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Tekist á um meirihlutaslitin

Sveitarstjórnar- og embættismönnum í Bolungarvík hefur í vikunni greint mjög á um
ástæður fyrir slitum á meirihlutasamstarfi í bæjarstjórn og
hafa menn verið iðnir við að
senda frá sér yfirlýsingar.
Nokkrir fulltrúar A-lista
sendu á sunnudag frá sér yfirlýsingu þar sem fram kom að
framkvæmdir við félagsheimili bæjarins, án þess að fjár-

mögnun hefði verið kláruð,
væri meðal ástæðna fyrir samstarfsslitunum. Yfirlýsingar
bæjarstjóra varðandi staðsetningu starfsstöðvar Innheimtustofnunar sveitarfélaga voru
einnig nefndar sem ástæður. Í
yfirlýsingunni var einnig fullyrt að það væri röng túlkun að
kornið sem fyllti mælinn, aukin umsvif oddvita K-lista,
væru aðalástæða slitanna. Þó

var það eina ástæðan sem upp
var gefin þegar Bæjarins besta
hafði samband við Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur oddvita
A-listans á þriðjudag, en oddvitinn var ekki meðal þeirra
sem skrifuðu undir yfirlýsinguna.
Því næst sendi Grímur Atlason, fráfarandi bæjarstjóri, frá
sér yfirlýsingu þar sem hann
sagði það ósannindi að oddviti
A-listans hefði rætt yfirlýs-

ingar um starfsstöð Innheimtustofnunar við sig á fundi. Sagði
hann að þessi ósannindi kæmu
í sjálfu sér ekki á óvart þegar
litið væri á þau makalausu og
óheiðarlegu vinnubrögð sem
A-listinn hafði lagt stund á
dagana á undan.
Þá sendu fulltrúar frá Klista einnig frá sér yfirlýsingu
þar sem sagt var að eftiráskýringar A-listans væru fullar af

dylgjum og rangfærslum sem
væru ekki svaraverðar. Sagt
var ótrúverðugt að aukin einkaframkvæmd í bænum væri
grundvöllur þess að meirihlutasamstarfi væri slitið.
Einnig kom fram að Elíasi
Jónatanssyni, oddvita sjálfstæðismanna, hefði í þrígang
verið boðið til viðræðna um
myndun meirihluta en því
tilboði hafi ekki verið tekið.

Ný virkjun á Glámuhálendinu?
Hugmyndir er uppi um að
byggja nýja virkjun á Glámuhálendinu. Svohljóðandi tillaga
var lögð fram á síðasta fundi
atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar: „Atvinnumálanefnd
gerir þá tillögu til bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar að hún feli
bæjarstjóra að hefja viðræður
við iðnaðarráðuneyti um að
það beiti sér fyrir því að undirbúningur að nýrri virkjun á
Glámuhálendinu á vegum
Landsvirkjunar sf. eða Orkubús Vestfjarða ohf. verði hraðað.“ Í greinargerð sem fylgdi
tillögunni segir: „Ísafjarðarkaupstaður hafði í upphafi heimskreppunnar miklu 1929 þá for-

sjálni til að bera að ráðast í
byggingu vatnsaflsvirkjunar í
botni Skutulsfjarðar, Fossavatnsvirkjunar, sem tekin var
í notkun 1937. Í miðri seinni
heimsstyrjöldinni réðst bærinn í stækkun virkjunarinnar
með byggingu, Nónvatnsvirkjunar sem tekin var í notkun
1946. Kjarkur og framsýni
þessara manna er aðdáunarvert og skilaði Ísafirði vel fram
á veg á þeim tíma.
Nú er aftur þörf aðgerða og
það er vel að Ísafjarðarbær hreyfi
því máli af alvöru. Á lestri
skýrslu Landsnets hf um
styrkingu rafdreifikerfisins er
ljóst að Vestfirðingar búa við

verulega skert afhendingaröryggi í raforkumálum. Allar
leiðir til þess að auka öryggið
með línubyggingum og/eða
strenglögnum inn á Vestfirðina eru dýrar og óhagkvæmar.
Sú lausn sem gagnast mundi
Vestfirðingum og þjóðarbúinu best væri að byggja hér
virkjun sem dygði fyrir allt
svæðið. Í ritinu Innlendar
orkulindir til vinnslu á raforku
(Iðnaðarráðuneytið 1994)
segir: „Glámuvirkjun: Safngöng frá Vatnsdalsá að Fjarðará í Hestfirði. Staðsetning
virkjunar í Hestfirði. Fleiri
staðsetningar koma til greina.
Forathugun (um 450 GWh/

a); líklega fremur óhagkvæm.“
Síðan þetta var ritað eru
liðin 14 ár, kröfur orkukaupanda, tækni og forsendur hafa
breyst mikið á þeim árum sem
liðin eru, svo þessi orð eiga
kannski ekki við í dag. Eins
hefur bor- og gangnatækni
fleygt fram og að öllum líkindum yrði nú virkjað niður
að Mjólkárvirkjun og þannig
komist í beint samband við
stofnlínurnar. Virkjun af þessari stærðargráðu dygði öllum
Vestfjörðum og rúmlega það.
Því spá Landsnets gerir ráð
fyrir 262,5 GWh/a árið 2022.
Og með fyrirhuguðum styrkingum á dreifikerfi Landsnets

frá Mjólká um Vestfirði yrði
afhendingaröryggi og jafnframt orkuframleiðsla tryggð
um ókomna tíð. Þessi framkvæmd opnaði jafnframt á
gjörbreyttar forsendur til fyrirtækjarekstrar af öllu tagi.“
Sölvi Sólbergsson, framkvæmdastjóri orkusviðs OV,
kom til fundar við atvinnumálanefnd og fór yfir mikilvæg atriði hvað varðar flutningskerfi og afhendingarstaði.
Kvað hann ljóst að ef á að gera
úrbætur á afhendingaröryggi
myndu það verða mjög fjárfrekar aðgerðir. Margir óvissuþættir eru til staðar og hagkvæmnin ekki fyrir hendi.

Kattafóður
framleitt í
Súðavík
Búið er að stofna fyrirtækið Murr ehf. sem mun
framleiða kattafóður á
Langeyri í Álftafirði. Dr.
Þorleifur Ágústsson, talsmaður undirbúningshóps
að stofnun fyrirtækisins,
segir að fóðrið verði unnið úr íslensku hágæðahráefni.
Sérstaða fyrirtækisins
er sú að fóðrið er samsett
úr hráefni sem uppfyllir
næringarþörf kattarins og
hefur fyrirtækið samstarf
við Norðlenska sláturhúsið um hráefnisöflun,
en aðeins verður notað
hráefni sem fellur til við
slátrun dýra til manneldis. Að sögn Þorleifs er
reiknað með að framleiðsla hefjist í júní. Verksmiðjustjóri verður ráðinn og verða þrír starfsmenn í verksmiðjunni til
að byrja með.
Þorleifur segir að áhugi
heimamanna á hugmyndinni hafi ráðið úrslitum
um að verksmiðjan verður í Súðavík og t.d. er
heimamaður í Súðavík
hluthafi í fyrirtækinu.
„Þetta er nýsköpun og hér
höfum við bæði góða aðstöðu og gott fólk til að
koma fyrirtækinu af stað
og vonandi til frekari vaxtar í framtíðinni“, segir
Þorleifur. – smari@bb.is
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Ísfirðingur í Hollywood

Vestfirski lundinn í ágætu standi
Lundastofninn við Vestfirði er í ágætu standi. Í Vestmannaeyjum er ástand lundans mjög
slæmt og jafnvel talað um algert veiðibann í sumar. Böðvar Þórisson, líffræðingur hjá
Náttúrustofu Vestfjarða, segir að ástandið á Vestfjörðum og norður með landinu sé allt í
lagi og lundanum fjölgi á Norðurlandi. Hann segir að sjófuglastofnar séu á niðurleið um allt
land. Helst grunar vísindamenn að ástandið í sjónum hafi breyst og minna sé um æti fyrir
sjófugla en Böðvar segir erfitt að sanna það. Það sé þó greinilegt í Vestmanneyjum að
ætisskortur valdi vandæðum lundastofnsins og nýliðun síðustu þriggja ára hafi verið léleg.

Hin hálfíslenska Leah Grímsson hefur leikið hlutverk í
kvikmynd um pólska kvikmyndaleikstjórann Roman
Polanski, að því að greint er frá í DV. Leah er hálfíslensk og það sem meira er, hálfísfirsk. Hún er dóttir
Jón Grímssonar útgerðarmanns í Seattle. Í myndinni
leikur Leah hlutverk stúlku sem er undir lögaldri sem
Polanski var sakaður um að hafa nauðgað.

