-
ingsmála, náð sáttum og bætt
þann skaða sem brotið hefur
valdið. Hagsmunir brotaþola
eru í fyrirrúmi, en jafnframt
hugað að hagsmunum ger-
anda og samfélagsins í heild.
Leitast er við að leiða gerendur
á rétta braut og fyrirbyggja
frekari afbrot. Auka öryggi
borgaranna. Meðferð mála er

skjótari og álagi létt af refsi-
vörslukerfinu.

Með sáttamiðlun er leitað
nýrra leiða til að takast á við
afbrot og afleiðingar þeirra.
Leitast er við að ljúka málum
vegna minniháttar brota á ein-
faldan og fljótlegan hátt og
þannig að sýnileg tengsl séu
milli hins refsiverða verknað-
ar og málaloka. Með því er
stuðlað að því að koma í veg
fyrir frekari afbrot.

Það eru eingöngu sérþjálf-
aðir lögreglumenn sem koma
að þessari vinnu og kallast
þeir „sáttamenn“. Fimm slíkir
lögreglumenn hjá embætti
lögreglustjórans á Vestfjörð-
um sátu námskeið í síðustu
viku, sem lauk með því að eitt
mál var tekið fyrir og lauk því
farsællega, eða með sátt milli
brotaþola og geranda.

– thelma@bb.is

Frábær árangur í sátta-
miðlun á Vestfjörðum

gömlu verklagi við bátasmíð-
ar hefur varðveist í byggðar-
laginu og gert safninu kleift
að gera upp gamla báta í upp-
runalegri mynd. Sömuleiðis
er til staðar mikil þekking á
gömlum bátavélum og við-
gerðum á þeim. Þá má einnig
nefna að elsti slippur landsins

er undir umsjón safnsins og
nýtist vel við bátaviðgerðirn-
ar. Með þetta í huga hafa for-
ráðamenn Byggðasafns Vest-
fjarða og þjóðminjavörður átt
í viðræðum um mögulegan
flutning bátasafns og véla-
safns Þjóðminjasafns Íslands
til Byggðasafns Vestfjarða

sem færi þá með alla umsjón
þeirra.“

Byggðasafnið segir jafn-
framt það vera hagsmunamál
fyrir Vestfirðinga að fornleifar
sem á svæðinu finnast séu
varðveittir í heimabyggð en
ekki geymdar á höfuðborgar-
svæðinu. Það felur í sér að

aðilar sem hafa hug á að vinna
að rannsóknum sem tengjast
fornleifunum verði að koma á
svæðið og vinna starf sitt þar.
Þá nýtast gripirnir sömuleiðis
heimamönnum til rannsókna
og sýningahalds, t.d. í tengsl-
um við ferðaþjónustuna og
skólana á svæðinu.

 Byggðasafn Vestfjarða vill koma á fót forvörsluverkstæði.
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Málverkasýning á bílasöluMálverkasýning á bílasöluMálverkasýning á bílasöluMálverkasýning á bílasöluMálverkasýning á bílasölu
Myndir eftir myndlistarmanninn Pétur Guðmundsson hafa síðasta eina og
hálfa árið hangið uppi í sýningarsal Heklu á Ísafirði. Pétur hefur passað
sig á að láta sömu myndirnar ekki hanga uppi of lengi og skipt þeim
reglulega út. Hann var að hengja upp nýjar myndir þegar ljósmyndara
bar að garði, skipta þeim inn á eins og væri hægt að segja á fótboltamáli.
Myndirnar eru flestar akrýlmyndir en einnig sýnir hann þarna „assem-
bljon“ það sem kalla mætti samtíning sem og verk gerð úr ullargærum.

Velheppnað sundmót hjá UMFBVelheppnað sundmót hjá UMFBVelheppnað sundmót hjá UMFBVelheppnað sundmót hjá UMFBVelheppnað sundmót hjá UMFB
Um 20 keppendur mættu til leiks á sundmót UMFB sem haldið var íþrótta-

miðstöðinni Árbæ í Bolungarvík á laugardag, auk þess sem yngstu krakkarnir sýndu
sundtökin. „Þetta var fyrsta mót krakkanna þar sem sunddeildin hefur ekki verið

starfrækt í nokkurn tíma fyrr en í vetur. Þetta var góður undirbúningur fyrir
krakkana sem stefna væntanlega á þátttöku í öðrum mótum í nánustu framtíð“,
segir umfb.is. Mótið þótti heppnast vel en að móti loknu fengu allir keppendur
verðlaun fyrir þátttökuna. Þjálfari sunddeildarinnar er Svala Sif Sigurgeirsdóttir.

Andstæðingar olíuhreins-
unarstöðvar á Vestfjörðum
hafa sig nokkuð í frammi en
minna heyrist í þeim sem eru
henni hlynntir. Í málflutningi
andstæðinganna koma m.a.
fram þau rök að stöðin sé ekki
umhverfisvæn, að hún henti
ekki á Vestfjörðum, þar eigi
að horfa til þess að byggja upp
með náttúruvænum hætti og
að svona stór vinnustaður dragi
allt til sín og dragi úr frum-
kvæði svæðisins. Svo er oft
gefið í skyn að þessar fyrir-
ætlanir snúist um hagsmuni
einhverra allt annara en íbúa
Vestfjarða.

Undirritaður er sammála
því að draumastaðan fyrir
Vestfirði og Vestfirðinga er
að byggja upp öflugt atvinnu-
líf án stóriðju eða starfsemi
sem mengar mikið. Það hafa
Vestfirðingar einmitt reynt að
gera undanfarna áratugi enda
hefur samdráttur í fiskveiðum
og vinnslu staðið lengi yfir.
Til að undirstrika þennan vilja
Vestfirðinga setti undirritaður
fram þá hugmynd árið 2003
að við myndum samþykkja
stefnu um stóriðjulausa Vest-
firði. Að lokum var samþykkt
að vinna þannig stefnu en
niðurstaða slíkrar vinnu hefur
ekki litið dagsins ljós ennþá.

Sama ár setti ég einnig fram
tilboð til þeirra fjölmörgu sem
fram komu fyrir hönd um-
hverfisverndarsinna vegna
framkvæmda á Austurlandi.
Það ágæta fólk setti fram þá
fullyrðingu að ef hætt yrði
við virkjun á hálendi Austur-
lands og ef hætt yrði við álver
á Reyðarfirði þá yrði hægt að
skapa jafnmörg störf með
aðferðum umhverfisverndar-
sinna. Talað var um 700 glæný
störf.

