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Á slóðum
forfeðranna
– sjá viðtal í miðopnu við Þórhall Arason,
stórhuga Dýrfirðing sem er bjartsýnn á
framtíð Dýrafjarðar og segir enga ástæðu
fyrir Vestfirðinga að leggja árar í bát

Umdeildar reglur hugsanlega þáttur í sjóslysi í mynni Ísafjarðardjúps
Rannsóknarnefnd sjóslysa
er að skoða hvort reglur um
línuívilnun, sem gera ráð fyrir
því að því að bátur komi til
hafnar innan 24 klukkustunda
á sama stað og haldið var til
veiða, hafi spilað inn í ákvarðanatöku manna sem leiddu til
sjóslyss milli Deildar og Stigahlíðar í Ísafjarðardjúpi 13.
mars síðastliðinn. Þetta staðfesti Jón Ingólfsson, forstöðumaður rannsóknarnefndar sjóslysa við Fréttablaðið.
„Það eru ýmsir samverkandi þættir sem valda sjóslysum. Í þessu tilfelli var nokkuð
styttra að fara með bátinn í
höfn í Súgandafirði en til Ísafjarðar. Samkvæmt reglugerð
um línuívilnun þarf að landa
[aflanum] á sama stað og lagt

er upp í ferðina innan sólarhrings. Mér finnst líklegt að
þess verði getið í skýrslu okkar vegna slyssins að þetta geti
verið til þess að fallið að skapa
óöryggi þegar taka þarf ákvarðanir á skömmum tíma, og
skipstjórar eru alltaf að gera
það,“ sagði Ingólfur.
Tveir sjómenn, Eiríkur Þórðarson og Unnar Rafn Jóhannsson, létust er bátnum Björg
Hauks ÍS 127 hvolfdi úti fyrir
Stigahlíð í mynni Ísafjarðardjúps. Arthur Bogason, formaður Landssambands smábátaeigenda, segir ítrekað hafa
verið gerðar athugasemdir við
reglugerðina. „Við höfum frá
upphafi bent á þetta sem stórkostlegan galla á fyrirkomulaginu. Það liggur fyrir að

Björgunarskipið Gunnar Friðriksson kemur með Björg Hauks í togi til Bolungarvíkur.
þessi staða getur orðið til þess arútvegsráðherra telur vel yggi sjómanna. Sem sjávarað skapa óöryggi, sem síðan koma til greina að breyta lög- útvegsráðherra myndi ég tvígetur leitt til stórkostlegra unum. „Að sjálfsögðu viljum mælalaust beita mér fyrir þess
slysa. Þessu þarf að breyta, við ekki að fyrirkomulag í háttar breytingum, ef þörf er
fiskveiðistjórnunarlögunum talin á þeim,“ sagði Einar Kristþað gefur auga leið.“
Einar K. Guðfinnsson sjáv- verði til þess að draga úr ör- inn Guðfinnsson.
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Dagurinn í dag

230 keppendur á vormóti BÍ

19. apríl 2007 – 109. dagur ársins

Um 230 krakkar kepptu á innanhúsmóti Boltafélags Ísafjarðar sem fram fór um
helgina. Keppendurnir voru frá Ísafirði, Hólmavík, Suðureyri, Súðavík, Bolungarvík
og Þingeyri. Svavar Þór Guðmundsson formaður BÍ´88, var afar ánægður með
helgina og segir að mótið hafi gengið eins og í sögu. „Það var reyndar leiðinlegt að
keppendurnir frá Þingeyri komust ekki á laugardaginn vegna ofsaveðurs á Gemlufallsheiði.“ Keppendur á mótinu voru á aldrinum 4 ára til 15 ára, í þriðja flokki til þess
áttunda. Spilað var frá kl. 9 til rúmlega 16 á laugardag, og frá 9 til 12 á sunnudag.

Þennan dag árið1917 var Leikfélag Akureyrar stofnað sem
áhugamannafélag, en það hefur rekið atvinnuleikhús síðan
1973. Leikfélagið hefur frá upphafi haft aðsetur í Samkomuhúsi Akureyrar. Þennan dag árið 1954 klæddust fermingarbörn í Akureyrarkirkju hvítum kyrtlum en það hafði ekki
verið til siðs hér á landi.

Hlíðarvegurinn á Ísafirði var meðal þess sem malbikað var í fyrrasumar.

Grétar Sigurðsson mun sjá um rekstur verslunar
Betra baks í Ljóninu Skeiði á Ísafirði.

Ekki gert ráð fyrir malbikun í sumar Betra bak opnEkki er von á malbikunarstöð til Ísafjarðarbæjar í sumar
en slík stöð hefur verið fengin
til sveitarfélagsins síðastliðin
þrjú sumur. „Malbikunarstöðin kemur ekki þannig við gerum ekki ráð fyrir að gera neitt

mikið í þeim málum“, segir
Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar, aðspurður hvort malbikað verði í bæjarfélaginu í
ár.
Hvað varðar umhverfismál

sveitarfélagsins er áætlað að
setja upp í sumar nýtt holræsaútgang í Króknum á Ísafirði auk þess sem stefnt er að
því að ljúka frágangi við lóðina við Tjörn, dvalarheimili
aldraðra á Þingeyri, vinna við

útivistarsvæði á Flateyri og
gera fjárrétt við Tröð í Önundarfirði. Að auki verður áframhaldandi vinna við stærsta
verkefni bæjarins sem er
bygging skólahúsnæðis á Ísafirði.
– thelma@bb.is

Píanótónleikar í Hömrum

Píanóleikarinn Ólafur Elíasson heldur tónleika í Hömrum í dag, sumardaginn fyrsta,
þar sem hann mun leika á nýja
Steinway flygil Tónlistarfé-

lagsins. Á efnisskránni eru
verk eftir Schubert og Ravel
ásamt sjö píanóetýðum eftir
Chopin, Liszt, Moszkowski
og Schriabin.

Ritari
Ritari óskast næsta vetur í 70% starf við
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Um er að ræða
fjölbreytt starf í lifandi umhverfi.
Helstu hæfniskröfur og eiginleikar:
a) Menntun á sviði skrifstofustarfa og/
eða starfsreynsla.
b) Góð tölvukunnátta.
c) Færni í mannlegum samskiptum.
d) Þarf að geta tekið frumkvæði og unnið sjálfstætt.
Skriflegar umsóknir berist sem fyrst til
Tónlistarskóla Ísafjarðar, bt. skólastjóra,
Austurvegi 11, 400 Ísafirði.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri í síma 456 3925 eða
á netfanginu sigridur@snerpa.is.

Etýðurnar eru á meðal erfiðustu verka píanóbókmenntanna og eru sumar jafnframt
þekktustu píanóverk sögunnar
svo sem La Campanella eftir
Liszt og Byltingaretýðan eftir
Chopin. Tónleikarnir hefjast
kl. 20 og er miðaverð kr. 1000.

Ólafur Elíasson verður
með tónleika í kvöld.

ar á Ísafirði

Ný húsgagnaverslun Betra
baks opnaði í Ljóninu á Ísafirði á þriðjudag. Samningar
um opnun verslunarinnar
voru undirritaðir í lok janúar.Undanfarnar vikur hafa
staðið yfir miklar breytingar
á húsnæði verslunarinnar,
sem áður hýsti Húsgagnaloftið, en m.a. hefur loftið
verið tekið í gegn og parket
lagt á gólf. Það er Grétar
Sigurðsson sem mun sjá um
rekstur Betra baks á Ísafirði,
en hann rak áður Húsgagnaloftið.
„Það var aðeins meiri

vinna að breyta húsnæðinu
en við gerðum ráð fyrir, og
því hefur dregist lítillega
að opna, en nú er þetta komið,“ segir Grétar. „Ég á von
á góðum viðtökum frá Vestfirðingum og þetta leggst
vel í mig, allt saman. Það
eru sérstök opnunartilboð,
auk þess sem við munum
reyna að bjóða alltaf upp á
sömu tilboðsverðin og í
Betra baki í Reykjavík.
Í Betra baki verður hægt
að fá rúm, sófasett, sófaborð, borðstofuborð og
stóla, svo eitthvað sé nefnt.

Fundað um Evrópumál á Ísafirði
Evrópusamtökin og Heimssýn hafa náð samkomulagi að
standa fyrir fundaröð á Vestfjörðum og Norðurlandi um
Evrópumál. Fyrsti fundurinn
var haldinn í Háskólanum á
Akureyri á þriðjudag og annar
fundurinn fer fram á Hótel
Ísafirði kl. 12 á laugardag.
Þorvaldur Gylfason, prófessor
talar fyrir hönd Evrópusamtakanna og Ragnar Arnalds,
formaður Heimssýnar, fyrir
hönd samtakanna. Allt áhugafólk um Evrópumál er hvatt
til að mæta og kynna sér þau
rök sem málshefjendur hafa
fram að færa.
„Umræðan um Evrópumál
kraumar undir niðri þótt ekki
virðist það ætla að verða að
kosningamáli nú. Íslensk fyrirtæki eru í unnvörpum að
færa viðskipti sín yfir í aðra
gjaldmiðla en íslensku krón-

una þannig að Evrópuvæðing
atvinnulífsins er í fullum
gangi. Sjálfsagt mun pólitísk
staða Íslands, öryggis- og
varnarmál og almenn þróun í
heiminum verða rædd“, segir
í tilkynningu.
Evrópusamtökin eru þverpólitískur vettvangur áhugamanna um Evrópusamvinnu
sem vilja stuðla að upplýstum
og fordómalausum umræðum
á Íslandi um samstarf Evrópuríkja, auk þess að vinna
að því að Ísland sæki um aðild
að Evrópusambandinu, eins
og segir í stefnuyfirlýsingu
samtakanna. Heimsýn, hreyfing sjálfstæðissina í Evrópumálum, hefur það að markmiði að hafa áhrif a Evrópusamræðuna með rökum gegn
aðild Íslands að Evrópusambandinu.
– thelma@bb.is

Evrópusamtökin og Heimssýn munu funda
um Evrópumál á Hótel Ísafirði á laugardag.

FIMMTUDAGUR 19. APRÍL 2007

3

Dæmdur fyrir líkamsárás
Héraðsdómur Vestfjarða dæmdi á dögunum karlmann til að greiða 100.000 króna sekt fyrir brot gegn almennum hegningarlögum.
Ákærða var gefið að sök að hafa þann 9. október 2004 ruðst heimildarlaust inn í íbúð á Patreksfirði og ráðist á annan karlmann og
slegið hann ítrekað hnefahöggi í höfuðið. Afleiðingar þessa urðu að brotaþoli bólgnaði og marðist vinstra megin á efri og neðri vör,
hlaut hruflsár á innanverðri neðri vörinni, og bólgnaði og marðist kringum vinstra auga. Vegna dvalar ákærða erlendis var ekki hægt
að birt honum fyrirkall fyrr en haustið 2006. Ákærði játaði sök. Refsing ákærða er sekt að fjárhæð 100.000 krónur, sem ákærði
skal greiða innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins, en sæta ella fangelsi í 8 daga. Þá var ákærði dæmdur til að greiða sakarkostnað, 7.700 krónur, vegna áverkavottorðs og þóknun skipaðs verjanda síns, 64.740 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti.

Lögmaður Ísafjarðarbæjar svarar Erlingi
Lögmaður Ísafjarðarbæjar,
Andri Árnason, hefur sent Erlingi Tryggvasyni svar varðandi erindis hans til Ísafjarðarbæjar vegna veitingastaðarins Langa Manga. Erlingur
hefur um nokkra hríð tekist á
um rekstrarfyrirkomulag Langa
Manga við bæjaryfirvöld, og
þá sér í lagi hvað varðar opnunartíma, vínveitingarleyfi og
annað ónæði sem Erlingur
segir að hann, og aðrir íbúar
við Aðalstræti 24, megi þola
af staðnum. Svar Andra er við
erindi Erlings þann 5. janúar
s.l. sem og bréfum hans frá
21. febrúar og 13. mars.
Í erindi Erlings er m.a. óskað frekari rökstuðnings vegna
þess er fram kemur í skýrslu
Tækniþjónustu Vestfjarða, og
varðar útblástur frá eldhúsi og
loftræstingu frá veitingasal
Langa Manga. Í skýrslu Tækniþjónustunnar kemur fram að
loftræsting staðarins uppfyllir
þær kröfur sem gerðar eru í
byggingarreglugerð, að öllu
leyti, nema að því er varðar
loftrásir frá eldhúsi. Fyrirhugaðar eru úrbætur vegna þessa.
Hvað eldvarnir varðar kemur fram í svari Andra að eldvarnareftirlit Slökkviliðs Ísafjarðar hefur gert úttekt á
Langa Manga. Í úttektarskýrslu þeirra kemur fram að
ástand brunavarna á staðnum
er sæmilegt, sem þýðir að
brunavarnir eru í aðalatriðum
í lagi. Var af hálfu eldvarnareftirlitsins gefið leyfi fyrir 50
manns á staðnum. Jafnframt
var bent á tilteknar endurbætur
sem gera þarf á staðnum og
eru fyrirhugaðar.
Í erindi Erlings er fullyrt að
hávaði í húsinu sé yfir viðmiðunarmörkum og í því sambandi vísað til skýrslu heil-

brigðisfulltrúa frá Umhverfissviði Reykjavíkurborgar, Svövu
S. Steinarsdóttur, vegna mælinga sem gerðar voru í Aðalstræti 24 í febrúar 2006. Mælingar Svövu fóru fram 25. og
26. febrúar 2006, þegar verið
var að endurnýja íbúðir í húsinu og ekki var búið að ganga
frá einangrun í gólfi og veggjum. Jafngildishljóðstig þessara mælinga var í einhverjum
tilvikum yfir viðmiðunarmörkum. Heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða lét hins vegar framkvæma hávaðamælingar í apríl, maí og júní 2006. Niðurstaða þeirra mælinga er sú að
jafngildishljóðstig í íbúðum
Aðalstrætis 24 var á bilinu
24,4 dB-30,4dB eða undir viðmiðunargildinu, sem er 32dB,
og að jafnaði undir því gildi
sem stefnt er að, eða 30dB.
Muninn á mælingunum má
að líkindum skýra með því að
þegar Svava framkvæmdi sínar mælingar var einangrun
ófrágengin í húsinu vegna
framkvæmda húseigenda.
Í bréfi sem Erlingur skrifaði
fyrir hönd íbúa við Aðalstræti
24 í mars s.l. kom fram að
honum þyki erindum sínum
hafa verið svarað seint og illa.
Í bréfi Andra kemur fram að
þann 16. janúar hafi honum
verið falið að svara erindi Erlings frá 5. janúar. Meðan á
undirbúningi svarsins stóð féll
úrskurður í úrskurðarnefnd
um áfengismál, þ.e. hinn 29.
janúar s.l. Með úrskurðinum
var ákvörðun Ísafjarðarbæjar
frá 10. júlí s.l., um að veita
veitingastaðnum Langa Manga
vínveitingaleyfi frá þeim degi
til 13. mars 2007, felld úr gildi
á þeim grundvelli að lögbundinna umsagna hefði ekki verið
leitað. Langi Mangi sótti þá

Langi Mangi.
um bráðabirgðavínveitinga- hálfu, að formlegt svar hefði
leyfi vegna staðarins, meðan ekki borist bréfinu frá 5. janný umsókn um leyfi var til úar. Þó svo það erindi varði
umfjöllunar hjá bæjaryfir- fyrra veitingaleyfi staðarins,
völdum, og var það veitt sama er talið rétt að ofangreint komi
dag. Í tilefni af bráðabirgða- fram, vegna umræddrar fyrirleyfinu ritaði lögfræðingur spurnar. Af hálfu Andra var
Erlings bréf fyrir hans hönd fyrir misskilning talið að vegna
og óskaði m.a. eftir gögnum bréfaskipta vegna síðar útgefvarðandi umrætt leyfi. Var því ins bráðabirgðaleyfis hefði
erindi svarað með bréfi bæj- ekki verið tilefni til að svara
arritara þann 22. febrúar s.l. sérstaklega umræddu erindi
og send afrit þeirra gagna sem Erlings.
veiting bráðabirgðaleyfisins
Í svari Andra segir að síðbyggði á. Af þessu mátti ráða ustu: „Það skal tekið fram að
að hagsmunir sem tengdust lögboðinna umsagna hefur nú
hinu fyrra leyfi, og vísað var verið aflað í tilefni af nýrri
til í bréfi þann 5. janúar, væru leyfisumsókn veitingastaðarekki lengur til staðar. Engu að ins vegna vínveitingaleyfis. Er
síður voru gerðar athuga- sú umsókn nú til umfjöllunar
semdir við það af Erlings hjá bæjaryfirvöldum.“

Níu konum sagt upp hjá Kambi
Níu konum hjá Fiskvinnslunni Kambi á Flateyri
var sagt upp störfum um síðustu mánaðamót.
Ástæðan er sögð hagræðing. Hafa þær allar eins
mánaðar uppsagnarfrest. Fyrirhugaðar uppsagnir
komu ekki inn á borð verkalýðsfélagsins, þar
sem ekki er um hópuppsagnir að ræða en mörkin
miðast við 10 manns. Hinrik Kristjánsson
framkvæmdastjóri Kambs sagði í samtali við
svæðisútvarpið að verið væri að hagræða.
Lítið framboð væri af þorski og útlitið ekki gott.
Leigan á þorskkvóta hefði hækkað mjög og væri
nú rétt undir 200 krónum kílóið. Þá hefur Kambur
selt dragnóta og netabátinn Egil Halldórsson.
Báturinn var keyptur í haust og fylgdi honum þá
rúmlega 220 tonna þorskkvóti. Báturinn var seldur
til Grindavíkur með aflaheimildum. Hinrik sagðist
hafa keypt kvóta fyrir 1,6 milljarð í fyrra en með
því að selja nú, væri verið að lækka skuldir. Hann
hefði fengið gott verð fyrir bátinn.

