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Fullt af tækifærum
„Maður var búinn að selja sér þá hugmynd að það væru fá
tækifæri hérna og maður yrði að fara. En þegar maður
byrjar að ala upp börn sér maður fleiri hliðar á lífinu. Og
þegar við komum heim aftur blasti við hversu gott er að
búa hér og í raun fullt af tækifærum,“ segir Þorsteinn
Másson. Á miðopnu blaðsins talar hann um ferðaþjónustu, uppvask og byggðastefnu sem virkar ekki.

Koddinn og Húsið opna í næstu viku
„Þetta var búið að blunda í mér
mjög lengi, ég var oft búinn hugsa
mér að kaupa húsið en fólk talaði
það niður. Fólk taldi þetta fáránlegt. Svo hringir Teddi bróðir
einn daginn og spyr hvort við
ættum ekki að fara og skoða húsið,“ segir Halldór Eraclides, annar eiganda hússins við Hrannargötu 2. Halldór og Theódór bróðir hans eru langt komnir með
miklar endurbætur á húsinu, en
þeir stefna að því að hefja rekstur
í húsinu eftir viku. Veitingahúsið
hefur fengið nafnið Húsið og
gistiheimilið nefnist Koddinn.
„Nafnið á veitingastaðnum
kom til vegna þess að fólk í
bænum talar alltaf um „húsið“,
þetta eru ekki frumlegustu nöfn í
heimi en okkur fannst þetta
sniðugt.
„Við byrjuðum að skoða þennan möguleika í fyrsta sinn fyrir
alvöru í september á síðasta ári.
Þegar við komum upp á efri hæðina og sáum útsýnið sem blasti
við okkur vissum við að húsið
hentaði hugmyndum okkar fullkomlega,“ segir Halldór, en þeir
ætla að reka bæði veitingahús og
gistiheimili í húsinu. „Ég vildi
ekki fara út í rekstur bara með
gistiheimili eða bara með veit-

Bræðurnir Halldór og Theódór ásamt yngstu meðlimum fjölskyldunnar.
ingahús. Þetta gefur okkur meiri áttu þeir bræður mikla vinnu fyrir en það er, en komumst svo að sæki staðinn“ segir Theódór, en
möguleika“ segir Halldór en höndum þegar þeir keyptu það á því að það er þrátt fyrir allt furðu þeir hafa ýmsar hugmyndir uppi
fjölskyldur þeirra standa koma síðasta ári. „Þegar við byrjuðum heillegt,“ segir Theódór.
um hvernig virkja megi bæjarféað rekstrinum með þeim. Á efri að rífa gólfefnin af sáum við að
Aðspurðir hvenær staðurinn lagið svo að staðurinn reki sig.
„Við getum flutt inn hljómhæð hússins verður gistipláss fyr- húsið var á mörgum stöðum í myndi opna horfðu bræðurnir
ir 10 manns í fimm herbergjum. mjög slæmu ástandi“ segir Theó- hver á annan og brostu. „Við sveitir að sunnan, leyft að spila
Á neðri hæðinni verður kaffi- og dór. „Við áttum það til að ör- munum opna á laugardaginn, niðri og gista uppi,“ segir Theóveitingahús ásamt bar.
vænta og héldum stundum að sunnudaginn, mánudaginn eða dór, en að hans sögn hefur það
Þótt húsið sé reisulegt í dag húsið væri í mun verra ástandi þriðjudaginn fyrir páska,“ segir oft reynst erfitt fyrir hljómsveitir
Theódór og hlær. Halldór leggur að fá gistingu á Ísafirði yfir vetráherslu á að þeir muni í allra artímann. Þeir vilja einnig virkja
síðasta lagi opna á þriðjudaginn. nemendafélagið í Menntaskólan„Við ætluðum alltaf opna gisti- um en umfram allt skapa góða
heimilið fyrir páska og sjá til stemmningu fyrir húsinu og að
hvort kaffi- og veitingahúsið yrði það sé staður sem heimamenn
tilbúið eða ekki,“ segir Theódór. vilji kíkja við á. Hinn almenni
Hinsvegar áttuðu bræðurnir sig Ísfirðingur sé því alltaf velkomfljótlega á því að leyfisveitingar inn í húsið rétt eins og ferðamenn.
Um páskahelgina verður líf og
í veitingarekstri eru flókið fyrirbæri, og því hafi þeir ákveðið að fjör á Ísafirði, og framboð á
fá alla eftirlitsaðila í eitt skipti. skemmtistöðum og tónlistarvið„Þegar við ákváðum að opna burðum er mikið. „Við verðum
kaffi-og veitingahús á sama tíma með lifandi tónlist um helgina,
fann maður fyrst fyrir pressu. Þó hér kemur trúbador og spilar lög
það hljómi voðalega einfalt að eftir Johnny Cash, hér verður
opna fyrir páska þá er það ekki einnig myndlistarsýning,“ segir
Halldór, en annars vilja þeir ekki
þannig“ segir Halldór.
Bræðurnir hafa þó ekki staðið vera með of stífa dagskrá um
einir í framkvæmdunum, en með páskahelgina þar sem nóg verður
þeim er heill her aðstoðarmanna. að gera í bænum. „Við viljum
„Við erum með frábært fólk með bara að fólk kíki hérna við, fái
okkur“ segir Halldór og bætir sér kaffi eða bjór eða að borða og
því að sjálfboðaliðar hafi unnið í hafi það notalegt. Við viljum ekki
húsinu nær alla daga síðan í októ- vera að auka á framboðið og stela
Ath! Verkalýðsfélög veita allt að 100 þúsund króna styrk.
ber. „Nær allan sólarhringinn var þannig tíma frá öðrum. Fólk getur
einhver hér að hjálpa til. Stefán t.d. hvílt sig hér á milli atriða,“
Vinnumiðlanir veita allt að 70 þúsund króna styrk.
Hafsteinsson er yfirsmiður og ég segir Theódór.
Aldrei fór ég suður matseðill
verð bara að mæla með honum,
sem og Hauki Davíð Jónassyni verður í boði á meðan hátíðinni
sem var með honum. Þeir hafa stendur, en hvernig hafa þeir
verið algerlega frábærir og án hugsað sér að matseðillinn verði
þeirra værum við aldrei komnir í framtíðinni? „Við verðum með
svona langt,“ segir Halldór og þetta týpíska kaffihúsafæði, kökur og samlokur, en svo munum
Theódór tekur undir það.
Þeir eru bjartsýnir á reksturinn við leggja mikla áherslu á góðar
í sumar, en segjast þó ekki hafa og matarmiklar súpur, ásamt því
of háar væntingar. Halldór segir að hafa rétt dagsins. Við viljum
að hann búist við því að vel muni einnig sérhæfa okkur í stórum
ganga í sumar en haustið sé og flottum hamborgurum úr alspurningarmerki. „Við stólum vöru nautakjöti,“ segir Halldór
svo sannarlega á að heimamenn Eraclides. – gudmundur@bb.is

Meiraprófsnámskeið

· leigubifreið · vörubifreið · hópbifreið · eftirvagn

Ísfirðingar og nágrannar ath!

Námskeið til aukinna ökuréttinda
hefst á Ísafirði 30. mars nk.
Ath! Sama verð og á höfuðborgarsvæðinu!

Skráning í símum 892 6570 og 892 6571. Visa
og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða.
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Leiguverð íbúðarhúsnæðis á
Vestfjörðum með því lægsta
Leiguverð íbúðarhúsnæðis á
Vestfjörðum var með því lægsta
á landinu í síðasta mánuði miðað
við meðaltal fermetraverðs samkvæmt samantekt Þjóðskrár Íslands. Þar er miðað við talnaupplýsingar um leiguverð í febrúar
sem unnar voru upp úr 458 leigusamningum sem þinglýst var um
allt land. Þar kemur fram að með-

alleiguverð á hvern fermetra í
þriggja herbergja íbúð var 909
krónur á Vestfjörðum. Það var
eingöngu lægra á Norðurlandi,
fyrir utan Akureyri, þar sem það
var 802 krónur. Í samantektinni
kemur einnig fram að í mars fyrir
ári var meðaltal fermetraverðs á
Vestfjörðum 803 krónur.
Hæst var verðið á höfuðborg-

arsvæðinu, einna helst í Reykjavík vestan Kringlumýrarbrautar
og Seltjarnarness þar sem fermetraverðið var að meðaltali
1.637 krónur miðað við þriggja
herbergja íbúð, sem er 44,4%
hærra en á Vestfjörðum. Næst
hæst var verðið í Grafarvogi, í
Árbæ, Norðlingaholti og Úlfarsárdal eða 1.477 krónur á fermetr-

ann, sem er 38,4% meira en á
Vestfjörðum. Í samantektinni
segir jafnframt að vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var
109,9 stig í febrúar 2012 og lækkaði um 1% frá fyrra mánuði. Síðastliðna þrjá mánuði lækkaði
vísitalan um 0,5% og síðastliðna
12 mánuði hækkaði hún um 9,6%.
– thelma@bb.is

