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Hjólin snúast
í Bolungarvík
– Grímur Atlason hefur setið veturlangt í bæjarstjórastól Bolungarvíkur. Mikið er í deiglunni í Víkinni en þar eru fyrirhugaðar miklar framkvæmdir,
þar á meðal gerð jarðgangna milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur. Bæjarins besta leit yfir farinn veg
með bæjarstjóranum og ræddi m.a. við hann um
fyrirhugaðar framkvæmdir, íbúaþing og tónlistina
sem hann hefur brennandi áhuga fyrir.
Sjá nánar viðtal í miðopnu.

Bakkavík segir 48 manns upp störfum
Bakkavík hf., í Bolungarvík
hefur sagt upp 48 starfsmönnum af 60 í landvinnslu félagsins. Ástæða uppsagnanna er
afar erfiður rekstur rækjuvinnslu undanfarin ár.
„Bakkavík hefur ekki farið
varhluta af því og hefur þungur rekstur bitnað á lausafjárstöðu félagsins. Til að geta
staðið í skilum við skuldbindingar hefur stjórn félagsins
gripið til þess ráðs að selja
hlut sinn útgerðarfélaginu
Rekavík. Sala hlutabréfanna
gerir Bakkavík kleift að borga
upp lausaskuldir. Hins vegar
hefur sala á hlut félagsins í
Rekavík þau áhrif að óvissa
skapast um hráefnisöflun fyrir
fiskvinnslu félagsins, segir í

frétt frá fyrirtækinu.
„Frá ársbyrjun hefur verið
erfitt að afla hráefnis fyrir
rækjuvinnslu og það sem hefur verið á boðstólum hefur
verið of dýrt til þess að láta
enda ná saman. Rækjuveiði
við Ísland hefur dregist mikið

saman, var innan við 1.000
tonn á síðasta ári sem er verulegur samdráttur frá 70.000
tonna veiði fyrir áratug. Á
sama tíma hefur veiði minnkað í Barentshafi og á Flæmingjagrunni en aukist við Kanada og Grænland þar sem Ís-

lendingar hafa litla möguleika
á að kaupa hráefni. Nú er svo
komið að einungis sjö verksmiðjur eru eftir hér á landi
og tvær í Noregi. Fyrir fimm
árum voru yfir 20 rækjuverksmiðjur hér og 10 í Noregi.
Í ljósi ofangreinds er stjórn

Bakkavíkur knúin til þess að
taka þá ákvörðun að segja upp
48 starfsmönnum af 60 í landvinnslu félagsins. Stjórnendur
vonast til þess að það takist
að afla hráefnis svo vinnsla
geti hafist á ný.“ segir í tilkynningu frá Bakkavík.
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Bókaverðlaun barnanna afhent

Dagurinn í dag

Bókaverðlaun barnanna voru afhent á Bókasafninu á Ísafirði í síðustu viku, en öll almennings- og skólabókasöfn landsins standa fyrir vali á bestu barnabók ársins 2006. Fjögur
börn sem tóku þátt í valinu í Ísafjarðarbæ hlutu bók í verðlaun frá Bókasafninu, þau Sara
Dögg Ragnarsdóttir, Ágúst Orri Valsson, Thelma Rut Jóhannsdóttir og Svanhildur. Yfir
allt landið var það Fíasól á flandri sem hlaut verðlaunin í flokki íslenskra bóka, en Eragonöldungurinn, í flokki þýddra bóka. Hjá börnum í Ísafjarðarbæ var Fíasól á flandri vinsælust af íslenskum bókum en Galdrastelpur: eldur hafsins, af þýddum bókum.

3. maí 2007 – 123. dagur ársins
Þennan dag árið1943 fórust fjórtán bandarískir hermenn
þegar flugvél (Boeing 24) brotlenti á Fagradalsfjalli á
Reykjanesi. Meðal þeirra var yfirmaður alls herafla Bandaríkjanna í Evrópu, Frank M. Andrews.

Vestfirðingar fjórðungur frambjóðenda í Norðvesturkjördæmi
25% frambjóðenda til alþingiskosninga í NV-kjördæmi eru búsettir á Vestfjörðum, eða 27 af 108. Fimm Vestfirðingar eru á framboðslistum
Sjálfstæðisflokks, Vinstri
grænna, Samfylkingar og
Frjálslyndra, fjórir á lista Íslandshreyfingarinnar og þrír

á lista Framsóknar. Vestfirskir
frambjóðendur Framsóknarflokksins eru þau Svanlaug
Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur, Ísafirði, Sveinn Bernódusson, vélsmiður, Bolungarvík og Jóhann Hannibalsson,
bóndi, Bolungarvík.
Frá Frjálslynda flokkinum

eru Guðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaður og formaður Frjálslynda flokksins,
Ísafirði, Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður Bolungarvík, Guðmundur Björn Hagalínsson, bóndi og formaður
eldri borgara í Önundarfirði,
Flateyri, Lýður Árnason, heilbrigðisstarfsmaður, Bolungarvík og Páll Jens Reynisson,
véla- og iðnaðarverkfræðinemi við HÍ, Hólmavík.
Pálína Vagnsdóttir, athafna-

kona úr Bolungarvík leiðir Íslandshreyfinguna, en auk
hennar eru Vestfirðingarnir
Kristján S. Pétursson, nemi,
Ísafirði og Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi, Ísafirði.
Vestfirðingar úr röðum
Samfylkingarinnar eru Sigurður Pétursson, bæjarfulltrúi,
Ísafirði. Helga Vala Helgadóttir, fjölmiðlakona og laganemi, Bolungarvík. Bryndís
Friðgeirsdóttir, verkefnastjóri,
Ísafirði. Páll Finnbogason,

vélstjóri, Patreksfirði og Pétur
Sigurðsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, Ísafirði.
Sjálfstæðisflokkurinn teflir
fram Einari Kristni Guðfinnssyni, sjávarútvegsráðherra,
Bolungarvík, Einari Oddi
Kristjánssyni, alþingismanni,
Flateyri, Birnu Lárusdóttur,
forseta bæjarstjórnar, Ísafirði,
Eyrúnu Ingibjörgu Sigþórsdóttur, oddvita, Tálknafirði og
Óðni Gestssyni, framkvæmda-

stjóra, Suðureyri.
Þá eru vestfirskir frambjóðendur Vinstri grænna þau
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, íþróttafræðingur, Tálknafirði, Jóna Benediktsdóttir, aðstoðarskólastjóri, Ísafirði,
Rósmundur Númason, verkstjóri, Hólmavík, Lilja Rafney
Magnúsdóttir, verkakona,
Suðureyri og Jón Fanndal
Þórðarson, verslunarmaður,
Hnífsdal.
– tinna@bb.is

Oskar Svärd fyrstur í
Fossavatnsgöngunni
Hluti hópsins á tröppum Menntaskólans.
Ljósm: Friðgerður Ómarsdóttir.

Englar úr MÍ gerðu
Ísfirðingum rúmrusk
Hin árvissa brottsending útskriftarnema Menntaskólans á Ísafirði, svokallað dimissio var á föstudag.
Að vanda voru útskriftarnemar klæddir í furðubúning,
og í þetta skiptið voru þeir búnir sem englar. Dimissio
fer iðulega fram síðasta kennsludag vorannar, og fara
þá útskriftarnemar um bæinn með lúðraþyt og bumbuslátt, gengið er að heimilum helstu fulltrúa kennaraliðsins og þeir vaktir með látum. Útskriftarnemarnir
mættu í árbít til skólameistara klukkan 8, áður en þeir
héldu í skólann, þar sem hefðbundin dagskrá fór
fram. Áralöng venja er fyrir dimissio í Menntaskólanum á Ísafirði líkt og í mörgum fleiri skólum.

Um 250 keppendur voru
skráðir í Fossavatnsgönguna
sem fram fór í blíðskaparveðri
á laugardaginn. Þetta var í 72.
sinn sem gangan er haldin og
hafa þátttakendur aldrei verið
fleiri. Erlendir þátttakendur
voru um 30 talsins og komu
m.a. frá Bandaríkjunum, Svíþjóð, Spáni, Ítalíu, Noregi og
Danmörku. Það var Svíinn
Oskar Svärd sem var fyrstur í
mark í 50 km göngu karla, en
Oskar er margfaldur sigurvegari Vasa göngunnar.
Fyrstur Íslendinga í 50 km
göngunni var Magnús Eiríksson, en hann keppti í flokki
50-65 ára karla. Susanne
Nyström frá Svíþjóð var fyrst
kvenna í mark í 50 km göngunni, önnur í mark var Stella
Hjaltadóttir frá Ísafirði. Ingi-

Keppendur í 50 km göngu ræstir af stað.
björg Elín Magnúsdóttir var 10 km göngu karla, en Sólveig Gamalíel Sigurgeirsson var
fyrst í mark í 20 km göngu Guðmunda Guðmundsdóttir fyrstur karla. Úrslit Fossavatnsgöngunnar má finna í
kvenna, en í 20 km göngu var fyrst í flokki kvenna.
Í stystu göngunni, 7 km var heild sinni á vef Skíðafélags
karla kom Einar Ólafsson
fyrstur í mark. Egill Ari Gunn- Arna Kristbjörnsdóttir fyrst Ísfirðinga.
– tinna@bb.is
arsson var fyrstur til að klára kvenna í mark, en Ragnar

17% ávöxtun hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga
Nafnávöxtun Lífeyrissjóðs Vestfirðinga var mjög
góð á árinu 2006, eða 17%,
sem samsvarar 9,5% raunávöxtun. Meðaltals raunávöxtun síðustu fimm ár er
8,7% og meðaltals raunávöxtun síðustu 10 ár er
6,1%. Erlend hlutdeildarskírteini og hlutabréf voru
að gefa bestu ávöxtun á árinu um 27% og kemur þar
til bæði hækkun á erlendum

mörkuðum og lækkun á gengi
íslensku krónunnar. Ávöxtun
innlendra hlutabréfa var viðunandi en ávöxtun innlendra
markaðsskuldabréf var slök
sem markaðist af verðlækkun
sem var á síðasta ársfjórðungi
ársins.
Fjárfestingartekjur ársins
2006 námu 3,8 milljörðum
króna. Hrein eign til greiðslu
lífeyris var 25,9 milljarðar í
lok árs 2006 og hækkaði um

3,9 milljarða frá fyrra ári eða
um 18%. Skipting eigna í lok
árs 2006 var þannig að 42%
eigna var í skuldabréfum, 58%
í verðbréfum með breytilegum tekjum, þ.e. hlutabréfum,
skuldabréfum og hlutdeildarskírteinum, 71% í innlendum
verðbréfum og 29% í erlendum verðbréfum.
Samkvæmt tryggingarfræðilegri úttekt í lok ársins eru
eignir umfram heildarskuld-

bindingar 4,2 milljarðar eða
12,6%. Með tilliti til góðrar
ávöxtunar og tryggrar stöðu
sjóðsins hefur stjórn hans
ákveðið að leggja til við ársfund sem haldinn verður á
Ísafirði 17. maí nk. að öll
áunnin lífeyrisréttindi og
greiðslur til lífeyrisþega verði
hækkuð um 10% frá 1. janúar
2007. Með þessarri hækkun
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga á
áunnum lífeyrisréttindum

sjóðfélaga hafa réttindin verið

hækkuð um 21% á sl. 5 árum.
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Leikskólabörn héldu upp á Dag umhverfisins
Elstu börnin úr leikskólum Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur fögnuðu Degi umhverfisins með árlegri heimsókn til Gámaþjónustu
Vestfjarða í síðustu viku. „Ruslið var brennt og tekið með krana. Við sáum tætarann tæta dýnu og svo margt fleira. Við sáum
ruslabílinn sturta ruslinu ofan í ruslagáminn. Þar sáum við stígvél með mynd af Bangsímon, bók, epli, klósett, brauð og margt
fleira. Við sáum líka kassavél sem býr til einn stóran kassa úr litlum kössum og þeir eru sendir til útlanda og gerðir aftur litlir þar.
Við sáum líka ónýtan bíl og rallýdekk,“ er haft eftir börnunum á vef Suðureyrar. Dagur umhverfisins var að þessu sinni að þessu
sinni tileinkaður loftmengun. Leikskólar í Ísafjarðarbæ og í Bolungavik hafa í samvinnu við Gámaþjónustu Vestfjarða unnið að því
að gera elstu börn leikskólans meðvituð um umhverfið í kringum þau og hversu mikilvæg endurvinnsla og endurnýting er.

Vestfjarðarnefndin skipuð áður en borgarafundurinn Lifi Vestfirðir var haldinn

Meirihluti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar lagði á síðasta
bæjarstjórnarfundi fram bókun þar sem Vestfjarðaskýrslunni er fagnað. Í bókuninni
segir m.a. að umræða um atvinnumál og ákvörðun um
skipan nefndarinnar hafi verið
tekin áður en borgarafundurinn Lifi Vestfirðir var haldinn
í Hömrum. Fram kemur í bókuninni að nefnd um atvinnumál á Vestfjörðum setji fram
mikilvægar tillögur sem samþykktar hafa verið í ráðuneytum. Þá væntir meirihlutinn
þess að kjörnir fulltrúar á Alþingi og ný ríkisstjórn muni
fylgja tillögum nefndarinnar
eftir og láti framkvæma allt
sem í skýrslunni kemur fram.
Bókun meirihlutans í heild
sinni:
„Undirrituð fagna skýrslu

nefndar á vegum forsætisráðherra. Þar koma fram mikilvægar tillögur sem samþykktar hafa verið í ráðuneytum.
Þá eru tillögur um að hraða
vegaframkvæmdum, lækkun
flutningskostnaðar vegna þungatakmarkana, hringtengingu
ljósleiðara, aukið afhendingaröryggi rafmagns og um 80
tillögur að störfum. Því til viðbótar leggur nefndin fram tillögur að 50 öðrum störfum.
Forsætisráðherra hefur fylgt
skýrslunni úr hlaði og ber að
fagna því að ríkisstjórn hafi
samþykkt þessa skýrslu, sem
markar nýtt og jákvætt upphaf
varðandi fjölgun starfa á
Vestfjörðum.
Umræða um atvinnumál og
ákvörðun um skipan nefndarinnar var tekin áður en almennur borgarafundur var

haldinn í Hömrum. Sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum
funduðu með ríkisstjórn 2.
febrúar s.l. og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar fylgdi eftir samþykktum bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á fundi með
forsætisráðherra. Borgarafundur á Ísafirði var góð og
þörf viðbót við fyrri samþykktir og fundi með ríkisstjórninni.
Undirrituð vænta þess að
kjörnir fulltrúar á Alþingi og
ný ríkisstjórn muni fylgja tillögum nefndarinnar eftir og
láti framkvæma allt sem þar
kemur fram. Fjöldi starfa er
laus á norðanverðum Vestfjörðum í dag eins og sjá má í
atvinnuauglýsingum og er
vonast til að sem flestir sæki
um þau, þannig að hér fjölgi
íbúum á svæðinu.“

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Halldór kynnti skýrslu Vestfjarðanefndar
Hátt í hundrað manns voru
á hádegisfundi sjálfstæðismanna á Ísafirði þar sem
skýrsla nefndar um leiðir til
að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum var kynnt. Það var
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands íslenskra

sveitarfélaga sem kynnti skýrsluna, en Halldór átti sæti í
nefndinni. Fundargestum gafst
tækifæri á að spyrja Halldór
spjörunum úr varðandi skýrsluna og létu þeir ekki á sér
standa.
M.a. var Halldór inntur eftir
framtíð húsnæðis héraðsskól-

ans á Núpi og hversvegna engar hugmyndir um nýtingu húsnæðisins komu fram í skýrslunni, en húsnæðið hefur nú
verið sett á sölu. Þá var spurt
um hverjir fengju að kjósa um
olíuhreinsistöð, kæmi til íbúakosninga. Í svörum Halldórs
kom fram að hugmyndir varð-

andi framtíð héraðsskólans
hafi komið fram hjá nefndinni,
m.a. um að þar yrði komið á
fót fangelsi. Þær hugmyndir
voru kynntar Fangelsismálastofnun og var það mat hennar
að héraðsskólinn hentaði ekki
í slíkan rekstur. Halldór ítrekaði þá að kæmi til íbúakosn-

inga um olíuhreinsunarstöð
væri líklegt að um það fengju
allir Vestfirðingar að kjósa.
Auk þess að svara spurningum gerði Halldór grein
fyrir vinnu Vestfjarðanefndarinnar og þeim tillögum sem
settar eru fram í skýrslunni.
Halldór vakti m.a. athygli á
því að nú þegar hefðu þrjár
stöður á Vestfjörðum verið
auglýstar lausar til umsóknar
á vegum Matís og væri það
liður í því að fylgja tillögum
nefndarinnar eftir.

Kynningin fór fram að beiðni
sjálfstæðismanna en fram
kom að Halldór og aðrir
nefndarmenn væru reiðubúnir
til að kynna skýrsluna sem
víðast, væri eftir því leitað.
Fundurinn var haldinn í
kosningamiðstöð Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði og var sá
fyrsti í röð súpufunda sem
haldnir verða fram að kosningum. Næsti fundur verður
haldinn í dag og þá situr Einar
Oddur Kristjánsson, fyrir
svörum um efnahagsmál.

SUMARSTÖRF HJÁ ÍSAFJARÐARBÆ
Flokkstjórar óskast í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar. Vinnutími er frá kl. 08
til 17 alla virka daga. Einnig er óskað
eftir yfirflokkstjóra. Vinna hefst í 20.
viku ársins.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í
síma 450 8052.
AFLEYSINGAR Í ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ

Mikill leikur var í hnísum sem umkringdu gúmmíbát í mynni Skutulsfjarðar í blíðviðrinu á dögunum. Að sögn Einars
Halldórssonar, léku þær sér umhverfis bátinn í dágóðan tíma og er hann sigldi burt eltu þær hann. Hnísa er minnsta
hvalategundin hér við land en afar algeng. Hnísur fara oft saman í hópum þó svo að stundum megi rekast á stök dýr.
Þær er helst að finna inni á fjörðum og flóum enda kunna þær best við sig á grunnsævi. Hnísur eru tannhvalir eins og
höfrungar en tilheyra sérstakri ættkvísl.

