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Þórir Sveinsson lítur yfir farinn veg í starfi
fjármálastjóra Ísafjarðarkaupstaðar og síðan
Ísafjarðarbæjar í meira en sextán ár. Stundum
fór afstaða hins aðsjála rekstrarmanns ekki
saman við vilja bæjarfulltrúanna sem vildu gera
allt fyrir alla. Sjá viðtal í miðopnu.

Fastheldinn
og passasamur

Vilja skýr svör um uppbyggingu
raforku- og gagnaflutningakerfis

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
óskar eftir skýrum svörum frá
iðnaðarráðuneytinu um það
hvernig ráðuneytið hyggst
byggja upp raforku- og gagna-
flutningakerfi til bæjarfélags-
ins á næstu árum. Þetta kemur
fram í ályktun sem var sam-
þykkt samhljóða á bæjarstjórn-
arfundi á fimmtudag. Þá telur
bæjarstjórn að nú sé lag til að
fara í ítarlegar rannsóknir á
virkjanakostum á Vestfjörð-
um, til lengri tíma litið s.s.
með þróunar- og rannsóknar-

verkefnum á sviði sjávarfalla-
og sjávarstraumavirkjana á
svæðinu. Niðurstaða áfanga-
skýrslu Landsnets um flutn-
ingskerfi til Vestfjarða er sú
að áreiðanleiki raforkuafhend-
ingar er lægstur á Vestfjörð-
um. Slíkt ástand er óviðunandi
og hafa íbúar Ísafjarðarbæjar
fengið að kenna illa á því í
vetur.

Fjárfestingarstofa skilaði
skýrslu um staðarvalsathug-
anir fyrir netþjónabú í mars.
Þar kemur fram að Ísafjarðar-

fyrirtækjum í nútímaatvinnu-
háttum.

Iðnaðarráðherra hefur oftar
en einu sinni lýst því yfir að
hann leggur áherslu á úrbætur
í þessum málum á Vestfjörð-
um. Því kallar bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar eftir skýrum
svörum frá iðnaðarráðuneyt-
inu um það hvernig það ætli
að tryggja afhendingu orku til
íbúa í Ísafjarðarbæ og byggja
upp gagnaflutningakerfi á
næstu árum.

– thelma@bb.is

bær kemur ekki til greina til
uppbyggingar netþjónabús,
vegna þess hve áreiðanleiki
raforkuafhendingar er lélegur

og vegna þess að bæjarfélagið
er ekki við ljósleiðarahring.
Gera má ráð fyrir að þessir
ókostir séu óbærilegir flestum

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Bifreið fór út af vegin-
um um Seyðisfjörð í Ísa-
fjarðardjúpi á laugardag.
Ökumann sem var einn í
bílnum sakaði hann ekki
en bifreiðin er líklega tals-
vert skemmd þar sem hún
fór að hluta út í sjó. Þá
var einn ökumaður stöðv-
aður vegna gruns um ölv-
un við akstur á Patreks-
firði á föstudagskvöld.

Á sunnudag var öku-
maður stöðvaður vegna
gruns um akstur undir
áhrifum fíkniefna á Ísa-
firði. Fjórtán ökumenn
voru kærðir fyrir of hrað-
an akstur í umdæmi lög-
reglunnar á Vestfjörðum
í vikunni sem var að líða.
Sá sem hraðast ók var
stöðvaður á Holtavörðu-
heiði og mældist bifreið
hans á 122 km hraða þar
sem hámarkshraði er 90
km/klst.

Eins og greint hefur
verið frá var hvítri sendi-
bifreið stolið þar sem hún
stóð fyrir utan fyrirtækið
Rafverk í Bolungarvík.
Bifreiðin fannst síðan
talsvert skemmd á hafnar-
svæðinu á Ísafirði. Á
þriðjudag var stolið ljós-
kösturum af bifreið Orku-
bús Vestfjarða en bifreið-
in hafði staðið við Stekkj-
argötu í Hnífsdal. Þá var
stolið aukaljósum af flutn-
ingabifreið sem stóð á
hafnarsvæðinu á Ísafirði
á miðvikudag.

Útafkeyrsla
í Seyðisfirði



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 24. APRÍL 200822222

Áfyllingar í Bónus
Röskur unglingur óskast til starfa við

áfyllingar í Bónus á Ísafirði fyrir Vífilfell hf.
Upplýsingar gefur Þorsteinn Haukur Þor-

steinsson í síma 660 2664.
Vífilfell hf.

Komur sérfræðinga
Ólafur Guðmundsson, háls-, nef- og

eyrnalæknir verður með móttöku á Ísafirði
dagana 8.-10. maí.

Kristín Jónsdóttir, kvensjúkdómalæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 14.-
17. maí.

Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Tillögur að breyttum fasteignagjöld-
um fáránlegar að mati bæjarstjóra

Meirihlutinn í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar felldi tillögu
Magnúsar Reynis Guðmunds-
son, bæjarfulltrúa Í-listans,
um endurskoðun fasteigna-
skatts bifreiðageymslu. Mun
hærri álagningarprósenta er
lögð á bifreiðageymslur sem
eru ekki sambyggðar íbúðar-
húsum heldur en þær sem eru
hluti af íbúðarhúsnæði. Mag-
nús segir þetta vera réttlætis-
mál. Við mörg hús er ekki
möguleiki að byggja bíla-
geymslur og hafa íbúar því
þurft að byggja bílageymslur
annars staðar. Tillaga Magn-
úsar er svohljóðandi:

,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar samþykkir, að endurskoða
álagningu fasteignaskatts fyrir
árið 2008 á þær bifreiða-
geymslur sem lagður var á
1,6% skattur, þannig að sam-
ræmis sé gætt við álagningu
skattsins á allar bifreiðageym-

slur í bæjarfélaginu.“
Halldór Halldórsson bæjar-

stjóri segir að meirihlutinn
hafi ekki hafnað málinu. „Mál-
inu hafði verið vísað til bæjar-
ráðs og það er fáránlegt að
leggja svona tillögu fram í
bæjarstjórn þegar málið er í
vinnslu í bæjarráði. Það er ver-
ið að slá ryki í augun á fólki
og Í-listinn verður að sætta
sig við faglega niðurstöðu í
málinu“, segir Halldór. Hann
segir að þetta sé stefnumark-
andi og margþætt mál sem
þurfi að skoða út frá lögfræði-
legu tilliti. „Reglum um álagn-
ingarprósentu verður ekki
breytt sísona eins og þau í Í-
listanum vilja. Það þarf fag-
lega og ígrundaða niðurstöðu
til þess. Mér finnst skrýtið að
Sigurður Pétursson skrifi upp
á þessa tillögu því hann veit
að þetta er til umfjöllunar í
bæjarráði.“

Halldór segir að mál sem
þetta hafi verið á hendi fjár-
málastjóra en enginn fjármála-

stjóri er starfandi um þessar
mundir. Þórir Sveinsson hætti
fyrir skemmstu og Jón Odds-

son, nýráðinn fjármálastjóri,
er ekki tekinn til starfa. „Þetta
hefur ekki unnist eins hratt og

æskilegt væri því ég hef ekki
haft tíma til að fara í þetta
verkefni“, segir Halldór.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Vilja framþróun í hjúkrun-
arheimilismálum á Ísafirði

Bæjarfulltrúar Í-listans lögðu
til á síðasta bæjarstjórnarfundi
að ný nefnd yrði kosin til að
undirbúa og hefja framkvæm-
dir við byggingu hjúkrunar-
heimilis á Ísafirði. Starfshópur
um byggingu hjúkrunarheim-
ilis var kosinn eftir kosning-
arnar 2006 en áður hafði sama
nefnd verið skipuð af Ísafjarð-
arbæ og Súðavíkurhreppi árið
2004. Starfshópurinn hélt tvo
fundi haustið 2006, en hefur
ekki komið saman síðan. Í
hópnum eru þrír fulltrúar Ísa-
fjarðarbæjar; Svanlaug Guðna-
dóttir, Ragnheiður Hákonar-
dóttir og Sigurður Pétursson
auk fulltrúa frá Heilbrigðis-
stofnuninni Ísafirði, Súðavík-

urhreppi, Bolungarvíkurkaup-
stað og Félagi eldri borgara.

Í árslok 2006 skipaði svo
heilbrigðis- og tryggingaráð-
herra nýja nefnd tveggja em-
bættismanna og tveggja full-
trúa Ísafjarðarbæjar til að
vinna að sama máli. Sú nefnd
hefur komið saman einu sinni,
í desember 2006. Við afgreið-
slu fjárhagsáætlunar í desem-
ber 2007, lögðu fulltrúar Í-
listans fram tillögu um að Ísa-
fjarðarbær hæfi strax undir-
búning að byggingu hjúkrun-
arheimilis og legði til þess 30
milljónir.

Miklar umræður urðu á bæj-
arstjórnarfundinum um hjúkr-
unarheimilismál eftir að til-

laga Í-listans hafði verið lög
fram. Gert var fundarhlé og
að því loknu náðist samstaða
um bókun sem allir bæjarfull-
trúar stóðu að.

Tillaga Í-listans var svo-
hljóðandi: „Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar samþykkir að
kjósa nú þegar nýja nefnd til
að undirbúa og hefja fram-
kvæmdir við byggingu hjúkr-
unarheimilis á Ísafirði. Nefnd-
in verði skipuð fjórum nefnd-
armönnum. Nefndin skal leita
eftir samstarfi við stjórnvöld
um byggingu hjúkrunarheim-
ilis, en skoði jafnframt leiðir
til að fjármagna bygginguna í
samstarfi við félög og stofn-
anir í Ísafjarðarbæ.“

Bæjarstjórn stóð saman að
eftirfarandi bókun:

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar felur Svanlaugu Guðnadótt-
ur og Sigurði Péturssyni, full-
trúum í starfshópi Ísafjarðar-
bæjar um byggingu hjúkrun-
arheimilis á Ísafirði, að kynna
fyrir bæjarráði og bæjarstjórn
næstu skref í vinnu starfshóps-
ins. Upplýsingarnar verði lagð-
ar fyrir bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar 5. maí n.k. og bæjar-
stjórn 8. maí n.k.“

Tillögunni var vísað til fé-
lagsmálanefndar Ísafjarðar-
bæjar og þjónustuhóps aldr-
aðra, en hún hefur ekki verið
tekin til umræðu ennþá.

– thelma@bb.is

Mótorhjólamenn fóru í hópferð til Þingeyrar og Flateyrar á dögunum. Hjólakapparnir tilheyra Púkunum, en svo
nefnast samtök bifhjólamanna á norðanverðum Vestfjörðum. Eins og gefur að skilja glöddust þeir ógurlega þegar
snjóa leysti og hafa vart farið úr leðrinu síðustu viku, enda hefur veður verið með eindæmum gott. „Við erum búnir að
bíða eftir þessu í sex mánuði“, segir Púkinn Sigurvin Samúelsson. „Svo er stefnt á aðra hópkeyrslu á sunnudaginn.“
Óvíst er hvert verður haldið á sunnudag, en Púkarnir hittast á hverju miðvikudagskvöldi á Kaffi Edinborg til skrafs
og ráðagerða og má reikna með að einhverjar ákvarðanir verði teknar á fundinum. Ljósm: Páll Önundarson.
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Vinsæll leikur
meðal stelpna

Dúkkulísur voru vinsæl leik-
föng áður fyrr og nú hefur
verið opnuð sýning á nokkr-
um einkasöfnum í Safnahús-
inu á Ísafirði. Dúkkulísur eiga
sér langa sögu en elsta heimild
um slíkt er frá Japan frá því
um 900. Farið var að fjölda-
framleiða þær á 19. öldinni en
þær urðu sennilega hvað vin-
sælastar á árunum 1930-1950.
Það skemmtilega við þær er
að þær endurspegla samfélag-
ið á hverjum tíma, t.d. fata-
og hártísku. Karitas Pálsdóttir
er ein þeirra sem sýnir gömlu
leikföngin sín á Safnahúsinu
og Bæjarins besta sló á þráð-
inn til hennar til að forvitnast
um dúkkulísurnar.

„Þetta voru leiktæki okkar
stelpnanna þegar ég var lítil.
Móðursystir mín sem er tólf
árum eldri en ég gaf mér sínar
dúkkulísur og þannig byrjaði
ég. Þetta var mjög algengur
leikur hjá stelpum á þessum
árum. Maður var með allar
klær úti til að verða sér úti um
dúkkulísur og ættingjar gáfu
manni þær gjarnan í afmælis-
eða jólagjöf, en það var mjög

erfitt að fá þetta. Það var allt
skammtað inn í landið á þess-
um tíma þannig að það var oft
hörgull á svona leikföngum.
Þetta var vinsæll leikur og mað-
ur var oft heilu klukkutím-
ana að leika sér með dúkkulís-
urnar sínar.“

Doris Day ogDoris Day ogDoris Day ogDoris Day ogDoris Day og
Roy RogersRoy RogersRoy RogersRoy RogersRoy Rogers

„Dúkkulísurnar komu í heft-
um og það fylgdu með föt úr
þunnum pappír sem maður
þurfti að klippa út. Dúkkulís-
urnar sjálfar voru úr pappa og
skorið var út fyrir þeim. Mað-
ur lék sér að þessu frá því að
maður var 6-7 ára til svona
14-15 ára. Þegar leikaradúkku-
lísurnar byrjuðu að koma var
þetta alveg meiriháttar skemmti-
legt. Gerðar voru dúkkulísur
eftir öllum vinsælustu leikur-
unum eins og Roy Rogers,
Doris Day og fleirum.

Við teiknuðum líka fötin á
þær. Klipptum þau út og lit-
uðum og þetta var mjög vel
gert hjá mörgum stelpum. Og
ef manni áskotnuðust tvær

eins dúkkulísur skipti maður
við einhverja vinkonu sína því
það var alltaf hörgull á þessu.
Við geymdum svo dótið í skó-
kassa. Við útbjuggum úr dag-
blaði, eða annars konar pappír,
geymsluhólf fyrir dúkkulís-
urnar og fötin. Dúkkulísan var
fremst og fötin undir og svo
brutum við blaðið sem þau
voru í eins og umslag. Þá fóru
fötin ekki út um allt heldur
var allt kyrrt á sínum stað í
þessu umslagi.“

Hafa staðiðHafa staðiðHafa staðiðHafa staðiðHafa staðið
tímans tönntímans tönntímans tönntímans tönntímans tönn

„Barnabörnin mín skilja nú
ekki hvernig amma gat dund-
að sér með þetta tímunum
saman. Þau hafa aldrei leikið
sér með dúkkulísur og vita
því ekki hvað þetta er. Það er
svipað og danskan sem við
lékum okkur í allt sumarið, en
þar lék maður sér með þrjá
bolta og upp í fimm. Á sumrin
lékum við okkur með boltana
en þegar kólnaði í veðri lékum
við okkur með dúkkurnar okk-
ar og dúkkulísurnar. Það fór
ekkert fyrir dúkkulísunum, bara
einn skókassi sem maður setti
lokið á og undir rúm og þá gat
maður alltaf gengið að dúkku-
lísunum sínum vísum. Ég átti
enga bræður þannig að ég
fékk alveg að hafa þetta í

friði. Yngri systur mínar
tóku svo við dúkkulísun-
um og svo eignaðist ég
sjálf bara stráka svo það
hefur enginn leikið sér
með þær nema við syst-
urnar. Þess vegna hef ég

getað varðveitt þetta svona
vel.“

Föt saumuðFöt saumuðFöt saumuðFöt saumuðFöt saumuð
að fyrirmyndað fyrirmyndað fyrirmyndað fyrirmyndað fyrirmynd
dúkkulísannadúkkulísannadúkkulísannadúkkulísannadúkkulísanna

„Maður rifjar upp svo
margt þegar maður fer
að skoða dúkkulísurn-
ar. Það er gaman að

segja frá því að árið sem
við skólasysturnar fermdust
létum við oft sauma á okkur
föt eftir dúkkulísufötum. Það
voru ekki til nein móðinsblöð
og þegar við sáum einhverja
fallega kjóla, kápur, pils eða
blússur á dúkkulísurnar fór-
um við gjarnan með þau til
saumakonunnar og létum
gera eftir fötunum. Sömu sögu
var að segja með hárgreiðsl-
urnar. Maður sá auðvitað

fötin og hárið líka í bíó-
myndum en þær voru
ekki í lit. Hins vegar
voru dúkkulísurnar í
lit og þá varð það
meira lifandi. Þegar
maður fór og bað um
Doris Day klipp-

ingu þá vissu allir hvað það
var“, segir Karitas og hlær að
minningunni. „Og hún var líka
alltaf í sætum kjólum

Maður hugsar það seinna
hversu mikið þetta gaf manni
án þess að maður hafi gert sér
grein fyrir því þá. En nú þegar
maður fer að safna þessu sam-
an og setja þetta upp á safn ef
einhver skildi hafa gaman af
því að skoða þetta fer maður
að rifja upp allt sem var í
kringum þetta. Ég sá t.d. kjól
sem ég lét saumakonu á Ísa-
firði sauma fyrir mig. Ferm-
ingarkápan mín var keypt í
Reykjavík en ein dúkkulísan
mín átti alveg eins kápu, bara
öðruvísi á litinn.“

Börn síns tímaBörn síns tímaBörn síns tímaBörn síns tímaBörn síns tíma
– Hvað er þetta stórt safn.
„Ég gæti trúað að þetta

séu um 30-40 dúkkulísur.
Maður naut þess að leika
sér með þetta og eignast
fallegar dúkkulísur. Ímynd-
unarafl krakka er svo mikið
að þegar við lékum okkur með
þetta gátum við ímyndað okk-
ur að við værum að lifa með
dúkkulísunum. Þær vöknuðu
til lífsins í okkar huga.

