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Reksturinn er
góður en staðan ekki sterk
„Við glímum við þessa stærðaróhagkvæmni
auk minnkandi skatttekna og því er ekki að
leyna að staða fjármála Ísafjarðarbæjar er
ekki sterk. Við skilum rekstrarlegu tapi ár
eftir ár og það getur ekki gengið endalaust.“
Sjá opnuviðtal við Gísla Halldór Halldórsson,
bæjarfulltrúa.

Sigrún
slær í gegn

Áreiðanleiki raforkuafhendingar lægstur á Vestfjörðum
Áreiðanleiki raforkuafhendingar er lægstur á Vestfjörðum
samkvæmt áfangaskýrslu Landsnets um flutningskerfi Vestfjarða. „Vestfirðir eru tengdir
við 132 kV byggðalínuna með
lengstu geislatengingu flutningakerfisins sem liggur frá
Hrútatungu og inn að Mjólká.
Tengingin er um 162 km löng.
Slæm veðurskilyrði, einkum
á Mjólkurárlínu 1 valda oft
truflunum sem vara lengi
vegna fjarlægðar frá byggð
og erfiðrar aðkomu við slík
skilyrði“, segir í skýrslunni.
Flestar truflanir valda algjöru
straumleysi á Vestfjörðum.
„Þegar ekki er unnt að spennu-

setja línuna þegar í stað er
gripið til ræsingar á varaafli,
en varaafl er hlutfallslega mest
á Vestfjörðum borið saman við
önnur landsvæði“, segir í
skýrslu Landsnets.
Landsnet flytur orku til sjö
afhendingarstaða á Vestfjörðum. Heildar orkunotkun árið
2006 var 226 GWh en hlutur
forgangsorku var 139 GWH.
Öll raforka sem notuð er á
Vestfjörðum er þó ekki flutt
um kerfi Landsnets þar sem
nokkur framleiðsla er í vatnsaflsvirkjunum á svæðinu.
Þannig flutti Landsnet alls 179
GWH til afhendingarstaða
árið 2006 og 187,7 GWh árið

2005. Búist er við 8% aukningu í raforkunotkun á Vestfjörðum til ársins 2012.
Kostnaður vegna straumleysis á Vestfjörðum í kjölfar
truflana er lágur í samanburði
við þann samfélagslega kostnað sem straumleysið veldur
en hann er áætlaður rúmlega
440 milljónir króna undanfarin tvö ár. Að teknu tilliti til
vinnslu varaaflsstöðva lækkar
samfélagslegur kostnaður í
kjölfar straumleysis vegna
truflana í flutningskerfinu 140
milljónir króna árið 2005 og
80 milljónir árið 2006.
„Ef tekið er mið af álagsaukningunni næstu fimm árin

er ekki talin þörf á styrkingum
í flutningskerfinu til Vestfjarða. Þær niðurstöður miðast
við að flutningskerfið anni
öllu forgangsálagi á Vestfjörðum. Verði enn frekari
álagsaukning umfram það
sem spáð er í raforkuspá sýna
kerfisathuganir að langar flutningsleiðir takmarka álagsaukningu á svæðinu vegna lágrar
spennu á afhendingarstöðum.
Spennugæði við frekari álagsaukningu má bæta með uppsetningu þéttavirkja.
Að því er fram kemur í
skýrslunni hefur fjöldi uppbyggingaleiða verið skoðaður
í hermilíkani með það að

markmiði að bæta áreiðanleika raforkuafhendingar á
Vestfjörðum. „Framkvæmdir
sem stuðla að bættum áreiðanleika núverandi tenginga
munu allar hafa áhrif til lækkunar þar sem áreiðanleiki
flutningslína á Vestfjörðum er
langt undir meðaltali og í sumum tilvikum margfalt meiri
líkur á truflun en fyrir aðrar
línur í flutningskerfinu. Þannig má ætla að framkvæmdir
sem stuðla að bættum áreiðanleika núverandi lína geta
dregið talsvert úr straumleysi
á þessu svæði“, segir í skýrslunni.
– thelma@bb.is

Bolvíska söngkonan
Sigrún Pálmadóttir hefur
hlotið einróma lof gagnrýnenda og áheyrenda
fyrir hlutverk sitt í uppfærslu Íslensku óperunnar á La Traviata eftir Verdi,
sem frumsýnd var á föstudag. Sigrún fer með aðalhlutverk sýningarinnar og
túlkar gleðikonuna Víólettu Valéry, sem er fyrsta
hlutverk hennar á íslensku óperusviði en undanfarin ár hefur hún verið
fastráðin við óperuna í
Bonn í Þýskalandi.
„Sigrún Pálmadóttir í
titilhlutverkinu var stórkostleg og átti þessa sýningu algjörlega. Söngur
hennar var tæknilega fullkominn – hún hafði ekkert fyrir háum tónum, og
hver og einn einasti þeirra
var í fókus og söngflúrið
rann léttilega og áreynslulaust frá henni – rödd Sigrúnar steinliggur. En Sigrún gerði meira. Hún söng
af músíkölsku næmi sem
fór saman við eðlilegan
og blátt áfram leik. Hún
sýndi mikinn karakter og
reisn í hlutverki Traviötu;
enginn aumingjabragur
þar“, segir gagnrýnandi
Morgunblaðsins.
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Góður árangur hjá Stellu

Ýsuveiðar jukust lítillega
Ýsuveiðar í janúar jukust lítillega milli ára á Vestfjörðum sé einungis litið til landana í janúar.
Í nýliðnum mánuði veiddust 1.265 tonn, en 1.203 tonn á sama tíma í fyrra og nemur
aukningin liðlega 5 prósentum. Minna veiddist af steinbít, eða 326 tonn á móti 466 tonnum á sama tíma í fyrra. Þá komu á land 7 tonn af ufsa, 39 tonn af karfa, 9 tonn af hlýra,
27 tonn af löngu og blálöngu, 24 tonn af keilu, 11 af tindaskötu, 2 tonn af skötusel, 3
tonn af lúðu, 5 af skarkola og 4 tonn af þykkvalúru, 1 tonn af sandkola, 2 tonn af skráplúru og síðast en ekki síst 533 tonn af síld. Kemur þetta fram í tölum frá Hagstofu Íslands.

Flestir fluttu
frá Vestfjörðum
Fleiri fluttust hlutfallslega
frá Vestfjörðum en nokkru
öðru landsvæði á síðasta ári.
Samkvæmt tölum Hagstofunnar var flutningsjöfnuður
-36,7 á hverja 1.000 íbúa í
fjórðunginum. Langflestir
fluttu á höfuðborgarsvæðið
eða 359 af 600. Er það svipaður fjöldi og undanfarin
átta ár en flestir fluttu að
vestan til höfuðborgarsvæðisins árið 1996 þegar þeir
voru 630 talsins. Þá fluttu
84 Vestfirðingar til útlanda
árið 2007. Næst flestir völdu
Suðurnesin eða 89, því næst
var Norðurland-eystra vin-

sælasti valkosturinn en
þangað fluttu 53 frá Vestfjörðum og 51 valdi Vesturland.
Flestir fluttu frá Ísafirði
eða rúmlega 250 en því næst
voru Bolvíkingar eða tæplega 90. Fast á hæla þeirra
fylgja Patreksfirðingar en
75 fluttu þaðan og því næst
koma Flateyringar en þaðan
fluttu um 50. Þá fluttu tæplega 480 manns til Vestfjarða, flestir frá höfuðborgarsvæðinu eða 181 en því
næst frá útlöndum eða 155
manns.
– thelma@bb.is

Samdráttur undir landsmeðaltali

Alls komu tæp 1.300 tonn
af sjávarfangi á land í Bolungarvík í janúar, samanborið við ríflega 900 tonn á
sama tíma í fyrra. Skýrist
aukningin af 533 tonnum af
síld sem landað var í Bolungarvík í síðasta mánuði,
en samdráttur er í flestum
öðrum tegundum. Samdráttur í ýsu er um 7% og
vart marktækur þegar tekið
er mið af veðri og öðrum
óvissuþáttum.
Samdráttur í þorski nemur hins vegar um 23 prósent-

Ísfirska gönguskíðakonan Stella Hjaltadóttir tók þátt í skíðagöngukeppni í
Minneapolis í Bandaríkjunum í byrjun mánaðarins þar sem hún hafnaði í þriðja
sæti í sínum flokki. Hún varð tíunda af 56 konum í heildina á tímanum
1:32:25. Eftir að hafa verið fyrst íslenskra kvenna í 50 km í Fossavatnsgöngunni á síðasta ári vann hún sér rétt til að taka þátt í City of Lakes Loppet í ár.
Stella keppti í 25 km göngu sem bar yfirskriftina Hoigaard´s Classic en
gangan var hluti af City of Lakes Loppet sem fram fór helgina 2.-3. febrúar.

Jarðstrengur Bolungarvíkurlínu 2 lagður í jarðgöng
Jarðstrengur Bolungarvíkurlínu 2 verður lagður í fyrirhuguð göng milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar, en það er
liður endurnýjunarframkvæmdum Landsnets sem eiga að
bæta afhendingaröryggi raforku og draga úr straumleysi
á Vestfjörðum. Framkvæmdin
mun stytta tenginguna um
tæplega 5 km og auka áreiðanleika hennar verulega. Að
því er fram kemur í skýrslu
Landsnets um flutningskerfi
Vestfjarða er línan illa úr garði
gerð til að takast á við það
hlutverk sem henni er ætlað í
dag. Bolungarvíkurlína 1, sem
treyst er á varðandi flutning
til Bolungarvíkur, er með
óáreiðanlegustu loftlínum í
öllu flutningskerfi Landsnets.
„Bolungarvíkurlína 2 er að

stofni til frá árinu 1959 og
telst þar vera í flokki elstu
lína flutningskerfisins. Ljóst
þykir að línan þarfnast endurbóta en hún var upphaflega
byggð sem 11 kV lína og er
með grennri leiðara en þær
línur sem liggja frá Mjólká að
Ísafirði. Hún hefur síðan verið
spennuhækkuð með aukinni
einangrun, en vegna þess hve
lítið afl hún ber þá er hún ekki
höfð inni í daglegum rekstri. Í
stað þess er rafmagn til Bolungarvíkur í dag flutt um Bolungarvíkurlínu 1 en hún er
skv. truflanaskráningu sl. 10
ára með mestu truflanatíðni
allra lína á Vestfjörðum, eða
um 23 truflanir/ári á hverja
100 km“, segir í skýrslunni.
Áætlað er að leggja 66 kV
jarðstreng í þau göng milli

Bolungarvíkur og Ísafjarðar
en þar með má rífa núverandi
loftlínu auk þess sem flutningsleiðin styttist úr 16,5 km í
11,7 km. Strengurinn gerir það
mögulegt að reka flutningskerfið sem tengir Ísafjörð,
Breiðadal og Bolungarvík í
hringtengingu og eykur það
áreiðanleika afhendingar til
þessara afhendingarstaða.
Heildar framkvæmdakostnaður er áætlaður 220 milljónir
króna. Áætlað er að kostnaður
falli til árin 2008-2010. Landsnet hefur óskað eftir því við
Vegagerðina að gert verði ráð
fyrir strengnum í jarðgöng“,
segir í skýrslu Landsnets.
Þá stendur einnig til að
leggja hluta af Breiðadalslínu
1 í jarðstreng. „Strenglagning
hluta af Breiðadalslínu 1 í

göng sem Vegagerðin er nú
að undirbúa úr botni Arnarfjarðar yfir í Dýrafjörð myndi
leggja af erfiðasta hluta þeirrar
loftlínuleiðar sem nú liggur
milli Mjólkárvirkjunar og
Breiðadals en þar er um geislatengingu að ræða. Sú framkvæmd myndi einnig leiða til
aukins áreiðanleika afhendingar til Breiðadals, Ísafjarðar
og Bolungarvíkur“, segir í
skýrslunni.
Landsnet hefur ákveðið að
óska eftir því við Vegagerðina
að við hönnun og gerð jarðgangna milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar verði gert ráð fyrir
lagningu 66 kV jarðstrengs í
göngin. Framkvæmdin er ekki
á áætlun og hefur ekki verið
kostnaðarmetin.
– thelma@bb.is

um sem er þó talsvert undir
landsmeðaltali, en þorskveiðar hafa af skiljanlegum
ástæðum dregist verulega
saman um allt land eftir að
þorskaflamark var skorið
niður um þriðjung. Í nýliðnum mánuði komu einnig á
land í Bolungarvík 1 tonn
af karfa, 5 tonn af steinbít
og annað eins af hlýra, tonn
af löngu og 4 tonn af keilu.
Tölurnar eru unnar úr bráðabirgðatölum frá Hagstofu
Íslands.
– halfdan@bb.is

Ekki kvikað frá
forgangsröðun
Ekki verður kvikað frá
áherslum Fjórðungssambands Vestfirðinga um forgangsröðun samgönguverkefna fyrr en Fjórðungsþing
hefur fjallað um endurskoðaða stefnumótun í samgöngumálum Fjórðungssambandið hefur sent frá sér
fréttatilkynningu þess efnis.
Þar kemur fram að fastanefnd sambandsins hafi
verið falið að endurskoða
stefnumótun Fjórðungssambands Vestfirðinga í
samgöngumálum frá árinu
2004. Nefndin hefur komið
saman og hafið vinnu að
endurskoðun samgönguáætlunar.
Í starfi nefndarinnar er
horft til að áætlað er að um-

fjöllun Alþingis um samgöngumál fari fram á haustþingi 2008. Nefndin hefur
til hliðsjónar í starfi sínu
núverandi samgönguáætlun, samþykktir Fjórðungsþinga Vestfirðinga og samþykktir sveitarstjórna á
Vestfjörðum. Nefndin mun
einnig ræða við fagaðila og
auk eigin úttektar á vegakerfinu. Skýrsla nefndarinnar verður síðan lögð fyrir
Fjórðungsþing sem haldið
verður í byrjun september.
Í tilkynningunni segir að
mikilvægt sé að sameiginlegar áherslur sveitarfélaga
á Vestfjörðum samgönguáætlun komi fram á sama
tíma og málefnið er til umfjöllunar á Alþingi.

Frá Þingeyrarflugvelli.

Næturflug til Þingeyrar mögulegt
Svo gæti farið að sjónflug
að nóttu verði heimilað á Þingeyrarflugvelli, en samkvæmt
öryggisúttekt sem Flugstoðir
ohf. létu gera síðasta sumar
kemur fram að slíkt flug yrði
innan áhættumarka að því
gefnu að ráðist yrði í ákveðnar
endurbætur. Svo virðist sem
einungis sé verið að hugleiða
sjónflug að nóttu til, en ekki

blindflug eins og vonir margra
stóðu til þegar þáverandi samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, sagði að til stæði að
setja upp „fullkominn aðflugsbúnað“ myndu mælingar leiða
í ljós að slíkt væri hægt. Aðspurð um aðflugsbúnaðinn
segir Hrafnhildur Brynja Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi
Flugstoða, að félagið geti ekki

tjáð sig um þau orð ráðherra
þar sem ekki er vitað hvaða
búnað hann hafði í huga.
Til að sjónflug að nóttu
komi til greina á Þingeyrarflugvelli þarf skýjahæð að
vera meira en 600 metrar yfir
hæstu hindrun í aðflugi og
skyggni meira en 8 kílómetrar.
Þá munu Flugstoðir vinna að
því við endurskoðun flugmála-

áætlunar sem fram fer á þessu
ári að fá samþykki fyrir nauðsynlegum búnaði og ráðstöfunum í samræmi við niðurstöður nefndarinnar. Þar má
nefna varaaflstöð, fjögur hindrunarljós til viðvörunar á fjalllendi beggja vegna fjarðarins,
leiðbeiningaljós í fjarðarminni
og atriði sem varða verklagsreglur.
– halfdan@bb.is
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70% skólabarna æfir sund á Flateyri
Sundæfingar eru hafnar á Flateyri á vegum Sundfélagsins Vestra fyrir krakka. Nær 70% allra grunnskólabarna í
þorpinu stunda sundæfingar af kappi sem óhætt er að segja að sé met miðað við íbúatölu. „Þetta er verkefni
sem var í gangi í haust til prufu og gekk það vel að ákveðið var að halda áfram með það en nokkrir góðir
Flateyringar gerðu þessu verkefni kleift að fara í framkvæmd auk stuðnings frá HSV. En það eru vinir mínir
Sigrún Gerða, Lára og Siggi Hafberg sem eru allt í öllu og þeim að þakka að þetta verkefni er í gangi“, segir
Benedikt Sigurðsson, yfirþjálfari Vestra. Um er að ræða krakka á aldrinum 6-15 ára. Að sögn Benedikts hefur
mikil stemmning myndast í kringum æfingarnar og er iðulega fjöldi áhorfenda að fylgjast með æfingum.

Vilja vinna svæðaskipulag fyrir
land- og strandsvæði Vestfjarða
Nauðsynlegt er að skipulag
strandsvæða við Íslandsstrendur verði tekið til skoðunar að
mat Fjórðungssambands Vestfirðinga. Í umsögn sambandsins um frumvarp til breytinga
laga um stjórn fiskveiða vekur
FV athygli sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefndar Alþingis
á þessu. Á vegum Fjórðungs-

sambandsins er nú unnið að
undirbúningi að gerð svæðaskipulags sveitarfélaga á Vestfjörðum, samkvæmt samþykkt
51. Fjórðungsþings Vestfjarða.
Markmiðið er að sveitarfélög
á Vestfjörðum marki með þeim
hætti framtíðarsýn sem byggi
á samspili nýtingu náttúru,
þróunar efnahags og samfé-

lags á grunni sjálfbærrar þróunar.
„Við undirbúning þessa verkefnis á vegum Fjórðungssambandsins Vestfirðinga, hefur
sú spurning orðið áleitnari
hvort ekki beri að víkka út
þetta viðfangsefni skipulags
og mótunar framtíðarsýnar á
Vestfjörðum. Það er að segja,

að taka sama hátt til skipulag
hafssvæða sem liggja að ströndum Vestfjarða eins og tekið er
til við skipulag landssvæða“,
segir í umsögn Fjórðungssambandsins.
Afmörkun slíkra hafsvæða
frá landi liggur í grunninn frá
115 m frá stórstraumsfjöruborði eða netalögn. Afmörkun
til hafsins gæti hið minnsta
náð til þess svæðis sem liggur
innan grunnlínupunkta eins og
þeir eru skilgreindir í lögum
um landhelgi Íslands. „Það
sem kallar á slíkt skipulag er
vaxandi áhugi fyrir afnotum
af hafsvæðum. Hefðbundinn
réttur frá aldaöðli eru fiskimið
og siglingarleiðir. Nú þegar
má sjá ásókn í hafsvæði til
kvíaeldis, kræklingaeldis, sjóstangveiði og þess sem kalla
má óskerta sjávarsýn fyrir
byggingarlóðir eða vegna
ferðaþjónustu. Horft til framtíðar má einnig sjá fyrir virkjun sjávarstrauma og eða
bylgjuhreyfinga til orkuframleiðslu. Því er ekki að vænta

annars en umsvif aukist er
varða nýtingu strandsvæða og
blasir þá við að hér verður um
takmarkaða auðlind að ræða.
Innan landsvæðis vestfirskra
sveitarfélaga er lengsta samhangandi strandlengja á Íslandi, sem skorin er af fjörðum, víkum og flóum, auk
fjölda eyja og skera. Horft er
til þessa og vísan til framangreindrar stöðu, er eðlilegt að
taka til skoðunar að unnið
verði samhliða gerð svæðaskipulags fyrir land- og strandsvæði Vestfjarða. Hér er um
nýjan málaflokk að ræða og
ljóst að verkefni ríkisvalds og
sveitarfélaga skarast verulega.
Á árunum 2002 til 2004 var
starfshópur með fulltrúum
einna sex ráðuneyta auk fulltrúa frá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga að vinna að
þessu verkefni undir heitinu
Lögsaga sveitarfélaga til hafsins. Starfshópurinn lauk ekki
störfum og verkefnið hefur
ekki verið sett af stað að nýju.
Hér hefur verið bent á að um

verulegt hagsmunamál er fyrir
sveitarfélög á Vestfjörðum og
þau ættu að taka hér ákveðið
frumkvæði. Varpað hefur
verið fram þeirri hugmynd við
stjórnvöld að setja af stað
reynsluverkefni stjórnvalda
og sveitarfélaga á Vestfjörðum er taki samhliða gerð á
svæðaskipulags og skipulags
um strandsvæði sem liggja að
Vestfjörðum. Hugsanlega ætti
einnig að horfa til samstarfs
við sveitarfélög sem liggja við
sunnanverðan Breiðafjörð og
austanverðan Húnaflóa, auk
náins samstarfs með Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Meginmarkmið verkefnisins er einföldun stjórnsýslu.
Einnig ætti að skoða þetta mál
í samhengi við flutning verkefna og málaflokka ríkis og
sveitarfélaga. Markmiðið í því
samhengi, væri að færa ákvarðanatöku varðandi nýtingu
svæðisbundinna auðlinda heim
í hérað“, segir í umsögn Fjórðungssambandsins.
– thelma@bb.is

Styrkir til menningarstarfsemi
Undanfarið hafa tugir snjóflóða fallið á veginn milli Súðavíkur og Ísafjarðar
og vegfarendur verið í hættu, þegar vegurinn hefur á annað borð verið opinn.