Konur og karlar óskast til afleysinga
í sumar í Sundhöllina við Austurveg
og á vallarsvæðið á Torfnesi.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í
síma 891 6832.
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Framkvæmdir við Eyrardalsbæinn hefjast að nýju
Framkvæmdir við gamla
bæinn í Eyrardal í Álftafirði
hefjast aftur nú með vorinu,
en byrjað var að gera húsið
upp á síðasta ári. Í húsinu er
ætlunin að stofna fyrsta refasetrið á Íslandi. Mikil undirbúningsvinna hefur verið unnin fyrir verkefnið og hefur líffræðingurinn Ester Rut Unnsteinsdóttir m.a. komið að því.
Ester hefur átt þátt í að rannsaka atferli og líf íslenska refsins, m.a. á Hornströndum.
Gert er ráð fyrir að í húsinu
verði aðstaða fyrir fræðimenn
til að vinna að rannsóknum á
refnum, ásamt aðstöðu til að
fræða almenning um líf og
hátterni refsins.

Húsið, sem er friðað, var
byggt undir lok 19. aldar, og
þykir merkilegt fyrir margra
hluta sakir, t.d. var rekið þar
bakarí um árabil. Árið 2004
var haldið íbúaþing í Súðavík
þar sem framtíð Eyrardalsbæjarins var rædd. Þar komu fram
afar skiptar skoðanir, en niðurstaða fundarins varð sú að
leita allra leiða til að lagfæra
húsið. Undanfarin þrjú ár hefur fé verið úthlutað frá fjárlaganefnd Alþingis til að endurbyggja Eyrardalsbæinn, en
sem fyrr segir hófust framkvæmdir við húsið í fyrra og
náðist þá að endurbyggja
grunninn.
Í sumar er gert ráð fyrir að

loka húsinu að utan þannig að
hægt verði að vinna inni í því
í vetur. Ómar Már Jónsson,

Til stendur að opna refasetur í Eyrardalsbænum í Álftafirði.
sveitarstjóri Súðavíkur, gerir bæði hjá leikum og lærðum, ur þá ætti að nást að vígja húsráð fyrir því að refasetrið eigi enda íslenski refurinn afar ið samhliða því sem refasetreftir að vekja mikla athygli, merkileg skepna. Ef vel geng- ið verður opnað, eftir 2-3 ár.

Ekki fæst fjármagn frá Ísafjarðarbæ til að klára verkið
í sumar, en gengið verður frá torginu til bráðabirgða.

Edinborgartorgið
ekki klárað í sumar
Ekki fæst fjármagn frá Ísafjarðarbæ til að klára frágang
við svokallað Edinborgartorg
í sumar, en gerð torgsins hófst
fyrir ári. Torgið er staðsett við
hlið Edinborgarhússins á Ísafirði, en þar er m.a. ráðgert að
verði bílastæði og aðstaða fyrir ferðafólk s.s. bekkir og borð.
Fjármagn í lagfæringu gatna
og gangstétta hjá Ísafjarðarbæ
hefur verið skorið niður, en
stærsta verkefni bæjarins um
þessar mundir, bygging nýs
húsnæðis við grunnskólann á

Ísafirði, tekur sinn toll.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að
þó að torgið verði ekki klárað
í sumar, verði gengið frá því
þannig að það nýtist sem bílastæði. Þá verður gengið frá
merkingum og fleiru í kringum torgið. Halldór ítrekar að
frágangurinn fyrir sumarið
verði til bráðabirgða, en
tæknideild Ísafjarðarbæjar
mun óska eftir fjármagni í
verkið á næsta fjárhagsári.
– tinna@bb.is

Edinborgartorg er ekki nema hálfklárað, en
framkvæmdir við gerð þess hófust í fyrrasumar.
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Ásel ehf., styrkt af Impru

Vilja kaupa gömlu slökkvistöðina
Slysavarnardeildin í Hnífsdal hefur sent Ísafjarðarbæ erindi þar óskað er
eftir viðræðum um kaup á gömlu slökkvistöðinni í Hnífsdal sem er í
eigu bæjarins. Tilboð slysavarnardeildarinnar hljóðar upp á 400.000
krónur og lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að tilboðinu yrði tekið. Örn
Elías Guðmundsson sóttist í nóvember á síðasta ári eftir húsnæðinu,
fyrir hönd fyrirtækisins Mugiboogie ehf., en til stóð að húsnæðinu yrði
breytt í hljóðver. Síðan hefur verið fallið frá þeim hugmyndum.

Ritstjórnargrein

Tímamót
Á hátíðisdegi verkalýðsins flutti Pétur Sigurðsson að líkindum sína síðustu ræðu sem verkalýðsleiðtogi, eftir að hafa
leitt samtök verkafólks á Vestfjörum áratugum saman. Þótt
ætla megi að maður komi í manns stað er næsta víst að
verkalýðshreyfingin muni um langt skeið njóta verka Péturs
Sigurðssonar.
Gleðiefni er að Bílddælingar, sem gengið hafa í gegnum
meiri umbrot í atvinnurekstri en flestir aðrir, skulu nú geta
horft bjartari augum fram á veginn. Vonandi verður rekstur
kalkþörungaverksmiðjunnar sá möndull sem til þurfti til
fleiri skref verði stigin til eflingar atvinnulífs á staðnum.
Vestfjarðanefndin, sem forsætisráðherra skipaði til að
fjalla um leiðir til að efla atvinnulíf á Vestfjörðum, komst að
þeirri niðurstöðu ,,að atvinnulíf og búseta á Vestfjörðum
standi nú á ákveðnum tímamótum,“ eins og það er orðað í 47
blaðsíðna afrakstri nefndarinnar. Ennfremur var nefndinni
ljóst að ,,atvinnulíf á Vestfjörðum verður ekki byggt upp í
einu vetfangi né heldur með töfralausnum. Uppbyggingin
verður að eiga sér stað sem þróun á þeim grunni sem fyrir er
og með því að byggja á þeim möguleikum sem aðstæður á
Vestfjörðum bjóða upp á.“ Þá er rétt að árétta að ,,nefndin
telur mikilvægt að stjórnvöld taki nú ákvörðun um áþreifanlegar aðgerðir um stuðning við atvinnu og búsetu á Vestfjörðum sem kæmu til framkvæmda á næstu 5-10 árum.“
Um þetta mætti skrifa langt mál. Þær vangaveltur verða þó
látnar bíða.
Í síðustu viku samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ályktun um skýrslu Vestfjarðanefndarinnar. Í fljótu bragði kann
það að þykja eftirtektarverðast við ályktunina að hún var
samþykkt með fjórum atkvæðum gegn tveimur, þrír bæjarfulltrúar kusu hjásetu. Því fer þó fjarri. Því er spurt: Hvað er
það í samþykktinni, sem birtist á bb.is. 30. apríl s.l., sem olli
ágreiningnum í bæjarstjórninni?
Það vill svo til að í samþykktinni er komið inn á mál sem
ekki er annað vitað en að fullur einhugur sé um meðal Vestfirðinga, en Vestfjarðanefndin tók ekki afstöðu til: Sjálfstæður
háskóli á Ísafirði. Til áréttingar fyrri skrifum BB í háskólamálinu skal ekki á því legið, að það olli miklum vonbrigðum
að háskólinn skyldi ekki fá óumdeilda stuðningsyfirlýsingu
nefndarinnar. Varla er ágreiningur í bæjarstjórninni um
kröfuna um sjálfstæðan háskóla á Vestfjörðum? Greinir
bæjarfulltrúana á um hugmyndirnar um miðstöð pólsiglinga
eða þjónustumiðstöð fyrir A-Grænland, sem Úlfar Ágústsson
hefur haldið á lofti við ekki alltof miklar undirtektir? Um
hvað snýst ágreiningurinn í bæjarstjórn?
Vestfirðingar þurfa á öðru að halda en ósamkomulagi
heimamanna í brýnustu hagsmunamálum þeirra. Það leiðir
ekki til tímamóta í framtíðinni.
s.h.

Á þessum degi fyrir 11 árum

Funklistinn stóreykur fylgi sitt
Funklistinn, listi nemenda úr Framhaldsskóla Vestfjarða,
stóreykur fylgi sitt frá fyrri skoðanakönnun BB sem gerð var fyrir
tveimur vikum, og fær tvo fulltrúa kjörna í nýja sveitarstjórn, fari
kosningar í líkingu við könnun blaðsins sem gerð var síðastliðinn
föstudag. Sjálfstæðisflokkurinn, sem fékk sjö menn kjörna
samkvæmt síðustu könnun, missir einn mann samkvæmt
könnuninni og sömu sögu er að segja af F-lista óháðra, Kvennalista
og Alþýðubandalagsins. Framsóknarflokkurinn fær einn mann
kjörinn samkvæmt könnuninni en Alþýðuflokkurinn er enn úti
kuldanum, þótt mjög tæpt sé á því að efsti maður þess lista, felli
sjötta mann Sjálfstæðisflokksins. Ef aðeins er tekið tillit til þeirra
sem tóku afstöðu í könnuninni á föstudag, fær Alþýðuflokkurinn
7,60% atkvæða, Framsóknarflokkurinn fær 8,80% atkvæða,
Sjálfstæðisflokkurinn 46,40% Funklistinn 17,6% fylgi og F-listi
óháðra, Kvennalista og Alþýðubandalags fær 19,60%.

Verktakafyrirtækið Ásel ehf. fékk á dögunum styrk frá Nýsköpunarmiðstöðinni
Impru. Styrkinn fær Ásel til þróunar á nýrri gerð af gólflögn. Að sögn Skafta
Elíasarsonar, framkvæmdastjóra Ásels, hefur þessi nýja tegund af gólflögn meiri
alhliða möguleika en gólflagnir sem notast hefur við áður. „Þetta er alveg ný tegund
af steypugólflögn, sem er ennþá í þróun hjá okkur. Hún verður líklega í þróun allt
næsta ár.“ Skemmst er að minnast nýrrar tegundar kantsteina sem Ásel hefur hafið
framleiðslu á, og ljóst er að mikil framþróun á sér stað hjá fyrirtækinu.

„Olíuhreinsunarstöð ekki
skilgreind sem stóriðja“
Talsmenn Íslensks hátækniiðnaðar segja olíuhreinsistöð
ekki skilgreinast sem stóriðja
sökum þess að orkunotkun er
ekki mikil og mengun minni
en frá stóriðjuveri eins og álveri. Eins og kunnugt er hefur
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, átt í viðræðum við forsvarsmenn Íslensks hátækniiðnaðar vegna
hugmynda þeirra um að reisa
olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Í bréfi sem hann hefur sent fyrirtækinu segir hann
að Vestfirðingar eigi eftir að
kynna sér skilgreiningu á stór-

iðjum á næstu vikum til þess
að geta tekið afstöðu til málsins.
„Áhersla Vestfirðinga hefur
verið á stóriðjulausan landshluta. Það er sú landnýtingarstefna sem Vestfirðingum hefur þótt áhugaverð út frá þeim
skilyrðum sem hér eru. Slík
stefna útilokar ekki útgerð
stórra skipa, stór fiskiðjuver,
þörungaverksmiðju eða kalkþörungaverksmiðju. Þessi atriði hafa öll verið rædd í tengslum við skilgreiningu á landshlutanum sem stóriðjulausum
og niðurstaðan ávallt verið sú

að með þessari skilgreiningu
væri verið að útiloka orkufrekan þungaiðnað á borð við
álver.“
Bæjarstjóri kynnti óformlega tillögu að byggingu olíuhreinsistöðvar í fjórðungnum
fyrir bæjarráði þann 16. apríl.
„Tillaga um starfsemi myndi
þarfnast 15 MW raforku og
gæti skapað 500 ný störf fyrir
utan afleidd störf er allrar athygli verð. Tilkoma slíkrar
starfsemi yrði mikilvægur
þáttur í því að styrkja enn frekar innviði svæðisins í vegamálum, flugmálum, raforku-

málum og gangaflutningi svo
nokkur dæmi séu nefnd,“ segir
í bréfi Halldórs.
Halldór tekur jákvætt í að
skoða erindi Íslensks hátækniiðnaðar og taka þátt í vinnu er
lúti að hagkvæmnisathugun
eins og staðarvali, skilgreiningu umhverfismála ofl. Segir
Halldór að lögð verði áhersla
á vandaða og óháða upplýsingagjöf fyrir íbúa svæðisins
sem þurfa að hans mati þurfi
að gefa álit sitt á svo stóru
máli í íbúakosningu eða skoðanakönnun áður en endanleg
ákvörðun verði tekin.

Frá Þingeyri.

Íbúaþing á Þingeyri í september
Íbúasamtökin Átak í Dýrafirði ætla að standa fyrir íbúaþingi á Þingeyri í september,
en vonir standa til að þingið
verði árlegur viðburður á
haustin. Þetta kom fram á
stjórnarfundi íbúasamtakanna
fyrir stuttu. Þar kom einnig
fram að aðalfundur samtakanna verður haldinn 22. maí.
Þar munu fara fram almenn
aðalfundarstörf, svo sem
kosning stjórnar og skýrsla

stjórnar. Þá lagði stjórnin
einnig til að skorað verði á
alla íbúa Þingeyrar að taka
þátt í „tiltektardegi“ í þorpinu.
Á fundinum var tekið fyrir
svarbréf Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, við bréfi íbúasamtakanna til bæjarstjórnar í desember þar sem m.a. var spurst
fyrir um atriði eins og Salthúsið, lóðina við Tjörn og við
Íþróttamiðstöðina, Félags-

heimilið, hafnarmál og samskipti bæjarstjórnar við íbúa í
Dýrafirði. „Bréf bæjarstjóra
svarar ýmsum spurningum
íbúasamtakanna en vekur um
leið upp nýjar og aðrar spurningar sem leitast þarf svara
við“, segir á thingeyri.is.
Eftirfarandi atriði voru
einnig á dagskrá fundarins og
fengu mismikla umræðu, misjafna afgreiðslu og eru í mismunandi farvegi innan stjórn-

ar íbúasamtakanna; Bréf frá
mototcrossáhugamönnum í
Dýrafirði. Sumarhús í Dýrafirði. Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar. Fasteignir Ísafjarðarbæjar á Þingeyri. Hækkun
fasteignargjalda í Ísafjarðarbæ. Hækkun rafmagns- og
hitaverð í Ísafjarðarbæ. Leikskólagjöld. Upplýsingaskilti
Vegagerðarinnar við Gemlufallsheiði og Vestfjarðarskýrsla forsætisráðuneytisins.
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Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125,
halldor@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300
eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
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Leitað að framkvæmdastjóra

Guðrún nýr stöðvarstjóri RÚV
Guðrún Sigurðardóttir, fréttamaður, hefur verið ráðin stöðvarstjóri
Ríkisútvarpsins á Ísafirði. Eins og kunnugt er lét Finnbogi Hermannson
forstöðumaður Svæðisútvarps Vestfjarða af störfum eftir 21 ár fyrir
skemmstu. Var þá óvíst hver yrði ráðinn í stöðu hans. RÚV breyttist í
opinbert hlutafélag 1. apríl og samkvæmt heimildum vefsins ríkti um
tíma nokkuð óöryggi hvernig rekstri svæðisstöðvanna yrði hagað eftir
það en hann heyrir nú undir Fréttastofu Útvarpsins.

Bolungarvíkurkaupstaður hefur auglýst eftir framkvæmdastjóra fyrir hinn árvissa Markaðsdags Bolungarvíkur sem haldinn verður 7. júlí. Menningarráð lagði til að úthlutað
yrði 350.000 kr. til verkefnisins og var það samþykkt í bæjarstjórn fyrir stuttu. Markaðsdagurinn er einn af þeim menningarviðburðum sem lifað hefur lengst í Bolungarvík
fyrir utan þorrablót, sjómannadag og svo að sjálfsögðu þjóðhátíðardaginn sjálfan, 17.
júní. Þrátt fyrir að einhver ár í sögu hans hafi hann fallið niður eða verið færður til,
hefur síðustu árin skapast um hann hefð fyrstu helgina í júlí.

Ekkert sem mælir gegn aukinni
olíuskipaumferð kringum Vestfirði
Allt að 80 þúsund tonna
olíuflutningaskip gæti hæglega siglt um Vestfirði án teljandi hættu að mati yfirmanns
vaktstöðvar siglinga hjá Landhelgisgæslunni. Hann segir þó

nauðsynlegt að uppfæra sjókort áður en af reglulegum
siglingum verður. Áætlanir
eru uppi um byggingu olíuhreinsistöðvar í Dýrafirði. Slík
stöð myndi kalla á mikla um-

ferð olíuflutningaskipa.
„Það er ekkert sem mælir
gegn umferð olíuflutningaskipa um Vestfirði,“ sagði Ásgrímur L. Ásgrímsson, yfirmaður vaktstöðvar siglinga

hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við visir.is. „Firðirnir fyrir
vestan eru hreinir, þ.e.a.s segja
í þeim eru engar grynningar,
og þeir eru ekkert óaðgengilegri en firðirnir fyrir austan.“

Ásgrímur segir þó nauðsynlegt að uppfæra sjókort áður
hægt verði að leyfa siglingar
af þessu tagi þar. „Ég gerir
ráð fyrir því að gerðar verði
heilmiklar úttektir eins og gert

var fyrir austan fyrir byggingu
álversins í Reyðarfirði. En mér
sýnist á öllu að svo lengi sem
gætt er fyllsta öryggis ætti umferð olíuskipa um Vestfirði
ekki að vera vandamál.“

Olíuhreinsistöð stangast á við stefnu Fjórðungssambandsins um stóriðjulausa Vestfirði
Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur og framkvæmdastjóri UMÍS ehf. Environice, segir að olíuhreinsistöð sem hugmyndir eru um
að reisa í Dýrafirði hljóti að
teljast til stóriðja, og því stangist áform um byggingu stöðvarinnar á við þá stefnu Fjórðungsþings Vestfirðinga að
Vestfirðir skuli vera stóriðjulaust svæði. Byggir hann niðurstöðu sína á grófum útreikningum á framleiðslumagni og
orkuþörf sem finna má í grein
þar sem hann dregur saman
helstu umhverfisþætti í rekstri
olíuhreinsistöðva.
„Svo virðist sem skiptar
skoðanir séu uppi um það
hvort skilgreina beri umrædda
olíuhreinsistöð í Dýrafirði
sem stóriðju eður ei. Ekki
virðist vera til nein opinber
skilgreining á hugtakinu stóriðja, en í Orðabók Menningarsjóðs er orðið skýrt sem

„verksmiðjuframleiðsla þungavöru í stórum stíl, stórfelld
iðnaðarframleiðsla,“ segir í
greininni.
Í samantekt Stefáns kemur
einnig fram að svifryksmengun frá umræddri stöð gæti orðið á bilinu 85-25.500 tonn á
ári. Svifryk getur haft skaðleg
áhrif á heilsu manna og nægir
í því sambandi að vísa til umræðu síðustu mánuði um svifryk frá umferð í þéttbýli hérlendis. Í svifryki frá olíuhreinsistöðvum er m.a. að
finna þungmálma á borð við
arsenik, kvikasilfur, nikkel og
vanadíum.
„Hafa ber í huga að olíuhreinsistöðvar eru iðnaðarsvæði þar sem gríðarlegt magn
hráefna og framleiðsluvöru er
meðhöndlað. Ferlið sjálft er
mjög orkufrekt og nýtir mikið
af vatni. Starfseminni fylgir
óhjákvæmilega losun úrgangsefna í andrúmsloft, vatn og

jarðveg. Hins vegar hafa miklar framfarir í tækni og stjórnun
stöðva af þessu tagi orðið til
þess að draga mjög úr neikvæðum áhrifum stöðvanna
á umhverfið.