Bókanir streyma inn fyrir sumarið
Þrátt fyrir að fastar áætlunarferðir Sjóferða Hafsteins og
Kiddýjar á Ísafirði hefjist ekki
fyrr en í júní hefur fyrirtækinu
borist fjölmargar bókanir. Um
páskana býður fyrirtækið upp á
skíðagönguferð frá Aðalvík til
Hesteyrar, en ferðin hefur verið
fastur liður hjá fyrirtækinu undanfarin ár. „Þessi ferð er alltaf
jafn vinsæl, en það er að sjálfsögðu háð veðri hvernig til tekst.
Við höfum verið með allt upp í
þrjátíu manns þegar útlit hefur
verið fyrir gott veður, það þarf
helst að vera sól daginn áður en
ferðin er farin,“ segir Hafsteinn
Ingólfsson, annar eigenda fyrirtækisins. Líkt og fyrr verður Jón
Björnsson, landvörður á Hornströndum, fararstjóri í ferðinni.
Sumarið lítur vel út að sögn
Hafsteins og nú þegar hafa borist
fjölmargar bókanir. Aukning hefur verið á ferðamönnum síðastliðin ár að sögn Hafsteins.
„Aukningin hefur ekki verið í

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar gera út þrjá báta með ferðamenn á Hornstrandir.
neinum stökkum, heldur hægt
Hafsteinn segir helstu breyt- Ekki er algengt að fólk dvelji
og sígandi,“ segir Hafsteinn. inguna í sumar vera þá að ekki langdvölum á Hornströndum
Stærsti hluti ferðafólksins eru Ís- verður lengur boðið upp á sigl- nema að það eigi hús á svæðinu
lendingar en hins vegar færist ingar um Hornstrandir frá Norð- en eitthvað er þó um að ferðafólk
það í vöxt að farþegar erlendra urfirði á Ströndum. „Það hafa hafi með sér tjald. „Ég held að
skemmtiferðaskipa sem leggjast margir haft samband við okkur það sé minna um það núna að
að bryggju á Ísafirði, bregði sér í til að spyrja um þetta en við get- fólk fari með bakpokann og labbi
ferð út í Vigur eða á Hesteyri. um ekki sinnt þessu héðan. Það langar leiðir. Þetta eru orðnir
„Við erum með bryggju á Hest- er alltof langt og dýrt að fara styttri göngutúrar og fólk vill láta
eyri sem við eigum og með til- héðan og norður fyrir,“ segir Haf- fara með vistir fyrir sig á milli
komu hennar hafa ferðir með steinn. Hann segir ferðir á Horn- staða. Það er öðruvísi en var fyrir
farþega af skemmtiferðaskipun- bjarg vinsælastar auk gönguferða um fimm til sex árum,“ segir Hafum aukist talsvert.“
frá Aðalvík og yfir á Hesteyri. steinn.

Framkvæmdaleyfi fyrir Vestfjarðarveg 60 á
milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði
Sveitarstjórn Reykhólahrepps tók fyrir á fundi sínum 20. mars 2012 umsókn
Vegagerðarinnar um framkvæmdaleyfi fyrir Vestfjarðaveg (60) milli Eiðis í
Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði.
Gögn sem fylgdu umsókn Vegagerðarinnar voru matsskýrsla Vegagerðarinnar, dagsett í október 2011 og álit Skipulagsstofnunar, dags. 5.12. 2011.
Reykhólahreppur telur að álit Skipulagsstofnunar www.skipulagstofnun.is
fullnægi lágmarksskilyrðum um rökstuðning og efnisinnihald, þannig að
sveitarstjórn geti tekið ákvörðun um umsókn um framkvæmdaleyfi. Fyrir
fundinum var ennfremur lögð fram greinargerð með framkvæmdaleyfi dagsett í febrúar 2012, sem var unnin fyrir Reykhólahrepp.
Sveitarstjórn samþykkti að veita Vegagerðinni framkvæmdaleyfi og auglýsir hér með niðurstöðu sína. Framkvæmdaleyfi þetta fellur úr gildi ef framkvæmdir hafa ekki hafist innan árs frá
dagsetningu þess.Framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar er kæranlegt til úrskurðarnefndar umhverfisog auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá því að ákvörðun sveitarstjórnar um útgáfu
framkvæmdaleyfis liggur fyrir og fer sú málsmeðferð samkvæmt skipulags- og byggingarlögum.
Reykhólar 23.mars 2012,
Sveitarstjóri Reykhólahrepps.
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Lokun
sparar 5,5
milljónir
Áætluð kostnaðarlækkun
vegna sumarlokunar leikskólanna í Ísafjarðarbæ er
um 5,5 milljónir króna. Hver
leikskólanna mun loka í
fimm vikur. Ákvörðunin er
tekin til að minnka álag á
starfsfólki, en hingað til hafa
flestir leikskólakennarar átt
inni mun fleiri sumarfrísdaga en þá sem rúmast innan
sumarlokunar. Það hefur
skilað sér í auknu álagi meðal starfsmanna. „Með því að
loka leikskólum í 5 vikur er
hægt að fara langt með að
uppfylla það frí sem starfsfólk leikskólanna á. Á stærri
leikskólum hefur þurft nálægt einu stöðugildi til að
dekka sumarfrí sem fólk er
að taka allt árið. Með þessu
móti er hægt að minnka stöðugildi afleysingar,“ segir í
bókun fræðslunefndar.
Til stóð að leikskólarnir
Eyrarskjól og Sólborg á Ísafirði myndu ekki loka lengur
en í tvær vikur, en nú hefur
verið ákveðið að allir leikskólarnir verða alls lokaðir í
fimm vikur. .
– gudmundur@bb.is

Erlendum
íbúum fækkar
Íbúum Vestfjarða með erlent
ríkisfang fækkaði um 12% milli
áranna 2010 og 2011. Á síðasta
ári voru 622 íbúar á Vestfjörðum
með erlent ríkisfang, 321 kona
og 301 karl. Á sama tíma fyrir
ári voru 709 erlendir ríkisborgarar skráðir til heimilis í fjórðungnum og hefur þeim því fækkað um 87 milli ára. Erlendum
ríkisborgurum fækkaði mest
milli ára í Bolungarvík. Árið
2010 bjuggu 166 innflytjendur í
Bolungarvík en árið 2011 voru
102 innflytjendur skráðir til
heimilis í bænum. Hæst er hlutfall innflytjenda á Tálknafirði eða
tæplega 20%, en þar eru 60 af
302 íbúum með erlent ríkisfang.
Fyrir utan Árneshrepp, þar sem
engir innflytjendur búa, er hlutfall innflytjenda lægst í Strandabyggð þar sem aðeins fjórir af
501 íbúum eru af erlendu bergi
brotnir. Í Ísafjarðarbæ bjuggu
339 innflytjendur. Pólverjar eru
fjölmennastir innflytjenda á Vestfjörðum sem og á landinu öllu.
Alls voru 399 Pólverjar skráðir
til heimilis á Vestfjörðum í byrjun ársins sem þýðir að þeir voru
65% allra innflytjenda á svæðinu.
Pólskum innflytjendum fækkaði
þó umtalsvert milli ára en í upphafi ársins 2010 voru þeir 436.
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Verður erfitt að toppa síðasta sumar
Jörundur Áki Sveinsson þjálfari BÍ/Bolungarvíkur er brattur
þrátt fyrir dapurt gengi liðsins á
undirbúningstímabilinu. „Það
hefur ekki gengið vel upp á síðkastið, við vissum að þetta yrði
erfitt í vetur. Það eru miklar
breytingar á liðinu frá því síðasta
sumar“ segir Jörundur. Hann
segir að félagið stefni að því að
styrkja liðið fyrir komandi átök í
sumar. Liðið þurfi aukna breidd
og sé sérstaklega horft til leikmanna sem geta leyst fleiri en
eina stöðu á vellinum.
„Við erum að horfa mestmegn-

is út fyrir landsteinanna í þeim
málum. Það verður bara að segjast eins og er að það er erfitt að fá
menn vestur til þess að spila
fótbolta“ segir Jörundur og bætir
við að þeir séu með nokkra leikmenn í sigtinu sem gætu komið
til liðsins á láni, meðal annars frá
FH, en Jörundur Áki var aðstoðarþjálfari FH á síðasta tímabili.
Hvað varðar markmið liðsins
fyrir sumarið segir Jörundur of
snemmt að segja til um slíkt.
„Við verðum bara að sjá til með
allar markmiðssetningar, það
verður erfitt að toppa síðasta

Jörundur Áki vill styrkja hópinn. Mynd: bibol.is

sumar ef okkur vantar leikmenn.
Engu að síður er ég mjög ánægður með strákanna og þetta er flottur hópur sem ég er að vinna með.
Ég hlakka til að takast á við sumarið,og það er alveg ljóst að góðir
menn eru að vinna í kringum
liðið.“ segir Jörundur.
Jörundur og meirihluti liðsins
er búsettur í Reykjavík, en þeir
flytja búferlum rétt áður en tímabilið hefst um miðjan maí. Leikmenn liðsins fara í æfingaferð
yfir páskahelgina til Ísafjarðar,
þar sem jafnt kapp verður lagt á
knattspyrnu og aðra skemmtan.