Jarðgöng ekki kraftaverk
„Ég held að það séu einhver
tíu ár síðan ég lagði til að gera
ætti göng milli Ísafjarðar og
Álftafjarðar, þannig að ég er
lengi búinn að vera á þessari
skoðun“, segir Guðjón Arnar
Kristjánsson, þingmaður Frjálslynda flokksins. Að hans mati
hafi stjórnvöld litið á jarðgöng
sem einhverskonar kraftaverk,
en ekki part af venjulegri
vegagerð. „Að gera göng er
hefðbundin vegagerð sem er
til frambúðar. Jarðgöng eru
ekkert kraftaverk. Það er
skortur á að við tökum ákvarðanir í vegagerð sem nýtast til
framtíðar. Ég get nefnt þar
Óshlíðina. Hvað var búið að
eyða miklum peningum í allskyns tilraunastarfsemi áður en

menn áttuðu sig á því augljósa
að vegurinn yrði aldrei ásættanlegur“, segir Guðjón. Hann
nefnir einnig veginn um Klettsháls og segir að þar hefði átt
að gera göng. „Ég held að
allir skynsamir menn sjái að
vegurinn milli Ísafjarðar og
Súðavíkur er ekki boðlegur.
Menn geta ekki beðið eftir
stórslysi áður en ákvörðun
verður tekinn.“
Guðjón Arnar segir setja
eigi stefnuna á göngin og
vinna að undirbúningi markvisst. Hann telur að það eigi
að vera samfella í jarðgangagerð á Vestfjörðum. „Nú styttist í að byrjað verður á Bolungarvíkurgöngum og Dýrafjarðargöng komin á dagskrá.

Skynsemin segir manni að
fara ætti í göng til Súðavíkur í
beinu framhaldi. Það væri
skynsamlegt bæði fyrir verktakana sem bjóða í þessi verk
og ríkissjóð.“
Að mati Guðjóns hefur
skort verulega á skynsemi og
framtíðarsýn í vegagerð. Hann
nefnir sem dæmi að árið 1983
þegar hann var í framboði til
Alþingis með Sigurlaugu
Bjarnadóttur hafi þau lagt
áherslu á að þvera þyrfti Gilsfjörð og Dýrafjörð og gera
göng undir Breiðadalsheiði og
göng milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Fyrir 25 árum hafi
það þótt mikil bjartsýni þó öll
verkefnin séu komin í höfn í
dag.
– smari@bb.is

Menningarráð Vestfjarða auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki til menningarstarfs á Vestfjörðum. Úthlutað verður tvisvar
sinnum á árinu 2008. Tilgangur styrkjanna er að styrkja menningarstarfsemi og menningartengda ferðaþjónustu á Vestfjörðum.
Við fyrri úthlutun 2008 hefur Menningarráð Vestfjarða ákveðið
að litið verði sérstaklega til menningarverkefna sem fela í sér eftirtaldar áherslur:
· Nýsköpun á sviði lista og menningarstarfs.
· Verkefni er miða að fjölgun starfa.
· Samstarf milli menningarstofnana, byggðarlaga eða listgreina
og uppsetning viðburða á fleiri en einum stað.
· Verkefni sem stuðla að þátttöku barna, unglinga og eldri
borgara í listsköpun og menningarstarfsemi.
· Verkefni sem stuðla að eflingu fagþekkingar á sviði menningar
og lista.

Umsóknarfrestur er til 14. mars 2008.
Allar nánari upplýsingar og umsóknareyðublað sem skila þarf
umsóknum á, má finna á heimasíðu Menningarráðs Vestfjarða,
www.vestfirskmenning.is.
Allar nánari upplýsingar gefur Jón Jónsson, menningarfulltrúi í
síma 891 7372 eða í netfanginu menning@vestfirdir.is.
vestfirskmenning.is
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Hornstrandastofa á þorrablóti
Þorrablót Átthagafélags
Sléttuhrepps var haldið í
félagsheimilinu í Hnífsdal
á laugardag og mættu um
150 manns á blótið hlaðnir
súrmeti, rófustöppu og
öðru því sem til siðs er að
hafa með á þorrablót. Í
boði skemmtinefndar, sem
að venju var skipuð fulltrúum úr sveitunum í
Sléttuhreppi hinum forna,
voru skemmtiatriði dulbúin sem fundir hjá væntanlegri Hornstrandastofu
sem ráðgert er að stofnsetja á Ísafirði innan
skamms. Á „fundunum“
var farið yfir sérkenni
fólks úr Sléttuhreppi og

ýmsir áberandi einstaklingar teknir meira fyrir en
aðrir sem láta minna á sér
bera. Þá var sungið undir
borðum undir styrkri
stjórn harmonikkuleikarans og Aðalvíkingsins
Einars Hreinssonar og
nokkurra af söngelskari
meðlimum átthagafélagsins. Að áti loknu var
borðum rutt til hliðar og
dansað við undirleik
Fljótvíkingsins Baldurs
Geirmundssonar og Margrétar Geirsdóttur. Meðfylgjandi myndir voru
teknar á blótinu.
– halfdan@bb.is
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Salan gekk vonum framar

Afgangar í Hamraborg
Myndlistarkonan Marsibil Kristjánsdóttir hefur opnað sýningu í
Hamraborg á Ísafirði. Til sýnis eru myndir sem sést hafa á öðrum
sýningum Marsibil en um er að ræða tólftu einkasýningu hennar. „Það
má því segja að á sýningunni sé að finna afganga, en margar myndanna eru nýjar fyrir Ísfirðingum þar sem þær hafa verið sýndar á
sýningum annars staðar eins og til dæmis á Akureyri“, segir Marsibil.
Sýningin stendur út febrúar og er opin á opnunartíma Hamraborgar.

Jólabókasala Vestfirska forlagsins gekk vonum framar að sögn Hallgríms Sveinssonar forlagsstjóra. Forlagið gaf út 12 titla á síðasta ári, en allar eru bækurnar annað hvort um Vestfirði eða þá að höfundar þeirra eru tengdir Vestfjörðum á einhvern hátt. „Þetta er vaxandi
útgáfa og fólk hefur verið að uppgötva þetta vestfirska efni. Við erum mjög sáttir við söluna
og fólk tekur þessu ákaflega vel“, segir Hallgrímur. Aðspurður hvernig útgáfan verði á þessu
ári segir Hallgrímur að ákveðin áætlun sé í gangi sem unnið verður eftir. „Þetta verður svipað
og verið hefur. Menn eru alltaf að senda okkur handrit og við tökum þeim vel.“

Ritstjórnargrein

Síst hættuminni
Tíðin undanfarið hefur sannað svo ekki verður um
villst að Súðavíkurhlíðin er engu hættu minni vegfarendum
að vetri til en Óshlíðin. Þessi einfalda staðreynd ætti að
nægja yfirvöldum vegamála til að hefjast nú þegar handa
með undirbúning jarðganga milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar. Þar til þau jarðgöng koma er ekki hægt að segja að
fjölmennustu byggðirnar á norðanverðum Vestfjörðum,
Ísafjarðarbær og Bolungarvíkurkaupstaður séu, í tengslum
við aðra landshluta með heilsársvegasambandi.
Til að taka af allan vafa skal tekið fram að með þessum
skrifum er BB ekki að leggja til að stefnumótun í vegamálum á Vestfjörðum, sem samstaða varð um á fjórðungsþingi
Vestfirðinga 1997 og sem starfshópur á vegum Fjórðungssambandsins 2004 mat að í megindráttum bæri að fylgja
eftir, verði umturnað. Eigi að síður telur BB rétt að draga
fram fáein atriði til stuðnings því að nú þegar sé tímabært
að hefja undirbúning að jarðgangagerð milli Skutulsfjarðar
og Álftafjarðar:
1. Með hverju ári sem líður hefur sannast betur og betur
að Súðavíkurhlíðin er ekki síður hættuleg en Óshlíðin.
2. Af þeim gögnum sem blaðið hefur undir höndum
verður ekki séð að í stefnumótuninni frá 1997 sé reiknað
með jarðgöngum milli Súðavíkur og Ísafjarðar.
3. Það getur ekki verið lögmál að ekki megi vinna að
tvennum jarðgöngum samtímis í landsfjórðungi, sem
vitað er að um langt árabil hefur setið aftast á merinni
með vegagerð og horft var fram hjá þegar hringvegurinn
var dreginn á kortið.
4. Á Vestfjörðum, þar sem vegir eru sem ekki eru
mönnum bjóðandi, svo vitnað sé til orða núverandi samgönguráðherra; háttar svo til að möguleikarnir til að
tengja byggðir felast fyrst og síðast í jarðgöngum,
Hægfara bati er sagður bestur. Hægfara hrörnun byggða
er slæmur kostur; nokkuð sem nagar alla innanfrá, sem
við þurfa að búa. Vestfjarðagöngin komu a.m.k. áratug of
seint. Þar var ekki horft til framtíðar. Einföld göng helming
leiðarinnar milli Skutulsfjarðar og Önundarfjarðar voru
mistök sem ekki verður komist hjá að bæta úr er fram líða
stundir.
Það er brýnt að tengja suður- og norður svæði Vestfjarða.
Þess vegna er gerð sú krafa að þegar ráðist verður í göngin
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar þá liggi fyrir hvenær og
á hvern hátt Dynjandisheiðin verður leyst af hólmi.
Jarðgöng milli Súðavíkur og Ísafjarðar eru ekki það
stórvirki að raska þurfi öðrum plönum um vegaframkvæmdir á Vestfjörðum.
s.h.

Á þessum degi fyrir 29 árum

Til fyrirmyndar að
vera með aukabát

„Þetta er auðvitað til fyrirmyndar og við erum sjálfsögðu
hlynntir því að menn geri betur en lágmarkskröfur segja til um“,
sagði Hjálmar R. Bárðarson siglingamálastjóri, er Mbl. ræddi við
hann í gær í tilefni af því að mennirnir fimm, sem björguðust af
Guðmundi Ólafssyni frá Ólafsfirði, komust af á gúmbjörgunarbát
sem þeir höfðu aukalega um borð. Hjálmar sagði að lög og regla
mæltu svo fyrir að fiskibátar 15 til 50 lestir skuli hafa einn gúmbjörgunarbát sem rúmar alla áhöfnina og er hann geymdur á
stýrishúsþaki. Fimmtíu lesta til hundrað lesta bátar skulu hafa tvo
björgunarbáta, sem rúma samanlagt 1.5 sinnum fjölda skipsverja.
„Við verðum að horfast í augu við það að menn horfa í kostnaðinn
varðandi öryggistæki sem annað,“ sagði Hjálmar R. Bárðarson er
Mbl. spurði hann hvort ekki kæmi til greina að gera að skyldu
fleiri en einn björgunarbát í 15 til 50 lesta bátum. „Það kostar sitt
að hafa aukabát, bæði kemur til bátsverðið og viðhald, og einnig
bera menn við plássleysi um borð.“

Björn ásamt bæjarfulltrúum í Ísafjarðarbæ, starfsfólki ráðuneytisins og forstöðumanni Safnahússins.

Dómsmálaráðherra á Ísafirði
Björn Bjarnason, dóms- og
kirkjumálaráðherra, kom í
heimsókn til Ísafjarðar í síðustu viku. Björn byrjaði heimsóknina á því að fara í menningarhúsin þrjú á Ísafirði, Edinborg, tónlistaskólann og
Safnahúsið en hann er þeim
ekki ókunnugur því þegar
hann var menntamálaráðherra
undirritaði hann samkomulag

um menningarhúsin þrjú. Þá
boðuðu sjálfstæðismenn til
fundar með Birni en síðan
tóku við alvarlegri mál. Eftir
fund með sýslumanni fundaði
hann með bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar um ýmis mál er
snerta hans ráðuneyti. Meðal
atriða sem voru á dagskrá
fundarins voru tillaga Vestfjarðanefndar um miðstöð

skýrslugerða lögreglu á Ísafirði.
Þá var rætt um hugmyndir
um byggingu björgunarmiðstöðvar á Ísafirði. Samkvæmt
þeim yrði um að ræða samstarf
slökkviliðs, björgunarsveita,
almannavarna og hugsanleg
fleiri aðila. Áætlanir um að
Ísafjörður verði þjónustumiðstöð fyrir A-Grænland voru

rædd sem og hugmyndir um
olíuhreinsistöð en því tengjast
öryggismál í siglingum og
viðbúnaður sem þyrfti að vera
til staðar. Einnig var rætt um
staðsetningu björgunarþyrlu
og mál tengd Landhelgisgæslunni sem bæjarstjórn hefur
sent dómsmálaráðherra erindi
um.
– smari@bb.is

Óljóst hvort ástandið hafi farið verulega á svig við þjónustumarkmið
Upp hafa komið mjög fá
tilfelli þar sem vanmetin hefur
verið þörf á mokstri fyrir
Dýrafjörð og hafa þau tilvik
verið rædd sérstaklega innan
Vegagerðarinnar svo og við
þjónustuaðila. Þetta kemur
fram í svörum Vegagerðarinnar við kvörtunum íbúasamtakanna Átaks á Þingeyri
sem lýstu yfir óánægju með
snjómokstur milli Þingeyrar
og Ísafjarðar. Fullyrt var í kvörtunum Þingeyringa að ferðir
snjómoksturstækja væru fáar

og seint á morgnana þegar illa
viðrar.
„Vegagerðin hefur það
markmið að vegur milli Þingeyrar og Ísafjarðar sé opinn
(klukkan) 7.15 þannig að hægt
sé að halda uppi almenningssamgöngum milli Þingeyrar
og Ísafjarðar, með viðkomu á
Flateyri, og komið á Ísafjörð
fyrir 8.00. Þjónusta hefur ekki
verið skert á kvöldin þó svo
að þjónustutími hafi verið
færður fram um eina klukkustund“, segir í svarbréfinu, en

leiðin er í þjónustuflokki 3 og
því með skilgreindan opnunartíma frá klukkan 8.15 til
21.30.
„Í verklagsreglum er tekið
á mestu leyfilegri snjódýpt og
skal mokstur byrja við minna
en 6 cm snjódýpt og skal mokstri lokið innan 3 klst. frá því
að snjókomu lýkur. Á meðan
snjókoma stendur yfir má
leyfileg snjódýpt vera mest
16 cm“, segir í svörum Vegagerðarinnar.
Þar kemur einnig fram að

Gemlufallsheiði sé mesti farartálmi á umræddri þjónustuleið og ráðandi þáttur í þjónustunni. Upp hafi komið mjög
fá tilfelli þar sem vanmetin
hafi verið þörf á mokstri fyrir
Dýrafjörð og hafi þau verið
rædd sérstaklega. „Ekki liggur
fyrir vitneskja um hvort ástand
vegar fyrir Dýrafjörð í þeim
tilfellum hafi farið verulega á
svig við ofangreind þjónustumarkmið“, segir í svari Vegagerðarinnar.
– halfdan@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
og 849 8699, thelma@bb.is · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, símar 456 4694 og 863 7655, halfdan@bb.is og
Smári Karlsson, sími 866 7604, smari@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór
Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Minnst atvinnuleysi á Vestfjörðum

Sign kjörin besta nýja hljómsveitin
Sign var kjörin besta nýja hljómsveitin á bresku tónlistarverðlaunahátíðinni Pure Rawk
sem fór fram á hinum margrómaða Marquee klúbbi í London fyrir stuttu. Sign var
einnig tilnefnd fyrir besta tónleikaferðalagið en eins og kunnugt fór hljómsveitin með
Skid Row á tveggja vikna Bretlandstúr á síðasta ári. Eins og flestir vita er Sign, með
ísfirsku bræðurna Ragnar Zolberg og Egil Rafnsson og Hnífsdælinginn Heimi Hjartarson
innanborðs. Pure Rawk var komið á fót árið 2006 með það að markmiði að koma á
tónlistarmönnum á framfæri sem eru án samnings og með framúrskarandi hæfileika.

Helmings
samdráttur
Þorskafli dregst verulega saman í vestfirskum
höfnum milli ára ef eingöngu er litið til landana
í janúar. Samdrátturinn
nemur 1.133 tonnum eða
um 47%. Kemur þetta lítið á óvart, en eins og alþjóð veit var þorkaflamark minnkað um þriðjung á milli kvótaára. Þar
að auki hafa veður verið
válynd á landinu undanfarnar vikur. Af sömu
ástæðum er mikill samdráttur í þorskveiðum á
landsvísu sé miðað við
janúarmánuð og munar
þar tæplega 6.300 tonnum eða ríflega 39%.
Kemur þetta fram í tölum frá Hagstofu Íslands.

Óvíst með
kostnað

Of snemmt er að reikna
með meiri kostnaði Ísafjarðarbæjar vegna snjómoksturs þennan vetur en
þá fyrri, þrátt fyrir fannfergi undanfarinna vikna.
„Það er oft erfitt að átta
sig á þessu og maður getur ekki alltaf séð þetta
fyrir. Þó það hafi verið
lítill snjór undanfarna
vetur, höfum við þurft að
moka mjög oft. Núna
þurftum við ekki að byrja
að moka að ráði fyrr en
30. janúar, en síðan þá
hefur verið mikill snjór
og mörg tæki að mokstri“, segir Jóhann Birkir
Helgason bæjartæknifræðingur.

Minnst atvinnuleysi í janúar var á Vestfjörðum. Atvinnulausir í fjórðungnum voru einungis 0,6% af áætluðu vinnuafli, 0,3% hjá körlum en 0,9% meðal kvenna. Á landinu
öllu var meðalatvinnuleysi einungis 1%. Næst minnst var
atvinnuleysið á Norðurlandi vestra og á höfuðborgarsvæðinu, eða 0,7%. Mest var atvinnuleysið á Suðurnesjum
eða 2,4% og næst mest á Norðurlandi eystra eða 2,1%.