Olíuhreinsistöðvar eru að
sjálfsögðu mismunandi hvað
varðar framleiðslumagn og
tegundir framleiðsluvöru. Í
grófum dráttum er þó alltaf
um svipað ferli að ræða. Þess

vegna eru flestar stærðir varðandi mengun frá venjulegum
rekstri slíkrar stöðvar vel
þekktar. Stærstu frávikin
verða í upphafi nýrrar framleiðslu, eða þegar hafist er

handa við vinnslu úr nýju hráefni, þ.e.a.s. áður en reynsla
er fengin af viðkomandi hráefni eða ferli“, segir í samantektinni.
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Það gladdi mig ...
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Ísland hefur stundum verið kallað land fyrirgreiðslunnar og hefur þótt gott
að þekkja réttu stjórnmálamennina. Albert heitinn Guðmundsson var þar
framarlega í flokki og hafði það fram yfir marga aðra að hann viðurkenndi
þessa staðreynd. Í þeim efnum var hann ekki jafn óskammfeilinn og aðrir sem
ekki vildu kannast við það að kippa mönnum fram fyrir í biðröðinni. Hann
var vinur litla mannsins og hélt því á loft. Vera kann að aðrir en vinir hans hafi
þokast aftur í röðinni þegar vinum var hjálpað.
Lengi var það talið til æðstu gæða að þekkja réttu stjórnmálamennina sem
gátu skaffað þegar mikið lá við. Upp voru settar stofnanir og sjóðir, Byggðastofnun og Byggðasjóður, þar áður Framkvæmdasjóður og fleiri, til að auðvelda mönnum lífið. Réttu tengslin hjálpuðu til við að fá fyrirgreiðslu. Eitt
sinn var allt skammtað á Íslandi og þá var nú gott að þekkja stjórnmálamann
sem kippt gat í spottana þegar mikið lá við. Fræg er sagan af því þegar Hermann Jónasson fékk úthlutað jeppa á nafni bónda sem leigði jörð af honum
í Borgarfirði. Steingrímur Hermannsso svaraði því einu sinni í útvarpi að
svona hafi lífið verið og þetta hafi verið eina ráðið til þess að fá jeppa af því
þeim var úthlutað og ekki til nóg fyrir alla. Þar er kjarni málsins.
Þegar heimsins gæði eru ekki nóg til þess að allir fái af þeim sem vilja þarf
að minsta kosti í hinum vestræna heimi skiljanlegar og vel ígrundaðar reglur
til að deila þessum takmörkuðu gæðum út. Eitt sinn réðu alþingismenn miklu

um það hverjir fengu lán í viðskiptabönkum. Hver myndi vilja slíkt í dag?
Vonandi enginn. Einhverjir vilja sjálfsagt taka upp þennan hátt. En þeir
hljóta að vera fáir. Upplýst nútímafólk sættir sig ekki við þess háttar afgreiðslumáta. Í dag getur hvr sem er gengið inn í banka og hlotið málefnalegt
mat eftir skýrum reglum um það hvort hann sé hæfur að mati bankans til að
fá þar lán. Ætli ungt fólk á Íslandi vilji breyta þessu til fyrra horfs sem gilti
fyrir þremur áratugum og fyrr? Svarið er örugglega nei.
Nokkuð hefur verið fjallað um úthlutun réttinda sem mörgum eru mikilvæg
að undanförnu. Íslenskur ríkisborgararéttur er dýrmætur og um það með
hvaða hætti aðrir en íslenskir ríkisborgarar öðlast hann, gilda reglur sem
færðar hafa verið í lög. Ung stúlka af erlendu bergi brotin, sem er unnusta
sonar umhverfisráðherra fékk þennan rétt afhentan með lögum frá Alþingi
um daginn. Hún var tekin fram yfir aðra sem líka vildu en fengu ekki. Að
sjálfsögðu hefur hugsandi fólk staldrað við og spurt hvort þetta sé eðlilegt.
En það getur tæpast verið svo. Alþingi þar að setja í lög reglur sem það getur
farið sjálft eftir en ekki hafa óljósa heimild sjálfu sér til handa til að gera undantekningar frá lögum, sem þar voru sett. Það er hinn stærsti þáttur þessa
máls. Óheppilegt var að maður nátengdur umhverfisráðherra fengi ríkisborgararétt á þannan hátt. En skiljanlegt var að umhverfisráðherra væri glaður. Málið var henni bæði tengt og skylt.
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9 milljarðar umfram áætlun er ekki niðurskurður!

Margt hefur verið rætt og
ritað um framkvæmdir ríkisins á liðnum árum og ekki allt
mjög nákvæmt eða sannleikanum samkvæmt. Stjórnarandstaðan hefur klifað á því
að ríkissjóður hafi sí og æ
frestað framkvæmdum hér og
þar, ekki síst á sviði samgöngumála. Staðreyndin er
hins vegar sú að mun meira fé
hefur verið lagt til uppbyggingar í vegakerfinu en áætlanir
gerðu í upphafi ráð fyrir.
Allt frá árinu 2003 og til
ársins 2008 verða lagðir 9,2
milljarðar króna til vegamála
umfram það sem áætlanir
gerðu ráð fyrir. Aðeins á árinu
2005 var framlagið lækkað
um 1,4 milljarða þegar gripið
var til tímabundinnar frestunar
verkefna í tvö ár. Þau framlög
skila sér tilbaka í ár og á næsta
ári. Árið 2003 var framlagið í
heild aukið um 2,9 milljarða

króna, árið eftir um milljarð,
árið 2006 um milljarð, í ár um
2,1 milljarð króna og á næsta
ári verður framlag til vegamála 3,6 milljörðum króna
umfram það sem áætlanir
gerðu ráð fyrir.
Á kjörtímabilinu hefur verið hrundið í framkvæmd umfangsmiklum vegaframkvæmdum og umbótum víða um
landið og skulu þær helstu
taldar upp hér:
· Lokið var við tvenn jarðgöng, Fáskrúðsfjarðargöng og
göngin undir Almannaskarð.
Á síðasta ári var hafin gerð
Héðinsfjarðarganga og í ár
hefst undirbúningur vegna
Óshlíðarganga.
· Hafin var tvöföldun Reykjanesbrautar og er hún nú langt
komin ásamt gerð mislægra
vegamóta og gatnamóta. Verkinu á samkvæmt áætlun að
ljúka á næsta ári en mögulegt

er að verktakinn geti lokið því
í ár.
· Vesturlandsvegur hefur
verið breikkaður á löngum
kafla gegnum Mosfellsbæ og
byggð mislæg gatnamót.
· Hringvegurinn um Stafholtstungur hefur verið endurnýjaður á löngum kafla.
· Kolgrafafjörður hefur verið þveraður sem hefur haft í
för með sér mikla samgöngubót.
· Vegurinn um Svínadal
hefur verið endurbyggður.
· Miklar framkvæmdir hafa
staðið yfir á Djúpvegi og Vestfjarðavegi og umfangsmiklum áföngum verður náð þar á
næstu tveimur árum.
· Nýr vegur hefur verið lagður milli Sauðárkróks og Skagastrandarvegar, Þverárfjallsvegur, og verður það verk
langt komið á þessu ári.
· Nýr vegur var lagður fyrir

Tjörnes.
· Ný brú byggð yfir Þjórsá
við Þjórsártún.
Af þessari upptalningu má
sjá að ýmislegt hefur verið
gert. Staða ríkisfjármála er
góð og þess vegna eru uppi
metnaðarfullar áætlanir um
framkvæmdir næstu ár. Þau
framlög ná ekki síst til samgöngumála og er þar af nógu
að taka. Framkvæmdir við
Sundabraut munu hefjast,
unnið verður að breikkun á
köflum Suðurlandsvegar og
Vesturlandsvegar út frá höfuðborginni og akstursstefnur
aðskildar, nýr vegur verður
lagður um Arnkötludal, nýr
kafli lagður á Vestfjarðavegi
milli Þorskafjarðar og Kollafjarðar, Útnesvegur endurnýjaður, kaflar á Fróðárheiði endurnýjaðir, Hringvegur fyrir
botni Hrútafjarðar endurnýjaður, Hringvegur um Norður-

árdal í Skagafirði endurnýjaður, Dettifossvegur endurnýjaður að stórum hluta, lagður nýr vegur um sunnanverða
Melrakkasléttu, Hófaskarðsleið og þannig mætti áfram
telja. Sé litið á vegaframkvæmdi á Vestfjörðum einum saman er áætla að verja
tæpum 10 milljörðum króna
í framkvæmdir á árunum
2007-2010.
Fyrir utan þessar umfangsmiklu framkvæmdir vil ég sérstaklega geta þess að meira fé
verður lagt í umferðaröryggisaðgerðir á árunum 2007 til
2010 samkvæmt umferðaröryggisáætlun eða alls 1.760
milljónir króna. Mestum hluta
þess fjármagns er varið í að
kaupa fleiri eftirlitsmyndavélar og búnað fyrir lögreglu og
efla eftirlit hennar svo og til
þess að bæta umhverfi vega
þar sem umferð er mikil og

Sturla Böðvarsson.
hætt hefur verið við slysum.
Af þessu má hverjum manni
ljóst vera að í engu hefur verið
slakað á framkvæmdum í
vegamálum á síðustu árum og
það verður heldur ekki gert á
næstu árum. 9 milljarða króna
umfram áætlanir er því ekki
niðurskurður á framkvæmdafé – það liggur í augum uppi.
Fjármunir eru fyrir hendi,
verkefnin eru næg og vilji
þjóðarinnar er að halda áfram
stórátaki í vegamálum.
– Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra. Höfundur skipar 1. sætið á lista
Sjálfstæðisflokksins
í NV-kjördæmi.

Stórátak í uppbyggingu
ferðaþjónustu á Vestfjörðum
Vinstri græn hafa lagt fram
og kynnt tillögur um að hefja
skuli stórátak til uppbyggingar á grunnstoðum sjálfbærrar
ferðaþjónustu í Norðvesturkjördæmi og verja til þess umtalsverðu fjármagni ár hvert
næstu fimm árin. Við höfum
bent á að Vestfirðir státa af
fjölbreyttri náttúru og lífríki
sem laðar nú þegar til sín sí-

vaxandi fjölda ferðafólks og
jafnframt sé að finna í landshlutanum fjölmarga merka
sögustaði sem ekki eiga sína
líka annarsstaðar. Með slíku
átaki væri rækilega tekið á og
greidd leið Vestfirðinga sem
sameinast hafa um það markmið að stórefla ferðaþjónustu
sem atvinnuveg á Vestfjörðum.

ÍSAFJARÐARBÆR AUGLÝSIR
EFTIR DAGFORELDRUM Á SKRÁ
Ísafjarðarbær óskar eftir dagforeldrum á skrá. Mikil brýn þörf eru fyrir
fleiri dagforeldra. Áhugasamir hafi
samband við leikskólafulltrúa fyrir
nánari upplýsingar. Um leyfisveitingar fer samkvæmt reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum.
Umsóknir skulu berast til Sigurlínu
Jónasdóttur, leikskólafulltrúa Skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskólafulltrúi veitir nánari upplýsingar í
síma 450 8000, netfang: leikskola
fulltrui@isafjordur.is.
Leikskólafulltrúi Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar

Hin svarta þokumóða sjávarútvegsráðherra
Það var hins vegar athyglisvert að heyra þingmenn Sjálfstæðisflokksins af Vestfjörðum tala niður til ferðaþjónustunnar og þeirra sem í henni
starfa. Einar K. Guðfinnsson
fyrrverandi formaður Ferðamálaráðs ritaði pistil um svarta
þokumóðu ferðaþjónustunnar
á Vestfjörðum á heimasíðu
sína fyrir skömmu.
Þar sagði hann um tillögur
mínar um stórátak í stuðningi
við uppbyggingu ferðaþjónustu á Vestfjörðum, m.a í sjóstangaveiði náttúrskoðun ofl:
„Þau áttu það sameiginlegt að
vera tillögur, semsé að vera
tillögur um atvinnutækifæri
sem skapa myndu störf fáeina
mánuði á ári. Hvað íbúar Vestfjarða eiga svo að gera hinn
hluta ársins var hinsvegar í
svörtustu þokumóðu...vinna í
þrjá mánuði á ári, en frí í 9!!!“

kom fram að um 1500 sjóstangaveiðimenn eru væntanlegir til Vestfjarða í sumar á
vegum fyrirtækisins Hvíldarkletts á Suðureyri sem tekur
nú í fyrsta sinn á móti slíkum
hópum. Þá eru ótaldir þeir sem
koma á vegum annarra aðila.
Elías segir þetta flotta innspýtingu í samfélagið fyrir
vestan. Helstu kröfurnar hjá
sjóstangaveiðimönnum eru
þær að vera í litlu sjávarþorpi,
búa í einbýli og vera í göngufæri við þjónustu og að sjálfsögðu höfnina. Á kynningu á
ferðaþjónustu á Vestfjörðum
fyrir skemmstu lýstu fulltrúar
þeirra möguleikum svæðisins
en bentu á að efnhagsstefna
stjórnvalda væri þeim mjög
andsnúin, himinháir vextir,
verðbólga og þensla annarsstaðar í samfélaginu, skert
samkeppnisstaða í samgöngum, flutningskostnaði, hátt
raforkuverð o.fl. gerði þeim
erfitt um vik. Það þyrfti öflugan grunnstuðning við greinina.

Vestfirðingar
hafa trú á ferðaþjónustunni sem
atvinnugrein

Vonbrigði með
skýrslu s.k.
Vestfjarðarnefndar

Það kveður við annan tón
hjá Elíasi Guðmundssyni
framkvæmdastjóra Hvíldarkletts þegar talað er um möguleika ferðaþjónustunnar á
Vestfjörðum. Í fréttum sjónvarps 22. apríl síðastliðinn

Það hafa margir orðið fyrir
vonbrigðum með skýrslu
Vestfjarðarnefndar s.k. sem
skilaði af sér á dögunum. Enda
skýrslan samin á síðustu dögum ríkisstjórnar sem setið hefur samfleytt í 16 ár og er í

sjálfu sér ekki merkilegt
plagg. Dugleysi ríkisstjórnar
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks talar sínu máli
en stefna hennar hefur beinlínis verið aðför að byggð og
atvinnulífi á Vestfjörðum.
Fólksfækkun og skerðing
tekna á undanförnum árum
talar sínu máli. Það þarf fullkomna hugarfarsbreytinu hjá
stjórnvöldum ef snúa á þessari
þróun við, segir Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í bréfi til okkar þingmanna.

Nóg komið af
skýrslum, við
þurfum aðgerðir
„Vestfirðir verða ekki byggðir upp á grundvelli skýrslu
opinberrar nefndar“ segir í forystugrein Morgunblaðsins 19.
apríl sl. Bragð er að þá barnið
finnur. Í stað aðgerða valdi
ríkisstjórnin að setja saman
enn eina skýrsluna, slá umræðunni á dreif, smjörklípuaðferðin kallaði Davíð Oddsson það þegar menn reyna að
draga athyglina frá erfiðum
málum með slíkum hætti.
Vissulega eru margir góðir
hlutir nefndir í skýrslunni en
Vestfirðingar þurfa aðgerðir.
Morgunblaðið gagnrýnir stjórnarþingmennina og ráðherrana
harðlega en tekur undir þær
áherslur sem við í Vg höfum
haldið fram og barist fyrir.
„Grundvöllurinn að byggð

Jón Bjarnason.
á Vestfjörðum er fiskurinn og
nálægð byggðanna við auðug
fiskimið.“ Það er þessi auðlind
sem Vestfirðingar eiga að
njóta forgangsréttar til. Og
eins og tekið upp úr stefnuskrá
Vinstri grænna heldur Morgunblaðið áfram: „Vestfirðir
sem ferðamannasvæði eru
vannýtt auðlind. Það á við um
alla Vestfirði en alveg sérstaklega Djúpið sjálft, Jökulfirðina, Hornstrandir og norður
Strandir.“ Ég vil bæta við:
Reykhólar, Barðströnd, Látrabjarg, - já Suðurfirðirnir allir.
Ef Vestfirðingar fá að njóta
auðlinda sinna til lands og
sjávar og jafnréttis í ytri aðstæðum ásamt öflugum bakstuðning stjórnvalda er hægt
að snúa vörn í sókn á Vestfjörðum. Það þarf að skipta
fullkomlega um hugarfar hjá
stjórnvöldum og það verður
aðeins gert með því að skipta
um ríkisstjórn. Við Vinstri
græn höfum kynnt aðgerðaáætlun okkar í atvinnu-, byggðaog samgöngumálum. Við ætlum að ganga í verkin og það
gerum við með þínum stuðningi.
– Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri grænna
í NV-kjördæmi.
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Laufey hættir hjá SVest

Reynir Torfa sýnir í Einarshúsi

Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra
á Vestfjörðum lætur af störfum 30. júní nk. Laufey hefur verið ráðin
framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu Suðurlands og hefur störf þar 1.
júlí. „Laufey hefur starfað hjá Svæðisskrifstofu Vestfjarða í 16 ár og á
þeim tíma hefur mikið og framsýnt starf verið unnið, meðal annars í
búsetu málum fatlaðra, atvinnuþróun, í málefnum geðfatlaðra svo fátt
eitt sé nefnt“, segir í frétt á vef Svæðisskrifstofunnar.

Reynir Torfason opnaði sýningu á um 30 verkum í Einarshúsi í Bolungarvík á verkalýðsdaginn 1. maí nk. Málverkin eru máluð með akrýl og olíu á striga. „Reynir byrjaði að
mála um fimmtugsaldur en hefur alla tíð rissað myndir og teiknað og man hann ekki eftir
sér öðruvísi en síteiknandi. Reynir er sjálfmenntaður og málar eftir eigin innsæi en hefur
þó orðið fyrir áhrifum frá hinum og þessum og segist áhrifagjarn og hrífast af mörgu“,
segir í frétt á vikari.is. Þetta er 14 einkasýning Reynis en hann hefur tekið þátt í 12
samsýningum hér vestra. Sýningin mun standa fram yfir sjómannadag.