Fleira spilaði inn í slit á meirihlutanum
Framkvæmdir við félagsheimili Bolungarvíkur, trúnaðarbrestur og ágreiningur í
umhverfisnefnd og ummæli
bæjarstjóra um staðsetningu
Innheimtustofnunar sveitarfélaga á Flateyri spiluðu inn í
slit á meirihlutasamstarfi K
og A lista. Þetta segir í yfirlýsingu sem fimm fulltrúar Alista hafa sent frá sér. Yfirlýsingin birtist hér: „Vegna atburða síðastliðinna daga sjáum við fulltrúar A – listans
okkur knúin til að koma eftirfarandi á framfæri: Á haustmánuðum 2007 er farið að
gæta óánægju innan raða A –
lista með samstarf listanna.
Þá leggur oddviti fram á fundi
A – lista, tillögu meirihlutans
að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs.
Komu þá upp efasemdaraddir
er varða fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Í framhaldi af því
óx ólga og óánægja innan A –
listans í samstarfinu.
Frá þeim tíma er ákvörðun

er tekin um framkvæmdir við
Félagsheimili Bolungarvíkur,
án þess að fjármögnun þess
hafði verið tryggð, jókst þrýstingur á oddvita A- listans að
endurskoða meirihluta samstarf A – og K – lista. Sá
þrýstingur jókst verulega þegar í ljós kom að bæjarsjóður
uppfyllti ekki skilyrði lánasjóðs sveitarfélaga fyrir lánveitingu, auk þess að verulegra breytinga fór að gæta á
opinberum lánamarkaði. Með
því var ljóst að upprunalegar
forsendur fyrir framkvæmdum við Félagsheimilið voru
brostnar. Varabæjarfulltrúi A
– lista hafði á fundi bæjarráðs,
óskað eftir að í samningi við
verktaka væri ákvæði um framvindu verksins í samræmi við
fjármögnun.
Í einstökum nefndum bæjarins hefur komið upp trúnaðarbrestur milli meirihlutaaðila
og fulltrúar A – lista sniðgengnir í öllu samstarfi innan nefnd-

anna. Vegna þessa munaði
minnstu að upp úr samstarfi
A – og K – lista slitnaði í
vetur . Mikill ágreiningur var
milli fulltrúa listanna í umhverfisráði og var haldinn
neyðarfundur til að sætta
aðila. Tókst að koma í veg
fyrir slit en samstarf listanna
hefur ekki orðið samt síðan.
Segja má að oddviti A –
listans hafi framan af haft of
mikla trú á að styrkir eða lán
úr opinberum sjóðum fengjust
fljótlega og þess vegna ekki
komið áhyggjum stuðningsmanna sinna nógu vel til skila.
Hún hafi enn fremur ekki viljað bóka athugasemdir sem myndu
stefna samstarfinu í hættu.
Þegar fráfarandi bæjarstjóri
gaf út yfirlýsingu varðandi

staðsetningu Innheimtustofnunar sveitarfélaga á Flateyri
átti forseti bæjarstjórnar (oddviti A-listans) fund með bæjarstjóra og lýsti óánægju sinni
með viðbrögð bæjarstjóra. Sú
yfirlýsing bæjarstjóra endurspeglaði ekki skoðun meirihluta bæjarstjórnar í því máli
enda hafði bæjarstjórn ekki
ályktað um málið. Þegar svo
oddviti K- lista og jafnframt
formaður bæjarráðs ber blak
af bæjarstjóra á opinberum
vettvangi þrátt fyrir að oddviti
A – listans hefði sett ofan í
við hann, keyrir um þverbak.
Hér verður alvarlegur trúnaðarbrestur milli aðila.
Hvergi hefur komið fram
hjá fulltrúum A – lista sú fullyrðing að bæjarstjórnarfulltrú-

ar eigi ekki að vera í atvinnurekstri samhliða setu í bæjarstjórn. En samkvæmt sveitarstjórnarlögum er skýrt kveðið
á um að ef mál tengjast viðkomandi bæjarfulltrúum á einhvern hátt vegna vensla og
tengsla ber þeim að víkja.
Ávallt skal þetta haft í heiðri.
Að framansögðu má vera
ljóst að töluverður aðdragandi
er að slitum meirihlutasamstarfs A – og K – lista í bæjarstjórn Bolungarvíkur og ekki
rétt túlkun að kornið sem fyllti
mælinn sé aðalatriðið eins og
fram hefur komið í fjölmiðlum síðustu daga. Okkur er
ljóst að kjósendur hafa mismunandi skoðanir á því hverjir
eigi að vera við stjórn sveitarfélagsins, þannig er lýðræðið,

en áður en dómur er felldur er
nauðsynlegt að þekkja til forsenda og vega og meta hver
staða sveitarfélagsins er til
lengri tíma litið vegna ákvarðanna og framkvæmda fráfarandi meirihluta.
Við hörmum þá neikvæðu
umræðu sem fram hefur farið
í kjölfar meirihlutaslita og væntum þess að nú linni. Mikilvægt er að þeir fulltrúar sem
kosnir eða ráðnir eru til trúnaðarstarfa í opinberri stjórnsýslu gæti hófs í orðavali á
opinberum vettvangi.
Bolungarvík 27. apríl 2008
Anna Sigríður Jörundsdóttir
Guðbjartur Jónsson
Guðrún Benediktsdóttir
Katrín Gunnarsdóttir
Sunna Reyr Sigurjónsdóttir.“

Sérfræðingur
– Veðurstofa Íslands á Ísafirði
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða
sérfræðing í verkefni sem tengjast snjóflóðarannsóknum á Snjóflóðasetri Veðurstofunnar á Ísafirði. Umsækjendur skulu
hafa háskólamenntun á sviði jarðeðlisfræði, verkfræði, jarðfræði, landafræði eða
aðra sambærilega menntun. Góð tölvukunnátta er skilyrði og forritunarkunnátta
er æskileg, sem og reynsla af útivist við íslenskar aðstæður. Lögð er áhersla á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Næsti yfirmaður er útibússtjóri Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar á Ísafirði. Laun eru
skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og
hlutaðeigandi stéttarfélags. Ráðningartímabil verður samkvæmt samkomulagi.
Öllum umsóknum verður svarað, en Veðurstofa Íslands áskilur sér rétt til að hafna
öllum umsækjendum. Nánari upplýsingar
veitir Harpa Grímsdóttir útibússtjóri í síma
843 0413, netfang: harpa@vedur.is eða
á skrifstofunni.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt starfsferilsskrá skal
skilað til Snjóflóðaseturs Veðurstofu Íslands, Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði, fyrir 10.
maí nk.

Bolungarvík.

Eftiráskýringar fullar af dylgjum
Eftiráskýringar A-listamanna um ástæður meirihlutaslitanna hafa tekið breytingum frá degi til dags. Þær
eru fullar af dylgjum og rangfærslum sem ekki eru svaraverðar. Þetta segja fulltrúar
K-listans í Bolungarvík í yfirlýsingu um þá stöðu sem upp
er komin í bæjarpólitíkinni.
Þeir hafa sent frá sér eftirfarandi yfirlýsingu: „Við hörmum þá stöðu sem upp er komin
í bæjarstjórn Bolungarvíkur,
ekki síst vegna þess að málefnalegur ágreiningur er ekki
sagður ástæða meirihlutaslita.
Öll sú umræða sem átt hefur
sér stað í kjölfar slitanna hefur
skaðað ímynd Bolungarvíkur
og mun hafa áhrif á þau verkefni sem eru í fullum gangi í

bænum.
Þegar sú ákvörðun Önnu
G. Edvardsdóttur oddvita Alistans um að slíta meirihlutasamstarfinu lá fyrir, hafði
Soffía Vagnsdóttir oddviti Klistans samband við Elías
Jónatansson oddvita D-listans
og lýsti yfir áhuga á samstarfi
þessara tveggja lista því þannig væri kominn grundvöllur
fyrir sterkum sex manna
meirihluta við stjórn bæjarins
næstu tvö árin. Þetta tilboð
var ítrekað í þrígang en aldrei
var ljáð máls á þeim samstarfsmöguleika af hálfu oddvita D-listans.
Það er niðurstaða okkar að
hagsmunir bæjarfélagsins hafi
ekki verið hafðir að leiðarljósi
í þeim málalyktum sem nú

eru ljósar. Það er í hæsta máta
ótrúverðugt að meirihlutasamstarfi sé slitið á grundvelli
þess að aukin umsvif einkaframtaksins í atvinnulífinu í
Bolungarvík séu staðreynd.
Enn fjarstæðukenndara er að
talsmenn einkaframtaksins,
fulltrúar D-listans, skuli taka
undir þau rök með því að
ganga til samstarfs við A-listann. Hver hefði trúað því?
Ef Bolvíkingar sætta sig við
þessar málalyktir hafa þeir
jafnframt samþykkt frávikningu Gríms Atlasonar úr bæjarstjórastóli. Flestum ber saman um að hann hafi verið einn
helsti málsvari og baráttumaður fyrir hagsmunamálum Bolungarvíkur og Vestfjarða síðustu tvö árin. Ferskleiki hans

og skapandi áherslur í stjórnsýslu bæjarins hefur styrkt
ímynd Bolungarvíkur jafnt
inná við sem útávið. Þetta er í
samræmi við þær áherslur Klistans sem kynntar voru fyrir
síðustu kosningar.
Eftiráskýringar A-listamanna
um ástæður meirihlutaslitanna
hafa tekið breytingum frá degi
til dags. Þær eru fullar af dylgjum og rangfærslum sem ekki
eru svaraverðar. Má því spyrja
hvort hér sé ekki um birtingamynd innri átaka A-listans að
ræða?
Fyrir hönd K-listans, lista
Bæjarmálafélags Bolungarvíkur, Soffía Vagnsdóttir,
Gunnar Hallsson, Jóhann
Hannibalsson, Auður Hanna
Ragnarsdóttir, Falur Þorkelsson.“
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Spænskir svikahrappar reyndu að pretta Ísfirðing

Fengu þrjá hákarla
Guðmundur Jakobsson fór í hákarlaróður á bátnum sínum
Neista ÍS á fimmtudag ásamt skipsfélögum sínum, þeim
Hálfdáni Guðröðarsyni og Stefáni Ingólfssyni. Afraksturinn
voru þrír hákarlar sem þeir veiddu á Eldingarhryggnum. Eins
og glögglega má sjá á mynd voru þetta stærðar skepnur sem
ekki hefði verið ljúft að lenda í átökum við. Án efa munu
þessi hákarlarnir þó kæta bragðlauka Bolvíkinga á þorranum.

