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Vestfiskur
fær atvinnumálaframlag

Líklegt má telja að starfsemi Innheimtustofnunar sveitarfélaga verði að Hafnargötu 4 á Flateyri. Ljósm: Páll Önundarson.

Starfstöð Innheimtustofnunar verður líklega á Flateyri
Líklegt má telja að starfsemi
Innheimtustofnunar sveitarfélaga verði að Hafnargötu 4
á Flateyri. Aðspurður um málið segir Sigurður Pétursson,
formaður stjórnar Innheimtustofnunar, að stjórnarfundur
verði haldinn á mánudag í

næstu viku og þar verði borin
upp tillaga um að staðsetja
starfstöðina á Flateyri.
„Stjórnin fékk tilboð um ellefu staði og fjórir voru valdir
til nánari skoðunar. Mér og
Sigurgeiri Sigurðssyni, fyrrverandi formanni stjórnarinn-

ar, var falið að ræða við eigendur þessara staða og það
varð okkar tillaga að skrifstofan verði á Flateyri“, segir
Sigurður.
Aðspurður um ástæður þess
að Hafnargata 4 á Flateyri sé
álitin vænlegur kostur segir

Sigurður að aðgengi, staðsetning og ástand húsnæðis hafi
ráðið mestu. „Í framhaldinu
verður svo auglýst eftir þremur starfsmönnum og vonandi
fer starfsemin af stað um mánaðamótin maí-júní. Síðan er
stefnt að því að bæta við

þremur starfsmönnum til viðbótar á næsta ári þegar reynsla
er komin á starfsemina“, segir
Sigurður Pétursson, formaður
stjórnar Innheimtustofnunar
sveitarfélaga og bæjarfulltrúi
í Ísafjarðarbæ.
– halfdan@bb.is

Hafa heldur bætt í frekar en hitt

Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu á Suðureyri,
ber sig vel í miðjum þorskkvótaniðurskurði og er ekki
annað á honum að heyra en að
fyrirtækinu gangi vel að sigla
í gegnum þann öldudal sem
sjávarútvegurinn er í. Aðspurður segir hann að hingað
til hafi ekki verið nauðsynlegt
að segja upp starfsfólki. „Við
höfum heldur bætt í ef eitthvað
er. Því valda góðir sölusamn-

ingar og annað. Að vísu hefur
verið ógæft að undanförnu
sem hefur verið okkur erfið
en fiskverð og þessi gengisþróun, sem er að vísu nýtilkomin, hefur hjálpað okkur“,
segir Óðinn. „Þessi leiðrétting
á genginu, eins og ég vil kalla
þróunina, vegur þyngra fyrir
okkur heldur en niðurskurður
í þorskkvóta. Ef hún heldur
þá á það eftir að hjálpa okkur
mikið.“

Óðinn Gestsson.

Hjá Íslandssögu starfa um
70 manns og er fyrirtækið
langstærsti vinnuveitandinn á
Suðureyri. Óðinn segir engar
sérstakar blikur á lofti í rekstri
fyrirtækisins. „Við erum með
nokkuð þægilega kvótastöðu
ennþá og ættum að klára okkur
út þetta kvótaár, en erum ekki
farnir að sjá fram í það næsta.
Það eru engar væntingar hjá
okkur um aukningu á þorskkvóta, en við höfum kannski

áhyggjur af því að ýsukvótinn
gæti minnkað“, segir Óðinn.
Fyrirtækið hefur farið meira
út í vinnslu á ýsu á yfirstandandi kvótaári og segir Óðinn
að Íslandssaga hafi náð ákveðnu forskoti á marga aðra í þeim
geira, aðallega hvað varðar
sölumál. Íslandssaga gerir út
tvo báta og er með aðra fjóra,
bæði stóra og litla, í föstum
viðskiptum.
– halfdan@bb.is

Ein umsókn um atvinnumálaframlag vegna
ársins 2007 barst Súðavíkurhreppi og hefur verið samþykkt samhljóða.
Vestfiskur ehf. sótti um
tæplegar 585 þúsund
króna framlag. Atvinnumálaframlög sveitarfélagsins eru greidd út í
formi endurgreidds útsvars og er ætlunin að
hvetja fyrirtæki til að
skapa ný störf í bænum.
Umsókn Vestfisks var
„í samræmi við reglur
sem gilda um úthlutun atvinnumálaframlaga samkvæmt stefnumótun Súðavíkurhrepps 2005-2010.
Þar skuldbindur sveitarfélagið sig til að endurgreiða tímabundið útsvar
sem rekja má til nýrra
starfa sem orðið hafa til í
sveitarfélaginu“, eins og
segir í bókun sveitarstjórnar. Endurgreiðslan
er á þá leið að fyrirtæki
sem sýna fram á að hafa
skapað í sveitarfélaginu
ný störf fá allt útsvar
starfsmannsins endurgreitt eftir fyrsta árið,
annað árið fá þau svo
60% af útsvari hans og
það þriðja 30%.
Upphaf þessa fyrirkomulags má rekja til
þess þegar vinnsla stöðvaðist í rækjuverksmiðju
Frosta árið 2005. Hjá
fyrirtækinu störfuðu um
40 manns.
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Áhættumatsnámskeið fyrir vinnustaði
Samkvæmt nýrri reglugerð skal gera
skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á
öllum vinnustöðum. Áhættumat er hluti af
slíkri áætlun. Á námskeiðinu er kennd aðferð sem notuð er við gerð áhættumats.
Heimavinna felst í að þátttakendur geri
áhættumat fyrir vinnustaði sína. Námskeiðið er ætlað atvinnurekendum, öryggisnefndum, ráðgjöfum og öðrum sem áhuga
hafa á að fræðast umgerð áhættumats.
Námskeiðið skiptist í tvo daga, þrjár klst.
í senn, með viku millibili og eru haldin í
Guðmundarbúð, Sindragötu 6, Ísafirði.
Næstu námskeið verða haldin 23. og
28. apríl 2008 kl. 10:00-13:00. Sjá nánar á
heimasíðunni, www.vinnueftirlit.is.
Skráning er í síma 450 3080 og á netfanginu vestfirdir@ver.is.

DAGFORELDRAR
Ísafjarðarbær óskar eftir dagforeldrum á skrá. Mikil og brýn þörf eru fyrir fleiri dagforeldra. Áhugasamir hafi
samband við leikskólafulltrúa fyrir
nánari upplýsingar. Um leyfisveitingar fer samkvæmt reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum.
Umsóknir skulu berast til Sigurlínu
Jónasdóttur, leikskólafulltrúa, Skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskólafulltrúi veitir nánari upplýsingar í síma
450 800, netfang: leikskolafulltrui
@isafjordur.is.

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2008
Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða
verður haldinn 25. og 26. apríl í Bjarkarlundi
og á Reykhólum.
Aðal umræðuefni fundarins verður menningartengd ferðaþjónusta.
Nánari upplýsingar og dagskrá er að
finna á www.strandir.is/fmsv.
Stjórn Ferðamálasamtaka Vestfjarða.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Ísafjarðarbær í 5. sæti
Ísafjarðarbær er í 5. sæti yfir
þau sveitarfélög hérlendis sem
standa sig best í jafnréttismálum samkvæmt niðurstöðum
Jafnréttisvogarinnar. Um er að
ræða Evrópuverkefni þar sem
staða jafnréttismála er mæld
hjá sveitarfélögum í fimm
löndum; Íslandi, Finnlandi,
Noregi, Búlgaríu og Grikk-

landi. Akureyrarbær er það
sveitarfélag á Íslandi þar sem
staða kynjanna er jöfnust.
Ástæður þess að Akureyrarbær fékk hæstu einkunn eru
meðal annars jafnt hlutfall
kynjanna í bæjarstjórn og jafnt
hlutfall kynjanna í nefndum
og ráðum á vegum bæjarins.
Á Vestfjörðum komst Bol-

ungarvík næst Ísafjarðarbæ í
jafnréttismálum og hafnaði í
15. sæti. Því næst kemur Reykhólahreppur í 30. sæti, Vesturbyggð í 38. sæti , Tálknafjarðarhreppur í 41. sæti og Strandabyggð er í sæti 46. Súðavíkurhreppur er í 54. sæti, Kaldrananeshreppur í 58. sæti, Bæjarhreppur í 63. og Árnes-

hreppur er í 66. sæti af 79
sveitarfélögum landsins.
Tilgangur Jafnréttisvogarinnar er að gera stöðu jafnréttismála sýnilega og aðgengilega almenningi. Íslenskar niðurstöður verkefnisins voru kynntar á málþingi
sem Jafnréttisstofa stóð fyrir
á Hótel KEA fyrir stuttu.

Hvetur vestfirsk sveitarfélög
til að hækka húsaleigubætur
Verkalýðsfélag Vestfirðinga hvetur sveitarfélög á Vestfjörðum til að hækka húsaleigubætur í samræmi við
reglugerð sem Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra undirritaði fyrir stuttu.
Húsaleigubætur hafa ekki verið hækkaðar síðan árið 2000,
en í nýgerðum kjarasamningum var hækkun húsaleigubóta
og sérstakra húsaleigubóta
hluti af ríkisstjórnarpakkan-

um.
Samkvæmt nýju reglugerðinni hækka grunnhúsaleigubætur úr 8.000 krónum í
13.500 krónur. Þá hækka bætur vegna fyrsta barns úr 7.000
krónum í 14.000 krónur og
vegna annars barns úr 6.000
krónum í 8.500 krónur. Hæstar geta bæturnar því orðið
46.000 krónur en voru áður
31.000 krónur að hámarki. Þá
er einnig samkomulag við

Samband íslenskra sveitarfélaga um hækkun húsaleigubóta, en í samkomulaginu er
kveðið á um þátttöku ríkisins
í greiðslu sérstakra húsaleigubóta. Hlutur ríkisins í sérstökum húsaleigubótum er talin
verða um 60 milljónir og
sveitarfélaga um 40 milljónir
með þessari reglugerðarbreytingu.
Með því að sveitarfélög
komi þannig til móts við íbúa

sína geta hámarksgreiðslur almennra og sérstakra húsaleigubóta orðið 70.000 krónur
í stað 50.000 króna áður. „Þess
má geta að ríkissjóður kemur
nú í fyrsta sinn að greiðslu
sérstakra húsaleigubóta, því
er það enn brýnna að vestfirsk
sveitarfélög nýti sér þennan
möguleika til hækkunar bóta
og létti þannig róður margra
heimila í fjórðungnum“, segir
á verkvest.is.– thelma@bb.is

Neitar að upplýsa um bakhjarl að olíuhreinsunarstöð
Óljóst er hvaða olíufélag,
eða félög, hefur áhuga á því
að reka olíuhreinsunarstöð á
Vestfjörðum. Ólafur Egilsson,
annar tveggja eigenda Íslensks hátækniiðnaðar, sem
unnið hefur að kynningu olíuhreinsunarstöðvar hér á landi,
segist ekki geta gefið upp á
þessari stundu hvaða olíufyrirtæki séu að baki hugmyndinni
um olíuhreinsunarstöðina.

„Við brjótum ekki trúnað,“
sagði Ólafur. Starfsmenn á
upplýsingasviði rússnesku
olíufélaganna LUKOIL og
Gazprom Neft, olíuhluta rússneska ríkisfyrirtækisins Gazprom, neituðu því í samtali
við Fréttablaðið að félögin
hefðu nokkuð með hugmynd
um olíuhreinsunarstöð að gera.
Það sama gerði Eirik Hauge,
yfirmaður olíufyrirtækisins

Exxon Mobil í Noregi. „Við
komum ekki að þessari hugmynd með neinum hætti og
höfum það ekki á stefnuskránni,“ sagði Eirik í samtali
við Fréttablaðið.
Fyrirtækið Katamag-Nafta,
sem er dótturfyrirtæki Geostream, hefur átt í viðræðum
við Íslenskan hátækniiðnað en
það fyrirtæki hefur í gegnum
árin starfað mikið með fyrr-

nefndum olíufyrirtækjum í Rússlandi. Markmið olíuhreinsunarstöðvar er að sögn Ólafs Egilssonar að treysta undirstöður
íslensks efnahagslífs, auka
fjölbreytni þess og efla framleiðslu sem byggir á fullvinnslu hráefnis úr náttúrunni, það
er jarðolíu. Helst er stefnt á að
hafa stöðina í Arnarfirði eða á
Söndum í Dýrafirði.
– smari@bb.is
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Fjölmenningarsetrið á Ísafirði tekur þátt í baráttunni gegn fordómum
Fjölmenningarsetrið á Ísafirði mun taka stóran þátt í nýrri
framkvæmdaáætlun í innflytjendamálum ef þingsályktunartillaga sem félagsmálaráðherra lagði fram á Alþingi í
síðustu viku verður samþykkt.
Markmiðið með áætluninni er
að betur verði tekið á móti erlendu fólki sem flyst til landsins og því auðveldað að verða
virkir þátttakendur í íslensku
samfélagi og rækta menningu
sína. Samkvæmt áætluninni á
Fjölmenningarsetur að sjá um
að safnað verði saman upplýsingum um rannsóknir, sérstök
verkefni, verklag sveitarfélaga
við móttöku innflytjenda, fyr-

irmyndir að móttökuáætlunum sem og miðlun upplýsingaefnis á helstu tungumálum, auk þess að fylgjast reglulega með viðhorfum bæði innflytjenda sjálfra og viðhorfa
til innflytjenda.
„Þá er baráttan gegn fordómum brýnt samfélagslegt
verkefni sem félags- og tryggingamálaráðuneytið mun styðja
við með því að láta gera fræðsluefni öðrum til frjálsra afnota, auk þess sem ráðuneytið
mun taka höndum saman við
félagasamtök og aðra um
átaksverkefni á sviði fordómafræðslu“, segir í ályktuninni.
Sveitarfélög gegna lykil-

hlutverki við aðlögun innflytjenda að samfélaginu. Þau hafa
á sinni hendi umfangsmikla
nærþjónustu, reka leikskóla
og grunnskóla, sinna barnavernd og veita fjölbreytta félagsþjónustu. Mörg hafa mótað sérstaka stefnu um aðlögun
innflytjenda. Sveitarfélög sem
ekki hafa slíka stefnu nú þegar
eru eindregið hvött til stefnumótunar á þessu sviði. Innflytjendaráð hefur styrkt þróunarverkefni á sveitarstjórnarstigi sem miða að því að
koma á skipulögðu og öflugu
móttökuferli fyrir nýja íbúa
af erlendum uppruna. Fjölmenningarsetur fær það verk-

efni að miðla lærdómi af þessum verkefnum og nýta við
gerð fyrirmyndar að móttökuáætlunum sem sveitarfélög
geta tileinkað sér. Auk þess
munu sveitarfélög, í gegnum
Fjölmenningarsetur, geta samnýtt upplýsingar, þýðingar
o.fl. og komið þannig í veg
fyrir tvíverknað eða ómarkvissa ráðstöfun fjármuna.
Fjölmenningarsetri var komið á fót árið 2000 á grundvelli
ályktunar Alþingis en það er
staðsett á Ísafirði. Hlutverk
þess er að greiða fyrir samskiptum Íslendinga og erlendra ríkisborgara, vinna
með stofnunum og sveitar-

stjórnum að eflingu þjónustu
fyrir erlenda ríkisborgara,
fyrirbyggja vandamál í samskiptum fólks af margvíslegum menningarsvæðum og
auðvelda aðlögun erlends
fólks að íslensku þjóðfélagi.
Þá er það hlutverk þess að
stuðla að því að upplýsingagjöf opinberra aðila til innflytjenda sé heildstæð, samhæfð og markviss og að opinberir aðilar hafi aðgang að fyrirmyndum um þjónustu og
stuðning við innflytjendur.
Helstu verkefni Fjölmenningarseturs eru; að sinna upplýsingamiðlun til einstaklinga,
til dæmis með ráðgjöf í síma

og með upplýsingamiðlun um
vefinn mcc.is. Hafa umsjón
með samræmingu og ráðgjöf
við miðlun upplýsinga um
hlutverk og þjónustu stofnana
ríkis og sveitarfélaga. Veita
ráðgjöf við stefnumótun og
framsetningu upplýsinga innan stjórnsýslunnar og leiðbeiningar um gerð verkferla
og verklagsreglna. Hafa yfirlit
yfir rannsóknir og þróunarverkefni. Hafa upplýsingar
um íslenskunámskeið, fræðslunámskeið og þá þjónustu
sem í boði er. Halda skrá yfir
sjálfstætt starfandi túlka og
þá túlka- og þýðingaþjónustu
sem er í boði.

Þarf að hreinsa
út úr Hafró

Frá endurbyggingu Eyrardalsbæjarins í Súðavík.

Greiðslan háð því unnið sé samkvæmt áætlun nefndarinnar

Þremur milljónum króna
verður veitt til endurbóta á
gamla bæjarhúsinu í Eyrardal
í Súðavíkurhreppi á þessu ári.
Þetta kemur fram í bréfi Húsafriðunarnefndar til sveitarfé-

lagsins. Þar kemur einnig fram
að styrkurinn falli niður um
áramót hafi hann ekki verið
nýttur. „Greiðsla styrksins er
háð því að unnið sé samkvæmt
áætlun sem Húsafriðunar-

nefnd hefur samþykkt og leiðbeiningum sem nefndin hefur
gefið út, sbr. ritröð um varðveislu, viðgerðir og endurbætur gamalla timburhúsa“, segir
í bréfinu.

Því má við þetta bæta að
iðnaðarráðuneytið hefur veitt
styrk að fjárhæð 3,5 m.kr. til
endurbóta á sama húsi. Er
styrkurinn hluti af mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar.