Flateyri.

Urðarvegur á Ísafirði.

Krefjast úrbóta til
varnar vatnsflóðum
Húseigendur að Urðarvegi 33 á Ísafirði hafa sent
bæjaryfirvöldum bréf þar
sem farið er fram á að bærinn grípi til tafarlausra úrbóta til að verja húsið fyrir
vatnsflóðum frá hlíð og
safnlæk fyrir ofan það. Þess
er jafnframt krafist að allt
tjón á eigninni og tjón á
innbúi sem hlotist hefur af
völdum vatnsflóða á liðnum
árum verði bætt. Í bréfi
húseigenda kemur fram að
hæðarpunktur götunnar er
talinn of lágur og holræsin
ófullnægjandi og valdi það
flóðum.
Vatni frá safnlæk ofan við
húsið er veitt í átt að Urðarvegi og fellur því ofanjarðar
að lægsta hæðarpunkti götunnar, sem er fyrir framan
Urðarveg 33. Til viðbótar
renna tveir lækir niður á efri
hluta götunnar en þeir sam-

einast við lægsta punkt
hennar. Þann 31. mars sl.
flæddi á tveimur stöðum úr
hlíðinni fyrir ofan húsið og
frá safnlæk í Stórurð, inni í
garð ofan við húsið, bílskúr
og í kyndiklefa undir honum.
Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem flætt hefur að húsinu,
en húseigendur hafa haft
samband við bæjaryfirvöld
alls fimm sinnum áður og
krafist úrbóta. Í bréfi þeirra
kemur fram að verði ekki
orðið við beiðni þeirra um
tafarlausar úrbætur og bætur vegna tjóna af völdum
vatnsflóða á eigninni sjái
þeir sér ekki annað fært en
að krefjast þess að Ísafjarðarbær leysi til sín húseignina, samkvæmt brunabótamati og greiði þeim jafnframt miskabætur.
– tinna@bb.is
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Töluverð fækkun starfa í
fiskveiðum í Ísafjarðarbæ
Á árunum 1998-2003 fækkaði einstaklingum sem starfa
við fiskveiðar á Ísafirði um
71,7%. Þetta kemur fram í
greinargerð sem Ísafjarðarbær
lét fylgja umsókn til sjávarútvegsráðuneytisins um hlutdeild í byggðakvóta. Þá fækkaði störfum í atvinnugreininni
í Ísafjarðarbæ um 63,2% en
um 18,3% á landinu öllu.
Áhrif slíkra stökkbreytinga á

sex ára tímabili er gríðarleg
og hljóta að teljast bæði veruleg og óvænt. Þá var einnig
mikil fækkun mannfjölda í
Ísafjarðarbæ og forverum þess
frá árinu 1990 þegar íbúafjöldi
sveitarfélagsins var 1,91% af
heildarmannfjölda á Íslandi,
en hlutfallið var orðið 1,41%
undir árslok 2004. Fækkun
mannfjölda í Ísafjarðarbæ
hefur því orðið um 15,55% á

Fylgi VG tvöfaldast í NV-kjördæmi
Fylgi Vinstri grænna í
Norðvesturkjördæmi er ríflega tvöfalt meira nú en í
síðustu kosningum samkvæmt nýrri könnun Gallup.
Framsóknarflokkurinn og
Samfylkingin tapa miklu
fylgi. Framsókn fer úr 22%
fylgi niður í 14% og missir
einn mann og Samfylkingin
fer úr 23% fylgi í 16% og
missir sömuleiðis einn mann.
Sjálfstæðisflokkurinn fær
30% fylgi, og er fylgi hans
óbreytt frá síðustu kosningum og heldur hann því þrem-

ur mönnum inni.
Frjálslyndi flokkurinn
missir eins prósenta fylgi,
fer úr 14% í 13% og heldur
sínum manni inni. Íslandshreyfingin kemur ný inn og
fær 4% fylgi, en nær ekki
inn manni. Vinstri græn ná,
sem fyrr segir, að ríflega tvöfalda fylgi sitt, fara úr 11% í
23% og bæta við sig einum
manni. Tala þingmanna á
við kjördæmakosna þingmenn, en þingmönnum kjördæmisins fækkar um einn
frá því 2003. – tinna@bb.is

Á árunum 1998-2003 fækkaði einstaklingum
sem starfa við fiskveiðar á Ísafirði um 71,7%.
15 ára tímabili.
„Ljóst er að úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga innan
sveitarfélagsins myndi styrkja
rekstur sjávarútvegsfyrirtækja
á hverjum stað og efla samfélagið í heild. Til þess að auka
áhrif mögulegs byggðakvóta
til hagsbóta fyrir samfélagið

hefur sveitarstjórn í hyggju
að ráðstafa hugsanlegum
byggðakvóta, ef til þess kemur, með þeim hætti að margföldunaráhrif úthlutaðs byggðakvóta verði sem mest fyrir
samfélagið á hverjum stað“,
segir í bréfi Ísafjarðarbæjar til
sjávarútvegsráðuneytisins.

Papamug fékk
283 smáskilaboð
Aldrei fór ég suður fer
fram með öðru sniði ef
rokkhátíð alþýðunnar verður haldin í fimmta sinn.
„Ljóst er að ef hátíðin
verður haldin að ári verður það með breyttu sniði
en undirbúningur og framkvæmd hátíðarinnar í ár
kom niður á alltof fáar
hendur og því þarf að
breyta. En svo sannarlega
vona ég að hún verði haldin áfram og það er sko ekkert uppgjafarhljóð í okkur,“ segir Guðmundur M.
Kristjánsson öðru nafni
Papamug, einn aðstandenda Aldrei fór ég suður,
aðspurður hvort rokkhátíðarmenn séu ekki til í
slaginn að ári.
Hátíðin var haldin í
fjórða sinn á Ísafirði um
páskana og þótti hún heppnast afar vel. Hátíðin hefur
stækkað með hverju árinu
og í ár þurfti að taka tvo
daga undir herlegheitin,
en 37 hljómsveitir stigu á
stokk í gömlu Eimskipaog Ríkisskipaskemmunni
við Ásgeirsbakka. Er einn
stofnenda hátíðarinnar, ísfirski tónlistarmaðurinn
Mugison, steig á stokk bað
hann rokkgesti um að

Guðmundur M. Kristjánsson (PapaMug).
senda föður sínum þakkarskeyti með farsíma.
Guðmundur segir að honum hafi borist 283 smáskilaboð í kjölfarið. „Þau
voru að berast í nokkra
daga og þeirra á meðal
voru ástarjátningar og ég
veit ekki hvað.“
Guðmundur segir aðstandendur rokkhátíðar
alþýðunnar vera mjög
ánægða með hvernig til
tókst í ár. „Þetta gekk allt
saman mjög vel, núna erum við bara að vinna í
uppgjörum og eftirhreytum.“
– thelma@bb.is

Skemmtibátur sökk
í höfninni

Báturinn maraði í hálfu kafi þegar
ljósmyndara BB bar að garði.

Lítill skemmtibátur sökk
síðdegis á föstudag í Ísafjarðarhöfn. Mikil rigning var á
Ísafirði á föstudag og mikill
vindur, og virðist báturinn hafi
fyllst af sjó, sem varð til þess
að hann sökk. Eigandinn brást
snöggt við er honum var tilkynnt um óhappið, og er búið
að hífa bátinn á land. Ekki er
talið að um stórtjón sé að ræða.

Kristinn H. lenti í bílveltu
á Steingrímsfjarðarheiði
Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður velti jeppabifreið
sinni á Steingrímsfjarðarheiði
um klukkan 18 á laugardag.
Hann var á leið suður til
Reykjavíkur eftir kosningafund á Ísafirði. „Landið liggur
töluvert hærra en vegurinn á
þessum kafla og það hafði
runnið mikill krapi úr snjóskafli niður á veginn og bíllinn
flaut bara upp þegar ég lenti í
þessu,“ sagði Kristinn í samtali við mbl.is.
Bíllinn stakkst á nefið og
endaði á hvolfi í snjóskaflinum. „Þetta var mjúk lending,
það brotnuðu rúður en mér
sýndist skemmdirnar ekki
vera miklar. Sjálfur hékk ég á

Kristinn H. Gunnarsson nýstiginn út úr bílnum eftir
veltuna á Steingrímsfjarðarheiði. Ljósm: Hilmar.
hvolfi í beltinu,“ sagði Krist- og gat kallað eftir aðstoð en
inn sem kenndi sér einskis ekkert gsm samband er á þessmeins. Bíll sem kom aðvífandi um kafla.
– bb@bb.is
var útbúinn með NMT farsíma
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Verður hótelrekstur að Núpi?

Kveikt á neyðarblysi í jarðgöngunum
Um klukkan 23:00 á föstudagskvöld fékk slökkvilið Ísafjarðarbæjar tilkynningu um
reyk í jarðgöngunum undir Botns- og Breiðadalsheiði. Slökkvilið sendi dælubíl og
sjúkrabíl á staðinn og kom í ljós að einhverjir óprúttnir aðilar höfðu kveikt á neyðar
reykblysi við gatnamótin í göngunum. Talsverður reykur myndast af þessum tunnum
og hefði getað farið illa ef bílar hefðu mæst í kófinu. Mestur reykurinn var þó farinn
þegar slökkviliðið kom á staðinn, en reykinn lagði út Botnsdals afleggjarann. Ekki
reyndist nauðsynlegt að ræsa blásara gangnanna því ytri vindur sá um að ræsta reykinn út.

Óljóst er um hótelrekstur í sumar í gamla Héraðsskólanum að Núpi í Dýrafirði.
Enn sem komið er hefur enginn lýst sig viljugan til að reka þar sumarhótel. Það
var fyrirtækið Plan21 sem rak hótelið í fyrrasumar, en sumarið 2005 var
enginn hótelrekstur að Núpi. Hótel Edda rak sumarhótel á staðnum í áratug en
hætti rekstri þess í lok sumars 2004. Ásvaldur Guðmundsson, umsjónarmaður
Núps, segir að leiðinlegt sé að enginn fáist til að reka þar hótel, en margar
fyrirspurnir hafi borist frá áhugasömum ferðamönnum í vetur.

Ritstjórnargrein

Nýja ríkisfangelsið í Ísafjarðarbæ
Starfstími nefndarinnar sem skipuð var í kjölfar borgarafundarins í Hömrum, til að skila haldbærum tillögum til lausnar vanda Vestfirðinga, eins og það var orðað, er liðinn. Nefndin
hafði mánuð til stefnu og þess var sérstaklega getið að páskar
breyttu engu þar um. Mörgum heimamanninum fannst nefndarskipunin tímasónun; tillögur Vestfirðinga sjálfra hafi þegar
legið fyrir.
Háskólinn er eitt af okkar hjartans málum. Í því máli þykir
mörgum sem talað sé fyrir daufum eyrum; stjórnvöld eru sögð
vilja fækka háskólum með sameiningu, ekki fjölga, og því sé
á brattann að sækja. Það er þó ergjandi að á sama tíma og þessi
afstaða gildir fyrir Vestfirðinga var skólinn á Hólum í Hjaltadal
gerður að háskóla. Hvað gerir gæfumuninn milli Hóla og Ísafjarðarbæjar? Að auðveldara sé að stunda rannsóknir og kennslu
í fiskirækt á Hólum en í gamalgrónum sjávarútvegsbæ?
Óvíða eru betri aðstæður til þorskeldis en á Vestfjörðum:
nálægð við ein bestu og gjöfulustu fiskimið landsins; skjólgóðir
og djúpir firðir með viðunandi hitastig sjávar; að ógleymdri
þekkingu og reynslu sem hér er til staðar hvað þetta varðar.
Hingað til hefur fiskveiðiþjóðin ekki talið þörf rannsóknar
á lífríki hafsins og mismunandi áhrifum veiðarfæra þar á;
nokkuð sem ætti að hafa haft forgang og margoft verið bent á.
Sjálfgefið er að stofnanir til að annast rannsóknir á lífríki láðs
og lagar, sem og mörgum sviðum atvinnulífs, yrðu hluti háskólasamfélagsins hér vestra. Sjá menn virkilega ekki hvílík
lyftistöng þetta yrði fyrir fjórðunginn?
Ábendingu BB um staðsetningu hluta Landhelgisgæslunnar
á Ísafirði var mætt með þögn. Suðurnesjamenn litu málið öðrum augum. Í beinu framhaldi: Af hverju krefjumst við ekki að
ein af þyrlum Landhelgisgæslunnar verði staðsett á Vestfjörðum? Landið er ekki bara norðan og sunnan heiða, eða
hvað?
Af hverju er ekki barist, og það hart, fyrir því að Vestfirðir
komi inn í dæmið um siglingar í norðurhöfum? Landshlutinn,
sem augsýnilega liggur best við siglingaleiðinni! Vestfirðingar
þurfa á ,,stóriðju“ að halda þótt álver sé ekki á dagskrá. Það
gengur ekki að Vestfirðingar séu sniðgengnir á öllum sviðum!
Bygging ríkisfangelsis mun vera á dagskrá. Því hefur ekki
verið valinn staður svo vitað sé. Því ekki að byggja það á
Vestfjörðum? Sé horft til þenslu í byggingariðnaði víðs vegar
á landinu eru miklar líkur eru á að verkið kæmi vestfirskum
iðnaðarmönnum til góða. Í framhaldinu kemur fjöldi manns
til með að vinna við stofnunina, lærðir og leikir; einhverjir
tugir manna. Eitt er víst: Þeim ólánssömu mönnum er þar
koma til með að dvelja mun áreiðanleg ekki líða verr hér
vestra en þótt þeim væri holað niður annars staðar. Er eitthvað
lögmál að ríkisfangelsi þurfi að vera á Suðurlandi?
Tillögum ráðherranefndarinnar er beðið með eftirvæntingu.
s.h.

Á þessum degi fyrir 21 ári

Salan örvast á Ísafirði
Það hefur sjálfsagt ekki farið fram hjá mörgum, að mikið hefur
verið rætt um vanda húsbyggjenda og þá einkum átt við fjárhagserfiðleika þeirra vegna vísitölubindingar lána og framfærslu.
Hópar manna hafa risið upp til að mótmæla því, að ekkert skuli
gert (eða a.m.k. ekki nóg) til að lagfæra þetta. Minni umræðu
hefur það þó fengið, að ekki eru byggjendur einir í þessum vandræðum því kaupendur eldri húsnæðis eru alls ekki betur staddir.
Svo mikil áhrif sem vísitölukrukkið hefur haft þá fer varla á milli
mála, að margt fleira hlýtur að koma til. Þar má til nefna ýmis
staðbundin áhrif aðgerða ríkisins s.s. veiðihömlur, atvinnuástand
(sem að hluta ræðst af veiðihömlum) og margt fleira. BB leitaði
fregna af þessum málum hjá Tryggva Guðmundssyni, lögfræðingi.
„Þetta misgengi hefur haft gífurleg áhrif, sem sjást ekki síst á
síauknum vanskilum. Fólk var seint að átta sig á þeim breytingum
sem vísitölubinding hafði í för með sér og festi sig í hlutum sem
það skildi ekki til fulls. Sala fasteigna varð hæg á síðari hluta
ársins 1984 og var enn treg 1985. Það sem af er þessu ári hefur
hreyfingin heldur aukist, fólk virðist bjartsýnna.“

Frá framkvæmdum í Reykjafirði. Mynd: Páll Önundarson.

Landfylling yfir Reykjafjörð í Djúpi heldur áfram
Framkvæmdir við landfyllingu yfir Reykjafjörð í Ísafjarðardjúpi eru hafnar að
nýju, en þeim var frestað í lok
mars. Þá kom í ljós að botn
fjarðarins var öðruvísi en
rannsóknir höfðu sýnt, og
landfylling var tekin að síga.
Sigið kom í ljós þegar grjótfyllingu var ekið út í fjörðinn.

GPS-tæki jarðýtunnar sem var
á fyllingunni sýndi að hún var
tekin að síga. Fyllingin settist
skömmu síðar, en ljóst þótti
að ekki væri allt með felldu
og var Siglingastofnun falið
að mæla botninn. Sigurður
Óskarsson hjá KNH segir að í
ljós hafi komið að sigið í landfyllingunni sé ekki jafn alvar-

legt og útlit var fyrir í fyrstu,
því verður lítil sem engin töf
á verkinu. Ekki reyndist heldur nauðsynlegt að færa vegarné brúarstæðið.
Það eru verktakafyrirtækin
KNH og Vestfirskir verktakar
sem sjá um verkið, en vegurinn sem leggja á í þessum
áfanga er 14,5 km langur, frá

Rauðagarði á Reykjanesi, að
Hörtná vestan Mjóafjarðar.
Þetta er með stærstu verkum
sem boðin hafa verið út hér á
landi, en á veginum verða
þrjár brýr, 130 m stálbogabrú
á Mjóafjörð, 60 m spennt bitabrú á Reykjafjörð og 10 m steypt
plötubrú á Vatnsfjarðarós.
Verklok eru í nóvember 2008.