Hvetur sveitarstjórnir við Djúp að
leyfa nefndinni að ljúka sinni vinnu
Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps hvetur sveitarstjórnirnar við Djúp til að leyfa
nefnd sem skipuð var til að
endurskoða stefnumörkun í
samgöngumálum fjórðungsins að ljúka sinni vinnu. Í ljósi
fréttaumfjöllunar og kröfu
sveitarstjórna við Djúp um að
hafist skuli handa strax við
undirbúning jarðgangnagerðar milli Skutulsfjarðar og

Álftafjarðar var eftirfarandi
ályktun samþykkt á hreppsnefndarfundi:
„Frá árinu 1997 hefur verið
í gildi stefnumörkun sveitarfélaganna á Vestfjörðum um
forgangsröðun í samgöngumálum fjórðungsins, árið
2004 var sú stefnumörkun
endurskoðuð og samþykkt.
Nú stendur yfir endurskoðun
á þessari forgangsröðun og er

stefnt á að ljúka þeirri vinnu á
vordögum 2008. Sveitarfélögin á sunnanverðum Vestfjörðum, Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur og Reykhólahreppur hafa staðið sem einn
maður að stefnumörkun sveitarfélaganna, þrátt fyrir breytingar á áherslum og forgangsröðun verkefna.
Í ljósi ástands á Súðavíkurhlíð og kröfu sveitarfélaga á

norðanverðum Vestfjörðum
um Súðavíkurgöng, vill hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps
koma á framfæri fullum skilningi á aðstæðum þeim er skapast á Súðarvíkurhlíð á vetrum,
enda íbúar á sunnanverðum
Vestfjörðum búið við slæmar
vegasamgöngur um langa
hríð.
Þá vill hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps vekja athygli á

því að ekki hefur verið samþykkt á Fjórðungsþingi að
stefna beri að jarðgöngum
milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar og hvetur sveitarfélög
á norðanverðum Vestfjörðum
til að leyfa nefndinni sem skipuð var til að endurskoða
stefnumörkun í samgöngumálum fjórðungsins að ljúka
sinni vinnu.“
– thelma@bb.is

Taka undir með Súðvíkingum
Bæjarráð Bolungarvíkur tekur
heilshugar undir með sveitarstjórn
Súðavíkur þar sem skorað er á
ríkisstjórn Íslands að hefja nú
þegar undirbúning að gerð jarðganga á milli Álftafjarðar og
Skutulsfjarðar. „Hættan á ofanflóðum í Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð er óásættanleg eins og
nýleg dæmi undirstrika svo rækilega. Minnt er á að þessi leið er
hluti af vegi sem tengir norðanverða Vestfirði við þjóðveg eitt“,
segir í ályktuninni.
Samkvæmt rannsóknum Veðurstofu Íslands er ekki minni áhætta
fólgin í að aka milli Súðavíkur og
Ísafjarðar en að aka Óshlíðarveg.
Súðvíkingar segja það vera réttlætismál að íbúum Súðavíkur og
Ísafjarðar og öðrum sem leið eiga
um svæðið verði gert mögulegt að
komast á milli þessara staða án
þess að lífum sé stemmt í voða
vegna ofanflóða. – thelma@bb.is

Fjöldi snjóflóða féll á Súðavíkurhlíð á tveimur dögum í þarsíðustu viku.

STAKKUR SKRIFAR

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

Ef marka má skrif forsvarsmanna sveitarfélaganna á Vestfjörðum í Bæjarins besta undanfarnar vikur er ljóst að samgöngumál eiga hug þeirra allan.
Svo virðist sem ekki sé samkomulag um það hvar áherslur liggja, en mikið
er lagt upp úr því að framfylgt sé því sem ákveðið hefur verið á Fjórðungsþingum Vestfirðinga. Áður hefur verið að því vikið hér hve miklu skiptir að
samgöngur Vestfirðinga batni til muna. Einnig hefur verið lögð á það
áhersla verkefnið sé tvíþætt. Annars vegar eru samgöngur inn á helstu
byggðakjarna Vestfirðinga og hins vegar á milli staða í fjórðungnum.
Sveitarstjórnarmenn hafa valið sér að vera talsmenn okkar hinna. Þeir
hafa gefið kost á sér og verið kosnir til mikilla ábyrgðastarfa. Það gildir hins
vegar ekki um ráðna sveitar- og bæjarstjóra, en þeir starfa í umboði kjósenda, að vísu óbeinu, en treysta verður kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum
til þess að ráða eingöngu til starfa þá sem geta staðið undir kröfum kjörinna
fulltrúa og kjósenda um leið. Skrif sem gefa til kynna að samstaða sé rofin
með vestfirskum sveitarstjórnarmönnum eru eftirtektarverð og að flestu
leyti vond tíðindi. Talsmenn Barðstrendinga segja nánast fullum fetum að
sveitarstjórnarmenn á norðanverðum Vestfjörðum standi ekki við samgönguáætlun sem samþykkt var á þingi Fjórungssambands Vestfirðinga
árið 1997 fyrir rúmum áratug og var síðan breytt árið 2004.

Án þess að farið verði í smáatriði er ljóst að nýjar kröfur um jarðgöng
norðan til á Vestfjörðum hljóta að hafa einhver áhrif á þau skrif sem nú birtast. Það er fagnaðarefni að Fjórðungssambandið hefur sent frá sér tilkynningu þess efnis að ekki verði kvikað frá þeirri stefnumótun sem hefur
verið samþykkt. Samstaða Vestfirðinga er alger nauðsyn sé til þess ætlast
að tekið verði mark á því sem Vestfirðingar segja á opinberum vettvangi.
Ekki má gleyma því að samgöngumál snerta alla landsmenn og kröfur
aukast stöðugt um betri samgöngur og vegi. Nægir að nefna umræðuna um
Reykjanesbrautina, sem lítið miðar um þessar mundir. Sama er um kröfur
um tvöföldun Suðurlandsvegar. Þeir sem fara fyrir Vestfirðingum verða að
standa saman og virða teknar ákvarðanir. Annars fer illa.
Hinu er auðvitað ekki að neita að allir vilja góða vegi og samgöngur næst
sér sem bestar og stundum fer óskhyggjan með fólk of langt. En samgöngur
eru til lítils ef ekki er byggt undir mannlíf á Vestfjörðum svo vegir og aðrar
bætur til að létta samgöngur þjóni í raun íbúum. Sækja þarf fram í samgöngumálum, en það þarf að gerast samhliða öðrum úrbótum sem styrkja
hér byggð.
Að sjálfsögðu eru góðar samgöngur hluti þess að styrkja og efla búsetu,
en þær duga ekki einar sér.
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Ekki hægt að reka starfsemina
öllu lengur í þessu umhverfi
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ mun ekki una
við viðvarandi vandamál
sem tengjast fráveitukerfi
bæjarins og krefjast forsvarsmenn stofnunarinnar
úrbóta strax. Kemur þetta
fram í bréfi Þrastar Óskarssonar forstjóra sem lagt
var fram á fundi bæjarráðs. Þar segir að nú síðast
á föstudagskvöld (8. febrúar) hafi orðið vatnsflóð á
jarðhæð sjúkrahússins.
Rafmagnstruflun hafi
orðið með þeim afleiðing-

um að dælur í brunni við
hringtorg gengt kirkjugarði stoppuðu og þetta
hafi haft í för með sér að
mikið magn vatns blönduðu holræsavatni flæddi
upp um flest niðurföll
jarðhæðar, mest í eldhúsi
og á endurhæfingardeild.
„Þar sem vatnið var mögulega mengað þurfti að
grípa til viðamikilla þrifa
og sótthreinsunar sem
lauk ekki fyrr en á laugardagsmorgni 9. febrúar“,
segir í bréfi Þrastar.

„Ljóst er að ekki er hægt
að reka starfsemi stofnunarinnar öllu lengur í
þessu umhverfi þar sem tíð
vatnsflóð bæði valda miklu
eignatjóni ásamt því að

óforsvaranlegt er að reka
heilbrigðisþjónustu við
slíkar aðstæður. Stofnunin
mun ekki una við óbreytt
ástand og krefst úrlausna
strax“, segir í niðurlagi

bréfsins. Bæjarráð harmaði þessi ítrekuðu vatnsflóð á fundi sínum, en
benti á að veðurfar hefur
verið mjög óhagstætt að
undanförnu og að fram-

undan væru útrásaframkvæmdir sem vonandi
myndu leysa vandamálið
að mestu. Bæjarstjóra var
svo falið að svara erindinu
nánar. – halfdan@bb.is

Hákarl og brennivín í Ölpunum
Það eru gömul sannindi að Vestfirðingum þykir hákarl góður og þurfa menn ekkert endilega að vera staddir í
heimabyggð til að kunna að meta hann. Þessir eldhressu vestfirsku skíðamenn eru staddir í Selva Val Gardena á
Ítalíu og virðast ekki hafa getað hugsað sér þorrann án þess að fá að bragða á hákarli og íslensku brennivíni.
Myndina tók Páll Ketilsson af þeim Flosa Jakobssyni, Jóni Birni Sigtryggssyni, Jónasi Ragnarssyni, Sólbergi Jónssyni og Hilmari Sölvasyni þar sem þeir héldu litla útgáfu af þorrablóti í ítölsku Ölpunum.

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Bolungarvíkurkaupstaður

Auglýsing um tillögu að deiliskipulagi snjóflóðagarðsins undir Traðarhyrnu, Bolungarvík

Lárus við æfingar.

Lárus á úrtökumót
fyrir ólympíuleikana
Lárus Mikael Knudsen Daníelsson gæti mögulega orðið
næsti ólympíufari Ísfirðinga,
en Lárus tekur þátt í úrtökumóti fyrir ólympíuleikana sem
fram fer í Róm á Ítalíu og
hefst um næstu helgi. „Ég þarf
að vera mjög bjartsýnn til að
halda að ég sé á leiðinni á
ólympíuleikana“, segir Lárus
aðspurður um málið. „Ég held
mér alveg niðri á jörðinni.
Mótið stendur í 5-7 daga og
ég held að það sé með útsláttarfyrirkomulagi. Svona mót

eru haldin víðs vegar um heim
og þetta er eitt af mörgum
úrtökumótum. Það eru bara
ákveðið mörg sæti sem standa
til boða á leikunum.“
Lárus varð Íslandsmeistari
í þungavigt árið 2006, á fyrsta
Íslandsmeistaramótinu sem
haldið var hér á landi í meira
en hálfa öld. Hann keppir nú í
-91 kílógramma flokki. Þá
hefur Lárus að undanförnu
veitt nýstofnaðri boxdeild
Knattspyrnufélagsins Harðar
forstöðu. – halfdan@bb.is

Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi svæðisins við
snjóflóðagarðinn undir Traðarhyrnu í Bolungarvík skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Deiliskipulagstillagan tekur til svæðis ofan Stigahlíðar og Traðarlands, þar sem gert er
ráð fyrir að reisa snjóflóðavarnir. Varnirnar samanstanda af 720m löngum og allt að 22
metra háum þvergarði og átta keilum sem eru 40m langar og 11,5 m háar hver, en um
svæðið verða einnig lagðir varanlegir sinnuslóðar. Jafnframt er gert ráð fyrir að leggja
göngustíga á og neðan við varnargarðinn, ásamt útsýnisstalli á toppi hans. Við gatnamót Stigahlíðar og Dísarlands er gert ráð fyrir að útbúa áningarstað. Gert er ráð fyrir að
gatan Dísarland og þau sex hús sem standa við hana, víki fyrir framkvæmdum.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Ráðhúsinu í Bolungarvík og á
heimasíðu Bolungarvíkur, www.bolungarvik.is, frá og með 21. febrúar 2008 til og með
20. mars 2008. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á
að gera athugasemdir við breytingartillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út 3. apríl 2008.
Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu, Aðalstræti
10-12, Bolungarvík. Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast samþykkir henni.
Bolungarvík, 18. febrúar 2008,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri umhverfissviðs.
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Bagaleg tíðindi fyrir fiskeldið
Gísli Jón Kristjánsson, skipstjóri og eigandi Öldunnar ÍS,
segir synjun sjávarútvegráðuneytisins á áframhaldandi
leyfi til eldisveiða í Ísafjarðardjúpi vera mjög bagaleg tíðindi fyrir þorskeldið. Aldan
hefur veitt í þorskeldi Álfsfells
á Ísafirði. „Þetta mun koma
sér mjög illa fyrir eldið. Þó
þessi meðafli hafi verið í vetur

þá er ekki víst að svo verði
áfram“, segir Gísli. Markmiðið var að vera á trolli í Djúpinu
á veturna en á dragnót í víkunum á Hornströndum á
sumrin og ná þannig að veiða
í eldið allt árið um kring. Hann
segir að nú sé sá möguleiki
ekki lengur fyrir hendi. Heimilt er að veiða með dragnót í
Djúpinu en Gísli segir hana

Bolungarvíkurkaupstaður

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi
Bolungarvíkurhafnar
Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér
með tillögu að breytingu á deiliskipulagi
Bolungarvíkurhafnar skv. 1. mgr. 26. gr.
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
með síðari breytingum.
Breytingin felur í sér að 3.243m² reitur
úr gildandi er felldur úr skipulagi. Breytingin er gerð í tengslum við gerð nýs skipulags fyrir sama reit. Tillaga að nýju skipulagi er lögð fram samhliða og er meðhöndluð sem nýtt skipulag.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Ráðhúsinu í Bolungarvík
og á heimasíðu Bolungarvíkur, www. bolungarvik.is, frá og með 21. febrúar 2008
til og með 20. mars 2008.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við breytingartillöguna.
Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út 3. apríl 2008.
Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu, Aðalstræti 10-12, Bolungarvík. Þeir sem ekki
gera athugasemdir við breytingartillöguna
fyrir tilskilinn frest, teljast samþykkir henni.
Bolungarvík, 18. febrúar 2008,
Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri umhverfissviðs.

vera mun takmarkaðra veiðarfæri en troll og illa hafi gengið
með dragnót í Djúpinu.
„Það hefur verið trollað í
Djúpinu síðan 1938 þannig
að það er ekki eins og troll sé
nýtt veiðarfæri þar. En við
vorum að kanna nýja möguleika í sjávarútvegi sem nú er

búið að stoppa.“ Hann bendir
á að menn hafi verið hvattir til
að sækja í ýsu í þorskniðurskurðinum og segir að fyrir
sunnan land sé verið að trolla
upp á þrjár mílur og allar reglur víkkaðar út til að ná ýsunni.
„Ýsan sem hefur komið
með í vetur er dregin af venju-

legum kvóta og enginn afsláttur gefinn á því. Svo stenst
hún öll mál og við höfum verið
undir miklu eftirliti frá Fiskistofu.“ Hann segir óráðið hvað
taki við hjá sér. „Ég reikna
með að fara á dragnót og
vonandi get ég gert eitthvað
fyrir eldið. En það takmarkast

af svæðinu, ég þarf að vera
nálægt kvíunum. Ég get alveg
bjargað mér þó þessar veiðar
hafi verið stöðvaðar. En mér
finnst leiðinlegast að það sé
verið að höggva í eldið núna á
þeim tíma þegar ýsan er á leið
út úr Djúpinu og þorskurinn á
innleið“, segir Gísli Jón.

Slæmt að fá ekki að reyna
meira á eldisveiðarnar

„Það er virkilega slæmt að
fá ekki að reyna meira á þetta“,
segir útgerðarmaðurinn Davíð
Kjartansson um bann við áframhaldandi eldisveiðum. „Það er
eins og menn fatti ekki hvað
þetta skapar mörg störf á
svæðinu og er að gera mikið
fyrir samfélagið. Margfeldisáhrif þorskeldis eru meiri en
hefðbundinna veiða og því

finnst mér sorglegt að við
fáum ekki að reyna meira á
þetta.“ Veiðarnar voru stöðvaðar vegna of mikils meðafla
þó ekkert hafi verið tekið fram
um meðafla í leyfinu. Davíð
segir að ekki sé hægt að stunda
þessar veiðar án þess að fá
meðafla.
„En það má ekki gleymast
að meðaflinn kemur til vinnslu

á svæðinu og skaffar vinnu.
Það glymur í hausnum á
manni að það þurfi fleiri störf
vestur og það átti að styrkja
sjávarútveginn með mótvægisaðgerðum. Þorskeldið er
ekki að fá neina peninga heldur eru menn að reyna að bjarga
sér. Eldið er mín mótvægisaðgerð og það má segja að
með því að ala þorsk í kvíum

og auka verðmæti hans sé ég
að bæta mér þorskaflaskerðinguna.“
Mikill þrýstingur var frá
heimamönnum að banna þessar veiðar. Davíð Kjaratnsson
segir að þeim væri nær að
standa með mönnum í atvinnuuppbyggingu á svæðinu
frekar en hitt.
– smari@bb.is

„Fórum ekki
fram á bann“

Stúlkurnar þrjár unnu samtals til 11 verðlauna.

Unnu til samtals ellefu verðlauna
Þrír efnilegir sundmenn innan raða Íþróttafélagsins Ívars á Ísafirði náðu stórglæsilegum
árangri á opnu alþjóðlegu sundmóti sem haldið var í Malmö í Svíþjóð um þarsíðustu helgi.
Elma Guðmundsdóttir, Kristín Þorsteinsdóttir og Ragney Líf Stefánsdóttir komu heim með
alls ellefu verðlaunapeninga. Mótið er eitt það stærsta sinnar tegundar í norður-Evrópu. Í ár
tóku 2.600 keppendur þátt frá 145 félögum í 20 löndum og var keppt í sundi, borðtennis, boccia, bogfimi og hokkí meðal annarra íþróttagreina. Til gamans má geta að á meðal keppenda
voru 16 sundmenn sem taka þátt í Paralympic leikunum í Peking nú í haust.
„Ferðin var mikið ævintýri og þroskandi fyrir þessa glæsilegu fulltrúa Ísafjarðarbæjar.
Stúlkurnar gengu sjálfar í fyrirtæki á Ísafirði til að safna fé til ferðarinnar og var tekið afar vel
á móti þeim. Fyrirtækin sem styrku þér til ferðarinnar voru Vestfirskir verktakar, Orkubú Vestfjarða, Sjóvá Almennar, Sparisjóður Vestfjarða, Kjölur, Hamraborg, Snerpa, Innrömmun
Sigurjóns, Nói Síríus og Vífilfell. Kann Ívar þeim bestu þakkir fyrir aðstoðina“, segir Jón Páll
Hreinsson sem var íþróttafólkinu innan handar við skipulagningu ferðarinnar. – halfdan@bb.is

Kristján Andri Guðjónsson segir það vera misskilning að smábátasjómenn í Eldingu hafi viljað
koma í veg fyrir eldisveiðar í Ísafjarðardjúpi. „Við
fórum fram á reglunum
yrði breytt til að meðaflinn
minnkaði, en það er af og
frá að við höfum viljað
banna eldisveiðar fyrir
fullt og allt“, segir Kristján. Hann nefnir í því sambandi að félagið hafi ekkert aðhafst fyrr en meðaflinn fór að aukast í haust en
eldisveiðarnar hafa verið
stundaðar síðan 2004.
„Hins vegar er það mín
persónulega skoðun að
botntrollsveiðar á botnfiski eigi ekki heima í Ísafjarðardjúpi.“ Nefnt hefur
verið að ýsumeðaflinn renni
stoðum undir eldið. Kristján gefur lítið fyrir þau rök.
„Reiknuðu menn virkilega
með þessum meðafla? Ég
trúi ekki að þeir hafi reiknað með honum til að eldið
standi undir sér.“
– smari@bb.is
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Selja gæsluhúsið við Túngötu

Höfrungur tekur við Þingeyrarvefnum
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri hefur tekið við umsjón, rekstri og ábyrgð Þingeyrarvefsins. Ráðgert var að vefnum yrði lokað í desember en Höfrungsmenn tóku við honum í
janúar og ætla að tryggja rekstur og reglulegt fréttaflæði á vefnum. Þá taka þeir faglega og
rekstrarlega ábyrgð á vefsíðunni auk annarra þátta er snúa að vef eins og Þingeyrarvefnum.
Að því er fram kemur á vefnum mun Höfrungur leita í Dýrafirði og víðar innan skamms
að aðilum sem geta komið að vefsíðunni. Nú eru í smíðum ýmsar verklagsreglur varðandi
stjórnun og rekstur vefsíðunnar en þegar þær liggja fyrir fara hjólin að snúast.