Rokkað á Grænagarði um páskana
Rokkhátíðin Aldrei fór ég suður verður ekki haldin í húsnæði
Skipanausts ehf., á Suðurtanga eins og tilkynnt hafði verið,
heldur á sama stað og áður, í KNH-húsinu á Grænagarði. Jón
Þór Þorleifsson rokkstjóri segir undirbúningsnefnd hátíðarinnar
hafa farið ögn fram úr sér við tilkynningu á nýju húsnæði hátíðarinnar. „Við nánari athugun hefur orðið ljóst að tími gefst ekki
til að breyta húsnæðinu þannig að hægt sé með góðu móti að
fylla það af tónleikagestum, að minnsta kosti ekki þetta árið,“
segir hann.
Undirbúningsnefndin vill þakka eigendum Skipanausts og
forsvarsmönnum Eimskipa fyrir auðsýndan velvilja og biðst
afsökunar á þessu frumhlaupi. „Leitað hefur verið á náðir húsráðenda á Grænagarði þar sem hátíðin hefur verið til húsa síðustu þrjú ár og hafa þeir tekið vel í beiðni okkar. Hátíðin verður
því haldin þar í ár. Fá þeir okkar bestu þakkir fyrir,“ segir Jón
Þór.
Hann segir stemmninguna vera mjög góða fyrir hátíðina og
allt sé að smella í undirbúningunum. Auk hátíðarinnar sjálfrar
verður að vanda ýmsir viðburðir víða um bæinn um páskahelgina.
– thelma@bb.is

Spurningin
Getur þú staðið við
fjárhagslegar skuldbindingar þínar?
Alls svöruðu 675.
Já sögðu 462 eða 69%
Nei sögðu 213 eða 31%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðanátt og bjartviðri,
en él Norðan- og Austanlands. Hiti 0-5 stig við
suðurströndina, annars
frost um land allt.
Horfur á laugardag:
Útlit fyrir breytilega átt,
víða bjartviðri og frost
víða 0-5 stig að deginum.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt með vætu og
heldur hlýnandi veðri.
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Rokkið fer fram í KNH-húsinu í Grænagarði í ár.

Ritstjórnargrein

Byggðastefna
Síðla árs 2011 lét stjórnarformaður Byggðastofnunar, Þóroddur
Bjarnason, svo ummælt að um tveggja alda skeið hafi þéttbýlið á
suðvesturhorni landsins notið markvissrar og samfelldrar byggðastefnu, sem hófst fyrir alvöru í upphafi nítjándu aldar með skipulögðum flutningi allra helstu menningar- og valdastofnana landsins til
Reykjavíkur. Að því marki náðu, að þar hefur verið byggð upp:
,,miðstöð stjórnsýslu, fjármála, viðskipta, fjölmiðla, menntunar og
menningarstarfs,“ segir Þóroddur tímabært að huga að nýrri byggðastefnu ,,sem fært getur slík gæði til allra landsmanna,“ og tekur fram
að við mótun byggðastefnu til framtíðar verði að ,,taka mið af fjölbreyttum þörfum einstaklinga, margbreytileika byggðarlaga og ólíkum aðstæðum einstakra landssvæða.“
Ekki vantar að á undanförnum árum og áratugum hafa samningar
um alls kyns mál og málaflokka verið gerðir milli ríkisvalds og vestfirskra sveitarfélaga; ráðherrar mættir á staðinn með fylgdarliði,
myndir teknar og viðstaddir með bros á vör. Hversu oft hefur síðan
það eitt skeð að fennt hefur í sporin? Hversu oft hefur væntingum
Vestfirðinga um heilsársveg milli norður- og suðurhluta fjórðungsins,
forsendu allrar uppbyggingar og sameiginlegs atvinnusvæðis, verið
,,jó-jóað“ inn og út af samgönguáætlun? Vestfirðir eru alltaf efstir á
vinsældalista niðurskurðar! Ætli breiðu brosin sem fyrirheitin um

byggðakjarna á Ísafirði löðuðu fram séu ekki farin að stirðna? Síðasta dæmið um markleysi fyrirheita stjórnvalda er prófessorsstaða
tengd nafni Jóns Sigurðssonar. Og hæstvirtur menntamálaráðherra
kemur af fjöllum!
Þingsályktunartillaga þingmanna Framsóknarflokksins um að
Alþingi feli ríkisstjórninni að setja saman starfshóp sem vinni að
mótun byggðastefnu fyrir allt landið er góðra gjalda verð svo langt
sem úrræðin, sem þar eru dregin fram, henta á hverjum og einum
stað. Því eins og formaður Byggðastjórnar bendir réttilega á eru aðstæður og þarfir byggðarlaganna með ólíkum hætti. Þótt við blasi að
stórra átaka sé þörf til viðsnúnings í einstökum landshlutum, og
smáskammtalækningar geri það eitt við þær aðstæður sem þar eru
að lengja í dauðastríðinu, er ekki þar með sagt að reisa beri álver á
hverju annesi.
Fróðlegt verður að fylgjast með hvort íslenskir stjórnmálamenn
hafa til að bera þann kjark, sem óhjákvæmilega þarf til að stíga þau
skref sem norskir kollegar þeirra hafa stigið fyrir löngu til varnar
norsku dreifbýli og sem vitnað er til af flutningsmönnum þingsályktunarinnar.Tíminn einn mun leiða í ljós hvort þingsályktunin verður
samþykkt og ef svo fer, hvort eftirfylgnin verður meiri og augljósari
en hingað til hefur verið raunin með mörg hinna fögru orða og fyrirheita.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, 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. · Guðmundur Björn Þorbjörnsson,
sími 692 8686, gudmundur@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. 400 eintakið m. 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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Þurfum byggðastefnu
sem virkar fyrir alla
Þorsteinn Másson snéri nýverið aftur heim á Vestfirði ásamt
fjölskyldu sinni og hóf störf hjá
Borea Adventures. Hann situr
líka í framkvæmdastjórn nýja
stjórnmálaaflsins Bjartri framtíð.
Blaðamaður BB spjallaði við
Þorstein um helstu hugðarefni
hans, sjávarútveg, byggðamál og
ferðaþjónustu.

Sjómennska og
viðskiptafræði
„Ég er fæddur og uppalinn á
Ísafirði. Strax eftir grunnskólann
fór ég í Vélskólann og kláraði
annað stigið hér. Því næst fór ég
til Reykjavíkur til að halda áfram
námi. Ég fór fyrsta launaða túrinn
minn sem sjómaður þegar ég var
15 ára og fór svo á sjóinn í öllum
skólafríum. Meirihlutann af starfsævinni hef ég unnið sem sjómaður, aðallega sem vélstjóri en ég
hef prófað þetta allt saman, bæði
smábáta og togara. Seinna fór ég
svo að læra viðskiptafræði og
vann þá á sumrin hjá Sjóferðum
Hafsteins og Kiddýjar,“ segir Þorsteinn.

Bornmouth
Þorsteinn og unnusta hans
snéru nýverið aftur heim eftir námsdvöl á Englandi og í Reykjavík.
„Kata var búin að klára viðskiptafræðina og langaði til að
fara í enskunám í kjölfarið. Við
fluttum því til Bornmouth og tókum börnin okkar með, þriggja
ára tvíbura. Við renndum svolítið
blint í sjóinn en þetta gekk allt
eins og í sögu. Hún fór í skólann
og ég byrjaði að vinna í uppvaski
á veitingastað. Það er kannski
ekki það skemmtilegasta sem ég
hef gert en með því áhugaverðara
þar sem ég var að vinna með
fólki úr ýmsum hornum heimsins. En það var fjörtíu stiga hiti í
eldhúsinu og þetta gat alveg tekið
á, sérstaklega þegar uppþvottavélin bilaði í fjóra daga. Maður
hefur tekið upp troll á öðrum
vírnum í leiðindaveðri en það er
bara djók miðað við uppvaskið,“
segir Þorsteinn og hlær.
„Ísabella systir mín kom líka
út til okkar sem launalaus aupair og hjálpaði okkur með börnin. Þetta var því ómetanlegur tími
fyrir okkur öll.“
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Til Bolungarvíkur
„Eftir tímann á Englandi fluttum við til Reykjavíkur. Þar vann
ég við að selja vinnuföt fyrir
heildverslunina Hebron. En það
má segja að eftir að við fórum
burt héðan hafi maður fyrst áttað
sig á því hvað er gott að vera
hérna. Maður var búinn að selja
sér þá hugmynd að það væru fá
tækifæri hérna og maður yrði að
fara. En þegar maður byrjar að
ala upp börn sér maður fleiri hliðar á lífinu. Og þegar við komum
heim aftur blasti við hversu gott
er að búa hérna og í raun fullt af
tækifærum,“ segir Þorsteinn.
„Kata er úr Bolungarvík og við
komum okkur fyrir þar. Okkur
bauðst gott húsnæði og það er
ómetanlegt að hafa ömmur og
afa í næstu húsum en foreldrar
Kötu búa í Bolungarvík og mínir
foreldrar á Ísafirði. Við leggjum
bæði stund á fjarnám svo það
skiptir ekki máli hvar við erum
nákvæmlega í heiminum. Það er
náttúrlega svolítið átak fyrir
mann sem er alinn upp á Ísafirði
að flytja í Bolungarvík. Ég segi
nú ekki að það hafi verið þung
spor en vinir og vandamenn eru
duglegir að benda manni á að
maður sé orðinn Bolvíkingur,“
segir Þorsteinn og hlær.