Það hafa margir hringt og
sagt mér hvað það hafi verið
gaman að sjá dúkkulísurnar á
safninu, að þeir hafi átt eins
en verið búnir að gleyma því
og þannig fram eftir götun-
um.

– Þannig að þetta rifjar upp
margar minningar?

„Já það gerir það hjá minni
kynslóð og kannski þeim sem
eru 10-15 árum yngri. En aftur
á móti þekkja börn í dag ekki
dúkkulísur. Það kemur alltaf
eitthvað nýtt. Eins og fyrir ein-
hverjum áratugum þegar Bar-
biedúkkan kom á sjónarsvið-
ið gekk allt út á það. Fólk bjó
yfirleitt svo þröngt þegar ég
var að alast upp og maður gat
leikið sér með dúkkulísurnar
í litlu rými. Maður hafði kann-
ski einn dívan í herberginu
sem maður svaf í

með systkinum sínum og það
fór ekkert fyrir dúkkulísunum
og því nýttist húsplássið sem
var lítið fyrir. Það er ekki eins
og í dag að það fer svo mikið
fyrir leikföngum barnanna að
það þarf heilt herbergi undir
þau. Dúkkulísurnar voru börn
síns tíma og var veruleikinn
fyrir okkur þá. En það er alltaf
gaman að líta um öxl og rifja
upp gamla tíma“, segir Kari-
tas.

– thelma@bb.is

Karitas Pálsdóttir.
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Útboð
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í

viðhaldsverk utanhúss á húsnæði kyndi-
stöðvar við Hafnargötu í Bolungarvík.

Helstu verkþættir eru háþrýstiþvottur
útveggja og reykháfa, viðgerðir á steypu-
skemmdum, málun á steyptum hlutum
hússins, gluggum, hurðum og þakkanti.
Auk þess skal vinna nokkur smærri við-
haldsverk við húsið.

Flatarmál þess hluta hússins sem skal
háþrýstiþvo og mála er um 425m². Verk-
lok eru áætluð 15. ágúst 2008.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði
frá og með mánudeginum 28. apríl 2008.
Tilboð verða opnuð á sama stað miðviku-
daginn 14. maí 2008 kl. 11:00.

Útboð
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í

viðhaldsverk utanhúss á húsnæði orku-
stöðvar við Sundahöfn á Ísafirði. Helstu
verkþættir eru lagfæringar á gluggum,
hurðum og opnanlegum fögum. Einnig
háþrýstiþvottur allra útveggja, viðgerðir á
steypuskemmdum og málun á steyptum
hluta hússins og hluta af stálklæddum
hluta þess, auk ýmissa smærri viðhalds-
verka við húsið.

Flatarmál þeirra veggja hússins sem
skal háþrýstiþvo og mála er 560m². Verk-
lok eru áætluð 15. ágúst 2008.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði
frá og með mánudeginum 28. apríl 2008.
Tilboð verða opnuð á sama stað miðviku-
daginn 14. maí 2008 kl. 11:00.

Aðalfundur
Sjálfstæðisfélags Ísafjarðar

Aðalfundur Sjálfstæðisfélags Ísafjarðar
verður haldinn þriðjudaginn 29. apríl kl.
20:00 í Sjálfstæðishúsinu við Hafnarstræti
12 á Ísafirði.

Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Allir félagar velkomnir.

Stjórn Sjálfstæðisfélags Ísafjarðar.

Orðsending til formanns stjórn-
ar Sambands ísl. sveitarfélaga
Ég vil þakka BB fyrir að

vekja máls á því óréttlæti
sem meirihluti bæjarstjórn-
ar undir forustu bæjarstjóra,
Halldórs Halldórssonar,
lætur viðgangast. með því
að hafa fjórfalt hærri fast-
eignaskatt á bifreiðageym-
slum sem ekki eru sam-
byggðar íbúðarhúsum held-
ur en öðrum sem standa í
mörgum tilfellum hinum
megin við götuna. Þetta er
réttlæti bæjarstjórans sem
hann miklast af og sér ekki
ástæðu til að leiðrétta eins
og við bæjarfulltrúar Í-list-

ans höfum lagt til og reyndar
krafist með hliðsjón af jafn-

réttisreglu og augljósra raka
um réttlæti.

Glæsileg afstaða meirihlut-
ans, að láta húseigandann, sem
ekki getur byggt bifreiðageym-
slu á þröngri lóð sinni við
Hlíðarveg, svo dæmi sé tekið,
greiða 1,6 % fasteignaskatt, á
meðan nágranninn sem hefur
bifreiðageymsluna við hliðina
á húsi sínu þarf einungis að
greiða 0,4%. Stórkostlegt rétt-
læti að mati formanns stjórnar
Sambands ísl. Sveitarfélaga,
sem sinnir bæjarstjórastarfi í
Ísafjarðarbæ í hjáverkum fyrir
lúsarlaun. Það er kominn tími

til að ræða opinberlega af-
stöðu meirihluta bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar, og þá
sérstaklega bæjarstjórans
Halldórs Halldórssonar.
Því miður hef ég gert of lít-
ið af því að undanförnu.

Ég og við í Í-listanum
munum ekki hlífa mönnum
eins og Halldóri Halldórs-
syni við maklegri umfjöll-
un. Við höfum sýnt honum
of mikla tillitssemi fram til
þessa og hann launar það
með skítkasti.

Magnús Reynir
Guðmundsson.

Magnús Reynir Guðmundsson.

Fjórir sterkir skákmenn
hafa ákveðið að ganga til liðs
við Taflfélag Bolungarvíkur
og styrkja 1.deildarlið þess
fyrir deildarkeppnina næst-
komandi vetur. Þetta eru Jón
Loftur Árnason stórmeistari
og alþjóðlegu meistararnir Jón
Viktor Gunnarsson, Bragi
Þorfinnsson og Dagur Arn-
grímsson. „Taflfélag Bolung-
arvíkur hefur mikla trú á þess-
um skákmönnum og vill með
þessum samningum leggja sitt
lóð á vogarskálarnar til þess
að efla íslenskt skáklíf“, segir
á vef Taflfélagsins.

Jón L. þarf vart að kynna
enda hefur hann verið í for-
ystusveit íslenskra skákmanna
um áraraðir þó hann hafi

minnkað taflmennskuna hin
síðari ár. Eftirminnilegasta af-
rek Jóns L er án efa sigur hans
á heimsmeistaramóti sveina
16 ára og yngri árið 1977 þar
sem hann varð á undan ekki
ómerkari manni en síðar heims-
meistara Garry Kasparov. Jón
L. var áður í Taflfélaginu
Helli.

Alþjóðlegu meistararnir
Jón Viktor og Bragi Þorfinns-
son eru af þeirri kynslóð sem
hefur hin síðari ár verið að
taka við keflinu af fjórmenn-
ingaklíkunni svokallaðri. Skák-
menn af þessari kynslóð
stimpluðu sig rækilega inn
árið 1995 þegar þeir urðu
Ólympíumeistarar sveita yngri
en 16 ára. Jón Viktor og Bragi

tefldu þar á 1. og 2. borði. Jón
Viktor var áður í Taflfélagi
Reykjavíkur og Bragi í Tafl-
félaginu Helli.

Dagur Arngrímsson er einn
efnilegasti skákmaður lands-
ins og hefur verið að auka
styrkleika sinn jafnt og þétt
undanfarin ár. Hann kláraði
síðasta skilyrðið fyrir alþjóð-
legum meistaratitli í vetur og
mun án efa banka á dyr
íslenska landsliðsins innan
skamms. Dagur var áður í
Taflfélagi Reykjavíkur.

Á sama tíma gerir Taflfélag
Bolungarvíkur tímamótasamn-
inga við þrjá af þessum öflugu
skákmönnum. Jón Viktor og
Bragi Þorfinnsson eru styrktir
til tveggja ára þannig að þeir

geti einbeitt sér algjörlega að
taflmennsku og stefnan er að
þeir verði báðir orðnir stór-
meistarar að þeim tíma liðn-
um. Dagur Arngrímsson er
styrktur til þriggja ára.

Á síðasta keppnistímabili
vann Taflfélag Bolungarvíkur
tvo titla af fjórum möguleg-
um, sigur vannst í 2. og 4.
deild. Á næsta tímabili verður
TB með lið í 1.deild og 3.deild
og stefnan er sett á að senda
tvö lið í fjórðu deild. Öflugt
barna- og unglingastarf er haf-
ið í Bolungarvík og standa
vonir til að bolvískir unglingar
muni tefla í 4.deild ásamt gam-
alreyndum bolvískum skák-
mönnum.

– thelma@bb.is

Fjórir sterkir skákmenn
til liðs við Bolvíkinga

 Jón Viktor Gunnarsson, Bragi Þorfinnsson, Guðmundur Daðason formaður Taflfélags
Bolungarvíkur, Jón Loftur Árnason og Dagur Arngrímsson. Mynd: Vefur Taflfélags Bolungarvíkur.
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Sumargjöf
ríkisvaldsins?

Ritstjórnargrein

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
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Steintryggur í EdinborgarhúsinuSteintryggur í EdinborgarhúsinuSteintryggur í EdinborgarhúsinuSteintryggur í EdinborgarhúsinuSteintryggur í Edinborgarhúsinu
Slagverksflokkurinn Steintryggur heldur tónleika í Edinborgarhúsinu á Ísafirði laugardaginn 17.
maí. Til aðstoðar verður ástralski raftónlistarmaðurinn Ben Frost. Tónleikarnir eru hluti af
hringferð flokksins sem leikur á Höfn í Hornafirði, Húsavík og á Akureyri áður en hann kemur
vestur á firði. „Trappa heitir nýjasta afurð Steintryggs flokksins en hann skipa þeir bank
bræður Sigtryggur Baldursson og Steingrímur Guðmundsson. Hafa þeir unnið að grip þessum í
fjögur ár með hléum, safnað hinum ýmsu framlögum framandi hljóðfæraleikara og söngvara
og síðan fullunnið verkið með Galdramanninum frá Ástralíu, Ben Frost“, segir í tilkynningu.

Hrefnuveiðar hefjast fljótlegaHrefnuveiðar hefjast fljótlegaHrefnuveiðar hefjast fljótlegaHrefnuveiðar hefjast fljótlegaHrefnuveiðar hefjast fljótlega
Hrefnuveiðimenn eru að gera sig klára og fyrstu bátarnir fara til veiða

um miðjan maí. Eini ísfirski báturinn sem fer á hrefnu, Halldór Sig-
urðsson ÍS, fer til veiða um mitt sumar. Til stendur að kjötið af

veiðunum verði komið í verslanir fyrir mánaðarmótin maí-júní og
verður framsetning með sama hætti og undanfarin ár. Kjötvinnslan Esja

mun sjá um vinnslu, pökkun og markaðsetningu á kjötinu. Gera
hrefnuveiðimenn sér vonir um að salan aukist við þá breytingu.

Kröfur Íslendinga til
landgrunnsins vonlausar

Á þessum degi fyrir 50 árum

Fréttaritari Mbl. í Genf, Gunnar G. Schram, símar: Þar sem
réttarreglur um landgrunnið hafa endanlega verið samþykktar,
hefur verið skráður nýr kafli um lög þau, er gilda á hafinu. Jón
Jónsson fiskifræðingur hefur einkum verið málsvari Íslendinga í
landgrunnsnefndinni. Ég átti tal við hann í dag um það, hvernig
íslensku nefndinni hefðu þótt úrslitin og hver áhrif þau mundu
hafa á aðstöðu okkar. Hann sagði: Það er óhætt að segja að
sjónarmið okkar Íslendinga sem komu strax fram í nefndinni og
kröfur okkar til landgrunnsins hafi alltaf verið vonlausar. Kjarni
þeirra var sá að fiskurinn yrði talinn með landgrunnsauðævum.
Við bárum enga tillögu fram þess efnis, því að Burma gerði það
og studdum við þá tillögu. Hún hlaut þó sáralítið fylgi eins og
vitað var frá upphafi. Við greiddum í nefndinni atkv. gegn öllum
tillögum sem voru andstæðingar sjónarmiðum okkar, en sátum
hjá við lokaatkvæðagreiðsluna. Við teljum þó sjálfsagt að
strandríki sé heimilt ríkisvald yfir landgrunninu til vinnslu olíu,
kola og annarra náttúruauðæfa.

Umsvif Trésmiðjunnar ehf.
á Ísafirði eru sífellt að aukast.
Nú standa yfir framkvæmdir í
húsnæði fyrirtækisins og mun
vinnusvæði verkstæðisins
stækka um helming að þeim
loknum. Steinþór Bjarni Krist-
jánsson, aðaleigandi Trésmiðj-
unnar, segir að markmiðið
með stækkuninni sé gera fyr-
irtækið betur í stakk búið til
að taka þátt í stærri útboðum.
Frá því að Steinþór keypti nær
allt hlutafé Trésmiðjunnar

hefur starfsfólki fjölgað um
tíu og starfa þar nú fimmtán
manns. Tækjakostur fyrirtæk-
isins er í sífelldri framþróun
og þegar framkvæmdum við
húsnæðið lýkur verður tekin
inn ný framleiðslulína sem
einfaldar innréttingasmíði fyr-
ir heimili. „Við höfum líkt
þessu við að þú kemur með
jólatré og stingur því inn í
annan endann á línunni og út
úr kemur innrétting“, segir
Steinþór.

Verkefnastaðan er mjög
góð að sögn Steinþórs. „Það
eru mörg stór verkefni í burð-
arliðnum um allt land, við fá-
um þau kannski ekki en við
viljum vera í stakk búin að fá
þau.“ Trésmiðjan var stofnuð
af Hnífsdælingum fyrir 50 ár-
um og varð fjölskylda Magn-
úsar Geirs Helgasonar, fyrrum
eiganda fyrirtækisins, fljótt
leiðandi í fyrirtækinu en hann
var í forsvari þess í fjölda ára.
Upphaflega var Trésmiðjan

alhliða trésmíðafyrirtæki en
síðasta áratuginn hefur smíði
á hurðum og innréttingum
verið meginstoðin í starfsem-
inni. Meginhluti framleiðsl-
unnar fer í nýbyggingar á
höfuðborgarsvæðinu, einkum
í skóla og aðrar byggingar á
vegum hins opinbera.

Steinþór keypti Trésmiðj-
una af þrotabúi verktakafyrir-
tækisins G7, sem hafði eignast
meirihluta í fyrirtækinu.

– smari@bb.is

Umsvif Trésmiðjunnar aukast

Almenn bjartsýni virðist
ríkja í ferðamannaiðnaðinum
á Vestfjörðum og horfa ferða-
þjónar björtum augum á sum-
arið. „Gengi krónunnar gagn-
vart öðrum gjaldmiðlum hefur
þar mikil áhrif af tveimur
ástæðum, erlendir ferðamenn
koma frekar til landsins og
innlendir ferðamenn halda sig
frekar innan landsteinanna“,
segir Elías Oddsson, fram-

kvæmdastjóri Vesturferða. Hann
bætir við að enn sem komið
er séu Vestfirðir eini stóriðju-
lausi fjórðungurinn. Nýr ferða-
bæklingur Vesturferða kom út
í síðustu viku og verður hon-
um dreift á upplýsingamið-
stöðvar um allt land og á ferða-
skrifstofur og sendiráð erlend-
is.

„Við finnum fyrir talsverð-
um bókunum í Vigurferðir og

á Hornstrandir. Svo erum við
að þjónusta skemmtiferða-
skipin og erum alltaf að reyna
að auka við framboðið. Nýj-
asta viðbótin þar er hestaleiga
á Söndum í Dýrafirði sem við
horfum mikið til.“ Elías segir
að nú sé að myndast nokkuð
mikill stöðugleiki í ferðaþjón-
ustu á svæðinu og það séu
sömu aðilarnir ár eftir ár sem
bjóða upp á ferðir.

Bráðlega fara ferðamenn að
streyma til Vestfjarða og segja
má að fyrsti stóri hópurinn
komi til svæðisins um mán-
aðamótin þegar stórt blakmót
verður haldið á svæðinu. „Þó
að Vesturferðir komi ekki
beint að mótshaldinu þá bjóð-
um við upp á ferðir í tengslum
við það, bæði inn í Vigur og í
safnaferðir til Ósvarar og í
Neðstakaupstað“, segir Elías.

Almenn bjartsýni meðal
ferðaþjóna á Vestfjörðum

Vesturferðir eru til húsa í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Dagurinn í dag, sem ætíð er beðið eftir með óþreyju, leiddi
af sér yfirskrift leiðarans, sem fjallar um endurskoðaða þjóð-
hagsspá fjármálaráðuneytisins, sem gerð var lýðnum ljós um
miðjan mánuðinn.

Þær stökkbreytingar sem orðið hafa í efnahagslífi einnar
ríkustu og best stöddu þjóðar heims á skömmum tíma hafa
ruglað marga í ríminu. Og ekki draga misvísandi spár, um það
sem koma skal, úr óvissunni. Þannig er helmings munur á
spám ráðuneytisins og Seðlabankans um hugsanlegt hrun
fasteignaverðs. Þá hafa vísir menn getið sér til að atvinnuleys-
ingjar gætu á næstu misserum orðið allt að sjö þúsund. Til-
hugsun sem vekur skelfingu. Allt tengist þetta að meira eða
minna leyti minnkandi peningaflæðis í efnahagskerfinu. Að
sama skapi snýst lækningin um að unnt verði að auka gegnum
streymið á ný án þess að um ofþenslu verði að ræða. Með því
láta menn sig dreyma um mjúka lendingu.

Þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins, sýn ráðamanna þar á
bæ um hvað muni helst til bjargar; úrlausnir sem ætla mætti að
snérust um hagsmuni allra landsmanna, liggur nú fyrir. Svo
sem fjármálaráðherra sagði um miðjan mars telur ráðuneytið
fyrstu og bestu lausnina álver í Helguvík. Þá eru bundnar
miklar vonir við stækkun álversins í Straumsvík og og punktur-
inn yfir i-ið eru tvær hreinkísilverksmiðjur í Þorlákshöfn. Ál-
ver á Bakka við Húsavík flýtur með líkt og aukalag. Ekki einu
orði vikið að stöðu eða möguleikum annarra landshluta. Í
beinu framhaldi verður að benda á þá viðvörun ráðuneytisins
að ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika, jafnvel á
löngum tíma, gæti það reynt verulega á þanþol efnahagslífsins.
Og hvað er þá til ráða? Jú, ráð reynast undir rifi hverju:  Seðla-
bankanum er ætlað að koma til sögunnar með hærri stýrivöxtum
til að draga úr auknum þrýstingi á hagkerfið! Sem auðsjáanlega
þýðir að koma verði í veg fyrir þenslu í þeim landshlutum sem
ekki njóta náðar höfunda þjóðhagsspárinnar og sem sumir
hverjir hafa búið við neikvæðan hagvöxt um langt árabil.

Það þarf ekki mikla speki til að sjá hvert stefnir með staði
utan ratsjársviðs fjármálaráðuneytisins, þar sem Seðlabank-
anum er ætlað að halda ,,þenslunni“ í skefjum með stöðugt
nýjum stýrivaxtaheimsmetum. Því skal spurt: Verður efnahags-
vandinn leystur á grundvelli þjóðhagsspár fjármálaráðuneyt-
isins? Verður þetta sumargjöf ríkisstjórnarinnar til hinna dreifðu
byggða?

oo0oo
Bæjarins besta sendir lesendum sínum og viðskiptavinum

nær og fjær svo og landsmönnum öllum bestu kveðjur og ósk-
ir um gleðilegt sumar með von um ,,betri tíð með blóm í haga“
eins og segir í einu kvæða Nóbelsskáldsins.

s.h.
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Ársfundur 2008
Ársfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga 2008 verður haldinn á

Hótel Ísafirði laugardaginn 17. maí nk. kl. 13:00.

Dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningar ársins 2007.
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri útttekt.
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins.
5. Kosning á hluta stjórnar og varamanna.
6. Kynntar tilnefningar Samtaka atvinnulífsins á mönnum í
    stjórn sjóðsins.
7. Önnur mál.

Allir sjóðfélagar, jafnt greiðandi sem lífeyrisþegar, eiga rétt á
fundarsetu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti. Sjóðfélagar
eru hvattir til að nýta sér rétt sinn og mæta á ársfund sjóðsins, en
eru beðnir að staðfesta þátttöku sína við skrifstofu sjóðsins í síð-
asta lagi 16. maí 2008.

Sérstakt fulltrúaráð að jöfnu skipað fulltrúum stéttarfélaga og
samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum standa fer með
atkvæði á ársfundinum.

F.h. stjórnar Lífeyrissjóðs Vestfirðinga,
Guðrún Guðmannsdóttir.

Tvö umdæmi með færri íbúa á hvern lögregluþjónTvö umdæmi með færri íbúa á hvern lögregluþjónTvö umdæmi með færri íbúa á hvern lögregluþjónTvö umdæmi með færri íbúa á hvern lögregluþjónTvö umdæmi með færri íbúa á hvern lögregluþjón
348 íbúar eru á hvern lögreglumann á Vestfjörðum. Þetta kemur fram í
nýútkominni áfangaskýrslu dómsmálaráðuneytisins um mat á breytingum á
nýskipan lögreglu. Í tveimur lögregluumdæmum eru færri íbúar á hvern
lögregluþjón, í Vestmannaeyjum þar sem 337 íbúar eru á hvern lögreglumann,
og á Suðurnesjum þar sem 269 íbúar eru á hvern lögregluþjón. Rétt er að geta
þess að tæplega helmingur lögregluliðsins á Suðurnesjum sinnir eingöngu
verkefnum á Keflavíkurflugvelli og nýtist því ekki til annarra lögreglustarfa.

Guðbrandur Baldursson,
staðarhaldari í Reykjanesi í
Ísafjarðardjúpi, er bjartsýnn á
sumarið og segir talsvert af
bókunum þegar hafa borist.
„Bæði eru þetta lausabókanir
og svo stefnir í töluvert af ætt-
armótum. Það eru skráð ellefu,
en hafa verið staðfest sjö. Þá
heldur Fornleifaskólinn áfram

með sinn uppgröft í Vatnsfirði
og þeir verða í mat hjá okkur“,
segir Guðbrandur.

Þjóðvegur sem verið er að
leggja um Nesið rennir traust-
ari stoðum undir rekstur ferða-
þjónustu á staðnum, kannski
sérstaklega yfir vetrartímann.
„Hann skiptir gríðarlegu máli.
Fram að þessu hefur Reykja-

nes verið svolítið úr leið, en
nú kemur vegurinn til með að
liggja um hlaðið. Í framtíðinni
verða þrjár megin stoppi-
stöðvar á leiðinni Reykjavík-
Ísafjörður þegar vegur verður
kominn um Arnkötludal. Það
verða Búðardalur, Hólmavík
og Reykjanes“, segir Guð-
brandur.       – halfdan@bb.is

Þjóðvegur um nesið skiptir öllu
Reykjanes.

Vill fá starfs-
lokasamninginn

Magnús Reynir Guðmunds-
son, bæjarfulltrúi Í-listans, vill
fá afhentan starfslokasamning
Ísafjarðarbæjar við Þóri Sveins-
son fyrrverandi fjármála-
stjóra. Þórir óskaði sjálfur eftir
starfslokasamningi og fékk
hann. Magnús segir ástæðu
þess að hann vilji fá að sjá samn-
inginn einfaldlega vera að
hann hafi ekki séð hann áður
og að hann hafi séð að Þórir er
tekinn við starfi fjármálastjóra
Veðurstofunnar. Vill Magnús
vita hvort hann Þórir sé á tvö-
földum launum.

Magnús hefur lengi starfað
að bæjarmálum, sem bæjar-
fulltrúi og bæjarritari. Hann
man ekki eftir að starfsloka-
samningur hafi verið gerður
við starfsmenn bæjarins nema
þá af annarlegum ástæðum
eins og í kjölfar málaferla.
„Það er mín skoðun að sveitar-
félög eigi ekki að gera starfs-
lokasamninga við starfsmenn

sína. Fólk sem starfar á þess-
um vettvangi starfar eftir
kjarasamningum þar sem er í
gildi hefðbundinn uppsagnar-
frestur og það á að duga“,
segir Magnús.– smari@bb.is

Magnús Reynir Guðmundsson.

Þórir Sveinsson.

Feðgarnir Már Óskarsson og Þorsteinn Másson voru að gera klárt fyrir grásleppuvertíðina í blíðviðrinu á
Ísafirði á föstudag en þeir lögðu fyrstu netin á laugardag. Ágætis veiði hefur verið hjá þeim grásleppukörlum sem
þegar eru byrjaðir og verð hærra en í fyrra. Það er hugur í þeim feðgum fyrir vertíðina en þeir hófu grásleppuútgerð
síðasta sumar. Ekki var það ferð til fjár, upplýsir Þorsteinn þungur á brún, enda verð í lægstu lægðum og veiðin
ekkert til að hrópa húrra fyrir. „Miðað við það sem er verið að bjóða fyrir tunnuna núna og það sem maður hefur
heyrt af aflabrögðum þá ætti þetta að vera eitthvað betra“, segir Þorsteinn.

Gera klárt á grásleppuna

Stórleikur í blaki á Ísafirði
Lokaleikur Öldungamóts-

ins sem fram fer 1.-3. maí n.k.
verður æfingaleikur hjá ís-
lenska kvennalandsliðinu í
blaki og Tromsö Volley frá
Noregi. Aðstandendur móts-
ins hafa gengið frá þessu við
Blaksamband Ísland en það
er Flugfélag Íslands og Glitnir
sem gera blökurum kleift að
hafa leikinn á Ísafirði. Í
kvennalandsliðinu eru sterkir
leikmenn, þeirra á meðal er
Þingeyringurinn Laufey Sig-
mundsdóttir. Magnús Aðal-
steinsson þjálfar bæði liðin

en Tromsö Volley er eitt sterk-
asta félagsliðið í Noregi.

Leikurinn verður laugar-
daginn 3. maí kl. 14 í íþrótta-
húsinu á Torfnesi á Ísafirði.

„Búast má við spennandi leik
í blaki í hæsta gæðaflokki og
viljum við hvetja alla  til að
mæta en aðgangur er ókeypis“,
segir í tilkynningu.

Íþróttahúsið á Torfnesi.
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STAKKUR SKRIFAR

Vandræðagöng ( eða – gangur)
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Endurbygging félagsheimilisins í fullum gangiEndurbygging félagsheimilisins í fullum gangiEndurbygging félagsheimilisins í fullum gangiEndurbygging félagsheimilisins í fullum gangiEndurbygging félagsheimilisins í fullum gangi
Endurbygging Félagsheimilis Bolungarvíkur er í fullum gangi og framkvæmdir ganga vel.
Að því er fram kemur á vikari.is er búið að mölva stóran hluta úr vegg sem snýr niður að
Aðalstræti en þar á að koma viðbygging við húsið og inngangur. „Verkamenn vinna
hörðum höndum að endurbyggingunni og ekki er annað að sjá en að verkið skotgangi.
Mynd var smellt af á dögunum er búið var að brjóta sér leið út úr húsinu en á myndinni
má einnig glöggt sjá að búið er að múra fyrir glugga hússins hér og þar svo einhverra
breytinga er að vænta á Félagsheimili Bolungarvíkur að verki loknu“, segir á vikari.is.

Veraldarvinir munu halda
áfram stórátaki sínu í sumar
sem felst í hreinsun strand-
lengju Íslands og er ætlunin
að hreinsa fjörur á Vest-
fjörðum. Átakið hófst sum-
arið 2006 og er ætlunin að
hreinsa alla strandlengjuna
á árunum 2006-2011, en
samtals er hún 4.950 km að
lengd. Stefnt er að því að
fjarlægja allt rusl sem hægt
er að týna með höndum,
kortleggja öll stærri stykki
og gera áætlanir um hvernig
hægt sé að fjarlægja þau í
framtíðinni. Verkefni Ver-
aldarvina fer fram allt í
kringum landið. Settar eru
upp vinnubúðir í þeim bæj-
arfélögum sem liggja að
strönd og einnig verður
slegið upp tjaldbúðum þar
sem það reynist nauðsyn-
legt. Sumarið 2006 var nýtt
til undirbúnings.

Áhersla var lögð á upp-
lýsingaöflun og kortlagn-
ingu á ástandi strandlengj-

unnar, auk greiningar á því
hvernig best sé að standa að
flokkun og förgun úrgangs-
ins. Sumarið 2007 hófst síð-
an hin eignlega hreinsun og
var aðal áhersla lögð á fjörur
í Fjarðabyggð og fyrir norð-
an en einnig var hafist handa
á Vestfjörðum og byrjað á
hreinsun á Flateyri og Tálkna-
firði. Væntanlega munu 360
sjálfboðaliðar taka þátt í
þessu verkefni árlega á tíma-
bilinu 2009-2011. Samtals
munu 1.680 sjálfboðaliðar
koma að verkinu og er heild-
arfjöldi vinnustunda áætl-
aður 134.400 á árunum
2006-2011.

Veraldarvinir eru félaga-
samtök sem rekin eru án
hagnaðarsjónarmiða. Sam-
tökin voru stofnuð 2001 og
hafa frá upphafi haft um-
hverfismál í öndvegi. Mark-
mið samtakanna er að stuðla
að heilbrigðum lífsháttum
og betri umgengni.

– thelma@bb.is

Fjörur hreins-
aðar í sumar

Ellefu einstaklingar frá átta löndum heimsóttu
Flateyri á vegum Veraldavina árið 2007.

Umhverfismálaráð Bolung-
arvíkur hefur lagt til að fram-
kvæmdaleyfi verði veitt vegna
endurbyggingar Djúpvegar (61)
frá bæjarmörkum við Ísafjörð
í jarðgöngum að Ósi og þaðan
inn á núverandi veg nærri
vegamótum Syðridalsvegar.
Umhverfismálaráð telur að
framkvæmdin sé í samræmi
við gildandi aðalskipulag Bol-
ungarvíkur 1980-2000 með
síðari breytingum. Þá fer ráðið

fram á að framkvæmdaleyfið
verði veitt á grundvelli þess
að Vegagerðin taki tillit til
ábendinga Umhverfisstofnun-
ar er varðar frágang á efnis-
töku- og haugsvæðum.

Eftirfarandi skilyrði fylgja
framkvæmdaleyfinu: Vega-
gerðin skal setja afgangsefni í
núverandi malarnámu að Hóli
og á efnistökusvæði við Óshóla-
vita. Vegagerðin skal endur-
byggja heimreið að Fremra-

Ósi í samráði við tæknideild
Bolungarvíkurkaupstaðar.

Við framkvæmdina skal
draga úr raski á landi, úr sjón-
rænum áhrifum og áhrifum
vegna hávaða og ónæðis. Gera
skal ráð fyrir göngustígum
innan framkvæmdasvæðis.
Vegagerðin skal tengja núver-
andi göngustíg við Djúpveg
(61) að gamla þjóðveginum í
samráði við tæknideild Bol-
ungarvíkurkaupstaðar. Þá skal

færa framræsluskurð sem
liggur milli Fremra-Ós og nýja
þjóðvegar að vegfláa frá gangna-
munna og að Ósá.

Vegagerðin leggi fram til-
lögu að vegtengingu við golf-
skála að Syðridalsvelli. Fram-
kvæmdaraðili í samráði við
tæknideild Bolungarvíkur-
kaupstaðar finni lausn á skerð-
ingu á æfingarsvæði sem Golf-
klúbbur Bolungarvíkur hefur
til umráða í dag.

Vill veita framkvæmdaleyfi
vegna endurbyggingar Djúpvegar

Súðavíkurhreppur sam-
þykkti á síðasta fundi að út-
vega ellilífeyrisþegum og ör-
yrkjum í Súðavíkurhreppi ör-
yggishnapp þeim að kostnað-
arlausu að uppfylltum þeim
skilyrðum að viðkomandi hafi
lögheimili í sveitarfélaginu.

Að hann sé ellilífeyrisþegi eða
öryrki og hafi ekki rétt á ör-
yggishnappi í gegnum Trygg-
ingastofnun ríkisins. Aðrir
sem telja sig hafa þörf á slíkum
hnappi er frjálst að sækja um
og verða metnir hverju sinni.
Sækja þarf um öryggishnapp

til félagsþjónustunnar við Djúp
á skrifstofu Súðavíkurhrepps.

Súðavíkurhreppur niður-
greiðir jafnframt mánaðarleg-
an rekstrarkostnað öryggis-
hnappsins þannig að greiðsla
notanda verði að hámarki
1.700 kr. á mánuði. Upphæðin

miðast við vísitölu neyslu-
verðs miðað við 1. apríl og
tekur breytingum á þriggja
mánaða fresti. Súðavíkur-
hreppur sér um að láta setja
upp búnaðinn, tengja hann við
fjargæslu og gera þjónustu-
samning við þjónustuaðila.

Ellilífeyrisþegar fá öryggishnapp
Súðavík. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Hafið er yfir vafa að jarðgöng geta verið af hinu góða, en þau eru dýr. Þá
vegast á hagsmunir þeirra sem koma til með að njóta þeirra og hagsmunir
heildarinnar. Jarðgöng eru í sókn á Íslandi og gagnast mörgum. Vestfjarða-
göng eru góð, mikil samgöngubót og færa notendum vellíðan. Hvalfjarðar-
göng hafa marg sannað gildi sitt. Umferð um þau er langt umfram það sem
hugmyndasmiðirnir áttu von á. Raunar áttu fáir von á því að akstur um
Hvalfjörðin legðist nánast af.

Fáskrúðsfjarðargöng hafa einnig sannað gildi sitt og þegar ýtt undir sam-
einingu sveitarfélaga á Austurlandi. Héðinsfjarðargöng hafa þegar framkallað
sameiningu tveggja sveitarfélaga á Norðurlandi, Siglufjarðar og Ólafsfjarðar.
Hvað verður um göngin sem kennd eru við Bolungarvík? Munu þau valda
sameiningu sveitarfélaga á Vestfjörðum, Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar?

Allir vilja fá jarðgöng. Það er nýja lausnarorðið á Íslandi. Meira að segja
íbúar á höfuðborgarsvæðinu vilja jarðgöng til að stytta sér leiðina vestur og
norður, sem er gott. Veri þeir ávallt velkomnir til okkar. Nú krefjast íbúar
Súðavíkurganga. Gott og vel. Jarðgöng koma auðvitað til greina hvar sem
er á landinu. Sem fyrr segir kosta þau mikið fé og ekki er enn lokið að tvö-
falda veginn á flugvöllinn í Keflavík og nú búast talsmenn Vegagerðarinnar
ekki við að því ljúki fyrr en 2011, vegna skipulagsmála. Sama er uppi á

teningnum á manndrápsvegi á Suðurlandi. Ekki er hægt að byrja á brýnustu
úrbótunum. Skipulagsmál standa í veginum.

Hefur ekki þegar verið ákveðin framkvæmdaröð jarðganga á Vestfjörðum
og bíða ekki enn jarðgöng milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar? Bolungarvíkur-
göng skutust raunar inn í röðina. Fagna ber því sem vel er gert. Það verður
að virða teknar ákvarðanir. Ætli Alþingi að víkja frá ákvörðunum sínum
þarf góðan og vandaðan rökstuðning. Á það einkum við ef raskað er fram-
kvæmdaröð.