Kaffihús og
sögusýning
opna í Súðavík
Til stendur að opna kaffihús
ásamt sögusýningu í samkomuhúsinu í Súðavík. Súðavíkurhreppur skrifaði á dögunum undir samning á leigu á
samkomuhúsinu í sumar, en
húsið var nýverið gert upp og
þykir hið glæsilegasta. Það er
Rúna Esradóttir sem mun reka
kaffihúsið. „Ég var að fá senda
kaffivél frá Kaffitári, en ég
leigi hana af þeim. Ég leigi
líka kvörn til að mala kaffi og
fæ kaffi hjá þeim. Mig hefur
alltaf dreymt um að gera eitt-

hvað svona, og fannst tími til
að hætta að tala um draumana
og fara að framkvæma þá,“
sagði Rúna í samtali við blaðið.
Hún stefnir að því að opna
kaffihúsið um miðjan maí, og
hafa opið alla daga í sumar.
Rúna segist vilja að yfirskrift
kaffihússins verði Gamalt og
íslenskt, en fyrir utan úrvalskaffi stefnir Rúna að því að
bjóða upp á heimalagað bakkelsi, döðlubrauð og lummur.
Rúna tekur fram að kaffihúsið

Vilborg Arnarsdóttir við eitt smáhýsanna.

STAÐA SÉRKENNSLUSTJÓRA VIÐ
LEIKSKÓLANN SÓLBORG Á ÍSAFIRÐI

Leikskólinn Sólborg auglýsir lausa
stöðu sérkennslustjóra við leikskólann. Um er að ræða 87,5% starf.
Sólborg er fjögurra deilda skóli með
börn á aldrinum 1-6 ára.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björk
Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma
456 3185, netf: solborg@isafjordur.is.

sé ekki síst hugsað fyrir ferðalanga sem geta komið við á
leiðinni inn Djúpið og gripið
með sér kaffi í götumáli.
Sögusýning í eigu Súðavíkurhrepps verður einnig sett
upp í félagsheimilinu í sumar.
Á sýningunni verður eitt og

Rúna Esradóttir fær lyklana að samkomuhúsinu afhenta.
annað sem sýnir sögu byggðar fyrirhugað er að vera með sérí Álftafirði. Í vetur var t.d. stakar myndasýningar á kaffirætt við alla íbúa Súðavíkur húsinu í sumar. Einnig hefur
og fleiri sem hafa yfir gömlum athafnakonan Vilborg Arnmyndum að ráða, sem tengjast arsdóttir unnið að endurgerð
búsetu og atvinnulífi í Súða- tíu smáhýsa sem eru nákvæmvík á árum áður. Afrit var tek- ar eftirlíkingar af löngu horfnið af um 1000 myndum og um húsum úr Súðavík. Húsin

voru smíðuð af Auðuni Árnasyni á árunum 1970-1990, en
afkomendur hans gáfu Raggagarði húsin haustið 2005.
Þeim húsum verður komið
upp í samkomuhúsinu til sýnis.
– tinna@bb.is

Rekstrartekjur Súðavíkurhrepps 141,6 milljónir
Rekstrartekjur Súðavíkurhrepps og stofnana hans voru
141,6 milljónir króna á síðasta
ári. Þetta kemur fram í ársreikningum hreppsins og
stofnana hans sem afgreiddir
voru til fyrri umræðu hreppsnefndar í gær. Rekstrargjöld
voru 143.2 milljónir og rekstrarniðurstaða var neikvæð um
1,6 milljónir.
Afskriftir A og B hluta voru
kr. 9,9 milljónir og fjármagns-

tekjur umfram fjármagnsgjöld
voru samtals 6,3 milljónir.
Rekstrarniðurstaða A og B
hluta var því neikvæð um kr.
5,2 milljónir. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 2006 nam
611,3 milljónum., en eigið fé
A hluta var kr. 630,3 milljónir.
Tillaga um að vísa ásreikningi
fyrir árið 2006 til seinni umræðu var samþykkt samhljóða.
– thelma@bb.is

Súðavík.

Aðalskipulagi Þingeyrar breytt
Tillaga að breyttu aðalskipulagi Þingeyrar fyrir
árin 1985-2005 hefur verið
auglýst með áorðnum breytingum. Tillagan tekur til
breytinga á svæði norðvestan við enda Hlíðargötu og
ofan við miðbæ Þingeyrar.

Svæðið breytist úr svæði fyrir
íbúðabyggð í svæði fyrir
verslunar- og þjónustusvæði.
Megin markmið með breytingu á aðalskipulaginu er að
skapa svæði fyrir útleiguhús
nálægt hafnarsvæðinu. Samtímis breytingu á aðalskipu-

lagi er auglýst deiliskipulagstillaga sem gerir ráð fyrir lengingu á Hlíðargötu um 25 metra
til norðvesturs og lóðum fyrir
10 útleiguhús.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athuga-

semdir við aðalskipulagsbreytingartillöguna og deiliskipulagstillöguna. Frestur til
að skila inn athugasemdum er
til þriðjudagsins 5. júní 2007.
Skriflegum athugasemdum
skal skila á bæjarskrifstofur
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýslu-

húsinu Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest
teljast samþykkir henni.
Tillagan verður til sýnis í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði til
þriðjudagsins 22. maí 2007.

Tillögur að breyttu
aðalskipulagi Þingeyrar
hefur verið auglýst.
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„Ný tækifæri birtast gjarnan þegar staðið er á krossgötum og það er okkar
að koma auga á þau og grípa. Það þarf að hlúa vel að frumkvöðlum og bjartsýnu fólki. Hlutverk sveitarstjórna er að gera ramma og áætlanir sem eru
öllum kunnar en bregðast síðan við óvæntum uppákomum þess á milli. Gagnsæ stjórnsýsla skiptir öllu máli þegar byggja skal upp og snúa vörn í sókn.“

Hjólin snúast í Bolungarvík
Grímur Atlason tók við bæjarstjórastöðunni í Bolungarvík í ágúst í fyrra.
Margt hefur á daga hans drifið síðan
hann flutti með konu sinni, Helgu Völu
Helgadóttur og börnum þeirra í friðsæla
Víkina. Grímur er þroskaþjálfi að mennt
og starfaði lengi sem slíkur bæði á Íslandi
og í Danmörku. Hann rekur fyrirtækið
Austur Þýskaland, sem er umboðsstofa
fyrir tónlistarmenn. Þrátt fyrir að sinna
ábyrgðarsömu starfi bæjarstjórans hefur
Grímur alltaf sinnt ástríðu sinni sem er
tónlist. Skömmu eftir komu sína vestur
stofnaði hann hljómsveit með félögum
sínum, Grjóthrun í Hólshreppi, sem
hefur komið víða fram á stuttum ferli.
Grímur var boðinn velkominn í Ástarvikunni í Bolungarvík, árvissri hátíð með það að
markmiði að hvetja Bolvíkinga til þess að fjölga sér, en
það vakti einmitt mikla athygli
þegar greint var frá því í fjölmiðlum að Grímur myndi fá
verðlaun nái hann að fjölga
bæjarbúum á meðan hann situr í bæjarstjórastólnum. Það
er ef til vill ekki að undra að
það skuli vera í ráðningarsamningum enda hefur Bolvíkingum fækkað um 16,5%
síðan 1997. Grímur segir samt
enga uppgjöf vera að finna í
Bolungarvík heldur ríki þar
ákveðin bjartsýni og kraftur.
Bæjarins besta leit yfir farinn
veg með bæjarstjóranum og
ræddi m.a. við hann um jarðgangnagerð, íbúaþing og tónlistina.
–Þetta hefur verið viðburðaríkur vetur í Bolungarvík.
„Já, það hefur ýmislegt
gerst á Vestfjörðum. Það er
bara eins og í lífinu, það gerist
yfirleitt allt í einu þegar eitthvað gerist. Það er kannski
rólegt í einhvern tíma en svo
er hrint af stað atburðarás sem
leiðir til annarra atburða,
svona nokkurs konar dómínóáhrif.“
– Og það er meira framundan, er það ekki?
„Jú, það er ýmislegt framundan eins og allar framkvæmdirnar sem við í Bolungarvík erum að bíða eftir. Þær
framkvæmdir sem búið er að
samþykkja eru snjóflóðavarnargerð, jarðgöng og endurnýjun brjótsins en engin af þeim
er farin af stað eða komnar í
útboð. Fyrirhugað er þó að
bæði framkvæmdir við höfnina og snjóflóðavarnir hefjist
í sumar og vonandi tekst að

byrja á göngunum i haust.“
– Hvernig leggjast fyrirhugaðar framkvæmdir í bæjarbúa?
„Ég held að bæjarbúar fagni
því flestir að það séu farin að
snúast þessi hjól enda hafa
þeir beðið lengi eftir því og
verið mjög þolinmóðir, meira
en kannski góðu hófi gegnir.
Eins og allir vita hefur ekki
verið mikil sveifla í framkvæmdum hér vestra miðað
við önnur landsvæði, og þenslu þekkja Vestfirðingar aðeins af afspurn.“
– Finnst þér bæjarbúar vera
bjartsýnir vegna þessa?
„Það er reyndar dálítið tvíbent. Það er ákveðin bjartsýni
í Víkinni og maður sér fólk
t.d. vera gera upp húsin sín
sem er oft merki um það að
það horfi fram á veginn. En
það er margt í umhverfinu sem
veldur óöryggi. Fyrirtæki eru
að sameinast og hagræða sem
aftur hefur áhrif á atvinnuástandið. Staða mála í Bakkavík setur ákveðið strik í reikninginn. Það er því óöryggi í
bland við ákveðna bjartsýni.
Ef ég þekki Bolvíkinga rétt
þá spýta menn í lófana og
halda áfram. Bæjaryfirvöld
eru að fara yfir framkvæmdaáætlanir sínar með það fyrir
augum að flýta því sem hægt
og auka þannig eftirspurn eftir
vinnuafli í sveitarfélaginu.
Það er engin uppgjöf hér, ég
upplifi ákveðinn kraft í samfélaginu.“

Megum ekki tapa
vestfirsku gæðunum
– Hvernig kanntu svo við
þig í Bolungarvík?
„Ég kann ljómandi vel við
mig í Bolungarvík. Það er

mjög gott að vera hér og mér
finnst það hafa beðið mín í
dálítinn tíma að koma vestur.
Þegar ég kom í fyrsta sinn til
Vestfjarða var eitthvað inni í
mér sem sagði mér leið mín
ætti eftir að liggja þangað. Ég
ræddi það meira að segja við
konuna mína að ég gæti alveg
hugsað mér að flytjast vestur.
Það er eins og maður sjái oft
framtíðina pínulítið fyrir. Ég
fann það á mér að ég myndi
koma hingað einhvern tímann
á lífsleiðinni. Mér finnst frábært að ég hafi gert það á
meðan börnin mín eru svona
ung. Dóttir mín byrjaði hér í
skóla og það mun strákurinn
minn gera líka. Eldri börnin
okkar hafa komið og heimsótt
okkur og öllum líður mjög
vel hér.
Þetta eru einmitt kostir
Vestfjarða sem gleymast oft í
umræðunni um samgöngur og
allt sem við viljum fá bætt.
Við gleymum raunverulegu
ástæðunni fyrir því að fólk
býr hér en það eru ákveðin
gildi sem eru hér til staðar.
Þegar maður býr á stærri
svæðum finnur maður að það
vantar gæði sem hér er að
finna. Þetta er höfuðástæðan
fyrir því að ég bý hér. Ekki
bara að ég hafi fengið þessa
vinnu heldur að hér er ákveðinn lífstíll sem hentar mér og
fjölskyldunni.“
– Sem er þá eftirsóknarverður eftir að hafa verið í
lífsgæðakapphlaupinu sem
ríkir á höfuðborgarsvæðinu?
„Ég held að hann sé eftirsóknarverður fyrir suma. Það
er ekkert endilega verra á búa
á stærri stöðunum enda hefur
allt sitt kosti og galla, en við
sem búum hér við friðsælli
kjör megum ekki slá af kröfunum heldur. Við verðum
halda áfram að leita þess
réttlætis sem við eigum svo
sannarlega skilið því það þarf
að bæta úr mörgu hér. En jafnframt eigum við ekki að dylja
það að það eru ákveðin gæði
sem við höfum en stórborgarbúarnir ekki. Maður þarf bara
að gera sér grein fyrir hvað
það er. Það er hætt við því að
þegar maður er alltaf að tala
um hversu ljótur og leiðinlegur maður er þá fer maður að
trúa því og gleymir því að í
manni eru eiginleikar sem eru
eftirsóknarverðir. Eins hafa
Vestfirðir eiginleika sem fólk
sækir í og við megum ekki
tapa þeim.“

Átti að reyna
fjölga Bolvíkingum

–Þegar þú settist í bæjarstjórastólinn var þér heitið
verðlaunum ef þú myndir ná
að fjölga bæjarbúum og nú
virðist ástarvikan á síðasta ári
hafa borið árangur, hvernig er
útlitið fyrir að þú fáir verðlaunin?
„Það er mjög skemmtilegt
bragð til fanga athygli fjölmiðla að setja svona klausu
fram, en reyndar verð ég að
játa það að þetta var í samningi
bæjarstjórans sem var á undan
mér og ég skrifaði bara undir
þetta án þess hugsa út í það
mikið nánar. Um er að ræða
einhverja tugi eða hundruð og
eins og fólk veit er það kannski
ekkert sérstaklega raunhæft,
en þetta var í samningnum.
Og þetta fór svona ljómandi
skemmtilega í fólk og hefur
fylgt mér æ síðan sem eitthvað
sérstakt ákvæði sem ég hafi
fengið. Fólk túlkar það oft á
klúran hátt en líka bara á þann
hátt sem það vill.“
– Það hefur allavega vakið
athygli.
„Já og það er kannski það
sem skiptir máli, að vera svolítið lifandi og skemmtileg og
láta á okkur bera.“

Öflugt tónlistarlíf
í Bolungarvík
– Nú hefur það verið skemmtileg aukaverkun af því að
þú varst ráðinn sem bæjarstjóri að tónlistarlíf bæjarins
hefur verið mjög ríkt á undanförnum mánuðum. Þjóðþekktir og meira að segja heimsþekktir listamenn hafa sótt
Bolungarvík í meira mæli en
ella, er það út frá þínum áhrifum?
„Það má nú ekki gleyma
því að í Bolungarvík hefur
verið mjög öflugt tónlistarlíf í
mörg ár. Að tónlistarskóli sé
starfandi í svona litlum bæ er
alveg magnað, og að auki eru
tveir tónlistarskólar á Ísafirði
en tónlistarlíf á öllu svæðinu
hefur verið mjög fjölbreytt og
skemmtilegt. Það hefur verið
gaman að fylgjast með því
alveg frá því að maður var
patti. Hver man ekki eftir
hljómsveitinni Kan? Hún kom
nú úr Bolungarvík.
En jú, en skal alveg játa það
að ég hef rætt við tónlistarfólk
og reynt að fá það til þess að
koma. Ég hélt tónleika í Bolungarvík fyrst fyrir tveimur
árum með Emiliu Torrini í
Víkurbæ. Þá kynntist ég fólkinu hér og komst að raun um
að það var þyngra í vogum þá

að halda tónleika á Ísafirði.
Ég ætlaði fyrst halda þá þar
en það var erfiðara og leitaði
því næst til Bolungarvíkur og
úr því urðu þessir fínu tónleikar sem viðstaddir munu aldrei
gleyma.
Það þarf ekkert allt að gerast
á sama punktinum, þó að
megnið af hlutunum gerist á
Ísafirði þá erum við líka hérna
allt um kring. Og sem dæmi
má taka að á meðan Vagninn
var og hét var þar að finna
mesta lifandi tónlistarlífið á
Vestfjörðum.
Í Víkinni er mikið búið að
vera að gerast og auðvitað
reyni ég ef ég get það fyrir
bæinn minn og svæðið allt að
stuðla að auknu tónleikahaldi.
Þeir tónleikar sem ég hef haldið hef ég eingöngu gert í þeim
tilgangi en fyrirtækið Austur
Þýskaland er í smá pásu hvað
þetta varðar.“

Tónelsk fjölskylda
– Þú stofnaðir líka hljómsveit stuttu eftir komu þína til
Bolungarvíkur, ekki satt?
„Jú, jú það er náttúrulega
örlög hvers manns að stofna
hljómsveit ef hann getur það.
Það hefur verið þannig í mínu
lífi að hvar sem ég er hef ég
verið meðlimur í eins og einni
hljómsveit.
Konan mín fór líka í hljómsveit og hef ég mjög gaman af
því. Mér leist nú reyndar ekkert á blikuna fyrst þegar hún
tók upp bassagítarinn og vissi
varla hvernig hann ætti að
snúa. Hún náði ekki tóni úr
gítarnum fyrir fjórum mánuðum en spilaði svo á Aldrei fór
ég suður á páskunum. Ég bara
hálfskammaðist mín, hef spilað á bassa á síðan á síðustu
öld en hún þrjá mánuði. Ég sá
þá að hæfileikarnir liggja hjá
henni“, segir Grímur glettinn.
– Þannig að öll fjölskyldan
blómstrar í Bolungarvík.
„Já, engin spurning. Svo er
sonur minn fjögurra ára og er
að læra á trommur. Dóttir mín
er að læra á blokkflautu. Það
er einmitt kosturinn við smæðina að maður tekur meira þátt
í hlutunum. Í Reykjavík var
þetta alltaf svo mikið vesen,
maður þurfti að leita hluti uppi
og það eru biðlistar. Hér er
þetta mun aðgengilegra.“
Þú ert Vestfirðingur er það
ekki?
„Jú, ég er reyndar Vestfirðingur lengra aftur en dvöl mín
í Bolungarvík segir til um.
Forfeður mínir komu norðan

af Ströndum og enduðu í
Súðavík. Þar fæddist pabbi og
langafi minn Grímur Jónsson
var þar útgerðarmógúll á fyrri
hluta síðustu aldar. Afi minn
hét Magnús. Ég er því sannarlega Vestfirðingur langt aftur
í ættir. Benedikt Hermannsson
bróðir Jóns Valgeirs Hermannssonar langalangafa míns
sendi sínar niðjar m.a. til Bolungarvíkur, þannig að ég
sæmilega ættstór hér í Víkinni,” segir Grímur brosandi.