Margir ökumenn yfir 120 km hraða
Tuttugu og fjórir ökumenn
voru kærðir fyrir of hraðan
akstur á Vestfjörðum í nýliðinni viku. Flestir voru stöðvaðir á þjóðveginum um Ísafjarðardjúp og suður Strandir.
Ökumaður var stöðvaður á
föstudag eftir að bifreið hans
mældist á 150 km hraða á
Kollafjarðarnesi en þar er hámarkshraði 90 km. Fyrr þenn-

an sama dag var annar ökumaður stöðvaður í Kollafirði
á 134 km hraða. Á sunnudag
stöðvuðu lögreglumenn ökumann á 122 km hraða skammt
frá Ögri í Ísafjarðardjúpi.
Nokkru síðar var þessi sami
ökumaður stöðvaður í Staðardal, Hólmvíkurmegin við
Steingrímsfjarðarheiði, á 137
km hraða.

„Af þessu má ráða að fyrri
afskipti lögreglunnar af þessum ökumanni hafi ekki vakið
hann til umhugsunar um þá
hættu sem hann setti sjálfan
sig og aðra vegfarendur í með
hraðakstrinum“, segir í dagbók lögreglu. Þessu til viðbótar mældust allmargir á yfir
120 km hraða á þessari leið. Í
vikunni var einn ökumaður

stöðvaður fyrir meinta ölvun
við akstur á Ísafirði. Lögreglumenn hafa haldið áfram átaki
vegna óskoðaðra bifreiða og í
vikunni var eigendum 42ja
bifreiða gefinn sjö daga frestur
til að mæta með bifreiðar sínar
til skoðunar.
Aðfaranótt þriðjudags var
brotist inn í aðstöðu Vélsmiðju
Ísafjarðar. – thelma@bb.is

„Jóhann (Sigurjónsson,
forstjóri Hafró) og Björn
Ævar (Steinarsson, sviðstjóri veiðiráðgjafar) stunda
trúboð og það er ekkert
hægt að rökræða við þá.
Eina sem kemur út úr þeirri
stofnun er endalaus niðurskurður. Það þarf að hreinsa
út og fá Jón Kristjánsson
fiskifræðing í stofnunina“,
segir Gunnlaugur Finnbogason, formaður smábátafélagsins Eldingar. Hafrannsóknastofnun gaf út
fyrstu niðurstöður úr togararallinu fyrir helgi.
Ýsustofninn er á niðurleið samkvæmt niðurstöðum Hafró og segir Gunnlaugur það hljóta að vera
skrýtið fyrir Hafró, þar sem
ráðgjöf þeirra hefur verið
fylgt. „Þegar menn undruðust niðurskurðinn í þorski
í fyrra og bentu á góða veiði
á vertíðinni þá sögðu þeir
að vertíðarveiðin ætti eftir
að minnka á þessu ári.

Veiðin hefur verið enn betri
í ár. Ég stend við fyrri yfirlýsingar og vill að grisjunarkenning Jóns verði prófuð. Hafró hefur fengið að
sitja að þessu of lengi“, segir Gunnlaugur.
Grásleppukarlar eru
komnir með net í sjó og
segir Gunnlaugur að veiði
hafi verið þokkaleg. Verðið
hefur hækkað frá því í fyrra
en þá var það í lágmarki.
Sjálfur byrjar hann á grásleppu um næstu mánaðarmót. Vegna hækkandi verðs
verða fleiri bátar á grásleppu en í fyrra.
– smari@bb.is

Vel á annað þúsund
bókanir hjá Sumarbyggð
Mikill gangur er í starfsemi Sumarbyggðar ehf. en
fyrirtækið rekur öfluga þjónustu fyrir sjóstangaveiðimenn. Bókanir hafa gengið
vel en Sumarbyggð er með
starfsemi í Súðavík, á Bíldudal og á Tálknafirði. Búist
er við rúmlega 1.300 veiðimönnum í sumar, flestum
frá Þýskalandi, Sviss og
Austurríki. Fyrstu gestir
Sumarbyggðar í ár komu
um miðjan mars s.l.
Í síðustu viku komu fyrstu
gestirnir til Tálknafjarðar.
Hús Sumarbyggðar á Tálknafirði eru fullbókuð fram í

september. Starfssemin í
Súðavík hefst þegar húsin,
sem standa á snjóflóðahættusvæði, mega opna en
það er ekki fyrr en um næstu
mánaðarmót. en þá hefst
einnig starfssemin á Bíldudal.
Áður hefur verið greint
frá góðu gengi Hvíldarkletts á Suðureyri. Samanlagt munu þessi tvö fyrirtæki flytja hátt í þrjú þúsund
erlenda ferðamenn til Vestfjarða og eru þau einn helsti
vaxtarbroddurinn í ferðaþjónustu á Vestfjörðum.
– smari@bb.is
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Stundakennarar
Háskólasetur Vestfjarða óskar eftir stundakennurum í frumgreinanám skólaárið
2008-2009.
Um er að ræða kennslu í eftirfarandi greinum:
· Stærðfræði · Efnafræði · Eðlisfræði
Gerð er krafa um háskólamenntun.
Nánari upplýsingar veitir Martha Lilja M.
Olsen, kennslustjóri í síma 450 3041 eða í
netpósti á netfangið marthalilja@hsvest.is

Bergljót Halldórsdóttir, kennari við GÍ, fær nýja tölvu til afnota.

Fimmtíu kennarar Grunnskóla
Ísafjarðarbæjar fengu tölvur
Í síðustu viku fengu um 50
kennarar við Grunnskóla Ísafjarðar nýjar fartölvur til afnota. Alls verða nálægt 100
vélar keyptar til allra grunnskóla Ísafjarðarbæjar vegna
yfirstandandi fartölvuvæðing-

ar kennaraflota sveitarfélagsins. Tölvurnar eru af IBM gerð
og koma frá Nýherja. Þær
verða eign Ísafjarðarbæjar en
fastráðnir kennarar fá afnot af
þeim allan ársins hring.
„Þetta munar öllu, en að-

staðan hefur ekkert verið neitt
sérstök fram að þessu“, segir
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði. „Þetta er gjörbylting á vinnuaðstöðu kennara.“

Upphaflega var samþykkt
að kaupa 61 fartölvu, en seint
í febrúar ákvað bæjastjórn að
kaupa 35 vélar til viðbótar.
Áætlaður viðbótakostnaður
vegna þessara 35 véla er áætlaður um 3,5 milljónir króna.
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Minnst atvinnuleysi á Vestfjörðum
Atvinnuleysi var minnst
á Vestfjörðum í mars eða
0,5% af áætluðum mannafla
fjórðungsins, sem þýðir að
meðalfjöldi atvinnulausra
Vestfirðinga í mánuðinum
var 18. Er það fækkun frá
því í febrúar þegar 0,6% af
áætluðum mannfjölda var
atvinnulaus. Atvinnuleysi
kvenna var 0,6% í mars en
0,9% í febrúar og atvinnuleysi karla var 0,4% í mars
eða sama og í febrúar.
Atvinnulausir karlar voru
9 í mars en 8 í febrúar en atvinnulausar konur voru níu
í mars en 13 í febrúar. At-

Sparisjóður Bolungarvíkur varð 100 ára á þriðjudag.

Sparisjóður Bolungarvíkur fagnar aldarafmæli sínu
Sparisjóður Bolungarvíkur
fagnaði 100 ára afmæli í fyrradag en hann var stofnaður
þann 15. apríl 1908. Um mánuði seinna voru lagðar inn 75
krónur í nýstofnaðan sparisjóðinn og síðar sama ár var
fyrsta lánið veitt, en það hljóðaði upp á 250 krónur. „Það
var á þessum tíma sem forystumenn í Bolungarvík tóku
sig saman um að stofna sparisjóð. Vaxandi umsvif kaupmanna og útvegsmanna kölluðu á lánafyrirgreiðslu og þó

svo að bæði Landsbankinn og
Íslandsbanki hefðu útibú á Ísafirði, þótti þeim nauðsyn á
sparisjóði í hreppnum. Sparisjóður Bolungarvíkur var
stofnaður 15. apríl 1908 og
eru því liðin hundrað ár frá
því Bolvíkingar eignuðust
sína peningastofnun“, segir í
afmælisblaði SBOL sem kemur út á fimmtudag.
Stofnendur voru 17 kaupmenn, útvegsmenn, bændur
og lausamenn. Aðalhvatamaður að stofnun sparisjóðs-

ins var Pétur Oddsson, helsti
atvinnurekandi í Bolungarvík,
en auk þess oddviti hreppsnefndar, skólanefndarmaður,
sýslunefndarmaður og réttnefndur héraðshöfðingi. Pétur
var kosinn formaður stjórnar
Sparisjóðsins og sparisjóðsstjóri. Báðum stöðum hélt
hann til 1930.
Þegar Bolvíkingar stofnuðu
sinn sparisjóð voru þegar nokkrir sjóðir starfandi á Vestfjörðum. Sparisjóður Ísafjarðar
starfaði frá árinu 1876, en var

yfirtekinn af Landsbankanum
1904 þegar bankinn opnaði
útibú á Ísafirði. Sparisjóður
Vestur-Ísafjarðarsýslu var
stofnaður á Þingeyri 1896 og
fjórum árum áður höfðu Vestur-Barðstrendingar stofnað
sparisjóð.
Í tilefni dagsins var boðið
upp á afmælistertu í húsakynnum Sparisjóðsins en um
kvöldið var haldið hóf þar sem
stofnfjáreigendur og aðrir aðstandendur bankans fögnuðu
tímamótunum.

vinnuleysi meðal bæði kvenna
og karla á landsbyggðinni
var minnst á Vestfjörðum.
Atvinnuleysið var mest á
Suðurnesjum eða 2,8%.
Þetta kemur fram í skýrslu
Vinnumálastofnunar um
atvinnuleysi í mars. Laus
störf á Vestfjörðum voru
30 á skrá hjá Vinnumálastofnun í lok mars sem er
töluverð aukning frá því í
marsmánuði í fyrra þegar
þau voru 11 talsins.
Á skrá Vinnumálastofnunar í dag eru 27 skráðir án
atvinnu á Vestfjörðum, þar
af 15 karlar og tólf konur.

INNRITUN NÝRRA NEMENDA Í GÍ
Innritun nemenda í Grunnskóla Ísafjarðarbæjar fyrir skólaárið 2008 til
2009 er hafin.
Foreldrum barna sem eiga að hefja
grunnskólagöngu næstkomandi skólaár, ber að innrita börn sín í skóla. Fyrir hugaðan flutning nemenda milli
skóla innan sveitarfélagsins og frá
öðrum sveitarfélögum þarf einnig að
skrá.
Eyðublöð er að finna á vefslóðinni
www.isafjordur.is/isafjordur/thjonusta/
eydublod og skulu skráningar í alla
skóla Ísafjarðarbæjar berast Skólaog fjölskylduskrifstofu fyrir 1. maí
2008.
Grunnskólafulltrúi.

Nýtt blómaskeið í kráarmenningu á Flateyri
Skemmtistaðurinn Vagninn
á Flateyri verður í fullum rekstri
í sumar og horfa Flateyringar
fram á nýtt blómaskeið í kráarmenningu í bænum. Í gegnum tíðina hafa verið gefin út
ófá dánarvottorð á staðinn
sem hefur þó alltaf risið úr
öskunni á ný. „Ef Vagninn
gengur ekki í sumar, þá gengur hann aldrei“, segir Sigrún
Svanhvít Óskarsdóttir Vagnstjóri. „Við gerum að sjálfsögðu mest út á þýska túrista,
en það koma í kringum 1.600
manns til Flateyrar í sumar á
vegum Hvíldarkletts. Það er
náttúrlega erfiðara að vera
með hefðbundinn rekstur yfir
vetrartímann, en það hefur þó

verið eitthvað líf. Ég hef verið
með smærri samkomur, eins
og árshátíðir fyrir lítil fyrirtæki. Vagninn er náttúrlega
kjörinn í svoleiðis. Og svo hefur verið eitt og eitt ball í vetur.“
Í sumar verður staðurinn
opinn daglega frá miðaftan og
fram yfir náttmál. „Svo verður
náttúrlega opið lengur um helgar. Við byrjum á þessu í kringum blakmótið, þá verður kareokikvöld og fleira skemmtilegt“, segir Sigrún.
Ráðist hefur verið í allnokkrar endurbætur á Vagninum að undanförnu og státar
staðurinn af einni albestu reykingaraðstöðu landsins. „Það

verður einhver að hugsa um
reykingarmennina. Einhvers
staðar verða vondir að vera.“
Samstarf við Stúdíó Tank
er eitthvað sem Vagnstjóri
horfir björtum augum til, en í
stuttu máli gengur það út á
heildarpakka fyrir hljómsveitir sem leika ókeypis á staðnum
í skiptum fyrir gistingu, mat,
afþreyingu og stúdíótíma.
„Við ætlum að reyna að draga
til okkar eitthvað af böndum.
Við vonum bara það besta.
Við erum búin að hafa samband við nokkra listamenn og
þeim líst bara vel á þetta“,
segir Sigrún Svanhvít Óskarsdóttir Vagnstjóri.
– halfdan@bb.is

Vagninn á Flateyri.
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Ekki lengur bara Kjallarinn
Endurbótum á Hafnargötu 41 í Bolungarvík miðar vel og verður fram haldið í sumar. Húsið er í daglegu tali nefnt
Einarshús eða Péturshús og hefur verið rekinn í því veitingastaður á síðustu árum. Ragna Magnúsdóttir, eigandi
hússins, fékk á dögunum vilyrði fyrir þriggja milljóna króna styrk úr Húsafriðunarsjóði til lagfæringa. „Ég hafði
áður fengið styrk á árinu 2004, og meðal annars þess vegna hefur gengið svona vel hjá okkur að gera upp húsið“,
segir Ragna. „Það er búið að taka salinn uppi alveg í gegn. Þar er ég komin með gott eldhús og fína aðstöðu. Á
þeirri hæð verður veitingasalur, þannig að þetta er ekki bara Kjallarinn lengur.“ Eiginmaður Rögnu, Jón Bjarni
Geirsson, á mestan heiður að endurreisn hússins og segist Ragna furða sig á botnlausum dugnaði mannsins.

Ritstjórnargrein

Leitum annarra leiða

Efnahagsástandið, sem talað er um í fyrirsagnastíl það er að
segja af þeim sem á annað borð taka til máls; auknar kröfur um
að áhöfnin í Seðlabankanum taki pokann sinn (eftir nýbætt
vaxtamet og dómdagsspá um hrun á fasteignamarkaðnum) og
að fagmenn, jafnvel erlendir, verði ráðnir til starfa og hin nýja
stétt þotuliðs stjórnmálamanna, allt þetta hefur orðið bloggurum
og öðrum skríbentum, sem virðast helst nærast á agnúi út í náungann og/eða ímyndaða andstæðinga, einkum stjórnmálamenn,
óþrjótandi efnisviður undanfarið. Af skrifum þessara sjálfskipuðu bjargvætta lands og lýðs hefur jafnvel mátt ráða að sum
hver skotmörk þeirra bæru ábyrgð á tíðarfari og þar með þeim
afleiðingum sem dekkri hliðar þess hafa stundum í för með sér.
Þrátt fyrir viðvaranir og stöðugar ábendingar fagfólks um
nauðsyn varúðar í umferðinni er ekkert lát á slysum. Við virðumst lítið læra. Það kemur ekkert fyrir mig! Já, það flýtur á
meðan ekki sekkur. Svo til daglegar slysafréttir segja í raun það
eitt hversu hættulegt umhverfið sem við lifum og hrærumst í er
orðið. Og það sem verra er: Fer stöðugt versnandi.
BB hefur ekki blandað sér í slysaumræðuna, sem líkt og faldinn eldur blossar upp á ný í hvert sinn sem slys ber að höndum.
Þrátt fyrir hjásetuna þarf enginn að efast um að allir þeir sem
með einum eða öðrum hætti tengjast hinum hörmulegum atburðum eiga samúð Vestfirðinga. Þarf ekki fleiri orð þar um. Ástæðan fyrir því að blaðið tekur þessi mál nú til umfjöllunar er að að
ekki verður annað ráðið af skrifum margra greinahöfunda og
bloggara, en að rót vandans sé gerð samgöngumannvirkja á
landsbyggðinni. Það sé verið að kasta peningum að þarflausu í
jarðgöng hist og her meðan allt sé í uppnámi í þéttbýlingu á suðurhorninu. Efnislega, í lauslegri þýðingu: Hvern fjandann er
verið að sóa milljörðum króna í vegi og jarðgöng fyrir þessar
fáu hræður úti á landi meðan við (í 101 og næsta nágrenni) erum
í stöðugri lífshættu í hvert sinn sem við hættum okkur út í umferðina. Í framhaldi þarf ekki mikið hugarflug til að lesa á milli
lína að við (fólkið úti á landi) hljótum að geta hökt áfram á holóttum malarvegum, líkt og við höfum orðið að gera lengst af.
Vestfirðingum hefur áður verið bent á að það fæst ekki allt með
jarðgöngum, eins og þingmaður nokkur orðaði það um jarðgöngin til Súgandafjarðar á sínum tíma, sem hann taldi óþörf
með öllu. Hann virðist annarrar skoðunar í dag um gagnsemi
jarðganga.
,,Lát mig minnast ábyrgðar minnar er ég ek þessari bifreið,“segir í bílabæninni svokölluðu. Í allri slysaumræðunni
hefur þetta grundvallaratriði lengst af vikið fyrir upphrópunum,
áklögunum og deilum um fjármuni. Það er miður. Við komum
ekki í veg fyrir umferðarslys á suðurhorni landsins með því að
bölsótast út í stjórnvöld út af síðbúnum samgöngubótum á
landsbyggðinni. Leitum annarra leiða.
– s.h.

