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„Þetta er
spurning um
að bjarga sér“
– sjá viðtal í miðopnu við Ísfirðinginn Steinþór Bragason, þar
sem hann ræðir m.a. um nýsköpun og hugmyndir sínar um
bættar samgöngur á Vestfjörðum

Þingeyrarflugvöllur hefur verið
notaður 15 sinnum frá því í ágúst
Alls hafa verið farnar 15
ferðir til Þingeyrarflugvallar
frá því hann var opnaður eftir
endurbætur 19. ágúst á síðasta
ári, en fella hefur þurft niður
54 flug til Ísafjarðar frá sama
tíma. Þingeyrarflugvöllur er
varaflugvöllur fyrir Ísafjarðarflugvöll. Enn á eftir að klára
Þingeyrarflugvöll að því leytinu til að ekki hefur enn verið
settur upp sá fullkomni aðflugsbúnaður sem samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson,
sagði árið 2005 að setja ætti
upp, eftir að rannsóknir færu
fram á aðstæðum. Arnór Jónatansson, umdæmisstjóri Flugfélags Íslands á Ísafjarðarflugvelli, segist þó ekki telja að Þingeyrarflugvöllur verði nein
allsherjarlausn. „Við höfum
reynt að nota Þingeyrarflug-

völl alltaf þegar hefur verið
ófært hingað“, segir Arnór.
„En þegar hefur verið ófært
hér, og ekki hefur verið hægt
að fara til Þingeyrar, hefur það
verið vegna vinds en ekki
vegna skyggnis“.
Þá segir Arnór að mestu
skipti að fá lagfæringu á blindflugsbúnaði á Ísafjarðarflugvelli. Sem stendur er flogið
eftir geisla sem er utarlega
fyrir miðju djúpi, en til hefur
staðið að flytja þann geisla út
á Skarfasker. Segir Arnór að
það myndi hjálpa mikið til.
Samkvæmt því sem blaðið
kemst er slíkt þó ekki á dagskrá fyrr en í fyrsta lagi á næsta
ári.
Áætlunarflug til Þingeyrar
lagðist af árið 1996, en völlurinn hefur verið varaflugvöllur

fyrir Ísafjarðarflugvöll einkum ef veður hefur verið óhagstætt á Ísafirði. Endurbæturnar
stóðu yfir frá júní 2005 fram í
ágúst 2006 og eftir breytingar
var völlurinn sagður einn besti
flugvöllurinn á Íslandi, og getur Fokkervél Flugfélags Íslands lent á flugvellinum og

Þingeyrarflugvöllur.
tekið á loft með sama flugtaksþunga og á Ísafirði. Flugbrautin var lengd upp í tæpa 1200
metra með öryggissvæðum,
en öryggissvæðin eru nýtt til
flugtaks. Einnig voru öryggissvæði gerð í fulla breidd, auk
þess sem bundið slitlag var
lagt á brautina ásamt flugvéla-

hlaði og bílastæðum. Sett voru
upp flugbrautar- og akbrautarljós af fullkomnustu gerð, og
aðflugsljós ásamt leifturljósum, og hæðahindrunarljós.
Tvær veðurstöðvar eru á flugvellinum og tengjast þær flugturninum á Þingeyri og Ísafirði.
– eirikur@bb.is
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Hyggjast kaupa strætisvagna Ísafjarðar

Dagurinn í dag

4. apríl 2007 – 94. dagur ársins
Þennan dag árið1991 kom út sautjánda og
síðasta bindi Alþingisbóka Íslands en útgáfan
hófst árið 1912. Bækurnar greina frá því sem
fram fór á Alþingi frá 1593 til 1800.

F&S Hópferðabílar á Þingeyri hyggjast festa kaup á strætisvögnum Ísafjarðar af Ferðaþjónustu Margrétar og
Guðna (FMG), samkvæmt áreiðanlegum heimildum bb.is. Kaupin munu ekki gengin í gegn eða undirrituð, en
beðið er eftir afgreiðslu bæjaryfirvalda vegna málsins, enda mun væntanlega þurfa að flytja gerða samninga við
FMG um rekstur almenningssamgangnanna yfir á F&S Hópferðabíla. Fyrir um ári síðan var gengið frá samningum
við FMG um akstur almenningsvagna á Ísafirði, skólaakstur í Skutulsfirði og almenningsakstur á milli Ísafjarðar og
Suðureyrar. Á sama tíma var gengið frá samningum við F&S Hópferðabíla um akstur almenningsvagna á milli
Ísafjarðar, Flateyrar og Þingeyrar. Gera má ráð fyrir að málið verði tekið fyrir í bæjarráði í þessari viku.

Leggja fram tillögur um eflingu atvinnulífs á Vestfjörðum
Aðal- og varabæjarfulltrúar
D-listans í bæjarstjórn Bolungarvíkur sendu á dögunum
inn tillögur til nefndar um eflingu atvinnulífs á Vestfjörðum, til umræðu í bæjarráði.
„Tillögurnar sem um ræðir eru
viðbót við áður framkomnar
hugmyndir sem settar voru
fram sameiginlega af forráðamönnum sveitarfélaga á Vestfjörðum nýverið og fleiri góðar tillögur sem fram hafa komið í fjölmiðlum“, segir í fundargerð. Bæjarráð tók heils
hugar undir tillögurnar og
taldi þær góða viðbót. „Bæjarráð Bolungarvíkur vill koma
því á framfæri að það er algjört

lykilatriði að þær hugmyndir
sem fram koma í þeirri vinnu
sem nú fer fram á vegum
nefndar um eflingu atvinnulífs
á Vestfjörðum komi öllu
svæðinu til góða ekki aðeins
einstökum byggðalögum.“
Tillögurnar eru sem hér segir:
1) Lagt er til að Skattstofan
í Vestfjarðaumdæmi (SV) taki
að sér aukin verkefni. Verkefnin verði færð frá Skattstjóranum í Reykjavík (SR). Stefnt
verði að því að strax á þessu
ári verði verkefni SV tvöfölduð að umfangi og starfsmönnum fjölgað í samræmi við það.
Á næstu fjórum árum verði
stefnt að því að færa alla vinnu

vegna skattframtala einstaklinga frá SR til SV. Ef upp
koma hugmyndir um að gera
landið að einu skattaumdæmi
og vinna öll skattframtöl á einum stað, þá verði sú starfsemi
höfð á Ísafirði og í nágrenni.
2) Í dag sinnir Ríkisendurskoðun ýmsum verkefnum
fyrir opinberar stofnanir, jafnt
á höfuðborgarsvæðinu sem á
landsbyggðinni. Mörg þessara
verkefna gætu auðveldlega
verið unnin af einkaaðilum
sem gætu sérhæft sig í ákveðnum málaflokkum. Lagt er til
að sú stefnumarkandi ákvörðun verði tekin að jafnan verði
leitað fyrst til aðila utan Reykjavíkursvæðisins með slík
verkefni.
3) Verkefni þyrlusveitar
Landhelgisgæslunnar dreifast
á landið og miðin. Það er því

eðlilegt að horft sé til þess að
staðsetning þyrlusveitarinnar
sé ekki bundin við Reykjavík
eingöngu. Auðvelt er að sýna
fram á að meðalferðatími á
slysstað styttist ef þyrlur eru
staðsettar á fleiri stöðum á
landinu. Það sem mælir sérstaklega með því að staðsetja
þyrlu á Vestfjörðum eru þættir
eins og nálægð við fiskimið
þar sem stór floti stundar
reglulega veiðar. Störf tengd
staðsetningu þyrlu á Vestfjörðum gætu að nokkru leyti
komið í stað þeirrar fækkunar
á störfum sem orðin er vegna
minnkandi umsvifa Ratsjárstofnunar.
4) Nú stefnir í að Vestfirðir
verði eini landshlutinn þar
sem ekki verður rekin stóriðja
og hafa Vestfirðir verið að
marka sér sérstöðu sem svæði

með ósnortna náttúru. Eðlilegt
væri því að skoða hvort
ákveðnir þættir í starfsemi
Umhverfisstofnunar (UST)
ættu ekki heima á Vestfjörðum. Í þessu sambandi má
nefna sem dæmi verkefni sem
tengjast náttúruvernd, verkefni tengd friðlöndum og
þjóðgörðum landsins. Kanna
mætti hvort Náttúrstofa Vestfjarða gæti sinnt þessum verkefnum til viðbótar ákveðnum
þáttum í starfsemi UST.
5) Fyrir dyrum standa miklar framkvæmdir vegna viðhalds á mannvirkjum Bolungarvíkurhafnar. Þessar framkvæmdir hafa engin áhrif á
tekjustreymi hafnarinnar en
eru hins vegar óumflýjanlegar
ef koma á í veg fyrir stórar
skemmdir á mannvirkjunum.
Bolungarvíkurhöfn hefur að

undanförnu verið rekin með
halla. Helstu ástæður hallarekstursins eru að tekjur af
landaðri loðnu og útflutningstekjur af mjöli og lýsi hafa
hrunið á síðustu árum annars
vegar og að tekin var ákvörðun pólitískt um að byggja
Reykjavíkurhöfn upp sem útflutningshöfn Íslands hins
vegar. Vegna þessara sérstöku
aðstæðna er lagt til að aukaframlag verði veitt til viðhalds
Bolungarvíkurhafnar þannig
að bæjarfélagið verði betur í
stakk búið til að mæta þeim
verkefnum sem því ber skylda
til að sinna, lögum samkvæmt.
Gera má ráð fyrir að staða
annarra hafna á svæðinu sé
sambærileg og því á þetta í
raun við um allt svæðið.
– eirikur@bb.is

FULLTRÚI Á FJÁRMÁLASVIÐI
Óskum eftir að ráða á bæjarskrifstofu
í starf fulltrúa á fjármálasviði.
Starfssvið:
· Fjárumsýsla.
· Rekstrarverkefni.
· Innheimtustörf.
· Afgreiðsla, upplýsingagjöf.
· Önnur tilfallandi störf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Stúdentspróf æskilegt.
· Góð almenn tölvukunnátta (s.s.
Exel, Word, Windows).
· Bókhaldskunnátta.
· Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Umsóknarfrestur er til 19. apríl nk.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ísafjarðarbæjar á www.isafjordur.is og
í síma 450 8000.
Fjármálastjóri.

Bolungarvík.

Fé fellt vegna vanbúnaðar í Dýrafirði
Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu okkur
samúð og hlýju við andlát og útför sonar okkar,
sonarsonar og bróður

Unnars Rafns Jóhannssonar
Ísafirði

Margrét Þórdís Jónsdóttir Kristinn Pétur Njálsson
Jóhann Björn Arngrímsson Sólveig Hildur Halldórsdóttir
Þórdís Loftsdóttir
og systkini hins látna.

Rúmlega 30 kindur voru
felldar á bænum Neðsta Hvammi
í Dýrafirði á fimmtudag í síðustu viku. Kæra barst héraðsdýralækni í lok febrúar frá
Dýraverndarsambandi Íslands
vegna slæms aðbúnaðar og
vannæringar kindanna. Var þá
strax hafist handa við að bæta
úr því sem mætti, en ekki tókst
betur til en svo að fella þurfti

ríflega helming þess fjár er
var á bænum, en bóndinn hélt
um 60 kindur. Í leysingum í
vetur hefur flætt inn í fjárhúsin, en kindurnar voru á gólfinu
þar sem undirlag var blautt og
skítugt, en grindur sem þær
höfðu verið á voru fjarlægðar
í vetur eftir að þær brotnuðu.
Á dögunum flæddi mikið
magn vatns inn í húsið og

taldi þá dýralæknir fullreynt
að hafa kindurnar í húsinu.
Hægt var að flytja hluta þeirra
í annað hús á landareigninni,
en það fé sem verst var farið
var fellt.
Féð var illa á sig komið og
segir Sigríður Inga Sigurjónsdóttir dýralæknir það ólíklegt
að það myndi ná sér úr þessu
þar sem ærnar voru með

lömbum, þær tóku illa fóðrun
vegna vosbúðarinnar og þola
þær það afar illa. Sigríður segir
málið vera harmleik og reynt
hafi verið að bæta úr málunum
í samvinnu við bóndann á
bænum, en í byrjun síðustu
viku hafi verið útséð með að
við málunum þyrfti að bregðast með þessum hætti.
– annska@bb.is
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Ásgeirsbakki í slæmu ástandi

Tekinn á 100 km hraða í göngunum
Í vikunni sem leið voru þrettán ökumenn kærðir fyrir of hraðan akstur á Vestfjörðum.
Sá sem hraðast ók var stöðvaður á 128 km hraða þar sem hámarkshraði er 90 km.
Af þessum þrettán voru þrír ökumenn kærðir fyrir of hraðan akstur innanbæjar á
Patreksfirði og þrír voru stöðvaðir fyrir of hraðan akstur í Vestfjarðargögnum en
hámarkshraði þar er 60 km. Sá sem hraðast ók í göngunum var mældur á 100 km
hraða.Einn ökumaður var kærður fyrir akstur án ökuréttinda á Ísafirði í vikunni og um
helgina var einn ökumaður stöðvaður á Ísafirði fyrir meinta ölvun við akstur.

Svæðið í kringum Ásgeirsbakka, þar sem rokkhátíðin Aldrei fór ég suður verður
haldin í ár, er í slæmu ásigkomulagi. Mikið rusl er á svæðinu, auk þess sem bryggjukanturinn er ófrágenginn og standa út úr honum járnvírar. Þá eru malarhaugar í
kring, en eftir á að steypa bryggjuna. Að sögn rokkstjóra hátíðarinnar stendur þetta
allt til bóta, en slétta á úr malarhaugum og laga til á svæðinu eftir bestu getu á
næstu dögum. Einnig verður hátíðarsvæðið afmarkað. Eins og áður segir verður Aldrei fór ég suður haldið á Ásgeirsbakka við Ísafjarðarhöfn á föstudagskvöld og laugardag.

Ríflega 53 þúsund
seldar gistinætur
Alls seldust 53.157 gistinætur á farfuglaheimilum á
Vestfjörðum og Vesturlandi á síðasta ári, en tölur
um gistingu eru felldar saman á þessum svæðum af
Hagstofu Íslands vegna of
fárra gististaða. Langflestir
gestanna voru útlendingar
sem áttu 48.402 nætur, á
móti 4.755 nóttum Íslendinga.
Fjölmennastir voru Bretar með 9.380 nætur, en þar
á eftir koma Þjóðverjar með

6.080 nætur. Þá voru Danir
með 5.419 nætur næstir á
undan Íslendingum. Bandaríkjamenn voru með 3.719
nætur, Norðmenn voru með
3.156 nætur, Spánverjar
með 2.906 nætur, Frakkar
voru með 2.657 nætur,
Svíar voru með 2.205 nætur, Hollendingar voru með
1.953 nætur og Ítalir voru
með 1.405 gistinætur. Gestir af öðrum þjóðernum voru
færri.
– eirikur@bb.is

Langi Mangi fái
vínveitingaleyfi
Frá gjörningnum á Silfurtorgi á föstudag.

„Vildi sýna hvað gæti gerst ef við
gleymdumst hér fyrir vestan“
Ísfirski ljósmyndarinn Spessi
opnaði sýningu í Anima Gallerí í Reykjavík sl. föstudag
undir yfirskriftinni „Úrtak“,
en á sýningunni sýnir hann
úrtak af myndum af Ísfirðingum sem hann tók um páska
2004. Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
opnaði sýninguna og á opnuninni var m.a. sýnt beint frá
Silfurtorgi á Ísafirði með vefmyndavél þar sem Elfar Logi
Hannesson leikari brá á leik

ásamt fleirum. Gjörningurinn
var þannig framkvæmdur að
hópur fólks hélt á skiltum með
mismunandi áletrunum eins
og: „Halldór Bæjó í ráðhúsið“,
„Langa Manga á Hressó“ og
„H-prent í Odda.“
Elfar Logi segir leikinn til
þess gerðan að vekja fólk til
umhugsunar um byggðastefnuna sem rekin hefur verið hér
vestra og hann hafi valið að
setja fram á fremur kómískan
hátt hvað getur gerst ef þróun-

in heldur áfram á þann veg
sem hún hefur verið að fara.
„Umræðan um byggðastefnuna hefur fengið mann til að
hugsa aðeins og það sem
mætti betur fara. Við vorum
að sýna hvernig við viljum
ekki hafa hlutina, en getur
gerst ef við gleymumst hér
fyrir vestan, þetta er gert á
kómískan hátt, en öllu gamni
fylgir einhver alvara,“ segir
Elfar Logi.
Elfar Logi rölti að gjörningi

loknum yfir á opnun skrifstofu
Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði
þar sem hann fékk meðal
annars þingmann og ráðherra
til að bera skilti. Elfar Logi
segir engin loforð hafa fylgt
gjörningnum þar. „Það er
spurning hvort við fáum ekki
skýr svör fljótlega um þessi
mál. Það er nóg af hugmyndum hér og okkur vantar bara
monnýpeninga til að fylgja
þeim eftir.“
– annska@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til að bæjarstjórn
veiti veitingastaðnum Langa
Manga á Ísafirði vínveitingaleyfi til eins árs. Eins
og fram hefur komið hefur
staðið nokkur styr um rekstur staðarins, og hefur Erlingur Tryggvason, sem býr
í húsinu við hlið Langa
Manga, gert þó nokkrar athugasemdir við starfsemina, m.a. vegna ónæðis og
brunavarna. Erlingur sat
fund bæjarráðs þegar þetta
var ákveðið, ásamt Sigurði
Erlingssyni, við þennan lið
dagskrár.
Í minnisblaði bæjarritara
kemur fram að leitað hafi
verið umsagna lögreglustjóra, heilbrigðisnefndar
og byggingar- og skipulagsnefndar vegna veitingar

Langi Mangi.
leyfisins, auk þess sem lagt
hafi verið fram veitingaleyfi staðarins með gildistíma til 13. mars 2011 og
afrit af sjálfskuldarábyrgð
banka. Í ljósi þeirra gagna
óskaði bæjarritari eftir
heimild til að gefa út nýtt
vínveitingaleyfi til eins árs.
– eirikur@bb.is

Lagt til að heitar mötuneytismáltíðir
verði niðurgreiddar hjá Ísafjarðarbæ
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að Ísafjarðarbær niðurgreiði
heitar máltíðir frá SKG-veitingum ehf. um 9% í mötuneyti
Grunnskólans á Ísafirði og á
Hlíf, frá og með 1. apríl. Samkvæmt samantekt bæjarritara
Ísafjarðarbæjar kostaði stök
máltíð í grunnskólamötuneytinu án niðurgreiðslu og afslátta 420 krónur skólaárið
2005-2006. Þann 1. ágúst
2006 hækkaði verð á stakri
máltíð í 455 kr., eða um 8,5%,
sem er hækkun neysluvísitölu

frá 1. ágúst 2005 til 1. ágúst
2006. Þetta verð er niðurgreitt
af Ísafjarðarbæ um 110 kr. og
er verð til neytenda því 345
kr. á máltíð, og telst hækkun
til neytenda því 7,8%, ef miðað er við staka máltíð. Þegar
um er að ræða mánaðaráskrift
veita SKG-veitingar 7% afslátt af niðurgreiddu verði og
er verð á máltíð þá 321 kr.
Þessi afsláttur var tekinn upp
1. ágúst 2006.
Þá er 12,5% afsláttur veittur
ef keypt er áskrift fyrir alla
haustönnina, en 10% ef keypt

er alla vorönnina. Um sömu
krónutölu er að ræða, en mislangar annir. Í samantekt bæjarritara segir þá: „Samkvæmt
upplýsingum frá SKG-veitingum er kostnaðarhlutfall
vöru með 14% vsk í mötuneyti
GÍ um 40%. Lækkun kostnaðar vegna breytinga á vsk úr
14% í 7$ nemur því um
2,46%. Bein áhrif þeirrar
lækkunar næmi um kr. 8,50,
reiknað út frá kr. 345.- pr.
máltíð. Miðað við þessar forsendur telja forsvarsmenn
SKG-veitinga ehf. vart grund-

völl fyrir að endurskoða samning sinn við Ísafjarðarbæ nú,
en telja rétt að endurskoðun
eigi sér stað fyrir næsta skólaár, þegar sjá má hvaða áhrif
breyting á virðisaukaskatti
hefur á neysluvísitölu. Í þeirri
endurskoðun verði litið til
breytinganna 1. mars og hún
þá metin sérstaklega.“
Stök máltíð í matsal á Hlíf á
Torfnesi var frá 1. ágúst 2005
490 krónur, en með 8,57%
hækkun vegna hækkunar á
neysluvísitölu, hækkaði það
verð í 532 krónur þann 1. ágúst

2006. Á Hlíf er veittur 7%
afsláttur ef um mánaðaráskrift
er að ræða og kostar þá stök
máltíð 495 krónur. Þeir einstaklingar sem að jafnaði eru í
mánaðaráskrift njóta afsláttar
þótt úr falli einhverjir dagar
vegna veikinda eða annarrar
fjarveru.
Verð á máltíðum til neytenda í leikskólanum Bakkaskjóli í Hnífsdal er hið sama
og í öðrum leikskólum Ísafjarðarbæjar, þótt maturinn
komi frá SKG-veitingum, en
sé ekki eldaður á staðnum.