Nýja starfið
Stuttu eftir að Þorsteinn snéri
heim byrjaði hann að vinna hjá
Borea Adventures.
„Ég er að vinna þar ásamt því
að klára viðskiptafræðina. Starfið
snýst um stefnumótun, markaðsstarf, að gera tilboð í ferðir og svo
að sigla Bjarnarnesinu í sumar.
Hugmyndin er að Borea búi til sérstakar ferðir í kringum Bjarnarnesið en báturinn verður þó líka
í einhverjum leiguferðum og áætlunarsiglingum. Ætlunin er að
nota bátinn til að bjóða upp á
nýja möguleika og auka úrvalið
af afþreyingu fyrir ferðamenn.
Til dæmis gætum við boðið upp
á ferð þar sem fyrsti dagurinn
snýst um að fara á hestbak og
kajak en síðan yrði kannski siglt
á Hesteyri á Bjarnarnesi, gist í
tjaldi í Hornvík og hópurinn svo
sóttur aftur í Veiðileysufjörð.“
- Hvernig lítur sumarið út?

„Það lítur mjög vel út og mér
skilst að það líti vel út hjá öllum
í þessum bransa. Það hefur nóg
verið að gera í bókunum. Ferðafélag Íslands er að fjölga sínum
ferðum inn á svæðið og það er
viðbót. Eins eru þeir sem eiga
hús fyrir norðan duglegir að bóka
og mikið af íslenskum og erlendum hópum sem eru búnir að bóka
eða vilja láta sérsmíða fyrir sig
ferðir.“

Sígur upp á við
- Þannig að það er enn aukning
í þessum geira?
„Samkvæmt síðustu tölum sígur þetta alltaf upp á við. Það er
engin sprengja í þessu og það er
gott. Það er betra ef svona starfsemi byggist upp með sígandi
lukku og fær að þróast með tímanum. Til að við eigum gistirýmin, tækin til að flytja fólkið,
leiðsögumenn og annað sem til
þarf. Fagmennska í ferðaþjónustu hér fyrir vestan hefur aukist
mjög mikið. Sjóferðir H&K hafa
til dæmis staðið sig mjög vel,
alltaf verið með fína báta og staðið faglega að sínu. Hjá Borea er
mikil alvara á bakvið starfsemina
og vilji til að gera vel, auk þess
sem fyrirtækið er nú með nokkra
starfsmenn sem vinna að þessu
allt árið. Áður var ferðaþjónusta
aukabúgrein en smám saman er
fólk farið að líta á hana sem eitthvað sem má lifa af nánast allt
árið.“
- Sumir hafa áhyggjur af fúski
í ferðamannaiðnaðinum og segja
gullæði einkenna hann.
„Algjörlega, en ég held að það
vandamál sé bundnara við höfuðborgarsvæðið þar sem massinn
er. Það er erfiðara hér að gera
eitthvað og lifa af því. Hingað
koma færri ferðamenn og það er
líka dýrara að ferðast hingað. Því
þarftu að vera meira skapandi og
snjallari en þeir fyrir sunnan, með
fullri virðingu fyrir sunnanfólki.
Þeir ferðamenn sem koma alla
leið hingað vestur eru líka á höttunum eftir öðrum hlutum.“

Byggðastefnan
virkar ekki
Aðspurður hvað hann sjái fyrir
sér þegar hann talar um að hér sé

„fullt af tækifærum“, svarar Þorsteinn: Í fyrsta lagi ber að nefna
ferðaþjónustuna. Ég ætla bara að
taka undir það sem Jón Ásgeir
Jóhannesson sagði einhverntíma
í beinni línu á DV, að ferðaþjónustan verði orðin stærri en sjávarútvegur árið 2020. Þótt það sé
svolítið útrásarvíkingarlegt að
segja þetta tel ég að það sé mikið
til í þessu. Og ég held að við
þurfum ekki að hafa miklar
áhyggjur af því þótt svæði eins
og þetta sofni aðeins á veturna
en springi svo upp á sumrin. Það
er fullt af frábærum stöðum sem
eru þannig, til dæmis Innsbruck.
Það besta sem hefur komið
fyrir bæinn byggðarlega séð er
háskólasetrið. Að fá þessa kennara og nemendur hingað, einmitt
á þeim tíma þegar er hvað rólegast yfir, er mjög mikilvægt.
Þetta fólk er að vinna meistaraverkefni þar sem svæðið hér er
sérstaklega til skoðunar. Ég nefni
rannsókn á flundrunni og svo
hugmynd að handgerðum rifum
undir eldiskvíunum hér sem eiga
að taka við úrgangi. Að mínu
mati er Háskólasetrið mun dýrmætara fyrir samfélagið hér en
allur sá byggðarkvóti sem hefur
komið inn á svæðið,“ segir Þorsteinn.
„Við höfum búið við byggðastefnu sem er einfaldlega ekki að
virka. Nema kannski ef menn vilja
segja að hún hafi dregið úr fólksfækkun, sem var ekki markmiðið. Það sagðist enginn ætla að
láta okkur hafa byggðakvóta til
að svæðið gæti lognast út af aðeins hægar. Aftur á móti hleypir
fyrirbæri eins og Háskólasetrið
miklum krafti í svæðið. Ef við
gefum okkur að bara einn úr
hverjum árgangi verði eftir hérna
og skapi sér eitthvað að gera er
það eftir sem áður gríðarlega
mikilvægt fyrir stað sem glímir
við jafn einhæft atvinnulíf. Þau
tækifæri verða líka til í þeim hluta
aldurspíramídans sem er hvað
veikastur hérna. Við erum með
sjávarútveg en okkur vantar fleiri
greinar. Línuívilnun skapar bara
störf í beitningarskúrum og á
smábátum. Þótt það sé gott mál
færðu varla unga fjölskyldu til
að flytja til Flateyrar til að vinna
í beitningaskúr og líklega ekki
heldur til að vinna á smábát.“

Skattajöfnun
- Hvað myndirðu vilja gera?
„Líklega er kominn tími til að
færa byggðarstefnuna út fyrir
rammann. Það er greinilegt að
byggðakvóti, línuívilnun og eitt
og eitt starf fyrir hið opinbera er
ekki að virka. Stjórnmálamenn
ættu líka að vera heiðarlegir við
okkur og segja upphátt hvað þeir
ætlast fyrir. Hugsanlega er það
þeirra pólitíska stefna að gera
ekkert fyrir svæðið og sjá hvað
verður. Það er heiðarleg afstaða
en við eigum þá rétt á að fá að
vita hana svo við getum leitað
annarra leiða. Stjórnvöld gætu
líka sagt að þau vilji gera eitthvað
en þá verður að vera betur á
hreinu það á að vera. Sjálfur verð
ég alltaf hrifnari af að keyra
byggðastefnu í gegnum skattakerfið, eins og gert er í Noregi.
En það má aldrei nefna þetta án
þess að farið sé að tala um að
ekki megi mismuna fólki. Ég er
ekki sérfræðingur í skattamálum
en maður sér fyrir sér að það
mætti hækka skattleysismörk
hérna eða lækka skatta á fyrirtæki
fyrst eftir að þau eru stofnuð.
Við búum við háan flutnings- og
húshitunarkostnað og svæðið er
í lægð. Því finnst mér að það
megi nota skattastefnuna til að
hífa okkur upp,“ segir Þorsteinn.
„Ég hef reynslu af að veiða
byggðakvóta, í Súðavík. Og útvegsmenn eru ekki með nein
óheilindi. Að sjálfsögðu vilja þeir
veiða byggðakvóta sem er gefins.
Gallinn er sá að áhrifin skila sér
ekki út í samfélagið. Til dæmis
gat ég aldrei séð hvernig manneskjan sem vann við ræstingar í
grunnskólanum í Súðavík naut
góðs af þeim byggðakvóta sem
við vorum að veiða. En það voru
heilmikil verðmæti, vel á annað
hundrað tonn yfir tveggja ára
tímabil. Ríkisvaldið færði byggðinni þau tonn sem byggðaraðstoð
en hún skilaði sér ekki nema til
örfárra einstaklinga í byggðinni.“