Á þessum degi fyrir 12 árum

Mannbjörg í Djúpinu
Mannbjörg varð er 20 tonna rækjubátur, Kolbrún ÍS-74 frá
Ísafirði, steytti á skeri við Hrútey í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi á
ellefta tímanum á fimmtudag í síðustu viku. Tveir menn, bræðurnir
Arnar og Hannes Kristjánssynir voru á Kolbrúnu, og var þeim
bjargað um borð í bjögunarbátinn Daníel Sigmundsson um tveimur
tímum síðar. Það var flutningabílstjóri frá Ísafjarðarleið hf., sem
varð var við neyðarblys frá skipverjunum er hann átti leið um
Mjóafjörð. Hélt bifreiðastjórinn þegar að bænum Látrum og lét
vita af því sem gerst hafði. Sextán ára sonur hjónanna á bænum,
Jón Sigmundsson, lagð þegar af stað með trébát sem stóð á hlaðinu og hugðist sigla til skipbrotsmannanna. Þegar niður að sjó var
komið var utanborðsmótor bátsins settur í gang en hann drap fljótt
á sér og tók pilturinn til þess ráðs að róa til manna, hátt í kílómetra
leið. Þar sem festing fyrir aðra árina var brotin réri pilturinn með
einni ár og var kominn að mönnunum um svipað leyti og
björgunarbáturinn Daníel Sigmundsson og rækjubáturinn Guðrún
Jónsdóttir, sem var einnig á veiðum í Djúpinu. […]„ Ég gerði mér
enga grein fyrir því hversu lengi ég var að róa. Það eina sem komst
að hjá mér var að komast sem fyrst út til mannanna enda vissi ég
ekkert um aðstæður á strandstað“, sagði Jón Sigmundsson.

Kristján Möller, samgönguráðherra undirritar samninginn. Á myndinni eru einnig þeir Jón Rögnvaldsson
vegamálastjóri, Gunnar Sverrisson forstjóri og Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri Íslenskra aðalverktaka.

Verksamningar Bolungarvíkurganga undirritaðir
Mikil gleði ríkti í Ráðhúsinu í Bolungarvík í síðustu
viku þegar skrifað var undir
verksamninga um Bolungarvíkurgöng að viðstöddu fjölmenni. Kristján Möller samgöngumálaráðherra og Jón
Rögnvaldsson vegamálastjóri
skrifuðu undir fyrir hönd verkkaupa og frá Íslenskum aðalverktökum þeir Gunnar Sverrisson forstjóri og Sigurður
Sigurðsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs. Íslenskir aðalverktakar og Marti
contractors voru lægstbjóð-

endur en tilboð voru opnuð í
janúar. Fyrirtækin hafa stofnað með sér fyrirtækið Ósafl
sem mun annast framkvæmdina. Um er að ræða 8,7 m
breið, 5,1 km löng jarðgöng,
byggingu um 310 m langra
steinsteyptra vegskála, gerð
um 3,0 km langra vega og
byggingu tveggja steinsteyptra
brúa á Hnífsdalsá og Ósá. Tilboð verktakanna hljóðaði upp
á tæpa þrjá og hálfan milljarð
og er 88% af kostnaðaráætlun.
Fram kom í máli Önnu G.
Edvardsdóttur, forseta bæjar-

stjórnar Bolungarvíkur, að
dagurinn væri langþráður og í
þau tuttugu ár sem hún hefur
búið í Bolungarvík hefði verið
rætt um jarðgöng til að leysa
af hólmi veginn um Óshlíð. Í
ræðu Kristjáns Möllers rifjaði
hann upp sín fyrstu kynni af
Óshlíðinni en hann var íþróttakennari í Bolungarvík fyrir
rúmum þrjátíu árum síðan.
Hann sagði það vera gleðilegt
fyrir sig, verandi tengdasonur
Bolungarvíkur, að skrifa undir
þessa samninga fyrir hönd ríkisins en kona hans er frá Bol-

ungarvík. Að endingu óskaði
hann öllum viðstöddum til
hamingju með daginn og boðaði komu sína í ágúst þegar
fyrsta dýnamíthleðslan verður
sprengd.
Framkvæmdir hefjast strax
í maí en miklu efni þarf að
keyra frá munnunum áður en
hægt verður að sprengja.
Einnig var skrifað undir samninga um eftirlitsþátt framkvæmdanna en Línuhönnun
og Geotech munu sjá um eftirlit.
– smari@bb.is

Ráðherra harður á nafngiftinni
„Nú er hægt að krossa við
þessi göng og snúa sér að
næstu verkefnum“, segir Kristján L. Möller samgönguráðherra, er verksamningar um
Óshlíðargöng voru undirritaðir. „Það er ákaflega ánægjulegt
að hafa staðið að þessu og
ánægjulegt fyrir mig persónulega þar ég er tengdasonur
Bolungarvíkur og fyrrum íbúi
bæjarins.“ Í ræðu Kristjáns
kom fram að göngin skulu

heita Bolungarvíkurgöng en
ekki Óshlíðargöng eins og þau
voru kölluð þegar verkið var
enn á teikniborðinu sem og
þegar verkið var boðið.
„Mér finnst langeðlilegast
að göngin séu kölluð Bolungarvíkurgöng. Megintilgangur
þeirra er að bæta samgöngur
við Bolungarvík og styrkja þar
byggð. Auk þess þekki ég það
að það er ekki bara verið að
fara undir Óshyrnu heldur

Kristján L. Möller.

einnig Arafjall og Búðarhyrnu
sem og undir Kálfadal og
Seljadal. Óshlíðin er að mínu
viti meðfram ströndinni og ég
tel gott að leggja nafnið af um
leið og þessi dyntótti vegur
um Óshlíð verður óþarfur“,
segir Kristján.
Ekki er óvarlegt að ætla að
flestum Bolvíkingum sé sama
um nafngift ganganna. Það að
þau eru að verða að veruleika
skiptir líklegast mestu máli.
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Gert ráð fyrir 466 milljóna framlagi

350 tonn til Vestfjarða

Gert er ráð fyrir tæplega 466 milljóna króna framlagi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Ísafjarðarbæjar á yfirstandandi reikningsári
samkvæmt áætlun um úthlutanir úr sjóðnum á árinu sem lagt var
fram á fundi bæjarráðs. Eins og kunnugt er skiptast framlög
Jöfnunarsjóðs í marga hluta. Má þar nefna tekjujöfnunarframlag,
framlag til reksturs grunnskóla, jöfnun á tekjutapi vegna minni
tekna af fasteignagjöldum og svo framvegis.

Fimm vestfirsk fyrirtæki fá úthlutað 350 tonnum af 500 tonna kvóta til áframeldis á þorski á yfirstandandi fiskveiðiári. Sjávarútvegsráðherra samþykkti á dögunum tillögur stjórnar AVS rannsóknasjóðs varðandi úthlutunina, en þetta er í sjöunda sinn sem úthlutað er. Þeim 500 tonnum sem
voru til ráðstöfunar var skipt á milli átta fyrirtækja. Álfsfell ehf. á Ísafirði fékk 125 tonn, Hraðfrystihúsið Gunnvör í Hnífsdal 125 tonn, Þóroddur ehf. á Tálknafirði fékk 75 tonn, Glaður ehf. Bolungarvík fékk 15 tonn og Einherji ehf. á Patreksfirði fékk 10 tonn. Einnig fékk Þorskeldi ehf. á
Stöðvarfirði 50 tonn, Síldarvinnslan hf. á Norðfirði 20 tonn og Brim fiskeldi ehf. á Akureyri 80 tonn.

„Stærsti dagur í sögu Bolungarvíkur“
Þetta er einhver stærsti
dagur í sögu Bolungarvíkur“, segir Bolvíkingurinn og ráðherrann Einar
Kristinn Guðfinnsson en
hann var viðstaddur undirskrift verksamninga um
Bolungarvíkurgöng.
Hann segir að áhrif
ganganna á Bolungarvík
verði mjög mikil og erfitt
að meta þau að svo stöddu.
„Það sem við vitum er að
áhrifin verða mjög jákvæð, bæði á meðan á
framkvæmdum stendur
og sérstaklega þegar þeim
lýkur. Með tilkomu ganganna felast gríðarleg byggðarleg tækifæri fyrir norðanverða Vestfirði.
„Næst á dagskrá eru
jarðgöngin milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar
og búið er að negla þau
niður í vegaáætlun. Lengra
erum við ekki komin í
stefnumótun en jarðgöng
til Súðavíkur eru eitthvað
sem við eigum að stefna
að“, segir Einar.

Ekki síður
gleðitíðindi
fyrir Ísfirðinga
Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að undirskrift
verksamninga vegna Bolungarvíkurganga séu ekki
minni gleðitíðindi fyrir
íbúa Ísafjarðarbæjar en
íbúa Bolungarvíkur.
„Reynslan okkar af Vestfjarðagöngum er sú að
þau voru bylting og ég
tel að þessi göng verði
bylting líka og munu
styrkja þessa byggð sem
heild“, segir Halldór. Hann
bendir Bolvíkingum á að
neikvæðir þættir fylgja
samgöngubótum.
„En það eru bæði jákvæðir og neikvæðir þættir við samgöngubætur.
Við þekkjum öll jákvæðu
þættina en fólk á Þingeyri, Suðureyri og Flateyri hefur upplifað neikvæða þáttinn sem er að
við samgöngubætur þá
verður þjónusta miðlægari. En í staðinn verður
þjónustan öflugari og til
dæmis má nefna að Bónus væri ekki með búð á
Ísafirði ef ekki væri fyrir
göngin. Fólk verður því
að átta sig á að þessu
fylgja ákveðnir sársaukafletir, segir Halldór Halldórsson.

Deiliskipulagstillaga vegna snjóflóðavarna undir Traðarhyrnu í Bolungarvík hefur verið samþykkt.

Deiliskipulagstillaga vegna
snjóflóðavarna samþykkt
Deiliskipulagstillaga vegna
snjóflóðavarna undir Traðarhyrnu í Bolungarvík hefur
verið samþykkt. Markmið deiliskipulagsins er að auka öryggi
íbúa með tilliti til snjóflóða
með byggingu snjóflóðavarna
en jafnframt að milda neikvæð
áhrif framkvæmdanna á landslag og náttúru með mótvægisaðgerðum. Á bæjarráðsfundi
í Bolungarvík kom fram að
engin athugasemd barst vegna
auglýsingar á tillögunni og

telst hún því samþykkt. Gert
er ráð fyrir að reisa þvergarð
og 8 keilur ofan við hann í
hlíð Traðarhyrnu. Garðtáin er
í um 40 m.y.s. en skeringar
ofan við keilur fara hæst í 120
m.y.s. Þvergarðurinn er 720
metra langur og allt að 22
metra hár frá botni skeringar
en hæð lóðrétts veggjar er 14
m. Hver keila er 40 metra löng
og 11,5 metra há frá botni
skeringar en hæð lóðrétts veggjar er 8 m.

Gert er ráð fyrir vegslóða
meðfram þvergarðinum og
ofan við keilurnar. Vegslóðinn, sem verður 1.800 m langur og 3 m breiður, mun tengjast núverandi vegslóða vestan
við skipulagssvæðið. Slóðarnir eru ætlaðir fyrir umferð
tengda viðhaldi og vinnu við
mannvirkin en þeir geta einnig
nýst göngufólki.
Gert er ráð fyrir að allt efni
til framkvæmdarinnar fáist
innan skipulagssvæðisins,

bæði laust efni og efni úr bergskeringum. Við upphaf framkvæmdarinnar þarf að leggja
vegslóða um framkvæmdasvæðið og þarf um 1000 m³
til þess. Ef ekki er hægt að
nýta efni í hann af staðnum
verður það tekið úr námu á
Skálavíkurheiði. Náman sem
er opin er utan skipulagssvæðisins.
Hönnun snjóflóðavarna í
Bolungarvík hófst með frumathugun árið 1998. Við þróun

varnanna hafa fjölmargir útfærslukostir verið skoðaður
og nokkrum þeirra verið lýst í
áfangaskýrslum sem kynntar
hafa verið. Niðurstaðan er að
byggja 720m langan þvergarð
og 8 keilur ofan við hann í
hlíðinni ofan við kaupstaðinn.
Í umhverfismati framkvæmdarinnar var einungis þessi valkostur metinn. Öðrum útfærslum hefur verið hafnað sem
ófullnægjandi eða vegna tæknilegra örðugleika.

Framkvæmdum fylgir bjartsýni
Grímur Atlason, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, segir að með
tilkomu jarðganga milli Bolungarvíkur og Hnífsdals fari
sameiginlegt búsetu- og atvinnusvæði á norðanverðum
Vestfjörðum loks að verða að
veruleika. „Göngin eiga eftir
að létta mikið, bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Við getum komist á milli óhult og þá
aðallega þeir íbúar Skutulsfjarðar sem hafa af skiljanlegum ástæðum verið hræddir við

að koma hingað“, segir Grímur. Hann segir að stórframkvæmd sem þessari fylgi
miklar væntingar og hann býst
við að bjartsýni íbúa aukist.
„Mínar væntingar eru fyrst og
fremst áframhaldandi jákvæðni á meðan framkvæmdum
stendur og í kjölfar þeirra. Framkvæmdum fylgir bjartsýni.“
Hann segir krónu og aura
sem sveitarfélagið fær í sinn
hlut vegna framkvæmdanna
vera aukaatriði. „Við vitum

að einhverjir þeirra sem eiga
eftir að vinna við göngin munu
hafa lögheimili í Bolungarvík
eins og Siglfirðingar upplifðu.
Og þeim fylgja meiri peningar
í kassa sveitarfélagsins en það
er algjört aukaatriði. Aðalatriðið er að væntingar íbúa, svokölluð væntingavísitala, eykst
við svona stórframkvæmd.
Það er orðið langt síðan farið
var í verk af sambærilegri
stærðargráðu á Vestfjörðum
og við höfum beðið lengi eftir

því.“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, hefur
bent á að samgöngubótum
geta fylgt neikvæðar afleiðingar og átti þar við að þjónusta verði miðlægari. Grímur
segir það vera eðli kjarnans
að draga til sín þjónustu en
varar við myndun svefnbæja.
„Það sem gerist er að varnarlínan gagnvart höfuðborgarsvæðinu færist. Fólk sem flytur frá Bolungarvík eða Flat-

eyri millilendir ekki á Ísafirði
heldur fer beint suður.“
Hann segir að þjónusta geti
verið dreifð milli bæjanna á
norðanverðum Vestfjörðum.
„Það má benda á að í Bolungarvík er mjög góð öldrunarþjónusta en á Ísafirði er mjög
gott sjúkrahús. Ég tel eðlilegt
að öldrunarþjónusta fyrir norðanverða Vestfirði verði í Bolungarvík rétt eins og í Reykjavík er hún á Landakoti“, segir
Grímur.
– smari@bb.is
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„Alla tíð verið lögð áhersla á góða
læknis- og hjúkrunarþjónustu“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að
alla tíð hafi verið lögð áhersla
á góða læknis- og hjúkrunarþjónustu á Þingeyri af hálfu
sveitarfélagsins. Hann skorar
á ríkisvaldið að skera ekki niður í grunnþjónustu sinni við
íbúa Ísafjarðarbæjar. Þetta
kemur fram í svari bæjarstjórans við fyrirspurnum Þingeyrarvefsins vegna áforma Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðar-

bæjar að loka öldrunardeildinni á Tjörn í sumar á meðan
starfsfólk fer í sumarleyfi í
sex vikur. „Ísafjarðarbær rekur fimm leiguíbúðir á Tjörn
og vinnustofu/dagvistun fyrir
aldraða í kjallaranum. Um
þetta hefur gilt samningur
milli Ísafjarðarbæjar og Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar (ríkisins) þar sem bærinn hefur keypt þjónustu af
ríkinu vegna íbúanna í leigu-

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Uppboð

íbúðunum.
Þessum samningi var sagt
upp og tók uppsögnin gildi
um áramót. Þegar við óskuðum eftir svörum við því hvort
til stæði að ríkið lokaði sinni
starfsemi á Tjörn fengum við
þau svör að það stæði ekki til.
Þess vegna höfum við treyst á
þjónustu ríkisins til þessa á
Tjörn þó samningur sé laus
frá áramótum. Til að taka af
allan vafa þá er Ísafjarðarbær
ekki að loka neinni þjónustu á
sínum vegum. Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar (ríkið)
er að loka sinni þjónustu í 6
vikur. Ekki var haft samráð
við Ísafjarðarbæ vegna þessa.
Þetta mál hefur verið tekið
upp í þjónustuhópi aldraðra

og forstöðumanni Skóla- og
fjölskylduskrifstofu falið að
ræða við framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunar til að fá
skýringar á þessu. Það þarf að
tryggja íbúum í leiguíbúðum
á Tjörn þjónustu og mun Ísafjarðarbær gera nauðsynlegar
ráðstafanir til þess. Af hálfu
Ísafjarðarbæjar hefur alla tíð
verið lögð áhersla á góða
læknis- og hjúkrunarþjónustu
á Þingeyri. Ísafjarðarbær ræður þessum málaflokki ekki því
hann er ekki hjá sveitarfélaginu heldur ríkinu.
Undirritaður vill leggja áherslu á að öll starfsemi sveitarfélagsins á Þingeyri er til staðar eins og verið hefur. Bærinn
hefur ekki dregið saman í sinni

starfsemi. Á vegum bæjarins
er rekinn tónlistarskóli, leikskóli, grunnskóli, áhaldahús,
höfn, íþróttahús, sundlaug og
öll sú starfsemi sem var fyrir
sameiningu. Eina breytingin
varðar skrifstofu bæjarins en
stjórnsýslan hefur færst á einn
stað í sameinuðu sveitarfélagi.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur ekki viljað skera niður í
grunnþjónustunni við íbúa
sveitarfélagsins þó rekstur
hennar þyngist vitanlega við
það að íbúum fækki. Undirritaður skorar á ríkisvaldið að
skera ekki heldur niður í grunnþjónustu sinni við íbúa Ísafjarðarbæjar“, segir í svari
Halldórs.
Aðstandendur Þingeyrar-

vefsins bíða nú svara frá Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar þar sem aðkoma þeirra að
lokun öldrunarþjónustunnar á
Tjörn verður útskýrð. „Við
vitum öll að það er fámennt á
öldrunardeildinni á Tjörn eins
og er. Vonandi leiðir þessi umræða til þess að efla megi starfsemi Tjarnar í framtíðinni en
ekki til þess að stjórnendur
hér heima eða yfirmenn þeirra
fyrir „sunnan“ sjái sér leik á
borði til að draga úr starfseminni eða hætta. Öllum rekstri
fylgir kostnaður en í þessum
málaflokki þarf að taka tillit
til hinnar hliðar peningsins
sem er mannlegi þátturinn“,
segir á thingeyri.is.
– thelma@bb.is

Eftirtaldar bifreiðir verða boðnar upp á
skrifstofu sýslumannsins á Ísafirði, Hafnarstræti 1, miðvikudaginn 23. apríl 2008,
kl. 09:30:
OE-243
Greiðsla við hamarshögg.
Eftirtaldir munir verða boðnir upp að
Hafnarstræti 2, Þingeyri, miðvikudaginn
23. apríl 2008 kl. 11:00.
Bakarofn, djúpsteikingarpottar x2, grillhelluborð, hljómflutningstæki og hljóðkerfi, iðnaðaruppþvottavél og pizzaofn.
Ávísanir ekki teknar gildar sem greiðsla
nema með samþykki uppboðshaldara
eða gjaldkera.
Greiðsla við hamarshögg.
11. apríl 2008,
Una Þóra Magnúsdóttir, fulltrúi
Sýslumaðurinn á Ísafirði.
Þingeyri. Ljósm: Mats Wibe Lund.