Nálægð og náttúra
– Íbúaþing Bolvíkinga var
haldið í febrúar, og þótti
heppnast mjög vel, og það
voru margar skemmtilegar
hugmyndir sem þarna komu
fram.
„Já, þetta var mjög lifandi
og gott þing. Við vorum á
dögunum að fara yfir samantekt frá íbúaþinginu sem nú er
orðin aðgengileg öllum sem
áhuga hafa. Við erum núna að
vinna tillögur úr því.
Eitt af því sem lögð var
áhersla á þinginu var að bæta
aðkomu og móttöku innflytjenda á svæðið og til Bolungarvíkur. Við erum vinna í því
núna og við höfum gert samning við félagsmálaráðuneytið
varðandi þetta.
Tillögurnar á að setja í verkefnalistann hjá bæjaryfirvöldum og láta þær verða að veruleika, en ekki að halda þing til
þess að gera ekki neitt. Síðan
fór stór hluti af því sem fram
kom á þinginu inn í aðalskipulag sem verið er að vinna núna.
Leikurinn var til þess ætlaður
að íbúar gætu sagt sína skoðun
á bænum sínum. Það mun svo
koma fram í tillögu að aðalskipulagi sem lögð verður
fram fyrir íbúa. Þá geta þeir
metið það að þeir hafi tekið
beinan þátt í að gera aðalskipulagið í stað þess að bara
einhverjir nefndarmenn hefðu
gert það.
Svo komu líka fram alveg
stórkostlegar hugmyndir eins
og kláfur upp á Bolafjall og
Crazy town og þess háttar.
Góður hluti þátttakenda voru
börn og ungmenni og þau
höfðu mjög skemmtilega og
góða sýn á Bolungarvík. Þau
sögðu manni hver hin raunverulegu gæði staðarins eru.
Þau töluðum mikið um náttúruna og nálægðina. Þetta er
einmitt það sama og manni
sjálfum finnst án þess að gera
sér grein fyrir því. Börnin sjá
þetta mun skýrar“, segir Grímur.
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„Fyrirtæki eru að sameinast og hagræða sem aftur hefur áhrif á atvinnuástandið. Staða mála í
Bakkavík setur ákveðið strik í reikninginn. Það er því óöryggi í bland við ákveðna bjartsýni. Ef
ég þekki Bolvíkinga rétt þá spýta menn í lófana og halda áfram. Bæjaryfirvöld eru að fara yfir
framkvæmdaáætlanir sínar með það fyrir augum að flýta því sem hægt og auka þannig eftirspurn eftir vinnuafli í sveitarfélaginu. Það er engin uppgjöf hér, ég upplifi ákveðinn kraft í samfélaginu.“

Framtíðin
Hvernig leggst framtíðin í
þig?
„Ég tel framtíðina vera
bjarta í Bolungarvík. Möguleikarnir eru fyrir hendi og

við stöndum á krossgötum.
Fiskvinnsla verður alltaf partur af þessu samfélagi en líklega með minni hlutdeild í atvinnulífinu en við upplifum í
dag. Ný tækifæri birtast gjarnan þegar staðið er á krossgöt-

um og það er okkar að koma
auga á þau og grípa. Það þarf
að hlúa vel að frumkvöðlum
og bjartsýnu fólki. Hlutverk
sveitarstjórna er að gera ramma
og áætlanir sem eru öllum
kunnar en bregðast síðan við

óvæntum uppákomum þess á
milli. Gagnsæ stjórnsýsla
skiptir öllu máli þegar byggja
skal upp og snúa vörn í sókn.
Vantraust og tortryggni innan
bæjarfélaga eru eitur sem
verður að útrýma. Ég hef

tröllatrú að í Bolungarvík sé
samstilltur og kraftmikill hópur íbúa sem vill byggðalaginu
sínu vel og ætlar að taka þátt í
uppbyggingunni.
Ég hef einfalda sýn á hagstjórn sveitarfélaga en hún er

að gefa í þegar samdráttur er
og slá af þegar þensla skapast.
Mér finnst að aðrir mættu
reyna þá formúlu, hún hefur
löngum gefist vel“, segir
Grímur Atlason bæjarstjóri.
– thelma@bb.is
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Eitt stærsta framtakið í
vestfirskri ferðaþjónustu

Sérfræðistörfum á vegum Matís á Vestfjörðum verður fjölgað um helming á næstunni. Mynd: Matís.

Hvíldarklettur á Suðureyri
hefur á undanförnum vikum,
í samvinnu við Island ProTravel og Angelreisen, unnið
að undirbúningi vegna komu
sjóstangveiðimanna til Suðureyrar og Flateyrar. Um er að
ræða eitt stærsta framtak í
ferðaþjónustu á Vestfjörðum
í langan tíma. Fyrirtækið
Seigla á Akureyri er þessa
dagana að ljúka smíði á 22
bátum fyrir þetta verkefni og

koma fyrstu bátarnir í þessari
viku. Einnig er verið að leggja
lokahönd á endurnýjun og
breytinga á 10 húsum á Suðureyri, ásamt byggingu 12 sumarhúsa, sem sérstaklega eru
hönnuð fyrir þetta verkefni.
Salan á sjóstangveiðiferðunum hefur staðið síðan í september í fyrra og hafa selst um
1500 og sæti í þessar ferðir,
sem verður að teljast mjög
góður árangur. „Framgangur

þessa verkefnis hefði ekki verið mögulegur nema með samstilltu átaki allra aðila og sem
smá þakklætisvott til bæjaryfirvalda og íbúa svæðisins
hafa aðstandendur verkefnisins ákveðið að gefa allt að
100 flugsæti á flugleiðinni Ísafjörður til Reykjavíkur, 50
sæti þann 1. maí og 50 sæti
þann 15 maí“, segir í tilkynningu.
Flugsætin eru í tengslum

við leiguflug sem verður vikulegt í allt sumar til Ísafjarðar.
Vilja aðstandendur verkefnisins því leyfa Vestfirðingum
að nýta sér laus sæti í þessu
leiguflugi. Þeir sem vilja nýta
sér þessi sæti þurfa að senda
nafn og kennitölu í netfangið
gistiheimili@sudureyri.is og
fá áhugasamir nánari upplýsingar um flugið sendar til
baka.
– thelma@bb.is

Sérfræðistörfum fjölgað á
Vestfjörðum
Sérfræðistörfum á vegum
Matís á Vestfjörðum verður
fjölgað um helming á næstunni samkvæmt nýrri áætlun stofnunarinnar. Markmiðið er að stuðla að frekari
verðmætasköpun í samvinnu við fyrirtæki á svæðinu. Um er ræða starf verkefnastjóra hjá Aflakaupabanka, sérfræðing við rannsóknir í matvælaiðnaði og
fiskeldi og starf verkefnastjóra í vinnslutækni. Í tilkynning frá Matís kemur
ennfremur fram að með
nýju starfsfólki sé stefnt að
því að að skapa aðstöðu og
vettvang til aukins samstarfs við atvinnulíf og
stuðla að frekari verðmætasköpun í samvinnu við
fyrirtæki á svæðinu.
Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra,
segir að fjölgun sérfræðistarfa á vegum Matís á Vestfjörðum sé einungis byrjunin á eflingu atvinnulífs í
fjórðunginum. „Ég fagna
þessari ákvörðun fyrirtæk-

isins. Þetta er staðfesting á
ásetningi okkar að fylgja
fast eftir tillögum Vestfjarðanefndar um eflingu
opinberra starfa á Vestfjörðum. Ég ræddi við forsvarsmenn fyrirtækja sem heyra
undir mitt ráðuneti strax og
skýrslan kom út að, um að
hefjast handa við að undirbúa fjölgun starfa og þetta
fyrsti afraksturinn. Mjög
fljótlega munu birtast auglýsingar Hafrannsóknastofnunar og síðan verður
bara haldið áfram. Þetta er
byrjunin á miklu verkefni
sem við ætlum okkur að
standa undir“, segir Einar
Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra.
„Ég vek athygli á að þetta
eru sérfræðistörf sem krefjast menntunar og þekkingar
alveg eins og við Vestfirðingar höfum verið að óska
eftir og ég vona að þetta
verði til þess að efla þekkingarsamfélag á Vestfjörðum enn betur“, segir Einar
Kristinn. – thelma@bb.is

TILKYNNING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR
Kjörskrá fyrir kosningar til alþingis
þann 12. maí 2007, liggur frammi á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði, frá og með miðvikudeginum 2. maí 2007 og fram að
kjördegi.
Opnunartími skrifstofu er frá kl. 10:00
til kl. 15:00 alla virka daga.
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Raðhúsin að Árvöllum í Hnífsdal stóðu í ljósum logum á föstudagskvöldið. Mynd: Ágúst Atlason.

Raðhúsin að Árvöllum í ljósum logum
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar hélt æfingu í Hnífsdal sl. föstudag, þar sem kveikt var í raðhúsunum við Árvelli. Kveikt
var í einu raðhúsi í einu og skiptu slökkvilið bæjanna í Ísafjarðarbæ húsunum á milli sín. Eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd logaði eldurinn glatt, en slökkviliðinu gekk greiðlega að slökkva eldinn og gekk æfingin afar vel. Reykköfun var
tekin sérstaklega fyrir á æfingunni. Áætlað er að halda aðra æfingu á næstunni, en þá verður kveikt í blokkinni að Árvöllum.
– tinna@bb.is

49 konur og 59 karlar í
framboði í NV-kjördæmi
Á hádegi á föstudag rann út
framboðsfrestur til alþingiskosninganna, sem verða þann
12. maí nk. Tilkynnt var um
sex framboð í NV-kjördæmi,
framboð Framsóknarflokksins, Frjálslynda flokksins, Ís-

landshreyfingarinnar, Samfylkingarinnar, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna.
Alls eru 108 manns á framboðslistum í kjördæminu, 49
konur og 59 karlar.
Hjá þremur listanna er

kynjahlutfall jafnt, en það er
hjá Samfylkingu, Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum.
Á framboðslista Framsóknar
eru tíu karlar og átta konur,
og á listum Frjálslyndra og
Íslandshreyfingarinnar eru

ellefu karlar og sjö konur. Sé
litið til efstu sæta framboðslistanna sést að aðeins hjá einum flokki, Sjálfstæðisflokki,
er engin kona í þremur efstu
sætunum.
– tinna@bb.is

0,8% Vestfirðinga atvinnulausir í mars
Á landinu eru fæstir atvinnulausir einstaklingar á
Vestfjörðum en þeir nema
0,8% af áætluðum íbúafjölda
fjórðungsins. Fjórir karlar eru
nú án atvinnu en 27 konur.
Skráð atvinnuleysi í mars
2007 á landinu öllu var 1,3%
eða að meðaltali 1.934 manns

sem eru 103 færri en í febrúar
sl. og minnkaði um 5% milli
mánaða. Atvinnuleysi er minna
en á sama tíma fyrir ári þegar
það var 1,5%, en ef litið er til
mars 2006 hefur fækkað um
249 í hópi atvinnulausra, eða
um 11%.
„Meðalfjöldi atvinnulausra

á Vestfjörðum var 31 í mars
eða 0,8% af áætluðum mannafla á Vestfjörðum en var
0,7% í febrúar s.l. Fjöldi atvinnulausra hefur aukist um 4
milli febrúar og mars. Atvinnuleysi kvenna var 1,6% í
mars en var 1,4% í febrúar s.l.
og atvinnuleysi karla var 0,3%

í mars og sama í febrúar s.l.
Atvinnulausir karlar voru 7 í
mars en 6 í febrúar s.l. en
atvinnulausar konur voru 24
eða 3 fleiri en í febrúar s.l.“,
segir í samantekt Vinnumálastofnunar um stöðu á vinnumarkaði í marsmánuði.
– thelma@bb.is

FIMMTUDAGUR 3. MAÍ 2007

17

Heildarrekstrartekjur Ísafjarðarbæjar 2.240 milljónir króna
Ársreikningur bæjarsjóðs
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans fyrir árið 2006 var lagður
fram til fyrri umræðu á fundi
bæjarstjórnar í síðustu viku.
Niðurstöður ársreikningsins
eru að heildarrekstrartekjur
bæjarsjóðs og stofnana hans
voru 2.240 milljónir króna,
samanborið við 1.971 milljón
krónur árið 2005. Rekstrargjöld voru 2.588 milljónir
króna. Rekstrarniðurstaða var
því neikvæð um 348 milljónir
króna borið saman við 252
milljónir króna samkvæmt
fjárhagsáætlun ársins.
Ástæðan er hækkun lífeyrisskuldbindinga og mikil
hækkun verðbóta vegna verðbólgu ársins 2006. Veltufé frá
rekstri nam 78 milljónum króna
og handbært fé frá rekstri 98

milljónir króna. Reksturinn
skilar þessu fjármagni í bæjarsjóð þrátt fyrir taprekstur enda
eru stórir reiknaðir liðir í útgjöldum á borð við afskriftir,
lífeyrisskuldbindingar og
hækkun verðbóta.
Meðal helstu framkvæmda
sveitarfélagsins má nefna
framkvæmdir við nýtt skólahúsnæði Grunnskólans á Ísafirði. Þá var lokið við nýjar
götur og lóðir á Tunguskeiði,
lokið við fyrsta áfanga endurgerðar Hlíðarvegs á Ísafirði
og nýr sparkvöllur í Holtahverfi gerður. Ný slökkvibifreið var keypt og tölvubúnaður bæjarskrifstofu endurnýjaður, auk ýmissa hafnarog vatnsveituframkvæmda og
kaup annarra véla og búnaðar.
Þessar almennu fjárfestingar

námu alls 306 milljónum
króna.
Skatttekjur sveitarfélagsins
urðu 1.521 millj.kr. eða 51
millj.kr. hærri en áætlað var.
Laun voru 1.188 millj.kr., almennur rekstrarkostnaður 852
millj.kr., áfallnar lífeyrisskuldbindingar og afskriftir
voru 264 millj.kr. Nettó fjármagnskostnaður nam 284
millj.kr. Þeir málaflokkar sem
mest tóku til sín voru fræðslumál með 762 millj.kr., æskulýðs- og íþróttamál 206 millj.kr.,
sameiginlegur kostnaður var
147 millj.kr., umferðar og
samgöngumál 113 millj.kr. og
félagsþjónusta 73 millj.kr.
Heildarskuldir bæjarsjóðs
og stofnana hans án lífeyrisskuldbindinga námu 3.227
millj.kr. í árslok 2006, borið

saman við 3.026 millj.kr. í
árslok 2005 og hækkuðu því
skuldir um 201 millj.kr. á milli
ára. Heildar veltufjármunir í
árslok 2006 voru 669 millj.kr.
að frádregnum kröfum á eigin
fyrirtæki. Heildar fastafjármunir voru 4.204 millj.kr.
Áfallnar lífeyrisskyldbindingar voru 736 millj.kr. og eigið
fé 911 millj.kr.
Ársreikningurinn ber það
með sér að niðurstaða reksturs
varð lakari en gert var ráð
fyrir í fjárhagsáætlun ársins.
Tekjur urðu 6 millj.kr. lægri
og útgjöld 90 millj.kr. hærri.
Frávikið skýrist aðallega af
meiri hækkun áfallinna lífeyrisskuldbindinga en áætlað var,
svo og vegna verðbóta á löng
lán, en ennfremur af sérstökum launahækkunum til tekju-

Bolungarvík.

Jakob Valgeir kaupir
stóran hlut í Rekavík

Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Jakob Valgeir ehf.,
í Bolungarvík hefur keypt yfir
50% í útgerðarfélaginu Rekavík ehf. í Bolungarvík sem
gerir út bátana Guðmund Einarsson ÍS, Hrólf Einarsson ÍS

og Einar Hálfdánsson, en með
þeim fylgja 1.500 þorskígildistonn. Rækju- og bolfiskvinnslan Bakkavík var stærsti
hluthafi Rekavíkur. Jakob
Valgeir hyggst gera Guðmund
og Hrólf áfram út frá Bolung-

arvík en flytja kvótann af Einari yfir á beitningavélabátinn
Þorlák ÍS sem er í eigu Jakobs
Valgeirs ehf., og selja Einar
Hálfdánsson kvótalausan.
Jakob Valgeir Flosason,
framkvæmdastjóri Jakobs

Valgeirs, segir að auka eigi
fiskvinnslu í landi hjá fyrirtækinu. Jakob Valgeir og
tengd félög ráða eftir kaupin
yfir 4.500 þorskígildistonnum
sem er stórt hlutfall aflaheimilda í Bolungarvík.

Vill göngustíg umhverfis Syðridalsvatn
Jónas Guðmundsson sýslumaður í Bolungarvík, hefur
sent bæjaryfirvöldum tillögu
þess efnis að hugað verði að
gerð göngustígs umhverfis
Syðridalsvatn í Bolungarvík í
tengslum við væntanlega jarðgangagerð milli Bolungarvíkur og Hnífsdals. „Ætla má
að mikið efni leggist til sem
nota mætti í gerð stígsins og í
raun sýnist einstakt tækifæri

gefast til að fá gott efni, sem
nýst gæti við stígagerðina án
mikils tilkostnaðar“, segir í
bréfi Jónasar. Við vatnið er
náttúrufegurð einstök og má
gera ráð fyrir að margir gengju
eða hjóluðu eftir stíg á þessum
slóðum til að njóta þar útiveru,
jafnt heimamenn sem aðkomumenn.
Nýlega var lagður göngustígur frá íþróttamiðstöðinni

Árbæ og langleiðina að vatninu norðanverðu sem er töluvert mikið notaður. Telur Jónas upplagt að leggja nýjan stíg
umhverfis vatnið í beinum
framhaldi af þeim stíg, þó
þyrfti sá göngustígur ekki að
vera eins mikið uppbyggður
eða malbikaður. Telur hann
æskilegt að undirbúningur að
hugsanlegri gerð hans gæti
hafist sem fyrst til að nýta

megi væntanlegan útgröft úr
göngunum beint í göngustíginn.
Verið er að vinna að nýju
aðalskipulagi fyrir Bolungarvíkurkaupstað sem er í vinnslu
hjá Teiknistofunni Eik ehf og
telur Jónas mikilvægt að gert
verði ráð fyrir þessari framkvæmd í nýju aðalskipulagi
fyrir Bolungarvíkurkaupstað.
– thelma@bb.is

lægstu launþegahópanna.
Síðari umræða um reikninga bæjarsjóðs og stofnana

hans í dag, fimmtudaginn 3.
maí.
– tinna@bb.is

Ársfundur 2007
Ársfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga 2007
verður haldinn á Hótel Ísafirði fimmtudaginn 17. maí nk. kl. 14:00.
Dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur ársins 2006.
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri
úttekt.
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu
sjóðsins.
5. Kosning á hluta stjórnar og varamanna.
6. Kynntar tilnefningar Samtaka atvinnulífsins á mönnum í stjórn sjóðsins.
7. Lagðar fram tillögur um breytingar á
samþykktum sjóðsins.
8. Önnur mál.
Allir sjóðsfélagar, jafnt greiðandi sem lífeyrisþegar, eiga rétt á fundarsetu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti. Sjóðsfélagar eru hvattir til að nýta sér rétt sinn
og mæta á ársfund sjóðsins, en eru beðnir að staðfesta þátttöku sína við skrifstofu
sjóðsins í síðasta lagi 16. maí 2007.
Sérstakt fulltrúaráð að jöfnu skipað fulltrúum stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum standa fer með
atkvæði á ársfundinum.
Stjórn Lífeyrissjóðs Vestfirðinga.