Þetta fannst mér vera upp-
lagt tækifæri fyrir Vestfirði.
Búið var að ákveða að skapa
fjölda starfa á Austurlandi
með virkjun og álveri og þess
vegna væri upplagt að sanna
þessa umhverfisvænu hugmynda-
fræði á Vestfjörðum. Með þetta
í huga setti ég fram tilboð um
samvinnu við umhverfis-
verndarinna um að skapa 700
ný störf á Vestfjörðum. Því
var vel tekið en hefur ekki
gengið eftir. Störfum hefur
fækkað mikið síðan árið 2003.
Ég hef séð greinar þar sem
mér er borið á brýn að vera að
skamma umhverfisverndar-
fólk fyrir þetta. Það er fjarri
mér, einungis er verið að
benda á þá staðreynd að þetta
hefur ekki gengið eftir. Margt
gott hefur þó gerst enda víða
öflugir einstaklingar hér í at-

Af hverju olíu-
hreinsunarstöð?

vinnulífinu sem eru að reyna
fyrir sér á nýjum sviðum.

Þegar þetta er skoðað í
samhengi, fækkun starfa í
sjávarútvegi og landbúnaði og
fækkun íbúa í fjölda ára þá er
ekkert skrýtið þó Vestfirðing-
ar vilji skoða þann möguleika
að byggð verði olíuhreinsun-
arstöð sem skapi 500 störf.
Fleiri störf hafa tapast á síð-
ustu 10 árum þannig að fjöldi
starfanna mun ekki skapa
vandamál á svæðinu. Enda
sjáum við fyrir okkur að fólk
flytji til okkar vegna nýrra
starfa og er kominn tími til að
við sjáum fólki fjölga hér á
ný.

Ég hef mikla samúð með
sjónarmiðum umhverfisvernd-
arsinna og tel mig í hópi þeirra.
Samt verðum við að líta á
stöðuna eins og hún er. Okkur
hefur ekki tekist að skapa hér
nægilega sterkt mótvægi í
störfum og búsetu til að fjölga
hér fólki. Þess vegna er ekki
hægt annað en að skoða mjög
alvarlega hugmyndir um bygg-
ingu olíuhreinsunarstöðvar.
Við værum ekki að skoða þær
ef okkur hefði tekist að byggja
upp ný atvinnutækifæri af
meiri krafti með öðrum að-
ferðum.

Þetta hljóta allir að skilja.
Við Vestfirðingar viljum hafa
Vestfirði í byggð og við vilj-
um eflast. Við sjáum hvað er
að gerast á þenslusvæðum
landsins og viljum fá tækifæri
til að taka þátt í því. Hvort
það verður olíuhreinsunarstöð
eða annað verður að koma í
ljós. Við getum ekki leyft okk-
ur að hafna nýjum atvinnu-
tækifærum fyrirfram nema
vera með raunhæfar leiðir til
að ná sama árangri með öðrum
aðferðum.

Tilboðið um sköpun 700
nýrra starfa á Vestfjörðum
með aðferðum umhverfis-
verndarsinna stendur enn af
hálfu undirritaðs.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Halldór Halldórsson.
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Færri bjóða upp á svefnpokagistinguFærri bjóða upp á svefnpokagistinguFærri bjóða upp á svefnpokagistinguFærri bjóða upp á svefnpokagistinguFærri bjóða upp á svefnpokagistingu
Þeim stöðum sem bjóða upp á svefnpokagistingu hefur fækkað
nokkuð á Vestfjörðum á síðustu árum samkvæmt nýútkomnum tölum
Hagstofu Íslands. Voru þeir 5 árið 2006, en 7 árið áður. Flestir voru
þeir 11 árin 1999 og 2001. Tjaldstæðum hefur þó fjölgað nokkuð
jafnt og þétt síðustu ár, voru 20 árið 2006 en einungis 12 árið
1998. Farfuglaheimili voru 2 árið 2006, 1 orlofshús, 3 skálar í
óbyggðum og 20 aðilar buðu upp á heimagistingu.

Hægt að hefja framkvæmdir með vorinuHægt að hefja framkvæmdir með vorinuHægt að hefja framkvæmdir með vorinuHægt að hefja framkvæmdir með vorinuHægt að hefja framkvæmdir með vorinu
Hægt verður að hefja byggingu þriggja húsa við lónið svokallaða á Suðureyri með vorinu, gangi

áætlanir eftir. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar upplýsti í síðustu viku að hann hefði falið bæjartæknifræð-
ingi að láta klára fyllingar undir byggingu húsanna miðað við þessi tímamörk. Í bréfi bæjartækni-

fræðings til bæjarráðs kom fram að hægt væri að nálgast efni við Brjótinn í Súgandafirði nú í vetur
og úthluta þannig lóðunum í vor. Yrði hins vegar beðið eftir dæluskipi og nýtt efni úr uppdælingu

úr innsiglingarennunni á Suðureyri yrði ekki hægt að hefja byggingaframkvæmdir fyrr en vorið
2009. Þá kemur fram að kostnaður við fyllingu undir þrjú hús muni nema um 3 milljónum króna.

þeim atburðum hérnamegin
Steingrímsfjarðarheiðar. Er
löngu tímabært að minnast
Spánverjavíganna hér um
slóðir, efla þannig söguvitund
þeirra sem hér búa með fróð-
legri afþreyingu fyrir sögu-
þyrsta ferðalanga, námshópa
og aðrar sem haft geta gagn
og gaman af.

Það er alltaf leitt þegar
menn – sem ættu að sjá sóma
sinn í því að leggja góðum
verkum lið – kjósa að hlaupa
í skotgrafir.

Þeir Magnús Rafnsson og
Ragnar Eðvarðsson hafa um
langt árabil notið fyrirgreiðslu
og velvildar styrkjakerfisins
og verið vel að því komnir.
Þeir mega vera stoltir af rann-
sóknum sínum og hlutdeild í
uppbyggingu menningarteng-
drar ferðaþjónustu á Strönd-
um.

Vonandi er ekki til of mikils
mælst að þeir sem mikils hafa
notið geti unnt öðrum einh-
vers.

– Ólína Þorvarðardóttir.

tala á þessum nótum nafni
þeirra stofnana þar sem málið
hefur ekki einu sinni verið rætt
þar við stjórnarborð. Að sjálf-
sögðu vonast ég eftir góðu
samstarfi við Strandagaldur
og Náttúrustofu Vestfjarða og
vil í því sambandi halda
nokkrum atriðum til haga:

Hugmyndin að sögusafni
og söguslóð um Spánverja-
vígin 1615 hefur verið kynnt
aðilum í ferðaþjónustu, At-
vinnuþróunarfélagi Vestf-
jarða, Háskóla Íslands, verk-
efninu Vestfirðir á miðöldum,
Byggðasafni Vestfjarða, Menn-
ingarfulltrúa Vestfjarða, Vest-
fjarða-akademíunni, Snjá-
fjallasetri, Sögufélagi Ísfirð-
inga og fleirum sem þegar hafa
lýst vilja til samstarfs.