Ísafjarðarbær greiðir fyrir þær
máltíðir samkvæmt reikningi,
en ekki kemur fram í samantekt bæjarritara hversu mikið
það er. Sigurður Pétursson,
bæjarfulltrúi Í-lista, lét bóka á
fundi bæjarráðs að hann árétti
þá afstöðu sína að „SKG-veitingar ehf. ættu að sjá sóma
sinn í að skila til viðskiptavina
sinna þeirri lækkun á virðisaukaskatti matvæla, sem í hlut
fyrirtækisins hefur komið“,
líkt og segir í bókun bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar.
– eirikur@bb.is
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Tónlistarmaðurinn
og tæknitröllið Ingvar

Ingvar Alfreðsson er flestum Ísfirðingum vel kunnur,
en hann var strax á uppvaxtarog unglingsárunum á Ísafirði
áberandi í menningarlífinu hér
í bæ og þá kannski sérstaklega
fyrir sigra hans á sviði tónlistar. Hann er sonur Alfreðs Erlingssonar og Birnu Bragadóttur. Það kannski kemur fáum á
óvart sem þekktu til Ingvars í
heimahögunum að frétta af því
að hann er á kafi í verkefnum
í höfuðstaðnum, en samhliða
því að stunda nám í FÍH vinnur hann oftar en ekki langan
vinnudag hjá Ríkisútvarpinu,
kennir píanóleik og spilar á
hljómborð með hljómsveitinni Bermúda.
–Ingvar segir krókrinn hafa
beygst snemma til virkni í
félags- og menningarmálum.
„Þetta byrjaði strax í grunnskóla. Þá var ég í nemendaráði
og farand- og fjöllistahópnum
sem var fyrsti vísirinn að Morranum sem ég var svo í allan
minn grunnskólatíma sem
leikari. Eftir að ég fór úr
grunnskólanum tók ég við
sem leikstjóri hópsins. Ég var
líka alla tíð í harmonikkunámi
með grunnskólanum. Ég held
að ég hafi verið 8 ára þegar ég
byrjaði að læra á hana. Reyndar þegar ég komst á unglingastigið í grunnskólanum, þá
þótti nikkan nú ekki vera málið lengur.
Pabbi var auðvitað alltaf að
spila með hljómsveitum heima
og það var alltaf hljómborð
og píanó á heimilinu en pabbi
og mamma spila bæði á píanó.
Maður var alltaf að fikta í
þessu með, þegar ég var 1112 ára þá var ég alltaf að leika
mér í græjunum hans pabba. Í
kringum 10. bekk þá kemst
ég að því að ég myndi frekar
vilja einbeita mér að píanóinu
en nikkunni, þó ég væri búinn
að ljúka 4 stigum á hana. Ég
færði mig þá alveg yfir á
píanóið og sjálfmenntaði mig
á það þar til ég flutti hingað
suður. Þarna 11-12 ára samdi
ég tónlist samhliða því að vera
að fikta í öllum sándunum á
hljómborðinu.“
– Þú hefur nú samt ekki
lagt nikkunni alveg?
„Hún er dregin fram í dagsljósið við hátíðleg tækifæri.
Það hefur til dæmis verið þegar ég leik undir hjá jólasveinunum og þegar að hljómsveitin mín, Bermúda, er að koma
fram í útvarpsviðtölum og við
tökum lagið þá er nikkunni
oft kippt með. Mér finnst það
gaman að geta notað hana í
svoleiðis, þó ég æfi mig ekkert
á hana eða þannig. Hún fær
líka að fylgja með í útilegur.“
– Þegar þú flytur suður er

það þá gagngert til þess að
fara til náms?
„Það var alveg til þess eins
að fara í tónlistarskóla FÍH.
Ég fór í inntökupróf vorið
2004 þegar ég var að klára
stúdentinn og rauk bara suður
úr seinasta prófinu í skólanum
til þess að taka inntökuprófið.
Ég komst inn, en ég var eiginlega búinn að ákveða það að
flytja suður hvort sem ég
kæmist inn eða ekki. Fyrstu
tvö árin mín var ég svo í námi
hjá Þóri Baldurssyni í jazzpíanóleik, en núna er ég hjá
kennara sem heitir Agnar Már.
Ég ætlaði að taka 6. stigið í
þessari viku, en ákvað fyrir
nokkru síðan að fresta því
fram að jólum. Ég ræð svolítið
hraðanum á þessu sjálfur, sem
er ágætt stundum, en getur
líka verið ferlega slæmt þar
sem maður getur ýtt þessu á
undan sér.“
– Þannig að þetta er tvíeggjað sverð.
„Á móti kemur að ég nenni
ekki að vera þarna endalaust
og borga skólagjöld til að vera
bara að trassa.“
– Þú getur lokið 8 stigum
frá FÍH?
„Já. Í raun er 8. stigið bara
burtfaratónleikar. Þá útskrifast ég sem jazz-píanóleikari,
en það versta við þennan skóla
er að hann gefur engar gráður
eða neitt slíkt í alþjóðlegum
skilningi, þannig að ég hef
ekkert að sýna þó ég ætli í
skóla úti, nema bara að ég
hafi stundað skólann.“
– Ertu að hugsa um að fara
í áframhaldandi tónlistarnám
að námi loknu í FÍH?
„Mig hefur lengi langað til
þess að læra kvikmyndatónlist
og fleira í þeim dúr. Það kemur
bara til greina að fara til
útlanda í það, það er ekki vísir
að neinu slíku hér á landi. Í
FÍH eru bókleg fög eins og
tónheyrn, hljóðfræði og útsetningar, en sérhæft nám sem
þetta er bara kennt úti. Ég hef
svo sem ekki hugsað þetta til
enda, hvar ég myndi vilja fara
í skóla og svona, þó Bandaríkin hljómi sem fínn kostur.
Það eru margir flottir skólar
þar sem ég hef eitthvað verið
að skoða. Kvikmyndatónlist
hefur mér alltaf þótt mjög
heillandi. Það er eitt að fara í
nám og annað að finna sér
svo eitthvað til að gera að því
loknu, því það sitja margir
um.“
– Þú ert nú ekki beinlínis
þekktur fyrir að sitja auðum
höndum, heldurðu að þú þurfir
að hafa áhyggjur?
„Nei kannski ekki. Ég hef
verið það heppinn að ég hef
fengið að komast í allflest sem

mig hefur langað til að gera
og það er auðvitað mikilvægt
að koma sér upp samböndum
sem víðast, því maður veit
ekki hvað kemur til með að
nýtast manni seinna meir.“

Fleiri járn í eldinum
– Þú vinnur hjá Ríkisútvarpinu.
„Já sem tæknimaður eða
hljóðmaður.“
– Hvað er fólgið í því?
„Þetta er annarsvegar að
vinna við framleiðslu á þáttum
og fréttum í útvarpi og sjónvarpi. Í útvarpinu er ég að
taka upp og hljóðblanda fréttirnar og þætti fyrir Rás 1 og
Rás 2. Í Sjónvarpinu er ég
hljóðmaður í útsendingum
þess og í upptökum á hinum
ýmsu þáttum. Þetta er mjög
fjölbreytt þar sem ég er bæði
að vinna hjá Sjónvarpinu og
útvarpinu. Þetta er alveg sitthvor póllinn, bæði hvað varðar vinnureglur og fólkið. Þegar
maður vinnur hjá báðu þá er
maður í tenglum við vel flesta
þarna innanhúss.“
– Hvernig eru vinnubrögðin
frábrugðin?
„Í Sjónvarpinu er hljóðmaðurinn bara einn hlekkur í keðjunni og fylgir skipunum útsendingar eða upptökustjóra,
öfugt við útvarpið. Þar er
hljóðmaðurinn þessi pródúsent í rauninni sem stjórnar útsendingunni.“
– Þú hófst störf fyrir RÚV
hjá Svæðisútvarpi Vestfjarða.
„Það var þannig að Jóa (Jóhannesi Jónssyni) vantaði mann
til að hjálpa sér, því hann var
einn á tímabili að sjá bæði um
útvarpið og Sjónvarpið, sem
er eiginlega tveggja manna
vinna. Hann bað mig um að
koma inn í þetta, sem mér
fannst mjög skemmtilegt. Ég

lærði mikið af því að byrja
þarna heima að sjálfsögðu.
Síðan fyrir heppni var deildarstjóri tæknideildarinnar einhvern tíman í heimsókn á Ísafirði þegar ég var á vakt. Ég
laumaði því að honum að ég
væri að fara að flytja suður og
ef honum vantaði mann þá
mætti hann alveg tala við mig,
sem hann gerði síðan. Ég byrjaði strax og ég flutti suður.“
– Strax orðið „eign Ríkisútvarpsins.“
„Já, maður hefur nóg að
gera þarna enda mikil framleiðsla í gangi þarna innanhúss. Síðan er líka fínt að þeir
geti hent mér að milli Sjónvarpsins og útvarpsins. Síðan
er þriðji hlutinn sem er hljóðsetning sem snýr eiginlega
meira að Sjónvarpinu. Ég hef
líka mikið verið í því að hljóðsetja innslög og dýralífsþætti
og fleira í þeim dúr. Síðan eru
líka tónleikaupptökur úti í bæ
og svona. Það er ágætt þegar
að tæknimennirnir eru sjóaðir
í fleiri stöðum en einni innanhúss. Það eru þarna menn sem
hafa kannski verið hjá útvarpinu í 20 ár og hafa aldrei komið
við í Sjónvarpinu, mér finnst
það ekki spennandi kostur að
vinna bara til dæmis í útvarpinu, þó að það sé fjölbreytt.“
– Þetta er mikil starfsreynsla
sem þú ert að fá.
„Mjög mikil. Ég er samt
einn af fáum þarna sem er
ekki menntaður í neinu tengdu
starfinu. Langflestir sem vinna
þarna eru rafeindavirkjar. Ég
kem bara inn í þetta sem tónlistarmaður“ segir Ingvar og
hlær „en þetta er gaman og
hefur verið mjög mikil reynsla.
Reyndar er ég svo líka að
vinna við að kenna á píanó
hjá einkareknum tónlistarskóla sem heitir Tónheimar.

Þar er kennt á námskeiðum
og nemendum meira kennt að
spila eftir eyranu heldur en
svona klassískt tónlistarnám.
Ég hef lært rosalega mikið á
því að kenna tónlist, bara af
því einu að þurfa að svara
þeim spurningum sem nemendur kunna að hafa. Kennslan hjá Tónheimum hefur verið
bæði skemmtileg og krefjandi
og nemendur mínir allt frá 10
ára upp í sextugt.“

Bermúda
– Síðan ertu í hljómsveitinni
Bermúda.
„Já það er enn önnur vinnan
sem hefur ekki verið minni
upp á síðkastið. Við erum til
að mynda bæði að fara að spila
í kvöld og annað kvöld. Það
hefur verið mikið af skólaböllum hjá okkur miðri viku
upp á síðkastið. Það eru þægilegustu giggin, þá erum við
bara að spila kannski frá níu
til miðnættis og þá getur maður bara farið heim að sofa. Í
staðinn fyrir að vera að spila á
stað sem opinn til fjögur eða
lengur. Þá er næsti dagur eiginlega ónýtur fyrir manni.“
– Þið eruð komin með lag í
spilun.
„Já, lagið „If you“ er komið
í spilun á Rás 2. Ég samdi það
fyrir ári síðan og við tókum
það upp í október og ætluðum
að blasta því í desember. Síðan
áttum við jólalag frá jólunum
þar á undan sem við höfðum
verið of sein með þá. Þannig
að við ákváðum að setja meiri
kraft í að kynna það en nýja
lagið. Það var líka óvenju mikið af breiðskífum og eðlilegt
að þær fengju meiri athygli
en við sem vorum bara með
eitt lag. Síðan núna í febrúar
og mars höfum við verið að

ýta því meira fram og tókum
upp video við lagið sem fer
að fara í spilun í sjónvarpi.
– Þið eruð vinsæl ballhljómsveit.
„Það er mikil eftirspurn,
sem er gaman, því við vissum
það í upphafi að það tæki okkur tvö ár að komast að og það
eru núna komin tvö ár og þetta
er farið að ganga ansi vel. Það
er svo mikið af þessum stóru
böndum hætt eða komin í pásu
og það opnaði helling af
möguleikum fyrir okkur. Ekki
bara að ná í giggin heldur bara
er mikilvægt fólk sem við
höfum betri aðgang að. Nú er
okkar tími og það er bara um
að gera að grípa gæsina.“
– Það er von á ykkur hingað
vestur að spila.
„Já, við verðum á föstudaginn langa í Hnífsdal en það er
eitt skemmtilegasta ballið
fyrir vestan. Við erum að fara
í smá túr um páskana. Við
byrjum á Sauðárkróki á miðvikudeginum, verðum í Hnífsdal á föstudeginum, í Bragganum á Hólmavík á laugardeginum og síðan er ennþá
verið að lenda sunnudeginum,
en það eru tveir staðir sem
koma til greina þá.“
– Verður það bara langferðabíll?
„Já rúta, sem er með kojur
fyrir tólf manns og þarna getum við verið með allar græjurnar og bílstjórinn keyrir á
meðan að við sofum eftir
ball.“
– Ertu ekki spenntur fyrir
að spila á heimaslóðum?
„Ég er mjög spenntur. Við
komum og spiluðum á Sæluhelginni í fyrra og gerðum
mjög skemmtilegt ball, við
höfum bara tvisvar spilað fyrir
vestan og það er mikill hugur
í okkur fyrir ballið.“
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Bolvískur sópran slær í gegn
Bolvíska sópransöngkonan Sigrún Pálmadóttir hefur slegið rækilega gegn í hlutverki sínu í óperunni Lucia di Lammermoor, eftir Gaetano
Onizetti, en þar fer hún með hlutverk Luciu. Óperan er sett á svið hjá Óperuhúsinu í Bonn hvar Sigrún hefur verið fastráðin frá árinu
2001 til sýningarársins 2007/2008. Sigrún fær afar góða dóma í þýskum blöðum fyrir frammistöðu sína í óperunni, en hún rataði m.a.
á forsíðu tveggja blaða í Bonn eftir frumsýningu. Verkið var frumsýnt um miðjan mars, en sýningar standa fram í júní. Foreldrar Sigrúnar,
Steinunn Guðmundsdóttir og Pálmi Karvelsson voru viðstödd frumsýninguna. Að sögn Steinunnar var það alveg stórfengleg upplifun að
sjá dótturina syngja í verkinu. „Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við förum á sýningu hjá henni, en þessi var alveg sérstök.“ Steinunn segir að
Sigrún hafi að vonum verið óskaplega ánægð með viðtökurnar, en jafnframt hálf undrandi því hún hafi ekki átt von á þessu.

Frestur til að sækja um
Hér þó nú skipti byggðakvóta rennur út í dag
Ritstjórnargrein

heimurinn

,,Hér þó nú skipti heimurinn
hlæjandi auði sín,
endast sá glaumur eitthvert sinn,
þá ævin lífsins dvín...“H.P.
Fram undan er dagurinn þá við minnumst atburðarins sem
varð skáldinu innblástur að því verki sem staðið hefur hjarta
þjóðarinnar næst í gegnum þær liðlega þrjár aldirnar sem
liðnar eru síðan Passíusálmarnir voru ortir. Fullyrða má að
svo hafi lengst af verið þótt ætla megi að úr hafi dregið á síðari tímum. Bendir þó sitthvað til að tími þessa stórbrotna
verks muni ekki líða undir lok, að minnsta kosti ekki á meðan móðurmálið helst ,,frá allri villu klárt og kvitt.“
Auðæfin sem skáldið fjallar um voru af öðrum toga en
auðæfin sem tekist er á um í dag. Klæðin, sem stríðsmennirnir
skiptu bróðurlega á milli sín þættu lítils virði á fjármálamörkum nútímans. Tímarnir eru aðrir. Menn vilja stöðugt meira.
En, er ekki næsta víst að ,,endast sá glaumur eitthvert sinn?“
Formaður Samtaka iðnaðarins segir ,,ósennilegt að Íslendingar séu reiðubúnir að fórna kjörum með minni verðmætasköpun.“ ,,Engu að síður“, segir hann, ,,er tímabært að
staldra við og spyrja: Erum við e.t.v. komin of langt í peningahyggjunni – viljum við snúa af leið efnishyggjunnar og
róa samfélagið niður og draga úr kröfunum?“ Og hann heldur áfram: ,,Peningar skipta máli en peningar eru ekki allt.
Við Íslendingar þurfum að auka jafnvægi peningahyggju og
velferðar til að ná aukinni sátt í hinu dvergsmáa samfélagi
okkar.“ Og hann hefur uppi varnaðarorð: ,,Látum græðgina
ekki ráða för.“
Segja má að þarna sé tekið undir hið nær þrjú hundruð og
fimmtíu ára gamla heilræði sálmaskáldins að ,,safna hóflega
heimsins auð.“ ,,Margir hafa lagt hönd á plóg í umræðum
um fátækt á Íslandi og ljóst að til eru þeir, sem vilja halda því
fram, að hér sé enga fátækt að finna. Sérfræðingar hafa
reiknað út hvort hér sé fátækt og komizt að mismunandi niðurstöðu. Í raun og veru þarf enga útreikninga. Fátæktin er
orðin sjáanleg. Það er líka nokkuð ljóst hvar fátæktina er að
finna.“ (Mbl.26.02.07)
Bæjarins besta óskar lesendum sínum nær og fjær og
landsmönnum öllum gleðilegrar páskahátíðar.
s.h.

Á þessum degi fyrir 9 árum

Aprílgabb um
Internetventilinn
Í síðasta tölublaði, sem kom út 1. apríl, greindi blaðið frá
nýrri íslenskri uppfinningu, Interventlinum, sem framsýnir
starfsmenn netþjónustunnar Snerpu ehf., á Ísafirði höfðu þróað
um nokkurra mánaða skeið. Sagt var í fréttinni að þeir Snerpumenn væru að kanna möguleika á að nota vatn sem flutningsleið
fyrir Internetið og var bæjarbúum gefinn kostur á að prófa umrædda ventla.
Hér var að sjálfsögðu um aprílgabb að ræða og svo virðist
sem það hafi virkað, því fjölmargir áhugasamir Internetnotendur mættu í verslun Snerpu til að sækja sér ventil.
„Það komu fjölmargir að versluninni um kvöldið en allir
snéru þeir frá enda var verslunin lokuð og þar sem BB er á
netinu, barst okkur fjöldi fyrirspurna í gegnum það þar sem
óskað var eftir ítarlegri upplýsingum um Interventilinn. Það er
því ljóst að aprílgabbið virkaði vel,“ sagði Jón Arnar Gestsson
í samtali við blaðið.