Mótorhjólaökuréttindi
Fyrirhugað er að halda námskeið á Ísafirði til að öðlast réttindi til að aka mótorhjóli, ef næg þátttaka fæst.
Upplýsingar og skráning er til 15. maí
hjá Davíð S. Ólafssyni í síma 893 7181 og
dso@simnet.is eða Marzellíusi Sveinbjörnssyni í síma 860 2122.

Eignarhlutur til sölu
Til sölu er eignarhlutur í Blómaturninum
á Ísafirði. Um er að ræða 16,67% hlut.
Upplýsingar gefur Jónína í síma 456 5199.
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Ein þjóð í einu landi - jöfn tækifæri
Ég fór af stað í kosningabaráttuna undir merkjum
Samfylkingarinnar til að berjast gegn misréttinu sem hefur
farið vaxandi hér á landi á
liðnum árum. Misréttinu verður ekki eytt með ríkisstjórn
þar sem markaðslögmálin eru
ein látin ráða. Ríkisstjórnin
hefur sofið á verðinum og
ekkert gert til að sporna gegn
þessari þróun. Það skortir
skilning á því að velferð almennings, jafnrétti, réttlæti og
félagslegt öryggi eru forsendur árangurs í atvinnu- og efna-

hagslífi þjóðarinnar.

Misréttið birtist í
ýmsum myndum
Í fyrsta lagi birtist misréttið
í vaxandi bili á milli ríkra og
fátækra, þar sem stækkandi
hópur veit ekki aura sinna tal
um leið og ótrúlega stór hópur
Íslendinga er skilgreindur
undir fátæktarmörkum þ.á.m.
eru yfir 5000 börn sem búa
við fátækt. Rannsóknir sýna
að tannheilsu hrakar m.a.

vegna þess að foreldrar hafa
ekki efni á eðlilegri tannhirðu
og hár kostnaður í skólum og
í félagsstarfi mismunar börnum.
Í öðru lagi er misrétti á milli
karla og kvenna, þar sem kynbundinn launamunur er látinn
viðgangast og lítið miðar í að
auka hlut kvenna í stjórnum
og ráðum á vegum hins opinbera eða einkaaðila.
Í þriðja lagi má nefna aukið
misrétti milli landsbyggðar og
höfuðborgarsvæðis, þar sem
þjónustan á landsbyggðinni,

samgöngur, háhraðanettengingar og öruggt símasamband
eða rafmagn eru ennþá ekki
sjálfsögð og eðlileg réttindi.
Sum svæði hafa hreinlega orðið útundan. Vestfirðir og
Norðvesturland hafa farið á
mis við hagvöxt undanfarinna
ára og setið eftir í tíð núverandi ríkisstjórnar.
Brýnustu verkefnin til að
jafna stöðu Norðvesturkjördæmis í samkeppninni við
höfuðborgarsvæðið eru:
Átak í samgöngu- og atvinnumálum. Ljúka þarf við

Bolungarvíkurgöng og hringveg á Vestfjörðum með tvennum göngum. Jafnframt þarf
að hraða gerð Sundabrautar
og tvöföldun þjóðvegarins frá
Reykjavík upp í Borgarfjörð
og afnema veggjaldið í Hvalfjarðargöngum.
Efla þarf atvinnulíf á Vestfjörðum og á Norðurlandi
vestra og tryggja svæðinu
eðlilega hlutdeild í opinberum
störfum í landinu. Samfylkingin hefur fengið samþykkta
tillögu þar að lútandi á Alþingi, „störf án staðsetningar”.
Að bæta samkeppnishæfni
svæðisins með lækkun flutningskostnaðar, stórbættri háhraðanetsþjónustu og öruggara GSM símasambandi, lægra
raforkuverði og 3ja fasa rafmagni.
Að tryggja öfluga menntun
og velferðarþjónustu í heimahéraði með framhaldsnámi
a.m.k. til 18 ára aldurs. Tryggja
þarf að hægt verði að ljúka
iðn- og starfsnámi í héraði.
Styrkja þarf framhaldsskólaog háskólana þrjá í kjördæminu og fjölga þeim og koma
upp sjálfstæðum háskóla á
Ísafirði og með háskólanámi í
iðn- og verkmenntagreinum á
Akranesi. Byggja þarf upp framhaldsnám á Hólmavík, suðurfjörðum Vestfjarða, Hvammstanga og á Blönduósi í samstarfi við starfandi framhaldsskóla. Standa þarf vörðu um
og byggja enn frekar upp
heilsugæslu- og sjúkrahúsþjónustu í kjördæminu og
stórauka fjárframlög til málefna fatlaðra.

Guðbjartur Hannesson.

Við viljum nýja
ríkisstjórn í vor
Tólf ára ríkisstjórnarssamstarfi fer vonandi að ljúka.
Stjórnarflokkarnir reyna með
örvæntingarfullum viljayfirlýsingum og kosningavíxlum
að hindra að svo verði. Fólk
sér vonandi í gegnum þessi
kosningaloforð og ég hvet
kjósendur til að forðast eftirlíkingar og kjósa þá flokka
sem einlæglega hafa barist og
vilja berjast fyrir auknu réttlæti og jöfnuði í þessu ágæta
landi okkar.
Börnin okkar og eldri borgarar þessa lands, sem og allur
almenningur, eiga skilið að fá
nýja og betir ríkisstjórn undir
forsæti Samfylkingarinnar
eftir kosningarnar í vor.
– Guðbjartur Hannesson.
Höfundur skipar fyrsta sæti
Samfylkingarinnar í NVkjördæmi.

Hvað skal virkja?
Afar áhugavert er að fylgjast með árlegri hönnunarkeppni véla- og iðnverkfræðinema við Háskóla Íslands þar
sem nemendur standa frammi
fyrir því að leysa krefjandi
tækniverkefni sem fyrir þá er
lögð. Ef farið er inn á vefsíðu
verk.hi.is, þar inn á nemendafélög og síðan inn á hönnunarkeppni má kynna sér þessa
áhugaverðu keppni. Í kvöldfréttum 23. apríl var jafnframt
sýndur afrakstur nemana sem
bar yfirskriftina „Tæknileg
iðnhönnun“, ekki síður áhugaverð. Félag véla- og iðnverkfræðinema heldur jafnframt
utan um alþjóðlega Legohönnunarkeppni sem hægt er
að kynna sér á síðunni firstlego.is, keppni fyrir grunnskólanemendur á aldrinum
10-16 ára og verður haldin í
þriðja sinn í haust.
Markmið keppninnar að
hanna aðgengileg nýsköpunarverkefni sem byggja á tækni
en ekki síður á eflingu sjálstrausts, leiðtogahæfni og lífleikni. Vinningslið úr Salarskóla frá því í fyrra heldur til
Noregs 18. maí n.k. og verður
spennandi að fylgjast með
gengi þeirra. Í ár hafa fulltrúar

Pálína Vagnsdóttir.
16 grunnskóla skráð sig til
keppninnar en í ár komast 22
lið að. Liðin fá 8 vikur til að
undirbúa sig, þau æfa stíft,
skipt er upp í hópa, sumir
vinna við lego, aðrir við tækni,
enn aðrir við forritun svo eitthvað sé nefnd svo keppin er
fjölþætt. Það er athyglisvert
að heyra að í þessari keppni
reynist landsbyggðin mjög
virk. Svona nokkru þarf að
koma mun fyrr inn í grunnskóla landsins til móttækilegra
barnanna. Þessi keppi er sérstök og afar eftirtektarverð,
veitir kynslóðunum innblástur. Fyrir nokkrum árum vorum við systir mín framkvæmdaaðilar fyrir Listasumar í Súðavík, þeirri heimilis-
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Atvinnufrelsið endurreisir Vestfirði
Ísfirðingar héldu fjölmennan og kröftugan borgarafund fyrir skömmu og
gerði þingmönnum og öðrum frambjóðendum kjördæmisins grein fyrir því
hvernig þeir litu á alvarlega
búsetuþróun á Vestfjörðum.
Farið var fram á að þeir
íhuguðu skilaboðin og kæmu
svo með sín svör þegar nær
drægi kosningum.
Fækkun starfa um 500 og
fækkun íbúa um 21% á aðeins 12 árum er meira en
alvarleg þróun. Lækkun
meðalatvinnutekna um líklega fjórðung í samanburði
við höfuðborgarsvæðið til
viðbótar hinum atriðunum
lýsir ört hnignandi byggð.
Þessar kennitölur útskýra
hvers vegna borgarafundurinn var haldinn. Fólk sækist eftir góðum lífskjörum
og flytur þangað sem þau
eru best. Störfin sem áður

drógu fólk vestur eru orðin
færri og ekki lengur hátt launuð á landsvísu.
Úrræðin verða að skila vellaunuðum og fleiri störfum
og fyrirtækjum sem eflast af
starfsemi sinni. Aðgerðir í atvinnumálum eru lykillinn að
því að snúa við þróuninni. Þær
eiga að snerta sem flestar atvinnugreinar, en aðeins ein
þeirra hefur það umfang og
stærð í efnahagslífi fjórðungsins að þar verður hægt að
sækja fram á skömmum tíma
svo um munar. Það er sjávarútvegurinn. Sé ekki vilji til
þess að hreyfa við neinu þar
þá mun áfram verða sama
íbúaþróun í mörg ár jafnvel
þótt ýmislegt gott verði gert í
öðrum atvinnugreinum. Því
lengur sem undanhaldið varir
þeim mun erfiðara verður að
snúa við. Tíminn skiptir máli,
við getum ekki beðið.
Það á að opna sjávarútveg-

inn aftur og innleiða atvinnufrelsið. Atvinnufrelsið færir
Vestfirðingum aðgang að
fiskimiðunum og möguleika
nýrra athafnamanna til þess
að hasla sér völl í atvinnugreininni. Atvinnufrelsið er
varið í stjórnarskránni og er
virt í atvinnulífinu nema í sjávarútvegi. Þar ríkir lokað sérhagsmunafyrirkomulag. Því
ástandi verður hrundið fyrr
eða síðar, ef ekki af Alþingi
þá af dómstólum.
Svar Frjálslynda flokksins
er uppbygging á mörgum
sviðum sem miðar að því að
efla getu íbúanna til að sækja
fram á eigin forsendum, fjölga
störfum, auka fjölbreytni
þeirra og hækka launin og gera
fjórðunginn þannig jafnálitlegan kost til búsetu og önnur
svæði landsins. Meiri iðn- og
verkmenntun og stofnun sjálfstæðs háskóla strax eru grundvallaratriði. Stórstígar fram-

Kristinn H. Gunnarsson.
farir í samgöngum og fjarskiptum á næstu 4-6 árum
verða að eiga sér stað. Þetta
þýðir tvenn jarðgöng, ljúka
uppbyggingu vega um Barðastrandarsýslu og Srandasýslu
og tengingu milli norður og
suðursvæðis Vestfjarða á
þessum tíma , auk gsm-sambandi og almennilegri netvæðingu í þéttbýli og dreif-

býli, svo það helsta sé nefnt.
En aðalatriðið er að færa
Vestfirðingum aftur atvinnufrelsið í sjávarútveginum. Tillögur okkar afmarka núverandi kvótakerfi við það magn
í þorski sem útgerðarmenn
hafa að jafnaði haft til ráðstöfunar síðastliðin 15 ár. Það
eru um 170 þúsund tonn. Það
fá núverandi handhafar að
nýta áfram án nokkurra afskipta, svo lengi sem þeir
vilja, meðan þeir nýta heimildirnar til þess að veiða. Enginn fyrning aflaheimilda og
þeir þurfa ekki að borga neina
leigu. En ætli þeir að leiga
heimildirnar eða selja fá þeir
ekki nema hluta af tekjunum í
sinn vasa og fara verður eftir
lögum sem sett verða um leigu
og sölu heimilda.
Settur verður jafnstöðuafli
220 þúsund tonn á ári. Mismunurinn er 50 þúsund tonn
sem verður leigður og hluti

þess eða 20 þúsund tonn
sérstaklega merkt sjávarplássum sem hafa búið við
samdrátt á tímum framsalsins borið saman við önnur
byggðarlög. Settar verða
leikreglur um ráðstöfun
aflaheimildanna sem miðast við víðtækari hagsmuni
en útvegsmanna einna og
færa byggðarlögunum meiri
festu en nú er og sveitarfélögunum tekjur af viðskiptum með aflaheimildir. Með
tímanum mun hluti núverandi kvótahafa fara minnkandi eftir því sem þeir selja
frá sér kvótann sem verður
þá á hendi ríkisins og leiguhlutur aflaheimildanna mun
fara vaxandi.
Svarið er: atvinnufrelsið
aftur í sjávarútveginn.
– Kristinn H. Gunnarsson. Höfundur er í 2. sæti
á lista Frjálslynda
flokksins í NV-kjördæmi.

Ólík öfl

Í mánaðarskýrslum ríkislögreglustjóra kemur fram að fíkniefnabrotum í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði fækkar milli ára.

Fíkniefnabrotum fækkar

Fíkniefnabrotum í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði fækkar á milli ára miðað við mánuðina janúar og
febrúar. Í fyrra fjölgaði
fíkniefnabrotum töluvert
frá árinu 2005. Hegningarlagabrotum fækkar í janúar
og febrúar árin 2005-2007.
Umferðarlagabrotum fjölgar frá janúar og febrúar á
síðasta ári. Þetta kemur
fram í mánaðarskýrslum
ríkislögreglustjóra, en þar
eru birtar upplýsingar um
skráð brot hjá öllum lögregluembættum á landinu í

ár, auk þess sem tölur síðustu
tveggja ára fylgja með. Í
janúar og febrúar árið 2005
voru framin 48 hegningarlagabrot, 80 umferðarlagabrot
og 3 fíkniefnabrot. Sömu
mánuði árið 2006 voru framin
22 hegningarlagabrot, 45
umferðarlagabrot og 18 fíkniefnabrot. Í janúar og febrúar á
þessu ári voru framin 16
hegningarlagabrot, 74 umferðarlagabrot og 1 fíkniefnabrot.
Í skýrslunni eru birtar upplýsingar um stöðu brota eins
og þau voru í málaskrá lögreglu þann 15. febrúar 2007.

Það er tekið fram að tölur
fyrir árin 2006 og 2007 eru
bráðabirgðatölur.
Í skýrslunni segir að við
samantekt tölulegra upplýsinga eru tilgreind öll brot
sem voru tilkynnt lögreglunni að frátöldum þeim sem
reynast við nánari athugun
ekki vera brot. Hafa ber í
huga að eitt atvik getur falið
í sér fleiri en eitt brot. Til
dæmis getur maður sem er
stöðvaður vegna umferðarlagabrots fengið í sama máli
kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.

legu bæjarhátíð og stóðum
fyrir námskeiðum sem báru
yfirskriftina „Mósaík fyrir
mæðgur“ og öðru sem bar yfirskriftina „Lego fyrir feðga“.
Fullbókað var á bæði námskeiðin og ánægjulegt að sjá
mæðgur og feðga vinna saman. Það var ótrúlegt en á fullbókuðu feðganámskeiðinu
mátti heyra saumnál detta, einbeitingin var þvílík og stoltið
skein úr hverju andliti. Svona

á að virkja.
Oft er það nú þannig að við
leitum langt yfir skammt. Eitt
að því sem Íslandshreyfingin
vill virkja er mannauðurinn,
að virkja hvert og eitt okkar
sem byggjum þetta land. Við
viljum blása til sóknar í að
„virkja“ fólkið, að „klasatengja“ mannauðinn í smærri
og/eða stærri hópa til að leggjast saman á árar um hugmyndir að atvinnuskapandi verk-

efnum. Að við sjálf tökum
málin í okkar hendur. Iðntæknistofnun, Impra og Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafa
verið m.a. í fararbroddi í þannig verkefnum. Íslandshreyfingin vill að blásið verði til
sóknar um atvinnuskapandi
verkefni meðal almennings í
hverju kjördæmi fyrir sig.
Með samkeppni sem miðar
að 3 til 5 störfum, smærri einingar sem oft eru ekki jafn

Framsóknarflokkurinn og
Sjálfstæðisflokkurinn eru ólík
stjórnmálaöfl. Þeir hafa nú
þrátt fyrir ólík stefnumið starfað saman um árabil í mjög
athafnasömu og árangursríku
stjórnarsamstarfi. Sameiginlegar úrlausnir mála hafa yfirleitt verið fundnar án þess að
skoðanamunur - eða jafnvel
ágreiningur - væri borinn í
fjölmiðla. Mismun Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins má sjá af mörgum
málaflokkum, en aðeins nokkur dæmi skulu nefnd.
Sjálfstæðismenn taka einkarekstur ævinlega fram yfir félagslegt framtak eða samfélagsrekstur. Þetta kemur vel
fram í afstöðu manna til Íbúðalánasjóðs. Viðskiptabankarnir
ruddust fílefldir inn á íbúðalánamarkaðinn haustið 2004
og verðbólguþensla magnaðist verulega. Andstæðingar
samfélagsþjónustu kenndu
Íbúðalánasjóði um þessa nýju
stefnu bankanna.
Sama gerist nú um þessar
mundir, að þessir aðilar kenna
Íbúðalánasjóði um verðlagsþróun húsnæðis þessa mánuðina, enda þótt bankarnir
yfirbjóði sjóðinn eins og þeim
sýnist og styrki aðila til að
„liggja með“ húsnæði á markaðinum til að halda verði uppi.