Löngu er tímabært að tengja byggðir Vestfjarða saman og Vestfirði við
aðra hluta Íslands. En við megum ekki missa sjónir á hagsmunum heildar-
innar. Í þessu tilviki allra íbúa, allra byggða Vestfjarða. Vissulega eru jarð-
göng sem bæta samgöngur til Súðavíkur góður kostur, en ná þarf samkomu-
lagi Vestfirðinga í málinu og gæta þess að ganga ekki framhjá þeim sem
bíða lausnar á vanda sínum, eins og gildir um sunnanverða Vestfirði.

Lögreglustjóri er einn á Vestfjörðum og lögreglan ein heild, sem verður
að geta náð saman og brotið gamla múra sýsluskiptingar og sveitarfélaga.
Liggur fyrir úttekt á vanda Súðavíkur? Er hann meiri og alvarlegri en vandi
Bolvíkinga er án jarðganga? Mörgum spurningum verður að svara til að
ljúka þessum vandræðagangi sem blasir við.
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Þakkir
Til allra sem glöddu mig í tilefni áttræðisaf-

mælis míns 5. mars s.l.:
Fyrir innlit til mín inn,
ótal kveðjur, pakka,
handtök hlý og kossa á kinn,
kærlega ég þakka.
Guð blessi ykkur öll.

Ingibjörg Valdimarsdóttir.

Ráðherra andsnúinn olíuhreinsistöðRáðherra andsnúinn olíuhreinsistöðRáðherra andsnúinn olíuhreinsistöðRáðherra andsnúinn olíuhreinsistöðRáðherra andsnúinn olíuhreinsistöð
Iðnaðarráðherra er mótfallinn olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum og segir óþægilegt hve litlar upplýsingar liggja fyrir um stöðina
og þá sem á bak við hana standa. Iðnaðarráðherra var gestur Íslands í dag á Stöð 2 fyrir stuttu. Þar lýsti hann skoðun sinni á
þeim hugmyndum að reisa olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Össuri líkar ekki að vita ekki hver standi á bak við verkefnið,
það sem gefið hafi verið út að það séu bandarískir og rússneskir fjárfestar, en það sé óþægilegt að ekki sé meira vitað. Ekki sé
vitað um lykilþætti eins og til dæmis hversu mikill úrgangur og þess háttar komi frá stöðinni. Össuri skilst að stöðin munu
vinna úr átta milljónum tonna af hráolíu á ári. Málið er á sveitarstjórnarstigi og Össur veltir fyrir sér hvort menn þar hafi
nánari upplýsingar. Hann minnir á að stórar ákvarðanir á borð við þessa hafi á sínum tíma verið á valdi Alþingis.

Þursaflokkurinn mun heiðra
Ísfirðinga og nærsveitunga
með komu sinni og tónleika-
haldi þann 9. maí. Þursarnir
munu spila í Edinborgarhús-
inu. Fyrir stuttu léku þeir á
þremur tónleikum á Akureyri
en upphaflega var gert ráð fyr-
ir einum tónleikum. Egill Ól-
afsson býst ekki við að þörf
verði á aukatónleikum eins og
fyrir norðan. „Ef það brýst út
mass-hystería þá höfum við
laugardaginn upp á að hlaupa
en við teljum okkur góða ef
við náum að fylla Edinborgar-
húsið sem er stærra en Græni
hatturinn á Akureyri“, segir
Egill. Hann vonast til að tón-
leikarnir verði jafnfrábærir og
á Akureyri. „Þó ég segi sjálfur
frá þá var stemningin rafmögn-
uð og verulega skemmtilegt
að spila.“

Ástæða þess að Þursaflokk-
urinn er kominn saman aftur
er 30 ára afmæli hljómsveitar-
innar. „Þetta var hugmynd

okkar gömlu forleggjara. Við
tókum ekkert voðalega vel í
þetta í fyrstu en svo héldum
við að það yrði gaman að gera
þetta, sem hefur verið reynd-
in.“ Egill segir að þeir séu að
endurnýja kynnin við tónlist-
ina sem þeir héldu að hefði
elst misvel. „En eftir þessi
endurnýjuðu kynni þá hefur
hún elst ansi vel. Við erum
komnir með annað perspektív
og við sjáum að okkur tókst
að sneiða fram hjá tískuklisj-
um í tónlist. Við pössuðum
okkur á tískusándum þessa
tíma. Margt af þessum hljóð-
heimi hefur elst illa.“

Egill samsinnir því að þeir
hafi kannski þótt púkalegir
mitt í hljóðgervlaorgíunni sem
tröllreið öllu og síðar pönkinu.
„Pönkið var komið til sög-
unnar þegar við byrjuðum en
ekki komið til Íslands. Við
vorum í London þegar Sex
Pistols komu fram á sjónar-
sviðið og einhverjir okkar fóru

á tónleika með þeim. Tómasi
bassaleikara var boðið að vera
bassaleikari hjá þeim. Tómas
bjó þá í London og Macolm
McLaren hafði samband við
hann og honum var boðið að
koma í prufu. Ég man ekki
hvort hann hitti þá en hann
hefur sennilegast þótt of borg-
aralegur“, segir Egill.

Tónleikarnir verða sem
áður segir í Edinborgarhúsinu
9. maí og forsala miða verður
á Kaffi Edinborg. Edinborgarhúsið á Ísafirði.

Komnir með allt annað perspektív

Hefja undirbúning að bygg-
ingu björgunarmiðstöðvar
Byrjað er að skipa í starfs-

hóp vegna byggingu björg-
unarmiðstöðvar á Ísafirði.
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir að
í björgunarmiðstöðinni verði
lögregla, slökkvilið og Neyð-
arlínan. „Við vonumst til að
björgunarsveitin verði líka í
miðstöðinni sem og Rauði kross-
inn“, segir Halldór. Lögreglu-
stöðin er orðin of lítil og hús-
næði slökkviliðs illa farið og
fyrirséðar miklar og kostnað-
arsamar breytingar á því.
Húsnæði björgunarmiðstöðv-
ar yrði mjög stórt enda eiga
þessir aðilar mikið af tækjum
og tólum. Kostnaðurinn við
byggingu mun skiptast á milli
ríkis og sveitarfélags og svo

félagasamtaka eins og björg-
unarsveita og Rauða krossins
verði þau með.

„Allir sem að þessu koma
hafa lýst yfir áhuga og nú er
búið að skipa starfshóp til að
halda áfram með málið. Það
er búið að gera þarfagreiningu
en menn þurfa að átta sig á
hlutdeild hvers og eins áður
en lengra er haldið. Björn
Bjarnason var mjög áhuga-
samur um þetta þegar hann
heimsótti okkur“, segir Halldór.

Eins og áður segir mun
Neyðarlínan vera með í verk-
efninu og hyggst ráða sér
starfsmann á Ísafirði. Bæjar-
ráð skipaði Inga Þór Ágústs-
son í starfshópinn fyrir hönd
Ísafjarðarbæjar. – smari@bb.is Slökkvistöðin á Ísafirði.

Ósafl sf. bauð lægst í
snjóflóðavarnir í Bolungar-
vík. Tilboð Ósafls hljóðar
upp á 566 milljónir, umtals-
vert lægra en kostnaðar-
áætlun sem hljóðar upp á
727 milljónir. Ósafl er fyr-
irtæki í eigu Íslenskra aðal-
verktaka og Marti Contract-
ors og var stofnað um gerð
Bolungarvíkurganga.

Klæðning bauð hæst í
verkið eða sléttar 900 millj-
ónir og meðal verktaka sem
skiluðu inn tilboðum var ís-
firska verktakafyrirtækið
KNH en tilboð þess var 847
milljónir.

Varnargarðurinn í Bol-

ungarvík á að vera um 18-
22 metra hár og 700 metra
langur þvergarður, staðsett-
ur þar sem Dísarland er nú.
Auk þess verða 8 keilur ofar
í fjallinu. Áætlað er að í
varnarvirkin fari um 400
þúsund rúmmetrar af fyll-
ingarefni sem reiknað er
með að fáist innan fram-
kvæmdasvæðisins.

Áætlaður heildarkostn-
aður við byggingu varnar-
virkjanna er 750 milljónir
króna en endanlegur kostn-
aður ræðst þó af þeim til-
boðum sem berast í verkið.
Gert er ráð fyrir að bygging
varnanna taki um 2-3 ár.

Ósafl sf. með
lægsta tilboð
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„Mér þótti afskaplega gott að vinna með Smára Haraldssyni, svo ekki sé
nú minnst á Kristin Jón Jónsson heitinn. Þarna vil ég líka nefna Pétur H.
R. Sigurðsson. Ef litið er til síðustu ára, þá vil ég nefna sérstaklega Hall-
dór Halldórsson og Sigurð Pétursson. Þetta eru allt menn sem eru og
verða mér minnisstæðir, allt ákaflega hæfir sveitarstjórnarmenn.“

Meira en sextán ár í ólgu
– rætt við Þóri Sveinsson viðskiptafræðing, sem fyrir nokkru lét af starfi fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar

Þórir Sveinsson fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar óskaði í vetur eftir starfs-
lokasamningi í tengslum við skipulagsbreytingar sem ákveðið var að gera á
yfirstjórn bæjarfélagsins. Hann gegnir nú starfi fjármálastjóra Veðurstofu
Íslands í Reykjavík. Jónína H. Hjaltadóttir eiginkona Þóris er uppeldisfræ-
ðingur og starfar við Grunnskólann á Ísafirði og sonur þeirra er að ljúka
öðru ári í Menntaskólanum á Ísafirði. Dætur þeirra tvær eru komnar í há-
skólanám syðra, önnur er á öðru ári í læknisfræði en hin á fyrsta ári í sál-
fræði, en báðar voru dúxar í Menntaskólanum á Ísafirði. Fjölskyldan er því
nokkuð dreifð um þessar mundir. Þórir tók við starfi fjármálastjóra Ísafjarð-
arkaupstaðar árið 1991. Hann hefur haft orð á sér fyrir að vera nákvæmur
og passasamur og fastheldinn í fjármálum bæjarins. Stundum jafnvel um of,
hefur sumum fundist, eins og gengur. Sögusagnir voru á kreiki í vetur þess
efnis að starfslok hans hjá Ísafjarðarbæ mætti rekja til ágreinings um mark-
mið og leiðir. Sjálfur gerir hann fremur lítið úr því.

„Ég sem rekstrarmaður vildi
stundum taka harðar á málum
eins og gengur og gerist í venju-
legum fyrirtækjarekstri. Svo
eru hinir kjörnu fulltrúar á hina
hliðina, þeir sem taka hinar
pólitísku ákvarðanir. Þeir vilja
gera allt gott fyrir sitt sveitar-
félag og vilja raunar gera allt
fyrir alla sína umbjóðendur,
sem oft er hrein óskhyggja og
aldrei mögulegt. Þessi tvö
sjónarmið skella saman og þá
getur orðið ágreiningur bæði
um leiðir og einstök mál.

Eins og þú sagðir, þá hef ég
þótt vera íhaldssamur og passa-
samur í fjármálum. Allan
minn starfsferil hef ég reynt
að nýta hverja krónu sem allra
best, vitandi að þar er um með-
ferð á skattpeningum borgar-
anna að ræða. Ég held að það
sé nú ein helsta skylda embætt-
ismanna, hvort heldur er hjá
ríki eða sveitarfélögum, að
sýna aðgát í fjármálum. Í
dreifðu sveitarfélagi eins og
Ísafjarðarbæ er mjög erfitt að
uppfylla allar jafnræðiskröfur
íbúanna, sem eru búsettir í
nokkrum mjög misstórum
byggðakjörnum auk sveit-
anna.

Allir íbúarnir eiga rétt á
sömu þjónustu og það kostar
mikið að uppfylla sífellt nýjar
kröfur og nýjar óskir. Það er
hið árlega og endalausa við-
fangsefni hvernig á að ná end-
um saman, hin eilífa togstreita
milli embættismanna og póli-
tískra fulltrúa í stjórn sveitar-
félagsins. Sjálfur hef ég gætt
þess að skipta mér ekkert af
pólitíkinni og hef aldrei látið
uppi mínar stjórnmálaskoðan-
ir. Meirihlutinn í dag getur ver-
ið orðinn minnihluti á morgun
og þess vegna er svo mikil-
vægt fyrir embættismenn að
starfa í sem mestri sátt við

alla hina kjörnu sveitarstjórn-
armenn, hvar í flokki sem þeir
eru. Þetta hefur verið mitt leið-
arljós.“

StarfslokinStarfslokinStarfslokinStarfslokinStarfslokin
„Þú minntist á starfslokin.

Ég vann hjá Ísafjarðarbæ í rúm
sextán ár. Þetta var aðeins ann-
að starfið mitt frá því að ég
lauk námi. Þegar það kom til
umræðu að stokka upp í
stjórnskipulaginu hjá Ísafjarð-
arbæ og leggja niður sviðið
mitt, fjársýslusviðið, þá fór
ég að hugsa minn gang. Væri
þetta ekki einmitt rétti tíminn
til að segja komið nóg? Væri
ekki rétt að breyta til áður en
ég væri orðinn of gamall til
að leita fyrir mér á öðrum vett-
vangi? Niðurstaðan varð sú,
að einmitt núna væri rétti tím-
inn fyrir mig að finna mér nýj-
an farveg í lífinu. Þegar störf
opinberra starfsmanna eru
lögð niður, eins og gerðist í
þessu tilviki, þá eiga þeir rétt
á biðlaunum samkvæmt lög-
um um kjör opinberra starfs-
manna. Það nýtti ég mér.
Starfið mitt var einfaldlega
lagt niður og við tók starf sem
er veigaminna í stjórnskipu-
lagi bæjarfélagsins. Í rauninni
var þetta ákjósanlegt tækifæri
fyrir mig.

Samkvæmt hinu nýja skipu-
lagi Ísafjarðarbæjar tilheyrir
fjármálastjórinn stjórnsýslu-
sviðinu. Fjármálasviðið var
því í rauninni lagt niður og fækk-
að um einn sviðsstjóra. Hvort
þetta er vísbending um að
leggja eigi minni áherslu á
fjármálin í sveitarfélaginu skal
ég ekki segja til um. Neita því
samt ekki að mér hefur orðið
hugsað í þá áttina. Ég óttast
að þessi breyting sem gerð hef-
ur verið á stjórnsýslu Ísafjarð-
arbæjar sé ekki til neinna

heilla.“

Gott að búa á ÍsafirðiGott að búa á ÍsafirðiGott að búa á ÍsafirðiGott að búa á ÍsafirðiGott að búa á Ísafirði
– Hvað kom til að þú réðst

vestur á Ísafjörð á sínum tíma?
„Ég hafði unnið hjá Skipa-

útgerð ríkisins um árabil og
sá hvað verða vildi með það
fyrirtæki. Ætlunin var að
leggja það niður. Ári áður en
það gerðist fór ég að leita mér
að annarri vinnu. Okkur hjón-
unum líkaði aldrei sérstaklega
vel að eiga heima í þéttbýlinu
syðra og vildum gjarnan flytja
eitthvað út á land. Tækifærin
buðust okkur á Ísafirði og við
slógum til.“

– Hvernig hefur ykkur þótt
að eiga heima á Ísafirði?

„Það hefur verið frábært, í
einu orði sagt. Ég myndi hvetja
ungt fólk til að fara út á land
eins og við gerðum. Ég líki
því ekki saman hvað það er
miklu auðveldara og öruggara
að ala upp börn á stað eins og
Ísafirði en í Reykjavík. Það
eru lífsgæði sem verða seint
metin til peninga. Strax og
við komum vestur settum við
börnin okkar í Tónlistarskól-
ann og þau gátu fengið að
læra á þau hljóðfæri sem þau
vildu, í staðinn fyrir að verða
að spila á blokkflautu fyrstu
árin eins og í Reykjavík.

Aðgengi að allri þjónustu
er miklu betra en á höfuð-
borgarsvæðinu. Ekki þarf að
vera að skutla krökkunum
langar leiðir í skólann eða í
sund eða tónlistarskóla eða
tómstundastarf. Svo er hús-
næðið langtum ódýrara. Við
seldum blokkaríbúð í Kópa-
vogi og keyptum okkur raðhús
á Ísafirði fyrir sama verð. Bón-
us á Ísafirði er með sama vöru-
verð og í Reykjavík. Í rauninni
er ódýrara að búa úti á landi

en á höfuðborgarsvæðinu.“

Hreinsað til íHreinsað til íHreinsað til íHreinsað til íHreinsað til í
fjármálunumfjármálunumfjármálunumfjármálunumfjármálunum

– Það hafa verið sviptingar
í fjárhag bæjarfélagins á þeim
tíma sem varst fjármálastjóri.
Hlutur Ísafjarðarbæjar í Orku-
búi Vestfjarða var seldur og
þá skildist manni að öll vanda-
mál væru leyst í eitt skipti
fyrir öll. Ef þú lítur nú yfir
þessi mál í stórum dráttum ...

„Þegar ég tók við starfi árið
1991 voru verulegir erfiðleik-
ar í rekstri sveitarfélagsins.
Tökin á fjármálunum voru
ekki nógu góð. Verið var að
keyra á yfirdrætti og lán voru
í vanskilum. Þetta voru bæjar-
fulltrúar þess tíma að glíma
við. Mitt fyrsta verk þegar ég
kom var að hreinsa til í þessum
efnum og koma lánum í skil.
Þetta gerði ég meðal annars
með því að taka langtímalán
og með því tókst að lækka
fjármagnskostnaðinn veru-
lega. Jafnframt var tekið á ýmsu
sem leiddi til sparnaðar í rekstri.
Að vísu þurfti líka að hækka
álögur næstu tvö árin á eftir til
þess að geta náð endum sam-
an.