Frestur byggðarlaga til að
sækja um byggðakvóta í ár
rennur út í dag, 4. apríl, að því
er fram kemur í auglýsingu
sjávarútvegsráðuneytisins, en
sveitarstjórnir eru umsóknaraðilar fyrir byggðarlögin og
annast þær öll samskipti við
ráðuneytið. Til greina við úthlutun byggðakvóta koma
annars vegar minni byggðarlög (viðmiðun er 1.500 íbúar)

sem lent hafa í vanda vegna
samdráttar í sjávarútvegi og
sem háð eru veiðum og vinnslu á botnfiski. Skal sveitarstjórn gera ráðuneytinu ítarlega grein fyrir vanda byggðarlagsins sem talið er að rekja
megi til samdráttar í sjávarútvegi á síðustu árum og fyrir
þýðingu veiða og vinnslu
botnfisks fyrir það byggðarlag.

Hins vegar koma til greina
byggðarlög sem orðið hafa
fyrir óvæntri skerðingu á
heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út
og landað afla í viðkomandi
byggðarlögum og sem veruleg
áhrif hefur haft á atvinnuástand í þeim. Sveitarstjórnir
skulu leggja fram gögn sem
sýna fram á að í tilteknu
byggðarlagi hafi óvænt skerð-

ing heildaraflaheimilda fiskiskipa sem gerð eru þaðan út
og landað hafa þar afla, haft
veruleg neikvæð áhrif á atvinnuástand í viðkomandi
byggðarlagi.
Að fengnum umsóknum
sveitarfélaga tekur ráðuneytið
ákvörðun um hversu mikill
byggðakvóti kemur í hlut einstakra byggðarlaga og tilkynnir sveitarstjórnum niðurstöðuna.

Tíu erlendir blaðamenn
mæta á Aldrei fór ég suður
Von er á tíu erlendum blaðamönnum á Aldrei fór ég
suður – Rokkhátíð alþýðunnar sem haldin verður um
páskana. Níu þeirra koma frá bresku blöðunum
Times, Guardian, Mojo, Clash Magazine og Fly, og
frá þýsku blöðunum Focus og Music Woche. Tíundi
blaðamaðurinn er svo Jan Sneum frá danska ríkisútvarpinu en hefur verið mikill aðdáandi íslenskrar
tónlistar síðustu þrjátíu árin og hefur margoft heimsótt landið. Það er Útflutningsskrifstofa íslenskrar
tónlistar, ÚTÓN, sem stendur að komu blaðamannanna í samvinnu við Ísafjarðarbæ. Samtökin hyggjast
heiðra Jan fyrir störf hans í þágu íslenskrar tónlistar í
tilefni af komu hans. „Erlendir blaðamenn hafa alltaf
sýnt hátíðinni áhuga, en aldrei eins mikinn og nú“,
segir Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, rokkstjóri hátíðarinnar. „Fjöldinn hefur aldrei verið meiri. Þetta
skiptir miklu máli fyrir hátíðina og ég held fyrir
ímynd svæðisins í heild. Nú verða Ísfirðingar að
standa sig og mæta vel því mannorð okkar er að veði.“
– eirikur@bb.is
Á svæðinu verður meðal annars blaðamaður frá hinu virta tónlistarriti Mojo.

Rúmlega 55% finnst skipting staðgreiðsluskatta milli ríkis og sveitarfélaga ósanngjörn
Í setningarræðu sinni á
landsþingi Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir stuttu
fjallaði Halldór Halldórsson,
formaður sambandsins og
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar um
skoðanakönnun sem unnin
var af Capacent Gallup fyrir
sambandið um skiptingu skattgreiðslu einstaklinga til ríkis
og sveitarfélaga. Í niðurstöðum kom fram að ríflega 64%
vissi ekki hver skiptingin væri

á útsvari til sveitarfélaganna
og tekjuskatti til ríkis. Einungis 14,6% svarenda voru í
svarflokkunum tveimur í
kringum útsvarshlutfallið, en
það er 12,97% sem sveitarfélögin fá í sinn hlut.
Einnig var spurt hvort þetta
væri sanngjörn skipting en ríkið fær til sín 22,75% af skattastaðgreiðslu einstaklinga sem
er 35,72%. Þar svaraði 4,9%
að þeim þætti skiptingin mjög

sanngjörn, 28,9% fannst hún
nokkuð sanngjörn, 11% fannst
hún hvorki né. Flestum fannst
hún frekar ósanngjörn eða
36,9% og 18,4 fannst hún
mjög ósanngjörn.
32,7% fannst hún ósanngjörn vegna þess að sveitarfélögin væru að fá of lítið.
18,6% svöruðu því til að sveitarfélögin væru komin með
fleiri verkefni. 13,5% fannst
sveitarfélögin ekki fá fé í sam-

ræmi við þau verkefni sem
þau vinna, einungis 1,5%
fannst sveitarfélögin fá of
mikið í sinn skerf.
Mikill meirihluti vill að
hluti skattpeninga ríkisins
bæði vegna fjármagnstekna
og skatttekna af einkahlutafélögum renni til sveitarfélaganna, eða 78,3% af því fyrrnefnda og 74,2% af því síðarnefnda.
– annska@bb.is
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Flutningaprammi í smíðum

Hárstofan skiptir um eiganda
Eiríkur Ingi Lárusson tók við rekstri hárgreiðslustofunnar Hárstofunnar í Bolungarvík
fyrir tveimur mánuðum síðan. „Það er svo sannarlega þörf á hárgreiðslustofu því
einhver þarf að klippa Bolvíkingana“, segir Eiríkur kíminn aðspurður um ástæðuna
fyrir því að hann tók við rekstrinum. Eiríkur er ættaður frá Bolungarvík en hann
lærði iðnina í Reykjavík, auk þess sem hann hefur starfað á Ítalíu. „Ég hef m.a. búið
í Róm og Los Angeles en mér líður alltaf best hér fyrir vestan.“ Eiríkur var nýkominn til landsins frá Róm þegar honum bauðst tækifæri til að taka við stofunni í Bolungarvík.

Ferðaþjónustan Grunnavík hefur fest kaup á fiskibátnum Ásdísi Ólöfu SI, en
til stendur að breyta bátnum í flutningapramma. Friðrik Jóhannsson, verkefnastjóri ferðaþjónustunnar, dró Ásdísi frá Siglufirði til Bolungarvíkur í
síðustu viku, en Ásdís sökk úti fyrir Siglufirði árið 2005. Friðrik keypti
bátinn vélarlausan og ætlar að fjarlægja allt ofanþilja til að breyta honum í
flutningapramma. Prammann ætlar hann að nota til að flytja ýmsar nauðsynjar, jafnvel minni vinnuvélar, til Hornstranda og Jökulfjarða.

Síðasta útsending Finnboga
hjá Svæðisútvarpi Vestfjarða
Finnbogi Hermannsson fréttamaður og forstöðumaður
Svæðisútvarps Vestfjarða lét
af störfum 1. apríl eftir 21 ár
sem fastráðinn starfsmaður,
en hann hefur starfað sem
þáttagerðarmaður hjá RÚV frá
árinu 1979. Á fimmtudag í
síðustu viku var haldin kveðjuveisla til heiðurs Finnboga í
húsakynnum RÚV á Ísafirði
og mættu þangað samstarfsmenn, vinir og vandamenn.
Athygli vekur að ekki hefur
verið ráðið í stöðu forstöðumanns til að leysa Finnboga
af hólmi er hann lætur af störfum og er sama staða á Akureyri, en forstöðumaður þar
flyst til í starfi um mánaðamótin. RÚV breyttist 1. apríl
í opinbert hlutafélag og segir
Finnbogi svæðisstöðvarnar
skildar eftir í reiðileysi. Í
skipuriti RÚV eru svæðisstöðvarnar settar undir frétta-

stofu útvarps.
Aðspurður um hvað bæri
hæst er hann liti yfir farinn
veg, svarar Finnbogi því að
þakklæti væri sér ofarlega í
huga og það skemmtilega sem
rekið hefði á fjörur hans í starfinu. Það hafa skipst á skin og
skúrir á Vestfjörðum þau
rúmu tuttugu ár sem Finnbogi
hefur sinnt starfinu og segir
hann að erfiðast hafi verið að
flytja fréttir af þeim miklu
hörmungum er mannskæð
snjóflóð hafa valdið á Vestfjörðum.
Finnbogi er að skrifa bók
sem ber vinnutitilinn „Barn í
köldu stríði“ og byggist á minningum hans sjálfs. „Þetta er
upplifun barns sem fæðist rétt
undir lok seinni heimstyrjaldar. Ísland á þá að vera herlaust
land en árið 1941 kemur
Bandaríkjaher til Keflavíkur.
Börn eru farin að taka eftir

Finnbogi Hermannsson var kvaddur með smá hófi í húsakynnum RÚV. Hér er hann ásamt Sigrúnu Stefánsdóttur.
mjög snemma og þau muna um ofsóknum, en hann var sex öðrum. Þeir voru nú
Finnbogi segir bókina vel á
lífsreynslu sem þessa.“ Finn- ekki til í að þjónka undir íhald- reyndar allir ráðnir aftur ári veg komna og ekki að vita
bogi segir bókina líka byggða ið. Hann var húsgagnasmiður síðar, en hann var atvinnulaus nema hún komi út fyrir næstu
á reynslu fjölskyldu hans. sem vann hjá Reykjavíkur- um tíma og það var mikið jól.
„Faðir minn var fyrir pólitísk- borg og var sagt upp ásamt áfall fyrir heimilið.“
– annska@bb.is

Greiða 430 kr. fyrir hvern kjósanda
Ríkissjóður hefur ákveðið
að greiða skuli sveitarfélögum
þann kostnað sem þau bera af
kosningum til Alþingis við
störf undirkjörstjórna og kjörstjórna, og fyrir kjörgögn,
áhöld, húsnæði til kjörfunda
og atkvæðiskassa. Fyrir hvern
kjósanda á kjörskrá, eins og

hún er í lok kjördags, verða
greiddar 430 krónur og fyrir
hvern kjörstað sem sveitarstjórn ákveður, 300.000 krónur.
Uppgjör á kostnaði sveitarfélaga vegna kosninganna,
sem byggir á þessu gjaldalíkani, fer fram þegar dóms- og

kirkjumálaráðuneytinu hafa
borist upplýsingar um fjölda
kjósenda á kjörskrá í lok kjördags og fjölda kjörstaða í
hverju sveitarfélagi, staðfestar
af kjörstjórn sveitarfélagsins.
Ákveðið var í dómsmálaráðuneytinu, að höfðu samráði
við Samband íslenskra sveit-

arfélaga, að hafa ekki nein
bein afskipti af skipulagningu
sveitarfélaganna á framkvæmd kosninganna, þannig
að þau munu vinna að framkvæmd kosninga til Alþingis
hinn 12. maí 2007 eins og
endranær.
– eirikur@bb.is

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför okkar ástkæra

Eiríks M. Þórðarsonar
Fjarðarstræti 2, Ísafirði

Sá mikli samhugur og öll sú aðstoð sem okkur hefur
verið veitt verður seint fullþökkuð. Guð blessi ykkur öll.
Pálína Þórarinsdóttir
og fjölskylda

STAKKUR SKRIFAR

Staðreyndir viðurkenndar
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.

Bæjarstjórinn í Bolungarvík er hreinskilinn maður. Hann viðurkennir að
komið sé að tímamótum í sögu kaupstaðarins, sem hann stýrir. Það er kostur að framkvæmdastjóri fyrirtækis, hvers kyns sem það nú er, horfist í augu
við veruleikann. Renni þá upp ný tíð á Vestfjörðum þar sem saman fari gott
raunveruleikaskyn, skynsemi og vilji til að takast á við verkefni sem bíða.
Þau eru mörg, sama hvert er litið.
Í Blaðinu fyrir liðna helgi var haft eftir bæjarstjóranum Grími Atlasyni að
nú væri svo komið að Bolungarvíkurkaupstaður ætti ekki fé til að standa
undir lögboðnum rekstri. Líkt og fleiri sveitarstjórnarmenn á undan honum
hafa gert og fleiri munu gera á komandi árum hefur hann fundið sökudólginn.
Ríkið er blóraböggullinn. Tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga er ekki með
þeim hætti sem öllum finnst hún ætti að vera. Heimatökin eru hæg, að koma
skilaboðunum á réttan stað til bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, sem er formaður
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það ber ábyrgð á samstarfi sveitarfélganna
og ríkisins, sem fer eftir ákveðnum skilgreindum leiðum.
Ekki skal gert lítið úr vandamálum Bolungarvíkurkaupstaðar. Þau eru
ærin. Margt er á döfinni. Jarðgöng til Hnífsdals og snjóflóðavarnir eru meðal margra stórverka sem nú bíða þess að komast í framkvæmd. Bent er á að
útgerðarmenn lítilla skipa hafi stofnað um þau einkahlutafélög. Veltan er

mikil er sagt í sömu andrá. Þá vaknar spurning, hvort þeir sem reki
einkahlutafélögin reikni starfsmönnum og sjálfum sér svo lág laun að ekki
skili sköttum af rekstrinum. Það er hlutverk skattstjóra og skattrannsóknarstjóra eftir atvikum, að rannsaka þann þátt þessa tekjuleysis kaupstaðarins.
Því verður ekki trúað að íbúar Bolungarvíkur fremur en annarra sveitarfélaga
á Íslandi séu ófúsir að greiða til samfélagsins.
Mestu skiptir að vandinn hefur verið viðurkenndur. Leita skal lausna.
Íbúum er enn að fækka. Trúlega liggur stór hluti skýringarinnar í þeirri
vondu staðreynd. Færri eru til að standa undir þjónustunni. Hún verður
dýrari á hvern íbúa um leið og sumir flytja burt. Bent hefur verið á það, að
þótt ekki skorti atvinnu fyrir þá sem enn sitja Vestfirði er fátt framundan,
ef nokkuð, sem laðar nýja íbúa að. En kjarni málsins er einfaldur. Fleira
fólks er þörf til að skapa sterkt og stöðugt samfélag á Vestfjörðum. Meiri
fjölbreytni er nauðsynleg til þess að fá vel menntað og hæft fólk til að flytjast á Vestfirði og byggja hér upp öflugt og aðlaðandi samfélag. Það býr
mikill kraftur innra með íbúum Vestfjarða og hann þarf að nýta. Finna þarf
nýja atvinnuvegi. Er skynsamlegt að afneita stóriðju og skoða ekki þá kosti
sem hún kynni að bjóða? Svarið hlýtur að vera nei. Allt ber að skoða.
Gleðilega páska lesendur góðir.
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Lækka mötneytisgjaldskrá um 7%
Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samþykkt að lækka gjaldskrá mötuneytis Grunnskóla Bolungarvíkur. Ákveðið var að
lækka verð á hverri máltíð í 270 krónur, úr 290 krónum áður. Er um að ræða 7% lækkun. Tillagan var borin upp af
Önnu G. Edvardsdóttur og samþykkt í einu hljóði. Eins og kunnugt er lækkaði virðisaukaskattur af ýmsum vörum úr
14% í 7% um síðustu mánaðamót og hafa ýmsir aðilar í einkageiranum og hinum opinbera verið að lækka verð sín á
síðustu vikum af þessum sökum. Má þar nefna að bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur gert það að tillögu sinni að máltíðir í
mötuneyti Grunnskóla Ísafjarðar og mötuneyti Hlífar verði niðurgreiddar um 9%. Rétt er að geta þess að máltíð í
grunnskólamötuneyti GÍ kostar 345 kr. fyrir lækkun, og um 315 kr. eftir lækkun, ef af henni verður.

Finnbogi nýr formaður Verk-Vest
Finnbogi Sveinbjörnsson,
ritari Verkalýðsfélags Vestfjarða, var kjörinn nýr formaður félagsins í póstkosningu sem staðið hefur yfir
meðal félagsmanna síðan 14.
mars. „Þetta leggst bara ágætlega í mig, maður verður að
takast á við þau verkefni sem
fyrir liggja og þó að það sé
erfitt að koma inn á samningaári, þar sem flestir samningar
verða lausir um næstu áramót,
svo útlit er fyrir að þetta komi
til með að vera ansi annasamt
en lærdómsríkt ár“, sagði
Finnbogi í samtali við vefinn.
„Við verðum að halda áfram
því starfi að byggja upp félagið sem átt hefur sér stað frá

sameiningu félaganna árið
2002, það þarf að sinna því
starfi og efla það enn betur en
félagið nær yfir mjög stórt
svæði og fer því ansi mikil
orka í það. Allmargar starfsgreinar eru sameinaðar inn í
þessu nýja félagi landverkafólk, sjómenn, verslunarmenn
og flestar iðngreinar, svo það
er í mörg horn að líta.“
Tveir voru í kjöri til formanns, en Helgi Ólafsson,
varaformaður verkalýðsfélagsins, bauð sig einnig fram.
Alls bárust 603 atkvæði, af
þeim fékk Finnbogi 420 en
Helgi 176. Sjö atkvæðaseðlar
voru auðir eða ógildir. „Það
tók af allan vafa með því

trausti sem félagar sýna mér,
að fá svona afgerandi kosningu. Stuðningurinn er mér
mikils virði og er ég, ásamt
stjórninni, mjög þakklátur
fyrir hann,“ segir Finnbogi.
Finnbogi er starfsmaður Flugfélags Íslands á Ísafirði. Hann
tekur við formennsku af Pétri
Sigurðssyni, en hann hefur
verið formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða frá því það
var stofnað árið 2002. Áður
var hann formaður Verkalýðsfélagsins Baldurs frá árinu
1974. „Ég er að taka við af
verkalýðsforingja sem hefur
starfað í áratugi en það verða
ekki sjáanlegar neinar stórkostlegar breytingar til að

Höfuðstöðvar Verkalýðsfélags Vestfjarða.
byrja með enda tek við mjög segir Finnbogi.
góðu búi. Ég kem til með að
Formannsskipti verða á
halda áfram þeirri uppbygg- næsta aðalfundi félagsins sem
ingu félagins sem ég hef verið haldinn verður í vor.
þátttakandi í frá stofnun,“
– thelma@bb.is

Vilja fá skuldabréf til hliðar við menningarsamning
Stjórn Edinborgarhússins á
Ísafirði hefur farið þess á leit
við bæjaryfirvöld að þau samþykki skuldabréf sem liggja
skal til hliðar við menningarsamning Ísafjarðarbæjar og
Edinborgarhússins, en Landsbanki Íslands hefur farið fram
á slíkt eigi hann að lána fé út
á samninginn.
Í bréfi sem stjórn Edinborgarhússins skrifar bæjaryfir-

völdum segir m.a.: „Þann 19.
maí 2006 var undirritaður
samningur Ísafjarðarbæjar og
Edinborgarhússins ehf. um
menningarhús á Ísafirði, þar
sem bærinn skuldbindur sig
til að greiða 70 m.kr. framlag
til uppbyggingar Edinborgarhússins á næstu 10 árum. Nú
standa yfir framkvæmdir skv.
útboði við frágang innanhúss,
en fjármögnun þeirra fram-

kvæmda grundvallast að stórum hluta á því að félaginu
takist að fjármagna ofangreindan samning. Edinborgarhúsið ehf. hefur reynt að
sækja lánveitingu út á samning þennan í fjármálastofnunum, en gengið treglega. Landsbanki Íslands hf. er þó tilbúinn
til að lána út á samninginn
með þeim leiðum að Ísafjarðarbær samþykki skuldabréf

sem lægi til hliðar við samninginn. Tilgangur þess væri
að einfalda lagalegar útfærslur
ábyrgðarmála.“
Bæjarráð fjallaði um erind-

ið og fól bæjarstjóra að útfæra
beiðni stjórnar Edinborgarhússins frekar fyrir næsta fund
bæjarráðs.
– eirikur@bb.is

Ferming
á skírdag
Tíu börn verða fermd í
Ísafjarðarkirkju klukkan
14:00 á morgun, skírdag.
Skeytasalan í Skátaheimilinu verður opin frá klukkan
12:00 - 16:00
Agnes Kristín Hallvarðsdóttir Aspelund, Fífutungu
3 Ísafirði.
Eyleif Björg Hauksdóttir,
Hallvarður Aspelund.
Agnes Ósk Marzellíusardóttir, Skipagötu 10 Ísafirði
Margrét Geirsdóttir,
Marzellíus Sveinbjörnsson
Andri Már Einarsson, Sundstræti 30 Ísafirði
Aðalbjörg Pálsdóttir, Einar Guðmundsson,
Anton Sigurður Halldórsson, Aðalstræti 16 Ísafirði
Dagný Þrastardóttir, Halldór Antonsson.
Bryndís Elsa Guðjónsdóttir,
Pólgötu 5 Ísafirði
Sjöfn Kristinsdóttir, Guðjón Grétar Magnússon
Brynjar Örn Þorbjörnsson,
Sindragötu 4 Ísafirði.
Guðfinna Guðmundsdóttir, Þorbjörn Steingrímsson.
Herdís Magnúsdóttir, Stórholti 7 Ísafirði
Guðrún Ásgeirsdóttir,
Magnús Valsson.
Íris Ösp Gunnarsdóttir, Laugavegi 20b Reykjavík
Heiðrún Björk Jóhannsdóttir, Gunnar Hólm Friðriksson.
Snorri Sigbjörn Jónsson,
Urðarvegi 24 Ísafirði.
Helga Snorradóttir, Jón
Hallfreð Engibertsson.
Sunna Karen Einarsdóttir,
Urðarvegi 28 Ísafirði.
Anna Karen Einarsdóttir,
Einar Hreinsson.