„Ábyrgð stjórnvalda gagnvart landsbyggðinni er ljós“
Þörf er á nýjum aðferðum
eigi byggð að blómstra í landinu segir Grímur Atlason, bæjarstjóri Bolungarvíkur, á
bloggsíðu sinni. Þar segir að
verkefni ríkisvaldsins á hverjum tíma sé að tryggja að grunngerð samfélagsins sé í lagi og
að allir íbúar landsins njóti
sambærilegra lífsgæða. „Þingmenn og ráðherrar keppast við
að rétta hlut sinna kjördæma
og hampa sínu fólki úr sinni
sveit þegar kostur gefst. Þessi
uppbygging lýðræðisins á Íslandi hefur einna helst skilað
sér í afar ómarkvissum aðgerðum og glórulausum framkvæmdum þar sem forgangs-

röðunin hefur verið kolröng.“
Grímur segir einnig að
ábyrgð stjórnvalda gagnvart
landsbyggðinni sé ljós en hana
hafi þau vanrækt með afgerandi hætti sl. áratugi. „Frændhyglin og heimóttarskapurinn
hafa þar ráðið för. Útdeiling
fjármuna vegna svokallaðra
mótvægisaðgerða og úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga síðustu
vikurnar er dæmi um þessi
klíkustjórnmál. Fjölgun starfsmanna á vegum landbúnaðarráðuneytisins á Suðurlandi í
tíð síðustu ríkisstjórnar er annað rakið dæmi um þessa ömurlegu stjórnarhætti. Þegjandi
og hljóðalaust fjölgaði opin-

berum starfsmönnum í heimahéraði ráðherrans um á annað
hundrað á meðan ekkert gerðist á öðrum svæðum. Skipulögð vinnubrögð og áætlanir
þar sem verkefnin eru sett í
forgangsröð er algjör forsenda
fyrir árangri. Þetta verður núverandi ríkisstjórn að taka
með í reikninginn.
Vonir manna um að Samfylkingin kæmi fersk inn og
tæki á þessari einkavinavæðingu í stóru jafnt sem smáu
hefur ekki styrkst með mörgum þeirra ákvarðana sem
teknar hafa verið sl. misseri –
svo ekki sé talað um furðulegar ákvarðanir fjármálaráð-

herra sem samstarfsflokkurinn reynir að tala sem minnst
um og vonar að falli í gleymskunnar dá sem fyrst.
Næstu mánuðir verða án efa
athyglisverðir. Búið er að endurskipuleggja ráðuneyti byggðamála svo um munar. Það er
ekki víst að breyting verði en
ljóst er að margir binda vonir
við þessar breytingar og að
þær skili sér í gegnsærri leikreglum og ákvarðanatöku.
Eigi byggð í landinu að blómstra
sem aldrei fyrr – hvort sem
um er að ræða í höfuðborg
eða á Melrakkasléttu – þarf
að taka upp nýjar aðferðir“,
segir Grímur á bloggi sínu.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að Hafsteini
Ingólfssyni eða fyrirtæki hans verði selt gæsluvallarhúsið
við Túngötu á Ísafirði með ákveðnum skilyrðum fyrir
100 þúsund krónur. Hafsteinn hefur í hyggju að flytja
húsið niður á Sundahöfn og nota það í ferðþjónustu,
en eins og flestir vita rekur hann fyrirtækið Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýjar ásamt eiginkonu sinni.

UMSÓKNIR UM STYRKI
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir umsóknum um styrki til
umhverfisverkefna fyrir árið 2008.
Markmið með umhverfisstyrkjum er
fegurra umhverfi í bæjarfélaginu.
Eftirfarandi þarf að fylgja með styrkumsókn:
· Upplýsingar um umsækjanda/umsækjendur.
· Nafn þess er annast samskipti við
umhverfisnefnd.
· Nákvæm lýsing verkefnis.
· Tíma- og kostnaðaráætlun.
Styrkir verða greiddir út að verkefni
loknu eða við ákveðin áfangaskil.
Umsóknum skal skilað á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar ásamt fylgigögnum. Umsóknarfrestur er til og með
9. apríl 2008. Merkja skal umsóknirnar „Umhverfisstyrkur Ísafjarðarbæjar 2008.“ Fyrirspurnir og óskir
um nánari upplýsingar gefur tæknideild Ísafjarðarbæjar. Einnig má senda
á netfangið johannb@isafjordur.is.
Sjá einnig á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is.
Sviðstjóri umhverfissviðs.
ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAFULLTRÚI

Málþingið mun fara fram í Edinborgarhúsinu á Ísafirði sem og Baldurshaga á Bíldudal.

Málþing um stóriðnað á Vestfjörðum
Stjórn Fjórðungssamband
Vestfirðinga stendur fyrir málþingi undir yfirskriftinni „Stóriðnaður á Vestfjörðum: Gull
eða grænir skógar?“ dagana
23. og 24. febrúar. Málþingið
verður haldið í félagsheimilinu Baldurshaga á Bíldudal
fyrri daginn og í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þann seinni.
Sama dagskrá verður á báðum
stöðum. „Skipulag málþingsins verður að vera með þessum
hætti því þó nú sé árið 2008 er
staðreyndin sú að samgöngukerfi Vestfjarða að vetri til

býður ekki upp á að íbúar á
norðanverðum Vestfjörðum
og Ströndum annars vegar og
hins vegar íbúar í VesturBarðastrandasýslu og Reykhólahreppi geti safnast saman
til sameiginlegs fundar“, segir
í tilkynningu.
Málþingið er haldið í tilefni
þess að nú liggja fyrir skýrslur
um staðarval fyrir stóriðnað á
Vestfjörðum. Skýrslurnar svöruðu mörgum spurningum
varðandi þá tvo staði sem helst
eru taldir koma til greina. Á
málþinginu verður ekki fjallað

beint um niðurstöður skýrslnanna, heldur farið betur yfir
þrjá þætti; umhverfismál, stóriðnaðarhugmyndir og samfélagsmál. Ætlunin var að fjalla
jafnframt um siglingaleiðir og
öryggismál á hafi, en af óviðráðanlegum orsökum var það
ekki hægt í þetta skiptið. Í
stað þess er stefnt að því að
halda styttra málþing síðar í
vetur þar sem fjallað verður
sérstaklega um þá þætti.
„Með þessu málþingi lítur
stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga svo á að verkefni

það sem sveitarfélögin fólu
sambandinu á fundi þann 22.
maí 2007 um athugun á staðarvali á Vestfjörðum sé lokið.
Gögn liggja nú fyrir og nú er
það í höndum fjárfesta og
viðkomandi sveitarfélaga að
taka þau til skoðunar“, segir í
tilkynningu.
Málþingið hefst báða dagana kl. 10.45 og er öllum opið.
Skýrslurnar ásamt nánari upplýsingum um málþingið eru
aðgengilegar á vef Fjórðungssambandsins.
– thelma@bb.is

Auglýst er breytt starf íþrótta- og tómstundafulltrúa hjá Ísafjarðarbæ. Um
er að ræða 100% stöðu. Helstu hlutverk: Yfirstjórn íþróttamála, æskulýðsstarfs og félagsmiðstöðva á vegum
Ísafjarðarbæjar, þó ekki umsjón með
íþróttamannvirkjum og starfsmannahaldi í þeim. Umsjón og eftirlit með
samningum Ísafjarðarbæjar um íþróttaog tómstundamál og framkvæmd
þeirra. Stefnumótun í málaflokknum.
Umsókn með starfi og skipulagningu
vinnuskóla. Umsjón með lengdri viðveru í skóla. Forvarnarfulltrúi Ísafjarðarbæjar.
Menntunarkröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í
starfinu. Starfsreynsla á sviði íþróttaog tómstundamála eræskileg. Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði og leiðtogahæfni.
Frekari upplýsingar gefur forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar í síma 450 8000.
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar nk.
Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.
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„Ég var ekki sáttur við afstöðu flokksins í málefnum
landsbyggðarinnar og eins afstöðu hans gagnvart ýmsum hópum þjóðfélagsins sem mér fannst gleymast í
annars mjög glæsilegri efnahagsþróun í tíð þeirrar ríkisstjórnar sem ég studdi síðast árið 1995“

Ef viljinn er fyrir hendi þá er a
Tæp tvö ár eru síðan Gísli
Halldór Halldórsson var kosin
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
fyrir Sjálfstæðisflokk. Hann
hefur verið varaforseti bæjarstjórnar, formaður félagsmálanefndar og stýrt nefnd um endurskoðun stjórnsýslu og bæjarmálasamþykkta Ísafjarðarbæjar. Hann var fús til að setjast niður með blaðamanni á
skrifstofu hans í Menntaskólanum á Ísafirði í létt spjall um
pólitíkina heima í héraði sem
og á landsvísu. En hvað skyldi
helst vera að frétta af bæjarmálum?
„Það eru miklar breytingar
í gangi sem ég átti stóran þátt
í að koma af stað með formennsku minni í stjórnsýslunefnd. Þetta ár mun fara í að
innleiða þessar breytingar og
auglýsa nýjar stöður hjá bænum. Ég vona að með þessum
breytingum náum við góðum
árangri“
–Hvaða markmiðum ætlið
þið að ná með þessum breytingum?
–Fyrst og fremst á þjónusta
við bæjarbúa að batna og skilvirkni kerfisins að aukast.
Einnig er tilgangurinn að bæta
upplýsingaflæði innan bæjarapparatsins og út á við til íbúanna. Bæjarbúar og starfsmenn sveitarfélagsins þurfa að
vera vel meðvitaðir um hver
hlutverk sveitarfélagsins eru
og þurfa að upplifa sig sem
liðsheild“
–Var þessu ábótavant?
„Það er alltaf hægt að gera
betur og ég tel að það hafi
þurft að bæta skilvirkni sveitarfélagsins. Við þurfum alltaf
að vera í endurskoðun og vera
viss um hvert við erum að
stefna. Ég er ekki viss um að
hinn almenni bæjarbúi viti
alltaf nákvæmlega hvaða hlutverki hinn og þessi bæjarstarfsmaður á að gegna og
haldi jafnvel að hann sé ekki
að sinna skyldum sínum þó
það sé alrangt. Eins hlýtur það
að auðvelda starfsmönnum
vinnuna ef þau verkefni sem
fyrir hendi eru liggja ljós fyrir.
Þannig að ég held að það sé
öllum til góðs að þessir hlutir
verði sýnilegri.“
– Er ekki bara verið að
fjölga á bæjarskrifstofunni?
„Starfsmönnum Ísafjarðarbæjar á bæjarskrifstofu hefur
í raun fækkað á undanförnum
árum. Þar hefur verið hagrætt
og störf lögð niður. Á sumum
stöðum í stjórnkerfinu var orðin nokkur mannekla, því það
eru stöðugt að koma ný verk-

efni í nútímasamfélagi, bæði
meiri skriffinnska og upplýsingagjöf, ásamt auknum kröfum um þjónustu.
Ef við ætlum að taka okkur
til og bæta stjórnsýsluna þá
þurfum við að verja til þess
mannafli, en ég vonast til að
þegar þessar breytingar fara
að virka þá getum við unnið
skilvirkar og betur og lækkað
kostnað okkar þegar fram í
sækir. Ég er ekki að segja að
við ætlum að fara að segja
upp fólki en vonandi mun
framleiðnin aukast.“
–Hvað starfa margir hjá Ísafjarðarbæ?
„Í heildina eru það nærri
400 manns í tæpum 300 stöðugildum. Grunnskólarnir eru
stærstu vinnustaðir sveitarfélagsins. Að mínu mati er mjög
mikilvægt að kennararnir upplifi sig meira sem hluta af
þeirri liðsheild sem fyrirtækið
Ísafjarðarbær er.“
–Hvað áttu við með því?
–„Það er ekkert svo langt
síðan skólarnir færðust til
sveitarfélaganna og mín upplifun er að þeir hafi aldrei
komist alla leið, þá á ég við að
falla inn í þá heild sem starfslið
og stofnanir Ísafjarðarbæjar
mynda. Nú hef ég ekki unnið
í grunnskólunum en ég hef
þessa tilfinningu. Þetta er eitt
af því sem þarf að skoða og
upplýsingastjóri og mannauðsstjóri þurfa m.a. að fara
yfir þetta.“

Skólunum fylgdu
ekki nægilegir
peningar
–Var það gæfuspor að færa
skólana til sveitarfélaganna?
„Almennt eru menn sammála um nú að ekki hafi fylgt
nægilega mikið fjármagn
þegar skólarnir voru fluttir. Á
sínum tíma var þetta talið
ganga upp að meðaltali yfir
landið, en mörg sveitarfélög
fóru mun verr út úr þessu en
önnur. Ef nægur peningur
fylgir og menn átta sig á að
ákveðinnar óhagkvæmni gætir í rekstri skóla í minni sveitarfélögum, þá á þetta að vera
vel framkvæmanlegt og gott
fyrirkomulag. Það fylgja því
fjölmargir kostir að sveitarfélögin geti mótað sína skóla
sjálf, þó svo mér finnst kerfið
virka ágætlega eins og það er
á mínum vinnustað, í Menntaskólanum, þ.e. að ríkið sjái
um reksturinn.“
Það er galli á kerfinu að

sveitarfélögin borga laun starfsfólks og reka skólann en svo
er annar aðili sem dælir út
námskrám og lögum um hvernig við eigum að reka skólann.
Sveitarfélögin hafa ekki alla
þræði í hendi sér, þau þurfa
bara að borga. Til dæmis eru
stífar reglur um dagafjölda
sem er jafnvel mældur eftir
þörfum fólks á höfuðborgarsvæðinu til að losna við börnin
sín, þarfir sem eru ekki í sama
mæli hér að mínu mati.“
–Eru þessu mál til einhverrar endurskoðunar?
„Það er verið að gera tilraun
í Bretlandi með 14 – 19 ára
námsstigið þar sem auka á
frelsi í námsskrárgerð. Skólarnir fá ákveðinn ramma en fá
mikið frelsi til að vinna innan
hans. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að fara í
á róttækan hátt. Þá gætum við
rekið skólana eins og við viljum, miðað við ákveðna staðla
sem ríkisvaldið setur. Það þarf
ekki að segja okkur nákvæmlega hvernig skólanámskrárnar og skólastarfið á að vera.
Annað sem mætti gera er að
brjóta upp launakerfi kennara,
eins og hefur verið reynt í
einhverjum skólum. Jafnvel
má blanda saman eldra kerfi
og nýja tímavinnukerfinu.
Með því má hugsanlega ná
fram meiri hagræðingu, aukinni starfsánægju og bættri
framleiðni.“
–Er ekki hættan sú að ríku
sveitarfélögin borgi hærri laun
meðan þau fátækari sitja eftir?
„Jú, hættan er sú. Krafa okkar í dag hlýtur að vera að ríkið
geri sér grein fyrir því hverjar
þarfirnar eru og hvað telst vera
nauðsynleg þjónusta og úrræði í íslenska nútímasamfélagi, að þegar horft er á smærri
bæi þá átti menn sig á því að
þar þurfi hlutfallslega meiru
að kosta til en annars staðar.
Íbúar Ísafjarðarbæjar og annarra smærri sveitarfélaga eiga
rétt á jafngóðri þjónustu og
aðrir Íslendingar.“
–Það er tvennu ólíku saman
að jafna, stöðu ríkissjóðs og
sveitarfélaganna...
„Jú, og það skiptist í tvennt.
Sveitarfélögin á suðvesturhorninu eru með gríðarlegar
tekjur og Akureyri spjarar sig
þokkalega vegna stærðar. Það
blasir því við að ekki er tekin
til greina stærðaróhagkvæmni
sem mörg sveitarfélög glíma
við. Það segir sig sjálft að það
er mun erfiðara að reka sveitarfélag þar sem íbúum fækkar,
skuldirnar sitja á færri herð-

um, rekstrarkostnaður lækkar
lítið sem ekkert á meðan skatttekjurnar minnka.
Við glímum við þessa stærðaróhagkvæmni auk minnkandi skatttekna og því er ekki
að leyna að staða fjármála Ísafjarðarbæjar er ekki sterk. Við
skilum rekstrarlegu tapi ár eftir ár og það getur ekki gengið
endalaust.“

Ný sundlaug
spurning um lífsgæði
–Er ráðlegt undir þeim kringumstæðum að fara út í jafndýra framkvæmd og byggingu
sundlaugar?
„Okkur ber alltaf að sama
brunni. Eigum við að sætta
okkur við minni þjónustu en
aðrir Íslendingar fá? Það er
krafa 80-90 prósent bæjarbúa
að þeir fái nýja og góða sundlaug. Ég held að ný sundlaug
sé nauðsynleg fyrir lífsgæði
bæjarbúanna og ef við höfum
ekki efni á almennilegu sundlaugarmannvirki þá höfum við
ekki efni á að búa hérna.“
–En það vantar ekki sundlaugarnar í Ísafjarðarbæ? Ein
á hverja þúsund íbúa...
„Þær uppfylla ekki kröfurnar sem við gerum. Sundhöllin
á Ísafirði er frá miðri síðustu
öld og hinar, þó þær séu nýrri,
eru ekki 25 metra laugar eins
og þarf. Það er erfitt að ætla
sér að loka laugum eins og
t.d. á Þingeyri sem er langt frá
miðbæ Ísafjarðar. Það er gott
dæmi um að ríkið hefur ekki
gætt að því hversu erfitt er að
reka svona víðfeðmt sveitarfélag. Við getum ekki boðið
Þingeyringum upp á neitt annað en fulla þjónustu.“
–En það er ekki bæði sleppt
og haldið. Bygging fleiri
hundruð milljóna króna sundlaugar mun væntanlega gera
stöðu bæjarsjóðs enn verri.
Myndi þetta ekki vera glæfralegt fyrir fjárhaginn?
„Ég lít reyndar á það sem
svo að það þurfi að fara í þessa
framkvæmd fyrir sjálfsmynd
bæjarins. En ég leyfi mér að
fullyrða að rekstur Ísafjarðarbæjar sé mjög vandaður. Þó
hann skili tapi þá er það ekki
út af bruðli með peninga heldur vegna þess að það er úthlutað allt of lágum tekjum
og tekjujöfnun. Það er leitun
að hagkvæmari rekstri sveitarfélags á landinu. Grunnskólarnir og leikskólarnir eru mjög
hagkvæmir, eins og kemur
fram í Árbók sveitarfélaga. Ég
tel einnig að við séum með

ódýran rekstur á skrifstofu og
víða annars staðar.
Vandinn liggur ekki í of
miklum rekstrarútgjöldum
heldur vantar okkur tekjur.
Ríkið þarf að rétta okkar hlut
ef við eigum að mega búa
hérna. Þegar öllu er á botninn
hvolft þá vantar einfaldlega
sundlaug í stærsta þéttbýliskjarnann á Vestfjörðum. Í
Reykjavík er talað um að það
þurfi að vera sundlaug í hverju
hverfi. Það er ekki ofrausn að
við fáum myndarlega sundlaug í Ísafjarðarbæ, höfuðstað
Vestfjarða og það sem alþingismenn hafa skilgreint sem
einn af þremur byggðakjörnum landsbyggðarinnar utan
Reykjavíkur.“

Ekki hægt að
minnka þjónustu
– Forveri þinn í bæjarstjórn
og einn af þeim sem komu
sameiningunni á koppinn, Þorsteinn Jóhannesson, sagði í
viðtali við Bæjarins besta fyrir
jól að ykkur skorti þor til að
hagræða í rekstri og ná fram
markmiðum sameiningarinnar og nefndi þar að leggja
niður bekkjardeildir í minni
skólum og sameina grunnskólanum á Ísafirði. Er það rétt?
„Við höfum lokað bekkjardeildum, t.d. í Holti og Hnífsdal. Það var rætt um að gera
þetta á Flateyri og þá var verið
að hugsa m.a. um að auka
þjónustu við krakkana í eldri
bekkjunum. Vegna mótmæla
heimamanna var hætt við það.
Þannig að þar er spurning
hvenær menn skortir þor og
hvenær menn telja sig einfaldlega ekki getað gengið yfir
vilja íbúanna. Það er með
flestar ákvarðanir að einhverjir eru óánægðir með þær en
stundum eru einfaldlega of
margir óánægðir og ekki réttlætanlegt að halda áfram með
málin og þannig var það með
skólamálið á Flateyri.
Á Þingeyri er ekki hægt að
leggja niður þjónustu og
ætlast til að íbúar sæki hana
til Ísafjarðar. Það er öðruvísi
með Flateyri og Suðureyri og
ég hefði talið skynsamlegt að
loka þar efri bekkjardeildunum og bjóða krökkunum að
vera hér í öflugri og stærri
skóla. Börnin sem voru í Hnífsdal töluðu um að það hefði
gert þeim gott. En það höfðu
ekki allir trú á því á Flateyri
að minnsta kosti.“