STAKKUR SKRIFAR

Mótmæli eða lögbrot
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.

Aðgerðir vörubílstjóra, sem ranglega hafa verið kallaðar mótmæli í fjölmiðlum, eru ótrúlegt fyrirbrigði. Þótt ekki væri nema fyrir þá staðreynd að
samgönguráðherra lýsir yfir samúð með þeim og telur ekki eftirsóknarvert
að fá sektir vegna lögbrota þeirra í ríkissjóð, væru þessar uppákomur með
því undarlegra sem gerst hefur á þessu ári. Er þó af nógu að taka. Vitað var
að með því að ganga til liðs við Evrópusambandið og gerast virkur þátttakandi í evrópska efnahagssvæðinu, skammstafað EES eða á ensku EEA fyrir
European Economic Area, tók íslenska ríkið á sig margs kyns skuldbindingar,
sem vekja spurningar um framhald afdrifaríkrar ákvörðunar, sem stendur.
Hverju sem líður verður ekki hjá því litið að um er að ræða ólöglegt athæfi. Það getur hæglega valdið mikilli hættu fyrir almenning í landinu. Að
teppa samgöngur um samgöngumannvirki með þeim hætti sem raun ber
vitni kann að hafa í för með sér mikla hættu, jafnvel lífshættu fyrir saklausa
borgara. Viðbrögð landsþekkts lögreglumanns eru þau að bjóða ætluðum
lögbrjótum í nefið. Kannski finnst einhverjum það fyndið. Svo er ekki um
slökkviliðsstjóra höfuðborgarsvæðisins, sem gagnrýnt hefur harðlega hegðun
vörubílstjóranna og bent á hætturnar.
Vart verður því trúað að í höfuðborginni sé litið á það sem refsingu að
bjóða þeim í nefið sem viðhafa ofbeldi undir yfirskini mótmæla. Sú spurn-

ing verður æ áleitnari hvort ekki sé ætlun lögreglunnar að taka á þessum
lögbrotum. Mun samgönguráðherra bjóða þeim sem sektaðir eru fyrir
hraðakstur eða akstur gegn rauðu ljósi í kaffispjall og lýsa yfir áhugaleysi
á því að sektir þeirra renni í ríkissjóð? Ef ekki er keppikefli að sektir vegna
lögbrota renni í ríkissjóð, hvers vegna er þá verið að sekta brotlega ökumenn? Ræður að sýndarmennska för? Eini kostur ráðherra er að fá ríkisstjórn og Alþingi til að standa við skuldbindingar sem ríkið Ísland hefur
tekið á sig með því að vera þátttakandi í EES og framfylgja þeim, þar með
talið að skapa hvíldaraðstöðu fyrir bílstjóra vöruflutningabíla.
Enn undarlegra er umburðarlyndi almennings gagnvart ólöglegum
röskunum á samgöngum, sem hafa í för með sér mikla hættu, auk ómældra
tafa og talsvert meiri eyðslu eldsneytis allra þeirra bíla sem bíða með vélarnar í gangi meðan ofríki viðgengst og er refsað eða verlaunað með neftóbaki, líklegast löglegu. Nóg kreppir að almenningi á Íslandi þótt ekki sé
látið óátalið að lögbrot séu framin undir eftirliti lögreglu, sem ekki hefst
að. Skilaboð samgönguráðherrra og ríkisstjórnar verða að vera alveg skýr.
Lögbrot er lögbrot meðan lögum er ekki breytt og hvers vegna eiga menn
að komast upp með sumt en ekki annað? Svo ættu vörubílstjórarnir að mótmæla í Saudi Arabíu, en þar yrðu þeir líkast til fangelsaðir fyrirvaralaust.
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Störf í Bolungarvík
– þar sem hjartað slær

Laugarból. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Segist hafa misst
fjölda lamba í tófuna
Ragna Aðalsteinsdóttir,
bóndi á Laugarbóli í Ísafjarðardjúpi, segist hafa misst töluvert af sauðfé í tófu á síðustu
árum. Þetta kemur fram í frétt
sem birtist í DV undir fyrirsögninni „Lömbin þagna“.
Þar kemur fram að Ragna hefur misst yfir fimmtíu kindur á
síðustu fimm árum. „Ég get
auðvitað ekki svarið fyrir að
tófan hafi tekið þær allar með
tölu en mörg lömbin hef ég
fundið illa til reika, bæði innan
girðingar og utan. Tófan er
auk þess búin að útrýma öllu

fuglalífi hér í sveitinni“, segir Ragna.
Í fréttinni er einnig rætt við
Sigmar B. Hauksson, formann
Skotveiðifélags Íslands. „Það
er engin skynsemi í því að
greiða mönnum fyrir að veiða
tófu á einum stað, en banna
veiðar á henni 100 kílómetrum í burtu. Það er út í hött“, segir Sigmar og vísar þar til Hornstrandafriðlands þar sem meðferð skotvopna er bönnuð.
Ester Rut Unnsteinsdóttir,
líffræðingur og forstöðumaður Melrakkaseturs Íslands í
Súðavík, segir að tófu hafi

fjölgað um allt land á síðustu
áratugum og þar séu Vestfirðir
engin undantekning. Áður en
tófu fór að fjölga hafði henni
verið nær útrýmt með eitrunarherferð, reyndar erninum
líka. Þá segir hún að þéttleiki
á tófu sé og hafi líklegast alltaf
verið mestur á Vestfjörðum.
„Eins og með aðrar lífverur
þá tengist þetta allt fæðunni.
Tófan sækir talsvert af fæðu í
sjóinn og þarna er lengsta
strandlengjan á landinu og
stærstu fuglabjörgin, svo
menn þurfa ekkert að vera

hissa þó það sé mikið af tófu á
Vestfjörðum“, segir Ester.
Aðspurð um mál Rögnu á
Laugarbóli segir Ester að það
hafi ekki verið rannsakað
hvort ásókn tófunnar í lömb
hafi aukist að undanförnu.
„Refir hafa alltaf farið í lömb.
Sauðfé er ekki kjörfæða þeirra,
en á þeim tíma sem lömbin
eru að koma í heiminn er mjög
hart í ári fyrir refinn. Ég trúi
því ekki að hann sé að fara
meira í lömbin nú en áður, en
það koma alltaf upp dýrbítar
af og til“, segir Ester.

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar.
Ferðamálafulltrúi 1. júní til 31. ágúst ´08
Leitað er eftir kraftmiklum og jákvæðum
einstaklingi sem getur starfað sjálfstætt.
Um er að ræða líflegt og fjölbreytilegt starf.
Flokkstjóri vinnuskóla frá 1. júní til 1.
ágúst 2008
Leitað er að skipulögðum og úrræðagóðum einstaklingi sem hefur ánægju af
útiveru og samveru með unglingum.
Hundaeftirlitsmaður – framtíðarstarf frá
1. júní 2008.
Eftirlit með framfylgd reglugerðar um
hundahald í Bolungarvík.
Upplýsingar um ofangreind störf veitir
Grímur Atlason, bæjarstjóri í síma 450 7000
eða á netfanginu grimur@bolungarvik.is.
Leikskólinn Glaðheimar – deildarstjóri,
framtíðarstarf
Leitað er eftir leikskólakennara sem vill
starfa í ögrandi starfsumhverfi. Aðlögunarhæfni, jákvæðni og lipurð í samskiptum
eru kostir sem telja. Nánari upplýsingar
gefur leikskólastjóri, Ragnheiður Ragnarsdóttir í síma 456 7264.
Íþróttamiðstöðin Árbær – sumarafleysing
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður, Gunnar Hallsson í síma 456 7381.
Umsóknarfrestur er til 28. apríl nk.
Bolungarvíkurkaupstaður stendur við Ísafjarðardjúp og þar
búa rúmlega 900 manns. Öll helsta þjónusta er á staðnum eins og
t.d. sundlaug, íþróttahús, skóli, leikskóli, verslanir, bensínstöð,
kaffihús og félagsheimili. Mannlíf er fjölbreytt og félagslíf gott og
náttúra stórkostleg. Ísafjarðarbær er í um 15 mínútna akstursfjarlægð. Á döfinni eru umfangsmiklar framkvæmdir sem munu setja
jákvætt mark á sveitarfélagið til framtíðar.

Ferðaþjónustan byggð upp
Bolungarvíkurkaupstaður
hefur fengið tvo styrki sem
nema fimm milljónum króna
frá iðnaðarráðuneytinu. Annar
styrkurinn er vegna mótvægisaðgerða ríkisstjórnarinnar á
sviði ferðaþjónustu og hljóðar
upp á 2,5 milljónir króna sem
skiptist á tvö ár. Hann er skilyrtur við móttöku ferðamanna.
Á bæjarráðsfundi á þriðjudag

í síðustu viku var bæjarstjóra
falið að vinna að framgangi
verkefna sem koma fram í
styrkumsókninni. Þar á meðal
er ráðning ferðamálafulltrúa
frá 1. júní til 1. september.
Einnig verður ráðist frekari
uppbyggingu tjaldsvæðis í
Bolungarvík.
Hinn styrkurinn er vegna
mótvægisaðgerða ríkisstjórn-

arinnar á sviði vistvænnar ferðaþjónustu. Styrkurinn hljóðar
upp á 2,5 milljónir króna sem
skiptist á tvö ár. Hann er skilyrtur til vöruþróunar. Bæjarstjóra hefur verið falið að
vinna að framgangi verkefna
sem koma fram í styrkumsókninni. Þar á meðal er undirbúningur Green Globe umsóknar sem eru alþjóðleg

samtök fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu sem vilja starfa út
frá markmiðum um sjálfbæra
þróun.
Þátttakan byggist á vottun
á umhverfisvænum starfsháttum þar sem tekið er mið af
umhverfislegum, efnahagslegum og félagslegum þáttum.
– thelma@bb.is

HSV stofnar afreksmannasjóð
Héraðsþing HSV sem fór
fram í Edinborgarhúsinu á Ísafirði fyrir stuttu samþykkti að
setja fjórar milljónir króna í
afreks-og styrktarsjóð HSV.
Þessi upphæð verður höfuðstóll sjóðsins og má hann ekki
koma til úthlutunar heldur einvörðungu gegna því hlutverki
að efla sjóðinn enn frekar á
næstu árum. Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga eða hópa innan HSV sem

náð hafa umtalsverðum árangri í íþrótt sinni. Eingöngu
félagar og keppnishópar innan
HSV, sem stunda íþróttir sem
viðurkenndar eru af Íþróttaog Ólympíusambandi Íslands
(ÍSÍ), geta sótt um styrk úr
sjóðnum.
Í reglugerð sem samþykkt
var á þinginu segir að stjórn
sjóðsins skuli vera þriggja
manna og verði skipuð á héraðsþingi ár hvert. Eigi má

velja einstaklinga, til stjórnarsetu í sjóðnum, er gegna
stjórnarsetu í aðildarfélagi
innan HSV. Varsla sjóðsins
skal vera í höndum Sparisjóðs
Vestfirðinga. Tekjur sjóðsins
skulu vera: 10% af óskiptum
lottótekjum, styrkir og gjafir
til sjóðsins, árlegt framlag Ísafjarðarbæjar, árlegt framlag
fyrirtækja og vaxtatekjur.
Stjórn sjóðsins getur veitt
styrk ef viðkomandi uppfyllir

eitthvert eftirtalinna skilyrða:
Ef hann keppir á eða hefur
möguleika á þátttöku á ólympíu-, heims-, Evrópu- eða
Norðurlandameistaramótum.
Ef hann er valinn í landslið.
Ef hann er framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða
hefur sýnt mjög góðan árangur og er líklegur til að komast
í hóp bestu íþróttamanna landsins í íþróttagrein sinni.
– thelma@bb.is

Líffræðingur –
landfræðingur
Náttúrustofa Vestfjarða auglýsir eftir sérfræðingi með menntun í líffræði, landafræði eða skyldum greinum. Þekking á
vistfræði og/eða kortagerð er æskileg.
Aðsetur verður í Þróunarsetrinu á Patreksfirði.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til Náttúrustofu
Vestfjarða, Aðalstræti 21, 415 Bolungarvík, eða á netfangið nave@nave.is fyrir 5.
maí 2008.
Nánari upplýsingar veitir Þorleifur Eiríksson, forstöðumaður í síma 456 7005 eða
892 6005.
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Náttúruvernd kemur ekki af sjálfu sér
Náttúrverndarsamtök Vestfjarða voru stofnuð á fyrir stuttu.
Samtökin rísa á grunni samnefndra samtaka sem voru
stofnuð í árið 1971 en starf
þeirra lagðist af í fjölda ára. Á
stofnfundinum í Hömrum á
Ísafirði var Bryndís Friðgeirsdóttir kjörin formaður. Náttúruvernd hefur fengið aukna
vigt í allri umræðu á Íslandi
undanfarin áratug eða svo og
svæðisbundin náttúrverndarsamtök verið ötul við að koma
sýn sinni á framfæri. Nema á
Vestfjörðum, þar sem samtökin skorti.
„Ég finn ekki fyrir því sem
maður fann fyrir nokkrum
árum að náttúruverndarsamtök séu ógn við ríkjandi valdhafa. Alla vega er það stemmningin sem við finnum fyrir
hérna. Árni Finnsson talaði
um það á stofnfundinum að
það væri sérstakt að sveitarstjórnarmenn, alþingismenn,
bæjarstjóra og ráðherra á
stofnfundi slíkra samtaka.
Maður spyr sig, af hverju er
það merkilegt og af hverju
mættu svona margir á fundinn? Var það vegna umræðu
um olíuhreinsistöð?
Sumir sem komu á fundinn
sögðu að þeir hefðu lengið
beðið eftir stofnun náttúruverndarsamtaka á Vestfjörðum og séð að svona samtök
hafa verið í öðrum landshlutum og spurt sig hvers vegna
þau voru ekki á Vestfjörðum.
Fólk hefur kannski haldið
að náttúruvernd gerðist af
sjálfu sér. Í raun og veru hefur
okkur þótt sjálfsagt að vernda
náttúruna og það hefur gerst
átakalaust. Skynsamleg nýt-

ing náttúrunnar hefur þótt sjálfsögð en við höfum aldrei verið
hrædd við að skaða hana, eða
í það minnsta hefur það ekki
verið í umræðunni.
Nú fer þetta kannski að
breytast þegar fólk heyrir af
áformum um stóriðnað á Vestfjörðum. Það er ekkert víst að
fólkið sem sótti stofnfundinn
sé allt á móti olíuhreinsistöð
en það er öruggt að allir vilja
gæta að náttúrunni ef svona
stóriðja rís. Þeir sem eru fylgjandi olíuhreinsistöð eiga ekki
að vera á móti náttúruverndarsamtökum, þvert á móti ættu
þeir að hugsa að þörfin fyrir
svona samtök er ennþá meiri
verði af stöðinni.
Stjórnvöld hafa talað um
kúvendingu í þessum málum.
Í tíð fyrri ríkisstjórna var eins
og valdhafinn væri þreyttur á
náttúruverndarsamtökum. Þau
þóttu óþörf og voru fyrir. Núverandi ríkisstjórn hefur kallað til náttúruverndarsamtaka
og óskað eftir samstarfi og
samráði og vilja vinna með
þessum samstökum. Við erum
að vissu leyti að sinna þessu
kalli. Ef stjórnvöld ætla sér að
vinna með náttúruverndarsamtökum þá þurfa þau náttúrulega að vera til staðar.“