Aðilar eru samdóma um að
hér geti verið kærkomin við-
bót við það sem fyrir er á
svæðinu – þar á meðal rann-
sóknir á hvalveiðisögu Baska,
en einnig galdrasafnið á Hólma-
vík og fyrirhugað sjóræn-
ingjasetur á Patreksfirði svo
dæmi séu tekin.

Hin fyrirhugaða sýning um
Spánverjavígin 1615 er til
þess fallinn að laða enn frekar
menningarþyrsta ferðamenn
til Vestfjarða. Verkefnið er í
samhengi við annað hér í ná-
grannasýslum og gefur mögu-
leika á hringtengingu ferða-
mannasvæða á Vestfjörðum.

Með verkefninu opnast leið-
ir fyrir samstarf milli ferða-
þjónustuaðila, rannsóknar-
stofnana og þjónustuaðila
ýmiskonar.

Það er í eðli fræðastarfs og
vísinda að rannóknir byggi
hver á annrri og nýtist á ýms-
um fræðasviðum. Rannsóknir
á hvalveiðisögu Baska eru
einn þáttur sem nýst gæti fyrir-
huguðu sögsafni – á sama hátt
og atburðasaga Spánverjavíg-
anna ætti að geta nýst fyrir-
hugaðri sýningu á hvalveiði-
sögunni, ennfremur sjóræn-
ingjasetrinu á Patreksfirði.

Rannsóknir á afmörkuðum
þáttum menningarsögunnar
veita engum einkarétt á fræða-
sviðinu öllu. Þegar Magnús
Rafnsson og fleiri settu upp

galdrasýningu á Hólmavík
hafði ég sjálf stundað rann-
sóknir á sögu galdramála 17.
aldar um langt árabil og birt
doktorsritgerð um það efni.
Aldrei hefur að mér hvarflað
að veitast opinberlega að Magn-
úsi og hans samverkamönnum
fyrir að nota rannsóknir mínar.
Ég tel mig ekki eiga einkarétt
á galdrasögunni. Á sama hátt
fer því fjarri að þeir Magnús
og Ragnar eigi einkarétt á
samskiptasögu Spánverja og
Íslendinga.  Eins og þeir benda
réttilega á er hvalveiðisagan
ekki svo háð sjálfum Spán-
verjavígunum. Hinsvegar
tengjast Spánverjavígin ýms-
um öðrum sögulegum þáttum
hér við Ísafjarðardjúp, þ.á.m.
verslunarsögunni og réttar-
farssögunni í gegnum menn á
borð við Ara í Ögri, Jón Guð-
mundsson lærða o.fl..

Síðast en ekki síst skal á
það bent að Spánverjavígin
1615 áttu sér stað í Ísafjarðar-
djúpi en ekki á Ströndum. Það
út af fyrir sig gefur tilefni til
þess að huga sérstaklega að

Þann 7. febrúar sl birtist grein
í BB eftir þá Magnús Rafnsson
og Ragnar Eðvarðsson undir
yfirskriftinni „Að finna aftur upp
hjólið“. Þar gera þeir athuga-
semdir við áform um stofnun
söguseturs um Spánverjavígin
1615. Er helst á þeim félögum
að skilja að þeirra eigin rann-
sóknir á minjum um hvalveið-
ar Baska á Vestfjörðum gefi
þeim einkarétt á öllu sem við-
kemur samskiptum Spánverja
við landsmenn á 17. öld.

Sjálfir segjast þeir ætla að
setja upp sýningu á hvalveiði-
sögunni þar sem komið verði
inn á Spáverjavígin. Í ljósi
þess er athyglisvert að sjá hve
lítið þeir gera úr Spánverja-
vígunum í sögulegu samhengi.
Sá ami sem þeir virðast hafa
af því að þessum atburðum
verði gerð skil hér norðan
Steingrímsfjarðarheiðar kem-
ur því „spánskt” fyrir sjónir.

Magnús og Ragnar segjast
tala fyrir munn Strandagaldurs
og Náttúrustofu Vestfjarða.
Við eftirgrennslan kemur í ljós
að þeir hafa ekki umboð til að

Héraðsrígur um kjötkatlana

Ísafjarðarbær er eitt tólf
sveitarfélaga sem boðin hefur
verið þátttaka í tilraunaverk-
efni þar sem kerfisbundinn
samanburður er gerður á lyk-
iltölum vegna grunnskóla-
halds. Markmiðið er að móta
og þróa aðferðarfræði við
verkefnið áður en það verður
gert að valkosti fyrir öll sveit-
arfélög landsins. „Ávinningur
Ísafjarðarbæjar af þátttöku í
verkefninu er sá að sveitarfé-
lagið fær niðurstöður úr könn-
unum og gagnaöflun á ýmsum
þáttum er tengjast grunnskól-

anum og í framhaldinu sam-
ræður og samstarf við sveitar-
félög sem eru að fást við sama
verkefni á svipuðum forsend-
um“, segir í bréfi frá samband-
inu.

Samband íslenskra sveitar-
félaga ýtti verkefninu úr vör á
síðasta ári, með fjórum sveit-
arfélögum, en nú hefst önnur
umferð þess og vill sambandið
fjölga þátttakendum í tólf.
Auk Ísafjarðarbæjar er Fljót-
dalshéraði og Borgarbyggð
boðin þátttaka og þá í sam-
starfi sveitarfélaga þvert á

landshluta. Á Suðurlandi er
Bláskógabyggð, Skaftárhreppi
og sveitarfélögunum Árborg
og Ölfusi boðin þátttaka. Að
síðustu er Grindavíkurbæ,
Sandgerðisbæ, Reykjanesbæ
og sveitarfélögunum Garði og
Vogum boðin þátttaka í sam-
starfi á Suðurnesjum.