Tækifæri fyrir alla
- Hvernig væri þá best hafa samfélagið hér?
„Í rauninni sé ég það ekki
sérstaklega fyrir mér. Hinsvegar
finnst mér vanta inn í byggðastefnuna að það sé jafnað fyrir
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alla og allir fái tækifæri. Hvort
sem fólk vill fara í sjávarútveg,
ferðaþjónustu, byggingariðnað
eða eitthvað annað. Svæðið
hentar mjög vel fyrir ferðaþjónustu og sjávarútveg. Það hentar
ekki vel fyrir stóriðju. En það
skiptir engu máli lengur fyrir
margar greinar hvar þær staðsetja
sig, til dæmis tölvugeirann. Það
er, ef rafmagn og nettenging er í
lagi en það þarf að laga þau mál
hérna. Eins yrðu til miklir möguleikar ef háskólasamfélagið yrði
eflt. Ég hef trú á því að fjarnám
eigi eftir að aukast mjög í framtíðinni. Og svo verða alltaf til
sprotar sem enginn sá fyrir.
Snerpa er gott dæmi um fyrirtæki
sem nær að vaxa í umhverfi sem
fáir höfðu trú á í upphafi,“ segir
Þorsteinn.
„Ef maður horfir sérstaklega á
hvað ferðaþjónustan getur sótt í
er Hornstrandafriðlandið líklega
mikilvægast. Nú eru til dæmis
uppi hugmyndir um að gera friðlandið að svokölluðum „wilderness park“, því fylgja staðlar um
ákveðið hlutfall af ósnortinni
náttúru og að áhrif mannsins á
hana séu í ákveðnu lágmarki. Það
eru ekki mörg svæði eftir í heiminum sem falla í þann flokk.“

Stutt í fjöllin
- Vestfirðingum hefur fækkað
árum saman og svæðið glímir
við að unga fólkið flytur burt, er

vinahópurinn þinn hér ennþá?
„Margir eru farnir en einhver
hluti býr hér enn. Hinsvegar heyrir maður á því fólki að það gæti
alveg dottið suður á morgun.
Stundum hefur maður á tilfinningunni að þetta sé hugarfarsmál,
sjálfum fannst manni að maður
yrði að fara. Auðvitað er eðlilegt
að fara suður í nám og svo kannski ílengist fólk, fær góða vinnu
eða verður ástfangið, eins og
gengur. En það skilar sér samt
ekki aftur heim. Á móti kemur
að ég þekki marga héðan sem
búa bæði í Reykjavík og um allan
heim sem segja að þeir kæmu
aftur aftur ef þeir finndu starf við
sitt hæfi. Mikið af þessu fólki á
ung börn og finnst eftirsóknarvert
að ala þau upp hér. Og svo bara
þetta að geta verið niður á bryggju
en svo kominn upp í fjall hálftíma
síðar, það er ekki síður eftirsóknarvert.“

Rangar ákvarðanir
Spurður hversvegna hann telji
að svæðið hafi dottið í þessa
lægð, svarar Þorsteinn:
„Líklega eru ástæðurnar nokkrar. Til dæmis er erfitt fyrir útgerðina hér að keppa við þá fyrir
sunnan þegar kemur að svokölluðum flugfiski. Í þeirri vöru sem
hefur verið að ryðja sér rúms,
ferskum fiski til útflutnings, erum
við bara ekki samkeppnishæf.

Útgerðarmaður hér er sólarhring
á eftir í ferskleika og það leggst á
hann viðbótarkostnaður vegna
flutnings vörunnar suður. En
þetta á auðvitað ekki við um
freðnar afurðir eða saltaðar. Þetta
þýðir samt sem áður að útgerðarmenn hér verða að vera klókir.
Við höfum líka verið upptekin af
að kenna kvótakerfinu um stöðu
okkar. En kannski tókum við bara
rangar ákvarðanir á sínum tíma.
Til dæmis var veðjað mikið á
rækju og Ísafjörður var um tíma
rækjuveiðibær Íslands. Síðar fórum við illa út úr því. Það er
reyndar aðeins að ganga til baka
með tilkomu til dæmis Kampa.
Auðvitað er líka hægt að kenna
öðrum um, eins og til dæmis
eigendum Kambs á Flateyri
þegar þeir ákváðu að selja og
fara. En kannski voru þeir orðnir
lúnir eða höfðu aðrar ástæður,
þeir spiluðu bara eftir reglunum.
Þetta kerfi hefur hinsvegar þá
kosti að þeir sem eru hæfastir að
gera út gengur best. Kvótakerfið
er rekið sem ískaldur bisness og
fólk verður að horfast í augu við
það. Fyrir vikið leitar kvótinn
þangað þar sem hagkvæmast er
að gera út.“
- Þannig að það er ekki nógu
hagkvæmt að gera út frá Vestfjörðum?
„Það er hagkvæmt að vera með
smábátaútgerð hérna vegna þess
að það er stutt á miðin. Það gerir
Bolungarvík að einum besta stað

á landinu til að róa frá og þar er
líka stærsta smábátaútgerð á
landinu. En þar spilar líka inn í
inngrip ríkisins, línuívilnun, og
gerir Bolungarvík að arðbærum
stað. Ef þetta inngrip væri ekki
til staðar og þú finndir þér
hagkvæmasta bátinn, hagkvæmasta veiðarfærið og myndir
ákveða að gera út frá hagkvæmasta staðnum, væri hugsanlega
lítil útgerð á Vestfjörðum. Í augnablikinu skilst manni að við séu
ágætlega samkeppnishæf í fiskeldi og það er vonandi að það
reynist rétt.
Þegar kemur að umræðunni
um sjávarútvegsmál hefur mér
fundist mikilvægt að staldra við
nokkur atriði. Í fyrsta lagi verður
þjóðin öll að fá sanngjarna rentu
af auðlindinni. Það verður að
tryggja sjálfbærni fiskistofnanna.
Byggðirnar eiga að njóta nálægðar og tryggja verður arðsemi. Ef
þessi atriði eru höfð að leiðarljósi
þegar verið er að krukka í kerfinu
er líklegra að sátt náist um niðurstöðuna.“

Björt framtíð
Nýverið tók Þorsteinn sæti í
framkvæmdastjórn nýs stjórnmálaafls, Bjartri framtíð.
„Ég var formaður ungra jafnaðarmanna hér um tíma en missti
svo áhugann á pólitík. Fyrir
skömmu var mér hinsvegar boðið
að taka sæti í framkvæmdastjórn
þessa nýja afls. Þá voru fyrstu
viðbrögð að ég mætti ekki hlaupast undan merkjum og svíkja
Samfylkinguna. En þegar ég
hugsaði þetta betur fannst mér
sú hugmynd að einhver stjórn10

málaflokkur ætti mig vera algjörlega absúrd. Og þarna bauðst mér
að setjast í stjórn nýs spennandi
afls og halda uppi merkjum fyrir
svæðið og koma hugðarefnum
mínum áfram, byggðamálum og
sjávarútvegi.
Það er stundum sagt um okkur
Vestfirðinga að innbyrðis deilur
hafi háð okkur í gegnum tíðina.
Og vissulega hafa komið upp
skringilegar deilur á milli bæjarfélaganna hérna. Maður hefur
heyrt dæmi þar sem verðmætum
er kastað á glæ út af einkennilegum ríg. Það má ekki standa okkur
fyrir þrifum að ég sé Ísfirðingur
og einhver annar Flateyringur.
Núna er nauðsynlegt að standa
saman. Mér finnst líka meiri
viðspyrna og kraftur hér núna en
áður. Þessvegna væri frábært ef
allir stöppuðu niður fæti á sama
tíma.“

Skotveiðar
Spurður hvort hann hafi tíma
fyrir áhugamál, svarar Þorsteinn:
„Ég hef stundað skotveiðar í
um áratug og finnst það mjög
gaman. Ég fer með pabba og
bræðrum hans í eina stóra veiðiferð á ári. Þá erum við í sex daga
við Blöndulón að skjóta heiðagæsir. Og svo leggst maður náttúrlega fyrir gæs, rjúpu og önd.
Eins hef ég reynt að fara í nokkra
svartfuglstúra á hverju ári. Seinni
ár hef ég svo fengið mikinn áhuga
á að elda bráðina og það lengir
tímabilið. Við erum farin að hafa
rjúpur á jólunum og erum að
elda villibráð úr kistunni alveg
fram á vor,“ segir Þorsteinn Másson að lokum.
- Huldar Breiðfjörð.
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Hlutfall innflytjenda mest á
Vestfjörðum og á Suðurnesjum
45 börn fermast á Ísafirði
Að sögn Magnúsar Erlingssonar sóknarprests á Ísafirði
munu 45 börn staðfesta skírnarheiti sitt og fermast í Ísafjarðarkirkju í vor og í sumar. Alls verður fermt á sjö dögum, þó langflestir kjósi að fermast á Pálmasunnudag og Hvítasunnu. Einnig
fermist nokkur fjöldi á Sjómannadaginn og fyrsta laugardag
í sumri, 21. apríl. Magnús segir
að fyrirkomulagið hafi alltaf verið þannig á Ísafirði, að reynt sé
að mæta þörfum fólks þegar kemur að því að ákveða fermingardaginn. Í Reykjavík sé reynt að
skipta börnunum niður á ákveðna
daga vegna fjölda, en það hafi
aldrei verið venjan á Ísafirði.
„Í gamla daga á Ísafirði þurfti
einfaldlega að ferma þegar
feðurnir voru í landi, og þannig
myndaðist þessi hefð. Í dag gerir
þetta fyrirkomulag foreldrunum
auðveldara fyrir með að velja sal
fyrir fermingarveisluna“ segir
Magnús. Að sögn Magnúsar hefur fermingarfræðslan gengið vel
og um síðustu helgi hafi hópur
barna frá Ísafirði farið í skemmtiferð í Holt.– gudmundur@bb.is

smáar
Til leigu er 4ra herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði. Laus nú þegar. Uppl. í síma 844 0246, Jón
Smári.