Náttúra Vestfjarða
ekki okkar einkamál
„Vestfirðingar tala mikið
um fagra náttúru svæðisins
og maður spyr sig: Af hverju
ekki náttúruverndarsamtök
hér? Náttúran er sterk í ímynd
Vestfjarða og landsmenn allir
tala um að Vestfirðir séu
ósnortnir. Við veltum fyrir okk-

ur hvernig við getum fengið
ferðamenn til að koma hingað,
ekki bara láta þá skoða Gullfoss og Geysi. Það vita allir
að náttúran er það sem dregur
ferðamenn til Íslands og ef
við Vestfirðingar viljum stærri
hlut af kökunni þá þurfum við
að huga að náttúruvernd.
Náttúruvernd og húsafriðun
eru að sumu leyti af sama
meiði. Við þekkjum öll mistök
sem hafa verið gerð í skipulagsmálum og hús rifin niður
án þess að gæta að því að þeir
hafa rifið niður söguna. Eins
þarf að skoða með náttúruna,
að tæta ekki og raska þannig
að ekki verði hægt að græða
það. Við gleymum því oft að
við erum með þetta landa í
láni í einn mannsaldur. Oft er
talað um það að Vestfirðingar
eigi þetta land og aðrir eigi
ekki að skipta sér af. Allra síst
á fólkið í 101 að tjá sig um
skipulagsmál og uppbyggingu
á Vestjörðum. Samt sem áður
notar þetta fólk vegina hérna,
það nýtir þess að hér eru gerð
jarðgöng, nýtur þess að hér
verði áfram byggð og ég held
að Íslendingar vilji að landið
verði allt byggt.“

Ópólitísk samtök
Samtökin eru ópólitísk og
stofnfundinn sótti fólk sem er
í stjórnmálaflokkum og fólk
sem hefur ekkert komið nálægt pólitík. Eitt af því sem
samtökin geta sinnt er fræðsluhlutverk fyrir fólk. Þegar
umræður vakna um byggingu
mannvirkja, hvort sem það er
á vegum fyrirtækja eða samgöngumannvirki á vegum

ríkisins, þá tel ég að stjórnvöld
muni leita til náttúruverndarsamtaka
– En vilji stjórnvöld gera
eitthvað sem er náttúrverndarsinnum á móti skapi, munu
þau hlusta á ykkur?
„Sú hætta er fyrir hendi og
við höfum séð það gerast annars staðar. Engu að síður þá er
hægt að koma sjónarmiðunum
á framfæri. Ég lít ekki á það
sem svo að við séum að fara
að heyja einhverja baráttu og
vil helst ekki nota þetta orð.
Frekar lít ég á samtökin sem
málsvara nátttúrunnar. Okkar
hlutverk á að vera að staldra
við og skoða hlutina þegar
þeir koma upp. Er þetta sjálfbært? Er þetta óafturkræft?
Sjálfbærni og afturkræfni eru
orð sem við erum nýfarin að
nota og þau eru að mörgu leyti
það sem náttúruvernd snýst
um. Náttúrverndarsinnar sem
voru á undan okkur notuðu
ekki þessi orð en hugsunin
var sú sama.“

Olíuhreinsistöðin hvatinn
– Nú voru samtökin stofnuð
í kjölfarið á umræðu um olíuhreinsunarstöð. Munu samtökin beita sér í áframhaldandi
umræðu um hana?
„Sú umræða var hvatinn,
því er ekki hægt að neita. Fyrst
og fremst munum við vera
með upplýsta umræðu. Ég
með mína kennaramenntun
get ekki sagt neitt annað en að
ég leiti eftir hlutlausum upplýsingum og rannsóknum vísindamanna. Og vísindalegar
niðurstöður eru hlutlausar,

annars væru þær ekki vísindalegar.
Við lítum til Náttúrustofu
Vestfjarða í þessu máli sem
öðrum og sem betur fer höfum
við þessa stofnun og ég myndi
vilja sjá hana stækka. Í ályktun
fundarins kom fram að við
viljum fá eitt starf til viðbótar
í þessum geira. Ekki þá sem
nýja stofnun heldur gæti það
verið vistað hjá Náttúrustofunni eða hjá Fræðasetri. Okkur finnst að það ætti að fjölga
rannsóknastörfum hér og ekki
bara til að sinna Vestfjörðum
heldur öllu landinu.“

Náttúruvernd og
hagvöxtu ekki
andstæðir pólar
– Hafið þið orðið var við
einhverja andúð í garð samtakanna?
„Það kom enginn beint til
okkar og ekkert annað sem
birtist á opinberum vettvangi
en það sem Konni Eggerts
hafði að segja um samtökin.
Hann má hafa sína skoðun.
Það sem hann sagði var ekki
svaravert að öðru leyti en að
svona er hann Konni.“
– Þurfa Vestfirðingar að
óttast samtökin?
„Nei, Vestfirðingar eiga að
fagna þeim. Þeir sem óttast
svona samtök ættu að prófa
að ganga í þau. Fólk sem er í
náttúruverndarsamtökum er
ekkert endilega meiri náttúruverndarsinna en aðrir sem
standa fyrir utan öll samtök.
Fólk gengur í svona samtök
til að nýta krafta sína á öðrum
vettvangi og vill hafa áhrif á

samfélag sitt.“
– Í umræðunni á Íslandi hefur náttúruvernd annarsvegar
og hagvexti og atvinnuuppbyggingu hinsvegar verið
stillt upp sem andstæðum pólum. Er það eitthvað sem á rétt
á sér?
„Nei, náttúruverndarsamtök vinna ekki á móti hagvexti. Við erum með mikið
landrými, hreinar orkulindir,
náttúrgersemar á heimsvísu,
gott mennta- og heilbrigðiskerfi og góða samfélagsgrunngerð. Þetta er það sem
skapar hagvöxtinn og náttúrverndarsamtök eru viðbót við
samfélagið og ógnar ekki atvinnulífinu á nokkurn hátt.
Stjórnvöld áttu það til að segja
að náttúruverndarsamtök gætu
valdið skaða í efnahagslífinu
en ég veit ekki um nokkur
dæmi um að þau hafi valdið
skaða á nokkurn hátt.“
– Hvenær förum við fyrst
að heyra frá samtökunum?
„Það verður ekki blásið í
neina herlúðra heldur munum
við bara vinna að ýmsum
málum. Til dæmis hefur komið upp hugmynd um að merkja
örnefni á Vestfjörðum og
merkja staði úr Íslendingasögunum. Við þurfum að vera
vakandi fyrir friðlýsingu sem
er ekki það sama og þjóðgarður en þessu tvennu hefur
verið ruglað saman. Við erum
ekki með fastmótaðar hugmyndir um hvar ætti að friðlýsa en Látrabjargið og fleiri
staðir koma sterklega til greina.
Annað sem við höfum áhuga
á er lífrænn landbúnaður en
til að koma honum á legg þurfum við samstarf við stjórnvöld.“
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Hyggur á landvinninga

Örn Elías Guðmundsson
gaf nýlega út plötuna MugiBoogie sem hefur fengið gríðarlega góðar viðtökur á Íslandi. Það nægir Erni engan
veginn, hann hyggur á landvinninga og er um þessar
mundir að fara í Víking með
Guðmundi föður sínum og
meðeiganda í fyrirtækinu.
Bæjarins besta sló á þráðinn
til Arnar og spurði hann út í
útgáfu á erlendum markaði,
tónleikaferðalög og fleira.

Mánuður til eða
frá skiptir engu
– Er platan komin út í einhverjum öðrum löndum en á
Íslandi?
„Nei, ekki ennþá. Hún átti
að koma út í byrjun maí, en
það kynningarfólk sem ég réði
til mín sagði mér að tíminn
væri bara allt of stuttur þar
sem blöðin í útlöndum vinna
alltaf einhverjar vikur fram í
tímann. Þess vegna ákváðum
við í sameiningu að fresta útgáfunni fram í miðjan júní.“
– Er það ekki frekar óþægilegt fyrir þig?
„Nei, nei. Ég vil bara gera
þetta almennilega og þá skiptir
einn mánuður til eða frá engu
máli. Man einhver hvort Back
in black með AC/DC kom út í
júní eða júlí árið 1980? Ekki
margir, enda skiptir það engu
andskotans máli.“
– Nú ert þú að gefa út í
fyrsta sinn undir eigin merkj-

um í útlandinu. Er ekki rassgat
að eiga við þetta?
„Þetta er ekki eins flókið
og margir halda. En þetta er
rosalega mikil vinna og margt
sem þarf að muna. Maður þarf
bara að nenna þessu.
Ég er reyndar ekki að byrja
algjörlega frá núlli. Ég er búinn að vera að túra í útlöndum
af og á síðan 2003 og á þessum
tíma hef ég kynnst fullt af
bransaliði, fólki sem ég hef
kynnst meðan maður er að
bíða eftir sándtékki eða fara
að fá sér samloku. Þannig hef
ég algjörlega óvart byggt upp
sæmilega massíft tengslanet í
útlöndum sem hefur komið
mér mjög vel núna. Sumt af
þessu fólki hefur breyst í vini
manns og samstarfsfélaga sem
ég hef getað nýtt mér mjög vel.
Svo fórum við feðgarnir og
kláruðum dæmið að stórum
hluta þegar við fórum á Midem ráðstefnuna fyrir nokkrum
vikum. Það er eins konar söluráðstefna, svipuð og sjávarútvegssýningin nema fyrir poppara og bransalið. Okkur gekk
bara fínt þar og við náðum að
klára slatta.“

Mælist ekki á
jarðskjálftamælum
– Þú talar um að klára slatta,
en hvernig fer þetta fram.
Hvernig bera menn sig að ef
þeir eru búnir að taka upp
plötu og vilja gefa hana út

sjálfir í útlöndum?
„Maður þarf að byrja á að
fá sér einhvern dreifingaraðila
sem kemur plötunum þínum í
Bónus og Skífuna í útlöndum.
Í gegnum mitt gamla útgáfufyrirtæki kynntist ég nokkrum
dreifingaraðilum sem eru náttúrlega misstórir. Ég setti mig
í samband við þá alla. Sumir
hunsuðu mig algjörlega, enda
er ég mjög lítill listamaður í
rauninni, en aðrir svöruðu mér
og þá hélt maður bara áfram
að vinna með þeim.
Menn eru auðvitað mis æstir í að vinna með manni og
maður vill helst vera með fólki
sem er að fíla það sem maður
er að gera. Það gekk mjög vel
og við vorum allt í einu komnir
með dreifingaraðila út um alla
Evrópu og Japan sem við gátum unnið með.“
– Dreifingaraðilar hafa
kannski voðalega lítinn áhuga
á einhverju sem mælist ekki
nema í nokkrum þúsundum
eintaka?
„Já, þeir verða yfirleitt ekkert spenntir þegar maður nefnir tölu eins og 17 þúsund eintök sem við erum að föndra
hérna í boði Súðavíkurhrepps.
En sjáum hvað gerist, hérna
heima er platan komin yfir 10
þúsund eintök. Þarna úti er
náttúrlega allt annar skali í
gangi. Ef við næðum til dæmis
að fara með plötuna í 100 þúsund eintök þá væri það alveg
hrikalega góður árangur fyrir
okkur, en það myndi samt ekki

mælast á neinum jarðskjálftamælum í útlandinu.“

Efnahagslífið
í hundana
– En er hvert eintak ekki að
skila þér töluvert minni pening
á erlendum markaði en hérna
heima?
„Hérna heima erum við að
fá kannski 900 kall á disk áður
en öll gjöld eru greidd, en í
útlöndum er þetta kannski 600
kall á disk, fer eftir því hvort
maður gerir upp í pundum eða
evrum. En gengið er náttúrlega að hjálpa mér og maður
verður bara að vona að þetta
íslenska efnahagslíf fari aðeins meira í hundana. Ég er
bara eins og aðrir útflytjendur,
fæ meira fyrir afurðina ef
krónan er lág.“

Þrír plöggarar
– En hvernig er með kynningarmál, eru þau ekki að
kosta þig svakalega mikinn
pening?
„Jú. Maður reynir að hala
inn á móti með því að selja
diska á tónleikum og spila í
kokteilpartíum, en ég hef bara
ekki tíma til að spila í öllum
kokteilum sem eru í boði.
Ég er búinn að ráða alveg
frábært fólk í kynningarmál í
Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi. Svo er ég með vini og
vandamenn, svona ódýrari
útgáfuna af þessu, í Benelux

löndunum og Skandinavíu.
Þetta kostar alveg helling, í
Bretlandi þarf maður til dæmis
að vera með sérstakan blaðaplögger, annan sérhæfðan útvarpsplögger og þriðja sem
sér um að plögga online.
Þessir þrír saman eru að kosta
mig milljón, bara í Bretlandi.
Þessir plöggarar senda svo
efni á fólk sem er náttúrlega
að drukkna í efni fyrir og
baráttan um athygli er alveg
svakalega mikil. Oftar en ekki
tekur fólk ákvarðanir með
peningum, þú getur auðveldlega keypt aðgang að lykilmönnum í útvarpi og svona,
en ég hef ekkert pening í að
keppa við þá stóru í því. Ég
verð bara að treysta því að
þetta fólk fíli mig í alvörunni,
en það þarf ekkert að vera að
það gerist. Ég býst allt eins
við því að ég verði bara áfram
á nördamarkaðinum, sem er
svosem allt í lagi. Mér hefur
liðið ágætlega þar hingað til.“

Hlandbrunnin
börn í rifnum fötum
– Þú ert að fara á tónleikaferðalag núna, meðal annars
með Queens of the stone age.
Er það ekki gríðarlega kostnaðarsamt?
„Jú, við förum í þann túr
núna í maí í Kanada. Svo förum við heim í þrjá daga, kyssum konur og börn og eldum
grjónagraut og hafragraut,
drekkum lýsi og viský, og för-

um svo á túr um Evrópu.
Nokkra af þeim tónleikum er
ég að halda sjálfur, aðallega
til að lokka að einhverja blaðasnápa og aðra sem geta haft
einhver áhrif. Svo vona ég
náttúrlega að þeir láti almenning vita, og þá erum við að
dansa.
Svo komum við heim og
verðum þar í tvær og hálfa
viku, en förum svo í annan
sex vikna túr. Þetta er voðalega dýrt, til dæmis var ódýrasta rútan sem ég gat fengið í
gegnum einhverjar krókaleiðir að kosta rúmlega 1,2 milljónir fyrir 18 daga með bílstjóra.
Svo þarf ég að borga strákunum laun, en ég fékk fjórar
milljónir frá styrktarsjóðnum
Kraumi um daginn sem hjálpar mér mjög mikið.
Svo kostar upphitunartúrinn með Queens of the stone
age um það bil þrjár milljónir.
Á móti fæ ég 500 dollara eða
tæpan 40 þúsund kall á hverja
tónleika sem eru ellefu talsins.
Ég fæ sem sagt einhvern 400
þúsund kall á móti. En ef við
erum að spila fyrir 5 þúsund
manns á kvöldi hlýt ég að
geta selt eitthvað af diskum
og fengið upp í kostnaðinn
þannig. Ég nota náttúrlega
gamla trixið, segi að konan
og börnin séu að svelta og
verð jafnvel með myndir á
skjávarpa af strákunum mínum hlandbrunnum í rifnum
og óhreinum bolum. Það virkar alltaf vel.“
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Gazprom, Lukoil, Shell og Exxon bak
við olíuhreinsistöðina á Vestfjörðum?
Stærstu olíufélög Rússlands, Gazprom og Lukoil og
vestrænu olíurisarnir Shell og
Exxon Mobil eru meðal helstu
samstarfsaðila Geostream,
móðurfyrirtækis KatamakNAFTA, sem Íslenskur hátækniiðnaður hefur átt í viðræðum við um að reisa olíuhreinsistöð á Vestfjörðum.
Stór bandarísk verktakafyrirtæki, Halliburton og Washington Group, eru einnig nefnd
sem samstarfsaðilar. Á heima-

síðu Katamak-Nafta kemur
einnig fram að félagið hafi
valið Íslands sem stað fyrir
olíuhreinsistöð vegna þess að
hér sé orkukostnaður afar lágur, landfræðileg staðsetning
landsins henti vel og að hér sé
hagstætt fjárfestingaumhverfi.
Þá er það talið til kosta að
flestar ákvarðanir vegna framkvæmdarinnar liggi hjá sveitarstjórnum og ákvörðunarferlið geti því gengið hratt fyrir
sig.