Öll sveitarfélög nota sömu
mælitæki en vinna saman í
þremur hópum. Þannig verði
til samstarfsnet sveitarfélaga
á Suðurnesjum með fimm
sveitarfélögum, annað á Suð-
urlandi með fjórum sveitarfé-

lögum og eitt samstarfsnet
þriggja sveitarfélaga þvert á
landshluta með fleiri en tvo
grunnskóla og ólíka stærð
skóla. „Með þessari skipan tel-
ur sambandið að hlúð sé að
samstarfi sveitarfélaga við
þessa vinnu bæði á grundvelli
nágrannasamvinnu og eins á
grundvelli sameiginlegra þátta
í skólastarfi, og vonast til þess
að það styrki verkefnið enn
frekar“, segir í bréfi sambands-
ins. Bæjarráð Ísafjarðar hefur
samþykkti að taka þátt í verk-
efninu.          – thelma@bb.is

Ísafjarðarbæ boðin þátttaka í tilrauna-
verkefni um samanburð grunnskóla
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Mikið fjör hjá
Grunnvíkingum

Um 150 manns sóttu þorra-
blót Grunnvíkinga sem haldið
var í félagsheimilinu í Hnífs-
dal á laugardag. „Það var rosa
fjör eins og alltaf“, segir Elín
Ólafsdóttir, formaður skemmti-
nefndar. Aðspurð um afföll
vegna veðurs segir Elín að
það sé nú bara betra hjá Grunn-
víkingum ef veðurspáin er
slæm. „Við erum ýmsu vön

frá því fyrir 40 árum þegar
það tók 12 tíma fyrir blótsgesti
að komast heim en Grunnvík-
ingafélagið var einmitt að
halda blót þegar mannskæða
veðrið var í Djúpinu fyrir fjór-
um áratugum og var þess minnst
á laugardag.“

Að venju var boðið upp á
heimatilbúin skemmtiatriði og
meðal annars kom þar fram

Flæðareyris Nex Top Model
og svo voru fluttar gamanvísur
sem Guðríður Sigurðardóttir
hafði samið. Gestir komu með
vel útilátin trog að heiman og
að borðhaldi loknu lék Hjóna-
bandið fyrir dansi.

Félagið var stofnað fyrir
rúmlega hálfri öld síðan og
frá upphafi verið haldin árs-
hátíð eða þorrablót árlega.
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Mannlífið

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er fimm ára gömul, 200
ltr. frystikista. Notuð í sex mán-
uði á ári. Verð kr. 30-35 þúsund.
Uppl. í síma 863 3591.

Gigtarfólk! Er ekki kominn tími
til að hittast og spjalla. Hittumst
í Edinborg mánudaginn 18. febr.
kl. 20. Uppl. gefa Þorbjörg í síma
892 7550 og Dagný í síma 847
1633.

Árgangur ´64. Hittumst á Kaffi
Edinborg föstudaginn 15. febr.
kl. 18:00.

Til sölu eða leigu er húseignin
að Hrunastíg á Þingeyri. Uppl.
gefur Gróa í símum 456 8285,
847 8592 eða 451 3336.

iPod Nano, 8 gb., svartur, tap-
aðist að morgni fimmtudags-
ins 24. janúar fyrir utan/eða inni
í íþróttahúsinu á Torfnesi, eftir
tónleika Sinfóníuhljómsveitar-
innar. Finnandi hafi samband í
síma 456 4901 eða 849 8813.

Til sölu er Ski-Doo Mach Z 1000
snjósleði, árg. 2005, ekinn 2.900
km. Verð kr. 850 þús. Upplýs. í
síma 861 4681.

Til sölu eru fjögur ný 13" nagla-
dekk. Uppl. í síma 456 3667.

Eldri borgarar ath! Bingó verð-
ur haldið í Safnaðarheimilinu
þriðjudaginn 19. febrúar kl. 14.

Til sölu er Subaru Legacy Wag-
on, 4x4, árg. 98. Verð kr. 200
þús. í peningum og yfirtaka á
láni. Bíll í toppstandi. Er til í að
taka ódýrari bíl upp í. Upplýs-
ingar í síma 892 7575.

Til sölu eru skíðabogar á bíl.
Henta bæði fyrir bretti og skíði.
Á bogunum eru lásar. Uppl. í
síma 456 3929 og 866 5480.

Til sölu er dökkbrúnn, 3ja sæta
leðursófi, tæplega fimm ára
gamall og mjög vel með farinn.
Selst á góðu verði. Uppl. gefur
Ásthildur í síma 898 8828.

Smáauglýsingasíminn er 456
4560

Sama gjald fyrir vistun umfram sex klukkustundirSama gjald fyrir vistun umfram sex klukkustundirSama gjald fyrir vistun umfram sex klukkustundirSama gjald fyrir vistun umfram sex klukkustundirSama gjald fyrir vistun umfram sex klukkustundir
Fræðslu- og tómstundanefnd Súðavíkurhrepps hefur lagt til við sveit-

arstjórn að gjald fyrir leikskóladvöl barna sem búa utan sveitarfélagsins
verði 2.607 kr. fyrir eina klukkustund, 10.425 fyrir fjórar klst. og

20.850 kr. fyrir átta klst. vistun. Í gjaldskrá hreppsins má sjá að þetta er
sama gjald og foreldrar barna í hreppnum greiða fyrir vistun umfram sex
klst. á dag, en eins og komið hefur fram er leikskólinn Kofrasel í Súðavík

gjaldfrjáls fyrir börn á leikskólaaldri í sex klukkustundir á dag.

Sæll er sá maður sem hef-
ur yndi af lögmáli Drottins
Nýir trúboðar hafa flust til

Ísafjarðar og tekið við sem
vottar Jehóva. Þau Christina
og Simon Kjeldsen hafa verið
í bænum frá því um jólin og
segja að sér lítist mjög vel á.
Áður en þau fluttust til Ísa-
fjarðar voru þau á Selfossi í
rúm fimm ár og segja að það
sé óvíst hve lengi þau muni
verða hér vestra.

Vottar Jehóva hafa vígt sig
Guði til að gera vilja hans og
þeir reyna að standa við það
vígsluheit. Þeir leitast við að
láta orð Guðs og heilagan anda
hans leiða sig í öllu sem þeir
gera. Vottarnir láta sig varða
velferð annarra og vilja gjarn-
an stuðla að friði og skilningi
milli manna. Þá langar til að
upplýsa aðra um hverjir þeir
séu, um trú sína, starfsemi og
afstöðu til mannlífsins og heims-
ins.

Blaðamann bæjarins besta
langaði til þess að forvitnast
meira um nýju trúboðana og
tók þá á spjall.

– Hvernig var að vera á Sel-
fossi?

„Það var mjög fínt. En það
er mikil tilbreyting að koma
hingað þar sem fjöllin eru svo
nálægt manni. Sem er mjög
skemmtilegt, segir Christina.

– Hvað kom til að þið ákváð-
uð að koma til Íslands?

„Í þessu starfi vill maður
vera þar sem maður getur rætt
við fólk og það er allt öðruvísi
í Danmörku“, segir Christina.