Áhyggjufullur lesandi hafði samband við blaðið vegna fjársvikabréfa sem hann hafði fengið í pósti. Flestir
kannast nú við gylliboð sem send eru til grunlausra manna í tölvupósti en þau eru þó sjaldgæfari í hinum
hefðbundna pósti. Er þetta í annað sinn sem lesandinn fær bréf sent á heimilisfang sitt á Ísafirði þar sem
tilkynnt er að hann hafi unnið í ákveðnu happdrætti á Spáni. Viðkomandi er beðinn um að fylla út
eyðublað með persónulegum upplýsingum þar á meðan bankanúmer og skrifa undir samþykki um að
borga 10% af vinningnum til fyrirtækisins. Þetta á að senda til baka ásamt afriti af vegabréfi eða
ökuskírteini. Bréfið er sent undir nafni Grupo Bilbao Security Company og ber frímerki frá Spáni.

Báðar afturrúður voru brotnar í sendibíl á Skeiði.

Höfuðstöðvar 3X-Technology á Ísafirði.

Samningar fyrir hátt í 200 milljónir
Ísfirska fyrirtækið 3X-Technology landaði þremur samningum á sjávarútvegssýningunni í Brussel á dögunum, að
andvirði samtals hátt í 200
milljónir króna. Karl Ásgeirsson, framkvæmdastjóri
3X-Technology, segir að dagurinn hafi verið sá stærsti í
sögu fyrirtækisins. Einn samningurinn felur í sér smíði í

fiskvinnslu á Íslandi. „Svo var
samningur um karakerfi við
fyrsta alvöru kjötvinnslufyrirtækið sem við förum inn í.
Það er í Bretlandi. Síðan er
ein af þessum sölum uppfærsla á rækjuverksmiðju, en
við ætlum að smíða flottustu
rækjuverksmiðju í heimi“,
segir Karl.
Umrædd rækjuverksmiðjan

er á Íslandi. „Það er mjög
ánægjulegt fyrir Ísland að
menn skuli standa í svona
framkvæmdum og þora og
trúa á þennan iðnað sem hefur
legið í dvala undanfarin ár.
En botninum hlýtur að vera
náð og ég held að ef menn
horfa fram á veginn og taka
svona stór stökk, ætti að vera
hægt að rétta iðnaðinn við“,

segir Karl.
Auk samninganna þriggja
fékk fyrirtækið á annað hundrað fyrirspurna á sýningunni,
fleiri en nokkru sinni áður.
„Ef salan í kjölfarið verður í
hlutfalli við fyrirspurnirnar
væri það frábært. En það er
bara eitthvað sem á eftir að
koma í ljós“, segir Karl Ásgeirsson. – halfdan@bb.is

„Söguskoðun sem stenst
ekki nánari skoðun“

Grímur Atlason segist aldrei hafa átt fund með oddvita
A-listans þar sem yfirlýsing
hans um staðsetningu Innheimtustofnunar sveitarfélaga
bar á góma. Að halda öðru
fram séu ósannindi sem koma
þó ekki á óvart þegar litið er á
þau makalausu og óheiðarlegu
vinnubrögð sem A-listinn hefur lagt stund á síðustu daga.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu
Gríms sem hér fer á eftir:
„Vegna yfirlýsingar a-listans í Bolungarvík um meintan
alvarlegan trúnaðarbrest í bæjarstjórn Bolungarvíkur vill
undirritaður koma eftirfarandi
á framfæri:
Yfirlýsing A-listans er ótrúleg samsuða af rangfærslum
þar sem sannleikurinn er togaður og beygður að þörfum
þeirra sem eiga vondan málstað að verja. Hér er um söguskoðun að ræða sem stenst
ekki nánari skoðun. Pólitískt
kjörnir fulltrúar munu án efa
tjá sig frekar um þessa yfirlýsingu en ég sé mig knúinn
til þess að leiðrétta hrein og
klár ósannindi um efni og tilefni fundar sem oddviti a-list-

ans átti með undirrituðum fyrir tæpum tveimur vikum. Í
yfirlýsingu a-listans segir:
Þegar fráfarandi bæjarstjóri
gaf út yfirlýsingu varðandi
staðsetningu Innheimtustofnunar sveitarfélaga á Flateyri
átti forseti bæjarstjórnar (oddviti A-listans) fund með bæjarstjóra og lýsti óánægju sinni
með viðbrögð bæjarstjóra. Sú
yfirlýsing bæjarstjóra endurspeglaði ekki skoðun meirihluta bæjarstjórnar í því máli
enda hafði bæjarstjórn ekki
ályktað um málið. Þegar svo
oddviti K- lista og jafnframt
formaður bæjarráðs ber blak
af bæjarstjóra á opinberum
vettvangi þrátt fyrir að oddviti
A - listans hefði sett ofan í við
hann, keyrir um þverbak. Hér
verður alvarlegur trúnaðarbrestur milli aðila.
Anna Guðrún Edvardsdóttir
oddviti a-listans átti engan
fund með undirrituðum þar
sem yfirlýsing undirritaðs um
staðsetningu Innheimtustofnunar sveitarfélaga bar á góma.
Hún átti vissulega með mér
fund en erindið var allt annað.
Við ræddum ekkert um Flat-

eyri eða Innheimtustofnun
sveitarfélaga. Að halda öðru
fram eru ósannindi sem kemur
svo sem ekki á óvart þegar
litið er á þau makalausu og
óheiðarlegu vinnubrögð sem

a-listinn hefur lagt stund á síðustu daga.
Virðingarfyllst,
Grímur Atlason,
bæjarstjóri
Bolungarvíkur.“

Skemmdarverk
framin víða um bæ

Skemmdarverk voru unnin á Skeiði og í Holtahverfi
á Ísafirði aðfararnótt laugardags en rúður voru brotnar í bílum og húsum. Brotin
var afturrúða í nýjum bíl
sem stóð við Móholt. Þá
voru rúður brotnar í verslun
Núps á Skeiði. Þessu til viðbótar höfðu verið brotnar
báðar afturrúður í stórum
sendibíl sem stóð fyrir utan
verslunina. Að auki var
rúða brotin í húsi í Silfur-

götu sem yfirleitt er nefnt
Straumur eða Norska bakaríið og tvö strætisvagnaskýli skemmd á Ísafirði.
Málið er í rannsókn hjá
lögreglu sem þiggur allar
ábendingar ef vitni hafa
orðið af atburðunum.
Grunurinn beinist að
ákveðnum aðilum og er
talið að þeir sömu hafi
komið að öllum skemmdarverkunum.
– thelma@bb.is

Framkvæmdastjóri
Veraldavinir á Vestfjörðum leita að framkvæmdastjóra sem hefur áhuga á umhverfis- og samfélagsmálum. Um er að
ræða starf í júní, júlí og ágúst nk. með
möguleika á hlutastarfi næsta vetur.
Framkvæmdastjóri sér um daglegan
rekstur félagsins og hefur umsjón með
sjálfboðaliðahópum sem starfa munu á
Vestfjörðum í sumar.
Hæfniskröfur:
· Sjálfstæð vinnubrögð.
· Góð samskipta- og skipulagshæfni.
· Tölvukunnátta (Word og Exel).
· Tungumál: Góð kunnátta í íslensku og
ensku. Færni í fleiri tungumálum er kostur.
· Stjórnunareiginleikar.
Framkvæmdastjóri hefur aðsetur á Flateyri.
Umsóknir með ferilskrá skulu sendar
fyrir 6. maí 2008 til: Veraldavinir á Vestfjörðum, Hafnarstræti 11, 425. Flateyri.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður
svarað.
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Óska eftir aðkomu

Frá Sundahöfninni á Ísafirði.

Byggðakvóti vegna samdráttar í sjávarútvegi
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið bæjarstjóra að sækja
um byggðakvóta fyrir sveitarfélagið. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis hefur gefið
sveitarfélögum kost á að sækja
um byggðakvóta á grundvelli
10. gr. laga nr. 116/2006, með

síðari breytingum. Til greina
við úthlutun byggðakvóta koma
minni byggðarlög sem lent
hafa í vanda vegna samdráttar
í sjávarútvegi og sem háð eru
veiðum og vinnslu á botnfiski.
Skal sveitarstjórn gera ráðuneytinu ítarlega grein fyrir

vanda byggðarlagsins sem talið er að rekja megi til samdráttar í sjávarútvegi á síðustu
árum, og fyrir þýðingu veiða
og vinnslu botnfisks fyrir það
byggðarlag. Viðmiðun fyrir
minni byggðarlög eru 1.500
íbúar.