Í byrjun þessa árs voru 632
íbúar á Vestfjörðum með erlent
ríkisfang. Á sama tíma fyrir
ári voru 622 erlendir ríkisborgarar skráðir til heimilis í fjórðungnum og hefur þeim því
fækkað um tíu milli ára. Þess
má geta að á árunum 20102011 fækkaði þeim mun meira
eða um 87. Á síðastliðnum 10

árum hefur fjöldi erlendra ríkisborgara á Vestfjörðum aukist um
3% en þann 1. janúar 2012 voru
skráðir í fjórðungnum 484 erlendir ríkisborgarar. Á síðasta ári
voru 9% Vestfirðinga innflytjendur og eru þeir hlutfallslega
flestir á Vestfjörðum og Suðurnesjum.
Innflytjendur eru þó hlutfalls-

lega næst flestir á Vestfjörðum
en flestir á Suðurnesjum. Þróunin
á Vestfjörðum er samræmi við
landið í heild en 1. janúar voru
voru skráðir hérlendis 20.957
erlendir ríkisborgarar eða 8,1%
mannfjöldans. Erlendum ríkisborgurum fækkaði milli 2011 og
2012 um 186. Hlutfallið stóð þó
í stað.

Flestir erlendra ríkisborgara
á Vestfjörðum búa í Ísafjarðarbæ eða 357 en því næst
kemur Vesturbyggð með 99
einstaklinga og Bolungarvík
þar sem 98 erlendir ríkisborgarar búa. Hlutfallslega búa
flestir erlendir innflytjenda í
Tálknafjarðarhreppi eða 46 af
276 íbúum hreppsins.

Skarphéðinn hættir á Flateyri
Skarphéðinn Ólafsson, skólastjóri Grunnskóla Önundarfjarðar hefur sagt starfi sínu lausu, en
Skarphéðni hugnast ekki að þær
tillögur bæjarstjórnar að sameina
eigi yfirstjórn grunn- og leikskóla
á Flateyri. Tillögurnar fela í sér
að einn skólastjóri verði yfir báðum skólunum. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar mun því auglýsa eftir nýjum skólastjóra á Flateyri,
en fræðslunefnd Ísafjarðabæjar
hefur lagt til tillögu þessu til samþykktar fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Að sögn Skarphéðins
hafa hugmyndir um sameiningu
legið lengi í loftinu. „Í fyrra kom
það upp að selja ætti húsnæði
leikskólans til þess að spara peninga, en ég sé ekki hvernig þetta
fyrirkomulag myndi spara nokkuð,“ segir Skarphéðinn.
„Hér myndu þá þurfa að eiga
sér stað breytingar sem ég sé
ekki fyrir endann á. Ef leikskólinn er fluttur í húsnæði grunnskólans verður önnur hæðin tekin

Grunnskólinn Önundarfjarðar.
af grunnskólanum. Það gefur því myndir um að sameina aðeins
augaleið ekki kæmust fleiri nem- yfirstjórn skólanna.“ segir Skarpendur fyrir í skólanum ef þeim héðinn, en bætir því að hann geti
skyldi fjölga. Við myndum þurfa engu að síður ekki séð sér fært
að flytja einhverja starfsemi okk- um að starfa sem bæði leikskólaar út úr húsinu, t.d. smíðastof- stjóri og grunnsskólastjóri og því
una,“ segir Skarphéðinn sem tel- hafi hann ákveðið að segja af
ur að slíkan flutning mjög kostn- sér. Hann sé því ekki andvígur
aðarsamann. Skarphéðinn segist þeim möguleika að skólastjóri
þó gera sér grein fyrir því að nú verði leikskólastjóri, þó hann sé
sé annað hljóð komið í bæjar- ekki hrifinn af því að starfa sem
stjórnina. „Nú eru uppi hug- slíkur persónulega.

Gísli Halldór Halldórsson
bæjarfulltrúi sagði í samtali við
BB að ýmislegt hafi verið reynt í
skólamálum á Flateyri. Á fundi
sem haldinn var fyrr í mánuðinum með foreldrum og starfsfólki
var rætt um framtíðarhorfurnar.
„Við viljum fara í samstarf við
foreldra og starfsmenn að þróa
betri skóla. Sú hugmynd að sameina skólanna undir einu þaki
féll í grýttan jarðveg en öðru
máli gegnir um sameiginlega
yfirstjórn með einum stjórnanda.
Fólk var ánægt með þá hugmynd,
enda mun sú framkvæmd styrkja
faglega vinnu starfsmanna.“ Niðurstaðan hafi því verið sú að auglýsa stöðu skólastjóra með þeim
formerkjum sem áður hefur verið
greint frá.
Breytingin mun eiga sér stað
eftir að Skarphéðinn látið af
störfum, og því er ljóst að breytingin verður til þess að auglýsa
þurfi stöðuna.
– gudmundur@bb.is

Breytt samfélag
Stakkur skrifar >

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.
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Íslendingar hafa verið mjög uppteknir af hruninu. Það er auðskiljanlegt. Minna hefur borið á því að reynt sé að greina hvað gerðist og
hvers vegna við erum ekki komin lengra á braut endurreisnar á rúmum þremur árum. Ljóst er að ein meginástæða hrunsins er undirliggjandi þörf okkar Íslendinga til þess að lifa um efni fram, safna skuldum og vona að næsta ,,vertíð“ skili okkur betri hlut. Vertíðarhugsunin
hefur lengi fylgt okkur og þá er átt við að allt hljóti að bjargast ef vel
aflast á næstu vertíð. En svo gerist eitthvað líkt og 1968 þegar síldin
brást að væntingarnar eru óraunhæfar af því að vertíðarhluturinn
reyndist rýrari en vonir stóðu til eða líkt og þá brást með öllu. Fyrir
hrun var ekki um aflabrest að ræða þótt kvóti til fiskveiða hafi verið
skertur ár frá ári. Vandinn var sá að bankamenn og fjármálajöfrar
töldu sig hafa fundið nýjan kvóta, í þetta sinn á peninga. En hrunið
sýndi okkur að hann var úr lausu lofti gripinn.
Í raun höfðu ráðandi öfl í stjórnmálum og viðskiptum tekið saman
höndum um að leika ljótan leik, sem reyndist byggður á blekkingum.
Væntingar almennings til ávöxtunar hlutabréfa og peninga voru
keyrðar upp úr öllu valdi. Bankar, sem nú eru gengnir á vit feðra
sinna, hvöttu almenning til húsnæðiskaupa og að taka til þess lán
tryggt í erlendri mynt með lágum vöxtum. Skorti mjög á að fólk yrði
varað við eða minnsta kosti minnt á að vertíðin kann að bregðast.
Hún gerði það með hvelli. Samt eru flestir sem unnu í bönkum og

sparisjóðum enn starfandi í upprisnum arftökum þeirra. Er furða
þótt spurt sé um siðferði í íslenskum viðskiptaheimi? Við myndun
ríkisstjórnar sem tók við völdum hinn 1. febrúar 2009 var mörgu
fögru lofað, nánast því endurreisn hugarfarsins. Það hefur ekki
gengið eftir enda okkur Íslendingum tamast að hugsa um brauðstritið frá degi til dags. Upprisnu bönkunum gengur hins vegar
ágætlega og eiga nú 3000 milljarða. Ekki er að sjá að almenningi
gangi jafn vel þótt sumir hafi vissulega hagnast vel á vertíðinni
sem hrundi. Það verður ekki sagt um alla. Margir berjast enn við
skuldir, sem auðvelt hefði átt að vera að leysa af bönkunum sjálfum með samningum við fólk. Til þess skorti kjark og ríkisstjórn
og Alþingi settu á fót embætti umboðsmanns skuldara, sem ekki
hefur staðið sig vel. Allt gengur þar hægt. Eina niðurstaðan af því
embætti virðist sú að brjóta á eignarrétti kröfuhafa. Á meðan
afskrifa bankar stórar skuldir stjórnmálamanna.
Þeir sem nýtt hafa sér aðstoð umboðsmanns skuldara eru
margir hverjir þeir sem spiluðu hvað djarfast fyrir hrun. Skilafólkið
sem ekki gerði það fær hvergi skjól. Þeir sem ákváðu að greiða
ekki skuldir sínar eru í uppáhaldi hjá fjármálstofnunum, hafa
jafnvel ekki greitt af lánum í 5 ár og ganga út með uppsafnaðan
sparnað meðan ,,borgunarmenn“ í vandræðum fá hvergi skjól. Er
þetta hið breytta þjóðfélag sem við viljum? Okkur var lofað öðru.
FIMMTUDAGUR 29. MARS 2012