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra sagði í svari við
fyrirspurn á Alþingi í síðustu
viku að ráðuneytið hefði ekki
vitneskju um hvaða fjárfestar
stæðu að baki olíuhreinsistöðinni, sem yrði í heild verkefni
upp á rúma 400 milljarða
króna, ef af yrði. „Þeir hafa
ekki verið nafngreindir og
ráðuneytið hefur ekki vitneskju um hverjir þeir eru,”
sagði í svari iðnaðarráðherra.
Í svarinu sagði ennfremur

um loftslagsáhrif stöðvarinnar, að ljóst væri „að losunin
rúmast ekki innan losunarheimilda samkvæmt skuldbindingum Íslands fyrir árin
2008–2012. Því þyrfti annað
tveggja að koma til, förgun/
nýting koltvísýrings eða aðkeypt losunarheimild erlendis
frá af hálfu framkvæmdaaðila.”
Ólafur Egilsson, stjórnarformaður íslensks hátækniiðnaðar, segir í viðtali við 24

stundir að hugmyndir Þórunnar Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra um að Ísland
afsali sér mögulegum útblásturskvótum í komandi samningaviðræðum þýddi þá í raun
erlenda skattlagningu á íslenskan atvinnurekstur, því þá
þyrfti stöðin að kaupa loftslagskvóta að utan.
Ólafur segir verkefnið í góð-

um farvegi. „Það kom verkfræðingur frá samstarfsaðilum
okkar, Geostream, hingað í
síðasta mánuði og staðfesti að
aðstæður fyrir vestan væru
mjög heppilegar. Þessar upplýsingar hafa gengið inn í
framhaldsviðræður sem hafa
átt sér stað við væntanlega
fjárfesta og þátttakendur í
byggingu stöðvarinnar.”

TILLAGA AÐ SKIPULAGI LÓÐARINNAR AÐ SELJALANDI 21 Á ÍSAFIRÐI

Dýrafjörður. Íslenskur hátækniiðnaður vill reisa olíuhreinsunarstöð í Dýrafirði eða Arnarfirði. Mynd: Mats.

Yrði erlend skattlagning
„Það þýddi þá ekki annað
en erlenda skattlagningu á íslenskan atvinnurekstur,“ segir
Ólafur Egilsson, stjórnarformaður íslensks hátækniiðnaðar, um þær hugmyndir Þórunnar Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra að Ísland afsali sér mögulegum útblásturskvótum í alþjóðlegu samningaviðræðum sem framundan eru. Íslenskur hátækniiðnaður hyggst reisa olíuhreinsistöð á Vestfjörðum í samstarfi
við öfluga erlenda aðila. Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra svaraði fyrirspurn um
olíuhreinsistöðina á Alþingi í
byrjun þessa mánaðar á þann
veg að ljóst væri að losun frá
henni rúmist ekki innan losunarheimilda Íslands samkvæmt
Kyoto-bókuninni fyrir árin

2008 til 2012. Því þyrfti annað
tveggja að koma til hjá framkvæmdaaðilanum, förgun/
nýting koltvísýrings eða aðkeypt losunarheimild erlendis
frá af hálfu hans.
Ólafur segir ekki rétt að
miða við Kyoto-tímabilið því
það er ekki gert ráð fyrir að
stöðin taki til starfa fyrr en
eftir lok þess. „Umhverfisráðherra hefur kosið að halda því
fram að losun frá olíuhreinsistöð sé þrefalt meiri en reyndin
er, en hins vegar talað um að
Ísland afsali sér þeim kvótum
sem landið hefur möguleika á
að fá og að íslenskum fyrirtækjum verði gert að kaupa
sér kvóta erlendis frá.“
Hann segir verkefnið í góðum farvegi. „Það kom verkfræðingur frá samstarfsaðilum

okkar, Geostream, hingað í
síðasta mánuði og staðfesti að
aðstæður fyrir vestan væru
mjög heppilegar. Þessar upplýsingar hafa gengið inn í
framhaldsviðræður sem hafa
átt sér stað við væntanlega
fjárfesta og þátttakendur í
byggingu stöðvarinnar.“
Fyrirtækið sem íslenskur
hátækniiðnaður hefur átt í
viðræðum við heitir KatamakNAFTA og er dótturfyrirtæki
Geostream. Á meðal helstu
samstarfsaðila þess eru stærstu olíufélög Rússlands, Gazprom og Lukoil, og vestrænu
olíurisarnir Shell og Exxon
Mobil. Á heimasíðu Katamak-Nafta kemur einnig fram
að félagið hafi valið Íslands
sem stað fyrir olíuhreinsistöð
vegna þess að hér sé orku-

kostnaður afar lágur, landfræðileg staðsetning landsins
henti vel og að hér sé hagstætt
fjárfestingaumhverfi. Þá er
það talið til kosta að flestar
ákvarðanir vegna framkvæmdarinnar liggi hjá sveitarstjórnum og ákvörðunarferlið
geti því gengið hratt fyrir sig.
Fyrirhugað er að reisa stöðina annaðhvort í Arnarfirði
eða á Söndum í Dýrafirði.
Áætlað er að hún myndi geta
hreinsað allt að 150 þúsund
olíutunnur á dag, eða um átta
tonn af olíu á ári. Útblástursheimildir hennar snerta ekki
stóriðjukvóta Íslands heldur
almennan kvóta. Íslenskur
hátækniiðnaður áætlar að
útblástur yrði 560 þúsund tonn
á ári.
– smari@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi lóðarinnar að Seljalandi 21 á Ísafirði skv.
25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Deiliskipulagið tekur til lóðar nr. 21
við Seljaland, Ísafirði. Gert er ráð
fyrir að heimilt verði að stækka byggingarreit um 5 x 7,5 metra í suðaustur eins og sést á teikningu og byggja
tveggja hæða viðbyggingu við núverandi íbúðarhús.
Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is frá
og með fimmtudeginum 17. apríl 2008
til og með fimmtudeginum 15. maí
2008. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út fimmtudaginn 29.
maí 2008.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir
sem ekki gera athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast
samþykkir henni.
Ísafirði 11. apríl 2008,
Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri umhverfisviðs.
ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Niðurrif hesthúsa í Hnífsdal.“
Ofangreindu verði skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 1. júní 2008.
Útboðsgögn verða afhent hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,
þriðjudaginn 29. apríl 2008 kl.
11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sviðstjóri umhverfissviðs.
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Súðavík. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Umræða um Súðavíkurgöng ekki nýtilkomin
Umtalsverðar rannsóknir á
jarðgöngum milli Súðavíkur
og Ísafjarðar hafa þegar farið
fram og umræða um þau er
ekki ný af nálinni. Kristján
Möller samgönguráðherra
sagðist í samtali við BB vera
hissa á að umræða um göng
milli Súðavíkur og Ísafjarðar
sé að koma upp fyrst árið
2008. „En þau (göngin) eru
ekki í okkar áætlunum, því

miður. Ég tek einnig eftir því
að þessi göng eru ekki inn í
þeim gögnum sem ég hef flett
upp, meðal annars frá Fjórðungssambandinu er hvergi
minnst á þessi göng“, sagði
Kristján. Í ályktun Fjórðungssambands Vestfirðinga sem
samþykkt var á fjórðungsþingi á Patreksfirði árið 2005
segir:
„Til viðbótar ofangreindu,

leggur Fjórðungsþing áherslu
á að tryggja þarf fullkomið
öryggi vegfarenda á milli
byggðarlaganna við Ísafjarðardjúp. Grjóthrun á Óshlíð í
fyrir stuttu er því til staðfestu
að tafarlausra aðgerða er þörf
á þessari leið. Vakin er athygli
á hugmyndum þess efnis að
Ofanflóðasjóður, að undangengnum lagabreytingum,
kæmi að fjármögnun fram-

kvæmda við gerð jarðganga
milli Bolungarvíkur, Ísafjarðar og Súðavíkur,“ sagði Kristján Möller, samgönguráðherra.
Þá kom út skýrsla árið 2001
um yfirlit yfir jarðfræðilegar
aðstæður á Óshlíð og Súðavíkurhlíð með hliðsjón af jarðgangaframkvæmdum, gerð af
Ágústi Guðmundssyni jarðfræðingi. Ári síðar var gefin

út greinargerð vinnuhóps undir stjórn Gísla Eiríkssonar
verkfræðings á Ísafirði um öryggismál Djúpvegar milli
Súðavíkur og Bolungarvíkur,
gerð árið 2002. Nokkrar jarðgangaleiðir eru tíundaðar í
skýrslunum.
Milli Djúpagils og Arnardals, frá Naustum í Skutulsfirði í Sauradal í Álftafirði og
tvö afbrigði af stuttum jarð-

göngum við Fjárgil og Djúpagil á Súðavíkurhlíð en það er
versti kafli vegarins með tilliti
til ofanflóða og grjóthruns.
Það var niðurstaða hópsins
að göng frá Naustum til Súðavíkur í Álftafirði væri áhugaverður kostur vegna hinnar
miklu styttingar en vegurinn
myndi styttast um tæpa átta
kílómetra.
– smari@bb.is

Guðjón segir að Kristján misminni
„Það er misminni hjá Kristjáni Möller að þessi umræða
sé fyrst að koma upp núna“,
segir Guðjón Arnar Kristjánsson, þingmaður og formaður

Frjálslynda flokksins. „Ætli
það hafi ekki verið árið 1983
að við í T-listanum lögðum til
að gerð yrðu göng undir
Breiðadalsheiði og til Bolung-

Kristján Möller samgönguráðherra er hissa á að umræður um jarðgöng milli
Skutulsfjarðar og Álftafjarðar séu fyrst að koma
upp árið 2008. Hann segist
hafa fylgst með umræðum
um þau í fjölmiðlum frá
því að hún hófst í byrjun
þessa árs. „Ég er ákaflega
hissa á að þessi umræða sé
fyrst að koma upp árið
2008. Ég hef alltaf verið á
þeirri skoðun að þessi göng
séu brýn. En þau eru ekki í
okkar áætlunum, því miður.

Ég tek einnig eftir því að þessi
göng eru ekki inn í þeim gögnum sem ég hef flett upp, meðal
annars frá Fjórðungssambandinu er hvergi minnst á
þessi göng“, segir Kristján.
Hann segir að ekkert sé
hægt að segja um það hvort
göngin komist á samgönguáætlun. „Ég bendi á að næstu
göng á Vestfjörðum eru göng
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og þau munu koma í
framhaldi af Bolungarvíkurgöngum.“ Stutt samgönguáætlun verður lögð fyrir Al-

arvíkur ásamt því að tengja
Súðavík og Ísafjörð með öruggum hætti. Halldór Hermannsson og Sigurlaug Bjarnadóttir lögðu fram þessa tillögu

með mér“, segir Guðjón Arnar. Hann bendir einnig á ályktanir Fjórðungssambands Vestfirðinga um vegamál sem og í
skýrslur Vegagerðarinnar þar

Ráðherra hissa á umræðum um Súðavíkurgöng

Kristján Möller.

þingi næsta vetur og í framhaldi ný langtímaáætlun.
Kristján segist ekki geta
sagt til um það hvort Súðavíkurgöng verði í þeim áætlunum.
„Vegaáætlun nær eðli
málsins samkvæmt langt
fram í tímann og eru henni
markaðar þær tekjur sem
til þarf. Ef menn ætla að
setja nýjar framkvæmdir
inn þá verður eitthvað annað að fara út af áætlun nema
til komi auknar tekjur“, segir Kristján. – smari@bb.is

sem fjallað er um göng til
Súðavíkur. „Það er mín skoðun að göng ættu að liggja úr
botni Engidals í botn Álftafjarðar.“
Alþingi samþykkti á síðasta
þingi tillögu Frjálslynda flokksins um varanlega láglendisvegi og vísaði henni til úrlausnar ríkisstjórnar. Guðjón
segir að í skýrslunni sé gert
ráð fyrir 14 – 15 göngum á
Íslandi á næstu tuttugu árum.
Ný samgönguáætlun verður
rædd á næsta þingi og væntir
Guðjón Arnar þess að tillaga
Frjálslyndra verði tekin inn í
umræðurnar. „Henni var ekki
vísað til ríkisstjórnarinnar til
einskis þó að engin skylda
hvíli á ríkisstjórninni að taka
tillit til hennar.“
Að mati Guðjóns Arnars
hafa Íslendingar verið allt of
feimnir við að grafa göng til
að losna við erfiða fjallvegi
og vegi sem liggja undir hættulegum hlíðum. Hann nefnir
sem dæmi veginn um Klettsháls. „Að mínu viti voru það
mistök að fara yfir Klettsháls

Guðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaður.
enda en hann einn af fyrstu
vegum til að lokast þegar snjóar. Áður en það var farið yfir
Klettsháls lagði ég til að gera
þriggja arma göng úr Ísafjarðardjúpi undir Kollafjarðarheiði sem kæmu út vestan við
Klettsháls og í Fjarðarhornsdal. Mín tillaga þótti kannski
framúrstefnuleg á þeim tíma“,
segir Guðjón Arnar.
– smari@bb.is
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Önnur verkefni verið talin
brýnni en Súðavíkurgöng
Forgangsröðun í samgöngumálum á Vestfjörðum hefur
verið skýr af hendi sveitarstjórnarmanna en þar sem af
mörgu hefur verið að taka á
liðnum árum hafa önnur verkefni en Súðavíkurgöng verið
sett í forgang. Kristján Möller
samgönguráðherra hefur lýst
yfir furðu sinni á að umræða
um Súðavíkurgöng sé fyrst
að koma upp árið 2008, eins
og hann orðaði það. En umræðan er gamalkunnug flestum sem hafa fylgst með samgöngumálum á Vestfjörðum.
Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,

þekkir vel til umræðunnar og
segir að sveitarstjórnarmenn
á Vestfjörðum hafi verið samstíga í forgangsröðun og vísar
í ályktanir Fjórðungsþinga.
„Súðavíkurgöng hafa verið í
umræðunni lengi en önnur
verkefni hafa verið ofar á forgangslistanum“, segir Birna.
Hún segir að í jarðgangagerð
sé nú brýnast að tengja saman
norður- og suðursvæði Vestfjarða með Dýrafjarðargöngum og um það sé samstaða í
vestfirskum sveitarstjórnum.
Fyrirliggjandi verkefni í vegagerð á Vestfjörðum eru mýmörg að mati Birnu en stórir

Birna Lárusdóttir.
áfangar eru þó í höfn.
„Það er verkefni stjórnmálamanna, bæði í sveitarstjórnum

og á Alþingi, að forgangsraða
framkvæmdum miðað við það
fjármagn sem er fyrir hendi.
Það má ekki gleymast að mörg
stór verkefni eru að baki og
önnur langt komin, s.s. þverun
Mjóafjarðar og vegur um
Arnkötludal, og nú síðast var
verið að skrifa undir verksamninga vegna Bolungarvíkurganga“, segir Birna.
Enn er þó stórum verkum
ólokið, einkum á Vestfjarðavegi, milli Flókalundar og
Bjarkalundar, og segir Birna
afar brýnt að setja aukna fjármuni í þær framkvæmdir.
– smari@bb.is

Yfir 20 vestfirsk ferðaþjónustu verkefni styrkt
Tuttugu og eitt verkefni á
Vestfjörðum fengu 52,4 milljónir króna í styrki við úthlutun
iðnaðarráðuneytisins vegna
mótvægisaðgerða ríkistjórnarinnar á sviði ferðaþjónustu
2008-2009. Hæsta styrkinn
fékk Félag áhugamanna um
víkingaverkefni á slóðum
Gísla Súrssonar á Þingeyri eða

sex milljónir. Einungis eitt
annað verkefni fékk svo háan
styrk en það var Sögugarður í
Grundarfirði. „Niðurstöður úr
þessari úthlutun eru góðar
fyrir Vestfirði og ljóst er að
33% af úthlutuninni kom á
starfssvæði Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og veitti félagið ráðgjöf m.a. til margra

af þeim sem hlutu styrk“, segir
í frétt á vef Atvinnuþróunarfélagsins.
Við mat á umsóknum var
m.a. tekið tillit til hlutfalls
starfa í veiðum og vinnslu á
viðkomandi svæði, fjölda
tonna sem skerðast, gæða og
mögulegs árangurs verkefna
og fjölda starfa sem þeim er

ætlað að skapa. Alls fengu 77
verkefni styrk en 303 umsóknir bárust. 160 milljónir króna
voru til úthlutunar.
Iðnaðarráðuneytið hefur
falið Ferðamálastofu að gera
samninga við styrkþega um
framvindu og árangursmat
verkefnanna.
– thelma@bb.is

Í Árborg eru íbúðir og félagsaðstaða fyrir aldraða auk aðstöðu fyrir sjúkraþjálfara.

Íbúðir aldraðra fengu
yfirmilljón króna styrk
Hvíta húsið, íbúðir fyrir
aldraða í Bolungarvík, fékk
úthlutað 1.100.000 krónum úr
Framkvæmdasjóði aldraðra
fyrir árið 2008. Samkvæmt
lögum um málefni aldraðra
skal Framkvæmdasjóður aldraðra stuðla að uppbyggingu

og efla öldrunarþjónustu um
land allt. Fjármagni skal varið
til byggingar þjónustumiðstöðva og dagvista og byggingar stofnana fyrir aldraða.
Einnig er hlutverk sjóðsins
að mæta kostnaði við nauðsynlegar breytingar og endur-

bætur á húsnæði sem notað er
til þjónustu fyrir aldraða og
til viðhalds húsnæðis dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarheimila. Loks er heimilt að veita
styrki úr sjóðnum til annarra
verkefna sem stuðla að uppbyggingu öldrunarþjónustu.

Framkvæmdasjóður aldraðra
fær tekjur af sérstöku gjaldi
sem lagt er á skattskyldu einstaklinga samkvæmt lögum
um tekjuskatt.
Alls var úthlutað 653 milljónum króna úr sjóðnum fyrir
árið 2008. – thelma@bb.is

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Leikskólinn á Þingeyri, málun utanhúss“.Ofangreindu verki skal
vera að fullu lokið eigi síðar en 15.
ágúst 2008. Útboðsgögn verða seld
hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði á kr. 3.000.
Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,
þriðjudaginn 29. apríl 2008, kl.
11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum, sem þess óska.
Sviðstjóri umhverfissviðs.
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Sæmileg að- Nýr formaðsókn á skíði ur Storms

Aðsókn á skíðasvæði Ísfirðinga hefur verið sæmileg að
undanförnu, sérstaklega þegar
litið er til fullyrðinga um að
Ísfirðingar fari ekki á skíði
eftir páska. „Það er búinn að
vera nokkuð mikill snjór niðri
í byggð og þegar svo er þá fer
fólk á skíði, en um leið og það
sést í gras virðist fólk halda að
það sé enginn snjór uppi á dal.
Það kom slatti af fólki um
þarsíðustu helgi, en núna er
búinn að vera leiðindavindur.
Vonandi fer að koma sól svo
það sé hægt að nýta allan
þennan snjó sem er uppi á
dal“, segir Úlfur Guðmundsson, forstöðumaður skíðasvæðisins.