Einnig koma til greina
byggðarlög sem orðið hafa
fyrir óvæntri skerðingu á
heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út
og landað afla í viðkomandi
byggðarlögum, með verulegum áhrifum á atvinnuástand.
Sveitarstjórnir skulu leggja
fram gögn sem sýna fram á að
í tilteknu byggðarlagi hafi
óvænt skerðing heildarafla-

heimilda fiskiskipa sem gerð
eru þaðan út og landað hafa
þar afla, haft veruleg neikvæð
áhrif á atvinnuástand í viðkomandi byggðarlagi.
Umsóknarfrestur er til 30.
apríl en að fengnum umsóknum sveitarfélaga tekur ráðuneytið ákvörðun um hversu
mikill byggðakvóti kemur í
hlut einstakra byggðarlaga.
– thelma@bb.is

Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ hefur óskað
eftir aðkomu að skipulagningu fyrirhugaðrar
björgunarmiðstöðvar á
Ísafirði. Í bréfi Þrastar
Óskarssonar, framkvæmdastjóra stofnunarinnar til
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, segir að stofnunin telji
mjög brýnt að gert sé ráð
fyrir aðstöðu fyrir sjúkrabifreiðar og sjúkraflutningamenn í björgunarmiðstöðinni. Þá segir að
heilbrigðisráðuneytið taki
undir sjónarmið stofnunarinnar um að aðstaða fyrir sjúkraflutninga sé nauðsynleg þar sem björgunarmiðstöðvar eru skipulagðar á landsbyggðinni.
Í afgreiðslu bæjarráðs
á bréfinu kemur fram
ánægja með aðkomu Heilbrigðisstofnunarinnar að
byggingu björgunarmiðstöðvar á Ísafirði og óskar
ráðið eftir að stofnunin
tilnefni sinn fulltrúa í
starfshóp um byggingu
miðstöðvarinnar.
– smari@bb.is

Eiríkur Örn Norðdahl fékk
Íslensku þýðingarverðlaunin
Ísfirski rithöfundurinn, skáldið og þýðandinn Eiríkur Örn
Norðdahl fékk Íslensku þýðingarverðlaunin. Verðlaunin
hlaut hann fyrir þýðingu sína
á Móðurlaus Brooklyn eftir
ameríska rithöfundinn Jonathan Lethem. Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, afhenti verðlaunin á Gljúfrasteini. Móðir Eiríks, Herdís
Hübner, tók við verðlaununum fyrir hönd sonar síns sem

var staddur í New York á söguslóðum verksins sem hann
þýddi.
„Jú, ég er auðvitað stóránægður. Ég er reyndar hálfringlaður, flaug hingað í gærdag og var svo margar klukkustundir að koma mér á gististaðinn og sofnaði klukkan
eitt að staðartíma, sem er kl.
sjö að morgni í Helsinki, hálf
sofandi og þotutaugaður“,
sagði Eiríkur Örn. „En það
Eiríkur Örn Norðdahl.
veldur því bara að gleðin er
enn meira húrrandi.“
Eiríkur segir mikinn heiður
að fá verðlaunin. „Það voru
náttúrlega engir smákóngar
sem voru tilnefndir“, segir Eiríkur en auk hans voru tilnefnd
þau Jón Kalman Stefánsson
(Loftskeytamaðurinn e. Knut
Hamsun), Friðrik Rafnsson
(Brandarinn e. Milan Kundera), Sigrún K. Magnúsdóttir
(Módelið e. Lars Saabve
Christensen) og Sigurður
Pálsson (Skíðaferðin e. Emmanuel Carrere).
„Þetta er mikil viðurkenning og vonandi þýðir þetta að
ég fái meira af spennandi verkum til þýðinga í framtíðinni“,
segir Eiríkur Örn Norðdahl.
– halfdan@bb.is

FIMMTUDAGUR 1. MAÍ 2008

5

Hvestu-liðar vinna hörðum höndum að því að pakka inn Mugiboogie.

Pakka inn Mugiboogie
Starfsmenn hæfingarstöðvarinnar Hvestu á Ísafirði vinna nú hörðum höndum að því
að pakka inn gullplötu Mugison, Mugiboogie. Umpakkningin hefur gengið vel en Hvestu
hefur verið afhent 700 eintök af hljómplötunni sem ætlað er til útflutnings. Mugiboogie
hefur hlotið einróma gott lof bæði hjá aðdáendum og gagnrýnendum en stefnt er því að
diskurinn verði gefinn út í Japan og Evrópu í maí. Hæfingarstöðin Hvesta var stofnuð
fyrir rúmum 10 árum og var hún til húsa í Bræðratungu þar til árið 2004 er hún fluttist
í gamla Pósthúsið á eyrinni á Ísafirði.
– thelma@bb.is

Haukur Vagnsson framkvæmdastjóri vaXon.is og Rúnar Á. Jónsson
verkefnisstjóri Ósafls undirrita þjónustusamninginn í húsakynnum Íslenskra
aðalverktaka í Reykjavík. Á myndinni er einnig Soffía Vagnsdóttir einn eigenda
Kjarnabúðar ehf. og Guðmundur Sigurðsson yfirverkstjóri Ósafls.

Jarðgangamenn gista
og
borða
á
vaXon.is
Duggholufólkið vann
til verðlauna í Kanada

Kvikmyndin Duggholufólkið, sem gerist að mestum
hluta á Vestfjörðum, vann
aðalverðlaunin í flokki kvikmynda fyrir börn á aldrinum
8-10 ára á Sprockets kvikmyndahátíðinni í Toronto.
Veitt voru aðalverðlaun fyrir
bestu mynd fyrir aldurshópinn
8-10 ára annars vegar og hins
vegar aldurinn 11-12 ára auk
þess sem veitt voru verðlaun
fyrir bestu stuttmyndina.
Sprockets kvikmyndahátíðin var haldin dagana 12. - 18.
apríl s.l., en hún er ein virtasta
barnamyndahátíð í heimi. Í
tilkynningu frá aðstandendum
myndarinnar segir að verðlaunin muni án efa auka hróður myndarinnar enn frekar, en
hún hefur verið tekin til sýninga á fjölda kvikmyndahátíða
og er Duggholufólkið til að
mynda opnunarmynd barnamyndahátíðarinnar í Kristiansand.
Duggholufólkið sem er í

Ósafl sf., fyrirtæki í eigu
Íslenskra Aðalverktaka og
Marti Contractors er þessa
dagana að ganga frá samningum við undirverktaka á
svæðinu vegna gerðar Bolungarvíkurganga. Í fréttatilkynningu segir að fyrsti samningurinn hafi verið undirritaður á dögunum en hann
var gerður við fyrirtækið
Kjarnabúð ehf. sem mun sjá
um gistingu og fæði fyrir

Kvikmyndafólk að störfum á Fjórðungssjúkrahúsinu..
Með á myndinni er Helga Margrét Marzellíusardóttir en
þá nýfætt barn hennar kemur fyrir í Doggholufólkinu.
leikstjórn Ara Kristinssonar verur. Duggholufólkið er byggt
fjallar um Kalla, 12 ára borgar- á gamalli sögu frá Súgandabarn, sem er sendur vestur á firði. Á Gilsbrekkudal í Súgfirði til að eyða jólunum með andafirði er staður sá, sem
pabba sínum á afskekktum heitir Dugguhola, og gengur
sveitabæ. Þegar hann reynir um hana sú sögn, að þar hafi
að stinga af þaðan villist hann, eitt sinn endur fyrir löngu farlendir í snjóbyl og hittir fyrir ist 18 manns á leið frá jólabæði ísbjörn og dularfullar gleði að Hóli í Bolungarvík.

Hvað vilja Vestfirðingar gera?
Jakob Kristinsson, einn forsvarsmanna samtakanna
Bloggarar bjarga Vestfjörðum, er vonsvikinn með áhugaleysi Vestfirðinga á málstað
samtakanna. „Ég sem gamall Vestfirðingur skil þetta
ekki, því það sem fyrst og
fremst vantar á Vestfjörðum
er atvinna og fjármagn til
framkvæmda og endurreisa
Vestfirði úr þeirri lægð sem
þeir eru nú komnir í. Það hafði
samband við mig útgerðar-

maður sem hefur mikinn áhuga
á að kaupa og byggja upp
Hesteyri í Jökulfjörðum og
hefja þar útgerð og vinnslu
með tilheyrandi umsvifum“,
segir Jakob á bloggsíðu sinni.
„Það er stór spurning hvað
Vestfirðingar vilja gera í sínum málum. Við hjá BBVsamtökunum erum á fullri ferð
og viðræðum við erlenda aðila
um að koma með fjármagn og
vinnu til Vestfjarða. En því
miður virðast mjög fáir vilja

leggja okkur lið og ganga í
samtökin og á sama tíma
eru haldnir kynningarfundir
um olíuhreinsistöð á Vestfjörðum.
Ef þetta heldur svona
áfram endar það með því að
við í BBV-Samtökunum gefumst upp og óbreytt ástand
verður á Vestfjörðum. Við
getum þetta ekki án þátttöku
íbúanna“, segir Jakob á bloggsíðu sinni.
– halfdan@bb.is

starfsmenn Ósafls meðan á
gangagerðinni stendur.
Mötuneyti og gisting mun
að mestu fara fram í húsnæði
vaXon.is í Bolungarvík en
einnig verður notað annað húsnæði tengdu eigendum Kjarnabúðar meðan mestur starfsmannafjöldi verður á svæðinu. Áætluð velta vegna þessa
samnings hljóðar upp á tæpar
100 milljónir. Þessi samningur gerir það að verkum að hægt

er að ráðast í miklar og kostnaðarsamar endurbætur og
breytingar á húsnæði vaXon.is og er það mikið fagnaðarefni eigenda vaxon.is
enda hefur húsið látið á sjá
vegna viðhaldsleysis undanfarin ár.
Von er á fyrstu starfsmönnum Ósafls um miðjan
maí en þá verður húsnæðið
tilbúið að innan en utanhússviðgerðir hefjast fljótt.

Útlán bókasafnsins á Ísafirði jókst um 8,2% á árinu 2007.