Ísafjörður í lykilhlutverki í rannsókn á vellíðan og streitu fiska
Dr. Þorleifur Ágústsson,
verkefnastjóri hjá Matvælarannsóknum Íslands (Matís)
á Ísafirði, segir nýjar rannsóknir benda til þess að fiskar
upplifi sársauka líkt og fuglar
og spendýr, þó svo að ekki sé
ljóst hvort að um sambærilega
sársaukatilfinningu sé að ræða
og hjá æðri hryggdýrum. Þetta
kemur fram í kjölfar umfangsmikils Evrópuverkefnis sem
Matís og Háskólinn á Hólum
taka þátt í, en það felst í því að
rannsaka velferð fiska í eldi.
Markmiðið er að skilgreina
hvað veldur vellíðan eða
streitu í fiskum. Þorleifur segir
að til þess að rannsaka hvernig
fiskar upplifi umhverfi sitt
þurfi að kalla fram líffræðilega
svörun með áreiti og rannsaka

áhrifin. Þar sem fiskar hafi
ekki möguleika á að gefa til
kynna sársauka eða vanlíðan
með hljóðum og/eða svipbrigðum þá hafi einkum verið
stuðst við breytingar í atferli
ásamt því að reyna að meta
stressviðbrögð.
Þorleifur segir að áreiti sem
veldur streitu sé miðlað um
taugar sem tengjast sjón,
heyrn, lyktarskyni og skynfærum sem skynja breytingar
í vatnsþrýstingi. Umhverfi eða
aðstæður sem fiskar þola illa,
svo sem of mikill þéttleiki, of
hátt/lágt súrefnisstig, óhagstætt seltustig, hár styrkur
koltvíildis hafa einnig áhrif á
taugaboð sem berast heilanum
og valda streitu. Mengunarefni hafa einnig mjög mikil

Dr. Þorleifur Ágústsson.
streituáhrif á fiska.
„Stress í fiskum er því ákaflega flókið fyrirbrigði en í
stuttu máli má segja að lífeðlisfræðileg breyting eigi sér
stað hjá stressuðum fiskum

úr því að vera í örum vexti við
góða heilsu yfir í að vera sjúkur fiskur með litlar lífslíkur,”
segir Þorleifur.
Samkvæmt upplýsingum
frá Matís taka 60 rannsóknahópar frá yfir 20 löndum þátt
í verkefninu sem stendur í 5
ár. Rannsóknarverkefnið er
hluti COST áætlunar Evrópusambandsins en sú áætlun
leggur til um 10 milljarða
króna til rannsókna. Verkefnastjóri rannsóknaverkefnisins er prófessor Anders
Kiessling við Háskólann í Ási
í Noregi.
Auk Þorleifs Ágústssonar
situr Helgi Thorarensen hjá
Háskólanum á Hólum í stjórn
verkefnisins fyrir hönd Íslands.
– thelma@bb.is
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Eldur kom upp í báti

Þörf á breytingum á aðalskipulagi
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar leggur til við bæjarstjórn að verði Skarfaskersleið valin við gerð jarðganga á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar verði
aðalskipulagi breytt með tilliti til staðsetningu gangnamunnans, mögulegra
haugsetninga-svæða og vegar í gegnum Hnífsdal. Þetta kemur fram í kjölfar
fyrirspurnar frá Vegagerðinni um hvort ástæða er til að breyta skipulagi
vegna breytingar á veginum við Skarfasker. Vegna ófyrirsjáanlegra orsaka
hefur þurft að færa veglínuna um 100 m á 200-300 metra kafla.

Eldur kom upp í 6 tonna báti, Rúninni, nokkrum
sjómílum suðvestan við Rit kl. 19.30 á fimmtudagskvöld. Skipstjóranum tókst að slökkva eldinn en
björgunarbáturinn Sædís var send af stað til að draga
bátinn til hafnar í Bolungarvík. Tveir menn voru um
borð í bátnum. Ekki urðu slys á mönnum við
óhappið. Upptök eldsins eru ókunn.

Sterk rök fyrir úthlutun byggðakvóta
til byggðarlaga innan Ísafjarðarbæjar
Hluti Ísafjarðarbæjar í heildar aflamarksúthlutun lækkaði
um 20% á tímabilinu 19912006. Ísafjarðarbær var með
6,7 af úthlutuðum aflaheimildum á árinu 1991 en einungis
5,3 á síðasta fiskveiðiári. Þetta
kemur fram í greinargerð um
þróun sjávarútvegs í byggðarlögum Ísafjarðarbæjar sem
send hefur verið sjávarútvegsráðuneytinu ásamt umsókn
um hlutdeild í byggðakvóta.
„Allir hagvísar um þróun
greinarinnar eru samhljóma
og sýna skýrt verri þróun en

landsmeðaltöl gefa til kynna.
Byggðarlög eins og Þingeyri,
Hnífsdalur og Flateyri hafa
farið sérstaklega illa út úr þróun síðustu ára en stærsta
byggðarlagið, Ísafjörður, hefur þó farið verst út úr henni.
Af öllu framansögðu er ljóst
að sterk rök liggja fyrir úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga innan Ísafjarðarbæjar og
myndi slík úthlutun styrkja
samfélag og fyrirtæki á svæðinu“, segir í lok greinargerðarinnar. Hér að aftan má sjá
upplýsingar um aflaheimildir

hvers byggðalags frá árinu
1991.
Á fiskveiðiárinu sem lauk í
lok ágúst 1991 höfðu bátar
með heimahöfn á Þingeyri um
1,3% af heildar úthlutu aflamarki. Ef þorskígildisvísitala
fyrir Þingeyri er sett 100 stig
miðað við þann tímapunkt
væri hún einungis 57 stig þann
31. ágúst 2006. Úthlutaðar
aflaheimildir til báta á Þingeyri hafa því lækkað verulega
frá árinu 1991-2006.
Flateyri var með um 0,7%
af úthlutuðum aflaheimildum

á fiskveiðiárinu sem lauk í
ágúst 1991 en í lok síðasta árs
var hlutfallið orðið 0,6%. Þorskígildisvísitalan fyrir Flateyri
hefur lækkað um 18% á tímabilinu, það er farið úr 100 stigum árið 1991 niður í 82 stig á
síðasta fiskveiðiári.
Úthlutaðar aflaheimildir til
Suðureyrar hafa sveiflast mjög
í gegnum tíðina, þannig voru
bátar/skip með 0,6% af heildaraflamarki á árinu 1991, nánast enga úthlutun á fiskveiðiárunum sem luku 1995-1996,
en voru komnir með 0,6 af
heildaraflamarki á síðasta
fiskveiðiári.
Atvinnusvæðið Hnífsdalur
er að mörgu leiti tengt atvinnusvæðinu á Ísafirði. Á árinu
1991 var nánast ekkert afla-

Höfnin á Suðureyri.
mark úthlutað á báta/skip í
Hnífsdal en frá árinu 1998 fara
bátar/skip að skrá sig með
heimahöfn í Hnífsdal og er
því þróunin þar skoðuð fyrir
annað tímabil en hinna byggðarlaganna. Síðustu fimm árin
hefur þorskígildisvísitala fyrir
Hnífsdal lækkað úr 100 stigum niður í 36 stig og hefur
því verið sama þróunin þar og
annars staðar í byggðarlögum
Ísafjarðar.
Aflaheimildir á Ísafirði hafa
hlutfallslega dregist mest
saman í sveitarfélaginu. Þannig var heildarúthlutun aflamarks til Ísafjarðar á árinu
1991 um 4,2 af heildaraflamarki, en einungis 2,3% á síðasta fiskveiðiári. Þorskígildisvísitala Ísafjarðar lækkaði því

um 45% á tímabilinu frá 1991
til 2006 og því óhætt að tala
um verulega og óvænta þróun
sem hefur veruleg áhrif í sveitarfélaginu.
Aflaheimildir byggðarlaga
innan Ísafjarðarbæjar voru
skoðaðar út frá heimahöfn
hvers og eins báts eða skips.
Unnið var með upplýsingar
sem sýndu úthlutað aflamark
hvers árs, en einstakar fiskitegundir ekki skoðaðar sérstaklega. Skoðaður var hluti
hvers byggðarlags í heildar
úthlutuðum þorskígildum á
landsvísu, annars vegar sem
hlutfall af heild og hins vegar
með umreikningi í þorskígildisvísitölu þar sem upphafsgildið fyrir hvert byggðarlag
var sett 100 stig. – thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Kosningaveltur
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.

Ekki er tekið út með sældinni að vera alþingismaður í kosningabaráttu.
Það henti sjávarútvegsráðherra í síðustu viku að velta bíl sínum á Norðurlandi
er hann var á leið á kosningafund á Sauðárkróki. Allt fór þó vel. Hann
slasaðist ekki fór á fundinn, afsakaði sig og hélt sínu striki. Einar Kristinn
Guðfinnsson sat einnig velheppnaðan landsfund Sjálfstæðisflokksins um
síðustu helgi. Um hann er hægt að segja með góðu móti að honum sé ekki
fisjað saman enda Vestfirðingur að ætterni, fæddur og uppalinn í Bolungarvík.
Annar Bolvíkingur velti bíl sínum á Steingrímsfjarðarheiði meðan gleði
stóð sem hæst á Landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Kristinn H. Gunnarsson,
fyrrverandi þingmaður Alþýðubandalags, sem nú er horfið, Framsóknarflokks, sem margir telja að sé að hverfa og nú Frjálslynda flokksins, lenti
líka í þeirri óþægilegu lífsreynslu að velta bíl sínum. Þetta dregur athyglina
að vegakerfinu og aðstæðum sem við Vestfirðingar búum við í samgöngumálum.
Athygli hefur nokkuð beinst að bílveltum þingmanna og hafa sumir verið
svo óforskammaðir að telja þetta bragð til að draga að sér athyglina.
Vissulega fylgir hún með, en hverjum heilvita manni ætti að vera ljóst að
enginn vill fremur en Steingrímur J. Sigfússon, sem velti bíl sinum fyrir all
nokkru skammt frá Húnaveri, lenda í slysi. En hinu verður ekki neitað að
fylgi Steingríms jókst eftir atvikið. Kannski of langt sé um liðið frá því til

þess að duga nú í kosningabaráttunni.
Einstaka lítt hugsandi maður hefur látið út úr sér að kannski virði þeir
ekki lögin um umferð frekar en við hin, sem einstaka sinnum gerumst
brotleg við þessa afurð sem á rætur sínar að rekja til skylduverka alþingismanna. Þeir setja lögin og við eigum öll að hlýða. Fyrir 24 árum var kosið
í apríl og þá festust þingmenn og frambjóðendur í rútu á Ennishálsi á leið
á kosningafund. Meiri varð skaðinn ekki þá, sem betur fer.
Grínlaust er með öllu að þurfa að þvælast einn um landið í leit eftir
atkvæðum okkar hinna og ekki á bætandi að lenda svo í bílslysum sem haft
geta skelfileg eftirköst í för með sér þegar ekki tekst svo vel til og hjá
þingmönnum okkar Vestfirðinga. Eini kosturinn við það Kristinn lenti í
bílveltunni er sá að nú hallast ekki á í þessum efnum með stjórn og
stjórnarandstöðu. Hverju sem um er að þakka er jafnræðis gætti og þeir
Einar báðir vonandi heilir og geta tekið kosningaslaginn af fullum krafti.
Líkast til verða þeir báðir enn harðari talsmenn þess að bæta vegakerfið
en fyrr og veitir ekki af. En þá er hætt við að einhver önnur kosningaloforð
verði að víkja þegar kemur að efndum. En fyrst og fremst er þetta okkur
öllum brýn áminning þess að ávallt verður að aka í samræmi við aðstæður
og í þeim efnum má enginn fara fram úr sér hvort sem um er að ræða
umferð eða efnhagsmál.
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120 ár frá fæðingu Guðjóns Samúelssonar
Á mánudag voru liðin 120 ár frá fæðingardegi Guðjóns Samúelssonar en hann teiknaði m.a. Safnahúsið, Húsmæðraskólann Ósk og Sundhöllina á Ísafirði. Um þrjátíu ára skeið gegndi Guðjón starfi
húsameistara ríkisins og hannaði á þeim tíma margar af helstu opinberu byggingum landsins. Auk
húsanna sem Guðjón hannaði Ísafirði er Landspítalinn, Þjóðleikhúsið, aðalbygging Háskóla Íslands,
mjólkursamlagið í Borgarnesi, Akureyrarkirkja, verkamannabústaðirnir sem afmarkast af Hringbraut,
Ásvallagötu, Bræðraborgarstíg og Hofsvallagötu, Bankahúsin svokölluðu við Framnesveg, sem voru
meðal fyrstu raðhúsa landsins og eru í burstabæjastíl og að sjálfsögðu Hallgrímskirkja.

Guðjón teiknaði meðal annars Safnahúsið.

Fækkun íbúa og breytingar á atvinnulífi
orsakir fjárhagsvanda Ísafjarðarbæjar
Það er mat eftirlitsnefndar
með fjármálum sveitarfélaga
að orsakir fjárhagsvanda Ísafjarðarbæjar séu fækkun íbúa
á svæðinu, breytingar á atvinnulífi og þróun tekjustofna
sveitarfélaga. Eftirlitsnefndin
átti fund með forsvarsmönnum Ísafjarðarbæjar í síðasta
mánuði þar sem farið var yfir
fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Ársreikningar Ísafjarðarbæjar hafa undanfarin ár sýnt
neikvæða rekstrarafkomu og
gengið hefur á eigið fé sveitarsjóðs. Á því virðist ekki vera
neinn viðsnúningur miðað við
fjárhagsáætlun ársins 2007.
Nefndin telur að sveitarfélagið
hafi ekki nægar tekjur til að
standa undir þeirri þjónustu
sem það nú veitir og að rekstur
og fjárhagur sveitarfélagsins
stefni í óefni verði ekki viðsnúningur í fjármálum þess.
Á fundinum var farið yfir
orsakir vandans, tekjur sveitarfélagsins og þróun tekjustofna sveitarfélaga almennt,
rekstur, efnahag og þjónustu

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaganna fundaði með forsvarsmönnum Ísafjarðarbæjar á dögunum.
sveitarsjóðs og stofnana sveit- málum. Þá voru erfiðar sam- lagt mjög mikla fjármuni til og mannvirkja sveitarfélags- hagræðingaraðgerða, meðal
arfélagsins. Þá voru skoðaðar göngur milli staða og við aðra reksturs félagslega íbúðakerf- ins hafi mjög takmarkað verið annars með aukinni verkefnamögulegar hagræðingarað- landshluta ræddar sem og hár isins miðað við flest önnur sinnt á undanförnum árum samvinnu við önnur sveitarsveitarfélög og jafnframt varið vegna fjárskorts og sé því í félög.
gerðir sem unnið er að eða flutningskostnaður.
Ljóst er að stærsti hluti miklum fjármunum til rekst- mörgum tilvikum aðkallandi
hafa verið skoðaðar. Einnig
Ákveðin verkaskipting þeirra
var rætt um íbúafækkun, skatttekna sveitarfélagsins fer urs dvalarheimilisins Hlífar. og þoli ekki bið.
í milli sé einnig til skoðunar í
breytingar og þróun atvinnu- í rekstur lögbundinna verk- Ljóst þykir að viðhalds- og
Nefndin telur að sveitar- hagræðingarskyni.
lífs og hvert stefnir í þeim efna. Þá hefur sveitarfélagið endurnýjunarþörf ýmissa eigna stjórnin hafi þegar gripið til
– tinna@bb.is

Mikil vonbrigði vegna
aflýstra tónleika Sinfó
Mikill undirbúningur hafði
verið unninn fyrir tónleika
Sinfóníuhljómsveitar Íslands
með píanóleikaranum Gulsin
Onay undir stjórn Vladimirs
Ashkenazys sem aflýsa þurfti
á fimmtudagskvöld í síðustu
viku. Jók sú vinna á vonbrigðin þegar ljóst var að tvær flugvélar hlaðnar besta tónlistarfólki landsins urðu að snúa til
Reykjavíkur eftir hálftíma
hringsól í mynni Skutulsfjarðar.
„Auk kynninga og auglýsinga hafði hljómsveitin sent
mann á staðinn til að skoða

aðstæður. Flutningabíll fullur
af hljóðfærum var kominn
vestur og búið að koma hljóðfærunum fyrir á tónleikastaðnum. Sérstakur flygilflutningamaður stjórnaði sjö
manna hópi sem flutti hinn
nýja Steinway-flygil Tónlistarfélagsins upp á Torfnes.
Þannig mætti lengi telja, enda
hafði á síðustu dögum skapast
mikil stemmning hér vestra
fyrir þessum glæsilegu tónleikum, ekki síst eftir jákvæð
ummæli Ashkenazys í garð
Ísafjarðar“, segir á heimasíðu
Tónlistarskóla Ísafjarðar.

Þar segir jafnframt. „Þröstur
Ólafsson, framkvæmdastjóri
hljómsveitarinnar bað fyrir
bestu kveðjur og þakkir hingað vestur til allra þeirra sem
hefðu komið að undirbúningi
tónleikanna. Þetta voru ekki
síður vonbrigði hjá tónlistarfólkinu sem hafði hlakkað til
að koma vestur og spila fyrir
hina frábæru vestfirsku áheyrendur. Aðspurður sagði hann
að stefnt yrði að því að hljómsveitin kæmi sem fyrst vestur
og þessi ferð hefði engin neikvæð áhrif á þær fyrirætlanir.“
– thelma@bb.is

Öll hljóðfæri voru komin á sinn stað í íþróttahúsinu á Torfnesi, þar á meðal Steinway flygill Tónlistarfélagsins, en hljóðfæraleikararnir komust ekki á áfangastað.