Styð sameiningu

–Í vetur dúkkuðu upp umræður um sameiningu við Bolungarvík. Bæjarstjórarnir í
Ísafjarðarbæ og Bolungarvík
töluðu á jákvæðum nótum um
sameiningu í framtíðinni.
Sérðu fyrir þér sameiningu?
„Ég er þeirrar skoðunar að
það sé skynsamlegt að við
hugsum sem ein heild. Við
erum eitt og sama efnahagssvæðið og sveitarfélögin mjög
náin. Hættan er að við séum
að tvívinna hlutina og ég held
að þegar upp er staðið væri
það hagkvæmara fyrir okkur
að vinna saman undir einum
hatti. En ég sé sameiningu
ekki fyrir mér strax, þó ég
myndi styðja hana.“
–Hvers vegna ekki? Vegna
andstöðu íbúanna?
„Ég ímynda mér það.“
–Andstöðu Bolvíkinga þá?
„Ekki síst í Bolungarvík.“
–Það hefur verið bent á að
með tilkomu jarðganganna og
mögulegrar sameiningar sveitarfélaganna þyrfti ekki að
byggja sundlaug þar sem fín
laug er í Víkinni. Er það ekki
sjónarmið?
„Krafan er 25 metra laug
sem hægt er að keppa í. Hin
krafan er að í byggingunni
verði líkamsræktarstöð sem
yrði á nútímamælikvarða og
það er ástæðan fyrir því að
við erum að horfa til þess að
tengja þessar framkvæmdir
íþróttahúsinu á Torfnesi. Í
Bolungarvík er hvorki 25
metra laug né öflug líkamsræktaraðstaða.
Margir telja að ný sundlaug
eigi að vera í miðbæ Ísafjarðar,
ég gæti hugsað mér að við
sameinuðumst um gerð stórs
sundlaugarmannvirkis, hvort
sem það væri á Ísafirði eða
Bolungarvík. Það eru ekki allir
sammála þessu og nefna sem
rök í málinu, að hluti af stórum
ávinningi þess að hafa sundlaugina á Torfnesi er hversu
stutt hún væri frá stærsta
grunnskólanum. Þetta eru rök
sem verður að hlusta á. Ég
horfi samt mjög til þess landrýmis sem er til staðar í Bolungarvík en er af skornum
skammti hér. Ég held að það
væri mjög skynsamlegt að
horfa þangað með ýmis íþróttamannvirki framtíðarinnar.“

Töldum okkur
vera í rétti með
að rífa Straum
–Þú hefur með mjög afgerandi hætti lýst því yfir að það
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„Stjórnvöld þurfa að sjá til þess að hingað fáist kolefniskvóti hvort heldur sem
hann kemur annarstaðar af landinu eða verður keyptur frá útlöndum. Það má
benda á að hér hefur fækkað um yfir tug fiskvinnslustöðva, meira en fjörtíu skip
yfir 10 b.l. og á annan tug togara, þannig að við hljótum að vera búin að
minnka kolefnislosun svæðisins gífurlega, vonandi verður tekið tillit til þess“

er allt hægt
eigi að rífa Silfurgötu 5.
„Já, mér finnst Straumur
eins og hann er ekki vera mjög
fallegt hús. Ég vann þar í meira
en áratug og veit að húsið er
ógurlegt hróatildur og búið
að breyta því mikið frá upprunalegri mynd. Mér finnst
það hvorki merkilegt að innan
né utan. Saga hússins er vissulega merkileg en hún er komin
í bækur og vel varðveitt þar.“
–Nú segja þeir sem hafa innsýn í þessi mál að þótt það sé
búið að breyta húsinu mikið í
gegnum tíðina þá skipti það
ekki miklu, lítið mál sé að rífa
og byggja upp á nýtt.
„Ég held að ef menn vilji
hafa fallega götumynd þarna
þá eigi að rífa Straum og
byggja nýtt hús í gömlum stíl.
En ég sé ekki að bærinn eigi
að eyða sínum peningum í
það. Bærinn á að sjá sóma
sinn í því að steinleggja og
snyrta þessar götur sem við
ætlum að leggja rækt við og
þar sem íbúar hafa verið að
gera upp hús sín.
–Er Silfurgatan ekki ein af
þeim götum?
„Vissulega, en það er hægt
að gera margt skemmtilegra
fyrir þetta hverfi en að friða
Straum. Ég tel það einsýnt að
við eigum að rífa Straum og
losna við hann. Svo verðum
við að taka þá umræðu hvort
skólinn þurfi þessa lóð undir
sína starfsemi, undir leikvöll
eða sparksvæði eða hvort við
viljum að þarna verði byggt á
ný og þá með ákveðnum
kvöðum um að þarna verði
byggt hús sem falli að götumyndinni.“
–En er ekki lágmarkskrafa
að það verði komið á hreint
hvað og hvort eitthvað muni
rísa á lóðinni áður en húsið
verður rifið?
„Ég er bara að segja að ef
skólinn telur sig ekki þurfa
lóðina þá verði hún auglýst
undir nýbyggingu í gömlum
stíl.“
–Hvað kostaði húsið?
„Mig minnir að það hafi
verið tæpar tuttugu milljónir.“
–Er ekki hætta á að bærinn
tapi þeim?
„Húsið var nú keypt til niðurrifs þannig að það er ekki
hægt að líta á það sem tap.“
–En fari svo að skólinn nýti
sér ekki lóðina þá er hægt að
líta á þessar tuttugu milljónir
sem tap.
„Nei, þá erum við komin
með fína lóð í miðbæ Ísafjarðar sem verður seld og hægt að
gera eitthvað skemmtilegt á

henni.“
–En hér eru ekki Reykjavíkurverð á lóðum og þessar tuttugu milljónir nást aldrei til
baka.
„Við vörðum þessum peningum í að losa húsið, ég tel
líklegast að skólinn muni nýta
sér lóðina, þannig hljóðar
skipulagið og ég man ekki
betur en að byggingarnefnd
grunnskólans hafi lýst því yfir
í fyrra að skólinn þurfi þessa
lóð.“
–Var sá möguleiki ekki alltaf fyrir hendi að húsið yrði
friðað, eins og gæti gerst?
Hefðu þessi mál ekki þurft að
vera á hreinu áður en húsið
var keypt?
„Mér skilst á þeim sem
komu að kaupunum að það
hafi verið talið alveg á hreinu
að Húsafriðunarnefnd ætlaði
sér ekki að friða húsið þar
sem þeir sýndu því engan
áhuga þegar breytingar á
deiluskipulagi voru kynntar.
Síðar kemur í ljós að Húsafriðunarnefnd telur sig ekki
eiga beina aðkomu að þessum
málum þegar skipulagið er í
auglýsingu. Menn töldu sig
af þessum sökum vera í fullum
rétti að kaupa húsið til niðurrifs á sínum tíma.
Ég tel nægjanlegt fyrir gamla
miðbæinn að hlúa að húsunum fyrir neðan Straum. Við
munum byggja upp Silfurgötuna þar fyrir neðan. Einhversstaðar þurfum við að draga
mörkin og ef skólinn þarf
þessa lóð þá finnst mér heppilegt að draga mörkin þar. Það
er rétt að endanlega er þetta
ekki á valdi Ísafjarðarbæjar,
Húsafriðunarnefnd gæti friðað húsið en ég ætla ekki að
styðja það að skattpeningum
verði varið í uppbyggingu
hússins verði það friðað.“
–Nú þegar er búið að eyða
tuttugu milljónum í algerri
óvissu...
„En það segir ekkert um að
það þurfi að eyða fleiri milljónum. Einhvern tímann verða
menn að hætta að henda milljónum og sætta sig við áfallinn
kostnað. Sá kostnaður er fallinn og er ekki rök fyrir að
eyða meiri peningum.“
–Umræða um húsafriðun
komst á skrið í vetur. Á Ísafirði
hefur verið rætt um Straum,
nýr borgarstjórnarmeirihluti
myndaður í Reykjavík um tvo
gömul hús á Laugarvegi ef
svo mætti segja og nýverið
hélt Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrirlestra á Ísafirði
um húsafriðun og skipulags-
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mál sem vöktu mikla athygli.
Hvað finnst þér um þessi mál?
„Mér finnst menn vera farnir að ganga heldur langt í friðun á öllum sköpuðum hlutum.
Hvort sem það eru hús, landshlutar eða heilu bæirnir. Ef
við friðum allt þá getum við
ekki gert neitt nýtt. Við þurfum að velja og hafna hvað við
ætlum að friða. Ég tel að næg
verkefni séu í gamla bænum á
Eyrinni og við þurfum að hlúa
að þeim. Í framhaldi af þessari
umræðu þyrftum við að afmarka þau svæði sem við viljum friða og ég tel að við þurfum að taka þá umræðu.
Í mörgum tilfellum tel ég
betra að rífa gamalt hús og
byggja nýtt í staðinn í gömlum
stíl, það yrði í mörgum tilfellum ódýrara og vandaðra.“

Sjálfstæðisflokkurinn gleymdi öryrkjum og öldruðum
–Þú hafðir nú ekki verið í
framvarðarsveit Sjálfstæðisflokksins þegar þú bauðst þig
fram í bæjarstjórn fyrir tveimur árum. Sá ég þig ekki með
merki Frjálslynda flokksins í
barminum fyrir einhverjar
Alþingiskosningarnar?
„Ég hef alltaf stutt Sjálfstæðisflokkinn í sveitarstjórnarkosningum og skipað sæti á
framboðslistum hans. En í
þingkosningunum í fyrra var
ég að kjósa flokkinn í fyrsta
skipti síðan einhvern tímann
á síðustu öld. Ég var ekki sáttur við afstöðu flokksins í málefnum landsbyggðarinnar og
eins afstöðu hans gagnvart
ýmsum hópum þjóðfélagsins

sem mér fannst gleymast í
annars mjög glæsilegri efnahagsþróun í tíð þeirrar ríkisstjórnar sem ég studdi síðast
árið 1995.“
–Hvaða hópar gleymdust?
„Öryrkjar og aldraðir urðu
afturreka. Sama má segja um
landsbyggðina, hún sat á hakanum. Það er til dæmis alveg
ótrúlegt að það sé ekki hægt
að fljúga til Ísafjarðarbæjar á
kvöldin og samgönguráðuneytið er ekki að gera neitt í
því. Mér finnst það alveg með
ólíkindum. Samgöngur til og
innan Vestfjarða eru mörgum
áratugum á eftir tímanum. Þær
hafa mikið lagast undanfarin
ár en enn er langt í land.“
–Þú styður þá núverandi
ríkisstjórn?
„Ég kaus alla vega Sjálfstæðisflokkinn og ég vona að
ríkisstjórnin nái að fleyta þessum málum fram á veginn.“
–Sérðu merki þess að það
sé að gerast?
„Mér finnst baráttan ganga
mjög illa. Það vöknuðu góðar
vonir í fyrra þegar Vestfjarðaskýrslan var gefin út og einnig
þegar mótvægisaðgerðir voru
fyrst kynntar. En núna virðist
þetta mun harðdrægara en leit
út. Við munum auðvitað ekki
fá neitt upp í hendurnar án
þess að hafa mikið fyrir því
þannig að baráttan heldur
áfram.“

Flutningur starfa
spurning um vilja
–Nú fækkaði íbúum Ísafjarðarbæjar um hundrað
manns á síðasta ári. Verður
varnarbaráttan ekki erfiðari

með hverju árinu?
„Við fórum niður fyrir
4.000 íbúa og það er mjög
slæmt sálfræðilega. Þetta segir
okkur að hvert starf sem við
vinnum til baka er gríðarlega
dýrmætt. Það er erfitt í þessum
fólksflótta að vinna til baka
störf og fjölskyldur. Hvert
starf er því mikilvægt. Því er
ég ánægður með þessi átján
störf sem þegar eru komin úr
Vestfjarðaskýrslunni en við
þurfum mikið fleiri. Það er þó
mjög jákvætt að þar er um að
ræða störf sem krefjast nokkurrar menntunar, það er mikilvægt að hækka menntunar-

stigið hér svo við verðum í
takti við aðra landshluta. Vonandi minnkar vægi fiskiðnaðar smátt og smátt svo við verðum ekki eins gríðarlega viðkvæm fyrir sveiflum í sjávarútvegi.“
–Hvað er í stöðunni til að
snúa þróuninni á Vestfjörðum
við?
„Í mjög vandaðri og vísindalegri skýrslu frá Rannsóknarstofnun Háskólans á
Akureyri frá 2003 segir hvaða
aðgerða þarf að grípa til. Það
þarf að tengja saman svæðin
á Vestfjörðum með góðum og
stuttum samgönguleiðum milli

Bolungarvíkurkaupstaður

Auglýsing um tillögu að deiliskipulagi
svæðisins milli Hafnargötu/Árbæjarkants/
Búðarkants og Árbæjarkants 10, Bolungarvík
Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi svæðisins milli
Hafnargötu/Árbæjarkants/Búðarkants og Árbæjarkants 10, Bolungarvík skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Lóðirnar að Hafnargötu 46 og 48 stækka og eru fyllbyggðar. Lóðin Búðarkantur 2
stækkar til norðurs og verður 1107,9m². Á byggingarreit er heimilt að reisa eldsneytisdælur ásamt skyggni og tengdum búnaði. Mannvirki skulu ekki vera hærri en 5,3 metrar yfir gólfkóta núverandi byggingar á lóðinni. Á svæðinu milli Hafnargötu 78 og 56-58
er gert ráð fyrir opnu, grænu svæði án bygginga.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Ráðhúsinu í Bolungarvík og á
heimasíðu Bolungarvíkur, www. bolungarvik.is frá og með 21. febrúar 2008 til og með
20. mars 2008. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á
að gera athugasemdir við breytingartillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út 3. apríl 2008.
Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu, Aðalstræti
10-12, Bolungarvík. Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast samþykkir henni.
Bolungarvík, 18. febrúar 2008,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri umhverfissviðs.

norður- og suðursvæðisins.
Einnig þarf að grípa til stórtækra aðgerða í atvinnuuppbyggingu. Okkur vantar nokkur þúsund manns inn á svæðið
til að hér verði traust búseta.
Á síðustu árum hafa orðið til
mörg þúsund opinber störf á
höfuðborgarsvæðinu. Auðvitað er hægt að gera stóran skurk
í að flytja heilu stofnanirnar
út á land. Það þarf ekki að
gerast með einhverjum átökum heldur má gera það hægt
og rólega þegar stöður losna.
Þetta er bara spurning um aðferðir, ef viljinn er fyrir hendi
þá er allt hægt.“
–En er ekki hægt að segja
upp opinberum starfsmönnum
og flytja störfin út á land?
Heilu frystihúsunum er lokað
í nafni hagræðingar og aflabrests, öllum sagt upp eins og
við þekkjum.
„Í einhverjum tilfellum væri
það kannski hægt og það er
alveg rétt, hér hafa glatast
mörg störf vegna þess að fyrirtæki hafa hætt eða sagt upp
mörgum starfsmönnum. En
það þyrfti ekki að fara þá leið
við að flytja opinber störf. Það
eru til fjölmargar leiðir að
sama marki en ef menn eru
búnir að ákveða að eitthvað
sé ekki hægt þá náttúrulega
geta þeir það ekki.“

Ríkið á að taka
olíuhreinsistöð
fegins hendi
–En hvað með olíuhreinsunarstöð?
„Í mínum huga væri stórkostlegt að fá slíka starfsemi
inn á svæðið. Það myndi þýða
beint 500 störf og strax önnur
500 í afleidd störf. Með tímanum gæti svo bæst við annað
eins af afleiddum störfum til
viðbótar. Mikið af því eru störf
sem krefjast háskólamenntunar eða mikillar verkmenntunar og almennt hálaunastörf.
Þetta yrði áhrifarík aðferð til
að fjölga fólki en er auðvitað
langt frá því í höfn. Verst er
hvað umræðan er á neikvæðum nótum, við treystum því

að þetta verði hreinleg og
snyrtileg starfsemi sem ekki
gefi af sér meiri sora en það
asfalt sem nota má í malbik.“
–Hefurðu trú á að hún gæti
orðið að veruleika?
„Ef fjárfestar sjá sér hag í
því að vera með slíka starfsemi hér þá tel ég að hún geti
orðið að veruleika. Það yrði
þeirra að leysa úr því að fá til
sín starfsfólk. Í fyrstu yrði
mikið af aðfengnu fólki í
skamman tíma en það myndi
breytast og íbúum fjölga. Bæjarstjórn hefur lýst jákvæði
sínu með því skilyrði að slík
stöð uppfylli íslensk lög og
alþjóðasamninga.“
–Umhverfisráðherra talar
ekki á jákvæðum nótum um
olíuhreinsunarstöð...
„Nei, en það er hennar og
ríkistjórnarinnar að finna leið
til að stöðin verði að veruleika.
Stjórnvöld þurfa að sjá til þess
að hingað fáist kolefniskvóti
hvort heldur sem hann kemur
annarstaðar af landinu eða
verður keyptur frá útlöndum.
Það má benda á að hér hefur
fækkað um yfir tug fiskvinnslustöðva, meira en fjörutíu skip yfir 10 b.l. og á annan
tug togara, þannig að við hljótum að vera búin að minnka
kolefnislosun svæðisins gífurlega, vonandi verður tekið
tillit til þess. Framtíðin bendir
til þess að olía gæti fundist
norðaustur af landinu og það
er búið að finna olíu á Grænlandi, hér rétt handan við
sundið, þannig að uppbygging
olíuiðnaðar á þessu svæði er
þegar byrjuð.“
–Aðkoma ríkisins virðist
vera allt önnur að þessu verkefni en þegar t.d. álver var
reist á Reyðarfirði. Ríkisstjórnin virðist bara vísa þessu
heim í hérað...
„Það er ekki nógu gott og
má ekki vera með þessum
hætti. Ríkisstjórnin á að taka
þessari hugmynd fegins hendi
og sjá í henni góðan möguleika til að fylgja eftir þeirri
ákvörðun að hér verði einn af
þremur byggðakjörnum utan
Reykjavíkur.“
– smari@bb.is
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Hreindýr verða
ekki flutt vestur

Ekki hefur verið sannað
að hreindýr geti borið með
sér riðu og garnaveiki en á
meðan um það ríkir óvissa
verða þau ekki flutt til Vestfjarða að sögn Halldórs
Runólfssonar yfirdýralæknis. Hann segir að á undanförnum árum hafi embættinu borist fyrirspurnir um
flutning hreindýra til Vestfjarða en þeim hafi verið
hafnað á þessum forsendum.
„Hreindýr eru jórturdýr
og riða og garnaveiki gætu
borist með þeim. Þau eru á
svæði sem engin riða er í
dag en ekki er langt síðan
hún var upprætt. Á Vestfjörðum hefur hinsvegar
ekki fundist riða í meira en
tuttugu ár og menn vilja vera

Vilja hreindýr á Vestfirði
Félagsmenn í Skotíþróttafélagi Ísafjarðar skora á ráðamenn að beita sér fyrir því að
hreindýr verði flutt til Vestfjarða. Ályktun þess efnis var
samþykkt á aðalfundi félagsins. Í ályktuninni kemur fram
það álit félagsmanna að með
tilkomu hreindýra til Vestfjarða myndi ferðamönnum
fjölga verulega. Á vef Náttúrustofu Austurlands segir um
hreindýr að þau hafi komið til
Íslands á árunum 1771 – 87
frá norður Noregi. Þau voru

sett á land í Vestmannaeyjum,
á Suður- og Suðvesturlandi, á
Norðausturlandi og á Austurlandi. Þau dóu út alls staðar
nema á Austurlandi. Talið er
að harðir vetur, hagleysa og
ofbeit í vetrarhögum hafi ráðið
þar mestu um. Náttúra Austurlands virðist hins vegar
henta þeim mjög vel. Kjörsvæði þeirra þar er á hálendinu
norðan og norðaustan við
Vatnajökul og á Austfjörðum.
Hreindýr eru jurtaætur og
bíta fléttur, starir, grös, lyng,

blómplöntur og sveppi. Á
veturna krafsa hreindýrin upp
snjónum með framfótum til
að ná í fæðu sem rannsóknir
benda til að er líklega mest
fléttur og lyng. Talið er að
hreindýrin geti fundið lykt af
fæðu í gegnum allt að 60 sm
þykkt snjólag. Ár hvert er svo
ákveðinn veiðikvóti út frá
stofnstærð hreindýranna sem
er skipt eftir veiðisvæðum og
sveitarfélögum. Árið 2000
heimilaði Umhverfisráðherra
t.d. veiðar á 404 dýrum á veiði-

tímabilinu sem er frá 1. ágúst
til 15. september ár hvert.
Stofninn hefur styrkst mjög
og í ár verður úthlutað veiðileyfum fyrir 1.333 dýr. Mikil
umsvif eru á Austurlandi í
tengslum við hreindýraveiðar.
Hverjum veiðimanni sem
fær úthlutað veiðileyfi er skylt
að ráða sér leiðsögumann sem
viðurkenndur er af Umhverfisstofnun og eru þeir flestir úr
röðum heimamanna.
– smari@bb.is

alveg öruggir og eyðileggja
ekki þá góðu stöðu sem er á
Vestfjörðum“, segir Halldór.
Riða og garnaveiki hefur
ekki fundist í hreindýrum á
Íslandi en að sögn Halldórs
hefur ekki verið leitað með
skipulegum hætti. Hann
segir að mikla og umfangsmikla rannsókn þyrfti til að
ganga úr skugga um það
hvort dýrin beri með sér
sjúkdómana og tæki hún 5
til 10 ár. Vestfirskir skotveiðimenn eru spenntir fyrir
því að flytja hreindýr til
Vestfjarða og nú síðast
sendu félagsmenn í Skotíþróttafélagi Vestfjarða frá
sér ályktun þar sem skorað
er á ráðamenn að beita sér
fyrir málinu.– smari@bb.is

Hreindýr geta lifað á Vestfjörðum
Hreindýr verða ekki flutt
til Vestfjarða að svo stöddu
að mati dr. Þorleifs Eiríkssonar, forstöðumanns Náttúrustofu Vestfjarða.
„Hreindýr geta lifað hérna,
ég held að það sé ekki nokkur spurning en á meðan yfirdýralæknir segir nei verður
þau ekki flutt til Vestfjarða“,
segir Þorleifur. Að sögn
Þorleifs er talið hugsanlegt
að hreindýr geti borið með
sér riðu. Engin riða er á
Vestfjörðum og segir Þorleifur að menn vilji halda
svæðinu hreinu.
„Ég veit ekki til þess að

það hafi verið staðfest hvort
þau geti borið með sér sjúkdóminn og held að það hafi
ekki verið gert, en möguleikinn er fyrir hendi þar
sem þetta er skyldar skepnur.“ Hann segir að menn
hafi velt fyrir sér að hafa
dýrin í sóttkví. Ekki er hægt
að greina riðu í lifandi dýrum og því yrði að ala undan
þeim kálfa í sóttkvínni,
slátra foreldrunum og athuga hvort þeir séu smitaðir.
„En það er ekki búið að fara
lengra með málið þar sem
það stoppar hjá yfirdýralækni“, segir Þorleifur.