Átta bækur á hvern íbúa
í útlán frá bókasafninu

Útlán bókasafnsins á Ísafirði á árinu 2007 voru 31.473
bindi sem er um 8,2% aukning
frá fyrra ári. Útlánum hreppssafnanna sem sameinuðust Ísafjarðarbæ fækkaði hins vegar
nokkuð og eru áætluð um
3.000 en voru 4.500 árið áður.
Samtals voru útlánin 34.473
á árinu. Útlán á hvern íbúa Ísafjarðarbæjar eru um 8 bækur

á íbúa.
Töluvert meira er um notkun bóka og internetsins í safninu, enda aðstaða þar orðin
mjög góð. Gera má ráð fyrir
að innanhúsnotkun sé a.m.k.
50% þannig að heildarnotkun
bóka safnsins séu um 52.000
bindi á ári. Rit lánuð öðrum
söfnum voru um 100, og rit
fengin að láni voru 37. Hljóð-

bækur (blindrabækur) fengnar
að láni voru 140.
Auk venjulegra útlána voru
um 300 bækur sendar íbúum
sýslunnar. Í stofnunum voru
lánaðar út um 4.600 bækur.
Önnur útlán m.a. til skipa voru
um 700. Alls voru þessi útlán
um 5.600 hjá bókasafninu á
Ísafirði á síðasta ári.
– thelma@bb.is
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Stekkjargata 40 keypt upp

Leki kom að þilfarsbáti
Sörli ÍS-66, um 9 tonna þilfarsbátur sem gerir út Norðurfirði á Ströndum,
sendi út neyðarkall í gegnum sjálfvirku tilkynningaskylduna á tíunda
tímanum á föstudagsmorgun og einnig kallaði báturinn um talstöð við
næstu strandarstöð. Stjórnstöð landhelgisgæslunnar og Vaktstöð siglinga
ræstu þegar út björgunarsveitir og báta frá Skagaströnd, Drangsnesi og
Norðurfirði á Ströndum. Tveir menn eru um borð. Töluverður leki kom
upp í vélarrúmi og var talinn að mestu koma inn með vélaröxlinum.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur heimilað kaup á Stekkjargötu 40 vegna breytingu á
aðalskipulagi Ísafjarðar 1989-2009 vegna jarðganga í Hnífsdal. Eigandi fasteignarinnar
telur að aðalskipulagsbreytingin hafi haft þau áhrif að fallið var frá kauptilboði í fasteignina, þá eingöngu vegna nálægðar við þjóðveg 61. Um er að ræða eina íbúðarhúsið við
Stekkjargötu þar sem fjarlægðin er undir 15 metrum frá miðlínu vegar og því hefur
Vegagerðin samþykkt að þeirra hluti í uppkaupunum verði um ein milljón króna. Eftir
uppkaup verður hægt að selja húsið á þeim forsendum að það sé í nálægð við þjóðveg.

Ritstjórnargrein

Baráttan
um brauðið
Ræðumenn dagsins komast yfirleitt svo að orði að nú sé
haldinn hátíðlegur frídagur verkamanna um allan hinn frjálsa
heim. Spyrja má hvað felst í orðunum ,,hinn frjálsi heimur?“
Tilheyra þau lönd hinum ,,frjálsa heimi“ þar sem almenn velmegun er sögð ríkja, en hluti þegna og minnihlutahópar búa
eigi að síður við örbirgð og njóta lítillar sem engrar menntunar
eða almennra réttinda? Er ,,ófrjálsi“ heimurinn einungis þau
lönd þar sem tvö börn deyja á hverri mínútu, ýmist úr hungri
eða malaríu? Og hvoru megin hryggjar liggja þá stríðshrjáðu
löndin þar sem stöðugt er tekist á um völd, orðið friður hefur
enga merkingu og mannslíf eru minna metin en hnefafylli af
hrísgrjónum?
Á frídegi verkalýðsins á því herrans ári 2008 eru margar
blikur á lofti. Fjármálaheimurinn er í uppnámi. Átök af öllum
toga síst minni en áður. Búist er við auknum hungurdauða
fólks vegna minnkandi framboðs á matvælum, einkum kornvöru, og síhækkandi verðlags sem rýrir framlag hjálparstofnana. Þegar óvissa ríkir um svarta gullið í iðrum jarðar, sem nú
þykir næsta víst að fáist ekki lengur með ódýrum hætti, þykir
meiri hagnaðarvon í kornrækt til ,,vélfóðurs“ en fæðu handa
sveltandi fólki; kornmeti sem forðað gæti milljónum manna
frá hungurdauða er í vaxandi mæli nýtt til framleiðslu á eldsneyti fyrir bílaflota þess hluta mannkynsins, sem frá degi til
dags keppist við að finna upp nýtt dundur sér til afþreyingar.
Það er eðli sérhvers dýrs að berjast fyrir lífi sínu. Maðurinn
er þar engin undantekning. Þess vegna mun baráttan um
brauðið harðna. Hærra verð og minna framboð matvæla, sem
stöðugt stækkandi hluti mannkyns á ekki aðgang að, getur
ekki annað en haft skelfilegar afleiðingar í för með sér. Við
hverju má búast þegar nær sjötta hluta mannkyns er gert að
draga fram lífið á sem svarar 75 íslenskum krónum á degi
hverjum? ,,Þetta er hin nýja ásjóna hungursneyðar – milljónir
manna sem voru ekki í hópi hinna mest þurfandi fyrir hálfu ári
en eru það núna“ eru orð Josette Sheeran, framkvæmdastjóra
Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna.
Er ekki augljóst að í þeim löndum, þar sem verkalýðshreyfingin getur í dag litið stolt um öxl, minnst sigra liðinna ára og
hnarreist varðað veginn til enn bjartari framtíðar, verður að
taka til hendinni svo um munar.
Stundum er sagt að erfiðara sé að gæta fengins fjár en afla
þess. Verkalýðshreyfingin í dag stendur frammi fyrir fleiri og
flóknari verkefnum en á fyrri tímum. Þrátt fyrir það er augljóst
að megin verkefnið er hið sama og verið hefur alla tíð: Að gera
öllum fært að lifa mannsæmandi lífi.
Baráttan um brauðið tekur aldrei enda.
s.h.

Á þessum degi fyrir 37 árum

Gistirými Hótels
Loftleiða tvöfaldast
Smíði nýju álmunnar hefur gengið mjög vel, því fyrsta
skóflustungan var tekin 11. apríl í fyrra. Þetta er þó engin smásmíði
því viðbyggingin telst 19.500 rúmmetrar. Þegar skýrt var frá
áformum Loftleiða um stækkun hótelsins í fyrra var jafnframt
áætlað fyllilega, því segja má að álman hafi verið opnuð í gærkvöldi
með móttöku vegna umdæmisþings Kiwanisklúbba á Íslandi, en
þingið er haldið að Hótel Loftleiðum í dag.Fyrstu gestirnir í nýju
álmunni voru væntanlegir í dag. Eru það um 50 norrænir barþjónar,
hingað komnir til að sitja mót barþjóna frá öllum Norðurlöndunum.
Verður mótið haldið að Hótel Loftleiðum dagana 2.-6. maí. Er það
skemmtileg tilviljun að fyrstu gestirnir, er gistu Hótel Loftleiðir
þegar það var opnað fyrir fimm árum voru einmitt norrænir
barþjónar, hingað komnir sömu erinda og starfsbræður þeirra nú.
Nýja álman er fjórar hæðir og kjallari og er innangengt á samsvarandi
hæðir eldra hússins. Gistiherbergin eru á þremur efstu hæðunum,
og þar eru einnig á hverri hæð litlar setustofur fyrir hótelgesti búnar
sjónvarpstækum og öðrum þægindum.

„Svona virkar lýðræðið,
ef lýðræði má kalla“
Soffía Vagnsdóttir, oddviti
K-lista í bæjarstjórn Bolungarvíkur, segist mjög vonsvikin
vegna myndun nýs meirihluta
í bænum og er þess fullviss að
gjörningurinn sé ekki bæjarfélaginu til hagsældar. „Þegar
Elías hringdi í mig og sagði
mér þetta þá sagði ég við hann
að ég teldi að þetta væri byggt
á miklum og einörðum til að
ná í þennan bæjarstjórastól,
sem var ásteytingasteinninn í
þeirra viðræðum fyrir tveimur

árum. Elías hafði tvo kosti og
valdi þann sem hann taldi
vænni, en ég finn á viðbrögðum alls staðar af að þetta er
ekki það sem fólkið vill. Grímur Atlason á mikinn stuðning
og finn á fólki úr öllum áttum
að það er ekki sátt. En svona
virkar lýðræðið, ef lýðræði má
kalla“, segir Soffía.
„Ef þetta er það sem bæjarbúar raunverulega vilja þá ætti
ekki að heyrast meira í þeim.
En ef fólk er ekki sátt þá

Soffía Vagnsdóttir.

verður það að láta í sér heyra.
Mótmælin við ráðhúsið voru
kannski byrjunin á mómælaöldu, ég vona það. Það verður
erfitt að réttlæta þetta, því þetta
slær á hendur allra sem eru
með áræðni og frumkvæði,
en vilja jafnframt vinna bænum sínum eitthvað gott. Ef
þetta á að vera vinnureglan þá
held ég að þeir sem núna sitja
í meirihluta bæjarstjórnar þurfi
að fara að endurskoða sýna
stöðu.“
– halfdan@bb.is

Umsvif bæjarfulltrúa rædd sérstaklega þegar meirihlutinn var myndaður
Anna Edvardsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista í Bolungarvík
og verðandi formaður bæjarráðs, segir að umsvif bæjarfulltrúa hins nýja meirihluta
hafi verið rædd sérstaklega
þegar samið var um myndun
hans. Eins og kunnugt er fóru
aukin umsvif Soffíu Vagnsdóttur, oddvita K-lista, fyrir
brjóstið á A-listanum og voru
sögð megin orsakir samstarfsslitanna. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðismanna sitja ekki auðum
höndum milli bæjarstjórnarfunda, og segir Anna Guðrún
að þeirra umsvif hafi verið
rædd sérstaklega. „Ég veit alla
vega hver þau eru, rétt eins og
ég vissi hver umsvif Soffíu voru
áður en þau breyttust allsvakalega“, segir Anna Guðrún og
vísar þar m.a. til samnings sem
fyrirtæki Soffíu gerði vegna
jarðgangagerðar.