Annað dæmi er afstaðan til
samfélagsreksturs á sviði
orkumála. Landsfundur Sjálfstæðismanna samþykkti að
stefna skyldi að einkavæðingu
á þessu sviði. Framsóknarmenn telja að aðstæður hérlendis og hagsmunir almennings valdi því að rétt sé að
Landsvirkjun verði að öllu
leyti í þjóðareigu.
Þriðja dæmið er afstaða til
byggðamála. Í þessum málaflokki skiptast Sjálfstæðismenn í tvo flokka. Meirihlutinn hefur engan áhuga á byggðamálum og vill draga úr
framlögum á þessu sviði. Hins
vegar skiptir flokkurinn sér á pólitískt hentugan hátt - á
milli kjördæmanna í þessum
málum. Allir framsóknarmenn leggja megináherslu á
öfluga byggðastefnu.
Fjórða dæmið er afstaða til
einkavæðingar samfélagsþjónustu í velferðarkerfinu,
t.d. heilbrigðis- og menntakerfum landsmanna. Margir
sjálfstæðismenn vilja róttæka
einkavæðingarstefnu á þessum sviðum, en aðrir fara sér
hægara. Framsóknarmenn
leggja áherslu á sameiginlega
alhliða velferðarstefnu og að
ríkisvaldinu beri að veita forystu og bera ábyrgð á þessum
málum. En þeir viðurkenna

fallvaltar og þær stærri. Ríkið,
ráðuneytin gætu komið að
með fjármagn og/eða fyrirtæki. Eftir því yrði tekið. Máltækið góða segir, margt smátt
gerir eitt stórt og það á sannarlega við í þessu.
Hugur minn hefur verið
upptekinn af umræðunni um
olíuhreinistöð í NV- kjördæmi, nánar tiltekið á Vestfjörðum, eftir nýjasta útspilið.
Ekkert höfum við í Íslands-

hreyfingunni á móti störfunum, við viljum að sjálfsögðu
að allir geti séð sér farborða
og 500 störf hljóma vel. En
spurningin er alltaf hvað skal
virkja? Við viljum frekar sjá
störf í sjávarútvegi, í ferðaþjónustunni í landbúnaði svo
eitthvað sé nefnt. Í þessu tilliti
kemur upp í huga mér texti
sem Vilhjálmur Vilhjálmsson
sá mæti söngvari söng og
hljóðar svo: „Ég held við ætt-

Valdimar Sigurjónsson.
framlag mismunandi rekstrarforma eftir aðstæðum í hverju
atviki samkvæmt samningum.
Þessi dæmi sýna hvernig
þjóðleg félagshyggja framsóknarmanna greinir sig í
nokkrum mikilvægum málaflokkum frá hægrisinnaðri
sérhyggju sjálfstæðismanna.
Svipuð dæmi má nefna af öðrum sviðum. Þessir tveir stjórnmálaflokkar hafa náð góðum
árangri í samstarfi, en hugsjónir þeirra eru mjög ólíkar.
– Valdimar Sigurjónsson.
Höfundur skipar þriðja sæti
á lista Framsóknarflokksins
í NV-kjördæmi.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
um stundum að hlusta aðeins
betur á hugrenningar þeirra
sem erfa skulu land því kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur, komið fram með
svörin þar sem sigldum við í
strand.“ Höfum trú á eigin
getu. Setjum ekki Ísland á
útsölu. Við stöndum fyrir allt
annað.
– Pálína Vagnsdóttir. Höfundur skipar 1. sæti Íslandshreyfingarinnar í NV-kjördæmi.
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Erlingur lætur af störfum í haust

Leikskólabörnum fækkar á Vestfjörðum
Leikskólabörnum hefur farið fækkandi á Vestfjörðum undanfarin átta ár samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Árið 1998 voru 518 börn skráð í leikskóla á
Vestfjörðum en þau voru 380 á síðasta ári. Aðra sögu er að segja á landsvísu
þar sem leikskólabörnum fjölgaði um 352 frá desember 2005 eða um 2,1%
sem er töluvert meiri fjölgun en undanfarin ár. Nokkuð jafnt var skipt á milli
kynja í leikskólum Vestfjarða en 2006 sóttu 182 drengir og 198 stúlkur leikskóla í fjórðungnum, en árið 1998 voru drengirnir 266 talsins en stúlkurnar 252.

Erlingur Sigtryggson, héraðsdómari við Héraðsdóm Vestfjarða, lætur af
störfum 1. september nk. Þann sama dag tekur hann við starfi héraðsdómara
við Héraðsdóm Norðurlands eystra. Með bréfi til Dómstólaráðs dagsettu 26.
mars sl., óskaði Erlingur eftir flutningi og með hliðsjón af gildandi reglum um
flutning héraðsdómara, var orðið við þeirri ósk. Erlingur hefur starfað sem
héraðsdómari við Héraðsdóm Vestfjarða frá 1. október 1998. Starf hans við
Héraðsdóm Vestfjarða verður auglýst innan tíðar.

Margar tillögur Vestfjarðanefndar þegar samþykktar
Margar af tillögum nefndar
um atvinnumál á Vestfjörðum
hafa þegar verið samþykktar
og eru því ekki aðeins tillögur
í orði, heldur einnig á borði.
Þannig hafa allar tillögur utan
einnar, sem fram koma í skýrslu nefndarinnar um fjölgun
opinberra starfa og aukna
opinbera þjónustu á Vestfjörðum, verið samþykktar í við-

eigandi ráðuneyti. Það er þó
ljóst að margar af tillögunum
krefjast þess að vera samþykktar í fjárlögum, en kostnaður við fjölgun opinberra
starfa á Vestfjörðum nemur
samtals um 500 milljónum
króna á ári. Það er hlutverk
hvers og eins ráðuneytis að
fylgja þeim tillögum sínum,
sem þurfa að vera samþykktar

í fjárlögum, eftir.
Eins og fram hefur komið
er gert ráð fyrir að opinberum
störfum á Vestfjörðum fjölgi
um 80, en flestar tillögurnar
miða við að þær taki gildi í ár
eða á næsta ári. Aðeins er miðað við að ein tillaga muni taka
gildi seinna en 2008.
Sjö af þrjátíu og sjö tillögum
eru tímabundin verkefni, til

3-5 ára. Tillögurnar lúta að
vöktun fuglalífs og gróðurs,
gróðurkortagerð á Vestfjörðum, samhæfðum gagnagrunni
yfir stöðvarekstur Veðurstofunnar, skráning öryggismálasafns Þjóðskjalasafns Íslands,
skráning kirkjugripa og færsla
skráningar inn í gagnagrunn
minjavörslunnar og snjóflóðarannsóknarverkefni.

Rannsóknamaður
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða
rannsóknamann til starfa við útibú stofnunarinnar á Ísafirði. Starfið felst í aðstoð
við greiningar á fæðu fiska (magainnihaldi),
innslætti á gögnum og almennum sýnatökum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningu fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Hjalti
Karlsson í síma 575 2300, netfang: hjalti@
hafro.is og Ólafur S. Ástþórsson í síma
575 2000, netfang: osa@hafro.is.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, aldur og fyrri störf sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 20. maí nk.
Hafrannsóknastofnunin,
Skúlagötu 4 – 101 Reykjavík.

Réttindanámskeið
fyrir bílstjóra um flutninga á hættulegum farmi
Skemmtiferðaskip við Sundahöfn á Ísafirði.

Skemmtiferðaskipum fjölgar
Samkvæmt nýrri áætlun um
komu skemmtiferðaskipa eru
26 skip væntanleg til Ísafjarðar í sumar í stað 28 sem áður
höfðu tilkynnt komu sína. Alls
var fimm skipakomum aflýst,
en þrjár nýjar bættust við. Að
sögn Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar, eru helstu ástæður þess að skipin aflýstu komum sínum þær, að skipin hafa

verið seld nýjum eigendum,
ferðir falla niður vegna lítillar
skráningar o.fl. Þrátt fyrir
þetta lítur sumarið vel út, og
skipakomum fjölgar um fjórar
frá síðasta ári, en þá komu 22
skip til Ísafjarðar.
Samanlagður farþegafjöldi
um borð í skipunum er 16.484
manns, þar af eru um 2000
manns um borð í Queen Elizabeth II sem jafnframt er stær-

sta skipið sem kemur í sumar,
eða tæp 80.000 brúttótonn.
Fyrsta skipið kemur 9. júní en
það síðasta leggst að bryggju
2. september. Þann 15. ágúst
er von á þremur skipum til
Ísafjarðar og standa vonir til
að þau geti öll lagst að bryggju, það minnsta við Ásgeirsbakka og hin tvö í Sundahöfn.
Það væri í fyrsta sinn sem svo
mörg skip leggjast að bryggju

á Ísafirði í einu. Samanlagður
fjöldi farþeganna á skipunum
þremur er um 1.500 manns.
Guðmundur M. Kristjánsson segir að forbókanir fyrir
sumarið 2008 gefi í skyn enn
frekari fjölgun skipakoma til
Ísafjarðar, og segir hann það
afar ánægjulegt og gefi til
kynna að markaðsstarf sé að
skila sér.
– tinna@bb.is

Opnunartími Sundhallarinnar lengdur
Opnunartími Sundhallarinnar á Ísafirði hefur verið
lengdur um nokkra tíma, tvö
kvöld í viku. Að sögn Jóhönnu
Gunnarsdóttur, forstöðukonu
Sundhallarinnar, kemur lenging opnunartíma til vegna
breytinga á æfingatöflu Sund-

félagsins Vestra. Ókeypis
hefur verið í sundlaugar Ísafjarðarbæjar fyrir börn á
grunnskólaaldri síðan um áramót og segir Jóhanna starfsfólk finna fyrir mikilli aukningu, þá sérstaklega á kvöldin.
Börn fjölmenni í sund eftir

kvöldmat, sem þekktist ekki
áður. Þó að gestum af yngri
kynslóðinni hafi fjölgað mikið
frá áramótum segir Jóhanna
að töluverð aukning hafi
einnig verið í komu fullorðinna, sérstaklega á morgnanna.

Lára Thorarensen, forstöðukona íþróttamiðstöðvarinnar
á Flateyri, tekur í sama streng
og Jóhanna, þó að hún merki
ekki jafn mikla aukningu á
komu fullorðinna í sundlaugina.
– tinna@bb.is

Fyrirhugað er að halda námskeið á Ísafirði, ef næg þátttaka fæst, fyrir stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast réttindi (ADRskírteini) til að flytja tiltekinn hættulegan
farm á vegum á Íslandi og annar staðar á
Evrópska efnahagssvæðinu.
Grunnnámskeið (flutningur á stykkjavöru fyrir utan sprengifim- og geislavirk
efni) dagana 15.-17. maí 2007.
Flutningur í tönkum dagana 18.-19.
maí 2007.
Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir
flutning í tönkum er að viðkomandi hafi
setið grunnnámskeið (stykkjavöruflutningar) og staðiðst próf í lok þess.
Skráning og nánari upplýsingar fást hjá
skrifstofu Vinnueftirlitsins á Ísafirði, Árnagötu 2-4, sími 450 3080 eða á netfanginu
vestfirdir@ver.is.
Skrá skal þátttöku og greiða þátttökugjald í síðasta lagi mánudaginn 14. maí
2007.
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Meðal þess sem breyting á aðalskipulagi hefur í för með sér er gerð nýrrar götu austan Hafnarstrætis.

Breyta á aðalskipulagi Flateyrar
Tillaga að breyttu aðalskipulagi Flateyrar fyrir árin
1996-2015 hefur verið auglýst
með áorðnum breytingum.
Tillagan tekur til breytinga á
svæði austan við Hafnarstræti,
milli Tjarnargötu og Ránargötu, sem ætlað er fyrir íbúðarsvæði, iðnaðarsvæði og
blandaða landnotkun, breytist
í svæði fyrir verslunar- og
þjónustusvæði. Þá er gert ráð
fyrir nýrri götu austan Hafnarstrætis.

„Sjóstangaveiði er ný atvinnugrein innan ferðaþjónustugeirans og er að skjóta
rótum í sjávarbyggðum Vestfjarða. Þörf er fyrir hentugt
gistirými í nálægð við hafnarsvæði fyrir þessa starfsemi.
Megin markmið með breytingu á aðalskipulagi þessu er
að skapa svæði fyrir útleiguhús nálagt hafnarsvæðinu“,
segir í tilkynningu.
Samtímis breytingu á aðalskipulagi er auglýst deili-

skipulagstillaga sem tekur til
lagningu götu austan við og
samsíða Hafnarstræti, þar er
gert ráð fyrir 9 nýjum lóðum
fyrir útleiguhús.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur
á að gera athugasemdir við
aðalskipulagsbreytingartillöguna og deiliskipulagstillöguna. Frestur til að skila inn
athugasemdum er til þriðjudagsins 5. júní. Skriflegum
athugasemdum skal skila á

bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Rétt er að geta að þeir sem
ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir
henni.
Breytingartillagan verður til
sýnis á bæjarskrifstofum í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar til þriðjudagsins 22. maí.
– thelma@bb.is

Ný flotbryggja í Sundahöfn
Alls bárust fimm tilboð í gerð
flotbryggju við Sundahöfn á Ísafirði, en tilboð í verkið voru opnuð
hjá tæknideild Ísafjarðarbæjar og
Siglingastofnun Íslands fyrir
stuttu. Lægsta tilboð í verkið
nemur um 9,7 milljónum króna,
en það var frá Króli ehf. í Garðabæ.
Hæsta tilboðið var um 22,8 milljónir króna, en það var frá Seljuskógum ehf. Akranesi. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 16.337.950
krónur.
Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri, segir að nýja bryggjan
muni leysa af hólmi gömlu Dokkubryggjuna þar sem björgunarbáturinn Sturla Halldórsson liggur, en
bryggjan er illa farin og nær ónýt.
Gert er ráð fyrir að nýja bryggjan
verði tekin í notkun í sumar.
Tilboð í verkið voru sem hér
segir: Seljuskógar ehf., Akranesi:
22.816.900 kr. Geirnaglinn ehf.,
Ísafirði: 17.787.750 kr. Bátaland
ehf., Hafnarfirði: 14.047.514 kr.
Olís hf., Reykjavík: 13.000.000
kr. Króli ehf., Garðabæ: 9.669.400
kr.
– tinna@bb.is

Ertu
orðin(n)
áskrifandi?

Ný flotbryggja í Sundahöfn verður tekin í notkun í sumar.

Vill efna til íbúakosningar
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segist
mjög hlynntur því að efna til
íbúakosningar vegna áforma
um olíuhreinsistöð á Vestfjörðum. „Mín skoðun er klárlega sú að það eigi að nýta þá
upplýstu umræðu sem er í
gangi og þegar helstu upplýsingar liggja fyrir að ganga til

íbúakosningar áður en næsta
skref verður tekið. Ég tel mig
ekki hafa umboð til að segja
af eða á í þessu máli.“
Mikil umræða hefur átt sér
stað í samfélaginu eftir að hugmyndir um að reisa olíuhreinsistöð á Vestfjörðum
voru kynntar. Starfsemin gæti
skapað um 500 störf en einnig

þarf að taka inn í reikninginn
þau áhrif sem slík stöð hefði á
umhverfið. Greint var frá því
að náist samvinna við stjórnvöld gæti stöðin risið á næstu
fjórum árum.
Fyrirtækið Íslenskur hátækniiðnaður í samstarfi við
rússneska fyrirtækið Kata
Mag-Nafta, dótturfyrirtæki

Geostream, vinnur að hugmyndum um hreinsistöðina
og segja forsvarsmenn þeirra
að mengun frá stöðinni yrði
vegin upp með hreinna eldsneyti á bíla- og skipaflota
landsmanna og líkur séu á að
bensínverð í landinu lækki á
komandi árum.
– thelma@bb.is

Áskriftarsíminn
er 456 4560
Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Laust starf
Sýslumaðurinn á Ísafirði auglýsir laust
skrifstofustarf. Um er að ræða starf í afgreiðslu Tryggingastofnunar.
Umsóknarfrestur er til 11. maí 2007. Ráðið verður í starfið frá 1. júní 2007. Laun eru
samkvæmt samningi ríkisins og SFR.
Allar nánari upplýsingar veitir Óli M. Lúðvíksson skrifstofustjóri í síma 450 3715.
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Faglærðu starfsfólki fjölgar á leikskólum
Faglærðu starfsfólki á leikskólum á Vestfjörðum hefur
fjölgað töluvert frá árinu 1998,
en þá var faglært starfsfólk 20
af 122 starfsmönnum leikskóla á svæðinu. Árið 2006
hafði faglærðu starfsfólki leikskólanna fjölgað í 32, en alls
voru 120 skráðir starfsmenn.
Á Vestfjörðum eru skráðir 13
leikskólar. Starfsfólki með

aðra uppeldismenntun fjölgaði um fjóra á tímabilinu, úr
einum upp í fimm. Ófaglærðu
starfsfólki hefur fækkað úr 87
í 59 á tímabilinu og starfsmönnum með aðra menntun
hefur fjölgað um 10, úr 14 í
24.
Opnunartími leikskólanna
hefur styst síðan árið 1998, en
þá voru tveir leikskólar á Vest-

fjörðum opnir allt árið. Tveir
voru opnir 50 vikur eða lengur, og níu opnir í 46 til 47
vikur. Árið 2006 var enginn
leikskóli opinn allar vikur
ársins, sjö voru opnir í 48 til
49 vikur og fimm í 46 til 47
vikur. Opnunartími er ótilgreindur hjá einum leikskólanum á svæðinu.
– tinna@bb.is

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.

Nýting á iðngörðunum í Súðavík er framar björtustu vonum.

Iðngarðarnir í Súðavík í mikilli notkun

Meirihluti húsanna sem
Súðavíkurhreppur lét byggja
á Langeyri, svokallaðir iðngarðar, hafa verið tekin í notkun. Ómar M. Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkur, segir að nýting á húsunum sé framar björtustu vonum, en um 70% af
húsnæðinu er komið í notkun
og fyrirspurnir liggja fyrir hjá
hreppnum um kaup á hluta
þess húsnæðis sem enn er

laust. Meðal fyrirtækja í iðngörðunum má nefna sprautuverkstæðið Minney ehf., sem
opnaði fyrir réttu ári. Ómar
segir því ljóst að skortur á
atvinnurými hafi verið til staðar, en hann muni ekki verða á
næstunni.
Í framhaldi af byggingu iðngarðanna, tóku einstaklingar
í Súðavík sig til og byggðu
þriðja húsið við hlið iðngarð-

anna. Þannig komu verktakar
og sjálfstæðir atvinnurekendur sér þaki yfir höfuðið. Telur
Ómar það afar jákvætt. Ljóst
er að mikil bjartsýni og jákvæðni ríkir í atvinnumálum
í Súðavík, en Vestfiskur ehf.
er í óðaönn að koma sér fyrir
í gömlu húsnæði rækjuvinnslunnar Frosta hf. Þar stendur
til að vinnsla og útgerð hefjist
eftir skamman tíma.