Áfengislaus framhaldsskólaböll
Að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í hann

Menntaskólinn á Ísafirði er
eins og aðrir framhaldsskólar
með mjög skýrar reglur hvað
varðar neyslu hvers konar
vímuefna á samkomum sem
haldnar eru á vegum skólans.
Reglur eins og ,,áfengi ógildir
miðann” eru þar góðar og gildar. En þrátt fyrir skýrar reglur
um vímuefnalausar skólaskemmtanir, eru alltaf einhverjir sem
reyna að blanda saman áfengi
og skólaskemmtunum.
Á böllum í framhaldsskólum kemur saman ungt fólk
frá 16 ára til um tvítugs. Hér
blandast saman hópur af ungu
fólki sem ekki hefur aldur til

að neyta áfengis og ungt fólk
sem má kaupa áfengi - og það
kaupir áfengi fyrir vini sína
sem yngri eru. Þrýstingur frá
vinum og kunningjum er mikill, ekki síst þegar um er að
ræða fyrsta smókinn eða fyrsta
sjússinn, og ungt fólk, sem
sem alls ekki hafði ætlað sér
að neyta áfengis eða byrja að
reykja, á í miklum erfiðleikum
með að standast utanaðkomandi freistingarnar. Hér geta
því foreldrar veitt börnum
sínum ómetanlegan stuðning.
Allir foreldrar vilja vernda
börn sín gegn skaðlegum áhrifum áfengisins og koma í veg

fyrir að þau séu að neyta
áfengis áður en þau hafa aldur
til. Uppeldisskylda þeirra er
mikilvæg í áfengis- og vímuefnamálum. Foreldrum ber
að leggja sig fram um að skapa
börnum sínum þroskavænlegar uppeldisaðstæður og fræða
þau og mennta. Með því er
unnið mikilvægt forvarnastarf
í vímuvörnum. Foreldrum ber
einnig að bregðast við og grípa
í taumana ef vísbendingar eru
um að barn eða unglingur sé
farinn að neyta vímuefna og/
eða eigi í vanda vegna vímuefnaneyslu. Foreldrar og heimilin eru því mikilvægasti vett-

vangur forvarna. Mikilvægt
er, að þegar unglingurinn fer
að sækja framhaldsskólaböllin að foreldrar séu sýnilegir
og skýrir í afstöðu sinni gegn
neyslu áfengis og annarra vímuefna. Það er að mörgu að
huga þegar unglingurinn fer
að sækja skólaböll og aðrar
skólaskemmtanir. Foreldrar
geta og eiga að leggja sitt af
mörkum til þess að skemmtunin fari vel fram. Hér koma
nokkrir punktar sem gott er
að hafa í huga:
· Fái unglingurinn leyfi til
að bjóða vinum heim fyrir
ballið þarf foreldri að vera

heima, honum til stuðnings
og til að sjá til þess að hvorki
áfengis né annarra vímuefna
sé ekki neytt á staðnum
· Tryggið að unglingurinn
komist öruggur heim að loknu
balli. Ef ekki eru skipulagðar
ferðir á vegum skólans, sækið
hann.
· Brýnið fyrir unglingnum
að þiggja ekki far með einhverjum sem hugsanlega eru
undir áhrifum
· Ekki kaupa áfengi fyrir
unglinginn
· Ekki bjóða uppá áfenga
drykki
· Ítrekið að unglingurinn

þiggi ekki drykk frá öðrum,
eða skilji glas sitt eftir án þess
að fylgjast með því. Óprúttnir
aðilar geta laumað ólyfjan í
glasið
· Verið vakandi og takið á
móti unglingnum.
Að lokum þetta foreldrar.
Verið ekki stikkfrí á meðan
unglingurinn ykkar fer út að
skemmta sér. Forvörn ykkar
felst í, að þið sofandi vakandi
séuð til staðar fyrir unglinginn, jafnt fyrir sem eftir skólaballið/skólaskemmtunina.
Ábyrgðin er ykkar.
Arndís Björnsdóttir,
forvarnarfulltrúi MÍ.
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Hátíð sem er nærri því
jafngömul skólanum
Sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði hefur verið haldin nærri því jafn lengi og skólinn hefur verið til. Hátíðin
stendur yfir í um 10 daga og
fara nemendur skólans um
víðan völl með menningarviðburði af ýmsu tagi. Tónleikar, leiksýningar, listsýningar, kaffihúsarekstur og
fleira hefur verið fyrirferðamikið í dagskránni hingað til
og eru menntskælingar duglegir að halda í hefðir, en alltaf
eru þó einhverjar nýjungar í
boði á hverju ári.
Eins og venjulega er menningarviti Nemendafélags skólans formaður Sólrisunefndar,
en að þessu sinni er það Gunnar Jónsson sem ber þá kórónu.

Vilja nýta
Edinborgarhúsið
„Hátíðin stendur núna frá
29. febrúar til 9. mars. Hún
byrjar eins og venjulega á
skrúðgöngu um daginn, setningu og sólarkaffi. Síðan verður leikritið frumsýnt í Edinborgarhúsinu um kvöldið, en
að þessu sinni bjóðum við upp
á söngleikinn Rocky horror í
samstarfi við Loftkastalann í
Reykjavík og mun hún Hrafnhildur Hafberg leikstýra í ár

eins og í fyrra.
Á laugardag verður síðan
rokksúpa, einnig í Edinborgarhúsinu. Þar koma fram
hljómsveitirnar Bloodgroup,
Múgsefjun, Wolfgang og
heimabandið Túrverkur.“
– Voðalega eru margir viðburðir í Edinborgarhúsinu.
Eru menn alveg hættir að hafa
þetta á sal Menntaskólans?
„Nei, við höfum alla okkar
hádegisviðburði á sal skólans.
En við viljum náttúrlega nota
Edinborgarhúsið eins og við
getum. Það hentar betur fyrir
marga viðburði, eins og til
dæmis leikritið.“

Ekki bara fyrir
nemendur
– Þá er kannski líka betra
að halda tónleika í húsinu, þar
sem salur Menntaskólans
hefur nú hingað til ekki verið
þekktur fyrir gott „sánd“?
„Nei, það er náttúrlega
alveg skelfilegt sánd í salnum,
þó hann sé vel brúklegur til
ýmissa hluta. Edinborgarhúsið var náttúrlega gert fyrir nákvæmlega svona viðburði,
leikrit og tónleika, og á meðan
okkur stendur það til boða þá
er um að gera að nota það.
Hádegisviðburðirnir verða

allir á sal skólans. Þar má
nefna heimsókn Þorgríms Þráinssonar rithöfundar sem talar
um samskipti kynjanna, útskýrir fyrir okkur strákunum
hvernig á að ná sér í dömu og
hvernig maður á að koma fram
við hana þegar maður er búinn
að því. Þessi fyrirlestur verður
fróðlegur og gagnlegur fyrir
bæði kyn, því óákveðnar unglingsstelpur geta þá fengið að
vita hvað þær eiga að vilja.
Svo verður Sveinn Waage
með uppistand í hádegi á
þriðjudegi og ýmislegt fleira
verður í boði. Eitt af því er
hádegismatur Félags íslenskra
matreiðslumeistara sem verður á fimmtudegi. Þá getur fólk
komið, borgað 500 kall, og
fengið að borða fínan mat af
hlaðborði.“
– Og getur hver sem er komið, er þetta ekki bara fyrir nemendur skólans?
„Nei, þetta er opið fyrir alla
og við hvetjum fólk til að
koma við og fá sér að borða.
Og þetta á í rauninni við um
flesta ef ekki alla viðburði Sólrisunnar, þessi hátíð er fyrst
og fremst hugsuð fyrir allt
bæjarfélagið og við viljum fá
sem flesta til að vera í þessu
með okkur. Það er öllum hollt
að lyfta sér aðeins upp með
sólinni og kíkja á nokkra við-

burði.“

var þar.“

Stomp-hópur úr
Árbæjarkirkju

Dagskrá að
verða tilbúin

„Ýmsir aðrir viðburðir verða
í boði. Við ætlum að halda
tónleika til styrktar Sólstöfum,
í Ísafjarðarkirkju. Þar ætlar
Mugison að koma fram, og
bræðurnir Birgir og Valdimar
Olgeirssynir. Svo erum við í
samningaviðræðum við fleiri
um að koma fram.
Við bjóðum líka upp á háskólakynningu á Sólrisu. Þar
verða einhverjir frá öllum háskólum landsins að kynna sína
skóla. Þetta er mjög sniðugt
fyrir marga nemendur Menntaskólans, en líka fyrir aðra sem
hafa ekki verið í skóla í einhvern tíma en vilja drífa sig í
háskólanám.
Svo verður stomp-hópur úr
æskulýðsstarfi Árbæjarkirkju,
sem heitir Ice-step, með stomp
sýningu fyrir okkur á föstudag
og námskeið í stompi á laugardag þar sem Vestfirðingum
verður kennd þessi sérstaka
danstækni.
Daníel Örn Halldórsson
myndlistamaður ætlar að vera
með sýningu í Slúnkaríki, sem
er mjög skemmtilegt þar sem
nokkuð langt er síðan sýnt

– Er dagskráin sem sagt alveg að verða tilbúin?
„Já, hún er svona að mestu
leyti tilbúin. Það eru að vísu
nokkrir viðburðir sem eru ekki
komnir alveg á hreint, eins og
til dæmis sundlaugadiskó og
eitthvað fleira skemmtilegt,
alls konar hugmyndir sem eru
ekki orðnar fastnegldar.
Það eru nokkrir hápunktar í
dagskránni og einn af þeim er
tvímælalaust söngkeppnin.
Hún verður haldin í íþróttahúsinu á Torfnesi af þeirri einföldu ástæðu að það er eina
húsið í bænum sem er nógu
stórt fyrir alla áhorfendurna.
Svo verður ball í beinu framhaldi af söngkeppninni.“

Blaðinu dreift
í öll hús
„Skólablaðið verður gefið
út og dreift í öll hús á svæðinu
í þessari viku. Þar verður nákvæmari dagskrá hátíðarinnar
og ýmislegt annað skemmtiefni.“
– Verður haldið hið árlega

alheimsmeistaramót í Víkingaskák?
„Já, við ætlum að vera með
það. Það náðist ekki að halda
það í fyrra og það er búið að
týna einhverju af búnaðinum,
sem er mjög leiðinlegt. En
við ætlum að vinna í þessu og
hafa mót.
Svo ætlum við að reyna að
vera með íslenska kvikmynd
í bíóinu sem hefur ekki verið
sýnd hérna áður, og reyna að
fá leikstjóra myndarinnar
vestur til að kynna hana.“
– Verður það ný eða gömul
mynd?
„Ég held að það verði ný
mynd núna, en það er aldrei
að vita hvað gerist.“

Býður fólki að mæta
á viðburði
– Hvað hefur þessi Sólrisuhátíð verið oft?
„Ég held að þetta verði í 34.
skiptið sem hún er haldin. Hún
hefur alltaf verið skipulögð
með allt bæjarfélagið í huga,
ekki bara nemendur. Ég vil
þess vegna bara biðja fólk um
að fylgjast vel með dagskránni
og hika ekki við að mæta á
einhverja viðburði ef það hefur áhuga á þeim.“
– halfdan@bb.is
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Bolungarvíkurkaupstaður

Auglýsing um tillögu
að deiliskipulagi lóðarinnar Holtabrún 21

Bolungarvík.

Nýtt deiliskipulag vegna
snjóflóðavarna lagt fram
Umhverfisráð Bolungarvíkur leggur til við bæjarstjórn
að deiliskipulag vegna snjóflóðavarna undir Traðarhyrnu
verði auglýst. Deiliskipulagið
var lagt fram á fundi umhverfisráðs fyrir stuttu og verður
væntanlega auglýst innan
skamms. Deiliskipulagið er
unnið af Teiknistofunni Eik
ehf. Berist engar alvarlegar
athugasemdir við skipulagið

og það endanlega samþykkt
þá er allri skipulagsvinnu
vegna snjóflóðavarnanna lokið. Grímur Atlason, bæjarstjóri Bolungarvíkur, segir að
þrátt fyrir að skipulagið hafi
ekki verið tilbúið hafi ekkert
staðið í vegi fyrir útboði á
snjóflóðavörnunum. Framkvæmdasýsla ríkisins sér um
útboðið. Í mars í fyrra var haft
eftir Þráni Sigurðssyni, að-

stoðarforstjóra Framkvæmdasýslunnar, að gert væri ráð
fyrir að framkvæmdi við garðinn hæfust um mitt síðasta
sumar.
Varnargarðurinn í Bolungarvík á að vera um 18-22 metra
hár og 700 metra langur þvergarður, staðsettur þar sem Dísarland er nú. Auk þess verða
8 keilur ofar í fjallinu. Áætlað
er að í varnarvirkin fari um

400 þúsund rúmmetrar af
fyllingarefni sem reiknað er
með að fáist innan framkvæmdasvæðisins. Áætlaður
heildarkostnaður við byggingu varnarvirkjanna er 750
milljón krónur en endanlegur
kostnaður ræðst þó af þeim
tilboðum sem berast í verkið.
Gert er ráð fyrir að bygging
varnanna taki um 2-3 ár
– smari@bb.is

Þrír sóttu um Hornstrandastofu

Þrír sóttu um starf sérfræðings á Hornstrandastofu. Þeir
eru Arngrímur Kristinsson
safnvörður, Gunnar Örlygur
Gunnarsson nemi, og Jón
Björnsson, nemi. Hingað til
hefur verið í gildi samningur
við Ísafjarðarbæ um landvörslu og í tengslum við það
verið starfandi landvörður á

sumrin norður á Hornströndum en umsjónarmaður friðlandsins verður starfandi árið
um kring. Sérfræðingurinn
mun hafa umsjón og eftirlit
með friðlandinu á Hornströndum og fyrirhugaðri gestastofu
friðlandsins, Hornstrandastofu á Ísafirði. Yfir sumarmánuðina verður starfsvett-

vangur sérfræðingsins í friðlandinu vegna eftirlits, fræðslu,
vöktunar og fleiri verkefna.
Hornstrandafriðlandið var
stofnað 1975 og eru mörk þess
um Skorarheiði milli Hrafnfjarðar og Furufjarðar og nær
friðlandið því yfir Hornstrandir og hluta af Jökulfjörðum.
Von er á drögum frá skipu-

lagsvinnuhópi norðan Djúps
á vormánuðum og því ljóst að
tilvonandi umsjónarmaður á
spennandi tíma fyrir höndum,
því enn er óvíst hvað aðalskipulagsbreyting hefur í för
með sér; óbreytta stöðu eða
þjóðgarðsvæðing Hornstranda.
– smari@bb.is

Undirskriftarsöfnun vegna jarðganga milli Súðavíkur og Ísafjarðar
Hafin er undirskriftarsöfnun til að þrýsta á stjórnvöld
að hefja nú þegar rannsóknir
og undirbúning að jarðgöngum milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Það er áhugahópur í
Súðavík sem stendur að söfnuninni og fer hún fram á netinu. Hlynur Bjarki Karlsson
er einn íbúanna sem kom söfnuninni af stað. Síðan er þannig
uppbyggð að þeir sem skrifa
undir geta skilið eftir athugasemd sem birtist á síðunni.

Nöfn þeirra sem skrifa undir
verða ekki birt fyrr en undirskriftarsöfnuninni lýkur og
listinn afhentur samgönguráðherra.
Áskorun söfnunarinnar er
svohljóðandi: „Við undirrituð
skorum á ríkisstjórn Íslands
að hefja nú þegar rannsóknir
og undirbúning að jarðgangagerð milli Súðavíkur og Ísafjarðar út frá samfélagslegum
og öryggissjónarmiðum. Tíð
snjóflóð og grjóthrun á Súða-

víkur- og Kirkjubólshlíð gera
samgöngur milli Súðavíkur og
Ísafjarðar algjörlega óviðunandi.
Benda má á í því sambandi
að samkvæmt niðurstöðum
rannsóknar sem unnin var af
Veðurstofu Íslands kemur
fram að ekki er minni áhætta
fólgin í að aka milli Súðavíkur
og Ísafjarðar en að aka Óshlíðina milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur þegar litið er til
snjóflóða og grjóthruns. Það

er réttlætismál að íbúum Súðavíkur og Ísafjarðar og öðrum
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 Súðavíkur og
Ísafjarðar út frá samfélagslegum og öryggissjónarmiðum.“
– smari@bb.is

Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér
með tillögu að deiliskipulagi lóðarinnar
að Holtabrún 21 í Bolungarvík, skv. 25.
gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/
1997 með síðari breytingum.
Tillagan tekur til stækkunar byggingarreits lóðarinnar austan megin um allt að
57m². Viðbygging er heimiluð við núverandi byggingu og gert er ráð fyrir tveimur bílastæðum við viðbygginguna. Hæsta
leyfilega hæð nýbyggingarinnar er 3,8
metrar.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Ráðhúsinu í Bolungarvík
og á heimasíðu Bolungarvíkur, www. bolungarvik.is frá og með 21. febrúar 2008 til
og með 20. mars 2008.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við breytingartillöguna.
Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út 3. apríl 2008.
Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu, Aðalstræti 10-12, Bolungarvík. Þeir sem ekki
gera athugasemdir við breytingartillöguna
fyrir tilskilinn frest, teljast samþykkir henni.
Bolungarvík, 18. febrúar 2008,
Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri umhverfissviðs.