Nú er kominn tími til að tengja!
Ný úttekt Jóns Sigurðssonar, byggðamálaráðherra, á
fjölda opinberra starfa á landsbyggðinni er ekki upplífgandi.
Þar kemur skýrt fram að Vestfirðir eru eftirbátur allra landshluta þegar skoðaður er flutningur opinberra starfa út á
land. Þetta er afar slæmt því
umsvif hins opinbera eru
nauðsynlegur hluti af heilbrigðri flóru atvinnulífs þótt
vissulega verði heilu samfélögin ekki byggð á opinberri
þjónustu einni saman – nema
ef vera skyldi 101 Reykjavík.

erfiðleikunum sem við blasa.
Krafan um fjölgun opinberra
starfa á Vestfjörðum, ekki síst
í menntun og rannsóknum, á
að vera þar ofarlega á blaði
enda er hún bæði raunhæf og
eðlileg. Fulltrúar Vestfirðinga
eru bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ og formaður Fjórðungssambandsins og eru þeir
brýndir til góðra verka í samræmi við þær áherslur sem
sveitarfélög á Vestfjörðum
hafa sett fram. En við viljum
einnig senda nefndinni eftirfarandi vegarnesti:

Nefndin

Göngin

Nú lýkur brátt störfum
nefnd á vegum forsætisráðherra sem ætlað er að útfæra
tillögur sem Vestfirðingar
hafa sett fram til lausnar á

Það er brýnna en nokkru
sinni að stjórnvöld átti sig á
nauðsyn þess að tengja suðurog norðursvæði Vestfjarða
með heilsársvegi á láglendi.

há heiði og þótt uppbyggður
vegur þar yrði tvímælalaust
mikil samgöngubót eru jarðgöng undir heiðina mun skynsamlegri kostur.

Viljinn

Birna Lárusdóttir.
Ef ráðamönnum er alvara með
að byggja Ísafjörð upp sem
byggðakjarna fyrir Vestfirði
er sú tenging algjört lykilatriði. Göng milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar eru nú í fyrsta
sinn komin inn á samgönguáætlun sem Alþingi sam-

Eyrún I. Sigþórsdóttir.
þykkti nú á lokaspretti vorþings. Það er mikið fagnaðarefni og á samgönguráðherra
hrós skilið fyrir áhersluna sem
hann hefur ávallt sett á þau
göng. En kálið er ekki sopið
þótt í ausuna sé komið. Dynjandisheiðin er, eftir sem áður,

Í stefnumótun í samgöngumálum sem vestfirskir sveitarstjórnarmenn hafa fylgt frá
2004 segir: ,, Þessu til viðbótar leggur starfshópurinn
til að við forgangsröðun framkvæmda af hálfu hins opinbera verði gengið út frá tillögum um þrjú kjarnasvæði á
landsbyggðinni. Í því samhengi er lagt til að tengja
Dýrafjörð og Vatnsfjörð í
einni framkvæmd með jarðgöngum, annarsvegar milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar
og hinsvegar undir Dynjandisheiði, úr Dynjandisvogi

í Vatnsfjörð. Heilsársvegur á
láglendi er grundvallarforsenda þess að gera norðanverða og sunnanverða Vestfirði að einu kjarnasvæði,
m.t.t. atvinnu, skóla og þjónustu, með Ísafjörð sem byggðakjarna.”
Greinarhöfundar vilja minna
á þessa samþykkt vestfirskra
sveitarstjórnarmanna og leggja
um leið á það þunga áherslu
að með samstilltu átaki gætu
Vestfirðir verið orðnir ein
heild með hringvegi á bundnu
slitlagi í lok næsta kjörtímabils. Allt sem þarf er vilji
stjórnvalda til verksins.
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, oddviti Tálknafjarðarhrepps,
Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
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„Ég tel það eiga að vera megináhersla á samgöngur
í dag að koma umferðinni á láglendi með því að
rjúfa fjallahringinn hérna fyrir vestan og með því að
þvera suðurfirðina og taka Kletthálsinn af. Þá er
leiðin til Reykjavíkur greið fyrir flesta Vestfirðinga.“

Uppfinningamaðurinn Steinþór
Steinþór Bragason er borinn og barnfæddur Ísfirðingur með fjölbreyttan
námsferil að baki. Hann er hugmyndaríkur maður og hefur verið tilnefndur
til nýsköpunarverðlauna fyrir verkefni sín. Þá hefur hann miklar hugmyndir
um samgöngubætur á Vestfjörðum sem og víðar, en hugmyndir sínar viðraði hann meðal annars á borgarafundi um atvinnumál á Vestfjörðum, sem
haldinn var fyrir skemmstu. Um þessar mundir er Steinþór að flytja til Ísafjarðar frá Danmörku, en kona hans, talmeinafræðingurinn Arna Björk Sæmundsdóttir, og þrjú börn þeirra eru þegar flutt heim. Steinþór vinnur í vélsmiðju föður síns, Vélsmiðju Ísafjarðar, auk þess sem hann vinnur að lokaverkefni sínu við Danmarks Tekniske Universitet, en það er hönnun á vél
til að þvo vegstikur. Blaðamaður BB hitti Steinþór og fékk að kynnast hugmyndum hans nánar en fyrst var stiklað á stóru yfir upprunann og námsferilinn.
„Ég er fæddur og uppalinn
á Ísafirði. Ég tók menntaskólann hérna heima og fór svo
suður í Vélskólann 1992. Ég
kláraði hann 1995 og fór þá
að vinna í Keflavík í tæpt ár.
Þá tók ég rafvirkjann í kvöldskóla og fór í framhaldi af því
að vinna við að teikna rafmagnsteikningar í hús. Á
þessum tíma var ákveðið að
breyta reglugerðum um rafmagnsteikningar þannig að
aðeins þeir sem voru með
meistarapróf í rafvirkjun árið
1980 máttu teikna áfram sem
og rafmagns og tæknifræðingar. Mér líkaði starfið vel
og því var erfitt að sjá fram á
að þurfa að hætta því. Ég hugsaði þá með mér að ef þetta
ætti að vera svona þá væri
bara eins gott að drífa mig í
nám og taka allan pakkann.
Svo leiðin lá til Danmerkur.
Ég byrjaði á því að taka iðnrekstrarfræði við Københavns
Teknikum. Ég dúxaði þar og
var með 11 í meðaleinkunn
þegar ég útskrifaðist. Eftir iðnrekstrarfræðina ákvað ég að
fara í véla- og plasttæknifræði
við tækniháskólann í Kaupmannahöfn, Ingeniørhøjskolen i København. Ég kláraði
hann á tveimur og hálfu ári,
einu ári á undan áætlun. Núna
er ég svo að klára vélaorkuumhverfisverkfræði í DTU,
Danmarks Tekniske Universitet. Ég er búinn með allan
skólann og á aðeins lokaverkefnið eftir. Það er að sjálf-

sögðu nýsköpunarverkefni, en
ég er að útbúa þvottavél til að
þrífa vegstikur. Það er samt
bara þannig að það er svo mikið í gangi hjá mér að ég hef
eiginlega ekki tíma til að fara
í það, en það er á döfinni.“
–Þú ert alveg ákveðinn að
búa á Ísafirði?
„Já, mér finnst um að gera
að koma hingað. Það er svo
gott að vera með börn hérna,
og fyrir eru óteljandi möguleikar. En eins og staðan er í
dag fæ ég tilboð um störf,
bæði fyrir sunnan og erlendis,
reglulega. Þannig að það er
margt að gerast. Það er mjög
gott að vera hérna en það vantar bara betri samgöngur og
fjölbreyttara atvinnulíf.“

Samgöngumálin
–Einmitt snúum okkur að
samgöngumálunum, þau brenna
mjög á þér.
„Ég er að vinna hjá föður
mínum í Vélsmiðju Ísafjarðar
en svo er ég einnig að vinna
við ráðgjöf hér og þar. Það er
alveg ómögulegt að það taki
alltaf þrjá daga að komast til
Reykjavíkur og til baka. Reykjavíkurleggurinn er erfiðastur.
Það er mjög óeðlilegt að þegar
við hér fyrir vestan ætlum keyrandi suður, er 83 km munur á
vegalengdinni eftir því hvort
það er sumar eða vetur. Ef við
þurfum svo að fara vetrarveginn er munurinn orðinn 122
km, þegar við þurfum að fara

Vegalengdin milli Reykjavíkur og Ísafjarðar eins og
hún er í dag, þ.e. Þorskafjarðarheiði á sumrin og
Strandirnar og útfyrir Reykjanes á veturna.

út fyrir Reykjanes. Þetta er
eini staðurinn á landinu þar
sem aðstæður eru svona. Þetta
er ótrúlegt, því maður er að
lesa skýrslur síðan 1963 þar
sem talað er um byggðaáætlun
og bætur á Vestfjörðum og
það hefur ekkert gerst. Manni
blöskrar þetta svo að ég setti
fram tillögu á borgarafundinum í Hömrum um það að við
eigum kannski bara að hætta
að spá í þetta. Samgöngur og
allt saman. Í staðinn myndum
við bara að fá skattaafslátt fyrir það sem við fáum ekki en
aðrir íbúar landsins fá. Þannig
er gulrótin fyrir ríkisstjórnina
sú að ef þeir vilja gera eitthvað
fyrir okkur fá þeir eitthvað í
staðinn, ef þeir vilja ekki gera
neitt fá þeir heldur ekki neitt.
Ef við leggjum spilin á borðið
held ég að það sé langódýrast
fyrir Íslendinga að hafa landið
í byggð.
Ég hef verið með fyrirlestra
um allt land hjá litlum félögum sem hafa verið að fá mig til
að koma með hugmyndir um
samgöngubætur. Ég hef aðallega tekið fyrir Vestfirðina,
en einnig farið aðeins í hringveginn. Nú hefur verið kirfilega merkt í samgönguáætlun
hvar hægt sé að stytta hringveginn en það er eins og Vestfirðirnir gleymist alltaf í þessu
dæmi. Hér eru mestu möguleikarnir á styttingu. Við getum stytt Vestfjarðahringinn
sem er um 800 km að lengd,
um tæp 30%.“

Hringvegur
um Vestfirði
„Ég tel það eiga að vera
megináhersla á samgöngur í
dag að koma umferðinni á láglendi með því að rjúfa fjallahringinn hérna fyrir vestan og
með því að þvera suðurfirðina
og taka Kletthálsinn af. Þá er
leiðin til Reykjavíkur greið
fyrir flesta Vestfirðinga. Það
finnst mér vera forgangsatriði.
Svo verður að athuga samgöngur milli norður og suðurfjarðanna hér á kjálkanum. En
það verður að klára hvaða leið
á að fara áður en farið er af
stað. Í öllum verkefnum sem
maður tekur sér fyrir hendur
er best að vita hver endirinn
er. Það á að sjá fyrir endan á
þessu með því að fá göng milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar
en ég spyr bara: Hvað svo?
Ein göng duga ekki til. Það
þarf að klára dæmið til enda.
Það er alveg hræðilegt að
ekki skuli vera betri samgöngur milli norður og suðursvæða
Vestfjarða. Þetta hefur verið
farartálmi síðustu aldir og lítið
hefur breyst til dagsins í dag.
Ég vil gera Vestfjarðahringveginn þannig að farið verði í
gegnum Kletthálsinn, hann er
mesti farartálmi þeirra sem eru
á suðurfjörðunum. Þá vil ég
þvera firðina þarna suðurfrá,
en þeir eru allir frekar grunnir.
Ég vil taka það fram að auðvitað þarf að passa það að
eyðileggja ekki lífríkið í kring
og skoða alla möguleika áður
en farið er í framkvæmdir. Ég
vil svo keyra útfyrir, hjá Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal en ég vil ekki fara þá leið
sem er áætluð að byggja upp
Dynjandisheiðina. Hún er
frekar löng og á henni eru
fimm stór og þung snjóasvæði. Í dag er árið 2007 og
flestir miða að því að færa
vegina niður á láglendi, þá
eigum við Vestfirðingar ekki
að vera að færa þá upp á há-

Vegalengdin ef Kollafjarðargöng yrðu gerð.

lendið. Lítum bara á Oddskarðsgöngin sem gerð voru
fyrir austan, auðvitað voru þau
gerð til að losna við snjó og
ófærð. Afhverju erum við þá
að færa okkur í snjó og ófærð?
Ég vil fara í Geirþjófsfjörð
og þar í gegn. Það er 3 km
styttri leið heldur en farið yrði
í gegnum Dynjandisheiðina.
Þannig fáum við stystu leið
fyrir Patreksfirðinga til Ísafjarðar. Í stað þess að keyra
aftur Barðaströndina og þaðan
til Ísafjarðar liggur leiðin beint
áfram. Þá er leiðin frá Bíldudal
til Ísafjarðar öll komin á láglendi, eða svo til. Það er bara
spurning með Gemlufallsheiðina. Hún er farartámi, og
þar verða mörg slys. Hún er
dæmi um það að eftir því sem
vegirnir verða betri eykst umferðin, en þá verða líka fleiri
slys. Þetta er rökrétt því fólk
fer af stað í verri veðrum þegar
vegurinn er góður. Þegar heiðin varð bara lokuð í vondum
veðrum fór auðvitað enginn
af stað. Þá voru engin slys,
það var bara lokað. Svo eru
það Vestfjarðagöngin, en þau
eru allt í einu orðin flöskuháls.
Ég hef unnið dálítið í Dýrafirðinum og geri það stundum
að gamni mínu að taka tímann
þegar ég fer í gegnum göngin.
Ég fer oftast af stað eftir hádegi og þá er ég svona 20-25
mínútur í gegnum göngin, því
umferðin á móti er það mikil
að maður er endalaust að
stoppa til að víkja. Betri kostur
er að gera göng úr Lambadalnum í Dýrafirði yfir í Hattardal í Álftafirði. Þannig leysum við vandann með Gemlufallsheiðina og umferðarteppuna í Vestfjarðagöngunum.
Ég sé einnig fyrir mér að
við gerum göng á milli Súðavíkur og Ísafjarðar. Á leiðinni
þar á milli er oft mikil snjóflóðahætta og jafnvel lokað
vegna snjóflóða, eins og hefur
sýnt sig í vetur. Ég hef kastað
þeirri hugmynd fram að gerð
yrðu tvenn göng í Arnadal,

fara fyrst í gegn inn í Arnardalinn og aftur í gegnum Arnardalinn og áfram því það er
svo mikið vatnasvæði í botni
dalsins. Það er líka fljótlegra
að gera tvenn göng því þá er
nýtingin betri, fyrst er borað
öðru megin svo á meðan
sprengiefni er hlaðið þeim
megin og sprengt, er borað
hinumegin. Ef við höldum
áfram með hringveginn um
Vestfirði þá vil ég þvera Djúpið. Alveg. Þess má til gamans
geta að ef Djúpið verður þverað verður leggurinn Ísafjörður-Hólmavík 109 km í staðinn
fyrir 224 km. Bara með því að
gera Kollafjarðargöng, úr Ísafirði, undir Kollafjarðarheiði,
styttum við leiðina frá Kjalarnesi til Ísafjarðar úr 522 kílómetrum í 400 km og ekki þarf
að fara um neinn fjallveg ef
við förum Heydalinn til Reykjavíkur. Hvað þá með að gera
göng í gegnum botnana í djúpinu. Þá stæði: Ísafjörður 296
km, á vegskiltinu á Kjalarnesinu. Þá er búið að loka
hringveginum sem hefur styst
um 227 km.
Við verðum að átta okkur á
því að þegar er talað um að
leggja áherslu á leiðina um
suðurfirðina sem leiðina til
Reykjavíkur má það ekki gerast að Djúpið verði ekki lengur
valkostur. Ef að við förum
suðurleiðina og lokum leiðinni um Djúpið er Ísafjörður
orðinn endastöð. Ég hef séð
það erlendis að fólk keyrir einfaldlega bara framhjá endastöðvum, það viljum við auðvitað ekki. Þessvegna verður
að vera hringvegur um Vestfirði.“
–Hringvegurinn myndi væntanlega líka auka ferðamannastraum hingað?
„Samgöngur hafa ótrúlega
mikil áhrif á ferðamannastraum. Sem dæmi um þetta
er samfélag Sama í norður Noregi. Þangað koma árlega um
100.000 ferðamenn. Á svæðið
eru mjög slæmar samgöngur,

Vegalengdin ef göng í gegnum
fjarðabotnana í Djúpinu bættust við.
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„Það er nú líka bara þannig að um leið
og maður er með verkefni sem er unnið fyrir ofan Elliðaárnar, tala nú ekki
um utan við Mosfellsbæ, er gríðarlega
erfitt að fá fjármagn í það.“
vegirnir eru eiginlega bara
opnir á sumrin og vetrarfærð
er afar erfið eins og við búum
við hérna á Vestfjörðum. Ef
við förum hinumegin við fjallahrygginn, til Samanna í Svíþjóð er annað uppi á teningnum. Þangað koma 4 milljónir
ferðamanna árlega, því þangað eru samgöngur greiðar. Ég
hef ferðast mikið um Noreg
og hann er mjög erfiður yfirferðar, þannig þykir flestum
vænsti kosturinn að komast
til norður Noregs í gegnum
Svíþjóð, því þar eru allar hraðbrautirnar. Samgöngur hafa
svo gríðarlega mikið að segja.
Þær kosta auðvitað mikið en
það er kostnaður sem kemur
fljótt til baka.“