„Þar hafa vottarnir predikað
mun lengur eða frá því um þar
síðustu aldamót, það má því
segja að það sé meiri þörf á
Íslandi og í öðrum löndum“,
segir Simon

„Spurningin var bara hvert
við vildum fara og vissulega
heillaði að fara til Afríku eða
á einhvern annan framandi
stað en við ákváðum að prufa
að fara til Íslands. Einn trú-
bróðir okkar í Danmörku hafði
verið á Íslandi fyrir fjölda ára,
allt frá því að fyrst var byrjað
að predika hérlendis, og hann
var alltaf að dásama Ísland.
Hann sagði landið hafa verið
einn frábærasta stað heims og
við hugsuðum með okkur að
kannski væri það enn svo við
ákváðum að skella okkur en
þó tímabundið. Ég sagði við
Simon að ég skildi prófa að
vera á Íslandi í eitt ár og ef mér
líkaði það ekki værum við far-
in. Það yrði þá enginn ósigur
að fara heim eftir þann tíma
þar sem við ætluðum að vera

svo stutt. En nú eru liðin sjö og
hálft ár og hér erum við enn,
segir Christina og hlær. „Okk-
ur líður mjög vel á Íslandi,
hér er skemmtilegt fólk og
ekki mikið um fordóma.“

„Það er meiri virðing borin
fyrir biblíunni hér en í Dan-
mörku. Úti er meiri áhugi fyrir
austrænum trúarbrögðum en
á Íslandi er kristið samfélag
sem hentar okkur afar vel“,
segir Simon.

„Í Danmörku er kristin þjóð,
eins og hér, en þar er fólk með
biblíuna hjá sér uppi í hillu og
svo er hún þar ósnert. Við reyn-
um að fá fólk til að taka bibl-
íuna niður og sjá hvað hún
inniheldur. Okkar starf bygg-
ist á biblíunni. Við reynum að
forðast það sem maðurinn hef-
ur bætt við biblíuna, en það er
margt sem bætt hefur verið
við kristna trú í seinni tíð bara
af því að það hentaði á hverj-
um tíma. Af því að menn vildu
sniðganga eitthvað sem þeim
þótti erfitt og fara auðveldari
leið“, segir Christina.

„Við reynum að komast
eins nálægt frumkristinni trú
og hægt er. Eins og trúin var
rétt eftir að Jesú dó. Við viljum
komast eins nálægt guðsorði
og hægt er. Sumt er nauðsyn-
legt að túlka en við reynum að
forðast túlkanir eins mikið og
hægt er“, segir Simon.

„Sem dæmi þá segir biblían
okkur að taka okkur ekki vopn
í hönd og við tökum það mjög
bókstaflega. Við viljum ekki
taka þátt í hernaði á neinn
hátt, t.d. viljum við ekki vinna
í vopnaverksmiðju eða neinu
sem stuðlar að hernaði. Með
því erum við ekki að segja að
maður í stríði sé verri maður
heldur er þetta er okkar trú“,
segir Christina.

„Það er ekki okkar að dæma
um það. Í 30 löndum er starf
okkar bannað einmitt af því
að við erum óhlutdræg og fá-
umst ekki til þess að taka af-
stöðu með eða á móti ákveðn-
um stjórnmálaflokki o.s. frv.
Við neitum alfarið að drepa
annan mann eða taka þátt í
einhverju sem mun leiða til
þess að einhver láti lífið.“

– Hvað er trúflokkurinn ykk-
ar stór, hversu margir virkir
meðlimir eru í Vottum Je-
hóva?

„Sautján milljónir manns
sóttu fjölmennustu samkom-
una okkar á síðasta ári en þar
sem við teljum bara þá sem
eru virkir, sem sagt þá sem

boða trúna, erum við rúmar
sex milljónir. Það er samt
nokkuð gott ef litið er til þess
að í flestum trúfélögum eru
ekki aðeins taldir virkir með-
limir. Til dæmis ef við tökum
kaþólsku trúna sem dæmi,
sem er stærsti kristni trúflokk-
urinn þá nær hún ekki milljón
í virkum meðlimum. Ég las
það a.m.k. einu sinni að þeir
væru hátt í 900 þúsund á með-
an við náum hátt í sjö millj-
ónir“, segir Simon.

„Hversu margir meðlimir
eru á Íslandi?

„Þeir voru um rúmlega þrjú
hundruð á síðasta ári og hafði
þá fjölgað um 6% á milli ára.
Hópurinn fer því stækkandi,
ekki ört kannski en örugg-
lega“, segir Simon.

Val fyrir lífstíð
„Það tekur tíma að gerast

vottur. Hjá flestum tekur það
um fimm eða sex ár. Fyrsta
árið hefur maður einhvern
áhuga á biblíunni en bara sem
venjulegur maður og þiggur
boðið um að skoða biblíuna
nánar. Maður tekur sér góðan
tíma í að kynna sér hana til
hlítar. Svo þarf að gera ýmsar
breytingar. Til dæmis reykir
enginn vottur Jehóva og ef
við erum í sambúð þá erum
við giftir. Það er langt ferli
áður en maður ákveður að láta
skíra sig, segir Simon.

– Hvað voru þið gömul þeg-
ar þið skírðust?

„Nú eru foreldrar mínir
vottar líka svo ég hef alla ævi
þekkt þetta líf en ég var 16 ára
þegar á ákvað að þetta væri
það líf sem ég vildi líka. Þetta
er stór ákvörðun og eins og
með hjónaband þá ætlast mað-
ur til að hún endist ævilangt.
Maður verður ekki vottur  bara
af því að foreldrar manns eru
það. Maður velur það sjálfur“,
segir Christina.

Smábörn eru ekki skírð hjá
okkur þar sem börn geta ekki
valið sjálf hvort þetta sé það
sem þau vilja. Flestir þeirra
sem alast upp hjá vottafjöl-
skyldu og vilja svo sjálfir ger-
ast votta láta skíra sig á seinni
unglingsárunum, frá 16 til 20
ára, segir Simon.

– En hvetja foreldrarnir ekki
börnin sín að gerast vottar?

„Þeim finnst það auðvitað
það besta annars hefðu þau
ekki valið þessa leið sjálf og
maður fer með foreldrum sín-
um á samkomur og þess hátt-

ar. En einhvern tímann þarf
maður að taka ákvörðun hvort
þetta sé það sem maður vill
eða hvort það sé eitthvað ann-
að. Foreldrar manns virða svo
ákvörðun manns“, segir Christ-
ina.

„Þetta er misjafnt, t.d. valdi
bróðir Christinu að gerast ekki
vottur og systir mín valdi það
mjög seint að gerast vottur.
Þetta er bara eins og í hvaða
fjölskyldu sem er. Faðirinn er
kannski lögfræðingur og von-
ar að sonur sinn fari sömu leið
en svo velur hann kannski ekki
eitthvað“, segir Simon.