Tveir þingmenn gætu fallið af þingi
Tveir sitjandi þingmenn í
Norðvesturkjördæmi gætu
fallið af þingi miðað við niðurstöður nýrrar Gallup könnunar. Einn af átta kjördæmakjörnum þingmönnum yrði
kona.
Fylgi Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi mælist
nú 30,1%, Vinstri grænir fá

23%, Samfylkingin 15,7%,
Framsóknarflokkurinn 13,5%,
frjálslyndir 12,9%, Íslandshreyfingin 4,4% og Baráttusamtökin 0,5%. Samkvæmt
þessu fengi Sjálfstæðisflokkurinn þrjá kjördæmakjörna
þingmenn, vinstri grænir tvo
en Framsóknarflokkurinn,
Frjálslyndir og Samfylkingin

einn kjördæmakjörinn mann
hver flokkur.
Fækkað er um eitt þingsæti
í kjördæminu frá síðustu kosningum því eru kjördæmasætin
átta auk eins jöfnunarsætis
sem ekki er tekið tillit til í
þessari könnun. Sjálfstæðisflokkurinn og frjálslyndir
halda sínum þingmannafjölda

í kjördæminu, framsókn og
Samfylking tapa manni en
Vinstri grænir bæta einu þingsæti við sig í kjördæminu.
Kjördæmakjörnir þingmenn
í Norðvesturkjördæmis verða
því, samkvæmt niðurstöðum
könnunarinnar, Sturla Böðvarsson, Einar K Guðfinnsson
og Einar Oddur Kristjánsson

fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Jón
Bjarnason og Ingibjörg Inga
Guðmundsdóttir fyrir vinstri
græn, Magnús Stefánsson fyrir Framsóknarflokkinn, Guðjón Arnar Kristjánsson fyrir
Frjálslynda og Guðbjartur Hannesson fyrir Samfylkinguna.
Tveir sitjandi þingmenn falla
af þingi, samkvæmt þessu,

Anna Kristín Gunnarsdóttir
hjá Samfylkingunni (sem hafnaði í þriðja sæti framboðslista
í prófkjöri) og Kristinn H Gunnarsson sem var kjörinn á þing
fyrir framsókn en býður sig nú
fram fyrir Frjálslynda flokkinn. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Frjálslyndra hefur auk
þess flutt sig yfir í NA-kjördæmi.
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„Ég sá fyrir mér að hérna vildi ég eiga heima. Ég sé ekkert
eftir því, því hér erum svo mikil lífsgæði sem heimafólk
tekur ekkert endilega eftir, en ef maður kemur sem aðkomumaður og hefur ferðast svolítið um heiminn, þá er
heilmikið hér að sækja í sem er alls ekkert sjálfsagt.“

Á slóðum
forfeðranna
Þórhallur Arason hefur komið sér vel
fyrir í fallega uppgerðu húsi á Þingeyri.
Hann er einn af þeim sem kosið hefur sér
búsetu á Vestfjörðum, þar sem hann
metur þau lífsgæði sem þar er að finna
meira en þau sem finna má á höfuðborgarsvæðinu, en hann er fæddur og uppalinn í Reykjavík. Þórhallur er bæði jákvæður og stórhuga um framtíð Vestfjarða og þá sér í lagi hvað ferðaþjónustu
varðar. Hann segir mikilvægt að íbúar
svæðisins sjái og nýti sóknarfærin sem
hér eru og leggist ekki undir feld, heldur
blási til sóknar og geri svæðið að aðlaðandi búsetukosti fyrir fólk sem hingað
kann að leita með ný atvinnutækifæri í
handraðanum.
Þórhallur er heimsborgari
og hefur hann komið víða við
á lífsleiðinni. Á Þingeyri starfar hann sem nýsköpunar- og
þróunarstjóri Vísis hf. en fyrirtækið rekur meðal annars
fiskvinnslu þar í bæ. Heimili
hans er oftar en ekki eins og
suðupottur ólíkra menningarheima, því algengt er að hjá
honum dvelji gestir frá hinum
og þessum hornum heimsins.
Meðal þess sem Þórhallur
hefur fengist við á Þingeyri er
að veita formennsku víkingaverkefni sem þar hefur verið
starfrækt um árabil og hefur
hann í kjölfarið siglt um
heimsins höf á víkingaskipum
og vill hann brátt sjá slíka
farkosti sigla um Dýrafjörð
með ferðamenn sem koma og
dvelja í víkingaþorpinu á slóðum hins mikla kappa Gísla
Súrssonar.
Afhverju Dýrafjörður?
„Ég á ættir mínar að rekja

til Dýrafjarðar í báðar ættir.
Ég er getinn í húsinu hér við
hliðina á mínu, gamla pósthúsinu, en mamma flutti svo
suður ólétt af mér. Þannig að
ég er fæddur og uppalinn í
Reykjavík en ættaður héðan.
Ég kom hingað nokkrum sinnum sem barn og unglingur og
fannst auðvitað Dýrafjörður
afar fallegur fyrir utan að það
var alltaf talað um hann sem
himnaríki á jörð af foreldrum
mínum, þetta var nánast ekki
jarðneskt.
Síðan gerist það fyrir átta
árum að ég var að vinna að
þróunarverkefni í sjávarútvegi
sem miðaði að því að bæta
nýtingu í hefðbundinni flakavinnslu og var að leita mér að
samstarfsaðila í því verkefni
og samdi við útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Vísi hf um
að þeir myndu koma að þessu
með mér. Þeir sögðu að það
væri upplagt að ég færi í frysti-

hús sem þeir eiga hér á Þingeyri og prófaði þetta verkefni
áfram hér. Þannig að það má
segja að ég hafi komið hingað
vestur fyrir tilviljun á slóðir
forfeðranna eins og Kunta
Kinte í frægum sjónvarpsþætti. Ég kom þó ekki hingað
með því hugarfari að setjast
hér að.
Fyrstu tvö árin var ég á kafi
í þessu verkefni og vann
myrkranna á milli. Þegar ég
svo leit upp úr vinnunni þá
áttaði ég mig á því að hér var
eitthvað fyrir mig að búa við
og ég tók bara þá stefnu að
kaupa mér hús og taka virkan
þátt í samfélaginu, ég sá fyrir
mér að hérna vildi ég eiga
heima. Ég sé ekkert eftir því,
því hér erum svo mikil lífsgæði sem heimafólk tekur
ekkert endilega eftir, en ef
maður kemur sem aðkomumaður og hefur ferðast svolítið um heiminn, þá er heilmikið
hér að sækja í sem er alls ekkert sjálfsagt.
Ég sá fyrir mér að hérna
vildi ég eiga heima. Ég sé
ekkert eftir því, því hér eru
svo mikil lífsgæði sem heimafólk tekur ekkert endilega eftir, en ef maður kemur sem
aðkomumaður og hefur kannski ferðast mikið þá er heilmikið hér að sækja í sem er
alls ekkert sjálfsagt. Svona til
að nefna eitthvað þá er það
auðvitað náttúran, hreinleikinn og þetta saklausa samfélag
þar sem hægt er að skilja húsið
eftir opið og lyklana í bílnum,
það skapar félagslegt öryggi.
Fámennið getur af sér nálægð,
sem hefur bæði kosti og galla.
Eitt af því jákvæða sem ég tók
eftir þegar ég kom hingað var
að allir úti á götu heilsuðu

manni, ég var alls ekki vanur
þessu og þetta gilti jafnt um
börn sem fullorðna. Það hefur
líka verið þannig þessi ár sem
ég hef búið hérna að ef eitthvað kemur upp á hjá einhverjum íbúanna, þá stendur
fólk þétt saman. Neikvæða
hliðin á litlu samfélagi gæti
verið umtal og að hver sé með
nefið ofan í annars manns
koppi. Fyrir mig skiptir þetta
engu máli, því ég hef ekkert
að fela og finnst þetta þar af
leiðandi bara fyndið.
Það er annað sem mér finnst
áhugavert við að búa í svona
litlu samfélagi, sem er að maður getur skipt máli ef maður
hefur áhuga og er til í að leggja
sig fram um að taka þátt í
samfélaginu. Ég komst fljótlega að því að það er ýmislegt
hægt að gera til að bæta þau
lífsgæði sem eru fyrir hendi
hér, snúa vörn í sókn og skapa
ný og fjölbreyttari atvinnutækifæri.“

Markaðsmaðurinn
– Þórhallur starfar enn fyrir
Vísi hf og hann segir það vel
gerlegt að búa Þingeyri en
vinna fyrir fyrirtæki sem er á
landsvísu og einnig að hasla
sér völl á mörkuðum erlendis.
„Ég kom hingað á sínum
tíma út af áðurnefndu nýtingarverkefni og í framhaldi af
því fór ég að starfa nánar með
Vísi hf. Nú er ég í fullu starfi
hjá þeim sem nýsköpunar- og
þróunarstjóri, með aðsetur hér
á Þingeyri. Vísissamstæðan
rekur frystihús í hverjum landsfjórðungi, nokkur öflug og
stór línuskip og ég held að
það megi segja að það sé
fimmta stærsta sjávarútvegs-

fyrirtæki á Íslandi í dag. Nýlega vorum við til að mynda
að setja upp stóra fiskverkun í
Þýskalandi í samstarfi við
Samherja hf.“
– Það er þá fyrsta skref okkar með fiskvinnslu út fyrir
landsteinana?
„Já, það má segja að fyrirtækið hafi hafið útrás. Ég er
aðallega að nefna þetta út af
því að það er hægt að búa á
Þingeyri og vinna fyrir fyrirtæki með starfssemi í öðrum
landsfjórðungum og jafnvel í
útlöndum, því með nútíma
tækni og samgöngum er maður nánast jafn langt frá öllum
þessum stöðum.
Vísir hefur verið ákaflega
framsækið fyrirtæki á því
sviði sem ég hef verið að vinna
á. Ég leyfi mér að fullyrða að
það séu fá fiskvinnslufyrirtæki sem hafa lagt eins mikla
áherslu á vöruþróun og nýsköpun á síðustu misserum.
Nú er svo komið að við horfum til vinnslu á hráefni sem
keypt er á erlendum mörkuðum. Við erum orðin hluti af
alþjóðavæðingunni, við kaupum fisk út um allan heim og
seljum hann hvert sem er.
Þannig er viðskiptaheimurinn
að breytast, flutningur á afurðum og hráefni er orðinn snar
þáttur í allri atvinnuuppbyggingu og örugglega sá þáttur
sem er hvað mest hamlandi á
Vestfjörðum til að stunda viðskipti með vörur sem þarf að
flytja um langan veg. Sem
dæmi þá kostar svipað að
flytja vöru frá Þingeyri til
Reykjavíkur eins og frá Rotterdam til Kína.“
– Það er svakalegt!
„Það er eitthvað verulega
bogið við þetta þó það megi

eflaust finna einhverjar skýringar á, en þetta er mjög alvarlegt fyrir atvinnustarfsemi
sem útheimtir að flytja hráefni
og afurðir til og frá svæðinu.“
– Þessi þáttur hefur líka farið einna hæst í umræðunni að
undanförnu um búsetuskilyrði
á Vestfjörðum.
„Þetta vegur geysilega þungt.
Það er alveg ótrúlegt að hér
skuli áherslan ekki vera lögð
á þungaflutninga með skipum,
því það er sennilega fátt sem
myndi þjóna svæðinu betur.
Bæði kæmi það út í betur verði
að ekki sé talað um hvernig
þungaflutningar fara með
vegina og þá slysahættu sem
af því skapast. Ég held að þeir
séu fáir Vestfirðingarnir, sem
hugsa skynsamlega, sem skilja
þá ráðstöfun að leggja af
strandsiglingar. Flutningskostnaður bara fyrir hráefni
og afurðir sem þurfa að fara í
gegnum frystihús Vísis hf á
Þingeyri er t.d. ekki undir 40
milljónum á ári. Þannig að
það er ekki spurning að fyrirtækið myndi styrkja rekstaröryggi sitt verulega með hagkvæmari flutningsleiðum.“

Sjávarútvegurinn
hafði vinninginn
– Þú hefur fengist við mjög
fjölbreytt verkefni, bæði hvað
snýr að vöruþróun, markaðssetningu og hreinlega uppfinningastarfsemi, hvaða menntun
ertu með?
„Það má segja að skólaganga mín hafi verið fremur
brokkgeng. Ég hugsaði nú
meira um það að tjútta og
djamma framan af heldur en
að læra. Ég fór þó í mennta-
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„Tækifærin eru út um allt og þá er kannski nærtækast að
horfa til ferðaþjónustu og ég held að það séu flestir sammála
um það. Þar þurfum við að taka okkur á varðandi þjónustustigið, án þess þó að tapa þeim sérkennum og sjarma sem er
hérna, sem er náttúran, mannlífið og einfaldleikinn.“
skóla og svo hélt ég til Danmerkur sem er alveg klassískt
fyrir fólk sem vill breyta eitthvað til og þar kláraði ég stúdent í verslunarskóla og fór svo
í viðskiptafræði sem ég kláraði aldrei. Svo mín skólaganga er nú bara svona. Síðan
hef ég starfað við ýmislegt og
öðlast reynslu á ýmsum sviðum, ég var til dæmis að vinna
töluvert í markaðsmálum og
textaskrifum á auglýsingastofum. Síðan var ég að vinna í
landbúnaðarráðuneytinu og
hjá Bændasamtökunum að
markaðsmálum, ég var framkvæmdastjóri þar í tveimur
nefndum hjá landbúnaðarráðuneytinu. Í Markaðsnefnd
landbúnaðarins en nefndin var
einskonar regnhlífarsamtök í
markaðssetningu á íslenskum
landbúnaðarvörum og einnig
fyrir Samstarfshóp um sölu
lambakjöts þegar sú nefnd var
stofnuð.
Síðan færi ég mig yfir til
Bændasamtakanna þar sem ég
var forstöðumaður Upplýsingaþjónustu landbúnaðarins.
Loks færði ég mig yfir í fiskinn. Ástæðan var kannski sú
að landbúnaður á Íslandi er
lítil atvinnugrein í samanburði
við sjávarútveginn. Þegar að
þegar ég var í þessum bransa
voru Íslendingar að framleiða
um 16.000 tonn af kjöti á ári á
meðan að við vorum að veiða
1,5-2,0 milljón tonn af fiski.
Mér fannst spennandi að færa
mig á milli, þar sem þarna var
miklu stærri bransi á ferðinni,
auk þess sem sjávarútvegurinn hefur ekki gengið eins
langt í vöruþróun og því margt
að læra af landbúnaðinum í
þeim efnum. Landbúnaður erlendis er svo langt kominn í
vöruþróun að það hefur verið
auðvelt að flytja inn þekkingu,
sem færa landbúnaðarafurðir
nær munni neytenda, á meðan
að í sjávarútveginum þá höfum við ekki getað sótt þessa
þekkingu svo mikið út fyrir
landssteinana. Þannig að við
höfum verið að flytja vöruna
út lítið unna í samanburði við
landbúnaðinn.“
– Það er samt óhætt að segja
að það hafi verið ólík öfl hér á
landi á bak við landbúnað
samanborðið við fiskiðnaðinn.
„Það má segja að miðað við
í Evrópu, sé allt í öfugum hlutföllum hér á landi. Erlendis er
landbúnaðarráðuneytið risastórt batterí og stór hluti af
sameiginlegum ráðstöfunartekjum Evrópusambandsins
fer til niðurgreiðslna á landbúnaðarvörum eins og hér, en
sjávarútvegsráðuneytin þar
eru einhvers staðar úti í horni
í landbúnaðarráðuneytunum.
Hér eru hlutföllin algjörlega
öfug. Sjávarútvegurinn er ekki
ríkisstyrktur, leyfi ég mér að

fullyrða og er Ísland eitt af
fáum löndum þar sem hann
hefur getað staðið undir sér
og rúmlega það. Hann er
miklu stærri atvinnugrein en
landbúnaðurinn og við virðumst hafa sæmileg tök á því
að stunda vistvænar veiðar og
hafa stjórn á okkar fiskstofnum til samanburðar við aðrar
þjóðir. Hvað sem má svo segja
um aðferðirnar í því, þá höfum
við náð að stunda betri fiskverndunarstefnu en aðrar
þjóðir.“
– Hvað er fólgið í starfinu
þínu í dag?
„Mitt hlutverk er fremur
einfalt, það gengur út á að
finna leiðir til að hámarka þá
arðsemi sem hægt er að ná út
úr fiskvinnslu á hverjum stað.
Við leitum leiða til að hámarka nýtingu sem best og
finna þá markaði og þær afurðir sem skila mestu til félagsins. Það hefur verið gaman að vinna í þessu enda eru
stjórnendur og eigendur félagsins framsýnir og áræðnir
við að reyna nýja hluti. Þá
virðist ríkjandi þróun í sjávarútvegi öll stefna í þá átt að
nýta hráefnið sem best. Það er
nú þannig hjá okkur að við
nýtum allt það hráefni sem
kemur inn í húsið til okkar og
búum til mannamat nánast úr
því öllu, en það er örlítið hlutfall sem fer í fiskimjöl.“

Í víking
„Því hefur verið þannig
farið með mig í gegnum tíðina
að á svona sjö ára fresti þá
virðist ég þurfa að prófa eitthvað nýtt, en núna held ég
kominn á þann aldur að ég
nenni því ekki lengur. Mér
finnst lífið ógurlega skemmtilegt og ég hlakka til að vakna
á hverjum morgni til að fást
við ný og spennandi verkefni,
enda er ég þeirrar gæfu aðnjótandi að þau eru öll skapandi.
Eitt af þeim gæluverkefnum
sem ég hef fyrir utan vinnuna
er að taka þátt í því að móta
framtíðarsýn fyrir Þingeyri og
taka þátt í því sem er að gerast
á Vestfjörðum.“
– Þú hefur til að mynda
verið að vinna að „Víkingaverkefninu“ svokallaða á
Þingeyri.
„Já, þetta er fjórða sumarið
núna sem við erum að vinna
að því. Það hefur allt saman
gengið vonum framar. Við
höfum verið að framkvæma
fyrir þá fjármuni sem okkur
hefur tekist að afla í formi
styrkja. Við höfum gert ýmislegt sýnilegt eins og víkingasvæðið á Þingeyrarodda, en
þar er risinn víkingahringur
með langeldi og sætum fyrir
alla íbúa þorpsins og rúmlega
það. Við erum einnig búin að
móta þarna landsvæði fyrir
krakka sem verður leiksvæði