Óskráð lög að hafa
stofnanir vestur í bæ
„Það sést að um leið og
ólarnar eru þrengdar hér fyrir
vestan og ekkert er gert til að
bæta samgöngur þá flytur fólk
héðan. Flestir flytja til Reykjavíkur og þetta er eins og vítahringur, lélegar samgöngur
stuðla að flutningi fólks til
Reykjavíkur, þar sem myndast gífurleg umferðarteppa
vegna alls fólksins sem er þar.
Það er svo merkilegt að það
virðast vera óskráð lög að allar
stórar stofnanir, háskóli og
sjúkrahús þurfi að vera vestur
í bæ. Þannig á nýtt hátæknisjúkrahús á að rísa vestur í
bæ. Ég hef heyrt að þar eigi
8000 manns að vinna en það
er vitað að um 90% þeirra
sem vinna í Reykjavík koma
á eigin bíl í vinnuna. Ef við
tökum bíla þessa 7200 manna
og leggur þá í röð, eins og á
umferðaþungum götum, teygir röðin sig yfir 40 km. Þess
utan á þetta nýja sjúkrahús að
vera tæpur kílómetri að lengd.
Það er ekki hægt að byggja
upp í loftið því nálægðin við
flugvöllinn er of mikil. Nú
vilja margir losna við flugvöllinn úr Vatnsmýrinni því
þar er landið svo verðmætt.
Afhverju er þá ekki líka
horft til þess að flytja sjúkrahúsið eitthvert utar í borgina,
t.d. í grennd við Vífilstaði,
sem er nálægt stórum gatnamótum. Þar væri líka hægt að
byggja hann upp í loftið. Við
það að byggja upp í loftið
sparast ekki aðeins land heldur
er nýting starfsfólks margfalt
betri. Stærsti kostnaðarliður
sjúkrahúsanna er launakostnaður. Í stað þess að hlaupa
endanna á milli ýtir starfsfólkið bara á takka í lyftu til
að komast á milli hæða. Ég bý
núna í Herlev í Danmörku.
Sjúkrahúsið þar er á 29 hæðum. Á þriðju hæðinni er rannsóknardeildin og því er þar
mikið flatarmál. Þeir sem ég
hef rætt við sem vinna á þessu

sjúkrahúsi segja að það sé
klikkun að vinna á þriðju hæðinni. Þar er starfsfólkið að
labba fram og til baka um
hæðina allan daginn, í staðinn
fyrir að ýta á takka í lyftu og
vera kominn strax á deildina.
Reynslan sýnir því að þetta er
eitthvað sem þarf að athuga
þegar nýtt sjúkrahús er byggt,
að byggja frekar upp í loftið.
En það virðist bara vera heilagur ásetningur stjórnvalda að
hafa sjúkrahúsið í 101 Reykjavík. Hann má ekki færa í
Kópavog, eða nokkuð annað.
Þetta ætti ekki að skipta neinu
máli. Það mætti vel færa umferðina og svifrykið aðeins frá
miðborginni, því það er vandamálið. En það má ekkert tala
um þetta, þá er maður vondi
karlinn,“ segir Steinþór glettinn.

Nýsköpun
–Þú ert ekki aðeins ötull
talsmaður samgöngubóta heldur ertu einnig uppfinningamaður. Segðu mér frá nýsköpunarverðlaununum sem þú
varst tilnefndur til nýlega og
fyrir hvað.
„Ég er tilnefndur til nýsköpunarverðlaunanna forseta Íslands fyrir rafmagnsbyssuna.
Rafmagnsbyssan er verkfæri
til að skjóta snúrum og leiðslum í röralagnir, hvort sem það
er í ljósleiðara eða tölvuleiðslur. Ég er að reyna að klára að
útfæra lausnina því það er
komin talsverð pressa á okkur.
Erlent fyrirtæki vill kaupa
hugmyndina þannig að ég þarf
að setja hana tilbúna í einn
pakka. Tækið á að leysa þetta
vandamál, að draga leiðslur í
hús, byggingar eða kerfisloft.“
–Á hvaða stigi er verkefnið
þá?
„Byssan er í raun tilbúin.
Kunningi minn sem vann við
prófanir á henni með mér
kemur hingað um páskana og
þá ætlum við að klára lokafráganginn. Svo verður spennandi að sjá hvað gerist, þetta
gæti orðið stór samningur en
fyrirtækið sem hefur áhuga á
vörunni er staðsett í um 48
löndum. Þeir vilja kaupa allan
rétt af byssunni og í rauninni
hugmyndina með húð og hári.“
–Breytir það miklu að fá
tilnefningu til nýsköpunarverðlauna?
„Já, þetta er auðvitað heiður
en það er ekki síðra hvað þetta
er góð auglýsing. Væntanlegir
viðskiptavinir sjá vöruna án
nokkurrar markaðsetningar,
fréttir um þetta birtast í helstu
blöðum og í sjónvarpinu.“
–En þetta er ekki það eina
sem þú ert að vinna að?
„Ég er með fimm önnur
verkefni í vasanum þannig að
ég er hvergi nærri hættur. Fyrir
það fyrsta er ég er með stúta
sem ég vann að með frænku

minni, Örnu Láru Jónsdóttur,
en fyrir þá vorum við tilnefnd
til nýsköpunarverðlauna, auk
þess sem við fórum með þá í
evrópska nýsköpunarkeppni
árið 2003. Þetta eru breytistútar til að þrykkja á slöngur
og fleira sem gerir manni kleift
að fara úr stórum breiðum
slöngum yfir í minni, og breytt
slöngum þar sem erfitt er að
komast að. Þetta er vara sem
komin er á markað og við höfum mest verið að selja stútana
í báta og í verkefni í tengslum
við sjávarútveginn. Við höfum hinsvegar ekki auglýst
þetta mikið því að við eigum
aðeins eftir að slípa framleiðsluþáttinn. Þetta er frekar dýrt
í framleiðslu eins og er og við
eigum eftir að laga það.
Þá er ég að vinna að lyftu
fyrir fatlaða. Helstu kostir lyftunnar eru hversu lítið pláss
hún tekur og hversu öflug hún
er. Einnig gefst notanda hennar kostur að þjóna sér sjálfur
og komast allra ferða án utanaðkomandi aðstoðar. Lyftan
er eiginlega tilbúin og við erum bara að bíða eftir rafmagnsbúnaðinum í hana, höfum reyndar verið að því í dálítið langan tíma.
Svo er það lokaverkefnið
við DTU, stikuþvottavélin.
Hugmyndin er sú að útbúa

vél sem þrífur vegstikur. Vélar
sem þessi eru til í dag og það
er auðvitað þannig að í dag er
maður kannski ekki í því að
finna upp nýja hluti heldur að
búa til hluti sem starfa betur
en þeir sem eru þegar á markaðinum. Gera vöruna síðan
þannig úr garði að ekki sé
hægt eða fýsilegt að vinna
verkið með öðrum leiðum eftir að hún er komin á markað,
hvort sem það er vegna lægri
kostnaðar eða meiri afkasta.
Þetta er það sem í sjálfu sér
felst í nýsköpun. Ég ætla að
reyna að gera vél sem getur
þvegið vegstikur á 20 km
hraða. Hún myndi vera alveg
sjálfvirk og aðeins þyrfti starfsmann til að keyra bíl með vélina áfasta. Það hefur verið
töluverð eftirspurn eftir þessu
erlendis því það vantar vél
sem hægt er að klára að þrífa
á einum degi á milli stærstu
borga. Með auknum hraða er
hægt að taka leiðina milli
borganna í hring, þ.e. þrífa
öðru megin og svo hinumegin,
sama dag. Þessi þvottavél er
ennþá bara hugmynd og á eftir
að koma í ljós hvort hægt verður að setja hana í framkvæmd.
Ég er einnig að vinna að
verkefni, fyrir bæði innlenda
aðila, sem er lokafrágangur á
búnaði til auðkenningar. Hann

er frábrugðinn öðrum búnaði
af svipuðu tagi vegna þess að
hann er hannaður til að þola
erfiðar aðstæður, t.d. mikið
frost. Þetta er þá tæki sem
gerir mönnum t.d. kleift að
komast inn um dyr að húsum
staðsettum þar sem veðuraðstæður geta verið erfiðar. Það
er reyndar til svona búnaður í
dag, en hann kostar um eina
milljón króna. Þessvegna
verður spennandi að sjá hvort
hægt sé að gera þetta eitthvað
ódýrara.“
–Er ekki tímafrekt að grúska
í öllum þessum verkefnum að
miklu leyti einn?
„Ef mig vantar eitthvað,
hvort sem það er tæknileg aðstoð eða fræðilegar upplýsingar, hringi ég bara í fólk
sem getur aðstoðað mig. Þetta
er spurning um að bjarga sér.
Í staðinn fyrir að velta hlutum
fyrir mér í langan tíma fæ ég
bara einhvern sem er betri en
ég á hinu og þessu sviðinu til
að hjálpa mér.“
–Sérðu fyrir þér að þú getir
unnið alfarið við þessar hugmyndir þínar þegar þú flytur
heim?
„Það væri auðvitað toppurinn að geta það, en eins og
staðan er í dag sé ég það kannski ekki alveg fyrir mér. Þetta
er svo dýrt. Það er nú líka bara

þannig að um leið og maður
er með verkefni sem er unnið
fyrir ofan Elliðaárnar, tala nú
ekki um utan við Mosfellsbæ,
er gríðarlega erfitt að fá fjármagn í það.“
–Er þá enginn tilbúinn til
að leggja pening í svona verkefni?
„Það er sjóður hérna í bænum sem heitir Hvetjandi en
það er fyrirtæki sem kaupir
sig inn í önnur fyrirtæki með
nýsköpunarhugmyndir. Það er
auðvitað afar jákvætt. Ég vil
hinsvegar fá nýsköpunarsjóð
hingað vestur sem hjálpar
mönnum af stað frá upphafi.
Það myndu vera ákveðnar
vörður á leiðinni þar sem verkefnið þarf að sanna sig. Þannig
kemst ekkert verkefni af stað
sem ekki skilar neinu. Verkefnunum er stýrt af stað og
hafa hámark sjö ár til að sanna
sig. Það á ekki að taka lengri
tíma, ef fjármagn og stuðningur er til staðar alla leið.
Það er ekkert öðruvísi að hafa
nýsköpunarsjóð hér eins og í
Reykjavík. Fyrirtæki þar geta
alveg sótt styrki hingað eins
og við sækjum styrki þangað.“
–Sérðu það fyrir þér að þetta
muni gerast?
„Á maður ekki alltaf að lifa
í voninni?“
– tinna@bb.is
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Fékk 17 tonn af steinbít í einum róðri

Aflabrögð hafa verið góð í Bolungarvík undanfarin misseri og í síðustu viku kom línubáturinn Guðmundur Einarsson
ÍS að landi með 17 tonn af steinbít. Skipstjóri á Guðmundi Einarssyni er Egill Jónsson. Hann segir í samtali við
Vísi.is aldrei hafa séð annað eins magn af fiski. Þá hafa hvorki heimamenn né sérfræðingar á Fiskistofu heyrt um slíka
veiði á bát af þessari stærð áður. Báturinn réri út um klukkan fimm að morgni og kom aftur í land um þrjúleytið
sama dag, drekkhlaðinn eftir 10 tíma veiði. Aflinn var dreifður um allan bát, enda rúmuðu 11 fiskikör sem voru um
borð ekki nema um helming aflans. Þá var hluti af aflanum geymdur í hafi, eða um tvö tonn. Þau voru sótt daginn
eftir. Guðmundur Einarsson ÍS var aflahæstur smábáta við Ísland á síðasta fiskveiðiári, með 1510 tonn.

Fossavatnsgangan fær íþróttahúsið á Torfnesi undir mótsmiðstöð

Aðstandendur Fossavatnsgöngunnar hafa óskað eftir því
við bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar að fá íþróttahúsið á
Torfnesi til afnota fyrir gönguna, án endurgjalds, helgina
27.-29. apríl nk, auk aðstoðar
frá bæjarstarfsmönnum við
flutning tækja. Stefnt er að
því að íþróttahúsið verði miðstöð göngunnar, að þar fari
fram skráning, afhending keppnisgagna, pastaveisla, kaffisamsæti, verðlaunaafhending
og súputeiti. Óskað er eftir
því að fá húsið til afnota frá
kl. 10 að morgni föstudagsins
27. apríl þar til kl. 12 á hádegi
sunnudaginn 29. apríl. Þegar
mun hafa verið samið við forstöðumann um afnot af húsinu. Bæjarráð samþykkti erindið og veitti styrk fyrir
greiðslu kostnaðar.
Í bréfi sem aðstandendur
senda með beiðni þessari segir
m.a.: „Undanfarna mánuði
hefur verið unnið af krafti við
undirbúning 58. Fossavatnsgönguna, sem fram fer laugardaginn 28. apríl næstkomandi.
Að göngunni munu starfa um

70 sjálfboðaliðar, en markmiðið er að þátttakendur verði
um 250 talsins. Nú þegar eru
komnar allmargar skráningar
erlendis frá, en í þátttakendahópnum verða m.a. þrír af
fimm fyrstu mönnum úr Vasagöngunni í ár, sigurvegarinn í
hinni alþjóðlegu FIS Marathon Cup mótaröð, sigurvegari úr kvenna-Vasagöngunni,
þáttagerðarmaður frá spænska
ríkissjónvarpinu og fréttamenn frá nokkrum tímaritum
og netmiðlum sem sérhæfa
sig í umfjöllun um skíðagöngu. Einnig verða á meðal
gesta framkvæmdastjórar tveggja
stórra alþjóðlegra mótaraða,
Worldloppet og Euroloppet,
en Fossavatnsgangan stefnir
að auknu samstarfi við þessar
mótaraðir í framtíðinni, auk
þess að starfa áfram innan
hinnar nýju norrænu mótaraðar FIS Nordic Ski Marathon
Cup. Það er því afar mikilvægt
að vel takist til með alla þætti
mótahaldsins, enda munu
fréttir um Fossavatnsgönguna
og Ísafjörð berast um víða veröld.“

Þá kemur fram að gangan
hefst á fimmtudegi með svokölluðum „Master Class“, þar
sem verðlaunahafar úr Vasagöngunni veita almenningi
leiðsögn á skíðum. Á föstudeginum verður aðkomufólki

Íþróttahúsið á Torfnesi.
þá boðið í skoðunarferð um kapparnir úr Vasagöngunni
Ísafjarðarbæ og nágrenni auk munu sitja fyrir svörum um
þess sem leiðsögumaður mun allt sem tengist æfingum og
fara með þátttakendur í stutta keppni í skíðagöngu.
„Fossavatnsgangan sjálf fer
brautarskoðun. Um kvöldið
verður haldin pastaveisla fyrir fram á laugardeginum og að
þátttakendur þar sem skíða- henni lokinni verður að venju

boðið til hins stórglæsilega
kaffisamsætis göngunnar, þar
sem verðlaun verða afhent.
Um kvöldið skemmta þátttakendur sér svo saman í súputeiti.“
– eirikur@bb.is

Þróunarsjóður á
sviði innflytjenda
Stofnaður verður nýr þróunarsjóður á sviði innflytjendamála. Jafnframt hefur
verið ákveðið að efla starfsemi
Fjölmenningarseturs og Alþjóðahúss. Þetta kom fram í
ávarpi félagsmálaráðherra,
Magnúsar Stefánssonar, á
íbúaþingi á Ísafirði sem haldið
var í síðustu viku. Íbúaþingið
var haldið í tengslum við ráðstefnu sem Fjölmenningarsetrið stendur fyrir, í samstarfi
við Háskólasetur Vestfjarða,
um innflytjendamál og byggðamál. Árlega verða veittar 10
milljónir króna úr sjóðnum
samkvæmt reglum sem innflytjendaráði verður falið að
semja. Háskólasetur Vestfjarða hefur fallist á að annast
umsýslu þróunarsjóðsins.
„Tilgangurinn er að auðvelda innflytjendum aðlögun
að íslensku samfélagi“, sagði
Magnús. „Margir vinna þegar
gott verk á þessum vettvangi
en segja má að þetta sé frumkvöðlastarf hér á landi og það
vil ég styrkja. Við eigum að
byggja á því sem vel hefur
verið gert og því hugviti sem

skapast hefur.“
Til Fjölmenningarseturs,
sem starfrækt er á Ísafirði,
verður ráðinn upplýsingafulltrúi en greiður aðgangur að
upplýsingum skiptir innflytjendur sem eru að fóta sig í
nýju landi miklu máli. Staða
upplýsingafulltrúa Fjölmenningarseturs verður auglýst
innan skamms en stefnt er að
því að hann hefji störf eigi síðar en um mitt ár 2007. Ráðgjafar- og lögfræðiþjónusta
Alþjóðahúss vegna innflytjenda alls staðar á landinu verður styrkt sérstaklega.
Þá verður ráðist í tilraunaverkefni árin 2007 og 2008 í
tveimur sveitarfélögum, Bolungarvík og Fjarðarbyggð.
Verkefnið verður unnið í nánu
samstarfi við Fjölmenningarsetrið en það byggist á þeirri
meginforsendu að sveitarfélögin nálgist innflytjendur,
myndi við þá tengsl og upplýsi
um margvíslega starfsemi og
þjónustu af hálfu hins opinbera. Þannig verði skapað samfélag sem býður nýja þegna
sína velkomna. – tinna@bb.is

Íbúaþingið var haldið í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

Veita hálfa milljón til bókaútgáfu
Styrktarsjóður verzlunarmanna í Ísafjarðarbæ hefur
afhent Sögufélagi Ísfirðinga
styrk upp á kr. 500.000.- til
útgáfu bókar um sögu verslunar á Ísafirði á ofanverðri
20. öld, eftir Jón Pál Halldórsson. Styrkurinn var afhentur á aðalfundi félagsins
sem haldinn var í síðustu
viku. Styrktarsjóðurinn er

líklega elsti starfandi félag á
Ísafirði, en það var stofnað
29. nóvember 1890. Þá hét
félagið Styrktar-sjúkrasjóður
verzlunarmanna í Ísafjarðarkaupstað og sýslu, en hefur
tekið fyrrgreindum nafnbreytingum.
Virk starfsem sjóðsins lá að
mestu niðri um og eftir miðja
síðustu öld, en fyrir tilstilli

Jóns Páls Halldórssonar voru
fjármunir sjóðsins ávaxtaðir
áfram í hlutabréfum hjá Eimskipafélagi Íslands. Sjóðurinn
hóf virka starfsemi á ný árið
1997 og ári síðar var samþykktum félagsins breytt og
heitir sjóðurinn nú „Styrktarsjóður verzlunarmanna í Ísafjarðarbæ.“ Tilgangi félagsins
hefur verið breytt í það horf

að sjóðurinn þjóni að mestu
sameiginlegum hagsmunamálum verslunarmanna á
Vestfjörðum.
Í stjórn félagsins í dag
eiga sæti þau Gísli Jón
Hjaltason formaður, Guðmundur Kjartansson gjaldkeri og Helga Sveinbjarnardóttir ritari.
– bb@bb.is
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Fimmtíu létust árið 2006

Málverkasýning í Slunkaríki

Listamaðurinn Kristinn Gunnar Atlason opnar málverkasýningu í Slunkaríki á Ísafirði á morgun, 5. apríl. Kristinn Gunnar er fæddur 1982 en
hann lauk námi í Myndlistarskólanum í Reykjavík árið 2005. Hann
stundar nú nám í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands. Þau listform
sem Kristinn hefur helst unnið með eru málverk og grafísk verk en eitt
verka hans var nýverið valið sem forsíðumynd á símaskránna 2007. Sýningin stendur frá 5. til 9. apríl og er opið frá kl. 12-18 alla sýningardaga.