Þá var sú regla í gildi, að fyr-
ir hverja eina krónu sem fjár-
fest var skyldu tvær krónur
greiddar af lánum. Þetta var í
bæjarstjóratíð Smára Haralds-
sonar og Kristins Jóns Jóns-
sonar. Þeir voru mjög sam-
stíga í þeirri stefnu að grynnka
á skuldum, sem ég taldi heilla-
vænlega til lengri tíma litið.
Okkur tókst vissulega að
koma fjármálunum í betra horf
og góðan farveg.“

Sameiningin ekkiSameiningin ekkiSameiningin ekkiSameiningin ekkiSameiningin ekki
nógu vel undirbúinnógu vel undirbúinnógu vel undirbúinnógu vel undirbúinnógu vel undirbúin
– Um þetta leyti var farið

að huga að stórfelldri samein-
ingu sveitarfélaga ...

„Já, á árunum 1993-94 var
farið var að ræða „stóru sam-
eininguna“, þegar Jóhanna
Sigurðardóttir var félagsmála-
ráðherra. Stofnaðar voru sam-
einingarnefndir víða um land
og þar á meðal á Ísafirði, sem
Guðmundur H. Ingólfsson
heitinn veitti forstöðu. Þá var
hugmyndin að sameiningin
yrði ennþá víðtækari en niður-
staðan varð, þ.e. að einnig
Bolungarvík og Súðavík yrðu

í hinu nýja sveitarfélagi. Það
heppnaðist reyndar ekki, en
þegar málið var tekið upp á
ný voru fremstir í flokki Krist-
ján Þór Júlíusson og Þorsteinn
Jóhannesson. Niðurstaðan
varð sú að sex sveitarfélög á
norðanverðum Vestfjörðum
sameinuðust og Ísafjarðarbær
í núverandi mynd varð til.

Hins vegar var undirbún-
ingurinn ekki nægilega góður.
Ekki voru sett nógu ströng
skilyrði gagnvart opinberum
aðilum um að samfara sam-
einingunni kæmi inn fjármagn
til þess að hægt yrði að setja
þjónustustuðulinn í öllum hlut-
um hins nýja sveitarfélags á
sama háa planið og var á Ísa-
firði.“

Flóðgáttir ogFlóðgáttir ogFlóðgáttir ogFlóðgáttir ogFlóðgáttir og
fúnir innviðirfúnir innviðirfúnir innviðirfúnir innviðirfúnir innviðir

„Þegar sameiningin var geng-
in í garð sumarið 1996 var
eins og allar flóðgáttir opnuð-
ust. Við embættismennirnir
fengum ekki að koma að þess-
um sameiningarmálum nema
að mjög litlu leyti. Vanda-
málin sem voru til staðar á
Suðureyri, Flateyri og Þing-
eyri helltust yfir okkur og þá
sérstaklega yfir mig sem fjár-
málastjóra. Það kom í ljós að
þessi byggðarlög voru í raun
gjaldþrota. Þingeyri var skuld-
ugust þessara sveitarfélaga,
einkum vegna þess að var búið
að fjárfesta í nýju sundlaug-
inni og taka stór lán, en þeir
voru hins vegar með lánin í
skilum. Jónas Ólafsson sveit-
arstjóri á Þingeyri rak sveitar-
félagið vel þó að það hafi verið
orðið mjög skuldugt.

Á Suðureyri og Flateyri var
ástandið hins vegar alger
hörmung. Allt í skuld og alls
staðar vanskil og búið að loka
fyrir öll viðskipti. Úr þessu
þurfti að greiða á næstu mán-
uðum eftir sameininguna.
Raunar tók það tvö ár að
greiða úr þessum flækjum og
kostaði gríðarlega peninga.

Sameiningin var rótin að
vandanum sem Ísafjarðarbær
átti við að glíma allt fram til
2001, jafnframt því hvað opin-
berir aðilar sinntu því lítið að
styrkja fjárhaginn vegna henn-
ar. Í stuttu máli sagt: Það var
rokið í sameiningu en það
gleymdist að tryggja fjármagn
til þess að koma rekstri smærri

staðanna á sama plan og var á
Ísafirði. Ísafjarðarkaupstaður
var vissulega skuldugur en
hinir staðirnir voru í langtum
verri málum. Ef þetta hefði
verið núna í dag, þá væru
bankarnir löngu búnir að taka
slík fyrirtæki til gjaldþrota-
skipta. Þetta leystum við þó
allt saman þó að verkefnið
væri erfitt og tæki langan tíma.

Samhliða þessu kom í ljós
að innviðir sveitarfélaganna á
Flateyri og Suðureyri voru
fúnir, ef svo má segja. Við-
haldi bygginga hafði ekki ver-
ið sinnt. Göturnar, skólarnir,
leikskólarnir, bara nefna það
– þetta var allt í niðurníðslu
en við sameininguna var ekk-
ert tillit tekið til þess. Þarna
vantaði hundruð milljóna til
að þessir staðir héldu í við
Ísafjörð. Svo sögðu menn á
þessum stöðum, og með réttu,
þegar búið var að sameina:
Við eigum rétt á sömu þjón-
ustu og er á Ísafirði. Framlög
til félagsmála á þessum stöð-
um stórjukust. Það voru marg-
ir kostnaðarþættir sem komu
upp á yfirborðið eftir samein-
inguna, sem menn höfðu hrein-
lega ekki hugsað út í að væru
til staðar. Þetta var rótin að
vanda Ísafjarðarbæjar fram til
2001.“

ErfiðleikatímarErfiðleikatímarErfiðleikatímarErfiðleikatímarErfiðleikatímar
„Þegar leið á árið 2000 og

fram á næsta ár voru miklir
erfiðleikar í atvinnumálum.
Það kreppti að á lánamarkað-
inum eftir að netbólan svo-
kallaða sprakk og sveitarfé-
lagið fékk ekki lán til fram-
kvæmda. Til viðbótar gerðist
það á árunum frá 1996 og fram
yfir 2000, að yfir Ísafjarðarbæ
helltust innlausnir á félags-
legum íbúðum á uppreiknuðu
verði sem var langt yfir mark-
aðsverði. Þetta þurfti bæjar-
félagið að leggja út og borga
síðan af þeim lánum sem
fylgdu íbúðunum.

Þetta kerfi átti að vera sjálf-
bært en í rauninni var það
mjög þungur baggi, sem aldrei
hafði verið gert ráð fyrir, á
þessu sveitarfélagi eins og
ýmsum öðrum. Hugmyndin
hafði verið sú, að nýir kaup-
endur stæðu í biðröðum eftir
þeim íbúðum sem losnuðu.
Það gerðist ekki á Ísafirði, þar
sem sveitarfélagið sat uppi
með um 200 félagslegar íbúðir
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„Síðustu misseri hefur farið að halla undan fæti á nýjan leik hvað varðar fjár-
hag Ísafjarðarbæjar. Orkubúspeningarnir eru í rauninni búnir og menn eru á ný

farnir að taka lán til framkvæmda. Um leið og lántökur aukast þarf að greiða
meiri vexti og þá þrengir að fjárhag sveitarfélagsins. Þetta gerist á sama tíma og

íbúum fer fækkandi. Þannig blasir við, að erfiðleikar eru framundan.“

lgusjó ísfirskra fjármála
Þórir Sveinsson –
litið yfir ferilinn

Þórir Sveinsson lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskóla
Íslands árið 1974 og viðskiptafræðiprófi frá Háskóla Ís-
lands árið 1978. Að námi loknu réðst hann til Skipaútgerð-
ar ríkisins og starfaði þar næstu þrettán árin sem forstöðu-
maður markaðs- og áætlanadeildar og framkvæmdastjóri
flutningasviðs.

Árið 1991 tók hann við starfi fjármálastjóra Ísafjarðar-
kaupstaðar og síðan hins sameinaða Ísafjarðarbæjar og
gegndi því í meira en sextán ár eða þangað til hann söðl-
aði um núna í vetur.

Þórir hefur átt sæti í fjölmörgum stjórnum og nefndum
í tengslum við störf sín. Þar mætti einkum nefna störf
hans á vegum Launanefndar sveitarfélaga, bæði sem
stjórnarmaður og fulltrúi í samninganefndum, t.d. við
samtök kennara. Einnig má nefna, að allt frá 1997 hefur
Þórir verið formaður Grænlandsnefndar Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga og tengiliður við grænlenska sveitar-
stjórnarmenn.

Þórir hefur verið formaður Foreldrafélags Mennta-
skólans á Ísafirði um árabil. Hann hefur verið formaður
Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga frá 1992 og var í stjórn
Landssambands sjóstangaveiðifélaga í áratug, ýmist sem
formaður eða ritari. Síðasta áratuginn hefur hann átt sæti
í stjórn EFSA, samtaka evrópskra sjóstangaveiðimanna,
fyrsta árið sem formaður en ritari eftir það. Allt frá 1990
hefur hann átt sæti í stjórn Húseigendafélagsins, lengstum
sem gjaldkeri og varaformaður. Um árabil á yngri árum
var Þórir í stjórn Bridgefélags Kópavogs sem formaður
og gjaldkeri.

Á námsárum var hann formaður NESU á Íslandi, sam-
taka norrænna viðskiptafræðinema, ritstjóri Verslunar-
skólablaðsins 1972 og í margvíslegum nefndum og ráðum.

hafi verið. En ef maður skoðar
þetta núna í dag, þá myndum
við alveg fá þetta verð fyrir
eignarhlutinn á frjálsum mark-
aði. Frá því sjónarmiði hafa
þetta líka verið góð viðskipti
fyrir ríkið. Lítum bara á hluti
sveitarfélaga í Hitaveitu Suð-
urnesja og verðmæti þeirra í
dag. Þegar litið er til baka
verður ekki annað sagt en
þessi viðskipti hafi verið hag-
stæð bæði fyrir Ísafjarðarbæ
og ríkisvaldið.

Með þeim peningum sem
við fengum fyrir hlutinn í
Orkubúinu, sem voru liðlega
1.400 milljónir króna, var
hægt að hreinsa verulega til,
borga niður lán og borga allar
skammtímaskuldir. Á þann
hátt runnu strax úr kassanum
um 700 milljónir eða helm-
ingurinn af þessum peningum.
Samtímis hætti Ísafjarðarbær
að taka lán, enda gerðist þess
ekki þörf. Það sem eftir stóð
af Orkubúspeningunum höfð-
um við á hagstæðum vöxtum
og fengum þannig aukið
veltufé inn í reksturinn.“

með alveg geigvænlegum
kostnaði, sem við þurftum að
kreista út úr rekstrinum.“

Salan á hlutnum íSalan á hlutnum íSalan á hlutnum íSalan á hlutnum íSalan á hlutnum í
Orkubúi VestfjarðaOrkubúi VestfjarðaOrkubúi VestfjarðaOrkubúi VestfjarðaOrkubúi Vestfjarða

„Eitthvað varð að gera, og
þá var það heillaspor stigið að
selja hlut sveitarfélagsins í
Orkubúi Vestfjarða. Eignar-
hluturinn var í raun dautt fjár-
magn sem gaf engan arð. Full-
trúar ríkisvaldsins áttuðu sig
á því hversu gríðarlegur baggi
félagslegu íbúðirnar voru á
bæjarfélaginu og þá kom upp
sú hugmynd að kaupa hlut
Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vest-
fjarða á yfirverði. Við höfðum
látið verðmeta eignarhlutann
ef hann yrði seldur og það
voru í rauninni smápeningar í
samanburði við það sem ríkið
féllst á að greiða fyrir hann.“

– Það hefur þannig verið
pólitísk ákvörðun hjá ríkis-
valdinu að kaupa hlutinn á
yfirverði?

„Já, það er mitt mat að svo
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Hallar undanHallar undanHallar undanHallar undanHallar undan
fæti á nýjan leikfæti á nýjan leikfæti á nýjan leikfæti á nýjan leikfæti á nýjan leik

„Jafnframt þessu sáu hinir
pólitísku fulltrúar bjarta tíma
framundan og fóru að fjárfesta
í margvíslegum verkefnum
sem þeir töldu rétt að ráðast í
víða í sveitarfélaginu. Fjárfest-
ingar Ísafjarðarbæjar allt frá
þessum tíma og fram til dags-
ins í dag hafa að jafnaði verið
um 300 milljónir króna á ári,
sem verður að teljast mjög
mikið. Þörfin fyrir nýfjárfest-
ingar var líka mikil. Þar kemur
ekki síst til hinn eilífi saman-
burður milli einstakra byggð-
arlaga í sveitarfélaginu. Þjón-
ustumannvirki á einum staðn-
um kallar á samskonar mann-
virki á hinum stöðunum líka.

Síðustu misseri hefur farið
að halla undan fæti á nýjan
leik hvað varðar fjárhag Ísa-
fjarðarbæjar. Orkubúspening-
arnir eru í rauninni búnir og
menn eru á ný farnir að taka
lán til framkvæmda. Um leið
og lántökur aukast þarf að
greiða meiri vexti og þá þreng-
ir að fjárhag sveitarfélagsins.
Þetta gerist á sama tíma og
íbúum fer fækkandi. Þannig
blasir við, að erfiðleikar eru
framundan. Ég tala nú ekki
um núna á sama tíma og hin
svokallaða lánsfjárkreppa er
ríkjandi. Þá er mjög erfitt að
taka lán. Ísafjarðarbær ætlar
hins vegar að taka 420 milljón
króna lán á þessu ári og auka
skuldirnar um 200 milljónir.
Þetta er mjög erfitt viðureign-
ar.“

Skyldur og tekju-Skyldur og tekju-Skyldur og tekju-Skyldur og tekju-Skyldur og tekju-
stofnar sveitarfélagastofnar sveitarfélagastofnar sveitarfélagastofnar sveitarfélagastofnar sveitarfélaga

– Sveitarfélögin virðast ráða
litlu um tekjustofna sína. Rík-
isvaldið leggur stöðugt auknar
skyldur á sveitarfélögin en
skammtar þeim jafnframt
tekjustofna. Hvað segir þú um
þessa hluti?

„Þetta ófrelsi sveitarfélag-
anna er einmitt kjarni málsins.
Þau ráða aðeins að litlu leyti
yfir sínum tekjustofnum. Rík-
ið sendir sveitarfélögunum út-
gjaldapakka af ýmsu tagi án
þess að nægilegar tekjur komi
á móti. Sem dæmi má nefna
flutning grunnskólanna frá
ríkinu til sveitarfélaganna fyrir
rúmum áratug. Þá tóku sveit-
arfélögin að öllu leyti við
rekstri grunnskólanna og mun-
aði þar mestu um kennara-
launin. Áður hafði einungis
ófaglært starfsfólk við skólana
verið starfsmenn sveitarfélag-
anna.

Um leið og þessi pakki var
sendur til sveitarfélaganna, þá
sagði ríkisvaldið beinlínis við
kennaraforystuna: Sækið ykk-
ar kjarabætur til sveitarfélag-
anna, núna eru þær þeirra mál.
Þáverandi menntamálaráð-
herra sagði þetta beinlínis í
ræðustól á Alþingi.

Á þeim tíma sem liðinn er
munar mest um mikla fjölgun
stöðugilda í skólunum enda
þótt nemendunum hafi ekki
fjölgað. Kostnaðurinn við
grunnskólana hefur stóraukist
án þess að ríkið hafi viður-
kennt það í raun. Sveitarfé-

lögin sitja einfaldlega uppi
með pakkann. Á móti þurfa
þau að hækka þjónustugjöld
eða aðrar álögur til að ná end-
um saman.

Grunnvandinn er tregða rík-
isvaldsins að flytja tekjustofna
til sveitarfélaganna samhliða
flutningi verkefna. Enda þótt
ráðherrar og aðrir stjórnmála-
menn séu margir mjög velvilj-
aðir sveitarfélögunum, þá
kemur tregðan og andstaðan
frá embættismönnum ráðu-
neytanna fyrst og fremst. Völd
þeirra eru ótrúlega mikil.“

Tvö sveitarfélög?Tvö sveitarfélög?Tvö sveitarfélög?Tvö sveitarfélög?Tvö sveitarfélög?
– Kristján L. Möller ráð-

herra sveitarstjórnarmála sagði
fyrir nokkru að hann teldi að
lágmarksfjöldi í sveitarfélagi
ætti að vera þúsund manns í
stað fimmtíu eins og reglan er
núna. Hvað finnst þér um þetta,
einkum hvað Vestfirði varð-
ar?

„Mér líst mjög vel á þetta
og tel að það yrði heillaspor.
Einn meginvandi sveitarfé-
laga er smæð þeirra. Lítil
sveitarfélög hafa ekki burði
til að takast á við aukin verk-
efni. Ef við lítum til Norður-
landanna og berum þau saman
við Ísland, þá sjáum við að
meginhluti opinberra verk-
efna liggur hjá sveitarfélög-
unum en ekki hjá ríkinu eins
og hér á landi. Þar eru um
tveir þriðju hjá sveitarfélög-
unum en einn þriðji hjá ríkis-
valdinu. Hlutfallið er þveröf-
ugt hérlendis, þar sem ríkis-

valdið er með tvo þriðju af
opinbera geiranum. Þarna er
meðal annars um að ræða mál-
efni aldraðra og fatlaðra, mál-
efni framhaldsskóla og sjúkra-
húsa og ýmislegt annað.

Tvö stór sveitarfélög á Vest-
fjörðum væru í stakk búin að
takast á við stórverkefni af
þessu tagi. Þá yrði annars veg-
ar um að ræða Ísafjarðarbæ,
Bolungarvíkurkaupstað og
Súðavíkurhrepp og sveitarfé-
lögin í Strandasýslu sem eitt
sveitarfélag, og hins vegar
suðursvæðið, þ.e. Vestur-
byggð, Tálknafjarðarhrepp og
Reykhólahrepp. Það eru ekki
nema rúmlega sjö þúsund
manns á öllum Vestfjarða-
kjálkanum eða eins og einn
hverfishluti í Reykjavík. Raun-
ar er með ólíkindum að við
skulum geta haldið uppi eins
góðri þjónustu og þó er raunin.
Með því að stækka sveitarfé-
lögin verulega getum við
fengið til okkar stóru mála-
flokkana sem ég nefndi. Og
hugsanlega fleiri málaflokka
í framtíðinni, eins og til dæmis
veghald.