í víkingastíl. Við höfum búið
til skjólveggi fyrir sölubúðir,
þar sem við erum að renna
stoðum undir það að handverksfólk hér á svæðinu geti
selt handverk sitt.“
– Hvernig hafa viðbrögðin
verið verkefninu verið hér?
„Þau hafa verið mjög góð.
Við höfum haldið nokkur
námskeið þar sem við höfum
fengið færustu leiðbenendur
á sínu sviði til að halda námskeið til dæmis í víkingabúningagerð. Þar er notast við
sömu efni og aðferðir og notast var við í gerð víkingabúninga á sínum tíma. Við höfum
verið með skógerðarnámskeið
þar sem við höfum búið til
skó í anda víkinganna, en til
þess fluttum við hingað erlendan sérfræðing. Við höfum
verið með námskeið í eldsmíði, skartgripagerð og þess
háttar. Einnig námskeið í litun
þar sem við lærðum að lita
efni úr þeim efnivið sem finna
má úti í náttúrunni. Við erum
langt frá því að vera hætt að
halda þessi námskeið, en þau
hafa kannski verið það í vinnunni sem hefur verið minna
sýnilegt, en er bara fjárfesting
í kunnáttu.“
– Er ekki stór hluti íbúa hér
sem á orðið víkingaklæðnað?
„Ég held að við getum sagt
að það sé svona milli 30 og 40
manns sem eiga búninga. Það
er mikil vinna sem liggur á
bak við það að gera svona
búning. Ég tala nú ekki um
spjaldvefnaðinn sem þarf til
að borðaskreyta fötin. En þetta
er afskaplega skemmtilegt.
Verkefnið er að stórum hluta
byggt á Gísla sögu Súrssonar

Víkingasvæðið á Þingeyri.
sem gerist auðvitað að miklu þau. Markmiðið er að félagið
leyti hér í firðinum. Maður eignist tvö víkingaskip sem
færist nær uppruna sínum í munu sigla hér um fjörðinn á
svona verkefni og gerir sér sumrin.“
– Hvað rúma þessi skip
betur grein fyrir hvaðan maður
er kominn, það er tilgangurinn marga?
„Þau taka 15-17 manns,
fyrir utan að renna fleiri stoðum undir atvinnulífið, því hvort fyrir sig. Innlögnin, sem
þetta er auðvitað menningar- margir hafa bölvað, kemur hér
að góðum notum þegar að
tengd ferðaþjónusta.“
– Sem er allavega eitt stær- farið verður að sigla skipunsta hugtakið í ferðaþjónustu í um, þá verður hægt að blússa
hérna inn fjörðinn. Ég hef
dag.
„Það virðist nú vera þannig sjálfur siglt töluvert á víkingaað fólk heimsæki ýmsa staði skipum þar sem við erum þáttvegna fornrar menningar og takendur í Evrópuverkefni
þeim anda sögunnar sem svíf- sem heitir EuroViking. Við
ur yfir vötnum. Við eigum höfum verið að senda krakka
okkar sögu sem mörgu fólki út á kostnað Evrópusambandsins undanfarin ár. Til að
finnst mjög merkileg.
Við erum að undirbúa það mynda fóru 10-11 krakkar út
núna að kaupa efni í fjögur í fyrrasumar sem sigldu með
víkingaskip. Það snýst auð- öðrum krökkum frá öðrum
vitað allt um að tryggja nægj- löndum innan Evrópusamanlegt fjármagn áður en við bandsins í hálfan mánuð.“
– Búa þau í skipunum?
förum af stað, því við höfum
„Nei, það er tjaldað í landi
aldrei farið fram úr fjárhagsáætlun. Fyrst öflum við fjár- og siglt á daginn. Þetta er mjög
magns síðan gerum við fram- spennandi og við komum til
kvæmdaáætlun og pössum með að halda áfram í þessu
okkur á að fara aldrei framyfir verkefni. Við höfum nokkur
og það hefur tekist og það saman siglt töluvert á víkingamun halda svoleiðis áfram, skipum til að undirbúa þessar
allavega á meðan að ég er ferðir. Félagið okkar er einn
formaður þarna. Við stöndum af stofnendum EuroViking og
nú á mörkum þess að geta ég sit þar í stjórn. Það er alveg
smíðað eitt víkingaskip í sum- sérstök tilfinning að sigla á
ar. Við ætlum þó að kaupa þessum skipum, því þetta eru
efni í fleiri skip, því það mun alveg ótrúlegir gripir. Víkinggera hvert skip mun ódýrara. arnir réðu höfunum hér í AtlNú undirbúum við að felld antshafi og sigldu eftir ánum í
verði fyrir okkur sérvalin tré í Rússlandi allt suður í MiðEistlandi til verksins. Við jarðarhaf. Víkingarnir höfðu
byggjum skipin eftir norskri svo mikla yfirburði á hafinu
fyrirmynd, með fólki hér á af því skipin sigldu svo hratt
staðnum, það eru tveir aðilar og því gátu þeir gert strandbúsettir hér á Þingeyri, sem högg áður en nokkur gat rönd
taldir eru hæfir til að byggja við reist. Það kom mér virki-

lega á óvart hversu mikil sjóhæfni er í þessum skipum, þau
bókstaflega svífa á vatninu í
góðum byr.
Í Roskilde sem er vinabær
Ísafjarðar eru stærstu víkingaminjar Danmerkur, sérstaklega hvað varðar skipin, því
þeir fundu svo mikið af skipum þar á hafsbotni. Þeir hafa
bjargað nokkrum þeirra af
hafsbotni og komið fyfir í veglegu víkingasafni auk þess að
smíða tugi nýrra víkingaskipa
að fornri fyrirmynd í ýmsum
stærðum, sem unnt er að sigla
um fjörðinn. Þar er einnig
skóli fyrir krakka sem hafa
flosnað upp úr öðrum skólum
eða þurfa einhverja félagslega
aðstoð. Þau aðstoða við smíði
skipanna og sigla þeim með
túrista. Við í áhugamannafélaginu okkar hér á Þingeyri,
höfum verið þarna og kynnst
þessu starfi og þekkingu, sem
mun nýtast okkur í framtíðinni. Eins og fyrr segir stefnum við á að koma okkur upp
tveimur víkingaskipum og
þeirri verkþekkingu sem þarf
til að smíða þau. Vonandi tekst
okkur að byrja í sumar og fara
langt með smíði fyrra skipsins
fyrir árslok. Skipið yrði smíðað á víkingasvæðinu og þá
getur fólk fylgst með smíði
þess, sem er áhugavert að verða
vitni að.“
– Hafið þið farið í eitthvað
kynningu á verkefninu?
„Þegar við lögðum upp með
verkefnið og gerðum rammaáætlun, þá var gengið út frá
því að það myndi taka um 510 ár að koma verkefninu á
það stig að það væri hægt að
blása í lúðra og bjóða fólki til
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20% aukning viðskiptavina

Fyrsta vínsmökkunarnámskeiðið heppnaðist vel

Fjöldi viðskiptavina Vínbúðarinnar á Ísafirði jókst um 20% milli
ára yfir páskahátíðina. Að sögn Snorra Grímssonar verslunarstjóra, varð töluverð minnkun í sölu í fyrra frá árinu áður, en í
ár virðast viðskiptavinir heldur betur hafa tekið við sér. Mestu
umferðina segir Snorri hafa verið á laugardag en þá var Vínbúðin opin milli kl. 11 og 14. Um tíma voru svo margir viðskiptavinir í versluninni að röðin stóð út um dyrnar og út á gangstétt.

veislu. Þetta miðaðist við að
við myndum sýna eitthvað
sem fólk yrði örugglega ekki
fyrir vonbrigðum með. Við
höfum vissulega fengið athygli og erum orðin töluvert
sýnileg, þó við séum alls ekki
búin að klára dæmið. Það er
mín skoðun og það þarf ekki
að vera að allir séu sammála
mér í því, en ég vil ekki bjóða
til veislu í fokheldu húsi. Ég
vil komast lengra þannig að
það verði komið meira líf á
staðinn. Þá erum við að tala
um fólk í víkingaklæðum,
handverksfólk að selja handverk og jafnvel að vinna það,
víkingaskipin að sigla um og
aðstaða fyrir krakka til að leika
sér, að þarna yrðu komnar
þingbúðir og safn, þ.e.a.s.
langhús, þannig að fólk geti
virkilega séð hvernig víkingarnir bjuggu. Þannig hefði
þetta virkilega menningarlegan tilgang. Þegar þessu marki
væri náð gætum við einnig
lánað svæðið út fyrir hátíðir
og ættarmót til að mynda, þó
svo að það sé þegar byrjað.
Auk þess langar okkur að hafa
öll íslensku húsdýrin á svæðinu, sem landnámsmennirnir
komu með. Víkingasvæðið er
einn þáttur af mörgum sem
við viljum koma á legg til að
renna styrkari stoðum undir
fjölbreyttara atvinnulíf hér á
svæðinu. Þá þarf náttúrulega
annað að haldast í hendur,
þjónusta þarf að vera fyrir
hendi eins og verslun, veitingasala og fyrirmyndar tjaldsvæði. Þetta bara tekur allt
sinn tíma, en þetta er allt á
réttri leið. Á meðan að við
erum ekki að flýta okkur of
mikið þá gerum við ekki alvarleg mistök og einn daginn
blásum við í lúðra og bjóðum
ferðamönnum einstaka upplifum á Þingeyri.
Við höfum látið hanna 11
söguskilti sem vísa til markverðra atriða úr Gísla sögu.
Þau eru teiknuð af Ómari
Smára og brotin um af Nínu
Ivanova. Þau eru á þremur
tungumálum og eru teiknuð
upp úr landslaginu þar sem
þau verða staðsett og vísa til
sögunnar á hverjum stað.
Hugmyndin er að setja skiltin
upp í sumar en þau verða staðsett á svæðinu frá Önundarfirði og suður í Reykhólasveit.“

Framtíð Þingeyrar
Nú ert þú með ýmsar hugmyndir um hvernig svæðið
megi blómstra enn frekar.
„Það er nú bara þannig að
þegar að maður er farinn af
stað með eitthvað verkefni
eins og víkingaverkefnið, þá
sér maður það að þetta hangir
allt saman. Víkingasvæðið er
háð því að aðrir þættir séu í

lagi, eins og til dæmis umhverfismálin, það hvernig
þorpið lítur út. Infrastrúktúrinn þarf að vera í lagi, þannig
að fólk sé ekki að koma hingað
til að fara aftur því það kemst
kannski ekki í verslun. Ósjálfrátt fer maður að spá í þessa
hluti, þó hlutverk víkingaverkefnisins sé fyrst og fremst
menningartengd ferðaþjónusta með hagsmuni þeirra sem
hér búa að leiðarljósi. Ég hef
út frá þessu skoðað svolítið
stóru myndina og samfélagið
í heild. Atvinnumálin skipta
hér öllu máli, því hér verður
auðvitað fólk að lifa og atvinnulífið hefur verið fremur
einhæft í þessum sjávarþorpum, enn sem komið er. Tækifærin eru út um allt og þá er
kannski nærtækast að horfa
til ferðaþjónustu og ég held
að það séu flestir sammála
um það. Þar þurfum við að
taka okkur á varðandi þjónustustigið, án þess þó að tapa
þeim sérkennum og sjarma
sem er hérna, sem er náttúran,
mannlífið og einfaldleikinn.
Við þurfum jafnframt fleiri
og fjölbreyttari atvinnutækifærim, svo að ungt fólk snúi
til baka að námi loknu, það er
kannski stóra málið. Ég hef
leyft mér að dunda við það að
spá í þá möguleika sem hér
eru. Verkefnið er að vega það
og meta mjög nákvæmlega,
hvaða lífsgæði eru hér til staðar sem ekki eru annars staðar
og þá er kannski nærtækast
að miða við höfuðborgarsvæðið. Ég vil bera svæðin
saman bæði huglægt og tölulega. Ég vil jafnframt kanna
hvað þurfi að gera hér til að
bæta lífsgæðin ennfrekar og
hvernig hægt væri að laða að
fleiri hingað til búsetu, sem
kæmu með atvinnutækifæri í
farteskinu. Heimurinn er að
breytast og það eru margir sem
geta unnið hvar sem er þrátt
fyrir þann veikleika sem samgöngur og flutningskostnaður
eru enn sem komið er. Það
fellur auðvitað einhver kostnaður á ferðalög, en það er
spurning hvort sá kostnaður
kemur ekki margfalt til baka
þegar borið er saman hversu
miklu ódýrara það er, þrátt
fyrir allt, að lifa hér en á höfuðborgarsvæðinu.
Fjögurra manna fjölskylda
í Reykjavík er alla vega að
greiða helmingi hærra verð
fyrir húsið sitt en hér og hún
þarf tvo bíla í stað eins hér.
Foreldrar þurfa svo að skutla
börnunum út um allar trissur í
tómstundastarf. Hér þarf fólk
ekki að eyða öllum þessum
tíma úti í umferðinni og getur
þar af leiðandi átt meiri tíma
saman. Hér getum við sett
börnin okkar í góðan grunnskóla þar sem bekkirnir eru
miklu minni en á höfuðborg-

Mikil ánægja var með vínsmökkunarnámskeið sem haldið var í salarkynnum
Skrifstofuhótelsins á Ísafirði á dögunum að því er fram kemur á heimasíðu þess.
Færri komust að en vildu, en um var að ræða fyrsta námskeiðið að þessu tagi á
Ísafirði. „Góð stemning var í hópnum á námskeiðinu og flestir ef ekki allir fóru
heim með mikinn fróðleik um rauðvín“, segir á skrifstofuhotel.is. Stefnt er að
því að vera með annað námskeið í haust og bjóða þá upp á flóknari tegundir af
rauðvíni eða jafnvel hvítvíns- eða kampavínssmökkun.

Ein af siglingum Þórhalls á víkingaskipum, en þarna siglir hann frá Þýskalandi til Póllands árið 2005.
arsvæðinu og gegnsæið er það vinna hér. Ég hef alltaf ferðast suður hátíðinni sem haldin var komnunaráráttu, en það gengur ekki í svona litlu samfélagi.
mikið að það sést ef börnin mikið og hef mjög gaman að í Sindrabergi á Ísafirði.
„Ég var svo feiminn að Hún er eitt af því sem ég hef
verða fyrir einelti í stað þess því að kynna mér aðra mennað vera í 1000 manna skóla ingu. Því lengra sem ég fer þá koma fram hér fyrst. Það er náð að losna við með að flytja
þar sem enginn tekur eftir finnst mér ég kunna betur að svo merkilegt, mér finnst svo hingað, maður þarf ekki að
neinu. Við þekkjum að mjög meta það sem ég hef hér á sem ekkert tiltökumál að tala vera á heimsmælikvarða.
Eitt af þeim frábæru lífslitlu leyti þá vágesti sem of- Íslandi. Það er oft þannig að fyrir framan annað fólk, en að
beldi og fíkniefnaneysla eru það sem manni finnst sjálfsagt koma fram með gítarinn og gæðum við að búa hér er að
og við erum ekki að upplifa í sínu heimalandi er það svo flytja eitthvað sem ég hef gert, ég hef fengið að kynnast fólki
þá mengun sem fylgir borgar- alls ekki þegar maður fer eitt- gerði mig agalega stressaðan. sem ég hefði aldrei kynnst
Ég hef þó náð að komast yfir annars staðar. Út af návíginu í
lífinu. Hér er stressið einnig hvað annað.“
miklu minna. Ég hef margoft
– Hvað með áhugamál utan það að mestu, mér fannst þetta samfélaginu, fer maður í gegnupplifað það á sjálfum mér, samfélagsstarfsins og ferða- bara svo mikil afhjúpun. Lög- um svo margt og hittir svo
in voru ekki beinlínis samin marga, síðan myndast tengsl
því þegar ég er búinn að vera laganna?
í Reykjavík í 2-3 daga þá er
„Mér finnst mjög gaman að fyrir aðra, þau voru bara samin sem hefðu kannski hefðu ekki
ég farinn að þrá að komast lesa og les töluvert mikið. Ég fyrir mig og þegar ég var allt í annars gerst. Mínar kröfur á
heim.“
hef líka mjög gaman að tón- einu kominn upp á svið og þá sem ég vel mér til að umátti að flytja þetta fyrir aðra gangast eru fyrst og fremst sú
list.“
Frelsi til að vera
– Þórhallur spilar sjálfur á þá var þetta allt í einu svo að fólk sé einlægt, heiðarlegt
„Mér finnst ég ekki einangr- gítar og kom til að mynda persónulegt. Sennilega var ég og hjartahlýtt, allt annað er
aður hér, það er frjálst val að fram á fyrstu Aldrei fór ég nú líka með einhverja full- bara bónus.“ – annska@bb.is

Ef þér finnst þú hafir reynt allt,
en átt enn í vanda með mat!
· Ef þú hefur árangurlaust farið í megrun!
· Ef þú borðar þegar þú vilt ekki borða!

einföld kolvetni eða annan mat, hveru mikið
sem þú reynir!

· Ef þér finnst þú hafir reynt allt, án árang· Ef þú borðar til að takast á við stress og urs!
erfiða líðan!
· Ef eitthvað af þessu framantöldu á við þig
· Ef þú getur ekki hætt að borða sykur, þá getur verið að við getum hjálpað þér!
GSA (GreySheeters Anonymous) er hópur fólks sem hefur
leyst vandamál sín tend mat. Við bjóðum upp á félagsskap þar sem
þú getur deilt reynslu þinni og fengið þann stuðning sem þú þarft.
Ísafjarðardeild GSA heldur fundi sína í AA húsinu við Eyrargötu á fimmtudögum kl. 20:30
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Ingibjörg María í skólastjórastarf?