Alls létust 50 manns á Vestfjörðum á síðasta ári, en þar af voru 23 karlmenn
og 27 konur. Átta voru á aldursbilinu 15-64 ára, þar af 5 karlmenn og 3
konur. 42 voru 65 ára og eldri, þar af 18 karlmenn og 24 konur. Engin lést
á aldursbilinu 0-14 ára á Vestfjörðum í fyrra. Flestir létust í Ísafjarðarbæ eða
35 manns. Sex létust í Bolungarvík. Fimm létust í Vesturbyggð. Tveir létust í
Reykhólahreppi. Einn lést í Súðavíkurhreppi. Einn lést í Strandabyggð. Engir
létust í Tálknafjarðarhreppi, Árneshreppi, Kaldrananeshreppi eða Bæjarhreppi.

Vestfirðir eiga mikla möguleika
Fáum kemur á óvart að
Vestfirðingar rísi nú upp í aðdraganda Alþingiskosninga
og láta í ljósi áhyggjur sínar
yfir fækkun íbúa og atvinnuástandi svæðisins. Þrátt fyrir
uggvænlegt atvinnuástand og
búseturöskun er margt eftirtektarvert að gerast hér á Vestfjörðum á sviði nýsköpunar,
ekki síst í rannsóknum. Í rannsóknariðnaði búa gríðarlega
miklir möguleikar tengdir lífvísindum s.s. fiskeldi og sköpun frekari verðmæta úr sjávarfangi. Þessi tækifæri er nauðsynlegt að nýta og styðja við
á allan hátt.
Ég tek undir orð Þorleifs
Ágústssonar sem sagði fyrir
skemmstu á íbúafundi á Ísafirði um stöðu svæðisins: „Hér
er rannsóknarstofa frá náttúrunnar hendi.“ Orð í tíma töluð,
þessa rannsóknarstofu þarf að
fullmanna í þágu þjóðarinnar
og auka þar með veg Vestfjarða á þessu sviði. Samkeppnishæfni fyrirtækja á
Vestfjörðum er mjög erfið
vegna landfræðilegra aðstæðna. Það merkir þó ekki að
þannig þurfi það óhjákvæmilega að vera og svæðinu muni

þar með blæða út smátt og
smátt.

Kvótakerfið
hefur orðið að
skömmtunarkerfi
réttinda
Sjávarþorpin á Vestfjörðum
hafa ekki farið varhluta af hinu
umdeilda kvótakerfi. Þetta
fiskveiðistjórnunarkerfi hafði
það meginmarkmið í upphafi
að stuðla að verndun, vexti
og viðgangi fiskistofna við Ísland. Í sumum tilfellum er
ástand stofnanna svipað eða
jafnvel verra en fyrir daga
kvótakerfisins. Kvótakerfið
hefur þróast í þá átt að hætta
að vera fiskveiðistjórnun en
verða í þess staða skömmtunarkerfi réttinda sem ganga
kaupum og sölum.
Veiðiheimildir eru framseldar og byggðarlögunum er
ekki tryggður neinn réttur í
núverandi kerfi. Þetta hefur
leitt til þess að kvóti hefur
horfið á brott og staðbundnir
erfiðleikar skapast í atvinnumálum sjávarþorpanna. Íbúum þeirra hefur því óhjá-

Ingibjörg Inga
Guðmundsdóttir.
kvæmilega fækkað. Þetta
ástand er ekki eingöngu á
Vestfjörðum heldur í sjávarþorpum um land allt.

Jafna þarf samkeppnisstöðu
Vestfjarða
Stjórnarskráin mælir svo
fyrir að ekki megi mismuna
fólki eftir búsetu.
Íbúar Vestfjarða upplifa
hins vegar að þeim sé stórlega
mismunað eftir búsetu. Stjórnmálamenn bera mikla ábyrgð
á því og eiga að hlutast til um

að mismunun eigi sér ekki
stað. Bankastofnanir eru ekki
tilbúnar til að veita lán til
þeirra einstaklinga sem vilja
fjárfesta í fasteignum eða atvinnurekstri á landsbyggðinni
á sömu kjörum og á höfuðborgarsvæðinu. Við sitjum
engan veginn við sama borð.
Þeir nemendur sem vilja
mennta sig fjarri heimabyggð
eða hafa ekki tækifæri þar á
námi við sitt hæfi, bera meiri
kostnað af menntun sinni en
aðrir. Vegakerfið og samgöngurnar eru enn langt á eftir
því sem eðlilegt getur talist.
Því miður hefur fjármagn til
vegagerðar á Vestfjörðum
endalaust verið skorið niður
og framkvæmdum frestað.
Hér verður að knýja á um skjótari úrbætur. Orkukostnaður
vegna húshitunar er einnig
hærri en gengur og gerist og
nú stendur til að hækka hann
enn frekar. Flutningskostnaður er alltof hár og rýrir samkeppnisaðstöðu fyrirtækja og
hækkar vöruverð til neytenda.

Samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum tapar Framsóknarflokkurinn miklu fylgi,
hrapar niður úr 21,7% í 12%
frá síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkur stendur nokkurn veginn í stað, en bætir þó
við sig 0,3 prósentustigum,
fékk 29,6% í síðustu kosningum og fengi 29,9%. Frjálslyndi flokkurinn skreppur
saman um tæplega helming,
en hann fékk 14,2% síðast og
mælist með 7,3%. Nýtt afl,
sem hvarf inn í Frjálslynda
flokkinn á síðasta ári, fékk
0,7% en er ekki til núna. Samfylkingin tapar nokkru fylgi,
fer úr 23,2% í 20%. Þá þrefalda Vinstri grænir fylgi sitt
tæplega, en þeir fara úr 10,6%
í 29,3%.
Ef litið er einungis til fimm
efstu á hverjum lista þeirra
fimm framboða sem hafa
kynnt sig, en útlit er fyrir að
allavega einn, Íslandshreyfingin, bætist við þennan lista,
kemur í ljós að karlmenn í
framboði eru 12 á móti 13
konum. Af þessum 25 einstaklingum eru 8 Vestfirðingar.

óspilltir hvað varðar náttúruauðlindir og umhverfi og geta
laðað til sín fjölda ferðamanna
og íbúa sem vilja njóta friðar
og fegurðar án svifryksmengunar og stóriðju. Hagur allra
landsmanna er að virðing sé
borin fyrir náttúruauðlindum
okkar og hugsað til framtíðar
við nýtingu þeirra.
Núverandi ástand á Vestfjörðum breytist hins vegar
varla ef ríkisstjórnin heldur
velli. Við þurfum fólk til forystu sem getur komið málefnum lands og þjóðar í uppbyggilegri og traustari farveg.
Við Vestfirðingar eigum skilið að fá tækifæri til að láta
byggðina blómstra og halda á
vit nýrra tíma og tækifæra.
Við Vinstri græn erum reiðubúin til að leiða þá uppbyggingu.
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. Höfundur skipar 2. sæti
VG í Norðvesturkjördæmi.

Trú mín á Vestfirði
Á Vestfjörðum hafa fjögur

Fleiri karlar en konur í framboði í Norðvesturkjördæmi
26 þeirra alls 90 frambjóðenda sem búið er að tilkynna
til alþingiskosninga í Norðvesturkjördæmi eru af Vestfjörðum. Eilítið fleiri karlar
eru í framboði en konur, eða
48 á móti 42, og er kynjaskiptingin jöfn hjá Samfylkingu, Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokki, en lítillega hallar
á konurnar í Frjálslynda flokknum og Framsóknarflokknum. Ef kosningarnar færu eins
nú í vor og þær gerðu fyrir
fjórum árum, yrði einungis
einn af tíu þingmönnum kvenkyns, og fjórir af tíu yrðu af
Vestfjörðum. Væri það Herdís
Sæmundardóttir, annar maður
á lista Framsóknarflokks, sem
yrði þessi eina kona.
Hins vegar er ljóst að kosningarnar fara ekki eins nú og
síðast, enda hefur þingsætum
kjördæmisins hefur fækkað
um eitt og verða níu eftir kosningar. Sigurjón Þórðarsson,
þingmaður Frjálslyndra, er
tíundi þingmaður Norðvesturkjördæmis, en hann er jöfnunarmaður. Níundi þingmaður er Einar O. Kristjánsson.

fyrirtæki fengið alþjóðlega
vottun Túns um sjálfbæra
landnýtingu: Þörungaverksmiðjan á Reykhólum, Kalkþörungafélagið á Bíldudal,
dúnbýlið í Æðey og nýjustu
vottunina fékk fyrirtækið
Villimey á Tálknafirði. Vottun síðastnefnda fyrirtækisins
nær til 80 ferkílómetra landsvæðis á Tálknafirði og Arnarfirði til söfnunar á villtum íslenskum plöntum til fjölþættrar framleiðslu á lífrænum
heilsuvörum, græðikremum
og snyrtivörum. Við fyrirtæki
sem þessi þarf að styðja til að
þau geti blómstrað. Gefist
tækifæri til meiri fjölbreytni í
atvinnulífi, samgöngur batni
og enn frekari uppbygging
verði að veruleika varðandi
menntunar-og rannsóknastarfsemi mun fleira fólk
kjósa Vestfirði til búsetu.
Vestfirðir eiga bjarta framtíð fyrir sér ef rétt er á málum
haldið. Þeir eru tiltölulega

Norðvesturkjördæmi.

Einbýlishús til sölu!
Til sölu er húseignin að Seljalandi 21 á
Ísafirði. Húsið er 192m² með kjallara undir
hluta af húsinu.
Sjón er sögu ríkari!
Upplýsingar gefur Halldór Sveinbjörnsson í síma 894 6125.

STYRKIR TIL UMHVERFISVERKEFNA
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir umsóknum um styrki til
umhverfisverkefna fyrir árið 2007.
Markmið með umhverfisstyrkjum er
fegurra umhverfi í bæjarfélaginu.
Eftirfarandi þarf að fylgja með umsókn:
1. Upplýsingar um umsækjanda / umsækjendur.
2. Nafn þess sem annast samskipti
við umhverfisnefnd.
3. Nákvæmt lýsing verkefnis.
4. 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
10. maí 2007. Merkja skal umsóknirnar „Umhverfisstyrkur Ísafjarðarbæjar 2007“.
Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar gefur tæknideild Ísafjarðarbæjar. Einnig má senda á netfangið
johannb@isafjordur.is.
Sjá einnig heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
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Bæjarins besta hóf í síðustu viku að
spjalla við forystumenn framboðanna í
Norðvesturkjördæmi um þau helstu
málefni sem brenna á þjóðinni, en líkt og
allir vita verður gengið til alþingiskosninga þann 12. maí næstkomandi. Í síðasta
blaði var rætt við Sturla Böðvarsson,
oddvita Sjálfstæðisflokksins í NV-kjördæmi, en nú er röðin komin að Guðbjarti
Hannessyni, oddvita Samfylkingarinnar.
„Leiðrétta þarf
tekjuskiptingi
milli ríkis og
sveitarfélaga“
– Hvernig telur þú að ríkisvaldið geti komið að því að
efla atvinnulíf á Vestfjörðum?
„Það er ljóst að það þarf að
grípa til aðgerða strax. Fyrir
liggja tillögur frá fundinum
um atvinnumál, sem haldinn
var á Ísafirði nýlega, og einnig
tillögur sveitarstjórnamanna.
Samfylkingin bendir á að forsenda breytinga er aukið fjármagn ríkisins til svæðisins.
Þessu fjármagni þarf að ráðstafa til eftirfarandi atriða:
1) Bæta þarf samgöngur og
flýta framkvæmdum. Góðar
samgöngur eru lykilatriði í
atvinnumálum og búsetuskilyrðum. Samfylkingin skilgreinir samgöngur sem velferðarmál byggðanna. Tenging byggðalaga á Vestfjörðum
með heilsársvegi er grundvallaratriði. Erfitt verður að vinna
upp í snatri vanrækslusyndir
ríkisstjórnarinnar í samgöngumálum svæðisins, en þetta
svæði skal hafa forgang á næstu
árum.
2) Lækka þarf flutningskostnað. Ríkið á að lækka
flutningskostnað með því að
endurgreiða þungaskatt af
flutningum um leið og stutt
verður við strandsiglingar og
Ísafjarðarhöfn endurreist sem
inn- og útflutningshöfn.
3) Auka þarf tekjur sveitarfélaga. Leiðrétta þarf tekjuskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga, þannig að sveitarfélögin fái tekjur til að vega upp
á móti lækkandi tekjum vegna
fjármagnstekjuskatts og einkahlutafélaga. Færa þarf fleiri
verkefni til sveitarfélaga s.s.
málefni fatlaðra og aldraðra
auk þess sem skoða þarf flutning heilsugæslu og framhaldsskólanna til sveitarfélaganna.
Við flutning verkefna verður
að gæta þess að tekjustofnar
fylgi að fullu.
4) Efla þarf háhraðanet og
símaþjónustu. Einstaklingar
og atvinnulíf gera kröfu um
fyrsta flokks háhraðanettengingar á sambærilegu verði og
á höfuðborgarsvæðinu til þess
að geta keppt við höfuðborgarsvæðið á jafnréttisgrundvelli.
5) Efling grunnþjónustu,
s.s. menntunar á framhaldsog háskólastigi og heilbrigðisþjónustu. Mikilvægt er að
hægt sé að stunda nám til lokaprófs í heimabyggð en jafnframt þarf að vera til staðar
öflug heilbrigðisþjónusta.

Byggja þarf upp í stað þess að
skera niður í þessum málaflokkum.
6) Flytja þarf á svæðið störf
á vegum ríkisins eða opinberra
aðila. Vestfirðir hafa verið
gróflega afskiptir með opinber
störf. Samfylkingin fékk samþykkta tillögu um verkefnið
„störf án staðsetningar“ en
jafnframt verði hafinn flutningur deilda eða útibúa frá
stofnunum ríkisins. Flytja má
hluta af starfsemi Fasteignamatsins og Fiskistofu svo eitthvað sé nefnt.
7) Sérstaka kvótaúthlutun
þarf á svæðið. Samhliða breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu þarf að auka kvóta á
Vestfjörðum.
8) „Nýja atvinnulífið“. Samfylkingin hefur kynnt tillögur
flokksins um nýsköpun í atvinnulífi og stuðning við íslensk sprotafyrirtæki. Tillögurnar eru settar fram undir
yfirskriftinni „Nýja atvinnulífið“, en þær ættu að nýtast á
Vestfjörðum, þar sem er hefð
fyrir sprota- og hátæknifyrirtækjum.
Rétt er að benda á að þingmenn Samfylkingarinnar í
Norðvesturkjördæmi vöktu
ítrekað athygli á að grípa þyrfti
til mótvægisaðgerða á Vestfjörðum til að vega upp á móti
fyrirsjáanlegri þenslu á höfuðborgarsvæðinu og vegna virkjana og stóriðjuframkvæmda
auk uppbyggingar á öðrum
svæðum. Árið 2002 var m.a.
lögð fram þingsályktunartillaga um aðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálum. Í greinargerð með tillögunni var
stungið upp að flýta framkvæmdum í samgöngumálum, auka möguleika til framhaldsmenntunar og að styrkja
menntun í dreifbýli auk þess
að aflétta höftum á atvinnufrelsi manna í sjávarbyggðunum þannig að þær njóti nálægðarinnar við gjöful fiskimið. Tillagan kom aldrei til
afgreiðslu en framlag ríkisstjórnarinnar til Vestfjarða á
árinu 2006 var að leggja til
frestun á vegaframkvæmdum
til að slá á þensluna!
Samfylkingin fékk samþykkta þingsályktunartillöguna „störf án staðsetningar“.
Tillagan er um að auglýsa öll
störf á vegum ríkisins, sem
losna og þurfa ekki að vera
bundin ákveðinni staðsetningu, þannig að hæfir umsækjendur utan höfuðborgarinnar
hafi forgang til þeirra starfa.
Þannig má reikna með að ný
störf á vegum opinberra aðila
á landsbyggðinni geti fjölgað
um 300-400 árlega.
Samfylkingin hefur í anda

Guðbjartur Hannesson
– oddviti Samfylkingarinnar í NV-kjördæmi
jafnréttishugsjóna tekið þá afdráttarlausu stefnu að gæta
eigi jafnræðis milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis varðandi samgöngur,
fjarskiptaþjónustu, menntun
og heilsugæslu og almenn
samkeppnis- og búsetuskilyrði. Það er hlutverk stjórnvalda að búa fólki og fyrirtækjum jöfn tækifæri óháð búsetu og kemur jákvæð mismunun vel til greina, tímabundið eða til lengri tíma, s.s.
í skattamálum, með afslætti á
endurgreiðslu námslána eða
öðrum leiðum.“

í greininni.
Stjórnvöld hafa ítrekað
lappað upp á kvótakerfið m.a.
með því að kvótasetja smábáta, þannig að stóru útgerðirnar hafa meira eða minna
keypt upp kvóta smábátanna.
Óhjákvæmilegt er að gera
breytingar til að stöðva leigubrask með kvóta og að tryggja
að ekki verði hægt að selja
allan kvóta af einstaka byggðalögum og svæðum eins og hér
á Vestfjörðum. Þannig þarf
að tryggja að hluti kvótans
verði í sameiginlegum „potti“
til að úthluta á svæði s.s. Vestfirði.“

„Veiðiréttindi verði
skýrt afmörkuð og
tímabundin“

„Svartur blettur á
sitjandi ríkisstjórn“

– Sérðu fyrir þér breytingar
á fiskveiðistjórnunarkerfinu á
næstu árum, og hverjar þá?
„Samfylkingin hefur barist
fyrir því að í stjórnarskrá komi
skýrt ákvæði um þjóðareign
og jafnan rétt til nýtingar náttúruauðlinda okkar og þar með
aðgangi að veiðiheimildum.
Stjórnarflokkunum mistókst
algerlega vegna innbyrðis
ágreinings að staðfesta þetta í
stjórnarskrá, þrátt fyrir loforð
um slíkt. Samfylkingin gerir
sér grein fyrir að atvinnugreinar eins og fiskveiðar og
vinnsla þurfa að búa við öruggt starfsumhverfi og er því
mikilvægt að ná sátt um fiskveiðistjórnunarkerfið til lengri
tíma. Ekki verður sátt um
óbreytt kerfi.
Ég tel að áherslurnar varðandi breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu eigi að vera
eftirfarandi: 1) Veiðiréttindi
verði skýrt afmörkuð og tímabundin. 2) Útgerðarmenn eigi
jafnan rétt til úthlutunar veiðiréttar. 3) Tryggja þarf nýliðun

– Taldirðu rétt á sínum tíma
að Ísland færi á lista hinna
staðföstu í Washington, og
tæki þátt í Íraksstríðinu – og
hefur afstaða þín til stríðsins,
og þátttöku Íslands í því,
breyst á síðustu misserum?
„Ég get vart lýst reiði minni
og sorg þegar ég frétti að ríkisstjórn Íslands hefði samþykkt að vera á lista yfir „hinar
staðföstu þjóðir“, þ.e. þær
þjóðir sem studdu innrásina í
Írak. Ísland átti áfram að
standa utan hernaðarátaka en
það var ein af mikilvægustu
forsendum inngöngu okkar í
NATO á sínum tíma. Það
gerði síðan málið enn verra
þegar í ljós kom að ákvörðun
íslenskra stjórnvalda var ákvörðun formanna ríkisstjórnarflokkanna, Halldórs og Davíðs,
án allrar eðlilegrar umfjöllunar í stjórnkerfinu. Þá kórónuðu þingmenn stjórnarflokkanna vitleysuna með því að
reyna að ljúga til um hvernig
ákvörðunin var tekin og tóku
þar með fulla ábyrgð á henni.