Anna G. Edvardsdóttir.
„Eins og ég sagði líka þá
hefur verið vaxandi ágreiningur og óánægja með ýmis
mál. Þó ég sé í forsvari fyrir
listann, þá er ég ekki ein í
honum og það er allur listinn
sem stendur að þessu“, segir
Anna Guðrún. Aðspurð segist
hún ekki vilja fara nánar út í
það hvaða mál um ræðir, en
segir að til standi að útskýra

það betur á næstu dögum.
Bæjarstjóraskipti eru yfirvofandi í Víkinni og eru margir íbúar reiðir yfir því. Anna
Guðrún segir að sá möguleiki
hafi verið ræddur að Grímur
Atlason yrði áfram bæjarstjóri, en niðurstaðan hafi orðið önnur. Aðspurð hvort bæjarstjórastóllinn hafi verið
krafa af hálfu sjálfstæðismanna segir Anna Guðrún:
„Það var ekki mjög sterk krafa,
en þetta varð bara niðurstaðan
í okkar viðræðum. Ef það hefði
ekki komið til greina að Grímur yrði áfram, þá hefði sá
möguleiki aldrei verið ræddur.“
„Okkur Grím hefur stundum greint á, það er ekkert launungarmál. En við höfum alltaf
reynt að vinna úr þeim málum.
Í einstaka málum hef ég ekki
verið sátt, til dæmis með fram-

göngu hans í Kompásþættinum, en heilt á litið var ég
ánægð með hans störf.“
Aðspurð hvort það sé sanngjarnt að Grími sé sagt upp á
miðju kjörtímabili segir Anna
Guðrún að það sé ekkert einsdæmi. „Þetta hefur nú gerst
áður í fleiri bæjarstjórnum.
Menn hafa jafnvel verið nýbyrjaðir í sumum tilfellum
þegar þeim hefur verið sagt
upp.“
Um þann tíma sem tók að
semja um nýjan meirihluta
segir Anna Guðrún: „Þegar
tveir listar eru að ræða saman,
vilja þeir auðvitað gera málefnasamning þar sem sjónarmið beggja koma inn. Það
þurfti náttúrlega að ræða það
alveg ofaní kjölinn hvaða
áherslur við vildum hafa svo
allir yrðu ánægðir.“
– halfdan@bb.is
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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. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Ísafjarðarbær styrkir aflraunamenn

Kostar bæinn a.m.k. 4,5 milljónir

Kraftakeppnin Vestfjarðavíkingurinn verður haldin dagana 10.-12. júlí. Mótið hefur verið haldið á
hverju ári síðan 1993 og er helsta aflraunmót landsins. Í ár verður keppt á norðursvæði Vestfjarða
öfugt við í fyrra þegar keppnin fór fram á suðurfjörðunum. Árangur manna á Vestfjarðavíkingnum sker
úr um hverjir fara utan og keppa á aflraunamótum fyrir Íslands hönd. Að vanda verður keppnin tekin
upp og sýnd í Sjónvarpinu en þess má geta að þátturinn sem sýndur var í vetur sló öll áhorfendamet
fyrri keppna. Mótshaldarar Vestfjarðavíkingsins hafa óskað eftir því að bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar
styrki mótið. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að styrkja keppnina um 300.000 krónur.

Fögnuðu sumri með sundsprett
Sumarið gerði innreið sína á formlegan hátt á fimmtudaginn og af því tilefni ákváðu nokkrir ungir piltar á Ísafirði
að sletta úr klaufunum. Þeir stungu sér til sjósunds en þrátt fyrir að það væri sumardagurinn fyrsti var sjórinn ansi
kaldur. Þessi hraustu ungmenni létu það þó ekki á sig fá. Eins og þekkist með kýr sem sleppa úr fjósi á vorin tekur
ærslagangur völdin við fyrirheit um hlýnandi veður og léttari tíma, og það á ekki síst við um ungviðið. Þá má búast við
góðu sumri ef marka má gamla hjátrú en sumar og vetur frusu saman aðfararnótt sumardagsins fyrsta. – thelma@bb.is

Sakfelldur fyrir of mikinn ásþunga
Maður hefur verið dæmdur
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða
til að greiða 150.000 krónur
fyrir umferðarlagabrot með
því að hafa ekið of þungri
vörubifreið með eftirvagn um
þjóðveg 61 um Eyrarfjall, þar
sem ásþungatakmarkanir á
vegi höfðu verið færðar niður
í 5 tonn. Samanlögð heildarþyngd vörubifreiðarinnar var
43.000 kg, sem er 24.000 kg
yfir leyfilegum heildarþunga
samtengdra ökutækja, þegar
lögreglan hafði afskipti af
honum við söluskála N1 á
Hólmavík. Maðurinn neitaði
sök og sagðist ekki hafa séð

nein skilti við veginn yfir Eyrarfjall sem gefið hefðu til
kynna 5 tonna ásþungahámark. Hann kvaðst ekki rengja
niðurstöður vigtunar bifreiðarinnar umræddan dag, en tók
þó fram að hann hefði verið
nýbúinn að taka eldsneyti er
vigtunin fór fram. Bifreiðin
hefði því verið lítið eitt léttari
er henni var ekið yfir Eyrarfjallið.
Sagði hann að sér hafði verið kunnugt um það við upphaf
ferðarinnar að 10 tonna ásþungahámark væri á fyrirhugaðri akstursleið hans og hefði
bifreiðin verið lestuð í sam-

ræmi við það. Í því ljósi hefði
hann ekki athugað það sérstaklega við gatnamót vegarins yfir Eyrarfjall og Vatnsfjarðarvegar í Mjóafirði hvort
þar væru merkingar um ásþungatakmarkanir. Þá tók
ákærði fram að hann hefði
engar tilkynningar heyrt í útvarpi um að 5 tonna ásþungahámark væri á veginum yfir
Eyrarfjall.
Fyrir dómi þótti sannað að
þegar ákærði ók yfir Eyrarfjall
umræddan morgun hafi verið
vel sýnilegt merki nærri vegamótum Vatnsfjarðarvegar og
vegarins yfir Eyrarfjall sem

gert hafi vegfarendum grein
fyrir því að ásþungi væri takmarkaður við 5 tonn á Eyrarfjallinu.
Samkvæmt vottorði sakaskrár ríkisins hefur ákærði
ekki gerst sekur um refsiverða
háttsemi sem hafði áhrif á
ákvörðun refsingar. Þótti hæfilegt að manninum væri gert
að greiða 150.000 króna sekt
til ríkissjóðs og komi tólf daga
fangelsi í stað sektarinnar
verði hún eigi greidd innan
fjögurra vikna frá uppkvaðningu dóms héraðsdóms Vestfjarða.
– thelma@bb.is

Starfsemin efldist verulega
Veruleg aukning varð á starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða á árinu 2007. Heildarvelta miðstöðvarinnar var 49
milljónir króna, samanborið
við 29 milljónir árið 2006.
Miðstöðin hélt 85 námskeið á
móti 67 árið 2006 í 126 nemendahópum en þeir voru 88
árið áður. Samanlagður fjöldi
þátttakenda var 1.361, en 943
árið áður. Konur voru í miklum meirihluta þátttakenda,
eða um 80%. Hefur hlutfall
þeirra aldrei verið jafn hátt.
Af einstaka stöðum var sam-

anlagður fjöldi nemenda mestur á Hólmavík, samtals 400.
Á Ísafirði voru þeir rúm 300
og tæp 300 í Bolungarvík.
Þetta kom fram á aðalfundi
Fræðslumiðstöðvarinnar fyrir
stuttu. Afkoma Fræðslumiðstöðvarinnar var góð á árinu
2007 og því ákvað aðalfundur
að blása til enn frekari sóknar.
Fræðslumiðstöðin hefur
ráðið Maríu Ragnarsdóttur
B.Ed. til starfa í Vesturbyggð
og á Tálknafirði og hefur hún
aðsetur í Þróunarsetri VesturBarðastrandarsýslu. Þá hefur

miðstöðin ákveðið að ráða
Kristínu Sigurrós Einarsdóttur
B.Ed. í hálft starf á Ströndum
og mun hún fá aðstöðu í hinu
nýja þróunarsetri á Hólmavík.
Á Ísafirði mun jafnframt verða
fjölgað starfsfólki, einkum með
því að ráða fólk í föst störf í
stað verktakavinnu.
Helstu verkefni sem Fræðslumiðstöð Vestfjarða sinnir
auk hefðbundinna námskeiða,
eru náms- og starfsráðgjöf og
greining fræðsluþarfa innan
fyrirtækja og stofnana. Af þróunarverkefnum má nefna At-

vinnuíslensku, sem er tal- og
vefsetningu á námsefni í íslensku fyrir útlendinga, eflingu fjarkennslu og fræðsluhönnun í heimabyggð.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
er sjálfseignarstofnun sem níu
aðilar standa að. Eru það fyrirtæki og stofnanir sem starfa
á fjórðungsvísu. Fræðslumiðstöðin er aðili að Kvasi, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni
og Leikn, heildarsamtökum
fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi.
– thelma@bb.is

Skipti á bæjarstjóra í Bolungarvík kosta bæjarfélagið
a.m.k. 4,5 milljónir króna samkvæmt upplýsingum
blaðsins. Samkvæmt ráðningasamningi Gríms á hann rétt
á biðlaunum í hálft ár. Lauslega talið nema laun Gríms
ríflega 600 þúsund krónum á mánuði, en þegar tekin
hafa verið inn í launatengd gjöld nemur kostnaður
bæjarins vegna launanna um 750 þúsundum á mánuði.

Skábrautin góða.