180 þúsund
m³ mokstur

Framkvæmdir við Bolungarvíkurgöng munu hefjast
fljótlega eftir næstu mánaðarmót. Íslenskir aðalverktakar
og Marti Contractors hafa
stofnað fyrirtækið Ósafl sem
mun reka framkvæmdina. Rúnar Ágúst Jónsson verður staðarstjóri Ósafls og segir hann
að þriggja mánaða vinna við
mokstur sé framundan áður
en byrjað verður að bora og
sprengja.
„Það þarf að moka í burtu
140 þúsund rúmmetrum Hnífsdalsmegin og 40 þúsund rúmmetrum Bolungarvíkurmegin
áður en við komum að munnunum“, segir Rúnar.

Grímur vill
meðlögin
Grímur Atlason, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, vill að starfsstöð Innheimtustofnunar sveitarfélaga sem á að koma upp á
Vestfjörðum verði staðsett í
Bolungarvík, en stofnunin sér
um að innheimta og greiða út
meðlög. Á bloggi sínu segir
Grímur að auk Innheimtustofnunar ætti miðstöð Hornstrandarannsókna að vera
staðsett í Bolungarvík og segir
hann að miðstöð öldrunarþjónustu ætti að vera í Víkinni.
„Þegar kemur að íþróttamannvirkjum er rakið að öflugasta sundlaugin sé staðsett
í Bolungarvík enda er hún það
nú þegar“, segir Grímur um
sundlaugamál við Djúp en Ísfirðingar ætla að byggja nýja
sundlaug á næstu árum.

Nanna Björk Bárðardóttir
var kosin formaður hestamannafélagsins Storms í Dýrafirði á aðalfundi félagsins fyrir
stuttu. Fráfarandi formaður er
Sigþór Gunnarsson sem gaf
ekki kost á sér eftir 12 ára setu
í formannsstólnum.
Svala B. Einarsdóttir var
kosin nýr ritari félagsins og
tekur hún við af Jóni Guðna
Guðmundssyni sem hefur
sinnt því starfi í 15 ár. Sonja
Elín Thompson kemur einnig
ný inn sem varamaður í stjórn.
„Það hefur því orðið mikil
breyting í stjórn Storms er
varðar kynjamun, því undanfarin misseri hafa karlmenn
setið í stjórn félagsins“, segir
á vef Storms.
Stjórnin er skipuð auk
Sonju Elínu, Nönnu Björk og
Svölu Björk þeim Bjarna Jóhannssyni gjaldkera, Sigmundi Þorkelssyni meðstjórnanda, Rögnvaldi Ingólfssyni
varamanni og Jóhanni Bragasyni meðstjórnanda.

Vonast eftir
samkomulagi
Vonir standa til að samkomulag við hestamannafélagið Hendingu um reiðvöll
félagsins náist á næstu dögum.
Völlurinn í Hnífsdal er rétt
hjá gangamunnum Bolungarvíkurganga og verður haugsvæði ganganna á honum, þ.e.
efni sem fellur til við gerð
ganganna verður keyrt á völlinn. Áður hefur náðst samkomulag við eigendur hesthúsa í Hnífsdal en þau voru
keypt upp á síðasta ári.
Jóhann Birkir Helgason
bæjartæknifræðingur segir að
samkomulag þurfi að nást við
félagið um það hvaða leið
verður farin við að bæta félaginu skaðann. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar taldi ekki
tímabært að gefa út framkvæmdaleyfi vegna jarðganganna og annarra vegaframkvæmda í Hnífsdal á meðan
ekki hefur verið gengið frá
samkomulagi við Hendingu.

Blettadagur á Ísafirði
Krabbameinsfélagið Sigurvon stendur fyrir blettaskoðun
fyrir alla þá sem þess óska
milli kl. 13 og 15 á morgun,
föstudaginn 18. apríl. Sigurvon býður upp á skoðunina í
samstarfi við Heilsugæslu
sjúkrahússins á Ísafirði og
læknana Fjölni Guðmundsson
og Þorstein Jóhannesson.
„Fólk er kvatt til að notfæra
sér þessa þjónustu og láta
lækna ákveða hvort ástæða sé
að láta fjarlægja fæðingarbletti
eða aðra bletti“, segir í tilkynningu. Ekki er þörf á tímapöntunum og skoðunin er gjaldfrjáls.

Samkvæmt upplýsingum úr
krabbameinsskrá Krabbameinsfélagsins greinast að
meðaltali um 50 manns á ári
með sortuæxli í húð, rúmlega
50 með önnur húðæxli og um
220 manns með svonefnd
grunnfrumuæxli í húð. Tíðni
húðæxla í heild hefur tvöfaldast á síðustu tíu árum. Ár hvert
deyja að meðaltali átta Íslendingar úr sortuæxlum í húð.

Ráðið um
mánaðamót
Að líkindum verður byrjað
að ráða starfsfólk í flokkun
skjala frá kalda stríðinu strax
um næstu mánaðamót. Aðspurður um málið segir Jóhann Hinriksson, héraðsskjalavörður á Ísafirði, að ákveðið
hafi verið að taka á leigu svokallað Skreiðarloft í Íshúsinu.
„Það þarf að breyta því aðeins
og við erum að fá tölur í það
dæmi“, segir Jóhann.
Ekki er vitað með vissu
hversu mörg stöðugildi verða
við skjalaflokkunina, en líklegt er að þau verði um fjögur.
„Þetta verður prjónað af fingrum fram, þannig að við byrjum smátt.“

Koltra vill
halda áfram
Handverkshópurinn Koltra
vill áfram standa að rekstri
upplýsingamiðstöðvar fyrir
ferðamenn á Þingeyri. Undanfarin ár hefur hópurinn fengið
fjárframlag frá Ísafjarðarbæ til
rekstursins og segja forsvarsmenn Koltru í bréfi til bæjaryfirvalda að fyrirkomulagið
hafi gengið vel og óska þeir
eftir áframhaldandi samstarfi.
Á fundi bæjarráðs var bæjarstjóra falið að ræða við forstöðumann Upplýsingamiðstöðvar Vestfjarða um samningagerð og fjármögnun.

Íþróttafólk
fær styrki
Héraðssamband Vestfirðinga hefur samþykkt að styrkja
sex landsliðsmenn á skíðum
um 20.000 krónur úr afreksmannasjóði sambandsins vegna
þeirra landsliðsverkefna sem
þeir tóku þátt á árinu 2007.
Þeir eru Anna María Guðmundsdóttir, Ingibjörg Elín
Magnúsdóttir, Katrín Sif Kristbjörnsdóttir, Sigurjón Hallgrímsson, Sólveig Guðmunda
Guðmundsdóttir og Stefán
Pálsson sem öll eru úr Skíðafélagi Ísfirðinga.
Að auki samþykkti stjórn
sjóðsins að greiða 170.000
krónur SFÍ vegna landsliðs
æfingarferðar fjögurra skíðamanna til Akureyrar 11-17.
maí á síðasta ári og 200.000
krónur vegna þátttöku tveggja
skíðamanna á vetrarleikum
Ólympíuhátíð æskunnar árið
2007. Einnig var Lárus Mikael

Draugasögur úr Víkinni
Kómedíuleikhúsið vinnur nú að útgáfu þriðju hljóðbókar sinnar. Að þessu sinni er
viðfangsefnið þjóðsögur úr Bolungarvík. Sögurnar eru úr safni Finnboga Bernódussonar sem voru gefnar út á bók undir heitinu Sögur og sagnir úr Bolungarvík. „Bókin er löngu uppseld og því má segja að þessi útgáfa Kómedíuleikhússins á hljóðbókinni
Þjóðsögur úr Bolungarvík verði vel tekið og ákaft fagnað. Enda eru hér á ferðinni
fjölbreyttar sögur úr Víkinni allt frá draugasögum til tröllasagna“, segir á vef Kómedíuleikhússins. Sem fyrr les Kómedíuleikarinn Elfar Logi Hannesson upp sögurnar
sem eru 22 talsins.
Upptökum á hljóðbókinni er ný lokið og er hún væntanleg í hús í lok mánaðarins.
Fyrri hljóðbækur Kómedíuleikhússins eru Þjóðsögur úr Vesturbyggð og Þjóðsögur
úr Ísafjarðarbæ. Hægt er að panta hljóðbækurnar í verslun á Kómedíuvefnum.
Einnig eru hljóðbækurnar til sölu í Pennanum og Eymundsson sem og á ýmsum
stöðum á Vestfjörðum t.d. í vefverslun Galdrasafnsins.
Knudsen Daníelsson styrktur
um 60.000 krónur vegna ferðar á hnefaleikamót í Róm í
febrúar.

Nýr farþegabátur
Nýr farþegabátur Bjarnarness ehf. kemur til Bolungarvíkur í lok þessa mánaðar.
Báturinn er nýsmíði og er af
gerðinni Sómi 1000 og er sérsmíðaður sem farþegabátur.
Sigurður Hjartarson, eigandi
Bjarnarness, hóf farþegaflutninga síðasta sumar sem þóttu
lofa góðu.
„Báturinn sem ég var með
var of lítill og ég þurfti oft að
hafna hópum vegna þess að
ég gat ekki tekið nema sjö farþega en nýi báturinn mun taka
20 farþega“, segir Sigurður
sem hefur snúið sér að ferðamennskunni eftir áratuga sjómennsku. Hann verður með
áætlun þrisvar í viku til Aðalvíkur, Hesteyrar, Grunnavíkur
og Sléttu auk leigutúra lengra
austur með Hornströndum.

Opnunin
frestast

Tölvulistinn mun ekki opna
verslun á Ísafirði fyrr en í
haust. Ásgeir G. Bjarnason,
forstjóri Tölvulistans, segir að
fyrst ekki náðist að klára málið
fyrir páska hafi verið ákveðið
að bíða til haustsins. „Það gerist lítið í þessum bransa á
sumrin, lítil sala og betra að
bíða til haustsins og engin
skynsemi í öðru“, segir Ásgeir.
Áður hefur komið fram að
Tölvulistinn ætlar í samstarf
við aðila á Ísafirði um rekstur
verslunarinnar en hann vill
ekki gefa upp að svo stöddu
hver það er. „Þrátt fyrir að
þetta hafi dregist þá mun verslunin koma. Það er alveg á
hreinu“, segir Ásgeir.

Milljónir til
endurbóta
Vilyrði hefur fengist fyrir
16 milljóna króna framlagi úr
Húsafriðunarsjóði til endurbóta á húsum í eigu Ísafjarðarbæjar. Þetta kom fram í bréfi
Jóhanns Bæring Gunnarssonar, verkefnisstjóra á tæknideild bæjarins, sem lagt var
fram á fundi bæjarráðs.
Þar að auki verður veitt 550
þúsund krónum í bæjar- og
húsakönnun á Ísafirði og öðru
eins í sambærilega könnun á
Flateyri. Húsin sem um ræðir
eru; Tjöruhúsið, Krambúðin,
Faktorshúsið og Turnhúsið í
Neðstakaupstað á Ísafirði en
einni milljón er veitt til hvers
um sig, Silfurgata 5 á Ísafirði
(5 m.kr.), svarta pakkhúsið á
Flateyri (2 m.kr.) og Salthúsið
á Þingeyri (6 m.kr.).

KFÍ fer
Taka undir
til Serbíu
með Víkurum Unglingaráð Körfuknatt- Nýr hátíðarBæjarráð Ísafjarðarbæjar leiksfélags Ísafjarðar hefur, í
tekur undir með bæjarstjórn samvinnu við þjálfarann Borce
fáni félags
Bolungarvíkur um viðmiðun Iliveski, ákveðið að standa

vegna launa forstöðumanns
Náttúrustofu Vestfjarða. Eins
og sagt hefur verið frá ríkir
óánægja með að umhverfisráðuneyti viðurkenni ekki að
laun forstöðumannsins séu umtalsvert hærri en eldri samningur gerði ráð fyrir.
„Þetta þarf að leiðrétta án
tafar“, segir í bókun bæjarstjórnar Bolungarvíkur sem
lögð var fram og tekið undir á
fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar í síðustu viku.

fyrir æfingaferð til Serbíu í
sumar. Er þetta í annað sinn
sem félagið fer til Serbíu en í
fyrra var farið í heimsþekktar
æfingabúðir í Zlatibor sem
kenndar eru við stofnandann
Alekandar Nikolic sem er goðsögn í evrópska körfuboltanum.
Að því er fram kemur á vef
KFÍ er ætlunin að enn fleiri fari
í ár og er vonast til að það
verði blandaður hópur af
strákum og stelpum.

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga hefur valið nýtt útlit
á fána félagsins. Verk-Vest
sem var stofnað 21. september
2002, hefur ekki átt hátíðarfána með merki félagsins,
heldur hafa hátíðarfánar þeirra
félaga sem saman standa að
Verk Vest verið í notkun. Þeir
verða áfram notaðir við hlið
nýja fánans. Karen Konráðsdóttir hjá Fánasmiðjunni hafði
veg og vanda með gerð nýju
fánanna.
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Haga seglum
eftir vindi, í
orðsins fyllstu
Þeir Sigurður Jónsson og
Rúnar Óli Karlsson reka fyrirtækið Borea Adventures og
sigla skútunni Auroru um
Hornstrandir og Jökulfirði og
til Jan Mayen og Grænlands.
Þessi nýjung í ferðamálum á
Ísafirði hefur slegið í gegn og
verður nóg að gera hjá þeim
köppum í sumar.
Nú þegar hafa þeir farið í
tvær skíðaferðir til Jökulfjarða, þar sem Rúnar Óli tók
meðfylgjandi myndir. Bæjarins besta sló á þráðinn til Rúnars og spurði hvernig hefur
gengið í vor.

Endaði í rjómablíðu

– Nú voruð þið að koma úr
öðrum túr vertíðarinnar. Hvernig gekk hann? Var veðrið ekki
eitthvað skárra en í fyrsta túrnum?
„Við náðum restinni af vonda
veðrinu sem var að ganga yfir,
en seinni hluta túrsins lagaðist
veðrið og endaði í rjómablíðu
síðustu tvo dagana. Þá var sól
og blíða sem gerði fólk mjög
ánægt. Þó að veðrið hafði verið vont dagana á undan, þá
fengum við þó alla vega góðan
púðursnjó og gott skíðafæri,
svo þau voru mjög sátt við túrinn.“
– Hvernig berið þið ykkur
að í þessum skíðaferðum, far-

Einn ferðalanganna skíðar niður í botn Veiðileysufjarðar. Ljósm: Rúnar Óli Karlsson.
ið þið bara í land einhvers dólum við okkur yfirleitt yfir lega grein fyrir því að á Íslandi við hafís og fá gott veður. Í
staðar og prílið upp á fjöll í botn Hesteyrarfjarðar. Þá er er vægast sagt fjölbreytt veð- september er enginn ís, en þá
eru haustlægðirnar að byrja
gengið þar upp, skíðaðar urfar.“
áður en þið skíðið niður?
að koma. Og maður getur
„Nei, við prílum ekki bein- nokkrar brekkur og endað á
Spes á Jan Mayen
eiginlega bókað það að um
línis. Við förum í land, yfirleitt að skíða niður í Veiðileysuí einhverjum fjarðarbotninum, fjörð þar sem Búbbi skipstjóri
– En eftir skíðaferðirnar, leið og fyrsta lægðin kemur
þá fylgir önnur strax í kjölfarsmellum á okkur skíðunum (Sigurður Jónsson. Innskot: hvað tekur við þá?
og göngum af stað. Við erum BB) nær í okkur.
„Þá eru það tvær sumar- ið. Og þá er sumarið búið.
Það er misjafnt hversu
Þannig gengur þetta yfir í ferðir um Hornstrandir í júní
á svokölluðum fjallaskíðum.
Á þeim eru stífir klossar, en á Lónafjörð og jafnvel í Hrafns- og tvær ferðir til Jan Mayen. margir eru með í hverri ferð.
skíðunum er göngulag og fjörð ef veður er gott og allt Það eru skíðaferðir þar sem er Það er pláss fyrir tíu farþega
skinn er sett undir skíðin svo gengur eftir áætlun. Þetta er skíðað á rúmlega 2.200 metra og tveggja manna áhöfn um
það sé hægt að ganga á þeim. planið, en svo þurfum við nátt- hátt eldfjall. Siglingin þangað borð og margar ferðirnar eru
Svo er hægt að losa hælinn á úrlega að haga seglum eftir tekur um 2-3 daga. Fólki finnst alveg fullbókaðar.“
bindingunni. Þegar menn eru vindi, í orðsins fyllstu merk- mjög spes að koma til Jan Maykomnir upp á topp er hægt að ingu. Svona túr tekur 6 daga en, af skiljanlegum ástæðum. Bjartsýnir á sumarið
læsa hælnum, taka skinnin og við förum í nokkra svona í Þetta er alger eyðieyja, þarna
undan og sviga niður brekk- vor.
eru ekki nema um 20 veðurat– Og eruð þið ekki bara
Mars og fyrri hluti apríl eru hugunarmenn og vísinda- nokkuð bjartsýnir á sumarið
urnar. Þessi búnaður hefur
verið notaður í áratugi við kannski ekki bestu mánuðirnir menn. Ekki er gróðursældin og reksturinn?
í þetta, sérstaklega ekki eins mikil, það er eiginlega ekki
miklar vinsældir.“
„Jú, þetta lítur bara nokkuð
og veðrið hefur verið í ár. En stingandi strá þarna.
vel út. Það versta er að við
Kúnninn vill koma málið er að kúnninn vill koma
Eftir þetta verða tvær aðrar erum bara tveir í þessu eins
á þessum tíma. Þá er komið ferðir, önnur hefðbundin Horn- og er, og það er slæmt að við
á þessum tíma
vor í Ameríku og mið Evrópu strandaferð og hin er 10 daga erum báðir úti á sjó allt sum– Eruð þið ekkert að rúnta og fljótlega fer hann að hætta sérferð um friðlandið og sigl- arið og á meðan gerist ekkert
ing í áttina að Grænlandi. Í annað í fyrirtækinu, enginn
um eða siglið þið bara beint að hugsa um skíði.
Það væri náttúrlega best að ágúst og september er síðan sér um markaðsstarfið og við
yfir í Jökulfirði í þessum
fara þessar ferðir í maí, en við farið til Grænlands og þá er náum ekki einu sinni að svara
skíðaferðum?
tölvupósti. Skítt að geta ekki
„Við siglum yfirleitt fyrst ráðum litlu um það. Við erum farið í land.
Ágúst er eiginlega eini mán- ráðið starfsmann en til þess
yfir á Hesteyri og gistum þar samt búnir að selja slatta af
eina nótt og skíðum svo í ná- sætum í túr sem endar 31. uðurinn þar sem þú getur verið þarf að auka tekjurnar aðeins
grenninu daginn eftir. Svo maí. Svo gerum við fólki fylli- nokkuð viss um að vera laus meira.“

Búbbi, Chris Patterson og Derek Fosse um borð í Auroru.