Bolungarvíkurkaupstaður

Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboðum í að rífa húseignina að Traðarlandi
24 í Bolungarvík.
Ofangreindu verki skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. maí 2008. Um er að
ræða rif á 134,9m² timburhúsi og 67m²
steyptum kjallara.
Útboðsgögn verða afhent hjá Bolungarvíkurkaupstað, Aðalstræti 10-12, 415
Bolungarvík. Tilboðin verða opnuð á tæknideild Bolungarvíkur, Ráðhúsinu, þriðjudaginn 4. mars 2008 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum, sem þess
óska.
Sviðstjóri umhverfissviðs.
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Ólíklegt að Núpur opni fyrir páska
Ólíklegt er að nýr hótelstjóri á Núpi í Dýrafirði nái að opna dyr sínar um páska, en
eins og kunnugt er hefur gestum á þessum tíma fjölgað mikið undanfarin ár og voru
þeir margir fyrir. „Ég ætla að reyna, en það er ekki ljóst hvort ég verði komin með öll
leyfi. Það er helsti þröskuldurinn hvað páskarnir eru snemma í ár. Ég þarf að stofna
eignarhaldsfélag um reksturinn og það er allt útlit fyrir að ég nái því ekki“, segir
Sigurður Arnfjörð Helgason sem tekið hefur við hótelrekstri á Núpi. Hann lofar því þó
að vera búinn að opna hótelið þegar Fossavatnsgangan verður haldið á Ísafirði í maí.

Ársþing GÍ haldið á Suðureyri
Ársþing Glímusambands Íslands verður á Suðureyri föstudaginn 22. febrúar.
Þinghald hefst klukkan 20 og hafa 47 fulltrúar frá 9 héraðssamböndum
atkvæðisrétt á þinginu. Guðni Einarsson og fjölskylda bjóða þingfulltrúum til
kvöldverðar áður en þing hefst. Sömu helgi kemur úrvalshópur Glímusambands Íslands saman til æfinga á Ísafirði. Hópurinn er skipaður ungu glímufólki á aldrinum 15-20 ára og hafa 60 ungmenni verið valin til æfinga, en
þjálfarar eru þau Stefán Geirsson, Svana Hrönn Jóhannsdóttir og Snær Selja.

Þjófatindar
í erlendum
auglýsingum
Það þarf ekki að segja
Ísfirðingum tvisvar að á
Ísafirði eru fjöllin blá og
fjallahringurinn glæsilegur. En nú virðast útlendingar vera komnir á
bragðið því Þjófatindarnir milli Seljalandsdals og Hnífsdals og
nánasta umhverfi þeirra
eru orðnir módel fyrir
erlendan útivistarfatnað.
Ísfirðingurinn Birna
Jónasdóttir var í San
Francisco í haust og
stórt auglýsingaplakat
vakti athygli hennar er
hún gekk fram hjá því í
útivistarbúð og fannst
henni sem hún kannaðist
við fjallahringinn. Ekki
þarf að rýna lengi á
myndina til að átta sig
að þarna eru fjöllin
okkar fögru.
– smari@bb.is

Kertaljós prýddu veggi reykhússins.

Reykhús reis við Kaffi Edinborg

Glæsilegt útsýni. Mynd: Birna Jónadóttir.

Myndarleg viðbygging reis utan við Edinborgarhúsið á Ísafirði í síðustu viku. Húsið
var úr snjó og var aðallega byggt með þarfir reykingarmanna í huga. „Hugmyndasmiðurinn var Þórir Traustason, fráfarandi vert. Hann reifaði þessa hugmynd við mig og við
ákváðum að ráðast bara í þetta. Við hringdum í Barða gröfukall sem kom og mokaði upp
góðum haug“, segir Erik Newman sem nýverið keypti meirihlutann í rekstri Kaffi Edinborgar. „Þetta er til að bregðast við því leiðindaveðri sem hefur verið upp á síðkastið, en
reykingarfólk hafði af og til stolist til að reykja inni á baði. Við ákváðum að koma til móts
við það með því að byggja bara sérstakt hús“, segir Erik.
– halfdan@bb.is
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Meistaramót Íslands í glímu

Nýstofnuð jarðgangadeild staðsett á Ísafirði
Sérstök jarðgangadeild hefur verið stofnuð hjá Vegagerðinni og verður hún staðsett á
Ísafirði. Frá því er greint í svæðisútvarpi Vestfjarða að deildin sé komin inn á skipurit og
verið að ganga frá mönnun deildarinnar. Gísli Eiríksson, umdæmisstjóri hjá Vegagerðinni, verður forstöðumaður jarðgangadeildarinnar samkvæmt heimildum ruv.is. Jarðgangaframkvæmdir verða áberandi á norðanverðum Vestfjörðum á næstu misserum en
eins og kunnugt er verður hafist handa við jarðgangagerð á milli Hnífsdals og Bolungarvíkur og undirbúning við gerð jarðganga milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á árinu.

Keppt verður í þriðju umferð og lokaumferð meistaramóts
Íslands í glímu í íþróttahúsinu á Torfnesi á laugardag. Keppni
hefst klukkan 11 og stendur til klukkan 15. Keppt verður í
fjórum flokkum karla, þremur flokkum kvenna og tveimur
unglingaflokkum. „Vestfirðingar, nú er tækifæri til að sjá
bestu glímumenn landsins eigast við í þjóðaríþróttinni“, segir
í tilkynningu frá Knattspyrnufélaginu Herði.

Samstaða um forgangsröðun er nauðsyn
Sveitarfélög á Vestfjörðum
hafa undanfarna daga ályktað
um samgöngumál og skal
engan furða eftir þá óveðurskafla sem við höfum mátt þola
síðustu vikur. Við slíkar aðstæður kemur svo vel í ljós
hve viðkvæmt vegakerfi Vestfirðinga er. Í ljósi tíðra ofanflóða úr Súðavíkurhlíð og
Kirkjubólshlíð ályktaði sveitarstjórn Súðavíkurhrepps um
nauðsyn þess að hefja undirbúning að gerð Súðavíkurjarðganga. Undir þessa ályktun tókum við síðan, sveitarstjórnarmenn í Ísafjarðarbæ
og Bolungarvík. Aðstæður á
þessari fjölförnu leið eru einfaldlega með þeim hætti að
brýnt er að ríkisvaldið taki af
skarið með lausn sem tryggir
öryggi vegfarenda sem best.
Í framhaldi af þessum ályktunum hafa sveitarstjórnarmenn í Vesturbyggð, Tálknafirði og Reykhólahreppi brugðist við og minnt á þá stefnumótun og forgangsröðun sem
gilt hefur í samgöngumálum
fjórðungsins undanfarinn áratug. Telja þeir ályktanir sveitarfélaganna við Djúp fara
nokkuð á sveig við þær samþykktir sem gerðar hafa verið
á liðnum árum.

Stórum áföngum náð

Allt frá árinu 2004, þegar
ég stýrði vinnu við endurskoðun á stefnumótun Fjórðungsþings Vestfirðinga í samgöngumálum, hef ég unnið í
góðu samstarfi við fulltrúa
vestfirskra sveitarfélaga að
þeirri stefnumótun sem félagar mínir sunnan heiða minna
nú á, en við eigum einmitt öll
sæti í starfshópnum, sem nú
endurskoðar áætlunina frá
2004. Sú áætlun byggði í
flestu á stefnumótun starfshóps Fjórðungssambandsins
sem samþykkt var á Fjórðungsþingi 1997.
Mörg baráttumál eru í höfn,
fyrst og fremst á veginum um
Djúp ásamt vegi um Arnkötludal. Íbúar á norðanverðum
Vestfjörðum sjá því fyrir endann á langþráðum vegabótum
auk þess sem jarðgöng eru að
verða að veruleika milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur –
framkvæmd sem var tekin
fram fyrir margar aðrar á
grundvelli öryggissjónarmiða.

Samstaða er
nauðsynleg
Að mínu mati er röðin nú
komin að því að setja aukinn
kraft í framkvæmdir á Vestfjarðavegi, milli Flókalundar
og Bjarkalundar. Þótt þar hafi

kvæmdir um allan fjórðung
en þegar fjármunir eru af
skornum skammti verður að
nást samstaða um forgangsröðun.

Ein jarðgöng í einu
náttúrulögmál?

Birna Lárusdóttir.
þeir áfangar náðst, að nú er
unnið í samræmi við kröfur
heimamanna um þverun fjarða,
er enn langt í land og brýnt að
stjórnvöld leggi til umtalsvert
aukið fjármagn til að takast
megi að ljúka þeim framkvæmdum á mannsæmandi
tíma. Samhliða þessu er einnig
mjög brýnt að unnið verði
hratt og vel að því að betrumbæta vegasamgöngur í Kaldrananeshreppi og Árneshreppi
á Ströndum. Þar erum við áratugum á eftir nútímanum.
Samstaða allra sveitarfélaga
um þessi verkefni er nauðsyn.
Helst vildum við væntanlega
flest að unnið væri samtímis
af fullum krafti við vegafram-

Á sama hátt er afstaða mín
skýr þegar kemur að forgangsröðun í jarðgangagerð enda
byggir hún á samþykktum
sem ég hef átt þátt í að móta.
Ég tel afar mikilvægt að Súðavíkurgöng komist til framkvæmda en fyrst í röðinni er
að tengja suður- og norðursvæði Vestfjarða með jarðgöngum. Rannsóknum er lokið við jarðgöng úr Dýrafirði í
Arnarfjörð og því í raun ekkert
því til fyrirstöðu að hefjast
þar þegar handa. Það verður
þó ekki fyrr en að lokinni jarðgangagerð til Bolungarvíkur,
samkvæmt áætlun samgönguráðuneytisins, þótt vissulega
megi spyrja hvort það sé náttúrulögmál að vinna einungis
að einum jarðgöngum í senn í
hverjum landshluta. Vel mætti
hugsa sér að hér á Vestfjörðum, þar sem vegabætur eru
skemmst á veg komnar á landsvísu, væri unnið að tvennum
jarðgöngum samtímis.

Gunnari Friðrikssyni verður fljótlega skipt út af fyrir sér yngri og sprækari leikmann.

Gunnari Friðrikssyni skipt út
Björgunarbátnum Gunnari
Friðrikssyni verður innan tíðar
skipt út fyrir sér yngri og sprækari leikmann. Aðspurður um
málið segir Haraldur Júlíusson, formaður Björgunarfélags Ísafjarðar, að skipið sjálft
sé nákvæmlega eins og Gunnar Friðriksson en talsvert
yngra og með fullkomnari
búnaði. „Þar að auki er þetta

svokallaður „relief“-bátur,
eða varabátur, sem þýðir að
hann hefur ekki verið í stanslausri notkun og slit því enn
minna en aldurinn segir til
um“, segir Haraldur. Aðspurður segir hann að formlega sé
ekki búið að velja nafn á nýja
skipið, en gerir ráð fyrir að
gamla nafnið haldi sér. Þá
segir hann að gamli báturinn

fari á markað og verði væntanlega seldur úr landi.
Guðmundur Þór Kristjánsson, umsjónarmaður Gunnars
Friðrikssonar, segir að nýi báturinn sé sá síðasti af 46 bátum
sem Konunglega breska björgunarfélagið byggði og hafi verið tekinn í notkun árið 1990,
en hinn gamli er árgerð 1979
og því 11 árum eldri. Þá er sá

nýi með stærri vélar, tvisvar
sinnum 500 hestöfl í stað 2
sinnum 350 og á auðveldlega
að geta gengið á 19 sjómílna
ferð. „Hann á að koma til
landsins þann 24. og kemur í
næsta mánuði til Ísafjarðar,
kannski í vikunni fyrir páska“,
segir Guðmundur Þór Kristjánsson.
– halfdan@bb.is

Þótt sveitarfélögin við Djúp
hafi síðustu daga ályktað um
nauðsyn þess að hefja undirbúning að gerð jarðganga sem
tengja Súðavík og Ísafjörð er
ekki sjálfgefið að ætla að slík
göng eigi þegar í stað að taka
fyrsta sæti á forgangslista. En
með ályktunum sínum eru
sveitarstjórnirnar að minna á

nauðsyn þess að slík jarðgöng
verði sett á lista yfir þau brýnu
verkefni sem bíða á Vestfjörðum.
Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, og fulltrúi í starfshópi
um endurskoðun samgönguáætlunar Fjórðungssambands
Vestfirðinga.
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Vel heppnuð árshátíð

Árshátíð Menntaskólans á Ísafirði var haldin á föstudagskvöld og þótti hún afar vel heppnuð. Að þessu sinni
komu nemendur og kennarar saman í Edinborgarhúsinu, snæddu saman ljúffengan mat sem veitingamennirnir Við Pollinn sáu um og horfðu á skemmtiatriði. „Það voru um 120 manns á matnum og ég held að
allir hafi verið mjög ánægðir“, segir Helga Guðrún
Magnúsdóttir, formaður Nemendafélags MÍ. Veislustjóri var Kristján Freyr Halldórsson, tónlistarmaður og
bóksali, og þótti hann standa sig með prýði. Að vanda
voru kennarar með atriði auk þess sem ný árshátíðarmynd var frumsýnd en hún fjallaði um MÍ eftir 20 ár.
Að loknu borðhaldi var haldinn dansleikur þar sem Páll
Óskar þeytti skífum yfir trylltum dansi.
– thelma@bb.is

Páll Óskar þeytti skífum.
Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.
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Vilja dósa- og plastflöskumóttökuvél
Bæjarstjóra Bolungarvíkur hefur verið falið að kanna möguleika á uppsetningu
dósa- og plastflöskumóttökuvél í bænum. Er það gert að tillögu nemenda 7.
bekkjar í Grunnskóla Bolungarvíkur. Um er að ræða vél sem er að finna í og við
stórmarkaði erlendis sem tekur á móti og greiðir fyrir hverja flösku. Nemendur
fóru fram á við bæjarráð að kannað væri hversu kostnaðarsamt það væri að fá
slíka vél og staðsetja á góðum stað í bænum. „Við teljum að bærinn yrði fallegri
fyrir vikið og geymslur íbúa skínandi hreinar“, segir í bréfi 7. bekkinga.

Mannlífið
Leiklistarþörf Ísfirðinga ristir djúpt
Smáauglýsingar

Þriggja kvölda spilavist byrjar
í Guðmundarbúð laugardaginn
22. febrúar kl. 20. Láttu sjá þig!
Til sölu er Volkswagen Bora,
árg. 99, sjálfskiptur, ekinn 134
þús. km. Er á heilsársdekkjum.
Verð kr. 390 þús. Uppl. í síma
863 3932 eða 847 6913.

Til sölu eru húsgögn úr lútaðri
furu í barnaherbergi. Um er að
ræða upphækkað rúm m/dýnu
(90x200), flottan fataskáp, lítið
skrifborð og góða bókahillu.
Uppl. í síma 896 3367.
Íbúð, 3-4ra herb., óskast til leigu
á Ísafirði. Uppl. gefa Kristinn í
síma 867 2780 og Jóna í síma
896 6195.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í miðbæ Ísafjarðar. Uppl. í síma 697
4371.
Til sölu er 35" dekk, lítil slitin,
mókróskorin. Eru á 15" álfelgum. Uppl. í síma 847 8531.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 825 2173.

Erlendir ríkisborgarar
7,7% Vestfirðinga
Erlendir ríkisborgarar voru
7,7% af heildarfjölda Vestfirðinga þann 1. desember
samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofu Íslands. Hæst var
hlutfallið í Tálknafjarðarhreppi eða 14,8%, næst hæst í
Bolungarvík (11,3%). Næst
koma Vesturbyggð (8,9%),
Ísafjarðarbær (8%), Súðavíkurhreppur (3,3%), Kaldrananeshreppur (2%), Bæjarhreppur (2%), Reykhólahreppur
(1,5%) og Strandabyggð (0,6%).

Atvinna
Skipavík í Stykkishólmi óskar eftir eftirtöldum réttindamönnum:
· Smiðum.
· Rafvirkja.
· Pípara.
· Vélvirkja / járniðnaðarmanni.
Upplýsingar í símum
430 1403 og 862 2795.

Spurning vikunnar
Telur þú fordóma
í garð útlendinga
hafa aukist á Íslandi?
Alls svöruðu 615.
Já sögðu 473 eða 77%
Nei sögðu 142 eða 23%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Vigdís Jakobsdóttir leikstjóri er ísfirsku leiklistaráhugafólki að góðu kunn. Í
byrjun árs kom hún vestur á
æskuslóðirnar með fríðu föruneyti úr Þjóðleikhúsinu og
frumsýndi leikritið norway.
today eftir Igor Bauersima fyrir nemendur Menntaskólans á
Ísafirði í Edinborgarhúsinu en
þetta er í fyrsta sinn sem
Þjóðleikhúsið frumsýnir á Ísafirði. Vigdís smitaðist alvarlega af leiklistarbakteríunni á
unglingsárunum með Litla
leikklúbbnum og er sú pest
ekkert í rénun. Blaðamaður
Bæjarins besta greip Vigdísi
glóðvolga milli sýninga í janúar og forvitnaðist um hugsjónastarf hennar í Þjóðleikhúsinu, leiklistarhefðina á Ísafirði og gleðina af að sýna í
Edinborgarhúsinu.
–Hvernig er fyrir gamlan
LL-félaga að koma í Edinborgarhúsið, í þessa nýju og
gjörbreyttu aðstöðu?
„Mér finnst það æðislegt.
Þvílíkur munur frá því við vorum í Leikklúbbnum í gamla
daga að sýna í Hnífsdal eða
Alþýðuhúsinu, þetta er allt
annað líf. Það er vissulega enn
verið að þróa hlutina eins og
er í svona nýju húsi, en aðstaðan er nú þegar orðin betri
en á litlu sviðunum í Þjóðleikhúsinu. Þetta er líka mjög
góð stærð á sal fyrir leiksýningar. Það er einfaldlega frábært að sýna hér. Ég tek hattinn ofan fyrir því merka fólki
sem á heiðurinn að endurbyggingu Edinborgarhússins.“

Í ævarandi
þakkarskuld við LL
–Hvað hefur þú svo verið
að gera undanfarin ár?
„Ég fór í nám til Bretlands
eftir stúdentspróf héðan úr
Menntaskólanum. Ég vissi þá
nákvæmlega hvað ég vildi
læra og átti Litli leikklúbburinn ekki lítinn þátt í því, skal
ég segja þér. Ég var starfandi
í LL öll menntaskólaárin mín
og hann var mikill áhrifavaldur í lífi mínu. Ég fékk meira
að segja tækifæri til að leikstýra tveimur verkum áður en
ég fór út, bara 18-19 ára sem

var þvílík gjöf. Ég fór því með
töluverða reynslu á bakinu út,
sem nýttist mér vel í náminu,
sem var fjögurra ára nám í
leiklistarfræðum og leikstjórn.
Ég stend í ævarandi þakkarskuld við Litla leikklúbbinn
og þau tækifæri sem ég fékk í
gegnum hann. Þar er frábært
fólk og æðislegt að koma og
sjá að það er ennþá að hluta til
sama fólkið þar innanborðs.
Ég kom svo heim eftir þessi
fjögur ár og fór bara á fullt í
harkið, leikstýrði og kenndi
leiklist í framhaldsskólum og
áhugaleikfélögum, setti upp
með sjálfstæðum leikhópum,
var aðstoðarleikstjóri í Þjóðleikhúsinu í nokkrum sýningum, fékk svo tækifæri til að
leikstýra þar og hef í raun ekki
yfirgefið Þjóðleikhúsið síðan.“

Leiklistina í
skólakerfið
„Mitt aðalstarf undanfarin
ár hefur verið að stýra fræðsludeild Þjóðleikhússins. Ég hef
brennandi áhuga á því að
styrkja þátt leiklistar- og leiklistarkennslu á öllum skólastigum og ég lít svo á að Þjóðleikhúsið eigi að láta sig þessi
mál varða. Ég barðist fyrir því
í nokkur ár að það yrði stofnuð
fræðsludeild við Þjóðleikhúsið og fékk það í gegn snemma
árs 2002. Menningarsjóður Íslandsbanka gerði Þjóðleikhúsinu kleift að ýta deildinni úr
vör með glæsibrag og hafa
bæði þáverandi og núverandi
þjóðleikhússtjóri; Stefán Baldursson og Tinna Gunnlaugsdóttir ætíð sýnt þessu starfi
mikinn stuðning. Ég kenni
líka kennslufræði leiklistar í
kennsluréttindanámi leikhúslistafólks í Listaháskólanum
og hef verið að kenna í leiklistardeildinni þar líka. Þetta
styður algerlega hvort annað;
að kenna og stunda leiklist.“
–Hefurðu skoðað þetta í
öðrum löndum, og er þetta
víða gert?
„Já, ég hef gert það, og tel
okkur geta lært mikið af
reynslu annarra þjóða í þessum efnum. En ég er líka sannfærð um að Ísland hafi fulla
burði til þess að geta verið

leiðandi í þessum efnum og
við þurfum ekki endilega að
elta það sem aðrir gera. Við
njótum þeirra forréttinda að
vera lítið samfélag og getum
breytt alveg rosalega miklu á
stuttum tíma, öfugt við stóru
skólakerfin úti í heimi sem
eru miklu þyngri í vöfum og
allt tekur lengri tíma.
Þegar Björn Bjarnason var
menntamálaráðherra gerði
hann það m.a. að sínu baráttumáli að efla kennslu í tölvunotkun og bæta tölvukost
skóla. Upplýsingatækni rataði
inn í allar námskrár og á stuttum tíma varð bylting á þessu
sviði í íslenskum skólum.
Verði svipað átak gert varðandi listgreinakennslu, yrði
það mikið heillaskref fyrir íslenskt skólakerfi. Framtíðin
þarf á hugsandi, skapandi,
gagnrýnu og frjóu fólki að
halda með jákvæða sjálfsmynd og færni í mannlegum
samskiptum. Við erum ekki
að rækta þessa hæfileika nemenda nógu markvisst í dag, en
efling listgreinakennslu getur
bætt þar úr svo um munar.“