Vill byggja sumarhús í Fljótavík

Sigrún Vernharðsdóttir á Ísafirði hefur sótt um byggingarleyfi til umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar fyrir 65 m² sumarhúsi á lóð Geirmundarstaða í Fljótavík. Með umsókn
liggja fyrir afstöðumynd, uppdráttur af húsinu, þinglýst skipatyfirlýsing og yfirlýsing um
heimild til byggingar á jörðinni að Geirmundarstöðum. Umhverfisnefnd leggur til við
bæjarstjórn að leitað verði heimilda Skipulagsstofnunar til að veita byggingarleyfi með
vísan til bráðabirgðaákvæðis skipulags- og byggingarlaga. Umhverfisnefnd bendir á að
fullnaðar byggingarnefndarteikningar þurfi að liggja fyrir áður en byggingarleyfi er veitt.

Ingibjörg María Guðmundsdóttir, forstöðumaður
Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar er á
meðal umsækjenda um stöðu skólastjóra Þjórsárskóla í Skeiða- og Gnjúpverjahreppi. Átta
umsækjendur voru um stöðuna og hefur skólanefnd hreppsins ákveðið að ræða frekar við þrjá
umsækjendur, þá.m. Ingibjörgu Maríu.

Atvinnutekjur af fiskveiðum á Vestfjörðum lækkuðu um 36% á sjö árum
Atvinnutekjur af fiskveiðum á Vestfjörðum lækkuðu
um 36% frá árinu 1998 til
2005. Á árinu 1998 voru atvinnutekjur í fiskveiðum um
2, 273 milljónir eða um 9,16%
af heildaratvinnutekjum atvinnugreinarinnar á landinu
öllu. Atvinnutekjur af fiskveiðum voru hins vegar einungis 1,463 á árinu 2005 eða
um 9,99% af heildaratvinnu-

tekjum landsins.
Atvinnutekjur af fiskveiðum á Íslandi hafa haldist
óbreyttar í krónutölu á tímabilinu 1998-2005 og því má
segja að ef Vestfirðir hefðu
haldið hlut sínum í greininni
hefðu atvinnutekjur verið um
453 milljónum hærri á árinu
2005. Þá fækkaði starfandi einstaklingum í fiskveiðum í
fjórðungnum um 47% á sama

tímabili. Árið 1998 voru 860
einstaklingar sem störfuðu við
fiskveiðar á Vestfjörðum en
6,710 á landinu. Til ársins
2005 fækkaði þeim sem starfa
við atvinnugreinina um 34%.
Tölurnar eru fengnar úr
gagnagrunni Hagstofu Íslands
og Fiskistofu en þær er að
finna í greinargerð Ísafjarðarbæjar um þróun sjávarútvegs
á undanförnum árum.

Ekki gert ráð fyrir nýrri líkamsræktarstöð á Ísafirði
Bæjarfulltrúar Í-listans segja
þriggja ára áætlun bæjarsjóðs
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans fyrir árin 2008-2010 ekki
vera nothæfa sem stefnumótun fyrir bæjarsjóð. Sátu þeir
því hjá við afgreiðslu áætlunarinnar og lögðu fram eftirfarandi bókun:
„Bæjarfulltrúar Í-lista lýsa
því yfir, að þriggja ára áætlun
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og
stofnana hans 2008-2010, sem
nú er lögð fyrir bæjarstjórn er
marklítið plagg, sem ekki er
nothæft sem stjórntæki eða
sem stefnumótun fyrir bæjarsjóð. Áætlunin gerir ekki ráð
fyrir veigamiklum stefnumiðun, sem fram koma í meirihlutasamkomulagi Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks eða
viðhaldsframkvæmdum, sem
nauðsynlegar eru samkvæmt
úttekt bæjartæknifræðings.
Ekki er gert ráð fyrir nýrri
sundlaug- og líkamsræktarstöð á Ísafirði, svo dæmi sé

Bæjarfulltrúar Í-listans sátu hjá við afgreiðslu þriggja ára áætlunar
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og stofnana hans fyrir árin 2008-2010.
Halldór Halldórsson, bæj- á síðasta fundi bæjarstjórnar.
nefnt. Vegna þessa sjáum við
okkur ekki fært að taka af- arstjóri, gerði grein fyrir 3ja Að loknum umræðum var
stöðu til málsins og sitjum hjá ára áætlun bæjarsjóðs Ísa- áætlunin samþykkt með fjórfjarðarbæjar og stofnana hans um atkvæðum gegn engu.
við afgreiðslu þessa.“

Rafvirki
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framleiðslustarfa á verkstæði okkar að Sindragötu 57. Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum, reglusemi og árverkni í hvívetna. Í boði er framtíðarstarf
fyrir góðan einstakling.
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl
nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Upplýsingar um starfsemi 3X Technology
er að finna á vefsíðu fyrirtækisins, www.
3xtec.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar G. Magnússon (ggm@3xtec.is). Vinsamlegast sendið ferilskrár ásamt meðfylgjandi gögnum á framangreint netfang.
Einnig má senda gögn í pósti eða leggja
þau inn á skrifstofu okkar að Sindragötu
5, á Ísafirði.

Engin einhlít skýring á góðri þorskveiði
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar
segir ekki neina einhlíta skýringu á góðri þorskveiði undanfarið. Á dögunum skoraði
stjórn Strandveiðifélagsins
Króks á Tálknafirði á sjávarútvegsráðherra að auka þorskkvótann um 25-30 þúsund
tonn, auk þess sem hagsmunaaðilar hafa farið þess á leit við
Hafrannsóknastofnun að rannsakað verði hvaðan allur fiskurinn komi. Í samtali við vef
Fiskifrétta, skip.is, segist Jóhann fagna góðum aflabrögð-

um undanfarið, en minnir á
að aukning í þorskveiði geti
átt sér ýmsar orsakir. Þá bendir
Jóhann á að tíðin hafi verið
sjómönnum erfið fyrr í vetur
og að þeir sem stunda þorskveiðar viti að oft veiðist vel
eftir ótíð.
„Önnur skýring getur verið
sú að þorskurinn gefi sig
hreinlega óvenjuvel um þessar
mundir líkt og gerðist skömmu
fyrir síðustu aldamót. Umhverfisaðstæður geta verið
þannig að þorskur veiðist betur án þess að fiskunum hafi í

raun fjölgað í sjónum. Við
verðum líka að hafa í huga að
fyrir síðustu aldamót komu
upp þokkalegir árgangar sem
í samræmi við okkar spár eru
að skila sér inn í veiðina á yfirstandandi vertíð. Alvaran í
málinu er aftur á móti sú að
sumir árgangarnir þar á eftir
eru mjög slakir, einkum 2001
og 2004 árgangarnir. Það eru
þeir sem við byggjum framtíðina á og við verðum að taka
tillit til þess í okkar tillögum,”
segir Jóhann.
,,Við verðum líka að gera

okkur grein fyrir því að ekki
er endilega beint samband
milli stofnstærðar og þess sem
veiðist. Tiltölulega lítil stækkun stofns getur skilað sér í
mikilli veiði. Hafrannsóknastofnunin hefur gert ráð fyrir í
áætlunum sínum að veiðistofninn hafi verið að stækka
um 25 til 30% á síðastliðnum
áratug. Það munar um minna
og ekkert skrítið að menn
verði varir við aukinn fisk.
Náttúruleg afföll á þorski eru
mjög lítil eftir að hann nær
eins til tveggja ára aldri og

því ekkert tilefni til að rjúka
til þótt vel aflist um stundarsakir. Það er líka mikilvægt
að fiskurinn fái að vaxa og
dafna og ná þeirri stærð sem
gefur mest af sér.“
Í máli Jóhanns kemur fram
að Hafrannsóknastofnunin sé
ekki enn búin að rannsaka
hvaða þorskur það sé sem
veiðist mest af um þessar
mundir. ,,Stofnunin hefur
undanfarið tekið gríðarlega
mikið af sýnum úr afla sjómanna, m.a. til aldursgreiningar. Þá er nýlokið árlegri

stofnmælingu botnfiska, s.k.
togararalli, og yfir stendur
netarall á hrygningarþorski á
grunnslóð. Rannsóknir á öllum þessum gögnum standa
sem sagt yfir og niðurstöður
þeirra verða hafðar til hliðsjónar ásamt öðrum gögnum
þegar kemur að því að veita
veiðiráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár. Við ætlum líka að
skoða hvort hér geti verið um
göngu af Grænlandsþorski að
ræða en hvort svo er verður
ekkert fullyrt um á þessu stigi.“
– tinna@bb.is
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Herdís Sæmundardóttir
– öðru sæti á lista Framsóknarflokks í NV-kjördæmi
Gera þarf fyrirtækin
samkeppnishæf
– Hvernig telur þú að ríkisvaldið geti komið að því að
efla atvinnulíf á Vestfjörðum?
„Meginhlutverk hins opinbera gagnvart atvinnulífi á
Vestfjörðum sem og á landinu
öllu er að skapa umhverfi og
aðstæður sem gera fyrirtækin
í landinu samkeppnishæf.
Með tilliti til þessa er mikilvægt að bæta samgöngur og
fjarskipti og ekki síst að efla
sveitarstjórnarstigið, bæði
fjárhagslega og stjórnsýslulega, þannig að það sé í stakk
búið að taka við fleiri verkefnum. Hvað varðar sértækar
aðgerðir gagnvart landsbyggðinni finnst mér fyllilega koma
til greina að jafna flutningskostnað fyrirtækja og nýta
auðlindagjald í sjávarútvegi í
þágu atvinnulífsins á landsbyggðinni. Þegar horft er til
Vestfjarða sérstaklega finnst
mér mikilvægt að setja á stofn
sjálfstæðan háskóla sem, auk
grunnnáms í hug- og raunvísindum, byggi á styrkleikum
svæðisins eins og t.d. rannsóknum á sviði þorskeldis,
veiðarfæra og haf- og loftslagsrannsókna svo dæmi séu
tekin. Góð fyrirmynd að slíkum háskóla, sem byggir á og

nýtir styrkleika síns svæðis,
er Háskólinn á Svalbarða. Þar
stunda nú um 350 manns nám
og u.þ.b. helmingur þeirra eru
útlendingar.
Það er mín sannfæring að
gott aðgengi að menntun á
öllum skólastigum sé ein meginforsenda þess að samfélög
geti þróast og þroskast í takt
við þær öru breytingar sem
eiga sér stað í okkar vestræna
heimi. Atvinnulífið er sífellt
að verða flóknara og tæknivæddara og það er afar mikilvægt að byggðarlög á landsbyggðinni líkt og á höfuðborgarsvæðinu geti mætt þörfum
þess um menntað starfsfólk,
auk þess sem hærra menntunarstig styður allt nýsköpunarog þróunarstarf.
Ég vil líka minna á Vaxtarsamning Vestfjarða sem óðum
er verið að hrinda í framkvæmd. Hann tekur til fjölmargra verkefna á þeim þremur sviðum sem skilgreind eru,
en það eru sjávarútvegs- og
matvælaverkefni, mennta- og
rannsóknarverkefni og verkefni í ferðaþjónustu. Þótt vaxtarsamningurinn einn og sér
bjargi ekki atvinnuástandinu
á Vestfjörðum, er hann mikilvægt tæki til að þróa áfram
hugmyndir fólks að nýjum atvinnutækifærum. Hugmyndafræði svona samnings byggist

Undanfarnar vikur hefur Bæjarins
besta verið að grennslast fyrir um
skoðanir þeirra sem fara fyrir stjórnmálaflokkunum sem bjóða fram í
Norðvesturkjördæmi, á þeim málefnum sem helst hafa brunnið á Vestfirðingum undanfarin misseri, ár og
áratugi jafnvel. Búið er að ræða við
Sturla Böðvarsson, Sjálfstæðisflokki,
Guðbjart Hannesson, Samfylkingu,
Jón Bjarnason, hjá Vinstri Grænum
og nú er röðin komin að Herdísi
Sæmundardóttur, sem skipar annað
sætið hjá Framsóknarflokknum í
kjördæminu.
á því að nýta þekkingu og
styrkleika einstakra þátttakenda í viðkomandi verkefnum
og skapa vettvang fyrir samstarf sveitarfélaga, fyrirtækja,
stofnana, einstaklinga og félagasamtaka. Fyrirmyndir að
vaxtarsamningum af þessu
tagi eru margar og þeir eru
viðurkennd aðferð til að fá
heimamenn á viðkomandi
svæðum til að byggja upp atvinnulífið innan frá, ef svo
má að orði komast og stuðla
þannig að sjálfbæru samfélagi.
Svo tel ég auðvitað gríðar-

lega mikilvægt að sveitarfélögin á Vestfjörðum stækki
enn frekar og efli sína stjórnsýslu, þannig að þau séu betur
í stakk búin að taka við nýjum
verkefnum. En það er ekki
nóg að efla bara stjórnsýsluna,
það þarf líka að skapa þeim
meira og öruggara svigrúm til
að efla sína tekjustofna. Jafnframt verður að vinna mun
markvissar að því flytja störf
á vegum ríkisins út á landsbyggðina. Ný verkefni í stjórnsýslunni, hvort sem þau eru á
vegum ríkis eða sveitarfélaga,
draga að sér nýtt fólk með
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margþætta menntun sem skapar meiri fjölbreytni, en það er
einmitt fjölbreytnin í atvinnulífinu sem skiptir einna mestu
máli. Gott dæmi um stofnun
sem getur vaxið og dafnað og
dregið að sér fólk með ólíkan
bakgrunn er Fjölmenningarsetrið á Ísafirði.
Það er svo auðvitað nauðsynlegt að ítreka að góðar og
greiðar samgöngur og fjarskipti skipta höfuðmáli fyrir
vöxt og viðgang atvinnulífsins
hvort sem það er hér á Vestfjörðum eða annars staðar á
landsbyggðinni.“

Kollsteypa
fiskveiðistjórnunar
myndi setja mörg
byggðarlög í hættu
– Sérðu fyrir þér breytingar
á fiskveiðistjórnunarkerfinu á
næstu árum, og hverjar þá?
„Ég sé nú ekki fyrir mér að
farið verði í neinar stórbreytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Núverandi kerfi hefur
verið við lýði síðan í upphafi
9. áratugarins og allan þennan
tíma hafa ekki komið fram
aðrar raunhæfar hugmyndir
um stjórnkerfi fiskveiða.
Menn verða að hafa í huga að
kerfið var upphaflega sett á til
að hafa stjórn á veiðinni. Á
fyrstu árum þess var þorskafli
á bilinu 350-400 þúsund tonn
en er nú komin niður fyrir
200 þúsund tonn. Þetta er því
takmörkuð auðlind og mikilvægt að hún skili samfélaginu
í heild hámarksávinningi. Það
tel ég að hún geri í dag og ekki
skynsamlegt að ráðast í stórvægilegar breytingar sem rýra
myndi afkomumöguleika þeirra
fyrirtækja sem hafa komið sér
fyrir í greininni og eru mörg
hver í félagslegri eigu fjölda
fólks á viðkomandi svæðum.
Einhver kollsteypa í þessum
efnum myndi því augljóslega
setja mörg byggðarlög á
landsbyggðinni í hættu og það
getur ekki verið tilgangur
þeirra sem breyta vilja kerfinu
í grundvallaratriðum. Ég tel
þó að þróa megi byggðakvótakerfið áfram og tryggja
betur að það nýtist sem best
þeim sjávarbyggðum sem
mest þurfa á því að halda og
að línuívilnun sé af hinu góða
og sem eigi að viðhalda.