Með stórum og sterkum
sveitarfélögum getum við byggt
upp miklu betri og markviss-
ari þjónustu við íbúana. Mér
finnst einfaldlega eðlilegt að
meirihluti þjónustunnar sé í
höndum sveitarfélaganna en
ekki ríkisins, vegna þess að
það er nærþjónustan sem
skiptir íbúana mestu máli,
ekki þessi fjarlæga þjónusta
sem veitt er úr Reykjavík.“

Brýnt að standaBrýnt að standaBrýnt að standaBrýnt að standaBrýnt að standa
vel að málumvel að málumvel að málumvel að málumvel að málum

– Í ljósi sameiningarinnar á
norðanverðum Vestfjörðum
árið 1996, sem þú lýstir, yrði
þá ekki að standa að málum
með allt öðrum hætti þegar
ólík og mjög misjafnlega stödd
sveitarfélög yrðu sameinuð
heldur en þá var gert?

„Jú, þetta er einmitt hættan.
Ef smærri sveitarfélögin sjá
fram á að verða hvort eð er
sameinuð öðrum, þá er hættan
að þau verði óábyrg í fjármál-
um og stofni til útgjalda og
skuldbindinga sem þau vita
að þau komi ekki til með að
standa sjálf skil á. Líka er hætt-
an sú, að ríkisvaldið komi ekki
með nauðsynleg fjárframlög
til að jafna út skuldir einstakra
hluta hins sameinaða sveitar-
félags. Skuldir Ísafjarðarbæjar
væru kannski 700-800 þúsund
krónur á hvern íbúa á meðan
skuldir annars sveitarfélags
væru milljón á íbúa.

Þetta yrði að jafna og þar
yrði ríkisvaldið að koma til
skjalanna með fjárframlögum.
Sameiningarnefndir sveitar-
félaga yrðu að taka mjög fast
á þessu. Að öðrum kosti sætu
menn uppi með sama vandann
og Ísafjarðarbær gerði eftir
sameininguna árið 1996.“

Lítur sátturLítur sátturLítur sátturLítur sátturLítur sáttur
yfir farinn vegyfir farinn vegyfir farinn vegyfir farinn vegyfir farinn veg

– Ef þú lítur yfir þann mikla
fjölda af bæjarfulltrúum sem

þú hefur starfað með allan
þennan tíma í Ísafjarðarkaup-
stað og síðan Ísafjarðarbæ,
gætirðu tiltekið einhverja sem
þér hefur fundist sérlega gott
að vinna með?

„Mér þótti afskaplega gott
að vinna með Smára Haralds-
syni, svo ekki sé nú minnst á
Kristin Jón Jónsson heitinn.
Þarna vil ég líka nefna Pétur
H. R. Sigurðsson. Ef litið er
til síðustu ára, þá vil ég nefna
sérstaklega Halldór Halldórs-
son og Sigurð Pétursson. Þetta
eru allt menn sem eru og verða
mér minnisstæðir, allt ákaf-
lega hæfir sveitarstjórnar-
menn. Það er gæfa bæjarfé-
lagsins að hafa fengið að njóta
starfskrafta manna eins og
þeirra.

Að öðru leyti lít ég yfirleitt
sáttur yfir farinn veg. Mér hef-
ur þótt ákaflega gott að starfa
á Ísafirði þessi liðlega sextán
ár og sé ekki eftir neinu. Þetta
hefur verið frábær tími. Núna
var hins vegar komið að vega-
mótum, eins og ég nefndi í
upphafi. Við áttum því láni að
fagna að ala börnin okkar upp
í þessu góða umhverfi. Þau
munu búa að því alla ævi.
Fyrir vestan eignuðumst við
marga góða vini. En núna eru
dætur okkar fluttar suður og
komnar í háskóla. Við sökn-
um þess að geta ekki verið
meira með þeim. Núna er ég
kominn í starf fjármálastjóra
á Veðurstofu Íslands. En hvað
framtíðin ber í skauti sér veit
auðvitað enginn.“

– Þú laukst ekki alls fyrir

löngu pungaprófi og náðir þér
líka í vélavarðarréttindi. Þetta
tengist væntanlega helsta áhuga-
málinu ...

„Já, mitt helsta áhugamál
er úti á sjó. Áður en ég fluttist
til Ísafjarðar stundaði ég veiði-
skap í ám og vötnum út um
allt en eftir að ég kom vestur
bauðst mér að fara í sjóstanga-
veiði. Ég tók ástfóstri við sjó-
inn og ánetjaðist þessari íþrótt
og hætti að veiða lax og silung.
Mér fannst þetta miklu skemmti-
legra.

Ég hef stundað sjóstanga-
veiðina síðustu fimmtán árin,
lengstum aðallega hér við
land, en núna er ég farinn að
veiða talsvert erlendis og
keppa fyrir Íslands hönd á er-
lendum stórmótum víða um
lönd. Þannig fer ég núna í lok
apríl til Belgíu þar sem við
verðum tíu saman í íslenska
landsliðinu. Ég er með tíman-
um að hneigjast meira að teg-
undaveiði, þar sem mark-
miðið er að fá fiska af sem
flestum tegundum og sem
stærsta fiska af hverri tegund.
Þetta er miklu erfiðara en að
moka upp sem mestu af þorski
og reynir bæði á hyggjuvitið
og búnaðinn.“

Þórir Sveinsson hefur ýmsa
fjöruna sopið sem fjármála-
stjóri Ísafjarðarkaupstaðar og
síðan Ísafjarðarbæjar. Stund-
um hefur gefið á bátinn og
blásið kalt en lygnari sjór hef-
ur verið sigldur þess á milli.
Kannski eitthvað svipað og á
sjóstönginni.

– Hlynur Þór Magnússon.

Þórir ásamt syni sínum Kjartani Trausta.
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Blendnar tilfinning-
ar fylgja því að hætta

Ómar Már Jónsson segist
tilbúinn til að starfa áfram
að ýmsum verkefnum sem
snúa að Súðavíkurhreppi,
en eins og greint er frá hér
til hliðar hefur hann sagt
starfi sínu sem sveitarstjóri
lausu af persónulegum
ástæðum. Ómar situr einnig
sem oddviti hreppsnefndar
og mun sem slíkur taka þátt
í að velja eftirmann sinn í
stól sveitarstjóra.

„Í síðustu kosningum var
ég kosinn til setu í sveitar-
stjórn, og á fundinum tók
ég fram að ég gæfi kost á
mér til áframhaldandi setu
í stjórninni eins lengi og
óskað væri. Þá er ég líka til
viðræðu um áframhaldandi
aðkomu að ýmsum verkefn-
um eins og t.d. stjórnarsetu,
en ég sit í stjórnum fimm
félaga“, segir Ómar Már.

Ómar sagði starfi sínu
lausu frá og með næstu
mánaðamótum. Uppsagn-
arfrestur er þrír mánuðir og
mun Ómar því láta af starfi
um mánaðamótin júlí/ágúst.
„Á fundi um næstu mán-
aðamót verður líklega tekin
ákvörðun um það hvernig
staðið verður að ráðningu
eftirmanns míns. Ég geri
ráð fyrir að ráðningastofa
verði fengin í verkið. Ég
vonast til þess að í lok maí
verði í það minnsta einhver
vænlegur kominn í sigtið“,
segir Ómar Már aðspurður
um ráðningu næsta sveitar-
stjóra.

Ómar var ráðinn sveitar-

stjóri árið 2002. Í kosning-
unum árið 2006 hlaut hann
kosningu í sveitarstjórn og
var endurráðinn sem sveit-
arstjóri. Síðan þá hefur
hann einnig setið sem odd-
viti hreppsins. „Efst í mín-
um huga á þessari stundu
er gott samstarf og góð
samvinna við starfsmenn
Súðavíkurhrepps og aðra
sem hafa komið að verk-
efnum á vegum sveitarfé-
lagsins. Þetta er búinn að
vera mjög skemmtilegur og
krefjandi tími. Sveitarfé-
lagið hefur tekið miklum
stakkaskiptum, við höfum
verið í vörn en samt náð að
sækja fram af djörfung með
hlutum sem hafa vakið at-
hygli“, segir Ómar Már og
á þar m.a. við gjaldfrjálsan
leikskóla og atvinnumála-
framlag. „Margt af þessu
hefur tekist sérstaklega vel
og það er með blendnum
tilfinningum sem maður tek-
ur þá ákvörðun að hætta.“

– halfdan@bb.is

Ómar Már Jónsson.

Ómar Már Jónsson hefur
sagt upp starfi sínu sem sveit-
arstjóri Súðavíkurhrepps.
Samkvæmt ráðningasamningi
er uppsagnafrestur þrír mán-
uðir sem tekur gildi frá og
með næstu mánaðamótum.
Ómar lagði fram uppsagnar-
bréf á sérstökum aukafundi
sveitarstjórnar Súðavíkur-
hrepps í síðustu viku. Í bókun
fráfarandi sveitarstjóra segir
að ákvörðunin hafi verið tekin

fyrst og fremst af persónuleg-
um ástæðum.

„Ég hef undanfarin sex ár
sem sveitarstjóri Súðavíkur-
hrepps átt mjög gott samstarf
og góða samvinnu við starfs-
fólk sveitarfélagsins, sveitar-
stjórn og alla aðra sem að mál-
efnum sveitarfélagsins hafa
komið. Það hefur jafnframt
verið bæði gefandi og þakkar-
vert að hafa fengið að starfa
að málefnum sveitarfélagsins

á þessu tímabili“, segir í bók-
uninni.

Þar sem segir enn fremur:
„Súðavíkurhreppur hefur ekki
farið varhluta af þeirri byggða-
röskun sem einkennt hefur
mörg sveitarfélög á lands-
byggðinni og hefur m.a. sýnt
sig í fólksfækkun og margvís-
legum erfiðleikum í atvinnu-
lífinu. Þrátt fyrir það hefur
Súðavíkurhreppur undanfarin
ár spyrnt fast við fótum og átt

þannig þátt í að koma á já-
kvæðum breytingum í sveitar-
félaginu til að vega upp á móti
erfiðum ytri skilyrðum. Það
er skoðun mín að sveitarfé-
lagið sé vel undir framtíðina
búið, þó svo að full ástæða sé
til að hlúa vel að núverandi
verkefnum og jafnframt leita
nýrra tækifæra sem hafa það
að markmiði að efla enn frekar
ferðaþjónustu, búsetuskilyrði
og atvinnuhætti í sveitarfélaginu.“

Ómar Már hættir sem sveit-
arstjóri Súðavíkurhrepps

Súðavík. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Gamall en síungur körfubíll
til slökkviliðs Ísafjarðarbæjar

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
festi nýverið kaup á körfubíl.
Þorbjörn Sveinsson slökkvi-
liðsstjóri segir að bíllinn sé
bylting í starfi slökkviliðsins
að því leyti að hann nær upp í
allar hæstu byggingar á Ísa-
firði. „Við vorum með stigabíl
sem var ekki eins lipur og þessi
og hann var orðinn ónýtur“,
segir Þorbjörn. Bíllinn er  af
gerðinni Volvo 720, árgerð
1981. Hann var fluttur til lands-
ins af Brunavörnum Suður-
nesja árið 2000.

„Þetta er fullkominn bíll þó
hann sé orðinn gamall. Hann
hefur verið yfirfærður árlega
af verksmiðjunum og alltaf
passað upp á að hann sé í
fullkomnu lagi.“ Bíllinn kost-
aði rúmar þrjár milljónir en
Brunavarnir Suðurnesja voru
að endurnýja hjá sér. Þorbjörn
segir að verðlagning svona
bílum sé stillt í hóf milli
slökkviliða. „Það versta er að
slökkvistöðin er það lítil að
við komum honum ekki inn.
En það stendur væntanlega til
bóta með nýrri björgunarmið-

stöð.“
Bíllinn er eins og áður segir

af Volvo gerð en Bronto verk-
smiðjan í Svíþjóð gerðu úr
honum slökkvibíl og kallast

hann Bronto skylift. Lyftiget-
an eru 22 metrar með 320 kíló
í körfu og 14 metra út fyrir
bíl. Með vatni í stút í körfu er
lyftigetan 250 kíló. Í körfunni

er kælivörn sem eru stútar sem
sprauta kælivatni þegar unnið
er í miklum hita. Einnig er í
körfunni spil til að hífa verk-
færi.                – smari@bb.is

Bíllinn fyrir utan slökkvistöðina.

Útsýnið úr körfunni.

Hægt er að fara með körfuna í 22 metra hæð.
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Starfsmenn Sparisjóðs Bolungarvíkur voru að vonum ánægðir á þessum tímamótum.

36 milljónir í styrki í tilefni
aldarafmælis sparisjóðsins

Á annað hundrað manns
sóttu veislu Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur sem haldin var í
tilefni af aldarafmæli sjóðsins
í síðustu viku. „Við erum mjög
sáttir eftir veisluna, þetta gekk
mjög vel. Ég veit ekki betur
en að allir hafi verið ánægðir“,
segir Atli Freyr Sævarsson að-
stoðarsparisjóðsstjóri. Auk
þess sem boðið var upp á af-
mælistertu fyrir gesti og gang-
andi í húsakynnum sparisjóðs-
ins á afmælisdaginn, var boðið
til hófs fyrir stofnfjáreigendur
og aðra aðstandendur bankans
um kvöldið. Boðið var upp á
léttar veitingar á meðan Hall-
dór Smárason og Valdimar

Olgeirsson fluttu lifandi tón-
list. Meðal gesta voru aðilar
frá Sambandi íslenska spari-
sjóða og bæjarstjórar Ísafjarð-
arbæjar og Bolungarvíkur en
að sögn Atla var það mest-
megnis heimafólk sem fagn-
aði þessum tímamótum með
starfsmönnum sparisjóðsins.

Í tilefni þessara tímamóta
ákvað menningarsjóður Spari-
sjóðs Bolungarvíkur að veita
eina milljón kr. í styrk til end-
urbóta á Einarshúsi en spari-
sjóðurinn var þar til húsa fyrstu
22 árin. Einnig verða veittar
10 milljónir kr. til uppbygg-
ingar á Hólskirkju og 25 millj-
ónum kr. var lofað til kaupa á

innbúi í félagsheimili Bolvík-
inga að loknum framkvæmd-
um sem þar fara nú fram.

Sparisjóður Bolungarvíkur
var stofnaður þann 15. apríl
1908. Um mánuði seinna voru
lagðar inn 75 krónur í ný-
stofnaðan sparisjóðinn og
síðar sama ár var fyrsta lánið
veitt, en það hljóðaði upp á
250 krónur. Það var á þessum
tíma sem forystumenn í Bol-
ungarvík tóku sig saman um
að stofna sparisjóð. Vaxandi
umsvif kaupmanna og útvegs-
manna kölluðu á lánafyrir-
greiðslu og þó svo að bæði
Landsbankinn og Íslands-
banki hefðu útibú á Ísafirði,

þótti þeim nauðsyn á spari-
sjóði í hreppnum.

Stofnendur voru 17 kaup-
menn, útvegsmenn, bændur
og lausamenn. Aðalhvata-
maður að stofnun sparisjóðs-
ins var Pétur Oddsson, helsti
atvinnurekandi í Bolungarvík,
en auk þess oddviti hrepps-
nefndar, skólanefndarmaður,
sýslunefndarmaður og rétt-
nefndur héraðshöfðingi. Pétur
var kosinn formaður stjórnar
Sparisjóðsins og sparisjóðs-
stjóri. Báðum stöðum hélt
hann til 1930.

Ljósmyndari blaðsins tók
meðfylgjandi myndir í hófinu.

– thelma@bb.is

Finnbogi Jakobsson formaður stjórnar Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur, Sólberg Jónsson fyrrum Sparisjóðsstjóri,

Ásgeir Sólbergsson núverandi Sparisjóðsstjóri og
Hálfdán Einarsson.

Guðni A. Einarsson, Ólafur Kristjánsson og Þorsteinn
Jóhannesson mættu hressir og kátir í afmælishófið.

Sigurður Hjartarson og Jónas Guðmundsson.

Stefanía Birgisdóttir, Olgeir Hávarðarson, Erla
Eðvarðsdóttir og Snorri Sturluson.

Jón Þorgeir Einarsson löggiltur endurskoðandi,
Kristín Magnúsdóttir og Halldór Benediktsson.

Atli Freyr Sævarsson aðstoðarsparisjóðsstjóri Bolungarvíkur, Eiríkur Finnur Greipsson, aðstoðarsparisjóðsstjóri
Sparisjóðs Vestfirðinga og Óðinn Gestsson framkvæmdastjóri Íslandssögu á Suðureyri skemmtu sér vel í afmælishófinu.
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Tæknimaður
Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausa

til umsóknar stöðu tæknimanns á útibúinu
á Ísafirði. Starfið felst m.a. í umsjón og við-
haldi rafeindabúnaðar og neðansjávar-
myndavéla. Einnig í öflun rafrænna gagna
úr fiskvinnslu og skipum. Tölvukunnátta
er nauðsynleg. Æskilegt er að umsækj-
endur hafi próf í rafeindavirkjun. Reynsla
eða sambærileg menntun kemur einnig
til greina.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjár-
málaráðuneytisins og viðkomandi stéttar-
félags.

Umsóknir sendist Hafrannsóknastofn-
uninni fyrir 5. maí nk. Nánari upplýsingar
veita Hjalti Karlsson, útibúinu á Ísafirði, í
síma 575 2300 og Vignir Thoroddsen, í
síma 575 2000.