Að kenna mannleg
samskipti
–Útskýrðu þetta aðeins nánar, hvernig skilar þessi kennsla
sér til hins venjulega nemanda?
„Það eru ótrúlega mörg rök
fyrir því að kenna listir almennt, en leiklistin sem slík
hefur þá sérstöðu að takast á
við mannleg samskipti. Í
gegnum leiklist geturðu þjálfað upp samskiptahæfni, tilfinningagreind og gagnrýna
hugsun. Það má líta á það sem
gerist uppi á leiksviði sem æfingu fyrir lífið sjálft. Ef þú
hefur þurft að tjá einhverjar
tilfinningar í gegnum leikþátt
þar sem þú getur mátað þær
svolítið á sjálfri þér þá er
miklu líklegra að þú getir tekist á við þær sjálf seinna, í
stað þess að bæla þær niður.
Þetta styður þannig við betri
vinnumóral í skólanum, sterkari sjálfsmynd nemenda og
minnkar líkur á vandamálum
eins og einelti, einangrun og
hegðunarvanda.
En ég vil líka leggja áherslu

á hið listræna. Ástundun listgreina getur þegar vel tekst til
nært sálina og þar með styrkt
jákvæða lífssýn, gefið tilfinningu fyrir tilgangi og gert okkur bjartsýnni á framtíðina.
Listir eru einfaldlega mannbætandi. Af hverju erum við
ekki að nýta okkur það í skólum landsins?“
–Sýningin sem þú leikstýrir, norway.today er ferðasýning og fer á milli nokkurra
framhaldsskóla og þar tengist
kannski þín vinna og hugsjón?
„Já, algjörlega. Fræðsludeild Þjóðleikhússins, sem er
svona eins og litla barnið mitt,
kemur að þessu. Ekki bara
með því að lána mig heldur
líka með því að fylgja verkefninu eftir.“
–Hefurðu kannað áhugann
fyrir leiklistarkennslu hér á
æskuslóðunum, í Menntaskólanum á Ísafirði?
„Það er nú leiklistarmenntuð kona að kenna við Menntaskólann núna og hún er að
setja upp söngleik með nemendum, sem er alveg frábært.
Þegar ég var í skólanum var
leiklistarklúbbur Menntaskólans ekkert sérlega aktífur. Það
færðist líf í leiklistina í menntaskólanum fyrir nokkrum árum
og það gleður mig mikið að
sjá það. Ég held að það hafi
líka haldist í hendur við að
Litli leikklúbburinn hefur verið með minni starfsemi en áður meðan staðið hefur á þessum framkvæmdum við Edinborgarhúsið. Þegar ég var í
menntaskólanum voru alltaf
settar upp tvær og stundum
þrjár sýningar á ári hjá LL.
Það var mikið gróskutímabil
en það bitnaði aðeins á skólanum, því að hluta til var þetta
jú sama fólkið.“
–Já, manni hefur fundist
eins og LL hafi verið í hálfgerðri lægð að undanförnu,
en á sama tíma að það komi
aðrir hlutir í staðinn – atvinnuleikhús meira að segja.
„Ég held að lægðin skapist
af þeirri áherslu sem félagsmenn hafa þurft að leggja á að
gera húsið klárt. Orkan fór í
það að vinna hér og vera öllum
stundum að reyna að koma
húsinu í stand, rífa, bera grjót
og skrapa spýtur. Það bitnar

auðvitað á leiklistarstarfseminni sjálfri. Sama fólkið gekk
í öll þessi störf. Þrátt fyrir það
hefur tekist að setja á svið
stórar sýningar eins og Söngvaseið hér um árið, sem er með
ólíkindum. Ég veit að þær
sterku rætur sem leiklistin og
menningin eiga hér á Ísafirði
tryggja það að baráttan fyrir
Edinborgarhúsinu og framkvæmdirnar við það gangi
ekki af starfseminni dauðri.
Ég held að leiklistarþörf Ísfirðinga risti dýpra en svo. Ég
er alveg viss um að félagið
lifir þetta af og bara það að
ráðast í að setja upp stórvirki
á borð við Skugga Svein núna
í haust sýnir þetta og sannar.“
–Einleikirnir virðast svolítið hafa tekið völdin í leiklistarlífi bæjarins. Hefur þú eitthvað kynnst þeim?
„Ég hef því miður aldrei
komist á einleikjahátíðir Kómedíuleikhússins en ég leikstýrði
Loga (Elfari Loga Hannessyni
innsk. blm) eitt sinn fyrir
nokkrum árum síðan, í einleiknum Muggi sem við frumsýndum á Bíldudal og sýndum
svo á Ísafirði og í Borgarleikhúsinu. Þetta var mjög metnaðarfull sýning og var virkilega gaman að taka þátt í þessu
verkefni. Ragnar Bragason
gerði kvikmyndabúta sem voru
notaðir í sýningunni, Rebekka
Ingimundardóttir gerði búninga og leikmynd og Jóhann
Bjarni Pálmason hannaði lýsingu. Við dvöldum öll meira
og minna á Bíldudal í tvær
vikur og kláruðum æfingaferlið þar rétt eins og við klárum
vinnuna við norway.today á
Ísafirði nú.
Það hefur verið sérstaklega
gaman fyrir mig að þessu sinni
að koma með leikhúsfólkið á
heimaslóðir og vinna í þessu
umhverfi sem ég þekki svo
vel og þykir svo vænt um. Enda
hefur vinnumórallinn hjá
okkur verið með eindæmum
góður. Við erum sex sem komum hingað vestur; ég, Högni
Sigurþórsson leikmyndahönnuður sem bjó á Flateyri í fimm
ár, Halldór Snær hljóð- og
myndvinnslumaður, Benedikt
Axelsson ljósahönnuður sem
hafði komið til Ísafjarðar áður
til þess að gefa góð ráð um
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Fjórir borgarafundir á döfinni
Haldnir verða fjórir kynningarfundir á vegum Ísafjarðarbæjar víðs vegar í
sveitarfélaginu á næstu vikum, þar sem meðal annars verður rætt um
framkvæmdir ársins og atvinnumál. Fyrsti fundurinn verður í félagsheimilinu á Þingeyri þann 19. febrúar klukkan 17 og sá næsti í Hafnarstræti 11
á Flateyri klukkan 17 þann 26. febrúar. Klukkan 20 að kvöldi sama dags
verður haldinn fundur í Bjarnaborg á Suðureyri og síðasti fundurinn í
röðinni verður í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði þann 4. mars klukkan 17.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Vestlæg átt og él, en úrkomulítið á
Austurlandi. Frosti o til 10 stig, kaldast inn til landsins NAtil. Horfur á laugardag: Austan- og suðaustanátt og snjókoma
eða slydda. Hiti um frostmark við suðurströndina, annars 110 stiga frost. Horfur á sunnudag: Norðvestlæg átt, él
norðanlands en ennars bjartviðri. Hiti breytist lítið.

Sælkeri vikunnar er Guðmundur Guðjónsson á Ísafirði

Veislumáltíð að
hætti piparsveinsins
Sælkeri vikunnar býður upp
á einfalda máltíð sem allir ættu
að geta útbúið. Máltíðin stendur alltaf fyrir sínu enda rammíslensk og ku vera sérstaklega
vinsæl hjá piparsveinum. Það
sama má segja um eftirréttinn
en hann hentar afar vel fyrir
þá sem nenna ekki að hanga í
eldhúsinu í of langan tíma.
Þess ber að geta að Guðmundur hleypur í skarðið fyrir sælkera vikunnar sem bað um að
fá að sleppa undan áskoruninni.
Forréttur:
Skammtur fyrir fjóra
4 stk Prince Polo
1 stk 2l kók
Prince Polo er skipt jafnt
niður á matargesti, 1 stk á
mann. Kókflaskan er opnuð
og hellt í 4 glös. Gott er að
bera kókið fram ískalt.
Aðalréttur:
Skammtur fyrir fjóra
2 stk pylsupakkar
15-20 pylsubrauð frá
Gamla bakaríinu
1-2 stk laukur
Steiktur laukur
Tómatsósuflaska
Sinnepsflaska
Remúlaðiflaska
Kokteilsósuflaska (ef það
hönnun ljósabúnaðar í Edinborgarhúsinu fyrir nokkrum
árum og svo leikararnir tveir;
Þórir Sæmundsson og Sara
Marti Guðmundsdóttir.“

Leikferðalag
Þjóðleikhússins
–Og er það ekkert mál? Að
koma með eitt stykki leiksýningu úr Þjóðleikhúsinu?
„Þetta kostar peninga. Þess
vegna er það mjög gott fyrir
Þjóðleikhúsið, og vert að það
komi fram, að Vodafone
styrkir leikferðina út á land.
Við rákum okkur á það þegar
við fórum með Patrek 1,5 út á

land í fyrra hversu ósanngjarnt
það var að þurfa að rukka
framhaldsskólanemana um
aðgangseyri þegar Þjóðleikhúsið er á annað borð komið
alla þessa leið með sýningu
sértaklega fyrir þau. Aðstöðumunur framhaldsskólanema á
landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu er það mikill
hvað aðgengi að atvinnuleiksýningum varðar, að okkur
fannst nauðsynlegt að sjá til
þess að við gætum boðið leiksýningarnar frítt úti á landi í
ár. Þjóðleikhúsið er því miður
ekki í stakk búið til að gera
það sjálft og við fengum því
þennan styrk frá Vodafone.
Við höfum þar að auki tryggt

okkur stuðning þeirra til
þriggja ára. Þannig að næstu
tvö ár förum við líka út á land
með sýningar, ekki endilega í
alla skólana í einu, en allavega
annað hvert ár í hvern skóla.
Þetta er mikið fagnaðarefni
og tryggir grundvöll þess að
sýningar fyrir framhaldsskólaaldur verði að reglulegum viðburði í starfi Þjóðleikhússins.“
–Þarft þú ekki að fara að
koma heim og leikstýra hjá
Litla Leikklúbbnum þegar hann
er kominn í svona fínt hús?
„Jú, ég hefði sko mjög
gaman að því, og þó fyrr hefði
verið. Ég hef bara leikstýrt
einu sinni hjá LL eftir að ég

kláraði námið. Ég hef reyndar
verið beðin um að koma einu
sinni eða tvisvar eftir það, en
það hefur alltaf hist þannig á
að ég hef verið búin að binda
mig í annað.
En jú, mig dauðlangar að
koma og vinna með þessu
góða fólki aftur. Fólkinu
mínu. Ég þekki færri í LL en
áður að sjálfsögðu, komið
margt nýtt fólk. Ég er búin að
vera svo lengi í burtu. Mér
finnst þó mjög traustvekjandi
að koma aftur og sjá Sveinbjörn á ljósunum og Höllu í
búningunum. Þá er næstum
því eins og ég hafi aldrei farið
í burtu!“
– sigridur@bb.is

er Norðlendingur í mat)
Rauðkál (ef það er Norðlendingur í mat)
Pylsurnar eru hitaðar í ca 5
mín. Einnig er gott að hita
brauðið í ca 15 sek í örbylgjuofni. Gestir fá sér pylsubrauð,
setja í það sósur og lauka af
eigin ósk, setja svo pylsuna
ofan í. Oft er gott að setja eina
sinnepsrönd yfir pylsuna í
lokin. Mjög gott er að borða
pylsuna með glasi af ísköldu
kóki eða öðru gosi.
Eftirréttur:
Skammtur fyrir fjóra
Poki af Maruud snakki.
Dolla af Voga-ídýfu, helst
með kryddblöndu
Flaska eða tvær af ísköldu
kóki.
Snakkið er sett í skál eða
skálar eftir því sem hentar.
Lok og filma eru fjarlægð af
ídýfunni og sett á borð við
hlið snakksins. Gestir geta svo
fengið sér snakk, dýft því í
ídýfuna og gætt sér á kræsingunum. Þessu er svo skolað
niður með ísköldu kóki.
Ég vil skora á besta kokk
Íslands og nágrennis, móðir
mína ástkæru, Jóhönnu Guðmundsdóttur á Ísafirði.

Byssusýning
Byssusýning verður haldin laugardaginn
23. febrúar í húsnæði Vélsmiðjunnar Þryms
á Ísafirði á vegum Skotveiðifélags Ísafjarðarbæjar og Vesturrastar.
Til sýnis verða byssur og útbúnaður til
veiða.
Vesturröst ehf., Laugavegi 178.
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Verjumst því að hvatt
verði til búferlaflutninga
Allir starfsmenn fiskvinnslunnar Vísis á Þingeyri, sem
eru 36 eða 37 talsins, falla
undir ákvæði um kauptryggingu þegar vinnsla verður
stöðvuð í fimm mánuði í sumar. Þetta segir Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða. „Líka
þeir sem byrjuðu á áramótum.
Þeir verða þá búnir að vinna í
meira en tvo mánuði þegar að
vinnslustöðvuninni kemur og
eiga þar af leiðandi rétt á kauptryggingu“, segir Finnbogi.
„Á þessu tímabili, 1. maí til
1. október, er svokallað orlofstímabil og einhvern tímann

þarf fólk að taka sér sumarfrí.
Fólk þarf að ákveða fyrirfram
hvenær það á að vera, en á
þeim tíma ræður það sér sjálft
og þarf ekki að þiggja hvaða
vinnu sem er á meðan“, segir
Finnbogi.
„Þetta er eitthvað sem hefur
aldrei komið upp áður og er
að mörgu leyti frábrugðið
hefðbundnu vinnslustoppi
vegna hráefnisskorts. Venjulega er fólki tilkynnt að það
verði stopp í 1-2 vikur og svo
er það stopp framlengt ef
skorturinn er viðvarandi. Þarna
ákveða menn með löngum
fyrirvara að það verði hráefn-

isskortur og að hann standi í
fimm mánuði“, segir Finnbogi.
„Ég spyr, hvers vegna hefst
ekki vinnsla aftur í húsinu
þegar nýtt kvótaár hefst þann
1. september? Einu svörin sem
ég hef fengið frá fyrirtækinu
er að þessi tímasetning hafi
verið ákveðin og við það skuli
staðið, það væri algerlega
ófrávíkjanlegt. Ég vil meina
að það hefði verið miklu betra
að stytta stoppið örlítið, hefði
ekki þurft nema tvær vikur,
það hefði verið betra bæði
fyrir fyrirtækið og starfsfólkið. Þá hefðu þeir tryggt betra

ráðningarsamband og ekki
þurft að segja upp kauptryggingu.“
„Sú staða á eflaust eftir að
koma upp að eitthvað af þessu
fólki fær boð um vinnu á tímabilinu, en getur ekki þegið
hana nema til 1. október, sem
verður til þess að vinnuveitandi vill ekki ráða. Hjá atvinnuleysistryggingasjóði er
það þá flokkað sem neitun um
vinnu. Það er okkar að passa
upp á að þessara hagsmuna
verkafólksins verði gætt þegar
þar að kemur.“
„Það kom í ljós í fyrra þegar
uppsagnir voru hjá Miðfelli

Þingeyri.
og víðar, að landið er flokkað flutninga, því ef það verður
sem eitt atvinnusvæði og gert þá er verið að reyna að
Vinnumálastofnun hefur verið hreinsa upp allt vinnufært fólk
að benda mikið á það. Við frá Þingeyri“, segir Finnbogi
verðum að reyna að verjast Sveinbjörnsson, formaður
því að menn hvetji til búferla- Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

„Gengur ekki upp
í mínum huga“
Valdimar Elíasson, skipstjóri á Þingeyri og formaður íbúasamtakanna Átaks,
segir að þar í bæ óttist menn
vissulega að hvatt verði til
brottflutnings úr bænum þegar vinnsla stöðvast í fiskvinnslu Vísis. Eins og fram
kom í máli Finnboga Sveinbjörnssonar, formanns Verkalýðsfélags Vestfjarða, er
hætt við að Vinnumálastofnun hvetji fólk til að leita
sér að vinnu annars staðar
þegar vinnsla verður stöðvuð. „Við höfum ekki fundað
um málið, en auðvitað höfum við áhyggjur af því. Það
yrði til að splundra þessum
hópi endanlega ef það á að
fara að dreifa mönnum hingað og þangað, þessu fólki

sem er að „missa vinnuna“,
ef svo má segja. Þetta gengur ekki upp í mínum huga“,
segir Valdimar.
Aðspurður segir hann að
sér myndi lítast vel á einhvers konar átaksverkefni í
atvinnumálum á vegum
bæjarfélagsins, svipað og
gert var í Bolungarvík þegar
Bakkavík hætti þar vinnslu.
„Auðvitað myndi ég vilja
sjá einhvers konar átaksverkefni. Bærinn heldur
fund hérna eftir helgi og við
skulum sjá hvað kemur út
úr honum. Maður vonar
náttúrlega að þessi vinnslustöðvun sé bara tímabundin,
en eflaust gerist þetta líka á
næsta ári“, segir Valdimar
Elíasson. – halfdan@bb.is

Þorskeldiskví í Álftafirði.

Eldisveiðar stöðvaðar í Ísafjarðardjúpi
Eldisveiðar í Ísafjarðardjúpi
hafa verið stöðvaðar. Leyfi
fyrirtækjanna sem hafa stundað veiðarnar runnu út í byrjun
febrúar og fást ekki endurnýjuð. Þórður Eyþórsson, deild-

arstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu, segir ástæðuna vera
að of lítill hluti aflans hafi
farið í áframeldi.
Eins og kunnugt er var hlutfall ýsu í eldisveiðunum orðið

hátt og fór hún í hefðbundna
vinnslu á Ísafirði. Þórður segir
að ekki hafi verið kveðið á
um hlutfall meðafla í leyfunum. Leyfin voru gefin út til
skamms tíma í senn. Aðspurð-

ur hvort mikill þrýstingur hafi
verið á ráðuneytið að endurnýja ekki leyfin segir Þórður
að vissulega hafi verið skiptar
skoðanir á veiðunum.
– smari@bb.is

Lagalegur grundvöllur
fyrir eldisveiðum brostinn
Ekki var stætt á að gefa út
áframhaldandi leyfi til eldisveiða á grundvelli gildandi
laga að sögn Einars Kristins
Guðfinnssonar sjávarútvegsráðherra. „Aðstæður í Djúpinu
hafa breyst síðan leyfið var
fyrst gefið út og ýsuaflinn orð-

inn of mikill. Okkur var ekki
stætt á að gefa út áframhaldandi leyfi á grundvelli gildandi laga“, segir Einar. Hann
segist vera mikill áhugamaður
um þorskeldi.
„Á meðan við höfum ekki
náð tökum á aleldi þá þurfum

við að fanga seiði og smáþorsk
til áframeldis. Þess vegna gaf
ég út leyfið í upphafi en aðstæður í Djúpinu eru mjög
óvenjulegar og því ekki hægt
að halda áfram með þessar
veiðar.“ Ráðherrann útilokar
ekki að veiðarnar verði leyfðar

aftur minnki ýsuaflinn.
„Ég er mikill áhugamaður
um þorskeldi og vill leggjast
á ára með því. Ég tel sjálfsagt
að fylgjast með þróuninni í
Djúpinu og til þess höfum við
útibú Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði“.