Af og frá að við
höfum verið beinir
gerendur í stríðinu
– 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 taldi og tel enn að rangt
hafi verið staðið að ákvörðun
um stuðning Íslands við innrásina í Írak. Ákvörðun sem
þessa á ekki að taka nema í
fullu samráði við lögmætar
stofnanir eins og utanríkismálanefnd Alþingis. Ég tel
líka að þessi ákvörðun hafi
sært vitund okkar Íslendinga

sem friðelskandi þjóðar og
truflað sjálfsmynd okkar. En
þrátt fyrir að þessi ákvörðun
hafi verið röng, er nauðsynlegt
að við Íslendingar skorumst
ekki undan þeim skuldbindingum sem við höfum tekið á
okkur gagnvart enduruppbyggingu og neyðarhjálp í
þessu stríðshrjáða landi. Ég
verð líka að viðurkenna að
mér finnst aðkoma Íslands að
þessari innrás oft máluð æði
sterkum litum og stjórnarandstaðan tala eins og við hefðum
verið beinir gerendur í stríðinu, sem er auðvitað af og
frá.“

Háskólaþróun
er driffjöður
framþróunar
– Hvernig sérðu fyrir þér
uppbyggingu menntamála í
fjórðunginum á næstu árum –
með sérstakri áherslu á háskólauppbyggingu á Ísafirði
og framhaldsskólauppbyggingu á suðurfjörðunum.
„Eins og ég sagði hér að
framan tel ég afar mikilvægt
að byggður verði sjálfstæður
háskóli á Ísafirði sem byggi á
sérstöðu svæðisins og taki mið
af þeirri þekkingu sem fyrir er
á Vestfjörðum. Við sjáum
hvernig samfélögin í kring um
þá háskóla sem fyrir eru í kjördæminu hafa tekið kipp í allri
uppbyggingu, bæði í atvinnulífi og búsetu fólks. Það er
engum vafa undirorpið að
uppbyggingin á Bifröst og á
Hvanneyri hefur skipt sköpum
fyrir búsetu og lífsgæði á þessum svæðum. Sem fyrrverandi
formaður skólanefndar Hólaskóla og núverandi fulltrúi í
háskólaráði Hólaskóla – Háskólans á Hólum, eins og hann
heitir nú, hef ég haft mikil
tækifæri til að fylgjast með
þróun skólans og tekið þátt í
uppbyggingu hans. Ég er
sannfærð um að háskólamenntun er driffjöður framþróunar og gegnir lykilhlutverki í nýsköpun og rannsóknum. Ég tel líka nauðsynlegt
að byggja upp framhaldsskóla
á sunnanverðum Vestfjörðum
sem jafnframt taki mið af
þeirri sérstöðu og sérþekkingu
sem þau svæði búa yfir. Í
þessu samhengi er jafnframt
nauðsynlegt að byggja upp og
treysta fjarkennslustöðvar,
þannig að nemendur geti með
auðveldum hætti sótt sér
menntun í fögum sem ekki
eru kennd í þeirra heimaskólum. Framhaldsskólarnir eiga
að vera hluti af nærþjónustunni, þannig að unga fólkið
geti sótt sér framhaldsskólanám sem næst heimabyggð.
Það eru sjálfsögð mannréttindi
í dag.“

Afar brýnt að leiðrétta alla tvísköttun
– 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?
„Að sjálfsögðu vil ég og
mun vinna að bættum kjörum
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þessara þjóðfélagshópa sem
og allra annarra. Kjörum og
aðstæðum þeirra hópa sem um
er spurt má skipta í tvennt.
Annars vegar fjárhagslegum
og hins vegar félagslegum.
Hvað fjárhagslegan stuðning varðar þá er leiðarljósið
að deila opinberum fjármunum þannig að þeir tryggi sérstaklega hag þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Tekjutengingar sem og aðrir þættir sem
ætlað er að beina fjármunum
sérstaklega til þeirra sem verst
eru settir þurfa að vera vel
ígrundaðir, réttlátir og sanngjarnir til að um þá myndist
sátt. Stjórnvöld og lífeyrissjóðir þurfa að vinna sameiginlega og á metnaðarfullan
hátt að því að leysa vanda
þeirra sem komu annað hvort
seint inn í lífeyrissjóðakerfið
eða vegna áfalla sem orðið
hafa til þess að takmarka lífeyrissjóðsréttindi á einhvern
hátt. Afar brýnt er einnig að
leiðrétta alla tvísköttun sem
eldra fyrirkomulag skattheimtu af greiðslum í lífeyrissjóði hefur haft í för með sér.
Ég tel jafnframt afar mikilvægt að standa vörð um hið
félagslega kerfi húsnæðislána
til almennings sem tryggir að
landsmenn, ekki síst unga
fólkið, hafi aðgang að hagkvæmasta lánsfjármagni hverju
sinni. Það er grundvallaratriði
að Íbúðalánasjóður fái áfram
að starfa sem opinber lánastofnun sem tryggir lánveitingar til húsnæðiskaupa óháð
búsetu og efnahag. Þess má
líka geta að með tilvist Íbúðalánasjóðs er verið að skapa
ákveðna samkeppni við almennar lánastofnanir um húsnæðislán. Í þessu sambandi
vil ég nefna að ég tel mikilvægt að ráðist verði í sérstakt
átak í uppbyggingu þjónustuíbúða og hjúkrunaríbúða fyrir
aldraða.
Hvað félagslega þáttinn
varðar vil ég segja þetta:
Grunngildi og grundvallarstefna Framsóknarflokksins
byggir m.a. á samvinnuhugsjóninni, félagslegu réttlæti og
jöfnuði sem og á öðrum félagslegum gildum. Félagslegur stuðningur á að mínu mati
að taka mið af þessum þáttum.
Þetta eru jafnframt þau gildi
sem ég vil hafa að leiðarljósi í
lífinu. Þar af leiðir mun ég
ávallt leitast eftir því að tryggja

að allir þjóðfélagshópar hafi
tækifæri og aðgang til að njóta
félagslegrar þjónustu og afþreyingar sem fullnægir mismunandi þörfum og uppfyllir
fjölbreyttar væntingar einstaklinganna. Við verðum þó
að hafa í huga að samfélagið
tekur örum breytingum og það
er alveg eins með þetta og
annað – við þurfum sífellt að
leita nýrra leiða til að mæta
nýjum óskum og þörfum íbúanna. Við ljúkum aldrei verkefninu í eitt skipti fyrir öll.
Forgangsatriði í þessum
efnum er að þau sveitarfélög
sem hafa áhuga á að taka yfir
þessa málaflokka frá ríki fái
til þess tækifæri. Nærþjónusta
sem þessi verður markvissari
og betri með því móti. Ég vil
einnig að embætti umboðsmanns fyrir þessa hópa verði
stofnað til að standa vörð um
að málefni þeirra og réttindi.
Aðalatriðið og útgangspunkturinn er að vinna þessi
mál í fullri samvinnu við fólkið. Það er grundvöllur þess að
um þau ríki samhugur og sátt.
“

Afar mikilvægt að
tengja suðurfirðina
við norðurfirðina
– Hver eru forgangsatriði í
samgöngumálum á Vestfjörðum, að þínu mati?
„Hvað samgöngur á Vestfjörðum varðar, þá vil ég
leggja höfuðáherslu á jarðgöng á milli Bolungarvíkur
og Ísafjarðar. Hins vegar er
svo að mínu mati afar mikilvægt að ráðast í framkvæmdir
sem miða að því að tengja
suðurfirðina við norðurfirðina. Það er lykilatriði að
treysta samgöngur á milli þéttbýlisstaða þannig að raunverulega sé hægt að tala um
stærri þjónustu- og atvinnusvæði. Betri samgöngur innan
svæðisins í heild munu styrkja
alla innviði samfélagsins og
skapa meiri sóknarfæri í atvinnumálum sem og auka
jafnræði með íbúum. Þverun
Mjóafjarðar og vegur um
Arnkötludal mun einnig verða
mikil samgöngubót og stytta
leiðina á milli norðanverðra
Vestfjarða og Reykjavíkur
talsvert“, segir Herdís Sæmundardóttir.
– eirikur@bb.is

Starfskraftur
óskast í prófgæslu
Háskólasetur Vestfjarða óskar eftir starfskrafti í maí til að sinna prófyfirsetu. Um er
að ræða 2-3 vikna tímabundið starf, nokkra
tíma á dag.
Áhugasamir hafi samband við þjónustuog kennslustjóra í síma 450 3041 eða í
tölvupósti á marthalilja@hsvest.is.

Aðalsafnaðarfundur
Aðalsafnaðarfundur Ísafjarðarkirkju verður haldinn í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju
mánudagskvöldið 30. apríl kl. 20:00.
Skýrsla stjórnar og reikningar, kosningar
og önnur mál eru á dagskránni. Öll sóknarbörn velkomin.

Nú er hægt að gerast áskrifandi
af netútgáfu BB. Hafið samband
við Sigurjón í síma 456 4560.
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Sundahöfnin á Ísafirði.

Fiskveiðikvóti Vestfirðinga
hefur nær tvöfaldast frá 2001
Fiskveiðiheimildir á Vestfjörðum hafa nær tvöfaldast í
tonnum talið síðan um aldamótin. Þá höfðu þær lækkað
um rúman helming frá árinu
1991, þegar lög um kaup og
sölu á kvóta gengu í gildi.
Samkvæmt upplýsingum um
veiðiheimildir, sem Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) hefur tekið
saman, var Vestfirðingum
heimilt að veiða um 54 þúsund
þorskígildistonn árið 1991.
Það voru tæp 15,5 prósent af
heildarafla fiskveiðiflotans.
Árið 2001 hafði talan lækkað
í rúm 22 þúsund tonn og nam
aðeins um átta prósentum af

heildarafla.
Á núverandi fiskveiðiári er
Vestfirðingum hins vegar
heimilt að veiða tæpt 41 þúsund þorskígildistonn, sem er
nær tvöföldun síðan fyrir sex
árum. Eru það tæp tólf prósent
af heildarafla sem heimilt er
að veiða.
Þorskígildistonn er það
aflamagn eða veiðikvóti af tiltekinni tegund sem telst jafnverðmætt og eitt tonn af þorski.
Björn Jónsson hjá kvótamiðlun LÍÚ segir kvótann hafa
verið seldan grimmt frá Vestfjörðum í upphafi, þegar lög
um kvótasölu tóku gildi. „Síðan kveiktu menn á því að það

þyrfti að hafa varanlegar
veiðiheimildir, og hafa þeir
verið að kaupa kvótann til
baka undanfarin ár.“ Hann
segir fyrirtæki í bæjarfélögum
á borð við Flateyri og Bolungarvík hafa verið sérstaklega
dugleg að bæta við sig veiðiheimildum. „Þeir sem ætla að
vera áfram í þessari grein
halda áfram að kaupa, en
annars er erfitt að segja til um
hvað gerist í þessum bransa.“
Agnar Ebenesersson, framkvæmdastjóri útgerðarinnar
Bakkavíkur hf. í Bolungarvík,
segist vissulega hafa tekið
eftir því að fyrirtæki á svæðinu
hafi verið að kaupa til sín

kvóta. Þó sé hæpið að tala um
að kvótinn sé aftur kominn
vestur því hlutirnir geti breyst
á skömmum tíma. „Það er
margt sem veldur þessari
aukningu undanfarin ár. Menn
koma inn á markaðinn og
reyna að byggja sig upp, en
svo gengur það kannski ekki
og þeir koma sér út aftur. Þetta
er sveiflukennt.“
Hann segist ekki hafa trú á
því að veiðiheimildirnar fari
aftur upp í þau 55 þúsund
þorskígildistonn sem þær voru
í árið 1991. „Það er frekar að
þær fari aftur til baka, kvótinn
er orðinn svo rosalega dýr.“
Frá þessu var greint á visir.is.

Fulltrúar Birnis og HG við Framnesið.

Birnir ehf. í Bolungarvík kaupir Framnesið
Útgerðarfélagið Birnir ehf.
í Bolungarvík hefur fest kaup
skuttogaranum Framnesi ÍS708. Framnesið var í eigu
Hraðfrystihússins Gunnvarar,
en það hefur legið við bryggju
síðan árið 2005, er HG hætti
veiðum og vinnslu á rækju.
Jón Guðbjartsson, útgerðarstjóri hjá Birni ehf., segir að
gert sé ráð fyrir að Framnesið
fari á rækjuveiðar, og verði á
rækju fram á haust. Þá verður
athugað með að fara á bolfisk-

veiðar.
„Við komum til með að leita
eftir hagkvæmasta verðinu
sem við getum fengið fyrir
rækjuna, en helst viljum við
auðvitað að það verði hér á
svæðinu,“ segir Jón, en hann
bætir því við að enn sé ferlið
ekki komið svo langt og að
það verði tekið í hægum skrefum. Jón segir að hjá útgerðinni
ríki mikil bjartsýni vegna
kaupanna og að þar á bæ séu
menn trúaðir á að þau skili

einhverju. Kristján G. Jóhannsson, stjórnarmaður HG,
segir að hjá fyrirtækinu ríki
ánægja með söluna, enda
gaman þegar skip haldast á
heimaslóðum.
Framnesið var smíðað í
Noregi árið 1973 og var eitt af
fimm skuttogurum sem komu
til Vestfjarða á sama tíma. Það
var Fáfnir á Þingeyri sem gerði
Framnesið út í fyrstu, en það
hefur verið á Ísafirði síðan
1993.
– tinna@bb.is
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Sigurvegari Vasagöngunnar í Svíþjóð tekur þátt í Fossavatnsgöngunni
Nú líður óðum að Fossavatnsgöngunni, en hún fer
fram 28. apríl. Brautarstjórar
könnuðu aðstæður á keppnisleiðinni í dymbilvikunni og
kom í ljós að snjóalög eru
með ágætum. Skráning í

gönguna er komin í fullan
gang og hafa þegar um 40
manns skráð sig í lengstu
vegalengdina, 50 km. Af þessum hópi er um helmingur útlendingar. Skráning í styttri
vegalengdirnar byrjar einnig

Oskar Svärd, sigurvegari í Vasagöngunni 2003, 2005 og
2007 verður á meðal keppenda í Fossavatnsgöngunni í ár.

Bolungarvík.

Mikil aðsókn
í Pabbann

Einleikurinn Pabbinn verður sýndur í Víkurbæ í Bolungarvík 28. apríl og að sögn
Pálínu Vagnsdóttur, skipuleggjenda sýningarinnar, hafa
Vestfirðingar tekið vel í forsölu aðgöngumiða og er sýningin óðum að fyllast. Höfundur og leikari Bjarni Haukur Þórsson, leikstjóri Sigurður
Sigurjónsson.
Pabbinn fjallar á gamansaman hátt um hvað það er að
vera pabbi í nútímasamfélagi.
Bjarni Haukur útskrifaðist
sem leikari frá American Academy of Dramatic Arts í New
York árið 1996. Í þau tíu ár
sem Bjarni hefur starfað við
leikhús hefur hann leikið í,
leikstýrt og/eða framleitt yfir
25 leiksýningar á Íslandi, í
Noregi, Svíþjóð, Danmörku,
Finnlandi, Bandaríkjunum og
Þýskalandi. Má þar nefna

Grease, Hellisbúa og Bláa
hnöttinn. Pabbinn er fyrsta
leikverkið eftir Bjarna Hauk.
Sigurður Sigurjónsson hefur starfað við Þjóðleikhúsið
allt frá því að hann lauk prófi
frá Leiklistarskóla Íslands árið
1976. Hann hefur farið með
fjöldamörg veigamikil hlutverk í leikverkum af ólíku tagi;
dramatískum verkum, gamanleikritum, barnaleikritum og
söngleikjum. Þá hefur Sigurður leikið í fjölmörgum íslenskum kvikmyndum og í sjónvarpi, meðal annars með
Spaugstofunni. Á síðari árum
hefur Sigurður snúið sér í
auknum mæli að leikstjórn.
Hann leikstýrði til að mynda
Hellisbúanum í Íslensku óperunni og Sniglaveislunni hjá
Leikfélagi Akureyrar, en sýningin var síðar á fjölum Iðnó.
– thelma@bb.is

vel og vonast skipuleggendur
til þess að fá enn fleiri þátttakendur en í fyrra. Þá luku 177
manns göngunni, og var þar
um að ræða fjölmennustu
skíðagöngukeppni Íslandssögunnar.
Nokkrir sterkir skíðamenn
hafa boðað komu sína í gönguna og er ljóst að Svíar verða
með mjög öflugan hóp. Þar
má fyrstan telja Oskar Svärd,

sem sigraði í Vasagöngunni
fyrr í vetur, en hann sigraði
einnig í þeirri göngu árin 2003
og 2005. Jerry Ahrlin, sem
varð annar í Vasagöngunni í
vetur, og Rikard Andreasson,
sem varð fimmti, mæta einnig
til leiks í Fossavatninu, sem
og Martin Larsson sem var í
boðgöngusveit Svía sem vann
bronsverðlaun á heimsmeistaramótinu fyrr í vetur. Svíar

senda einnig tvo frábæra keppendur til leiks í kvennaflokki,
þær Suzanne Nyström og
Jenny Hansson. Nyström sigraði í kvenna-Vasa (Tjej-Vasa)
fyrr í vetur og varð þriðja í
hinni þekktu Marcialonga
göngu á Ítalíu. Hansson hefur
komist á verðlaunapall í
flestum stærstu almenningsgöngum heims í vetur, m.a. í
Vasagöngunni og Tartu Mara-

ton í Eistlandi.
Svíarnir ætla ekki aðeins að
koma til að keppa. Í dag ætla
þeir Oskar Svärd og Jerry
Ahrlin að halda stutt „masterclass“ námskeið fyrir skíðagöngufólk þar sem þeir munu
fara yfir ýmis tækniatriði og
leiðbeina með eitt og annað
sem snýr að keppni í löngum
vegalengdum.
– thelma@bb.is
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Mannlífið
Ábendingar um efni sendist til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Blogg Tinnu Ólafsdóttur

http://www.tinnapinna.blogspot.com
Ég verð alveg ferlega taugaveikluð þegar ég heyri fólk rífast. Það á auðvitað aðallega við þegar ég verð vitni
að rifrildum í eigin persónu, en ekki síður þegar pólitíkusar eru að karpa á öldum ljósvakans. Þannig þurfti
ég að slökkva á útvarpinu um daginn þegar Jón Bjarnason og Sturla Böðvarsson, sá fyrri sérstaklega ofstopafullur, voru í kosningaþætti síðdegisútvarpsins á rás 2. Mér leið líka alveg agalega þegar ég horfði á Kastljósið í gær og tvær kerlingar úr Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki horfðu hvor á aðra með fyrirlitningasvip og
ranghvolfdu augunum yfir öllu sem hin sagði. Þær báru greinilega ekki mikla virðingu hvor fyrir annarri.