Predika 130
klst. í viku

– Hvernig er daglegt líf hjá
vottum, hvernig er venjulegur
dagur hjá ykkur?

„Nú höfum við verið send
til Ísafjarðar sem trúboðar en
við þurfum einnig að finna
okkur vinnu þar sem trúboða-
vinnan er sjálfboðavinna og
maður þarf að eiga salt í graut-
inn. Við erum búin að skuld-
binda okkur til að predika 130
klukkustundir í mánuði sem
felst í því að við bönkum upp
á hjá fólki og bjóðum því upp
á ókeypis biblíukynningu,
segir Simon.

„Þetta er það sem við höfum
valið að gera en flestir vottar
predika aðeins nokkrar klukku-
stundir í viku þar sem þeir eru
að vinna og sinna fjölskyld-
unni og öllu sem í því felst“,
útskýrir Christina.

„Dagurinn hjá okkur byrjar
á því að við lesum smá í biblí-
unni“, segir Christina.

„Og á kvöldin erum við
stundum í tölvuleikjum þar
sem við horfum ekki mikið á
sjónvarp, en við erum mjög
skrítin og finnst ekki mikið
varið í sjónvarpsdagskrána.
Mér er svo sem sama hver
verður næsta ofurfyrirsæta
Kanada“, skýtur Simon að
með glott um vör.

Sumir halda að við liggjum
yfir biblíunni frá morgni til
kvölds en það gerum við ekki,
segir Christina.

Eigið þið ykkur uppáhalds-
kafla í biblíunni?

Stórt er spurt. Ég les mikið
einn af sálmunum sem er upp-
skrift hamingjunnar. „Sæll er
sá maður sem hefur yndi af
lögmáli Drottins og hugleiðir
lögmál hans dag og nótt. Hann
er sem tré sem gróðursett er

hjá rennandi lækjum og ber
ávöxt sinn á réttum tíma. Blöð
hans visna ekki. Allt sem hann
gjörir lánast honum.“

Þetta höfðar mjög mikið til
mín og hver vill ekki að allt
sem hann gerir gangi upp?,
segir Christina.

Það fer nú eiginlega eftir
skapi hver uppáhaldskaflinn
minn er en sem barn þá var
þetta það eina sem ég kunni
utanbókar og enn í dag hef ég
mikið dálæti á því. Jesús boðar
menn til að fara út og predika
sitt orð. Síðustu tíu árin hef ég
líka haft mikið dálæti á og
reynt að fara eftir því þegar
sagt er að hvað sem við gerum
eigum við að gera eins og Guð
eigi í hlut. Við eigum að skila
vinnu okkar af okkur eins og
við værum að gera það fyrir
Guð, segir Simon.

Er predikunarsvæðið ykkar
allir norðanverðir Vestfirðir?

Já það má segja það. Frá
Súðavík til Þingeyrar. Vottar
Jehóva fara eftir sömu dag-
skránni hvar sem er út um
allan heim. Á samkomu á Ísa-
firði er sama umræðuefni og
er í sömu viku út í Ástralíu
eða New York, segir Simon.

„Samkomur okkar eru mjög
léttar og þægilegar. Það er einn
sem leiðir umræðuefnið en
hinir taka þátt eins og þeir
vilja. Börn jafnt sem gamal-
menni geta tekið þátt“, segir
Christina.

„Já við erum ekki með
ræðuhald yfir fjöldanum þar
sem við segjum öllum hvað
þeir eigi að gera. Heldur er
þetta meira svona samtal milli
þeirra sem taka þátt“, segir Simon.

Eigum að eyða
meiri tíma með
fjölskyldunni

– Vottar halda ekki jól, af
hverju er það?

„Jesús bað kristna menn um
að halda upp á afmæli dauða
hans og það gerum við hverja
páska“, segir Christina.

„Við höldum látlaust upp á
það. Við notum brauð og vín
sem tákn yfir líkama Krists
og blóð eins og hann gerði.
Svo er söngur og bæn. Í ár
rennur dauðadagurinn upp
þann 22. mars og þá munu
Vottar um allan heim minnast
þess að Jesús dó fyrir okkur“,
segir Simon.

„Jólin eru tökusiður. Eins
og hér á Norðurlöndunum

Alls svöruðu 796.Alls svöruðu 796.Alls svöruðu 796.Alls svöruðu 796.Alls svöruðu 796.
Já sögðu 595 eða 75%Já sögðu 595 eða 75%Já sögðu 595 eða 75%Já sögðu 595 eða 75%Já sögðu 595 eða 75%

Nei sögðu 201 eða 25%Nei sögðu 201 eða 25%Nei sögðu 201 eða 25%Nei sögðu 201 eða 25%Nei sögðu 201 eða 25%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Er mikilvægt að hægtEr mikilvægt að hægtEr mikilvægt að hægtEr mikilvægt að hægtEr mikilvægt að hægt
sé að fljúga millilandaflugsé að fljúga millilandaflugsé að fljúga millilandaflugsé að fljúga millilandaflugsé að fljúga millilandaflug

til og frá Ísafirði?til og frá Ísafirði?til og frá Ísafirði?til og frá Ísafirði?til og frá Ísafirði?

Átök í heima-
húsi á Ísafirði

Aðfararnótt föstudags
var lögregla kölluð að

heimahúsi á Ísafirði þar
sem fjórir menn slógust

eða voru taldir slást með
brotnum flöskum og öðru

lauslegu. Þegar lögreglu-
menn komu á staðinn voru
tveir þeirra horfnir af vett-

vangi. Hinir tveir voru
fluttir á sjúkrahús til að-
hlynningar, en þeir voru

báðir með áverka á höfði.
Málið er rannsakað sem

meiriháttar líkamsárás
vegna þeirra vopna sem

talið er að hafi verið
notuð.
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Vetrarleikar fyrir börn á ÍsafirðiVetrarleikar fyrir börn á ÍsafirðiVetrarleikar fyrir börn á ÍsafirðiVetrarleikar fyrir börn á ÍsafirðiVetrarleikar fyrir börn á Ísafirði
Púkamót Glitnis, fyrir börn 12 ára og yngri, verður haldið á Ísafirði dagana 23.-24. febrúar.
Á annað hundrað börn tóku þátt í vetrarleikum Skíðafélags Ísfirðinga og Glitnis er þeir voru
haldnir í fyrsta sinn í fyrra en mótshaldið þótti heppnast einstaklega vel. Keppt verður í
alpagreinum, norrænum greinum og á snjóbrettum. Verðlaun verða veitt fyrir árangur í
báðum greinum og einnig fyrir bestan árangur samanlagt. Verðlaunaafhending fer fram í
fjallinu og á laugardagskvöldinu verður kvöldvaka og ball. Allir þátttakendur fá einhvern
glaðning að því er fram kemur á vef Skíðafélagsins verður lögð áhersla á skemmtun og gleði.

voru jólin áður hátíð Ásatrúar-
manna. Svo þegar þeir fóru
að predika úti í heimi var
ákveðið að kalla hátíðina eitt-
hvað annað og gera hana að
kristnum atburði. Hér er hún
enn kölluð jól en eins og í
Englandi heitir hún Christmas
eða messa Krists. Við viljum
ekki taka upp neitt sem ekki
er eins og það var upprunalega
í biblíunni. Við erum líka
nokkuð viss um að Jesús hefði
ekki viljað það heldur þar sem
hann bað mennina aðeins um
að minnast dauða síns“, segir
Simon.