Þetta mál er allt svartur blettur
á sitjandi ríkisstjórn og auðvitað á ríkisstjórnin að biðjast
afsökunar og taka Ísland af
þessum lista. Það mun Samfylkingin gera þegar hún
kemst til valda.“

„Tel að byggja eigi
upp sjálfstæðan
háskóla á Ísafirði“
– Hvernig sérðu fyrir þér
uppbyggingu menntamála í
fjórðunginum á næstu árum –
með sérstakri áherslu á háskólauppbyggingu á Ísafirði
og framhaldsskólauppbyggingu á suðurfjörðunum.
„Tryggja þarf að framhaldsskóli eins og á Ísafirði geti
boðið upp á fjölbreytt starfsog iðnám til lokaprófs í heimabyggð. Það er þjóðhagslega
óhagkvæmt að spara nokkrar
milljónir í rekstri landsbyggðaskólanna en ætla síðan fólki
að senda börn sín til höfuðborgarinnar til að ljúka framhaldsnámi. Með samstarfi við
fyrirtæki, gestakennurum og fjarkennslu auk eflingar Menntaskólans er hægt að stórauka
námsframboð á Ísafirði. Jafnframt þarf að hlúa að samstarfi
skóla á suðurfjörðunum við
Framhaldsskólann í Grundarfirði og Menntaskólann á Ísafirði, þegar samgöngur hafa
verið bættar. Jafnframt þarf
að undirbúa stofnun framhaldsskóladeilda víðar á svæðinu s.s. á Hólmavík.
Það er löngu þekkt hversu
skólar og menntunartækifæri
skipta miklu máli fyrir byggðir landsins. Samfylkingin fer
í komandi kosningar með eflingu menntunar sem eitt af
forgangsverkefnunum. Ég tel
að byggja eigi upp sjálfstæðan
háskóla á Ísafirði, skóla sem

skapar sér sérstöðu með greinum sem tengjast fjórðungnum
auk almenns háskólanáms,
þ.e. BA og BSc nám. Þar
mætti nefna rannsóknir og
nám sem tengist umhverfisog vistfræði, fiskeldis- og
veiðarfærarannsóknum o.fl.
sem tengist sjávarútvegi og
matvælaframleiðslu auk ýmiss konar tækni- og verkmenntagreinum. Rannsóknir
eiga að vera stór hluti af þessu
háskólaumhverfi. Með nútíma
tækni og nýjum kennsluaðferðum s.s. fjarkennslu eiga
smærri háskólar í samstarfi
við stærri skóla hérlendis og
erlendis mikla framtíð fyrir
sér.
Þá gegnir símenntun og
endurmenntum veigamiklu
hlutverki og þá þjónustu þarf
að efla í fjórðungnum, sem og
íslensku- og móðurmálskennslu og almenna fræðslu fyrir
innflytjendur.

„Lífeyrir á að duga
fyrir framfærslu“
– Hvernig vilt þú stefna að
bættum kjörum öryrkja og
aldraðra, og annarra sem
minna hafa í samfélaginu, á
komandi árum – ef þú þá vilt
það yfir höfuð?
„Ríkisstjórnin hefur ýmist
með röngum ákvörðunum eða
stefnuleysi sínu unnið skemmdarverk á velferðarkerfinu. Fátækragildrur, skerðingar bóta
og aukið misrétti hafa bitnað
á þeim sem minna hafa. Málefni barna, unglinga og fatlaðra hafa lítið verið á dagskrá
fráfarandi ríkisstjórnar, sem
og fjölskyldumálin almennt.
Nýlegt yfirlit yfir skerðingar
á barnabótum á liðnum árum
er gott dæmi um það. Þá þekkja
allir hvernig aldraðir og öryrkjar hafa þurft að sækja rétt
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Vilja stofna framtíðarnefnd
Bæjarráð Bolungarvíkur hefur lagt til að skipuð verði þriggja manna nefnd sem fer yfir málefni tónlistarskólans í
bænum. Að því er fram kemur í fundargerð bæjarráðs verður markmið nefndarinnar að móta framtíðarsýn skólans
með það að leiðarljósi að ná fram ásættanlegri nýtingu og áframhaldandi framsækni námsleiða við skólann. Samkvæmt tillögunni skal þessi framtíðarnefnd skólans skila tillögum sínum ekki síðar en þann 1. júní næstkomandi.
Tónlistarskóli Bolungarvíkur var stofnaður fyrir tæplega 43 árum, en hann tók til starfa með formlegum hætti
haustið 1964. Áður hafði Sigríður Norðquist sem starfaði þá sem organisti við Hólskirkju leiðbeint nemendum með
stuðningi Hólshrepps um nokkurra ára skeið. Skólinn hefur frá upphafi skipað stóran sess í bæjarlífinu í Bolungarvík.

Frá vegagerðinni í Reykjafirði.

Landfyllingu í Reykjafirði hætt í bili
Framkvæmdir liggja nú
niðri við landfyllingu yfir
Reykjafjörð í Ísafjarðardjúpi
eftir að botn fjarðarins reyndist með öðrum hætti en rannsóknir höfðu sýnt. Landfylling
tók að síga þegar nokkuð var
komið áleiðis út í fjörðinn og
var þá framkvæmdum hætt.
Það var fyrir um hálfum mánuði þegar ekið var grjótfyllingu út í fjörðinn að GPStæki jarðýtunnar, sem var á
fyllingunni, sýndi að hún var

tekin að síga. Ökumaður ýtunnar lét strax þau boð út
ganga að allir skyldu yfirgefa
fyllinguna. Hún hefur þó sest
síðan þá, en ljóst þótti að ekki
væri allt með felldu og fast
setlag eða klöpp lengra undan
en menn hugðu miðað við
endurvarpsmælingar.
Siglingastofnun var kvödd
til með mælingapramma sinn
og vinna starfsmenn hennar
nú að því að bora niður í ætlað
vegarstæði og kanna botninn.

Gísli Eiríksson umdæmisverkfræðingur nefnir töluna 15
metra niður á brúklegt lag en
heyrst hafa tölur upp á 28
metra. Þetta á væntanlega eftir
að koma í ljós þegar rannsóknum þeirra Siglingastofnunarmanna lýkur. Þegar hefur
verið gerður púði undir brúna
á fyllingunni og var brúarstæðið flutt um 20 metra af
fyrrgreindum ástæðum.
Tafir eru augljósar á verkinu
sem er liður í framtíðarvega-

gerð í Ísafjarðardjúpi þar sem
farið verður yfir Mjóafjörð
þveran og síðan yfir Reykjafjörð og fyrir Reykjanes og í
Ísafjörð. Þar með leggst vegurinn af um Eyrarfjall, sem
farinn er í færi og veðri allan
ársins hring, en er slóði einn.
Þá má ætla að útboðsforsendur
riðlist mjög ef keyra þarf
margfalt meiri fyllingu út í
Reykjafjörð en útboðsgögn
gerðu ráð fyrir.
– annska@bb.is

Dæmdur fyrir ölvun og óspektir
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt karlmann til að
greiða 15.000 krónur í sekt
fyrir áfengislagabrot. Var
maðurinn dæmdur fyrir
ölvun og óspektir á almannafæri. Aðfaranótt sunnudagsins 18. desember var
maðurinn ölvaður og með
óspektir við veitingastaðinn

Krúsina við Austurveg á Ísafirði og reyndi ítrekað inngöngu án þess að greiða aðgangseyri, þar til lögreglan
kom á vettvang og færði hann
í járnum á lögreglustöð.
Fyrirkall í málinu var gefið
út 6. mars 2007 og birt ákærða
þann 10. mars. Við þingfestingu málsins, 21. mars sl., sótti

ákærði ekki þing og var málið
þá dómtekið að kröfu sækjanda. Þá þótti mega jafna útivist ákærða til játningar hans,
enda fer sú niðurstaða ekki í
bága við gögn málsins. Brot
ákærða telst því nægjanlega
sannað og varðar það við tilgreind lagaákvæði í ákæruskjali.
Samkvæmt vottorði sakaskrár

ríkisins hefur ákærði ekki
gerst sekur um refsiverða
háttsemi sem hefur áhrif á
ákvörðun refsingar í málinu. Refsing ákærða, 15.000
króna sekt, þykir hæfileg
með tilliti til brotsins. Verði
hún ekki greidd innan fjögurra vikna kemur 2ja daga
fangelsi í stað hennar.

sinn í gegnum dómstóla. Það
er eitt af brýnustu verkefnum
nýrrar ríkisstjórnar að taka til
og koma málefnum fjölskyldunnar aftur á dagskrá. Endurskoða þarf almannatryggingakerfið, einfalda það og gera
það skilvirkara. Afnema þarf
fátækragildrurnar í kerfinu og
auka framlög til málefna fatlaðra svo dæmi sé tekið.
Samfylkingin hefur þegar
birt forgangslista varðandi
málefni eldri borgara, en þau
eru: 1) Lífeyrir dugi fyrir framfærslu. 2) Frítekjumark lífeyrisþega verði hækkað strax í
100.000.- kr. á mánuði og nái

jafnt til lífeyristekna og atvinnutekna. 3) Skattar á lífeyrissjóðstekjur lækki í 10%.
4) Stórátak í byggingu hjúkrunarheimila - eyðum biðlistunum með a.m.k. 300 nýjum
hjúkrunarrýmum á næstu 2
árum og útrýmum þvinguðu
sambýli fólks. 5) Skattleysismörk verði hækkuð í samræmi
við launabreytingar. 6) Tekjur
maka skerði ekki tryggingabætur lífeyrisþega.“

– Hver eru forgangsatriði í
samgöngumálum á Vestfjörðum, að þínu mati?
„Öllum má vera ljóst að
samgöngur á Vestfjörðum,
bæði innan héraðs og til höfuðborgarsvæðisins, eru langt
á eftir öðrum landshlutum.
Við þetta verður ekki búið
lengur. Hér þarf að gera stórátak til að vinna upp glataðan
tíma síðustu ára.
Óshlíðargöng verði strax
tekin sem sérstakt átaksverkefni.
Vegurinn um Barðastrandarsýslu verði lagður varanlegu
slitlagi á næstu fjórum árum,

þannig að leiðin frá Patreksfirði til Reykhóla verði kláruð.
Engar tafir verði á framkvæmdum vega við Djúp og
Arnkötludal.
Hafinn verði nú þegar undirbúningur og framkvæmdir
við tengingu byggða á Vestfjörðum með göngum milli
Ísafjarðar- og Barðastrandarsýslu og Vestfjarðarhringnum
lokað þannig með heilsársvegi.
Þá verði gerð göng til Súðavíkur frá Ísafirði.
Háhraðatengingar og GSM
símasamband eru öryggisatriði og heyra undir samgöngu-

Vinna þarf upp
glataðan tíma
með stórátaki

mál, þar þarf sérstakt átak til
að koma málum í eðlilegt horf
strax.“

Getum snúið
vörn í sókn
Vestfirðir eru eitt fallegasta
landssvæði Íslands, umkringdir af gjöfulum fiskimiðum
og með ótal fallegum ferðamannastöðum og harðduglegu fólki. Vestfirðir eiga að
geta boðið upp á spennandi
búsetuskilyrði, þar sem fólk
getur búið í tengslum við nátt-

úruna og fjarri stressi höfuðborgarsvæðisins. Til að gæði
þessa landsvæðis nýtist þarf
að bæta mjög samkeppnisstöðu svæðisins bæði hvað
varðar samgöngur, atvinnu og
grunnþjónustu. Vestfirðingar
sækjast ekki eftir ölmusum
en krefjast jafnræðis milli
landshluta. Það gerir Samfylkingin einnig. Vestfirðir eiga
að lifa sem mikilvægur hluti
landsins okkar. Með samstilltu átaki getum við snúið
vörn í sókn í byggðamálum.“
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Buðu í salerni og innréttingar

Íbúum Ísafjarðarbæjar gafst í síðustu viku færi á að hirða allt nýtilegt úr húsunum sem á að rífa við Árvelli í Hnífsdal.
Mikil aðsókn var á uppboðið en meðal þess sem var í boði voru innréttingar, hurðir, salerni og vaskar. „Það komu
líklega yfir 50 manns og það má segja að það eina sem er eftir núna séu steyptir veggir“, segir Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur. Fram fór nokkurs konar uppboðs- happdrætti þar sem áhugasamir skrifuðu á miða hvað
þeir ásældust helst og hvort þeir vildu borga fyrir það. Hæstbjóðandi fékk þá hlutinn, en ef enginn vildi greiða fyrir
hann var dregið milli þeirra sem vildu fá hann ókeypis. Um er að ræða hluti úr 19 íbúðum og raðhúsum sem
ákveðið hefur verið að rífa. Húsin voru byggð árin 1981 og 1982 en þau eru á snjóflóðahættusvæði.

Þróar snjóflóðaeftirlitsbúnað
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
ræðir leikskólamál á mömmumorgni.

Leikskólamál rædd
á mömmumorgni
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, ræddi
leikskólamál og svaraði fyrirspurnum mæðra á mömmumorgni í Ísafjarðarkirkju í síðustu viku. Mæðurnar voru
m.a. búnar að afla sér upplýsinga um leikskólagjöld hjá
öðrum sveitarfélögum og báru þau saman við leikskólagjöldin hjá Ísafjarðarbæ. Þá voru afslættir af leikskólagjöldum, og biðlistamál rædd, sem og dagmömmumál,
en aðeins ein dagmamma starfar í Ísafjarðarbæ eins og
stendur. Halldór segir að mæðurnar hafi verið mjög málefnalegar og vel undirbúnar. Hann svaraði spurningum
þeirra eftir bestu getu, en ákveðið var að annar fundur
verði haldinn eftir páska, en þá verða málin rædd betur og
nánari svör við spurningum þeirra veitt.

Örn Ingólfsson, snjóflóðaeftirlitsmaður á
Ísafirði, hefur þróað
snjóflóðaeftirlitsbúnað sem
sendir sms skilaboð til
snjóflóðaeftirlitsmanna og
Vegagerðarinnar, falli flóð
þar sem búnaðinum hefur
verið komið fyrir. Búnaðurinn er þannig gerður
að vír er strengdur yfir gil
sem snjóflóð falla gjarnan
í, falli flóð á vírinn rífur
það hann niður og við það
sendir hann út sms skilaboð. Einn strengur var
settur upp í gil 15 á
Súðavíkurhlíð fyrir til
prufu fyrir tveimur árum
síðan og í síðustu viku féll
flóð á þessum stað og
virkaði búnaðurinn sem
skyldi og sendi út boð um
flóðið. Örn segir meðgöngutímann hafa verið
töluverðan og undanfarin
ár hafi fallið flóð alls
staðar í kringum gil 15 en
ekki þar og því biðin

nokkur eftir að sjá virkni
búnaðarins.
Örn segir búnaðinn
mjög vel til þess fallinn að
eftirlitsmenn vega geti
fylgst með hvort flóð falli á
þá, því þá sé hægt að
bregðast við flóðum um
leið og þau falli en ekki að
bíða þess að vegfarendur,
til að mynda, keyri fram á
þau og tilkynni um þau.
Hann segir búnaðinn vera
upplýsingakerfi og vera í
takti við það upplýsingaflæði sem landsmenn vilji
búa við í dag. Örn segist
þó ekki vita á þessum
tímapunkti hver framtíð
kerfisins verður. „Við
settum okkur það markmið að setja upp í eitt gil
og sjá hvernig það reyndist
og nú liggja fyrir niðurstöður úr því, búnaðurinn
virkar, og þá er bara að
sjá hvert framhaldið
verður.“ Örn segir alls
ekki útilokað að búnað-

Örn Ingólfsson snjóflóðeftirlitsmaður.
Noregi. Kerfið er fremur
urinn gæti komið að góðeinfalt í framkvæmd,
um notum annars staðar
auðvelt í rekstri og ódýrt.
en á Vestfjörðum til dæmis
– annska@bb.is
í Ólafsfjarðarmúla og í
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Mannlífið
Ábendingar um efni sendist til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Blogg Sigmars Guðmundssonar
http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg

Ég vil koma á framfæri innilegu þakklæti til konu sem hefur bjargað sálarheill fjölmargra manna. Ég
fullyrði að mörg sambönd og hjónabönd væru ónýt ef útsjónarsemi hennar nyti ekki við. Með lagni tekst
henni að láta ósjálfbjarga amlóða líta bærilega út í verkefni sem annars þætti dauðadæmt með öllu. Í dag
bjargaði hún mér úr aðstæðum sem annars hefðu verið auðmýkjandi – og svei mér þá, ég held hún hafi
bjargað sambandi okkar Þóru áðan. Ekki í fyrsta skipti. Mér er hjartanlega sama þó þessi elska sé fabrikeruð af Amerískum auðhring til þess eins að gabba bjána einsog mig. Ég elska þig, Betty Crocker.

Smáauglýsingar
Óska eftir að taka á leigu 30-50
ferm. bílskúr/iðnaðarhúsnæði
eða hluta af húsnæði með góðum innkeyrsludyrum. Upplýsingar í síma 898 8646.
Íbúð óskast til leigu á Ísafirði í
árstíma fyrir fimm manna fjölskyldu frá júní 2007. Helst á eyrinni. Uppl. gefur Simbi í síma
897 9071 eða 860 8037.
Til sölu er Opel Astra árg. 98,
sjálfskiptur, skoðaður 07. Sumar- og vetrardekk. Verð kr. 380
þúsund. Uppl. í síma 897 0513.
Til sölu er MMC L300 sendibifreið, árg. 1991, ekin 140 þús.
km. Verð kr. 60 þús. Uppl. gefur
Jakob í síma 456 4678, 895 4678
og 866 5864.
Til leigu eða sölu er 190m² íbúð
á góðum stað á eyrinni á Ísafirði.
Um er að ræða 3 svefnh. stóra
stofu og geymslu. Uppl. í síma
848 3460 eða 894 6125.
Páskabingó verður í samkomuhúsinu á Flateyri laugardaginn
7. apríl kl. 14. Margt góðra vinninga. Kvenfél. Brynja.
Par með tvö börn óskar eftir
húsnæði á eyrinni á Ísafirði frá
og með 1. júlí. Uppl. gefur Thelma
í síma 849 8699.
Til leigu er risíbúð (3 herb) á
Ísafirði með húsgögnum og
húsbúnaði. Leigist frá 15. apríl.
Uppl. í síma 845 2685 (Eiríkur).
Til leigu er herbergi með aðgangi
að eldhúsi og þvottavél að
Mánagötu 6. Uppl. í síma 899
2626 (Guðlaug).
Svartur leðurhornsófi í góðu
standi selst ódýrt. Uppl. í síma
456 8230 eða 846 8031.
Til sölu er frystipressa Riva
Gold 180. Mjög lítið notuð. Tilboð óskast. Uppl. gefur Önundur í síma 899 7098.
Tveir kettlingar fást gefins.
Uppl. í síma 867 9905.

Kirkjustarf
Súðavíkurkirkja: Hátíðarguðþjónusta kl. 14:00 á
páskadag. Suðureyrarkirkja: Hátíðarguðsþjónusta
kl. 11:00 á páskadag.
Holtskirkja: Kvöldmessa kl.
20:30 á skírdag. Helgiganga frá Flateyri í Holt
hefst með helgistund í
Flateyrarkirkju kl. 09:30 á
föstudaginn langa. Gengið
verður í Holt þar sem
verður helgistund kl.
12:00. Súpa og brauð í
Holti-friðarsetri gegn vægu
gjaldi. Flateyrarkirkja:
Páskaguðsþjónusta kl.
09:30 á páskadag. Eftir
messu verður morgunkaffi
á kirkjuloftinu.