Smáauglýsingar

Þingeyrarmærin Gréta María
Kristinsdóttir þótti fegurst
fljóða í Fegurðarsamkeppni
Vestfjarða sem haldin var á
dögunum. Auk þess að hreppa
titilinn eftirsótta Ungfrú Vestfirðir var hún einnig kjörin
besta ljósmyndafyrirsætan.
Níu stúlkur tóku þátt í Fegurðarsamkeppni Vestfjarða að
þessu sinni en í öðru sæti var
Íbúð óskast til leigu, 4-5 herb. á
Ísafirði. Uppl. gefur Guðmund- Vala Karen Viðarsdóttir og
ur í síma 825 7807.
Edith Guðmundsdóttir HanÓska eftir að taka á leigu 2ja sen en þær eru báðar frá Ísaherb. íbúð eða einstaklingsíbúð firði. Blaðið hafði samband
á Ísafirði. Uppl. í símum 456 við Grétu Maríu skömmu eftir
1270 eða 845 7059.
sigurinn.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr– Til hamingju með sigurinni á Ísafirði með öllum húsbúnaði. Laus strax. Upplýsing- inn, bjóstu við því að sigra?
ar í síma 690 7172.
„Nei það kom mér alveg
Í tilefni 50 ára afmælis Lions- rosalega á óvart. Auðvitað fer
klúbbs Ísafjarðar viljum við maður í allar keppnir með því
bjóða velkomna gamla Lionsfélaga, til afmælisfagnarðar hugarfari að vilja sigra en ég
sem haldinn verður 5. maí nk. í bjóst ekki við þessu, enda voru
sal Frímúrara á Ísafirði. Vinsam- svo frábærar stelpur að taka
legast látið vita hjá undirrituðum fyrir 2. maí kl. 19: Bjarndís þátt með mér.“
sími 456 4148, Ernir sími 456
– Hvernig tilfinning var það
3696 og Kári sími 456 4480.
að heyra nafnið þitt kallað upp
Til sölu er nuddstóll frá ECC. og vita að þú værir fegurðarAlvöru nuddstóll á góðu verði. drottning Vestfjarða 2007?
Uppl. í síma 864 1341.
„Ég er ennþá búin að átta
Til sölu er sumarhús til flutn- mig á þessu ennþá, en þetta
ings. Tilboð óskast. Upplýsingvar alveg frábær tilfinning.“
ar í síma 864 1341.
– Hvað tekur svo við hjá
Til sölu er 40 eggja útungunarvél. Keypt 2006. Einnig fóstru- þér núna?
ljós. Uppl. í síma 856 5804.
„Ungfrú Ísland tekur við.
Til sölu er VW Golf, árg. 2003. Fljótlega eftir að Ungfrú
Uppl. í síma 847 3089.
Reykjavík hefur verið haldin
Til sölu er Toyota Avensis árg. förum við suður í sjónvarps99, ekinn 120 þús. km. Upplýs- viðtal, og skömmu eftir það
ingar í síma 847 3058.
þurfum við að vera alfarið í
Til sölu er M Benz 320 ML árg. Reykjavík í um þrjár vikur á
2001, ekinn 105 þús. km. Uppl.
meðan æfingum stendur. Þetta
í síma 892 1755.
verður erfitt en mjög spennAfmæli andi.“
– Ferðu ein eða fara fleiri úr
keppninni?
„Vala Karen fer líka en ég
veit ekki enn hvort Edith
komi, ég talaði við Völu í gær
og þá var það komið á hreint
að hún kæmi líka. Það verður
frábært að hafa hana með sér
og þá fáum við stuðning frá
hvor annarri. Ég býst við að
þetta verði strangar æfingar.
Ætli þetta sé ekki svipað æfFöstudaginn 20. apríl ingaferlinu hér nema náttúruverður Ævar Einarsson
Einarsson, lega stærri keppni og fleiri
verkefnastjóri og mansavin- sem koma að henni. Og fleiri
immtugur. keppendur. Keppninni verður
ur á Suðureyri fimmtugur.
Hann og fjölskylda hans sjónvarpað og ég held að það
taka á móti vinum og verði í beinni útsendingu.“
– Er það ekkert taugavandamönnum í nýuppstrekkjandi
að vita að þetta
gerðum frystiklefa Íslandssögu frá kl. 19 sama dag. verði í beinni útsendingu?
„Nei það er bara spennandi
að koma fram í sjónvarpinu,
Spurning vikunnar þetta er eitthvað nýtt sem
marga dreymir um upplifa.“
Varstu ánægð(ur) með
– Dreymdi þig um það þegrokkhátíðina Aldrei ar þú varst lítil stelpa?
fór ég suður?
„Nei ég fór að taka fyrst
Alls svöruðu 577. eftir þessari keppni fyrir um
Já sögðu 498 eða 86% fjórum árum og fór þá að
Nei sögðu 79 eða 14% fylgjast með. Ég átti heima á
Netspurningin er birt vikulega Selfossi og það var sérstaklega
á bb.is og þar geta lesendur látið þegar Hugrún Harðardóttir
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar varð kjörin Ungfrú Ísland sem
eru síðan birtar hér.
áhuginn kviknaði. Og svo
Hef áhuga á íbúðaskiptum helgina 22. júní til 24. júní. Möguleiki
á lengri helgi. Er boðuð á ættarmót í Súgandafirði og þarf
nauðsynlega húsaskjól fyir mig,
manninn og fjögur börn. Á mjög
snotra 3ja herb. þakíbúð á besta
stað í Reykjavík (Lauganesinu).
Þeir sem hafa áhuga á skiptum
þessa helgi, hafi samband við
Helgu í síma 691 2823 eða sendið póst á helga@alfto.is.

Gleðin skein af Grétu Maríu er hún var krýnd ný Ungfrú Vestfirðir 2007.

Spennandi að
prófa eitthvað nýtt
þegar Unnur Birna var Ungrú
alheimur. Það vakti áhugann
þegar stelpur sem maður vissi
hverjar voru náðu svona góðum árangri í þessum keppnum.“
– Nú var engin keppni haldin á Vestfjörðum í fyrra, varstu
strax ákveðin í að taka þátt
þegar ákveðið var að halda
hana í ár?
Já,já Rakel (Magnúsdóttir,
framkvæmastjóri keppninnar,
innskot blaðamanns) kom og
talaði við mig og þá var ég
strax til í að taka þátt, mér
fannst spennandi að taka þá í
einhverju nýju.“
– Kom það aldrei fyrir að
þig langaði til þess að hætta
við?
Nei, en þetta var rosalega
erfitt í lokin, ég þurfti alltaf
að keyra til Ísafjarðar frá Þingeyri á æfingar og slíkt, en svo
uppsker maður mikið að ég sé
ekkert eftir því að hafa tekið

þátt. Þetta er svo gott fyrir
sjálfstraustið og að læra að
koma fram. Rakel gerði þetta
svo vel, allt frá undirbúningnum og að redda öllum þessum
gjöfum sem við fengum.
Dómararnir voru líka svo
yndislegir. Ég kveið svolítið
fyrir dómaraviðtalinu en það
kom mér á óvart hvað það var
auðvelt að tala við þetta fólk.
Eftir viðtalið hvarf stressið.“
– Hvað felst í undirbúningnum fyrir utan æfingarnar?
„Það er nú heilmargt. T.d.
þurftum við að fara suður því
hér er engin kjólabúð. Við
þurftum að kaupa okkur skó
og kjól en það var bara
skemmtilegt gaman að sjá alla
þessa flottu kjóla. Ég þurfti
að fara tvisvar en í seinna
skiptið fann ég rétta kjólinn.
Mér finnst kjólinn skipta rosalega miklu máli, liturinn og
vaxtarlagið og allt.“
– Nú starfar þú sem leið-

beinandi á leikskóla, fékkstu
mikinn stuðning frá vinnufélögum og krökkunum?
„Já, þær sem ég vinn með
veittu mér svo mikinn stuðning ekkert, krakkarnir vissu
nú lítið af þessu fyrr en núna.
Ég fór í sund skömmu eftir
keppnina og hitti nokkrar
stelpur af leikskólanum og
þær komu til þess að óska
mér til hamingju og þá sögðu
þær mér að þeim og langaði
að vera eins fín og ég þegar
þær yrðu stórar“, segir Gréta
María.
– Er ekki töluverð líkamsrækt sem fylgir svona keppni?
„Ég hef alltaf verið svolítið
mikið fyrir líkamsrækt og er
ekkert óvön því, enda er það
gaman að halda sér í formi og
halda sér heilbrigðum. Stebbi
Dan (Stefán Dan Óskarsson
hjá Stúdíó Dan, innskot blaðamanns) hefur haldið vel utan
um okkur og studdi mjög vel

við okkur. Þetta var bara mjög
gaman.“
– Eitthvað að lokum?
„Ég vil koma því á framfæri
að mér fannst voða leiðinlegt
að heyra ummæli aðstandandanda Óbeislaðrar fegurðar að
við sem tækjum þátt í svona
keppni borðuðum bara hrísgrjón og lifðum á vatni, því
þetta snýst um að halda sér
heilbrigðum en ekki að vera í
ströngum megrunarkúrum.
Mér finnst ummælin bera vitni
um mikið þekkingarleysi og
fólk ætti að kynna sér þetta
betur áður en það fer að gagnrýna svona keppnishald. Þetta
er mjög gott fyrir sjálfstraustið
og framkomuna. Auk þess
sem ég hef kynnst frábærum
stelpum og við erum allar
orðnar mjög góðar vinkonur
eftir undanfarna mánuði“,
segir Gréta María, Ungfrú
Vestfirðir 2007.
– thelma@bb.is
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Helgarveðrið

Líður að opnun Edinborgarhússins
Stefnt er að því að afhenda Edinborgarhúsið á Ísafirði í kringum sjómannadagshelgina, en framkvæmdir
við lokaáfanga hússins ganga vel. „Það er farið að líða á seinni hálfleik í framkvæmdunum og þetta
hefur gengið vel“, segir Hermann Þorsteinsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Vestfirskra
verktaka sem hefur verkið í höndum. „Þarna verður meðal annars 100 sæta veitingastaður en ekki er
búið að semja við neinn um reksturinn og er hér með lýst eftir rekstraraðilum. Það hefur verið sýndur
áhugi á staðnum, bæði hér heima við og annars staðar frá en við teljum það skipta mjög miklu máli að
aðilarnir sem taka að sér reksturinn þekki allavega til á svæðinu“, segir Hermann.

Horfur á föstudag: Suðvestanátt og rigning eða slydda,
en þurrt á Austurlandi. Horfur á laugardag: Suðaustanátt
og væta með köflum, einkum sunnan og vestantil. Hiti
breytist lítið. Horfur á sunnudag: Suðaustanátt og væta
með köflum, einkum sunnan og vestantil. Hiti breytist
lítið. Horfur á mánudag: Suðaustanátt og væta með
köflum, einkum sunnan og vestantil. Hiti breytist lítið.

Sælkeri vikunnar er Kristín Jónína Kolmarsdóttir á Ísafirði

Grillaður kjúklingur og Brownies
Sælkeri vikunnar býður upp
á grillaðan kjúkling með piparosta- og rjómasósu. Kristín
mælir með að bera réttinn fram
með hrísgrjónum, grænmeti
og góðu brauði. Í eftirrétt hefur
hún einfaldlega Betty Crocker
Brownies til að auðvelda
annasömum kokkum lífið.
Kjúklingaréttur
í rjómaostasósu
1 grillaður kjúklingur
1 piparostur
1 dós sveppir
1 rauð paprika
250 g brokkolí
1 peli rjómi
1 grænmetisteningur
Pétur Eggerz, leikstjóri, og Jónatan Þorvaldsson, skrímslafræðingur.

Setja fram óhrekjanlegar
sannanir fyrir tilvist skrímsla
Á sumardaginn fyrsta frumsýnir Kómedíuleikhúsið nýjan
einleik, Skrímsli, en verkið
fjallar um skrímsli í sjó og
vötnum við og á Íslandi. Í því
er fylgst með skrímslafræðingnum Jónatani Þorvaldssyni
flytja fyrirlestur um skrímsli,
auk þess sem hann setur fram
óhrekjanlegar sannanir fyrir
tilvist skrímsla. Áður hefur
Kómedíuleikhúsið sett upp
stórskemmtilega einleiki, sem
dæmi má nefna einleikina um
Dimmalimm, Stein Steinarr
og Gísla Súrsson. Eins og með
aðra einleiki leikhússin, er það
Elfar Logi Hannesson sem
leikur eina hlutverk sýningarinnar.
Ekkert leikrit leikstýrir sér
sjálft, jafnvel þó um einleik
sé að ræða. Blaðamaður BB
hitti leikstjóra Skrímsla, Pétur
Eggerz, þegar tæp vika var í
frumsýningu. Pétur er menntaður leikari, en hann útskrifaðist frá Webber Douglas
Academy of Dramatic Art í
London árið1984. Frá árinu
1990 hefur Pétur ásamt öðrum

rekið Möguleikhúsið við
Hlemm.
„Möguleikhúsið er barnaog unglingaleikhús, en við
sýnum og setjum eingöngu
upp sýningar fyrir þann aldurshóp. Við ferðumst mikið
milli skóla og leikskóla, mest
á suðvesturhorninu, en við
förum reglulega í leikferðir
um land allt. Ég starfa sem
leikari, leikstjóri og handritshöfundur og við fleira sem
fellur til. Það er ótrúlega gaman og mjög gefandi en oft á
tíðum hörkupúl, eins og gengur í þessum bransa. Við getum
samt ekki kvartað, þetta hefur
gengið ágætlega hjá okkur.
Möguleikhúsið er einkarekið leikhús, en eins og öll leiklistarstarfsemi á Íslandi er
leikhúsið stutt af hinu opinbera og af fjársterkum aðilum.
Öðruvísi gengur það eiginlega
ekki. Við þurfum því sífellt
að vera á höttunum eftir styrkjum og stuðningi, eins og Elfar
Logi hérna. Hann hefur barist
fyrir því að skapa sér sitt atvinnuleikhús hérna á Ísafirði.

Þannig að við erum í svipuðum sporum að því leytinu til.
Við hjá Möguleikhúsinu vorum ákveðnir frumkvöðlar í
því að byggja upp barnaleikhús og eins er hann frumkvöðull í því að byggja upp sitt
landsbyggðarleikhús.“
–Hvernig kom samstarf
ykkar tveggja til?
„Við höfum unnið dálítið
saman áður, ég og Elfar Logi.
Hann hefur verið í ýmisskonar
samvinnu við Möguleikhúsið,
hann hefur hlaupið inn í
sýningar hjá okkur í nokkur
skipti og við höfum haft milligöngu um að koma sýningunum hans á framfæri fyrir sunnan. Við vorum búnir að hugsa
um það í nokkurn tíma að
vinna sýningu saman. Síðan
kom þessi hugmynd upp um
Skrímsli, í tengslum við
skrímslasafnið sem til stendur
að opna á Bíldudal. Þetta er
því sett upp í óbeinum tengslum við það.“
–Hvað getur þú sagt mér
um þetta leikrit?
„Leikritið heitir Skrímsli og

fjallar í grundvallaratriðum
um skrímsli í sjó og vötnum
við og á Íslandi. Þetta er um
skrímslafræðing, sem heitir
Jónatan Þorvaldsson, frá Náttúruundrastofnun, hann er
kominn til þess að flytja fyrirlestur um skrímsli og setja
fram nokkrar óhrekjanlegar
sannanir fyrir tilvist skrímsla.
Þetta gerir hann ásamt því að
segja sögur af skrímslum,
bæði eigin kynnum af þeim
og hvernig hann hefur fundið
sönnunargögnin sem hann
leggur fram. Leikritið er ekki
eiginlegt barnaleikrit, heldur
má segja að það sé fyrir eldri
krakka og fullorðna. Frá 1012 ára og uppúr.“
–Hver á heiðurinn að verkinu?
„Þetta er hugmynd sem við
Elfar Logi spunnum saman,
útgangspunkturinn var auðvitað hvernig maður gerir leikþátt um skrímsli, og við settumst einfaldlega niður og veltum vöngum yfir þessu. Ég
punktaði jafnóðum niður hugmyndirnar, Elfar Logi spann í

og bætið út í ásamt léttsoðnu
brokkolí, papriku, sveppum
og bragðbætið með grænmetistening.
Betty Crockers Brownies
að hætti Kristínar
2 pakkar Betty Crocker
Brownies
Heslihnetur

Bræðið piparost í soði af
sveppum og rjóma við lágan
hita. Rífið kjúklinginn niður

Farið eftir leiðbeiningum á
pakkanum og bætið við svolitlu af heslihnetum eða bara
eftir smekk, Bakið kökuna í
eldföstu móti þannig að hún
sé mjúk innan í og berið hana
síðan fram með ís og jarðarberjum.
Ég skora á Hauk Davíð Jónasson á Ísafirði að verða næsti
sælkeri vikunnar.

kringum persónuna sem hann
leikur og við bjuggum til,
Jónatan. Síðan skrifaði ég niður handritið. Þetta var því mikil samvinna. Það má ekki
gleyma tónlistinn í verkinu
og leikmyndinni. Höfundur
tónlistarinnar í verkinu er
Guðni Franzson, en konan
hans Elfars Loga, Marsibil G.
Kristjánsdóttir, sér um leikmuni, auk þess sem hún málaði skrímslamyndir sem skrímslafræðingurinn Jónatan notar
til útskýringa.
Ég er búinn að vera hér fyrir
vestan að leikstýra Elfari Loga
í nokkra daga. Við höfum unnið þetta í nokkrum áföngum,
við höfum tekið nokkur æfingatímabil fyrir sunnan, fyrst
í að vinna handritið og síðan í
að æfa leikritið upp. Við höfum þannig unnið þetta í nokkrum skrefum en tökum svo 10
daga törn núna við að klára
þetta. Við erum nýbúnir að fá
inn leikmynd, leikmuni og
búninga o.þ.h. þannig að við
erum að púsla þessu saman,
og raunar síðustu púslin að
smella saman, enda aðeins
nokkrir dagar í frumsýningu.“
–Verður sýningin sett á svið
hjá Möguleikhúsinu?

„Við byrjum á að frumsýna
verkið í Baldurshaga á Bíldudal núna á sumardaginn fyrsta,
en við forsýnum reyndar verkið í grunnskólunum á Bíldudal
og Patreksfirði. Síðan verðum
við með nokkrar sýningar á
suðurfjörðunum. Eftir það
liggur leið okkar til Reykjavíkur þar sem við höfum
annan í frumsýningu í Möguleikhúsinu, en það verður aðeins ein sýning á verkinu þar,
í bili allaveganna. Síðan verður væntanlega þriðji í frumsýningu undir lok mánaðarins
þegar við sýnum þetta hér á
Ísafirði. Vonandi á Logi eftir
að fara með sýninguna um
land allt, og við hjá Möguleikhúsinu verðum honum að
sjálfsögðu innanhandar með
að sýna verkið oftar í Reykjavík, eins og ævinlega. Við
stefnum að áframhaldandi
samstarfi, það er engin spurning.
Ég vil svo í lokin nota tækifærið og fá að dásama starf
Elfars Loga hér fyrir vestan,
mér finnst það alveg frábært
og einstakt, og vona bara að
Ísfirðingar allir og alþjóð, eigi
eftir að styðja sem mest við
bakið á honum.“