„Við erum samt sammála
því að það er mjög mikilvægt
að hann fæddist, annars hefði
hann ekki getað gert allt sem
hann gerði,“ segir Christina.

„En það segir ekki í biblí-
unni hvenær árs hann fæddist,
en hins vegar vitum við ná-
kvæmlega hvenær hann dó.
Hins vegar er sagt mikið frá
því þegar hann var að predika
og við reynum að líkja eftir
aðferðum hans þegar við erum
að predika. En svo er sagt frá
því að hann dó í okkar þágu.

En auðvitað kunnum við vel
að meta frídaga“, segir Simon
kíminn.

„Hugmyndin að baki jól-
anna er góð, að eyða meiri
tíma með fjölskyldunni en í
dag snúast jólin meira um að
koma öllu í verk sem þarf að
gera og undirbúningur hátíð-
arinnar fer í stress og verslun-
aræði. Biblían segir okkur að
eyða alltaf tíma með fjölskyld-

unni okkar og ekki bara einu
sinni á ári við hátíðlegt tilefni.
Að nýta allan þann tíma sem
við höfum til þess að vera
með börnum okkar, segir Sim-
on.

„Í dag er það algengt að
börn séu bara inn í herbergi
og rétt skjótist fram til að fá
sér að borða. Fólk finnst það
ekki hafa tíma til að sinna
þeim en maður verður bara að
taka sér tíma. Þetta er eins og
í hjónabandi. Maður þarf að
eyða tíma með makanum sín-
um til þess að hjónabandið
gangi upp“, segir Christina.

„Hjónaskilnaðir eiga sér
stað innan okkar hóps líka en
það er mjög sjaldan að fólk
velji það. Hvatningin er sú að
fólk eigi að geta unnið úr

vandamálum sínum og hjón-
um í erfiðleikum er hjálpað á
allan þann hátt sem unnt er“,
segir Simon.

„Söfnuðurinn verður eins
og fjölskylda manns. Við
lítum á trúsystkin okkar sem
fjölskyldu okkar. Þar sem
vottar um allt eru tengdir og
ef þú spyrð sömu spurningu í
Kína eins og í Ástralíu þá
færðu sömu svörin“, segir
Christina.

Að viðtalinu loknu fékk
blaðamaður sýningartúr um
myndarlegan samkomusal
Vottana að Aðalstræti 15 þar
sem þau hafa aðsetur en svo
kvaddi hann og leyfði vottun-
um að halda áfram sínu dag-
lega starfi.

– thelma@bb.is

Miklar fokskemmdir urðu
á hlöðu í Neðri-Breiðadal í
Önundarfirði aðfararnótt laug-
ardags. „Ég var ekki heima en
frétti af þessu á laugardag“,
segir Halldór Mikkaelsson,
húseigandi. Aðspurður um
tjón segist Halldór ómögulega
geta getið sér til um hversu

mikið það er. Þá hafi verið
búið að fjarlægja mesta brakið
þegar hann kom heim og
næstu skref eru að reyna loka
gatinu en eins og sjá má á
meðfylgjandi mynd Páls Ön-
undarsonar er meirihluti þaks-
ins horfinn.

– thelma@bb.is

Miklar fokskemmd-
ir í Önundarfirði

 Miklar skemmdir urðu á hlöðunni.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Kristín Guðnadóttir á Ísafirði

Gómsæt grænmetissúpa
Sælkeri vikunnar býður upp

á dýrindis grænmetissúpu sem
Kristín segir að sé afar góð í
kuldanum. Ekki veitir af þar
sem vetur konungur hefur ansi
vel hreiðrað um sig á landinu
um þessar mundir. Súpan er
matarmikil, holl og bragðgóð
og getur því ekki klikkað.

Gómsæt grænmetissúpa
1 stk laukur
2 stk gulrætur
1 sellerísstöngul
3 kartöflur (afhýddar)
½ blómkálshöfuð
3 hvítlauksrif
Matarolía til steikingar
1 ½ l vatn
4 grænmetisteningar
400 g tómatar í dós
3 msk tómatþykkni
Pipar eftir smekk
Salt eftir smekk
2 dl pastafiðrildi

2 msl ferks steinselja
3 msk parmesanostur

Saxið lauk, sneiðið gulrætur
og sellerí og skerið kartöflur í
litla bita. Skerið blómkál í lítil
búnt. Merjið eða saxið hvít-
lauk. Hitið olíu í stórum potti
og léttsteikið lauk og hvítlauk.
Setjið allt niðurskorið græn-
meti í pottinn og látið krauma
í 2-3 mínútur. Bætið vatni og
grænmetisteningum, niður-
soðnum tómötum og tómat-
þykkni út í. Kryddið með salti
og pipar. Látið súpuna sjóða í
um 20 mínútur og bætið pasta-
fiðrildunum út í síðustu 10
mín.

Stráið saxaðri steinselju og
parmesanosti yfir rétt áður en
hún er borin fram.

Ég skora á Aðalbjörgu
Pálsdóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðlæg átt, 8-15 m/s og
rigning eða súld sunnan- og vestanlands, en

úrkomulítið norðaustantil. Hiti 2-7 stig. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á
laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Ákveðin suðvestanátt og rigning, en
úrkomulítið norðaustantil. Milt veður. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á
sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: Ákveðin suðvestanátt og rigning, en

úrkomulítið norðaustantil. Milt veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Byggingarleyfi sumarbústað-
ar í Tunguskógi fellt út gildi
Úrskurðarnefnd skipulags-

og byggingamála hefur fellt
úr gildi þá ákvörðun umhverf-
isnefndar Ísafjarðarbæjar að
samþykkja byggingu sumar-
bústaðar á lóðinni nr. 62 í
Tunguskógi. Nefndin telur að
gefið hafi verið út bygginga-
leyfi á svæði þar sem ekki er í
gildi lögformlegt deiliskipu-
lag og því hefði þurft að
grenndarkynna umsóknina
áður en leyfið var veitt, en

það var ekki gert. Ástæða þess
að Úrskurðarnefndin telur að
ekki sé lögformlegt deili-
skipulag í gildi, er sú að í upp-
runalegum uppdrætti sem
gerður var af svæðinu árið
1960, og hefur verið litið á
sem ígildi deiluskipulags, sé
ekki gert ráð fyrir húsum á
lóðum nr. 62 og 64. Þeim hafi
verið bætt síðar á uppdráttinn
og segir úrskurðarnefndin að
ekki liggi fyrir í málinu að

þær viðbætur hafi fengið stað-
festingu sveitarstjórnar.