FIMMTUDAGUR 3. MAÍ 2007

25

26

FIMMTUDAGUR 3. MAÍ 2007

Mannlífið
Ábendingar um efni sendist til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Smáauglýsingar
Til sölu er Galloper í ágætis
standi. Verð ca. 150 þúsund kr.
Uppl. í síma 848 6042.
Á besta stað í Bolungarvík er til
leigu eða sölu ca. 244m² hús.
Stutt í skóla og leikskóla. Húsið
getur verið laust í júlí. Upplýsingar í síma 869 1654.
Til sölu er 270m² einbýlishús
að Seljalandsvegi 75. Húsið er
6-7 herb. með bílskúr. Húsið er
mikið tekið í gegn en ennþá
óklárað. Nýjar skolplagnir, nýtt
rafmagn, hiti í gólfum, Halogen
lýsing og mikið útsýni. Neðri
hæðin hefur líka verið tekin í
gegn, en er ákláruð og býður
upp á mikla möguleika, jafnvel
auka íbúð. Tilboð óskast. Uppl.
í síma 867 0799 (Jónína).
Par með tvö börn vantar íbúð
til leigu á Ísafirði frá og með 1.
júlí. Reglusöm og auðveld í umgengni. Uppl. gefur Thelma í
síma 849 8699.
Til sölu er íbúð að Aðalstræti
27. Góð 143,7m² íbúð á góðum
stað. Uppl. í síma 865 5493.
Til sölu er árs gamall ísskápur
með tveimur frystiskúffum og
ársgömul. Uppl. í s. 820 8284.
Lítil Canon myndavél í leðurhulstri tapaðist fimmtudaginn
26. apríl í grennd við Gamla
gistihúsið í Mánagötu. Finnandi
hafi samband í síma 825 6606.
Til sölu er vel með farið hundabúr. Uppl. í síma 456 5199.
Til sölu er Orbitek þjálfunartæki. Uppl. í síma 456 8191.
Til sölu er svart, útskorið, antík
píanó frá Steinway, árg. 1886 í
góðu lagi. Uppl. í símum 456
4586 eða 862 8702.
Til sölu er Volvo GLE 850 árg.
1993, ekinn 161 þús. km. Uppl.
í síma 862 8225.
Til leigu er 4-5 herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Leigutími er frá
1. júní nk. Reglusemi áskilin.
Upplýsingar í síma 862 8702
og 456 4586.
Stórt tölvuskrifborð í horn frá
Húsgagnahöllinni fæst gefins.
Á sama stað fæst einnig gefins
hamstrabúr, gamall örbylgjuofn og ryksuga. Uppl. í síma
862 8702 eða 456 4586.
Til sölu er Riva Cold 180 frystipressa. Mjög lítið notuð. Tilboð
óskast. Nánari upplýsingar gefur Önundur í síma 899 7098.
Til leigu er 2ja hæða einbýlishús í Bolungarvík. Nýuppgerð
neðri hæð með gólfhita, tvö
baðherbergi, 5 svefnherbergi,
tvær stofur, þvottahús og vel
hirtur garður með matjurtagarði. Upplýsingar gefur Ylfa
Mist í síma 895 8507.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Spurning vikunnar
Hefur þú kynnt þér hugmyndir um leiðir til að
styrkja atvinnulíf á
Vestfjörðum?
Alls svöruðu 404.
Já sögðu 199 eða 49%
Nei sögðu 205 eða 51%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Blogg Hlyns Þórs Magnússonar
http://maple123.blog.is/blog/maple123

Ekki skil ég vefauglýsingar Framsóknarflokksins, sem blasa við á forsíðunni á Moggabloggi. Slagorðið sosum
ágætt: Árangur áfram - ekkert stopp. En það er þetta með græna kallinn. Hann birtist vinstra megin og
rennur inn á miðjuna. Afturábak. Og stoppar. Svo heldur hann áfram til hægri - öllu heldur áfram afturábak,
eða þannig - og hverfur þar. Af hverju stangast þetta svona á við slagorðið? Græni kallinn fer afturábak en
ekki áfram. Og stoppar. Ef þetta er raunverulegur framsóknarkall, þá væri út af fyrir sig ekkert athugavert þó
að hann héldi kyrru fyrir á miðjunni. En að hann skuli svo fara burt af miðjunni og til hægri ...

Vill stórbættar lausnir á málefnum aldraðra og öryrkja
– Ertu búinn að ákveða
hvaða flokk þú ætlar að kjósa?
„Nei, enginn þeirra hefur
náð að heilla mig ennþá.“
– Ertu sáttur við ríkisstjórnina?
„Nei, alls ekki. Hún er ekki
búin að standa sig í stykkinu,
hvorki fyrir okkur Vestfirðinga né gamla fólkið.“
– Hvaða breytingar viltu
sjá?
„Ég vil sjá stórbættar lausnir
á málefnum aldraðra og öryrkja og bættar samgöngur á
Vestfjörðum.“
– Hefur þú kynnt þér hugmyndir Vestfjarðanefndarinn-

ar?
„Já, ég renndi yfir þetta um
daginn í einhverju fréttablaði.
Mér finnst margar hugmyndirnar góðar og gildar, en þær
eru ekki allar nýjar og hafa
margar komið fram áður. Ég
hefði viljað sjá fleiri og betri
hugmyndir.“
– Ertu búinn að skipuleggja
sumarfríið?
„Já, ég er búinn að því. Ég
ætla að vera í fríi í sumar,
grilla, drekka bjór og hafa það
notalegt. Svo ætla ég að skella
mér á Hróarskeldu og ganga
um Hornstrandir og fleira.“
– Hvað finnst þér um fram-

Nafn: Benedikt Hreinn Einarsson.
Aldur: 23.
Hjúskaparstaða: Ég á sambýlisketti.
Börn: Sjá ofan.
Stjörnumerki: Vatnsberi.
Starf: Verslunarstjóri í BT Ísafirði.
Áhugamál: Söngur, íþróttir, útivera og börn.
Hverjir eiga að borga fyrir háskólanám, þeir sem
stunda það eða þeir sem stunda það ekki? Þeir eiga að
borga námið sem stunda það, en hinsvegar eiga allir að
hafa sömu tækifæri til náms, og því verður lánakerfið að
vera gott.
lag Íslendinga í Júróvisjón og
hvernig heldurðu að okkur
muni ganga?
„Mér finnst þetta hið fínasta

lag, flottur söngvari með
fallegt hár. Ég held að við
komumst upp úr undanúrslitakeppninni og lendum í 9. sæti

í aðalkeppninni. Serbar eiga
síðan mestan séns á að vinna
sjálfa keppnina, þeir eru með
ansi gott lag.“

Júróvisjónlagið
hvorki fugl né fiskur
– Ertu búinn að ákveða
hvaða flokk þú ætlar að kjósa?
„Nei.“
– Ertu sáttur við ríkisstjórnina?
„Nei.“
– Hvaða breytingar viltu
sjá?
„Ég vil sjá breytingar í
byggðamálum.“
„Hefur þú kynnt þér hugmyndir Vestfjarðanefndarinnar?
– Ég verð nú viðurkenna
það ap ég hef ekki gert það
gaumgæfilega.“
– Ertu búinn að skipuleggja
sumarfríið?
„Nei, nei ég geri það aldrei.“
– Hvað finnst þér um framlag Íslendinga í Júróvisjón og
hvernig heldurðu að okkur
muni ganga?
„Ég held að okkur muni
ganga eins og alltaf, og komast
ekkert áfram. Lagið finnst mér
vera hvorki fugl né fiskur.“
Nafn:
Guðrún Jónsdóttir
Aldur: 47 ára
Hjúskaparstaða:
Gift
Börn: 2 börn
Stjörnumerki:
Vatnsberi
Starf: Söngkona
Áhugamál:
Skútusiglingar.
Hvort myndir þú vilja
vera Evróvisjónfari eða
Evrópumeistari?
Ég myndi frekar vilja
vera Evrópumeistari.

Vona að við vinnum Júróvisjón
– Ertu búin að ákveða
hvaða flokk þú ætlar að
kjósa? Nei.
„Ertu sátt við ríkisstjórnina? Nei, ekkert svakalega.
Mér finnst hún ekki hafa
réttu áherslurnar.“
– Hvaða breytingar viltu
sjá? Ég vil að tekið verði
strangar á málefnum innflytjenda og slakað á í virkjanaframkvæmdum.
– Hefur þú kynnt þér
hugmyndir Vestfjarðanefndarinnar?
„ Nei.“
– Ertu búinn að skipuleggja sumarfríið?

„Já og nei, ég verð allavega hér fyrir vestan og geri
ekki ráð fyrir að fara til útlanda.“
– Hvað finnst þér um
framlag Íslendinga í Júróvisjón og hvernig heldurðu
að okkur muni ganga?
„Ég held að framlagið sé
sterkt, en ég hefði frekar
viljað sjá lagið Þú tryllir
mig, í flutningi Hafsteins
Þórólfssonar fara út. Ég er
samt ekki ósátt við Eirík.
Ég veit ekki hvort við vinnum, en ég vona það sannarlega.“

Nafn: Marta Sif Ólafsdóttir.
Aldur: Tvítug.
Hjúskaparstaða: Á lausu.
Börn: Nei.
Stjörnumerki: Sporðdreki.
Starf: Ég vinn í Blómaturninum og á Langa Manga
Áhugamál: Tónlist, kaffi, leiklist og bjórdrykkja.
Ef þú mættir vera í öðru stjörnumerki, hvaða
stjörnumerki myndi það vera? Ég myndi vilja vera
ljón, mér finnst þau ljón sem ég hef komist í kynni við
mjög skemmtileg, og það er sagt að ljón og sporðdrekar séu frekar lík merki, þó að þau eigi kannski illa
saman.
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Landsbankahlaupið endurvakið
Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans verður hið sögufræga Landsbankahlaup endurvakið laugardaginn 5. maí. Hlaupið
verður haldið með samræmdu sniði um allt land þ.e. á einum stað á höfuðborgarsvæðinu, í Laugardalnum og við 21
útibú bankans á landsbyggðinni þar með talið á Ísafirði. Öll börn á aldrinum 10-13 ára tekið þátt í hlaupinu, hvar sem er
á landinu. „Landsbankahlaupið var fyrst haldið á 100 ára afmæli bankans árið 1986 og svo árlega eftir það í 14 ár.
Muna eflaust margir eftir því en hlaupið naut alltaf mikilla vinsælda því á hverju ári hlupu nokkur þúsund börn á öllu
landinu og kepptu sín á milli af mikilli alvöru. Það er því með mikilli ánægju sem við endurvekjum það aftur á táknrænan
hátt en sú hugmynd var verðlaunuð í hugmyndasamkeppni sem haldin var meðal starfsmanna Landsbankans í fyrra í
tengslum við afmælisárið“, segir í tilkynningu.

Íslensk tónlist gýs
upp í Þýskalandi
Þýsku fjölmiðlarnir sem
sóttu Aldrei fór ég suður gefa
hátíðinni allir bestu einkunn.
Í nýjasta hefti Musik Woche
sem er aðalviðskiptablað
Þjóðverja um tónlist er fjallað
um Pétur Ben og Lay Low
sem hápunkt hátíðarinnar. Í
heilsíðugrein um hátíðina og
nýstofnaða Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar fjallar
Dietmar Schwenger um hversu öflug tónlistarsenan sé á
Íslandi og segir ekkert lát á
nýju efnilegu tónlistarfólki. Í
framhaldinu mun Musik
Woche gera ítarlega 4-5 síðna
úttekt á íslensku tónlistarlífi
sem birtist tveimur vikum
fyrir Popkomm tónlistarráðstefnuna. Þetta er í fyrsta skipti
sem Musik Woche stendur að
svo ítarlegri umfjöllun um íslenska tónlist. PopKomm fer

fram í Berlín 18. -22. september nk. Útflutningsskrifstofa
íslenskrar tónlistar (ÚTÓN)
mun standa fyrir þjóðarbás á
ráðstefnunni í fyrsta skipti.
Anna Hildur Hildibrandsdóttir framkvæmdastjóri
ÚTÓN segir mjög mikið að
gerast í Þýskalandi. „Bæði
Benni Hemm Hemm og Seabeer eru á samningi hjá Morr
Music. Nýstofnað fyrirtæki
sem kallast 8mm var stofnað
út frá bar þar sem Íslendingar
hittast mikið er að vinna með
Singapore Sling og ET Tumason. Fyrirtækið Freibank gerði
nýverið samning við hljómsveitina Sign og svo má lengi
telja. Stærri bönd á borð við
Gus Gus og Múm eiga þegar
miklu fylgi að fagna í Þýskalandi og það virðist vera
óþrjótandi áhugi á bæði ís-

lensku tónlistarfólki og íslenskum tónlistarhátíðum.
ÚTÓN mun því athuga hvernig þessum áhuga verður best
fylgt eftir. Einn liður í því er
að standa veglega að PopKomm en við erum líka að
skoða verkefni sem myndu
ná til lengri tíma og greint
verður frá síðar.“

Sérstök úttekt á Aldrei fór ég suður
Í frétt frá AP sem send var á
allar fréttaveitur í Þýskalandi
er tekið í sama streng og hjá
Musik Woche og sagt að það
sé ekki bara Geysir sem gjósi
heldur sé allt að sjóða upp úr í
tónlistarlífinu. Sérstök þriggja
blaðsíðna úttekt verður síðan
í einu stærsta tímariti Þýskalands sem nefnist Fokus þar

sem fjallað verður um tónlist
og ferðalög með Aldrei fór ég
suður sem útgangspunkt.
Greinin birtist í 20. töluhefti
tímaritsins sem kemur út 9.
maí nk. Henrik Hohl blaðamaður Fokus sagði að upphaflega hefði hann verið sendur
til að gera eina blaðsíðu um
hátíðina hins vegar hafi ritstjórinn hans heillast svo að
frásögninni að hann hafi
ákveðið að gefa honum meira
pláss til að segja frá bæði því
helsta sem heillaði hann á
Aldrei fór ég suður og einnig
öðrum möguleikum til að upplifa tónlist á ferðalögum um
Ísland. Henrik segist hafa
heillast sérstaklega af Pétri
Ben, Lay Low og Skúla
Sverrissyni þegar hann dvaldi
á Íslandi og er ákveðinn í að
koma aftur.

Ferð um hálendið í sumarfríinu
– Ertu búinn að ákveða
hvaða flokk þú ætlar að kjósa?
„Já, en ég gef það ekki upp.
Ég á það bara við mig.“
– Ertu sáttur við ríkisstjórnina?
„Já ég hef verið það.“
– Hvaða breytingar viltu
sjá?
– Ekki myndað mér neina
skoðun
„Hefur þú kynnt þér hugmyndir Vestfjarðanefndarinnar?
– Nei ekki nógu mikið, ég
hef ekki komist í þessi gögn
ennþá.“
– Ertu búinn að skipuleggja
sumarfríið?

Nafn: Þorbjörn Sveinsson
Aldur: 55 ára
Hjúskaparstaða: Giftur
Börn: 4 börn
Stjörnumerki: Bogamaður
Starf: slökkviliðsstjóri
Áhugamál: Ég spila golf og starfið mitt er mitt helsta
áhugamál og svo auðvitað fjölskyldan.
Hvort myndir þú vilja vera Evróvisjónfari eða Evrópumeistari? Ég myndi vera Euróvisjónfari hefði ég rödd en
það væri nú alltaf gaman að vera Evrópumeistari í fótbolta.
„Já í svona stórum dráttum,
ég ætla að skeppa eina viku til
Spánar í lok maí og svo í
sumarfríinu ætla ég í ferð um
hálendi Íslands.“
– Hvað finnst þér um fram-

lag Íslendinga í Júróvisjón og
hvernig heldurðu að okkur
muni ganga?
„Mér líst ágætlega á það og
held að okkur og gengi okkar
verði á svipuðu róli og undan-

farin ár. Við höfum nú fengið
annað sætið þegar hún Selma
keppti fyrir hönd Íslands og
það væri nú gaman að fá það
aftur.“

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Útlit fyrir skammvinna norðanátt
með snjókomu eða slyddu fyrir norðan, en yfirleitt bjart
sunnanlands. Horfur á laugardag: Austanátt og vætusamt
en úrkomulítið norðvestanlands. Horfur á sunnudag:
Austanátt og vætusamt en úrkomulítið norðvestanlands.
Horfur á mánudag: Austanátt og vætusamt en úrkomulítið norðvestanlands.

Sælkeri vikunnar er Hugrún Magnúsdóttir frá Vigur

Lambapottréttur
og rommkúluís
Sælkeri vikunnar býður upp
á lambapottrétt og rommkúluís. Pottréttinn segir hún að gott
sé að bera fram með hvítlauksbrauði og hrásalati. Um er að
ræða ljúffenga máltíð sem allir
kunna að meta. Eftirrétturinn
er einfaldur en gómsætur og
ættu enginn rommkúluunnandi að vera svikinn af honum.
Lambapottréttur
1 kg lambagúllas
1 stór laukur brytjaður gróft
2 hvítlauksrif
1 dós tómatar brytjaðir
4 dl vatn
1 stór teningur nautakraftur
2-3 msk tómatmauk
½ tsk Timjan
½ tsk oregano
2 lárviðarlauf
3-2 stk gulrætur
6-8 stk kartöflur
Gúllasið kryddað með salti
og pipar snöggsteikt á pönnu
við góðan hita, sett í eldfast
form eða steikarpott. Laukur
léttsteiktur á pönnu, öllu nema

gulrótum og kartöflum blandað saman við laukinn og suðan
er látin koma upp. Þessu er
því næst hellt yfir gúllasið lok
eða álpappír settur yfir og inn
í ofn við 180°C í 1 klst. Því
næst er brytjuðum kartöflum
og gulrótum bætt út í og látið
malla í u.þ.b 40 mín í viðbót
án loks. Tilvalið er að þykkja
soðið með jafnara.
Rommkúluís
4 msk sykur
3 stk eggjarauður
2 stk eggjahvítur
½ l þeyttur rjómi
½ dolla rommkúlur
Sykur og egg þeytt þar til
það er létt og ljóst. Rommkúlur eru settar í poka og þar
næst í frysti þar til þær verða
kaldar. Barðar með kökukefli
og settar í rjómann. Öllu
blandað saman og fryst.
Ég skora á Magnús Salvarsson og Nínu Dís Ólafsdóttur á Ísafirði að vera næstu
sælkerar.

Tilboð óskast
Tilboð óskast í fjölbýlishúsið að Múlalandi 14 á Ísafirði. Í húsinu eru 10 íbúðir í
útleigu.
Afstaða til tilboða verður tekin 14. maí
nk. Frekari upplýsingar eru gefnar á skrifstofu okkar.
Fasteignasala Vestjarða
Hafnarstræti 19, Ísafirði
Sími 456 3244 – eignir@fsv.is
www.fsv.is