Fabienne Hervé réri kajak í Lónafirði.
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Stefnir í metþátttöku í Fossavatnsgöngunni

Mannlífið

Það stefnir í metþátttöku í Fossavatnsgöngunni sem haldin verður í 73. skipti þann 3. maí. Kristbjörn Sigurjónsson, einn skipuleggjenda göngunnar, segir að nú þegar hafi meira en 100 skráningar borist sem er mun meira
en í fyrra. Hann býst við að fjöldi þátttakenda fari vel yfir 300 og segir að vel líti út með snjóalög. Mjög sterkar
konur hafa skráð sig til leiks og er það nýbreytni frá fyrri göngum. „Lina Andersson, Jenny Hansson og Hilde G.
Pedersen eru göngukonur á heimsmælikvarða og sérstakt ánægjuefni að fá þær“, segir Kristbjörn. Margir útlendingar hafa skráð sig til leiks en sem fyrr eru Íslendingarnir seinir til. „Það er bagalegt fyrir okkur að fá skráningar síðustu dagana fyrir gönguna og ég hvet menn til að skrá sig tímalega“, segir Kristbjörn.

Smáauglýsingar
Til sölu eru þrír silki Terrier
rakkar. Tilbúnir til afhendingar
22. apríl. Verða bólusettir, örmerktir, ormahreinsaðir og
heilsufarsskoðaðir. Ættarbókafærðir hjá Íshundum. Upplýsingar í síma 864 1199 (Helga).
Til sölu er Nissan X-trail árg. 03.
Topp bíll. Lán getur fylgt. Uppl.
í síma 843 0028 eða 869 3656.
Einstaklings/par íbúð er til leigu.
Uppl. í síma 899 1852.
Vantar þið aðstoð? Tökum að
okkur ýmiskonar vinnu svo
sem flutninga á búslóð, hreinsun garða og fleira til styrktar
glímufólki. Uppl. gefa Hermann
í síma 861 3248 og Rúnar í síma
895 3595. Tökum einnig að okkur glímusýningar.
Til leigu er 76m² einbýlishús í
Bolungarvík. Húsið er laust. Uppl.
í síma 661 3342 eða 561 3342.
Til sölu er AEG þvottavél. Lítið
notuð. Uppl. í síma 456 3884.

Brynhildur
og Ólafur
Njáll sigruðu
Brynhildur Benediktsdóttir
og Ólafur Njáll Jakobsson
sigruðu í Ásgeirsmótinu í
alpagreinum sem fór fram á
skíðasvæði Ísfirðinga á sunnudag. Ásgeirsmótið er ætlað
börnum 9 ára og eldri. Hér
áður fyrr var keppt um farandbikar í karlaflokki en nú er
einnig keppt um kvennabikar.
Mótið var fyrst haldið árið
1967 og árlega til ársins 1978.
Mótið var endurvakið 2005
að frumkvæði afkomenda
Ásgeirs en margir muna eftir
því að hafa keppt í mótinu.
Ásgeirsbikarinn er farandbikar sem Jens Hjörleifsson gaf
til minningar um Ásgeir Kristján sem lést í róðri árið 1966.

Þórir til Veðurstofunnar
Þórir Sveinsson, fyrrverandi fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar, hefur verið ráðinn fjármálastjóri Veðurstofu Íslands.
Í október óskaði Þórir eftir
starfslokasamningi við Ísafjarðarbæ eftir 16 ára starf
fyrir Ísafjarðarkaupstað og
síðar Ísafjarðarbæ og varð
bærinn við ósk hans. Jón
Oddsson hefur verið ráðinn
fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar
í hans stað.

Spurning vikunnar
Hvernig líst þér á hugmyndir samtakanna „Bloggarar bjarga Vestfjörðum?“
Vel sögðu 230 eða 43%
Illa sögðu 308 eða 57%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Gospelkór Vestfjarða.

Vestfirskur sálmadiskur
væntanlegur á markaðinn
Þorsteinn Haukur Þorsteinsson vinnur nú að því að klára
hljómdisk sem inniheldur
frumsamið efni við sálma.
Fjöldi manns kemur að diskinum sem hefur verið þrjú ár í
vinnslu. Á næstu dögum verður fyrri hluti disksins tekinn
upp en þar syngur Gospelkór
Vestfjarða með Þorsteini
Hauki. Blaðamaður Bæjarins
besta hitti Þorstein Hauk að
lokinni æfingu með Gospelkórnum og spurði hann út í
tónlistina og væntanlegan
hljómdisk.
„Ég er að fara taka upp um
helming disksins nú í apríl og
Gospelkór Vestfjarða mun
syngja með mér. Við höfum
því verið við stífar æfingar frá
því á áramótum. Auður Höskuldsdóttir kórstjóri hefur verið
mín stoð og stytta í þessu og
ég hlakka til að sjá útkomuna.
Ég á henni og kórfélögunum
margt að þakka.
Að því loknu fer ég í stúdíóið í Tankinum hjá Önundi
Pálssyni á Flateyri og klára
upptökurnar. Ég stefni að því
að diskurinn komi út um mitt
sumar en ég hef verið að vinna

að honum í þrjú ár.“
– Hvernig tilfinning er það
eftir svo langan tíma að vera
kominn á endasprettinn?
„Það er ótrúleg tilfinning.
Þetta er fæðing. Frá því að ég
samdi lögin hafa þau gengið í
gegnum langt ferli og sum
breytast með tímanum. Maður
er sífellt að taka út, bæta við
og „remixa“. Það er alltaf eitthvað sem maður vill bæta.
Svo núna þegar maður sér
glitta í hvernig diskurinn muni
verða í heild er það eins og
hann sé að fæðast. Það er
ákveðinn sigur fyrir mig og
ég er mjög spenntur að fá fullunninn diskinn í hendurnar.“

og gospels, en hann er fyrst
og fremst hugsaður sem sálmadiskur. Og þetta er allt frumsamið efni. Hins vegar hafa
margir lagt hönd á plóg til
þess að draumur minn geti
orðið að veruleika. Þar má
nefna hljóðmennina mína þá

Önund Pálsson sem er með
Stúdíó Tank á Flateyri og
Jóhannes Jónsson hjá Digi
Film. Rúna Esradóttir hefur
séð um útsetningar á sálmunum fyrir kórinn og hefur tekist
alveg snilldarlega upp. Hún
er mikill listamaður og það

eru mikil forréttindi að hafa
hana í liði með sér.
Ég á þessu fólki mikið að
þakka. Margir sem komið hafa
að diskinum hafa gefið vinnu
sínu og er ég þeim afar þakklátur. Ég hef mætt alveg einstakri góðvild hjá öllum sem

Mikil hæfileikafólk á Vestfjörðum
– Hvað heitir diskurinn og
um hvað er hann?
„Hljómdiskurinn hefur fengið heitið „Lofgjörð til þín“
sem hefur tvöfalda merkingu.
Það getur annað hvort þýtt
lofgjörð til Drottins eða bara
hvers sem hlustar á diskinn.
Á disknum er að finna millistig milli trúarlegrar tónlistar

Þorsteinn Haukur og Auður Höskuldsdóttir niðursokkin í æfingu fyrir upptöku nýja hljómdisksins.
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Helgarveðrið

Samdráttur í þorski og steinbít
Nokkur samdráttur var í þorskveiðum á Vestfjörðum í mars miðað við sama mánuð
í fyrra. Í ár komu á land 919 tonn á móti 1.143 tonnum ári áður og nemur
samdrátturinn tæpum 20 prósentum. Á landsvísu var samdráttur í þorskveiðum í
mars ríflega 16%. Aukning var í ýsuveiðum eins og annars staðar á landinu og
komu 561 tonn á land í mars, liðlega 24% meira en á sama tíma í fyrra. Mun
minna veiddist af steinbít í mánuðinum en í fyrra, eða 688 tonn á móti 1.072
tonnum ári áður. Kemur þetta fram í nýjum tölum frá Hagstofu Íslands.

Horfur á föstudag: Hæg breytileg átt og víða bjart veður, en
hætt við þokulofti við sjávarsíðuna. Kólnar lítið eitt og víða
næturfrost til landsins. Horfur á laugardag: Hæg breytileg átt og
víða bjart veður, en hætt við þokulofti við sjávarsíðuna. Kólnar
lítið eitt og víða næturfrost til landsins. Horfur á sunnudag: Hæg
breytileg átt og víða bjart veður, en hætt við þokulofti við
sjávarsíðuna. Kólnar lítið eitt og víða næturfrost til landsins.

Sælkeri vikunnar er Einar Hreinsson á Ísafirði

Svartsteikar svínakótelettur með kartöflum
Skorað var á sælkera vikunnar að koma með einhverja
fljótlega uppskrift í Bæjarins
besta en hann ku vera mjög
snöggur að snæða. Einar skoraðist ekki undan heldur kom
með uppskrift sem hann segir
að megi afgreiða á 35-40 mínútum frá því að kartöflurnar
eru settar á og þar til búið er
að vaska upp og ganga frá.
Máltíðin dugar fyrir fjóra.
Svartsteiktar svínakótelettur með kartöflum

ég hef leitað til. Svo syngur
konan mín, Kristín Lilja Kjartansdóttir, á diskinum en ég
gæti þetta ekki án hennar. Hún
hefur stutt mig í gengum súrt
og sætt og fylgst með öllu
ferlinu. Þá hefur faðir minn
og unnusta hans stutt dyggilega við bakið á mér og

Halldór Smárason leikur undir fyrir Gospelkórinn.
Halldórs Smárasonar undirhjálpað mér ómetanlega.
Til gamans geta að Myster- leikara Gospelkórsins.
Allir sem komu að disknum
ius Marta mun syngja barnasálm sem heitir Hljómi himna- eru Vestfirðingar svo þetta er
strengir og verður hann tekin algjörlega vestfirsk framleiðsla.
upp í Tankinum og eins syng- Við eigum alveg ótrúlegt
ur Auður Guðjónsdóttir ein- hæfileikafólk hér vestra og
söng í gospelssálminum Arm- þurfum því ekkert að leita út
ar Guðs sem er í útsetningu fyrir fjórðunginn.“

– Hvað tekur svo við þegar
þessu langa ferli er lokið og
diskurinn kemur út?
„Ég hygg á tónleikaferð um
landið í haust og mun að sjálfsögðu halda útgáfutónleika
hér fyrir vestan. Því næst er
bara að kynna diskinn og vera
stoltur af honum.“

Bloggið…
Mikil fjölgun hefur orðið á
svokölluðum bloggurum á
meðal Vestfirðinga undanfarin ár og lestur slíkra blogga
nýtur síaukinna vinsælda sem
dægrastytting. Bloggvæðingin hefur ekki aðeins náð til
fólks undir þrítugu, heldur
teygir hún sig upp í teygir sig
upp í gegnum aldurshópana
og ræðst af tölvulæsi frekar
en aldri. Orðið blog er dregið
af enska orðinu weblog sem
mætti útleggja á íslensku sem
vefskrá. Orðið var síðan brotið
upp í orðið we blog.
Blogg eru jafn ólík og einstaklingarnir sem skrifa þau
en í flestum tilfellum eru þar
að finna umræður og pælingar
um málefni líðandi stundar.
Bæjarins besta fór á stúfana
til að forvitnast um hvað fólk
er að blogga um og fann þennan pistil á vefsíðu Berghildar
Árnadóttur, þjónustufulltrúa
hjá Sparisjóði Vestfjarða á

slóðinni beggy.bloggar.is.

Shoppóphobia!!
Ástandið er skelfilegt! Ég
þori ekki lengur út í búð.. Það
dynja svoleiðis á manni yfirlestrar og blaðagreinar og
heilu sjónvarpsþættirnir sem
fjalla um málið. Jú, ég er að
tala um MAT... Þú mátt ekki
borða þetta og þú mátt ekki
borða hitt, ef þú borðar þetta
þá þá þrýstist út úr æðunum á
þér sýra sem klínir sér innan á
húðina og fer hvergi!! hvað er
það? já og ef þú svo mikið
sem snertir hitt þá færðu annaðhvort svæsna hægðatregðu
eða innrabyrði heilans á þér
hverfur...
Svo máttu alls ekki borða
sætuefnið Aspartam af því að
það er víst snöggdrepandi og
hvítur sykur er bráðdrepandi,
svo er rifist um hvort efnanna
gefur manni lengri líftíma eftir

Berghildur Árnadóttir.
að það er innbyrgt!
Ég þori varla að stíga fæti
inní matvöruverslun af ótta
við að lenda í æðasýruárás
eða heilahvarfi, ég læðist inn
með körfuna og ráfa um búðina gjörsamlega hungurmorða,
þá meina ég að ég er orðin svo
svöng að ég er byrjuð að eyðast upp að innan!! Ég ranglast
fram hjá mjólkurkælinum og

teygi mig í skyrdós en sleppi
henni í snarhasti þar sem hún
er uppfull af snöggdrepandi
aspartam tek þá næstu og sé
að hún er full af hvítum sykri
sem er eins og þið vitið
bráðdrepandi... hvort vel ég??
aspartam kók eða hvítsykrað kók?? bæði sjálfsmorð...
Nammi? neibb ekki heldur,
það veldur innraheilahvarfi og
svo ég minnist nú ekki á
brauðið það veldur hægðatregðu!!
Ef þú borðar saltaðan mat
þá blæstu út af bjúg og þyngist
um allavega 5 kíló á nóinu
sem hefur þá keðjuverkun að
fötin þín passa ekki á þig lengur og nauðsynlegt að verða
sér úti um ný sem er ekki
þrautalaust þar sem krónan
gæti verið horfin á leiðinni út
í búð.
Hvar endar þetta allt saman?? Það er ekkert nógu gott
til að vera satt....

6 svínakótelettur úr Bónus
með 30% afslætti við kassa
10 meðalstórar kartöflur
Smjörlíki eins og þarf
Salt eins og þarf
Seasonall eins og þarf

Síróp eins og þarf
Setjið kartöflurnar á. Saltið
í kjötið báðu megin. Stráið
slatta af seasonall báðu megin.
Steikið við mesta hita þangað
til kjötið er orðið svarbrúnt
eða svart báðu megin. Stráið
meira seasonalli yfir allt saman. Penslið svo með sírópi yfir
allt saman. Slökkvið undir
pönnunni og leggið á borðið.
Skrallið kartöflurnar. Setjið
matinn á borðið og merkið
ljósustu kóteletturnar með
íslenskum fána á tannstöngli
ef ungabörn, gamalmenni eða
viðkvæmar sálir eru í mat.
Ég skora á Gunnlaug Einarsson á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.

Nemar
Veitingastaðurinn Við Pollinn á Hótel Ísafirði auglýsir eftir nemum í matreiðslu og
framleiðslu. Áhugasamir hafi samband í
síma 456 3360 eða komi til okkar á Hótel
Ísafjörð.
Fyrir hönd Strákanna veitinga og veitingastaðarins Við Pollinn.
Halldór Karl Valsson,
Eiríkur G. Johansson.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og systir

Kristín Marteinsdóttir
Hafraholti 30, Ísafirði

sem lést 5. apríl sl., verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 19. apríl kl. 14:00. Minningarathöfn verður
í Fríkirkjunni í Hafnarfirði þann sama dag kl. 16:30.
Svanbjörn Tryggvason
Brynjar
Marteinn
Tryggvi
Aron

Svanbjörnsson Bára Berg Sævarsdóttir
Svanbjörnsson Elín Hólm
Svanbjörnsson
Svanbjörnsson
barnabörn, systkini og fjölskyldur.