Bjórframleiðsla á Ísafirði
Unnið hefur verið að því að
undanförnu að setja á stofn litla
bjórverksmiðju á Ísafirði sem
framleiða mun bjór til sölu í veitingahúsum og krám á svæðinu
sem og í áfengisverslun, eins og
þekkist víða erlendis. „Framtíðarsýnin er að brugga gæða vestfirskan bjór ætlaðan á heimamarkaðinn og fyrir þá fjölmörgu
ferðamenn sem sækja til Vestfjarða í auknum mæli,“ segir
Shiran Þórisson hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða sem starfar

með hópi áhugamanna um framleiðslu á bjór og leitar að áhugasömum aðilum til að taka þátt í
verkefninu. Nú þegar liggur fyrir
að einn frumkvöðlanna í hópnum
hefur fengið samþykkt kauptilboð í tækjabúnað sem var í bjórverksmiðju á Snæfellsnesi.
Í hópnum eru Gísli Halldór
Halldórsson, Gústaf Gústafsson,
Jón Páll Hreinsson, Kristinn Mar
Einarsson, Steinþór Kristjánsson, Halldór Antonsson, Ársæll
Níelsson, Halldór Eraclides, Örn

Ingólfsson, Elías Guðmundsson
og Hallvarður Aspelund.
AtVest mun halda utan um
„hópfjármögnun“ verkefnisins.
Undir þeim formerkjum leitar
AtVest nú að áhugasömum einstaklingum sem hafa áhuga á
verkefninu og vilja sjá slíka bjórframleiðslu fara af stað heima í
héraði. Áhugsamir geta sett sig í
samband við Shiran Þórisson á
netfanginu shiran@atvest.is eða
í síma 450-3000 hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.

Anna Jakóbína Hinriksdóttir og Halldóra Björk Norðdahl.

Klæðakot hefur starfsemi

Dórukot, sem er í eigu Halldóru B. Norðdahl og Klæði sem
er í eigu Önnu Jakobínu Hinriksdóttur, hafa tekið höndum saman
og opnað sameiginlega vinnustofu og umboðssölu í miðbæ
Ísafjarðar. „Ég ætla framleiða
vörur frá Dórukoti hér á staðnum
og Anna ætlar að framleiða sínar
vörur auk þess sem við ætlum að
vera með pöntunarþjónustu fyrir
vefnaðarvöru en við verðum með
umboð frá heildsölum fyrir sunnan,“ segir Halldóra. Klæði býður
upp á fatabreytingar og viðgerðir,
þjóðbúningasaum, sérsaum og

stefnir á að koma með barnafatalínu á næstunni. Dórukot framleiðir ýmsar vatnsheldar vörur
eins og legghlífar, hnakkhlífar,
endurskinsvesti, regnplöst á
barnavagna og ýmsar vatnsheldar
barnavörur.
Halldóra segir hugmyndina að
samstarfinu hafa komið upp í
febrúar og því hafi hlutirnir gengið hratt fyrir sig. Hún segir að
opnun Klæðakots sé þegar farin
að spyrjast út og hafa viðtökurnar
verið góðar. „Fólk virðist vera
mjög ánægt með þetta enda er
engin vefnaðarvöruverslun á
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svæðinu. Nú þarf fólk því að fara
taka upp saumavélina og fara
smyrja þær og dusta af þeim
rykið,“ segir Halldóra. Auk þess
að vera með umboðssölu á efnum
verður í Klæðakoti sýnishorn af
vefnaðarvörum og hægt er að
sérpanta vörur fyrir viðskiptavini. Eins verður til sölu aukavörur eins og t.d. tvinna, nálum,
teyjum. og fleira smádót.
Þess má geta að Klæðakot
verður til húsa í Aðalstræti 17 á
Ísafirði í húsnæði sem áður hýsti
Alsýn og Snyrtistofu Sóleyjar þar
áður.
– thelma@bb.is

Deiliskipulag fyrir
Tröllenda í Flatey
Hreppsnefnd Reykhólahrepps samþykkti á
fundi sínum 8. mars 2012 að endurauglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Tröllenda í Flatey.
Breytingar voru gerðar á skipulaginu vegna
athugasemda sem barst frá fyrri auglýsingu,
sem birtist 22. september 2011.
Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er hér með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að deiliskipulagi fyrir Tröllenda í Flatey.
Stærð svæðins er 0.7 ha. Þar er gert ráð fyrir
fimm lóðum, þar af eru tvær byggðar.
Sérstakir skilmálar eru skilgreindir í deilskipulagi um útlit og yfirbragð sem tekur mið af eldri
húsum í Flatey.
Skipulagsuppdráttur með greinargerð og umhverfisskýrslu liggur frammi á skrifstofu Reykhólahrepps frá 28. mars til 11. maí 2012. Ennfremur verða gögnin aðgengileg á heimasíðu
sveitarfélagsins www.reykholar.is. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Reykhólahrepps að Maríutröð 5a eða á netfangið
skrifstofa@reykholar.is merkt “deiliskipulag
fyrir Tröllenda Flatey” fyrir 11. maí 2012.
Deiliskipulagið fyrir Orlofshúsasvæði I sem
samþykkt var af Skipulagsstjóra ríkisins 18.
desember 1992 fellur úr gildi við gildistöku nýja
deiliskipulagsins.
Reykhólar, 23.mars 2012,
Bogi Kristinsson Magnusen,
Skipulags og byggingafulltrúi.
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Hluti slægingarteymisins ræðir málin. Mynd: Snævar Sölvi Sölvason.

Raunir slægingarmanna
Búast má við margmenni í Félagsheimili Bolungarvíkur á
föstudaginn langa þegar Snævar
Sölvi Sölvason frumsýnir kvikmynd sína Slay Masters. Uppselt
er á sýninguna, en brot úr myndinni hafa farið eins og eldur í sinu
um netheima. Hugmyndin að
gerð myndarinnar kviknaði þegar
Snævar flutti til Bolungarvíkur í
desember 2010, en þá hafði hann
lokið B.S. prófi í fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Hann hóf þá störf á Fiskmarkaðnum sem slægingarmaður og strax á öðrum degi kviknaði
hugmyndin.
„Það var laugardagur og ég
var að vinna með strákum sem
voru að leysa af við slægingar. Þeir
ætluðu sér allir á ball um kvöldið
og því myndaðist skemmtileg
stemmning í vinnunni. Hinsvegar, ef ekki næðist að slægja
aflann fyrir kvöldið, yrði ekkert
af skemmtuninni. Ég fann strax
á mér að hér væri efni sem hægt

væri að gera bíómynd um,“ segir
Snævar og bætir því við að mynd
Kevins Smith, Clerks, hafi veitt
honum innblástur við gerð Slay
Masters.
„Clerks sýnir manni að það er
hægt að gera góða mynd fyrir
engan pening. Hún er svarthvít,
tekin upp á 16 mm filmu og er
mjög hrá í alla staði. Hún heldur
hinsvegar athygli manns, söguþráðurinn er þægilegur og gengur
mikið út á díalóg. Það er það sem
ég vildi fanga. Ég reyndi að fanga
andrúmsloftið á svona vinnustað
nákvæmlega eins og það er. Ég
ýki ekki neitt en ég dreg ekki úr
neinu heldur. Strákarnir fengu
að hafa tauminn svolítið lausan
og ef ég fann að gott flæði var
komið í samtölin leyfði ég þeim
að styðjast minna við handritið.“
Slay Masters er fyrsta mynd
Snævars í fullri lengd, en hann
hefur áður gert stuttmyndir í
menntaskóla og árshátíðarannála
fyrir Háskólann í Reykjavík. Að

gera kvikmynd hafi hinsvegar
alltaf verið draumurinn og með
tilkomu Canon DSLR vélanna
hafi sá draumur ræst. „Þetta hefur
alltaf verið áhugamál númer eitt
hjá mér, en náttúrulega mjög dýrt
áhugamál. Nú er í fyrsta sinn
hægt að kaupa myndavélar sem
taka upp í HD á viðráðanlegu
verði“ segir Snævar Sölvi.
Allir leikarar myndarinnar eru
að stíga sín fyrstu skref í leiklistinni, en þeir eru þó allir vanir
slægingum. „Við tókum myndina upp á Fiskmarkaðnum í Bolungarvík að loknum vinnudegi.
Við höfðum kveikt á öllum
vinnutækjum og tólum til þess
að fanga stemmninguna eins og
hún er. Ef ég hefði slökkt á þeim
hefði þetta ekki verið eins.“ segir
Snævar að lokum.
Eins og áður sagði er uppselt á
sýninguna á föstudaginn langa
en tvær sýningar verða daginn
eftir, 7. apríl, kl 14 og 16.
– gudmundur@bb.is

Sandra Borg og Kristjana Jónasdóttir hjá Fánasmiðjunni
handsala samninginn. Þær halda báðar á fyrstu framleiðsunni.