Hrefna, Auður og Linda skipa hljómsveitina The Dramaqueens.

Dramadrottningar á Flateyri

Stelpuhljómsveitin The
Dramaqueens spilaði á árshátíð Grunnskóla Önundarfjarðar á dögunum og vakti mikla
athygli. Hljómsveitin er skipuð þremur stúlkum frá Flateyri, þeim Auði Ósk Hálfdánardóttur, Hrefnu Erlindu Valdemarsdóttur og Lindu Björgu
Guðmundsdóttur. Þær eru allar í 10. bekk og hafa þekkst
frá blautu barnsbeini.
–Hvaðan kemur nafnið The
Dramaqueens?
„Við duttum niður á þetta
þegar við vorum að spá í nafn
á hljómsveitina en við eigum
það auðvitað allar sameiginlegt að vera miklar dramadrottningar.“
–Hvenær var hljómsveitin
Spurning vikunnar stofnuð?
„Við byrjuðum um leið og
Ertu búin(n) að ákveða Hrefna byrjaði að æfa á
hvað þú ætlar að kjósa í trommur, rétt fyrir síðustu jól,
alþingiskosningunm í maí? en við það var kominn grunnur
Alls svöruðu 584. að hljómsveit, tveir gítarar og
Já sögðu 332 eða 56% trommur.“
Nei sögðu 252 eða 44%
–Æfið þið oft?
„Við æfum aðallega þegar
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið eitthvað stendur til, við getum
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar í rauninni ekki æft okkur
eru síðan birtar hér.
reglulega því við erum ekki

með neitt æfingahúsnæði.“
–Hvar hafið þið þá æft?
„Við höfum fengið að vera
í félagsheimilinu, Önni, Önundur Pálsson er svo almennilegur, reddar öllu fyrir okkur
þar, hljóðkerfi og fleiru.“
–Hvernig er hljóðfæraskipan?
„Linda og Auður spila á gítara og syngja en Hrefna spilar
á trommur. Okkur vantar eiginlega bassaleikara, Linda
kann á bassa en við eigum
hann bara ekki til. Linda stefnir þó að því að kaupa bassa,
en hún kann líka á píanó.“
–Þannig að það vantar eiginlega bara fleiri Lindur í
hljómsveitina?
„Já, í rauninni“, svara stúlkurnar hlæjandi.
–Hvernig lög spilið þið helst?
„Við erum kannski mest að
spila tökulög, svona sem er
eitthvað til að segja frá allaveganna. Það er þá mikið til
stelpurokk. Á árshátíðinni
spiluðum við samt frekar róleg
lög, við vildum ekki að gamla
fólkið í salnum fengi fyrir
hjartað.“
–Hafið þið ekkert verið að

semja sjálfar?
„Jú,jú, við erum búnar að
semja alveg fullt af lögum,
við semjum samt yfirleitt róleg lög og við erum eiginlega
ekki alveg búnar að læra að
bæta trommunum inn í. En
við erum að vinna í þessu og
búnar að gera eitt lag sem er
með pínu trommum. Svo erum við búnar að gera eitt
hresst lag sem er um hljómsveitina.“
–Hrefna byrjaði að læra á
trommur fyrir jólin en hvenær
fóruð þið hinar að læra á gítar?
„Auður byrjaði á svipuðum
tíma og Hrefna byrjaði. Hún
er samt aðallega að læra að
plokka í skólanum. Hún kunni
öll gripin áður en hún byrjaði
að læra, en ákvað að fara í
tónlistarskóla til að læra eitthvað annað en vinnukonugripin og gera þetta aðeins
meira spennandi. Hjá Lindu
var þetta búið að vera áhugamál í nokkurn tíma. Hún fékk
gítar fyrir tveimur árum og
byrjaði þá að æfa sig sjálf.
Nágranni hennar hjálpaði
henni aðeins en svo fór hún
mikið eftir æfingum á netinu.

Linda finnur svo yfirleitt lög
fyrir okkur að spila og hún
sýnir Auði hvernig á að spila
þau.“
–Eruð þið að fara að spila
eitthvað á næstunni?
„Við vitum það ekki alveg,
kannski spilum við næst á
skólaslitum grunnskólans
heima.“
–Þið eruð allar að útskrifast
úr 10. bekk í vor. Í hvaða
menntaskóla ætlið þið?
„Við ætlum allar í MÍ. Ég
er svo ung ennþá ég get ekkert
farið frá mömmu og pabba,“
segir Auður hlæjandi.
–En þið ætlið þá að halda
áfram að spila saman?
„Já,já, auðvitað. Kennararnir biðja okkur oft að spila,
þeim finnst þetta rosalega
spennandi. Svo spilum við
saman á tónleikum í tónlistarskólanum, sérstaklega með
Hrefnu, því hún getur varla
spilað ein á trommur, það er
allavega meira spennandi ef
við spilum saman og skemmtilegt fyrir okkur allar.“
–Eru einhverjar fleiri hljómsveitir á Flateyri?
„Nei við höldum ekki, ekki

eins og er allaveganna. Það
var hljómsveit hér fyrir stuttu
sem hét Æði…“
Linda: Nei, fyrst hét hún
Amma hans Ívars og svo hét
hún Æði.
Auður: En það var nú kannski meira grín.
–Þannig að þið eruð eina
hljómsveitin á Flateyri. Fáið
þið einhver viðbrögð frá öðrum Flateyringum?
„Já, fólk hrósar okkur mikið. Mesti aðdáandi okkar er
samt Lára í sundlauginni. Hún
hvetur okkur mikið áfram.
Hljómsveitir sem eru bara
skipaðar stelpum vekja alltaf
mikla athygli, þetta er öðruvísi. Maður er auðvitað vanur
því að í unglingahljómsveitum séu bara einhverjir rokkarastrákar.“
–Rífist þið ekkert ykkar á
milli?
„Jú,jú,“ svara þær hlæjandi,
„í hvert skipti sem við spilum.
Það er aðallega þegar við erum
að ákveða hvaða lög á að spila,
það er alltaf eitthvað drama í
gangi hjá okkur. Enda heitir
hljómsveitin The Dramaqueens.“
– tinna@bb.is
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Sundlaugargarður boðinn út
Á fundi bæjarráðs Bolungarvíkur sem haldinn var í síðustu viku var lagt til að tæknideild verði
heimilað að bjóða út framkvæmdir við fyrirhugaðan sundlaugargarð við sundlaugina í íþróttamiðstöðinni Árbæ í Bolungarvík. Þegar hefur borist tilboð í vatnsrennibraut við sundlaugina, en
það er frá fyrirtækinu Sport-tækjum ehf og hljóðar upp á rétt rúmar níu milljónir króna. Innifalið í
tilboðinu er 47 metra rennibraut og uppsetning hennar. Áætlaður kostnaður tæknideildar við
sundlaugargarðinn er 17 milljónir króna, í því er innifalið vaðlaug, frágangur lóðar, endurnýjun
girðingar ásamt rennibraut og lendingarlaug með dælubúnaði.

Horfur á fimmtudag: Hæg vestlæg átt, en norðlæg um
landið norðanvert. Dálítil snjókoma norðanlands en
skúrir vestanlands. Horfur á föstudag: Suðaustan strekkingur með rigningu eða slyddu, en snjókomu fyrir
norðan. Horfur á laugardag: Suðlæg átt, víða hvöss og
rigning eða slydda. Horfur á sunnudag: Útlit fyrir
norðan hvassviðri með snjókomu fyrir norðan.

Sælkeri vikunnar er María Berglind Kristófersdóttir í Hnífsdal

Pottréttur Siggu Rósu
Fjölmargir mættu í íþróttahúsið á Flateyri.

Fjölmenni á hagyrðingakvöldi
Um 230 manns sóttu hagyrðinga- og skemmtikvöld
sem fram fór á Flateyri á
sunnudagskvöld. Skemmtunin var haldin í tilefni af því að
100 ár eru liðin frá fæðingu
Guðmundar Inga Kristjánssonar, skálds frá Kirkjubóli í
Bjarnadal í Önundarfirði. Að
sögn Höllu Signýar Kristjáns-

dóttur, eins aðstandenda
skemmtikvöldsins, var mjög
góð stemmning, hagyrðingar
og söngmenn hafi farið á kostum og viðstaddir virst afar
ánægðir.
Hagyrðingarnir sem komu
fram voru þau Bjargey Arnórsdóttir frá Reykhólahreppi,
Helgi Björnsson frá Borgar-

firði, Jón Jens Kristjánsson úr
Önundarfirði, Sigurður Sigurðarson frá Selfossi og Snorri
Sturluson frá Súgandafirði.
Bjarni Guðmundsson frá
Kirkjubóli í Dýrafirði, karlakórinn Ernir og Flateyringurinn Siggi Björns fluttu lög við
ljóð Guðmundar Inga. Bjarni
er prófessor við Landbúnaðar-

háskólann á Hvanneyri, en
hann gaf út geisladisk í fyrra
með fjölda laga við ljóð Guðmundar Inga.
Þá flutti Siggi Björns nýtt
lag eftir sig við ljóð Guðmundar Inga. Kynnir og skemmtistjóri kvöldsins var Jóhannes
Kristjánsson eftirherma.
– tinna@bb.is

Sælkeri vikunnar býður
upp á tvo góða aðalrétti auk
eftirréttar. Fyrst býður hún
upp á ljúffengan aprikósu
kjúklingarétt. María Berglind
mælir með að bera hann fram
með hrísgrjónum, salat, hvítlauksbrauð. Hún býður líka
upp á pottrétt Siggu Rósu frænku
sem er gómsætur lambaréttur.
Sem meðlæti stingur María
Berglind upp á hrísgrjónum,
kartöflum, snittubrauði og
salati. Eftirrétturinn er svo
ávaxtasalat með sósu.
Aprikósu kjúklingur
4-6 kjúklingabringur
½ dl púðusykur
25 g smjörlíki
1 dl barbieguesósa
1 dl aprikósumarmelaði
½ dl sojasósa

Hagyrðingarnir við háborðið.

Ívarsmenn hrepptu silfur
Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði
hélt í keppnisferð til Reykjavíkur fyrir stuttu og tók þátt í
Íslandsmóti Íþróttasambands
fatlaðra. Keppt var í sundi,
frjálsum íþróttum, borðtennis,
bogfimi, boccia og lyftingum
og fór mótið fram í Laugardalshöllinni, Frjálsíþróttahöllinni og sundlauginni í Laugardal. Þrjár sveitir frá Ívari
kepptu í boccia og þrjár stúlkur frá Ívari kepptu í sundi.
Var árangur keppenda Ívars
mjög góður.
A-sveit Ívars í boccia keppti
í 1.deild, náði inn í úrslit og
endaði í 2. sæti, en 25 lið
kepptu í 1. deild. Sveitina skipuðu þau Magnús Guðmundsson, Héðinn Ólafsson og
Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir.
Hinar sveitirnar stóðu sig vel
þó ekki kæmust þær í úrslit.
Stúlkurnar sem kepptu í sundi

Púðursykur – barbieguesósa – aprikósusulta – rjómi
– Soja og smjörlíki hitað saman í potti og hellt síðan yfir
bringurnar í eldfast mót og
sett inn í ofn í ca 45 mín.
Pottréttur Siggu
Rósu frænku
500 g lambagúllas
5 msk matarolía
2 eggjarauður
2 msk kínversk sojasósa
2 msk worcesterslure sauce
2 tsk súpukraftur

2 tsk karrý
1 ½ tsk sykur
1 ½ - 2 msk mjólk
1 laukur saxaður
1 græn paprika söxuð
Öllu blandað saman og látið
bíða yfir nótt. Látið síðan
krauma við vægan hita í um
klukkustund. Sósujafnara
bætt útí og ½ - 1 pela af rjóma
hrært saman við áður en borið
er fram.
Ávaxtasalat og sósa
Ávextir að eigin vali. Ég
nota banana og rauð epli .
Skerið þau í bita og blandið
þeim saman.
Ávaxtasósan
1 - 2 eggjarauður
1 - 2 msk sykur
½ - 1 tsk vanilludropar
3 - 4 dl rjómi
Hrærið eggjarauðurnar og
sykurinn saman, bætið vanilludropum útí. Þeytið rjómann og blandið honum saman
við. Nammi namm verði ykkur að góðu.
Ég vil síðan skora á uppáhalds og bestu vinkonu mína
hana Kristínu Sigurðardóttur
frá Ísafirði að verða sælkeri
vikunnar í næstu viku.

Atvinna
A-sveit Ívars með silfurverðlaunin þau Magnús Guðmundsson, Héðinn
Ólafsson og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir. Mynd: Íþróttafélagið Ívar.
þær Ragney Líf Stefánsdóttir, Kristín fékk eitt silfur og eitt víðs vegar að af landinu. MótKristín Þorsteinsdóttir og brons. Auk þess sem stúlkurn- inu lauk síðan formlega með
veglegu 350 manna lokahófi í
Elma Guðmundsdóttir stóðu ar bættu tíma sína.
Á mótinu tóku þátt rúmlega Gullhömrum í Grafarholti.
sig mjög vel. Ragney Líf vann
– tinna@bb.is
þrjá íslandsmeistaratitla, og 300 keppendur frá 18 félögum

Efnalaugin Albert óskar eftir starfskrafti.
Við leitum að ábyrgum einstaklingi sem
er tilbúinn að vinna fullt starf til kl. 18:00
alla virka daga. Einnig gæti verið um
hlutastarf að ræða.
Nánari upplýsingar gefur Einar Gunnlaugsson í símum 456 4670 og 866 9812
eða á staðnum.
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bb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinn
14% verðhækkun
Alls seldust 36 fasteignir í sérbýli á Ísafirði
á tímabilinu frá ágúst í
fyrra út janúar á þessu
ári, og var meðaltals fermetraverð þeirra ríflega
64 þúsund krónur. Þetta
er mikil aukning í fjölda
seldra fasteigna í sérbýli
frá sama tímabili ári áður
þegar einungis tíu eignir
seldust á þessu sex mánaða skeiði.
Þá eru eignirnar einnig
nokkuð dýrari á síðara
tímabilinu en því fyrra,
þegar meðaltals fermetraverðið var ríflega 56 þúsund krónur, en eins og
áður segir var það ríflega
64 þúsund krónur á síðara
tímabilinu. Aukningin er
14% á milli ára. Seldar
fasteignir í sérbýli voru
þá að meðaltali einu ári
eldri á síðara tímabilinu,
en meðalbyggingarár var
1959 frá ágúst 2006 janúar 2007, en 1960 frá
ágúst 2005- janúar 2006.

Heiðursborgari hylltur með söng
Kór Menntaskólans við Hamrahlíð lauk heimsókn sinni til Vestfjarða í síðustu viku með því að syngja fyrir Ruth Tryggvason, heiðursborgara Ísafjarðarbæjar. Kórinn söng fyrir Ruth þar sem hún stóð vaktina í Gamla bakaríinu, en síðan færði kórinn sig út á Silfurtorg þar sem bæjarbúar gátu
hlýtt á sönginn með Ruth. Ruth leysti félaga í kórnum út með ýmsu góðgæti úr bakaríinu. Áður hafði kórinn sungið fyrir nær alla íbúa Suðureyrar
í frystigeymslu í bænum. Góður rómur var gerður að komu kórsins til Vestfjarða en hann hefur aðeins tvisvar heimsótt Vestfirði áður, síðast árið
1997. Kórinn hélt ferna opinbera tónleika í heimsókn sinni auk þess sem hann söng í skólum, á vinnustöðum og líknarstofnunum.
– tinna@bb.is

VG tekur fylgi frá öllum flokkum
Vinstrihreyfingin – grænt
framboð stækkar mikið í
Norðvesturkjördæmi frá síðustu alþingiskosningum, og
tekur fylgi frá öllum flokkum, og mælist með 23%
fylgi á miðað við 10,7% í
síðustu kosningum. Þetta
kemur fram í nýrri könnun
sem Félagsvísindastofnun

Frá flutningi útibús Fiskistofu á Ísafirði.

Nýtt stöðugildi á
vegum Fiskistofu
Nýtt stöðugildi hefur skapast við útibú Fiskistofu á
Ísafirði, og eru þau nú orðin
þrjú talsins. Þetta gerist við
flutning verkefna frá Fiskistofu í Hafnafirði til útibúsins. Um er að ræða stjórnunarstöðu sem hefur umsjón með nokkrum verkefnum, en þar vega hvað mest
eftirlit með öllu þorskeldi á
Íslandi, sem og yfirumsjón
með frístundaveiðum.
Að sögn Gunnars Þórðar-

sonar, deildarstjóra hjá
Fiskistofu Ísafirði, eru þessi
verkefni enn frekar lítið þróuð. Aðstæður á Vestfjörðum
séu kjörnar til að vinna að
þróuninni í nánu samstarfi
við þá sem starfa í greinunum. Útibúið á Ísafirði flutti
sig um set í síðustu viku er
það færði sig í húsnæði að
Árnagötu 2-4. Flutningurinn var samhliða færslu verkefnanna frá Hafnarfirði.
– tinna@bb.is

Háskóla Íslands gerði fyrir
fréttastofu Stöðvar 2. Samkvæmt könnuninni fengi Sjálfstæðisflokkur 28,4% í stað
29,6% í síðustu kosningum.
Frjálslyndi flokkurinn lækkar
úr 14,2% í 9,7%; Framsóknarflokkur lækkar úr 21,7% í
14,3% og Samfylkingin lækkar úr 23,2% í 20,7%. 800

einstaklingar tóku þátt í könnuninni og svarhlutfall var
60%.
Fylgi Vinstri-grænna dygði
þeim til að ná tveimur þingmönnum, en þau eru með einn
þingmann í dag. Sjálfstæðisflokkur fengi þá sömuleiðis
tvo þingmenn, en er með þrjá,
og Samfylkingin héldi sínum

tveimur. Framsóknarflokkur fengi einn mann, en var
áður með tvo, og sama gildir um Frjálslynda flokkinn.
Ekki er ljóst hvaða flokkur
fengi uppbótarmanninn.
Þingmönnum kjördæmisins fækkar um einn eftir
kosningar, úr 10 í 9.
– eirikur@bb.is

Slasaður sjómaður sóttur um
borð í rækjuskipið Havborg
Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson frá Ísafirði sótti
slasaðan sjómann um borð í
rækjufrystitogarann Havborg
frá Færeyjum seinnipart laugardagsins 31. mars. Að sögn
lögreglunnar á Ísafirði var
maðurinn ekki alvarlega slas-

aður, en hann skarst á hendi.
Hann var fluttur á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði til aðhlynningar.
Havborg er gert út frá Færeyjum, en togarinn hét áður
Bessi og var í eigu Frosta í
Súðavík og síðar Hraðfrysti-

Havborg er rækjuskip, gert út frá Færeyjum.
Skipið var áður gert út frá Súðavík og hét þá Bessi ÍS.

Sjómaðurinn var sóttur af b/s Gunnari Friðrikssyni.
hússins Gunnvarar eftir að fyr- snemma árs 2000 fyrir um 60
irtækin sameinuðust árið milljónir færeyskra króna.
1997. Bessi var smíðaður fyrir Ástæða sölunnar var aðlögun
Frosta árið 1989 í Flekkefjord skipastóls félagsins að veiðií Noregi. Hann kom til lands- heimildum sem og mikill samins sem ísfisktogari en var dráttur í rækjuveiðum á heimabreytt í frystitogara árið 1995. miðum.
Bessi var seldur til Færeyja
– tinna@bb.is