Strætó með aðgengi
fyrir hjólastóla
Nýr strætisvagn F&S hópferðabíla er þeim tækninýjungum búinn að þeir sem þurfa að fara ferða sinna
í hjólastól geta auðveldlega komist um borð. Skábraut
sem hægt er að renna út er við aftari hurð vagnsins.
Brautin auðveldar einnig fólki með barnavagna að
komast um borð. Friðfinnur Sigurðsson eigandi F&S
hópferðabíla og strætóbílstjóri segir að þetta sé fyrsti
strætóinn sem keyrir um götur Ísafjarðarbæjar sem
er útbúinn á þennan hátt.
– smari@bb.is

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Lóð Grunnskólans á Ísafirði.“
Ofangreindu verki skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 1. september 2008.
Helstu magntölur eru:
Lagnir
80m
Hellulögn
1.500m²
Playtop yfirborðsefni
300m²
Jarðvegsskipti
180m²
Slitlag fjarlægt
800m²
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði, frá og með mánudeginum 5.
maí. Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu fimmtudaginn 15. maí 2008
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sviðstjóri umhverfissviðs.
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Öflugt markaðstól fyrir Vestfirði
Vestfirskar sælkeraslóðir er
verkefni sem gengur út á það
að kortleggja matvælaframleiðslu smærri sem stærri aðila
og koma í ákveðinn farveg
þar sem allir hafa hag af, það
er ferðaþjónusta, framleiðandi
og ekki síst ferðamaðurinn.
Soffía Gústafsdóttir hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða
hefur unnið að hugmyndinni
um árabil og kynnti hana á
málþingi í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði fyrir stuttu. Hún segir
að „Culinary Tourism“ eða
matartengd ferðamennska sé
einn stærsti vaxtarbroddur í
ferðaþjónustu í heiminum og
því augljóst að hér þurfum
við að staldra við, skoða þá
möguleika sem eru fyrir hendi
og setja í farveg.

Soffía hefur unnið hjá AtVest frá árinu 2006. Hún er
með sálfræðimenntun frá
Bandaríkjunum og hefur víðtæka starfsreynslu á ýmsum
sviðum. Hún hefur m.a. unnið
sem ráðgjafi á Íslandi og í
Ástralíu, rekið eigið fyrirtæki
í framleiðslu á sjávarafurðum
og við vöruþróun og markaðssetningu ásamt útflutningi á
fiskafurðum erlendis. Þá hefur
hún einnig starfsreynslu á flugsviði og starfaði sem þjálfunarstjóri fyrir flugáhafnir auk
þess að sjá um skipulagningu
ferða erlendis. Soffía hefur
einnig þó nokkra fjölmiðlareynslu að baki og hefur starfað við dagskrárgerð fyrir útvarp og sjónvarp á Íslandi og
í Ástralíu. Eflaust muna marg-

ir eftir sjónvarpsþáttunum
Willtir Westfirðir í umsjón
Soffíu sem voru tilnefndir til
Edduverðlauna sem besti
frétta- og/eða viðtalsþátturinn
á síðasta ári. Blaðamaður Bæjarins besta varð forvitin um
Vestfirskar sælkeraslóðir og
bað Soffíu að segja sér frá
þessu metnaðarfulla verkefni.
– Er verkefnið komið langt
á veg?
„Hugmyndin er tilbúin, en
þetta er nokkuð sem ég er búin
að ganga með í maganum
lengi. Þegar ég flutti til Vestfjarða sá ég að þessi hugmynd
myndi passa vel við það umhverfi og hráefni sem er til
staðar á svæðinu. Segja má að
ég hafi undirbúið jarðveginn
fyrir Vestfirskar sælkeraslóðir

þegar ég fór út í að gera sjónvarpsmyndina Willtir Westfirðir. Þar var ég á ákveðinn
máta að kynda undir þann
möguleika að tengja saman
kraftinn í vestfirskri náttúru,
hráefni, menningu og aflið í
fólkinu sjálfu. Ég tel það vera
undirstöðu þess að hægt sé að
þróa enn frekar þá möguleika
sem er að finna í fjórðungnum;
sem er þá að fullvinna hráefni
með stærri og smærri framleiðendum á svæðinu og útfæra það yfir á veitingahús,
gististaði, afþreyingu, menningu og viðburði. Þetta yrði
þá kortlagt sem ein vara frá
Vestfirskum sælkeraslóðum
og markaðssett sameiginlega.
Matartengd ferðaþjónusta nýtur mikilla vinsælda hjá ferða-

manninum og ég tel að Vestfirðingar hafi tækifæri til að
skapa séríslenskar sælkeraslóðir. Ætlunin er að reyna
kveikja áhuga fólks á svæðinu
og fá það til að láta slag standa
en aðstoða það við vöruþróun,
pakkningar, markaðsmál og
svo framvegis. Þetta er mjög
stórt verkefni og getur þróast
í allar áttir, en hugmyndin er
að ýta undir ákveðna ímynd
fyrir Vestfirði.“

Ævintýralandið
Vestfirðir
– Er matartengd ferðaþjónusta til staðar á Vestfjörðum?
„Nei ég get ekki sagt það.
Skilyrðin eru jú fyrir hendi en
þetta þarf að þróa og setja í

markvissan farveg. Ímyndin
er til staðar en það þarf að draga
hana fram. Allt er fyrir hendi
til að þróa spennandi verkefni
þar sem allir græða. Í þessu
felst margt, t.d. að koma á
vestfirskum matseðli sem
væri staðlaður og hægt að
ganga að vísum á öllum veitingastöðum sem væru aðilar
að verkefninu. Og vonandi
seinna meir að þróa sælkeralínu undir stöðluðu vörumerki.
Þetta stuðlar að ákveðinni
gæðaímynd.“
– Hafa Vestfirðir einhverja
sérstöðu er kemur að verkefni
af þessu tagi?
„Já Vestfirðir hafa tæra og
hreina ímynd. Þegar maður
gerir sér t.d. í hugarlund sjómann kemur strax upp í hug-

STAKKUR SKRIFAR

Enn af jarðgöngum og ógöngum
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.

Umræða um byggðamál á Íslandi nær sjaldan flugi og oft virðast þau afgreidd sem óþægindi fyrir og af meirihluta þjóðarinnar sem byggir Ísland.
Reyndar mætti velta því fyrir sér hvað telst vera íslensk þjóð. Aðstæður
hafa breyst á undanförnum árum og því fólki hefur fjölgað sem á uppruna
sinn og rætur í ólíkum samfélögum, misjafnlega þó. Lengi var fólkið sem
byggði landið samstofna, en þó kannski ekki eins og margir hafa haldið og
sumir haldið fram. Ávallt var blöndun í gangi milli þeirra sem hér voru
fæddir og aldir upp og þeirra sem hingað komu til lengri eða skemmri dvalar.
En að öðru áður en lengra verður haldið. Fjallað var um jarðgöng síðast,
einkum teknar ákvarðanir í þeim efnum og að standa skyldi við þær. Jarðgöng eru partur af byggðamálum Íslendinga. Þau geta haft áhrif til að stytta
vegalengdir og þétta byggðir og samfélög utan höfuðborgarsvæðisins.
Samgöngur eru grundvallarþáttur innviða hvers samfélags og þá má ekki
gleyma því að Íslandi búa innan við 320 þúsund manns og hafa íbúar þó
aldrei verið fleiri. En þetta er fámenni, lítið sé litið til hinna stóru samfélaga
úti í heimi.
Vestfirðingar vilja jarðgöng, enda hefur byggð hér átt einna mest undir
högg að sækja síðari hluta tuttugustu aldar og það sem af er þessari. Austfirðingar hafa fengið til sín stóriðju sem grundvallast á þeirri orku sem býr

í landinu. Þótt sú ráðstöfun hafi verið fordæmd af mörgum og sé vissulega
umdeild víða um heim, þá hefur álver í Reyðarfirði haft mikil áhrif til þess
að vekja traust fólks á búsetu á Austurlandi.
Ekkert viðlíka tækifæri blasir við hér á Vestfjörðum. Olíuhreinsunarstöð
hefur borið á góma og eru hugmyndir þar að lútandi hart gagnrýndar af
sumum, eins og hér hefur verið fjallað um áður. Það sem beðið er eftir af
hálfu ríkisstjórnar og Alþingis er raunveruleg byggðastefna, sem að minnsta
kosti byggir á úttekt á núverandi stöðu byggða á Íslandi og því hverjir
möguleikar séu framundan. Einhvern vegin togast öll umræða út og suður,
líkt og fólkið á landsbyggðinni, sem fer á endanum þá leiðina ef ekkert
verður að gert til að grípa í taumana.
Kannski er hér komið að kjarna málsins, þeim að móta verður stefnu,
sem tekur mið af stöðu, þörfum og möguleikum. Nú heyra málefni sveitarstjórna og byggða undir ráðherra samgöngumála og ættu því að vera hæg
heimatökin. En við bíðum enn eftir því að sjá tekið til hendinni með heildstæðum hætti. Enginn efast um góðan vilja ráðherrans, en hann þarf að reka
saman sitt starfsfólk í einn hóp sem vinnur að því að samræma stefnu í vegamálum og byggðamálum og þá verður unnt að sjá hvort fólk vill búa utan höfuðborgarsvæðisins eða sér þann kost nærtækastan að togast út og suður.
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ann vestfirskur sjómaður sem
er í beinni tengingu við náttúruna, rær út og veiðir ferskan
fisk. Hér er allt þetta sjávarfang og fiskeldi er í mikilli
sókn og kræklingarækt að
hefjast. Hér eru jurtir og ber
og öll þessi ósnortna náttúra
sem er grunnskilyrði fyrir því
að skapa sælkeravörur með
sérstöðu. Hér er allt til alls til
að koma á fót verkefni af þessu
tagi. Ég vona bara að það sé
nægur áhugi fyrir hendi til
þess að hægt sé að ýta því úr
vör, því það gerist ekkert nema
fólk sé til í að taka þátt. En
möguleikarnir eru klárlega
fyrir hendi. Ég tel að þetta sé
eitthvað sem Vestfirðingar
ættu að skoða vandlega. Þeir
yrðu þá fyrstir til þess að koma
á fót sælkeraslóðum sem slíkum. Varan yrði þá tengd
ákveðnu vörumerki sem myndi
tengjast þessu ævintýralandi
sem Vestfirðir eru að mínu
mati. Helst vildi ég setja upp
hlið við Gilsfjörð þar sem fólk
væri boðið velkomið á sæl-