Sandra Borg og Fánasmiðjan í samstarf
Fánasmiðjan ehf., á Ísafirði og
bolvíski hönnuðurinn Sandra
Borg Bjarnardóttir hafa gert
með sér samstarfssamningu
um endurvinnslu á fánaefni.
Samstarfið byggist á því að
endurnýta efni sem leggst til
vegna afskurðar hjá Fánasmiðjunni og útbúa söluvörur
úr því. Verkefnið hefur verið í
þróun um tíma og er fyrsta
varan að fara í sölu um þessar
mundir. Um er að ræða innkaupa-

töskur þar sem engin taska er
eins því fjölmargir litir geta verið á efninu sem saumað er úr.
„Við framleiðslu á fánum
kemur það óneitanlega fyrir
að eitthvað misfarist í prentun
og þá er leitt að þurfa að henda
því efni, því er þetta kærkomið
tækifæri til að koma því í nýtingu en Sandra mun sjá um hönnun og framleiðslu á vörunum
með aðstoð frá Fánasmiðjunni,“
segir í frétt frá fyrirtækinu.

Leiguhúsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herbergja húsi eða íbúð til leigu
á Ísafirði frá 1. júní - 31. ágúst. Leigan greiðist
öll fyrirfram. Við erum róleg fjölskylda, móðir
og þrjú börn (8, 11 og 14 ára) og langar að
dvelja og vinna á Ísafirði í sumar.
Allar nánari upplýsingar í síma 771 7167
(Sveinbjörg) eða á netf. sveinbjorg@lh12.is.
14
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Nýr fréttaritari RÚV

Brynja Huld Óskarsdóttir hefur verið ráðin sem fréttaritari
Rúv á Vestfjörðum, en hún
tekur við starfi Gylfa Ólafssonar sem starfað hefur fyrir
Rúv undarfarin ár. Brynja
mun sjá um fréttaflutning að
vestan í sjónvarpi allra landsmanna. Hún hefur störf um
miðjan maí og verður með
aðsetur á Ísafirði. Brynja
uppalin á Ísafirði og ætti því
að vera þar öllum hnútum
kunnug. – gudmundur@bb.is

Klysja á
hraðri uppleið
Aurora, skúta ferðaþjónustufyrirtækisins Borea Adventures.

Ferðasumarið hófst í síðustu viku

Ferðasumarið á Ísafirði hófst
fyrir alvöru í síðustu þegar skúta
ferðaþjónustufyrirtækisins Borea
Adventures fer í sína fyrstu ferð
á árinu. Um er að ræða svokallaða
skíðaskútuferð í Jökulfirði sem
átta manns taka þátt í. Að sögn
Ásgerðar Þorleifsdóttur, eins af
eigendum Borea Adventures,
markar ferðin upphafið á löngu
og skemmtilegu ferðasumri hjá
fyrirtækinu. Uppbókað er í nær
allar ferðir Borea í Jökulfirði sem

lýkur í lok maí. Annars konar siglingar taka við yfir sumartímann
en þá verður m.a. siglt á Hornstrandir. Undanfarin ár hefur
verið farið til Jan Mayen, en Ásgerður segir ekki víst hvort slíkar
ferðir verði farnar þangað í ár.
„Við siglum svo til Grænlands
í ágúst og september líkt og undanfarin ár. Ferðinar á Hornstrandir eru nýjung, en þær eru settar
upp með svipuðu sniði og skíðaferðirnar. Með í för eru skipstjóri

og leiðsögumaður og gist er í skútunni.“ Rekstur Borea Adventures
hefur tekið miklum breytingum
frá áramótum en síðan þá hafa
eigendur fyrirtækisins fest kaup
á bátnum Bjarnarnesi, sem áður
var í eigu Sigurðar B. Hjartarsonar í Bolungarvík. Einnig hefur
fyrirtækið hafið rekstur á kaffihúsinu Bræðraborg í Aðalstræti.
Kaffihúsið verður opið fram á
kvöld í sumar og mun bjóða upp
á morgunverð, hádegisverð og

léttan kvöldmat, ásamt því að hafa
vínveitingaleyfi.
Með tilkomu Bjarnarnessins
verða ferðirnar hjá Borea fleiri
og segir Ásgerður að vel sé bókað
í flestar ferðir. Það séu aðallega
útlendingar sem vilji fara með
skútunni í skíðaferðirnar og inn
á Hornstrandir, en Íslendingar
sækja mest í ferðirnar með Bjarnarnesinu. Búið er að ráða flest
starfsfólk fyrir ferðirnar að sögn
Ásgerðar. – gudmundur@bb.is

35% aukning frá því í fyrra
Þótt enn séu rúmar tvær vikur
í páska hafa starfsmenn Flugfélags Íslands haft í nógu að snúast,
en gríðarlegur fjöldi hefur þegar
pantað sér flugfar til Ísafjarðar.
Samkvæmt upplýsingum frá Evu
Björk Guðjónsdóttur hjá sölu-

og markaðssviði Flugfélags Íslands, fara fjórar flugvélar frá
Reykjavík miðvikudaginn 5. apríl, þrjár á fimmtudeginum og loks
tvær á föstudaginn langa. Mikið
er búið að bóka í öll flugin en enn
eru einhver sæti laus.

Samkvæmt útreikningum Evu
þá voru á sama tíma í fyrra, tveimur vikum fyrir páska, 35% færri
bókanir frá Reykjavík til Ísafjarðar um páskana. Aukningin er því
talsverð og hvetur Eva til þess að
þeir sem enn hafa ekki pantað

sér miða ættu að gera það því
bráðum verði uppselt, ef fram
heldur sem horfir. Á föstudeginum langa hefst tónlistarhátíðin
vinsæla Aldrei fór ég suður, en
hún varir fram á laugardagskvöld.
– gudmundur@bb.is

Klysja er ung vestfirsk hljómsveit sem er að hasla sér völl
á tónlistarsviðinu. Hljómsveitin spilaði á tónlistarsamkomunni Partýþokunni á Ísafirði í tengslum við Sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði og þegar hefur verið tilkynnt að Klysja verði á meðal
flytjenda á rokkhátíðinni
Aldrei fór ég suður í ár. „Við
erum búnir að spila í eitt ár
saman og það hefur alltaf
gengið betur og betur,“ segir
Þormóður Eiríksson gítarleikari. Klysja er skipuð ungum
mönnum frá Ísafirði og
Þingeyri, sem ýmist eru í
menntaskóla og grunnskóla.
Þormóður segir að í bígerð sé
að gera demóplötu en hljómsveitarmeðlimir eru nú þegar
með töluvert af frumsaminni
tónlist í fórum sér. „Við erum
með slatta af lögum.“ Hljómsveitin spilar svokallað alternative rokk. Spurður hvort að
framhaldið sé svo heimsyfirráð eða dauði, eins og margra
rokkhljómsveita er von og
vísa, segir Þormóður.

Sælkeri vikunnar er Freysteinn Gíslason frá Ísafirði

Speghetti og kjúklingur í pestó
Sælkeri vikunnar býður upp
á pastarétt með kjúklingi og pestó.
Hann segir réttinn vera fljótlegan og góðan.
Spagetti og
kjúklingur í pestó
4 kjúklingabringur
Laukur
Salt og pipar
1 rauður chilli skorinn smátt,

fræ mega vera
4 hvítlauksrif kreist út í
Grænt pestó
500 g spagetti, gróft það er
hollara
Kjúklingabringurnar eru skornar í litla bita sem steiktir eru á
pönnu með einum heilum lauk
ásamt salti og pipar. Síðan er sett
út í pestó, chilli og hvítlaukur og
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svo saltað og piprað eftir smekk.
Það má alveg nota meira grænmeti ef fólk vill.
Sjóðið spagettið 10 mínútur
með salti og olíu. Ef fólk tímir þá
er ekki verra að hafa ferskan parmesan-ost með.
Ég skora á Ásgeir Sigurðsson
frá Ísafirði að koma með uppskrift í næsta blað.
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