Beituverksmiðjan í aftur í gang
Beituverksmiðja er að hefja

starfsemi að nýju í Súðavík.
Stofnað hefur verið nýtt félag,
Bernskan ehf., sem hefur keypt
verksmiðjuna af Aðlöðun.
Sem kunnugt er hefur fram-
leiðslan legið niðri frá því í
desember á síðasta ári. Hlut-
hafar í hinu nýja félagi eru Ís-
landssaga, HB-Grandi, Öng-
ull, Einar Ólafsson, Frysti-
kerfi, KM Stál, PMT, Póllinn
og Seabeat. Óðinn Gestsson,
framkvæmdastjóri Íslands-
sögu, segir menn bera vænt-
ingar til beituframleiðslunnar.

„Ég held að þetta sé að
bresta á. Við höfum fengið
lánafyrirgreiðslu frá Byggða-
stofnun til að klára málið“,
segir Óðinn.

„Þetta eru mjög ánægjuleg
tíðindi“, segir Ómar Már Jóns-
son, sveitarstjóri Súðavíkur-
hrepps. „Verksmiðjan var í
raun seld út úr gamla félaginu
og kaupendur eru að stórum
hluta þeir sem hafa verið að
nota beituna, og það er verið

að setja framleiðsluna í gang
aftur. Eftir því sem ég hef
heyrt er stefnt að því að setja á
tvær vaktir og því gætu starfs-
menn orðið sjö eða átta. Það
munar um minna, það er engin
spurning.“

„Við vorum með vinnslu

þarna þangað til rétt fyrir jól.
Þá var félagið orðið það veik-
burða fjárhagslega að það náði
ekki að halda áfram. En eftir-
spurnin var meiri en framleiðslu-
getan“, segir Ómar Már Jóns-
son sveitarstjóri.

– halfdan@bb.is

Súðavík. Ljósm: Mats.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt kaup á átta
fartölvum fyrir bæjarfulltrúa
sveitarfélagsins að verðmæti
850 þúsund krónur. Halldór
Halldórsson bæjarstjóri svar-
aði á fundi bæjarráðs fyrir-
spurnum Sigurðar Pétursson-

ar, bæjarfulltrúa Í-listans, en
Sigurði þótti verklag við tölvu-
kaupin vera ábótavant þar sem
bæjarráð hafði ekki samþykkt
þau. Í svari Halldórs um hve-
nær sú ákvörðun var tekin að
bjóða bæjarfulltrúum tölvur,
kemur fram að það hafi verið

samþykkt af bæjarstjóra í sam-
ráði við kerfisstjóra. Mikið
hagræði var talið í því að bæta
tölvunum átta í kaup 100 tölva
fyrir grunnskólakennara Ísa-
fjarðarbæjar.

Sigurður segist ekki vera á
móti tölvukaupum fyrir bæjar-
fulltrúa og segir það vera besta
mál að bæta vinnuaðstöðu bæj-
arfulltrúa. „Slíkar ákvarðanir
þurf að vera teknar af kjörnum
fulltrúum og það var ekki gert
í þessu tilfelli“, segir Sigurður.
Hann lítur svo á að með svari
bæjarstjóra þar sem fram kem-

ur kostnaður við kaupin og
bókun bæjarráðs sé ráðið búið
að ákveða kaupin með form-
legum hætti.

Í sameiginlegri bókun bæj-
arráðs segir að ráðið staðfesti
þá ákvörðun að kaupa vinnu-
tölvur til afnota fyrir bæjarfull-
trúa, að andvirði 850 þúsund
króna, enda rúmast það innan
samþykktrar fjárhagsáætlunar
2008. Tölvurnar eru í eigu Ísa-
fjarðarbæjar og afhentar bæj-
arfulltrúum til afnota vegna
starfa sinna.

– smari@bb.is

Kaupa átta fartölvur fyrir
bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ

Áætlað er að um 40.000 gest-
ir hafi sótt Safnahúsið á Ísa-
firði á árinu 2007. Er það veru-
leg aukning frá fyrri árum.
Aukningin milli áranna 2006
og 2007 nemur 14,2%. Má
rekja aukninguna m.a. til þess
að sá háttur var hafður á í
sumar að opna safnið sérstak-

lega utan venjulegs afgreið-
slutíma, t.d. á sunnudögum
þegar ferðamannastraumur er
mestur í bænum svo sem við
komur skemmtiferðaskipa.
Útlán bóka voru um 35.000
en nokkur samdráttur var í
útlánum til stofnana og útlán-
um safnanna á Þingeyri, Flat-

eyri og Suðureyri. Enn er vax-
andi þjónusta við fjarnema í
héraðinu og brýn þörf sögð á
að bæta aðstöðu á safninu fyrir
framhaldsnema, sérstaklega í
greinum sem nýta gögn safn-
anna.

Alls voru 12 sýningar og
atburðir á vegum safnanna á

árinu og gestir um 700. Nú eru
níu tölvur tengdar netinu fyrir
almenning, auk þess sem hægt
er að tengja fartölvur gesta
við netið með örbylgjuloftneti
innanhúss. Safnkostur bóka-
safnsins er nú liðlega 120.000
rit og safnkostur Ljósmynda-
safnsins um 140.000 myndir.

Gestum Safnahússins fjölgar
Safnahúsið á Ísafirði.
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Tekur þátt í
Flarf-hátíð
Ísfirska skáldið Eiríkur Örn

Norðdahl kemur fram á ljóða-
hátíðinni FlarfFest í New York,
sem haldin verður laugardag-
inn 26. apríl á Bowery Poetry
Club. Flarf er ljóðlist hins óvið-
eigandi, dónalega og stolna.

„Ég hef skrifað um Flarf
fyrir Tímarit Máls og menn-
ingar, Fjórar gerlaprufur úr
framandi framúrstefnuljóðlist
- það er síðasti kaflinn - og hef
auk þess þýtt ljóð eftir fjölda
flarf-skálda, en þær þýðingar
birtust í safninu 131.839 slög
með bilum. Þá hef ég verið
virkur meðlimur í hópnum frá
árinu 2006. Þetta snýst meira
og minna um tútturíðandi
höfrunga og manngínur“,
segir Eiríkur á nýrri heimasíðu
sinni.

Tjarnar-
bær 25 ára
Leikskólinn Tjarnarbær á

Suðureyri fagnaði 25 ára
starfsafmæli sínu fyrir stuttu.
Af því tilefni var slegið saman
afmælisveislu og vorsýningu
leikskólabarnanna. „Það gladdi
okkur hvað margir sáu sér fært
að mæta og fagna þessum degi
með okkur“, segir á vef Tjarn-
arbæjar.

Foreldrafélag skólans bauð
upp á kökur og kaffi og Þóra
Þórðardóttir, kennari yngsta
barnasviðs í Grunnskólanum
á Suðureyri, hélt smá ræðu
þar sem hún minntist á mikil-
vægi samstarfs á milli leik-
og grunnskóla. Hún gaf leik-
skólanum fallegan blómvönd
í tilefni dagsins.

Skutulandarsteggur (Atyt-
hya ferina) sást í Önundarfirði
á dögunum. Skutulönd er
skyld skúfönd og duggönd og
er kjörsvæði hennar svipað
og skúfandar. Hún heldur sig
aðallega við votlendi og er-
lendis finnast hreiður hennar
víða nálægt vatni. Skutulönd
er útbreidd allt frá Bretlands-
eyjum og austur að Mið-Asíu.

Hér við land er skutulönd
sjaldgæfur varpfugl. Við Mý-
vatn fannst fyrst hreiður hjá
henni 1954 og hefur hún sést
nánast árlega við Mývatn frá
árinu 1975. Talið er að í dag
séu varppör 1-3 talsins. Hún
hefur líklega aðeins einu sinni
sést áður á Vestfjörðum.

Skutulönd í
Önundarfirði

Keppendur í lok móts með boltana sína.

Um 40 krakkar kepptu í blaki
Krakkablakmót var haldið fyrir stuttu í íþróttahúsinu á Þingeyri á vegum blakfélagsins Skells. Um 40 krakkar á aldrinum 6-13 ára tóku þátt

í mótinu og voru liðin níu talsins. Krakkablak er spilað í mismunandi útfærslum eftir getu og aldri krakkanna og var spilað 1. 2. og 3. stig á þessu
móti. Áberandi var hversu hratt krökkunum hefur farið fram í vetur, og mátti sjá mörg skemmtileg tilþrif á mótinu. Æfingar í krakkablaki hjá
Skelli hófust í haust í þremur byggðarkjörnum; Þingeyri, Suðureyri og Ísafirði. Í tilefni öldungamótsins sem fram fer á Ísafirði og nágrenni
helgina 1.-3. maí var ákveðið að gefa öllum krökkum sem æft hafa með félaginu í vetur krakkablakbolta til að taka með sér heim og voru þeir
afhentir börnunum í lok mótsins á Þingeyri.

Fái frían dag
á skíðum

Stjórn skíðasvæða Ísafjarð-
arbæjar hefur lagt til að fyrir-
tæki Ísafjarðarbæjar fái hvert
um sig einn dag frían á skíða-
svæðinu á Ísafirði. Fyrirtækin
mega velja dag og þurfa ein-
ungis að hafa samband við
forstöðumann svæðisins. Áætl-
að er að loka skíðasvæðunum
eftir helgina 3.-4. maí.

Þetta kom fram á fundi
stjórnarinnar á dögunum. Þar
var einnig greint frá því að
Vinnu við skýrslu vegna ör-
yggismála skíðasvæðanna
miðar vel og nú þegar hafa
merkingar verið stórbættar.
Áætlað er að nefndin skili loka
tillögum að bættum ferlum
þann 1. júní.

Faglega unn-
in tillaga

„Mér finnst þetta hafa verið
faglega unnið“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, um tillögu um
að starfstöð Innheimtustofn-
unar sveitarfélaga verði á Flat-
eyri.

Grímur Atlason, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, hefir gagnrýnt
tillöguna og sagt hana bera
vott um gamaldags fyrirgreið-

slupólitík þar sem málefnaleg
rök víki fyrir úr sér gengnum
hugsunarhætti. Halldór vill
ekki láta neitt hafa eftir sér
um ásakanir Gríms annað en
að hann verði að svara fyrir
þær sjálfur. Hann lýsir yfir fullu
trausti á stjórn Innheimtu-
stofnunar.

Farfuglarn-
ir að koma
Vorið nálgast þó vetur kon-

ungur hafi minnt rækilega á
sig á dögunum. Vorboðarnir
tínast til Vestfjarða einn af
öðrum en til að mynda sást
ein duggandarkolla á Ísafirði
fyrir skemmstu.

Fáeinir skógarþrestir hafa
sést á Þingeyri og Patreksfirði
en það er samt varla hægt að
segja að þrösturinn sé kominn.
Hettumáfum er að fjölga og
fyrstu grágæsirnar sáust um
mánaðarmótin fyrir utan einn
hóp á flugi sem sást í Dýrafirði
tveimur vikum áður.

Minna verð-
mæti í jan.

Verðmæti afla verkaðs á
Vestfjörðum dróst verulega
saman milli ára sé eingöngu
litið til janúar 2007 og 2008.
Þetta kemur fram í nýjum töl-
um Hagstofunnar. Samdrátt-
urinn nemur 46,6 prósentum
og einungis á Norðurlandi
vestra er samdrátturinn meiri,
eða 47,6%.

Óvarlegt er þó að taka þess-
ar tölur of hátíðlega þar sem
einungis er miðað við einn
mánuð hvort árið og getur
slæmt veður og aðrir þættir
skekkt tölurnar verulega þeg-
ar tímabilið nær bara yfir

mánuð. Verðmætasamdráttur
varð víðast hvar á landinu. Á
Vesturlandi jókst þó aflaverð-
mætið um 1,3% og á Norður-
landi eystra jókst það um 1,2%.
Verðmæti afla sem verkaður var
í útlöndum jókst um 6,3% milli
janúar 2007 og janúar 2008.

Stærri skip
en í fyrra

Tuttugu og fimm skemmti-
ferðaskip koma til Ísafjarðar í
ár. Guðmundur M. Kristjáns-
son hafnarstjóri segir að það
séu jafn mörg skip og í fyrra
en fleiri stærri skip hafa bókað
sig í ár. Farþegar skipanna
eru alls 13.781 talsins.

Stærsta skipið er Maasdam
sem er 55 þúsund lesta skip
og jafnframt kemur það með
flesta farþega, alls 1.266
manns. Fyrsta skipið kemur
6. júní og dreifast skipakom-
urnar nokkuð jafnt til loka
ágúst. Flest verða skipin í júlí
en þá koma 11 skip.

Fleiri umferð-
arlagabrot

Umferðarlagabrotum fjölg-
aði verulega á Vestfjörðum í
mars miðað við sama tíma í
fyrra. Brotin voru 120 í um-
dæmi lögreglunnar á Vest-
fjörðum í síðasta mánuði en
63 árið á undan og 32 í mars-
mánuði árið 2006. Hegningar-
lagabrotum fækkaði hins veg-
ar um sex í mars miðað við
sama tíma í fyrra. Níu brot
voru framin í síðasta mánuði,
15 í febrúar í fyrra en 13 árið
2006. Fjöldi fíkniefnalaga-
brota var svipaður á milli ára.
Fimm voru framin í síðasta

mánuði en sex árið á undan.
Árið 2006 var hins vegar að-
eins framið eitt fíkniefnalaga-
brot í febrúarmánuði. Þetta
kemur fram í nýútkominni
skýrslu ríkislögreglustjóra.

Mótmæla lok-
un Tjarnar

Félagsmálanefnd Ísafjarð-
arbæjar mótmælir því sem
nefndin kallar einhliða ákvörð-
un Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ um sumarlokun
á Tjörn á Þingeyri.

Í bókun nefndarinnar segir
að vinnubrögð HÍ séu óásætt-
anleg og koma illa niður á
íbúum Tjarnar, auk þess sem
lokunin hafi í för með sér auk-
inn kostnað fyrir Ísafjarðarbæ.
Félagsmálanefnd óskar eftir
því við HÍ að ákvörðun um
sumarlokun á Tjörn verði end-
urskoðuð.

áður. Þá sá Hilmar hrossa-
gauka og sandlóu við Hauga-
nesið á svipuðu rölti með hund-
inn.

Lóan komin
á Vestfirði
Lóan er komin á Ísafjörð til

að kveða burt snjóinn. Hilmar
Pálsson, fuglaáhugamaður, sá
lóu á göngu með hundinum sín-
um upp úr kl. 7 á fimmtudags-
morgun í síðustu viku í vog-
inum fyrir innan flugvöllinn.

Að sögn Hilmars sá hann
ásamt Böðvari hjá Náttúru-
stofu Vestfjarða líka töluvert
af lóum í Önundarfirði daginn

Ekki opnað
á næstunni

Þorskafjarðarheiði verður
ekki opnuð í bráð. Sem kunn-
ugt er hefur Hrafnseyrarheiði
verið opnuð og verið er að
moka Dynjandisheiði en Jón
Hörður Elíasson, rekstrarstjóri
Vegagerðarinnar á Hólmavík,
segir allt of mikinn snjó á
Þorskafjarðarheiði til að huga
að opnun hennar.

„Það verður ekkert á næst-
unni. Þetta er mesti snjór sem
hefur verið á þessu svæði síð-
an 1995. Við þurfum örugg-
lega að horfa langt fram í maí
til að sjá fram á opnun, ef að
líkum lætur. Ef það verða ein-
hverjar miklar leysingar, þá
verður allt á kafi í vatni“, segir
Jón Hörður.

Ánægð að
fá Mugison
Hin danska Rikke, yfirstýra

bókana á Hróarskelduhátíð-
ina, segir í viðtali við tónlist-
artímaritið Monitor að hún sé
mjög ánægð með að Mugison
muni spila aftur á hátíðinni. Í
gær var tilkynnt um 120 ný
tónlistaratriði á hátíðinni.

Í viðtalinu neitar hún líka
þeim orðrómi sem hefur verið
á kreiki um að Sigur Rós spili
á hátíðinni þar sem hún hafi
spilað tvisvar á síðustu fimm
árum og því sé ekki tímabært
að fá hana strax aftur. Rikke
segist einnig vera bjartsýn á
veðrið á hátíðinni í ár.
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Saknar sjómennskunnar
Karen Ingvadóttir valdi sér

atvinnugrein sem í gegnum ald-
irnar hefur verið álitin karl-
mannsvinna, sjómennsku. Það
er þó að færast í aukana að
konur sæki í sjóinn þó það sé
í mun minna mæli en hjá körl-
um. Karen lætur sér fátt um
finnast og segir konur vel geta
unnið þessa vinnu. Henni finnst
sjómennskan eiga vel við sig
en hefur nú sagt upp störfum
þar sem hún á von á barni í
sumar. Blaðamaður Bæjarins
besta var forvitinn að vita
hvernig það kom til að ung
stúlka kaus að vinna á frysti-
togara og bauð Karen í spjall.

Ófrísk á sjóÓfrísk á sjóÓfrísk á sjóÓfrísk á sjóÓfrísk á sjó
– Hvað kom til að þú ákvaðst

að verða sjómaður?
„Mamma var sjálf á sjó áður

en ég fæddist og sagði mér oft
sögur frá því. Fyrir þremur ár-
um var ég að vinna á Pizza
´67 en var komin með leið á
því. Ég þekkti nokkra stráka
sem voru á sjó og ákvað að
prófa að hringja í skipstjórann
og athuga með vinnu. Ég
hringdi það oft að hann hefur
áreiðanlega fengið nóg af mér
og leyfði mér að prófa. Ég hef
verið á sjó síðan en er nýhætt
þar sem ég á von á barni. Mér
líkaði það vel og varð ekkert
sjóveik.“

Aðspurð hvort sjómennsk-
an sé ekki hörkupúl lætur Kar-
en sér fátt um finnast.