Forsaga málsins er sú að
þann 27. október 2004 var
lögð fram umsókn í umhverf-
isnefnd Ísafjarðarbæjar um að
fjarlægja sumarhús af lóðinni
nr. 62 í Tunguskógi og reisa
þar annað hús. Umhverfis-
nefndin lagði til við bæjar-
stjórn að erindið yrði sam-
þykkt.

Þegar framkvæmdir við

byggingu hússins á lóð nr. 62
hófust urðu nágrannar þess
áskynja að húsið væri mun
stærra en gert hafði verið ráð
fyrir. Einnig að lega þess væri
önnur en annarra húsa á svæð-
inu.

Nágrannar sættu sig ekki
við þau svör sem þeir fengu
frá bæjaryfirvöldum og kærðu
málið til Úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingamála.

– halfdan@bb.is Sumarbústaðurinn sem um ræðir er fyrir miðri mynd.

Mjög ósennilegt er að
niðurstaða Úrskurðar-
nefndar skipulags- og
byggingamála varðandi
byggingu sumarhús á lóð
nr. 62 í Tunguskógi muni
hafa nokkur áhrif á húsið
sem þar stendur. Þetta
segir Jóhann Birkir Helga-
son, yfirmaður tækni-
deildar Ísafjarðarbæjar.

„Ég held að næsta skref
í málinu sé að endurgera
það skipulag sem hefur
verið unnið eftir síðustu
50 árin og það gert lög-
formlegt“, segir Jóhann
Birkir, en úrskurður nefnd-
arinnar byggist á því að
ekki sé til lögformlegt
deiliskipulag fyrir lóðina.

Því hafi verið nauðsyn-
legt að grenndarkynna
umsókn um byggingar-
leyfi eða fá meðmæli
Skipulagsstofnunar áður
en leyfið var veitt, en
hvorugt var gert. Sumar-
húsið sem um ræðir var
reist fyrir hálfu þriðja ári
eftir að umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar hafði veitt
leyfi fyrir byggingunni.

 – halfdan@bb.is

Ólíklegt að
niðurstaðan

hafi áhrif

Dagur leikskólans var í síðustu viku og af því tilefni var börnum á Eyrarskjóli á Ísafirði boðið í kakódrykkju
utandyra. Kakóið var lagað á eldstæði sem starfsfólk leikskólans hlóð í haust, og stærstu strákarnir á leikskólanum
aðstoðuðu við að moka niður á hlóðirnar. „Við höfum verið mikið með útikennslu að undanförnu og förum með
börnin út í öllum veðrum. Við erum að reyna að efla þau í útiveru, en það er hægt að kenna hvað sem er úti, meira
að segja stærðfræði“, segir Jóna Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri á Eyrarskjóli. „Við höfum gert þetta áður, við
buðum upp á útikakó síðasta daginn fyrir jól. Börnin taka þessu mjög vel. Þetta er besta kakó í heimi, miklu betra
að fá það af eldstæði heldur en úr einhverri könnu“, segir Jóna Lind.                                              – halfdan@bb.is

Eldsoðið kakó á Degi leikskólans

Sex hundruð milljónir í framkvæmdir
Rúmlega 450 milljónir fara

í framkvæmdir hjá Ísafjarðar-
bæ á þessu ári, eða 600 millj-
ónir ef bætt er við þátttöku
ríkisins við ýmsar framkvæmd-
ir. Að sögn Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, eru stórar framkvæmdir
framundan í ár og á næstu
árum því þessu til viðbótar er
jarðgangagerð milli Hnífsdals
og Bolungarvíkur, vegagerð í
Ísafjarðardjúpi og undirbún-
ingur jarðganga milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar. Munu
þessar framkvæmdir hafa í för
með sér fjölda nýrra starfa og
margfeldisáhrif á samfélagið.

Stærstu framkvæmdirnar
eru undirbúningur sundlaugar
og framkvæmdir við nýbygg-
ingu Grunnskólans á Ísafirði
en þeim á að ljúka í ár og
stefnt er að því að nýja hús-
næðið verði tekið í notkun í
byrjun næsta skólaár. „Þetta
tvennt hljóðar upp á 300 millj-
ónir og að auki fara 100 millj-
ónir í hafnarmálin. Restin deil-
ist svo niður á ýmsar fram-
kvæmdir“, segir Halldór.

Þótt sumar framkvæmdirn-
ar sem um ræðir taka fleiri en
eitt ár segir Halldór að 600
milljónir fari í framkvæmdir
á árinu 2008.

Ný sundlaug, snjófallsvörn

fyrir ofan útihurðir leikskól-
ans Sólborgar og uppsetning
brunastiga við Grunnskólann
á Suðureyri eru meðal fram-
kvæmda sem Ísafjarðarbær
hyggst ráðast í á árinu. Yfir
80 mis umfangsmiklar fram-
kvæmdir er að finna á lista
bæjartæknifræðings, um fram-
kvæmdir Eignasjóðs í Ísa-
fjarðarbæ á árinu 2008, en rétt
er að taka fram að listinn er
ekki tæmandi.

Stærsta framkvæmdin er án
efa 25 metra sundlaug á Ísa-
firði en eins og greint hefur

verið frá verður um 50 millj-
ónum varið í hönnun mann-
virkisins á árinu. Þrátt fyrir
það eru töluverðar viðhalds-
framkvæmdir fyrirhugaðar í
Sundhöllinni á Ísafirði.

Langflestar framkvæmdirn-
ar á listanum tengjast viðhaldi
en þó nokkrar eru að kröfu
Vinnueftirlits ríkisins. Má þar
nefna að koma á upp reyk-
búnaði fyrir bílana á slökkvi-
stöðinni á Ísafirði og laga stiga
niður í kjallara í íþróttahúsinu
á Suðureyri.

– thelma@bb.is
Ljúka á framkvæmdum við nýbyggingu

Grunnskólans á Ísafirði á þessu ári.