„Nei þetta er ekkert svo rosa-
legt. Auðvitað er sumt erfitt
en við látum tæknina mikið
vinna fyrir okkur og þó ég sé
stelpa get ég alveg lyft þung-
um körum. Erfiðast er að vera
frá fjölskyldunni í svona lang-
an tíma.“

– Varstu eini kvenmaðurinn
um borð?

„Það var í eitt skipti ein
stelpa frá Þýskalandi en mér
fannst ekkert að því að vera
eina stelpan. Strákarnir komu
fram við mig eins og litlu syst-
ur sína og þetta var bara fínt.“

– Og við hvað varstu að
vinna um borð?

„Ég var háseti svo það var
misjafnt hvað ég var að gera.
T.d. var ég ekki mikið í lest-
inni í síðustu túrunum þar sem
ég var orðin ólétt. Ég var fyrst
á línubátnum Einari Hálfdáns
og fór svo sem afleysinga-
maður í þrjá túra á Júlíusi Geir-
mundssyni, síðasta sumar var
ég á Stefni en síðustu þrjá túra
var ég á Baldvin Njálssyni frá
Garði. Ég hef aldrei áður kynnst
svona stífum róðri eins og á
Baldvin. Þeir róa mjög stíft
og eru fimm vikur úti í einu.
Margir voru búnir að taka
marga túra í einu en maður
verður að passa að róa ekki of
mikið. Þá verður maður hálf
geðveikur og langar heim.
Mig langaði samt að fara einn
túr í viðbót en fannst það ekki
vera ráðlagt út af meðgöng-
unni. Ef eitthvað kæmi upp á

og það væri vont veður þá er
ekkert auðvelt að komast í
land. En ég sakna sjómennsk-
unnar mjög mikið.“

– Ætlarðu aftur þegar barnið
er komið á legg?

„Nei ég held ekki. Það er ör-
ugglega erfitt að vera frá barn-
inu sínu í svona langan tíma.
Svo er oft erfitt að hætta í sjó-
mennsku þar sem launin eru
há og þess háttar og því er
best að hætta þegar tíminn er
réttur. Og ég held að hann sé
réttur núna.“

Eins og fjöl-Eins og fjöl-Eins og fjöl-Eins og fjöl-Eins og fjöl-
skylda um borðskylda um borðskylda um borðskylda um borðskylda um borð

– Myndast ekki sterk tengsl
við hina skipverjana þegar þið
verjið svona miklum tíma
saman?

„Jú það eru bara eins og
fjölskyldutengsl. En þó bara
þegar maður er um borð. Um
leið og maður kemur í land
þarf maður ekki á þessum
tengslum að halda einhvern
veginn. Maður er ekkert að
hringja í alla og biðja þá um
að koma og hittast eða neitt
þannig.“

– Nú hefur maður heyrt
ýmsar sögur af prakkarastrik-
um um borð í skipum og sér-
staklega þegar túrarnir eru
svona langir. Varst þú ekki
fyrir neinni stríðni?

„Nei ég lenti nú ekkert í
því. Það byrjaði jú eitthvað
aðeins í fyrsta túrnum og þeir
voru að biðja mig að ná í alls
konar drasl sem er ekki til,
eins og fiskréttarajárnið og
flækjubókina, en ég lét ekki
blekkjast svo þeir hættu því.
Reyndar var ég það ákveðin
að falla ekki fyrir neinu að
þegar þeir báðu mig um að
rétta sér krókréttara svaraði
ég að hann væri ekki til. En
það er alveg til krókréttari.

Margir hafa verið plataðir
þegar þeir byrja fyrst úti á sjó,
og það illilega. Einn strákur
átti að fara út í vondu veðri og
telja múkka og gá hvort þeir
væri karlkyns eða kvenkyns.“

– Komstu aldrei í háska úti
á sjó eða varðst hrædd?

„Jú ég verð sjóhrædd. Og
þegar það var vont veður var
ég ekkert að líta út um glugg-
ann því þegar maður er inni
áttar maður sig ekki á því hver-
su mikil bræla er. Eins þegar
maður heyrði sögur af sjávar-
háska eins og að sjór hefði
komist í brúna og brotið gler
og þar fram eftir götunum þá
stóð manni ekkert á sama.

En ég hef sem betur fer ekki
lent í neinum háska eða orðið
fyrir slysum. Einu sinni bilaði
vélin á línubátnum Einari í
brjáluðu veðri og það getur
verið hættulegt því báturinn
getur rekið án þess að skip-
stjórinn geti gert neitt og þá er
voðinn vís. En sem betur fer í
þessu tilviki komst vélin fljótt
í lag svo við vorum ekki í neinni
hættu.“

um sjómennsku. Eins og t.d.
þegar maður var nýkomin í
land og hitti einhverja á djamm-
inu. Oft var mér ekki trúað
þegar ég sagði að ég væri sjó-
maður eða þá að þeir hættu
ekki að tala um sjómennsku.
Þegar maður er nýkominn í
land nennir maður ekkert
endilega að tala endalaust um
túrinn. Maður búinn að vera
stanslaust í vinnunni í margar
vikur og hefur þá kannski ekki
mikinn áhuga á að tala um
það.“

– Er það að færast í aukana
að konur fari út á sjó?

„Ég veit það ekki. Jú eflaust
eru fleiri kvenmenn á sjó en

hér áður fyrr en það eru ekki
margar konur út á sjó samt.
Þær eru þá frekar á línubátum
en ég veit bara um 5-6 konur
sem eru á frystitogara og þær
eru allar eldri en ég. En að
vinna á frystitogara er bara
eins og að vinna á frystihúsi.
Maður er að pakka fisk, setja
í pönnur og snyrta og svoleið-
is. Það er nú meiri kvenmanns-
vinna en karlmanns- þar sem
við erum vandvirkari og hand-
fljótari. En á línubát og ísfisk-
togara er maður bara að slægja
fiskinn áður en hann fer niður
í lest. Það er mun subbulegri
vinna.

Þegar ég var á línubátnum

fór ég mikið meira upp á dekk
og þá var svo fallegt að sjá
veðrið. Til dæmis spegilslétt-
an sjóinn og sólina vera koma
upp á svörtum himni eins og
rauður punktur. Slíkt útsýni
er mikill plús í vinnunni.“

– Hvað tekur núna við hjá
þér fyrir utan barnseignir?

„Það er eiginlega óráðið.
Mig langar til að fara að læra
og finna mér einhverja góða
vinnu. Prófa eitthvað algjör-
lega nýtt því mig langar ekki
að vinna við neitt sem tengist
fiski. En það kemur allt í ljós
hvað verður“, segir Karen,
ófríski sjóarinn með bros á vör.

– thelma@bb.is

Hefur logið því aðHefur logið því aðHefur logið því aðHefur logið því aðHefur logið því að
vera leikskóla-vera leikskóla-vera leikskóla-vera leikskóla-vera leikskóla-

kennarikennarikennarikennarikennari
– Hvað finnst mömmu þinni

um að þú sért að feta í fótspor
hennar?

„Henni finnst það bara fínt.
Hún var ekki alveg eins lengi
og ég úti á sjó en ætli þetta sé
ekki eitthvað smá í blóðinu.“

– Hvernig hafa viðbrögðin
verið þegar þú segir frá at-
vinnu þinni?

„Ég hef oft logið og sagst
vera að vinna í sjoppu eða að
ég sé leikskólakennari bara til
að sleppa við að tala endalaust



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 24. APRÍL 20081818181818

Mannlífið

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Til sölu er Kawasaki Mean Streak
1500 árg. 2003. Upplýsingar í
síma 897 6795.

Til sölu eru 30" dekk m/álfelgu.
Fjögur stk. á kr. 50 þús. Uppl. í
síma 863 3577.

Til sölu er Toyota Corolla árg.
90. Er í fínu ástandi. Verð kr. 60
þús. Uppl. í síma 867 0420.

Til sölu eru tveir tamdir Dísar
páfagaukar ásamt búri. Uppl. í
síma 867 0420.

Óska eftir bíl, ca. 2000-2004
árg, vel með förnum. T.d. Ford
Focus, WV, Skoda Octavia eða
einhvern sambærilegan. Uppl.
í síma 894 4032 og 864 4032.

Aðalfundur Slysavarnafélags-
ins í Hnífsdal verður haldinn í
félagsheimilinu miðvikudaginn
30. apríl kl. 20:30. Venjuleg að-
alfundarstörf. Stjórnin.

Þriggja til fjögurra herb. íbúð
óskast til leigu á Ísafirði. Má
vera laus strax eða á næstu
mánuðum. Upplýsingar í síma
690 0179.

Til sölu er nýlegur ofn og hellu-
borð. Verð kr. 5000. Upplýsing-
ar í síma 897 2020.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir einbýlishúsi til leigu á Ísa-
firði frá 1. júní. Um er að ræða
langtímaleigu. Upplýsingar í
síma 856 0808.

Til sölu er bílskúr að Hlíðarvegi
9 á Ísafirði, 28m², byggður 1981.
Uppl. í síma 696 2174 og 456
4702.

Halló! Sárvantar 4ra herb. íbúð
til leigu. Er Ísfirðingur sem lang-
ar að koma heim eftir níu ára
fjarveru. Er með fjögur börn.
Vil helst íbúð á eyrinni. Uppl. í
síma 867 6810 og 587 5079.

Til leigu er 76m² einbýlishús í
Bolungarvík. Ath! Húsið er nú
þegar laust. Upplýsingar í síma
661 3342 eða 561 3342.

Eldri borgarar! Bingó í Safnað-
arheimilinu á Ísafirði þriðjudag-
inn 29. apríl kl. 14:00.

Til sölu eru lítið notuð dekk að
stærðinni 225/75 R15 á Ford
felgum. Uppl. í síma 899 8297.

Til sölu er 1.-4. bindi af Arnar-
dalsættinni. Upplýsingar í síma
586 1643.

Tökum bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Vantar til að selja eitthvað eða
leigja eða viltu kaupa eitthvað?
Smáauglýsingar BB eru ókeyp-
is. Hringið í síma 456 4560.

Alls svöruðu 680.Alls svöruðu 680.Alls svöruðu 680.Alls svöruðu 680.Alls svöruðu 680.
Já sögðu 389 eða 57%Já sögðu 389 eða 57%Já sögðu 389 eða 57%Já sögðu 389 eða 57%Já sögðu 389 eða 57%

Nei sögðu 165 eða 24%Nei sögðu 165 eða 24%Nei sögðu 165 eða 24%Nei sögðu 165 eða 24%Nei sögðu 165 eða 24%
Alveg sama sögðu 126 eða 19%Alveg sama sögðu 126 eða 19%Alveg sama sögðu 126 eða 19%Alveg sama sögðu 126 eða 19%Alveg sama sögðu 126 eða 19%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ertu sátt/ur við staðarval áErtu sátt/ur við staðarval áErtu sátt/ur við staðarval áErtu sátt/ur við staðarval áErtu sátt/ur við staðarval á
starfstöð Innheimtustofn-starfstöð Innheimtustofn-starfstöð Innheimtustofn-starfstöð Innheimtustofn-starfstöð Innheimtustofn-

unar á Vestfjörðum?unar á Vestfjörðum?unar á Vestfjörðum?unar á Vestfjörðum?unar á Vestfjörðum?

Bifhjólakennsla
Bifhjólanámskeið verð-

ur á Ísafirði í maí.
Innritun og nánari upp-

lýsingar gefur Torfi í síma
893 2636.

Vorfagnaður
Flugfélagsins

Árlegur vorfagnaður Flugfélags Íslands á Ísafirði
var haldinn að loknum vinnudegi á föstudag. Boðað
var til samkomu í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þar sem
boðið var upp á léttar veitingar. Pálmi Gunnarsson,
tónlistarmaður og stangveiðimaður, sagði frá vænleg-
um veiðistöðum og lék nokkur lög fyrir gesti ásamt
fóstbróður sínum í músíkinni, Magnúsi Eiríkssyni.

Sneru heim með tugi verðlaunaSneru heim með tugi verðlaunaSneru heim með tugi verðlaunaSneru heim með tugi verðlaunaSneru heim með tugi verðlauna
Liðsmenn Sundfélagsins Vestra stóðu sig með prýði á Húnamótinu sem fram fór á Hvammstanga um

helgina og komu heim með tugi verðlauna. „Krakkarnir stóðu sig vel á mótinu og hef ég enga hugmynd
um fjölda verðlauna en þau skipta mörgum tugum“, segir Benedikt Sigurðsson, yfirþjálfari Vestra á vef
félagsins. Eins og greint hefur verið frá hefur Benedikt skorað á Vestra-liða og aðstandendur þeirra að

neyta ekki gosdrykkja né sælgætis um árstíma. „Gaman er að segja frá því að á laugardagskvöldið var í
boði gos fyrir alla en stór hluti Vestrapúka snerti ekki gosið, svona á samstillt lið að vera“, segir á Vestra-

vefnum en þar kemur einnig fram að Sundsamband Íslands ætli að styðja Vestrafólk í nammi- og gosbindindinu.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Gunnlaugur Einarsson á Ísafirði

Mango birtingur að hætti
Gunnlaugs Einarssonar
Sælkeri vikunnar býður upp

á Mango birting. Hann segir
að nota megi aðra fiska ef vill
en hann kjósi sjóbirting. Sem
hugmynd að meðlæti með
fiskinum eða bara við ein-
hvern annan rétt býður hann
einnig upp á brauð með fyll-
ingu og sætan kartöflurétt. Í
eftirrétt eru marsipan fyllt epli
en þar er gert ráð fyrir einu
meðalstóru epli á mann.

Mango birtingur
Mango cutney
Maldon salt
Ca. 200 g á mann af fiski, í
þessu tilfelli sjóbirtingur

Skerið í hæfilega bita. Strá-
ið ögn af Maldon salti úr kvörn
á báðar hliðar. Penslið síðan
bitana beggja megin með Mango
cutney. Leggið saman tvo og
tvo bita svo holdið snúi sam-
an. Setjið í lokað ílát og geym-
ið í kæli í 2-3 tíma. Steiki á
rifflaðri pönnu og byrjið á roð-
hliðinni. Steikingartími að
eigin mati, gott að láta roðið
brenna aðeins.

Meðlæti
Sætar kartöflur, magn eftir
þörfum
Blaðlaukur eftir smekk

Hitið ofninn í 160°. Afhýð-
ið kartöflurnar og raspið niður
frekar gróft. Skerið blaðlauk-
inn í þunnar sneiðar. Stráið
yfir þetta herbamare original
og skvettu af ólífuolíu. Bland-
ið saman og setjið í eldfast
mót og bakið í ca 35 mín.
Gott er að láta 2 matskeiðar af
vatni í botninn á mótinu.

Brauð með fyllingu
25 g pressuger
2 ½ volgt vatn ca 37°

Ca ¼ dl matarolía
2 tsk salt
3 dl heilhveiti
3-4 dl hveiti eða spelt
¼ dl þriggja korna blanda
(má sleppa)
1 tsk hrásykur

Blandið öllum hráefnum
saman, setjið síðan vatnið út í
og hnoðið vel. Látið síðan
hefast í ca 30 mín. Hnoðið
aðeins aftur og fletjið út. Setjið
fyllinguna ofan á og lokið.
Látið hefast aftur í 30 mín og
bakið við 30 mín í 190°.

Fylling
3-4 meðalstórir sveppir
1-2 skalottlaukar
50 g smjör
Púrtvínsskvetta
Maldon salt
Nýmalaður svartur pipar

Sveppir og laukur skorið
smátt er léttsteikt í smjörinu.
Salti og pipar stráð yfir og
dassað með púrtvíninu og lát-
ið sjóða niður. Látið aðeins
kólna áður en sett er í deigið.

Marsipan fyllt epli
Epli
Kanilsykur
smjör

Afhýðið eplin og takið kjarn-
ann úr. Fyllið með konfekt-
marsipaninu. Veltið upp úr
kanilsykrinum og setjið í eld-
fast mót. Skerið smáklípu af
smjöri og setjið ofan á hvert
epli. Bakið síðan í ofni í 45
mín, eða þar til eplin eru orðin
mjúk. Berið fram með þeytt-
um rjóma eða vanillusósu.

Ég skora á dóttur mína
Bjarney Ingibjörgu Gunn-
laugsdóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri.

Rúmlega 20 lögreglumenn á VestfjörðumRúmlega 20 lögreglumenn á VestfjörðumRúmlega 20 lögreglumenn á VestfjörðumRúmlega 20 lögreglumenn á VestfjörðumRúmlega 20 lögreglumenn á Vestfjörðum
Alls starfar 21 lögreglumaður í lögreglunni á Vestfjörðum.
Þetta kemur fram í nýútkominni áfangaskýrslu dómsmála-
ráðuneytisins um mat á breytingum á nýskipan lögreglu. Þar
af er einn yfirlögregluþjónn, einn aðstoðaryfirlögregluþjónn,
þrír aðalvarðstjórar eða lögreglufulltrúar, 6 varðstjórar eða
rannsóknarlögreglumenn og 10 lögreglumenn. Þeim til
viðbótar eru síðan fimmtán héraðslögreglumenn.

Luku vinnudeg-
inum í Pennanum

Penninn–Eymundsson á Ísafirði bauð viðskiptavin-
um á Vestfjörðum að ljúka vinnudeginum í hófi í
verslun fyrirtækisins á föstudag. Boðið var upp á létt-
ar veitingar eins og til siðs er í hófi sem þessu og voru
mættir meðal annarra starfsmenn Pennans, bæjarfull-
trúar og ýmsir viðskiptavinir. Gestir voru að lokum
leystir út með gjöfum, kaffipakka og köku.