keraslóðir. Þaðan lægju leiðir
út um alla Vestfirði á þá staði
sem væru aðilar að verkefninu, sem áhugamenn um mat,
menningu og náttúru gætu
nýtt sér. Þetta er það sem mig
langar til að gera og til þess
myndi ég nýta mér þann bakgrunn sem ég hef erlendis frá.“
– Hvernig hafa viðbrögðin
verið?
„Ég hef rætt þetta við fjölmarga um langt skeið, en í
raun var þetta fyrsta verkefnið
sem ég vildi framkvæma við
komuna til Vestfjarða. Eins
og með alla meðgöngu þá hefur verkefnið tekið tíma til að
vaxa og mér finnst eins og nú
sé rétt að ýta því úr vör. Gríðarlegir möguleikar bjóðast
með sælkeraslóðum sem allir
hafa hag af. Matartengd ferðaþjónusta myndi tengjast afþreyingu af ýmsu tagi, eins og
sjóstangveiðiferðum, gönguferðum og bara hverju sem er.
Hún myndi líka smellpassa við
önnur verkefni eins og Beint
frá býli þar sem matvæli eru
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seld beint frá bónda og eins
myndi hún tengjast því sem
ég kalla vellíðunarpakka. En
innifalið í því er sælkeramatur,
afslöppun og kyrrð og ró. Möguleikarnir eru nánast óendanlegir.
Flestum sem ég hef rætt við
finnst þetta spennandi og þetta
gæti komið okkur enn betur á
kortið hvað varðar ferðamannageirann í öðrum löndum.“

Verðmætt tækifæri
til atvinnusköpunar
– Hvenær sérðu fyrir þér að
hægt væri að ýta verkefninu
úr vör?
„Þetta gæti orðið eitt af
stóru verkefnum Vestfjarða en
það fer vitaskuld eftir því
hvaða undirtektir það fær. En
ég vonast til að geta hafist
handa sem fyrst. Verkefnið er
mjög atvinnuskapandi og gæti
orðið til hagvaxtar fyrir svæðið og ekki veitir af. Allir vita
að það er fallegt á Vestfjörðum, en er það nóg? Ég vil að

það sé farið skrefi lengra og
margir aðilar fengnir til að
standa saman og draga athyglina að Vestfjörðum með markvissum hætti. Vestfirskar sælkeraslóðir er viðskiptahugmynd sem sameinar marga
þætti innan ferðaþjónustu og
yrði verðmætt tækifæri til atvinnusköpunar.
Ég tel að verkefni af þessu
tagi myndi fá athygli frá útlöndum. Mesti vöxturinn í
ferðaþjónustu í dag er í matartengdri ferðamennsku. Ég
vann í Ástralíu með bændum
í vöruþróun og hjálpaði þeim
að fullvinna afurðir allt frá
strútum og kengúrum að sjávarfangi. Ég var líka með eigið
sælkerafyrirtæki sem þróaðist
þannig að ég var beðin um að
vinna með bændum, veitingastöðum og ýmsum fleiri. Til
dæmis hannaði ég rétti sem
voru á matseðli á Planet Hollywood í Melbourne og Sports
bar sem Tiger Woods átti
ásamt fleirum. Það var mjög
gaman að vinna út frá þessu

sviði. Það vakti athygli og
brátt annaði ég ekki eftirspurn.
Þetta sýndi mér að maður getur byrjað með tvær hendur
tómar.
Ég var með mjög fjölbreytta
línu, þetta voru fullunnar sælkeravörur eins og sjávarfang
og sósur sem ég vann undir
eigin vörumerki. Ég var dýrari
en aðrir en það var með ráðum
gert því ég taldi mig vera með
mikil gæði, bæði hvað varðar
innihald og útlit og eins vildi
ég ekki fara inn á sama markað
og Bónusvörur eða eitthvað
slíkt. Ég vildi standa upp úr
og komst að því að markhópurinn var stór og fólk var tilbúið að borga fyrir góða vöru.
Þar af leiðandi var ég sprungin
nánast um leið og ég byrjaði.
Ég þurfti að flytja strax í stærra
húsnæði og ég var ekki fyrr
komin þangað en ég þurfti að
fara að huga að útflutningi,
þar sem ég var farin að fá
fyrirspurnir frá Asíu og víðar.
Það var mjög góð lexía að
fara af stað með góða hug-

mynd sem gekk svo vel upp,
eiginlega of vel, of hratt. Það
sem ég sé fyrir mér með Vestfirði er að stíla inn á þann markhóp sem vill gæði og innlifun
og er tilbúinn að borga fyrir
það.“
– Og sá hópur er stór ekki rétt?
„Jú klárlega. Og áhugi fyrir
Íslandi og ekki síst Vestfjörðum er alltaf að aukast. Það
þarf bara að kynna þá betur.
Maður getur ekki beðið heima
eftir því að tækifærin leiti okkur uppi. Við þurfum að fara í
sókn og vera fljót að greina
hvaða hluti við getum nýtt
okkur. Ég tel Vestfirskar sælkeraslóðir vera eitt af stóru
tækifærunum og með sameiginlegri heimasíðu og fleira
kynningarefni gæti það verið
öflugt markaðstól fyrir Vestfirði. Við verðum að stíla inn
á þetta framandi yfirbragð og
stórbrotna og ósnortna náttúru. Það eru ekki svo margir
staðir í heiminum í dag sem
státa yfir því. Mikil auðlegð
liggur í þessu“, segir Soffía.

Eitur í æðum fékk hæsta styrkinn
Verkefnið Eitur í æðum sem
kvikmyndafyrirtækið Í einni
sæng ehf stendur fyrir fékk
hæsta styrkinn frá Menningarráði Vestfjarða við úthlutun á
styrkjum til menningarverkefna á Hólmavík í síðustu viku.
Styrkir voru afhentir við hátíðlega athöfn í Félagsheimilinu á Hólmavík samhliða
formlegri opnun nýs Þróunarseturs. Jón Jónsson menningarfulltrúi Vestfjarða og Gunnar Hallsson formaður Menningarráðs kynntu niðurstöður
ráðsins varðandi styrkveitingar, en einstakir styrkir voru á
bilinu 100 þúsund til 1,5 milljón kr. Menningaratriði voru
auk þess á dagskránni, atriði
og tónlist úr Dýrunum í Hálsaskógi sem sett var upp í vetur
í samvinnu Tónskólans og
Grunnskólans á Hólmavík og
Leikfélags Hólmavíkur.
Veittir voru 47 styrkir til
margvíslegra menningarverkefna á Vestfjörðum, en alls
bárust Menningarráðinu 110
umsóknir að þessu sinni. Eftirtalin verkefni fengu styrki frá
Menningarráði Vestfjarða að
þessu sinni:
Eitur í æðum (Í einni sæng
ehf) - 1.500.000 kr.
Kvikmyndaefni fyrir Skrímslasýningu (Félag áhugamanna um Skrímslasetur) 1.000.000 kr.
Hönnun Kistunnar í Trékyllisvík (Strandagaldur ses)
- 750.000 kr.
Búskapur á Ströndum - upptökur og miðlun á sjónrænum
heimildum (Sauðfjársetur á
Ströndum) - 750.000 kr.
Leiklistarhátíðin Act alone
2008 (Kómedíuleikhúsið) 700.000 kr.
Afmæli Tónlistarfélags Ísafjarðar - Tónlistardagurinn
mikli (Tónlistarfélag Ísafjarðar) - 700.000 kr.
Stuttmyndakeppni á Ísafirði
(Úlfur Þór Úlfarsson) - 500.000

krónur.
Skjaldborg08 (Geir Gestsson) - 500.000 kr.
Tónlistarhátíðin og masterklassarnir Við Djúpið 2008 (Félagið Við Djúpið) - 500.000
kr.
Sjóræningjar á plani (Leikfélag Patreksfjarðar) - 500.
000 kr.
Uppbygging Vatnsfjarðar
sem minjastaðar (Súðavíkurhreppur) - 500.000 kr.
Listviðburðir í Edinborgarhúsi (Edinborgarhúsið) - 500.
000 kr.
Grásleppu- og nytjasetur
Stranda á Drangsnesi (Félag
áhugafólks um stofnun Grásleppuseturs á Drangsnesi) 400.000 kr.
Uppsetning Lister vélasafns
(Sandborg ehf) - 400.000 kr.
Steinshús (Steinshús sjálfseignarstofnun) - 400.000 kr.
Búvélasafnið á Grund í
Reykhólasveit (Unnsteinn H.
Ólafsson og félagar) - 400.000
kr.
Hafstraumar 2008 (Hafstraumar) - 400.000 kr.
Súgandi - heimildamynd
(Ljósop ehf) - 400.000 kr.
Ljósmyndasafn VesturBarð. og sumarsýningin Atvinnulíf liðinnar aldar (Ljósmyndasafn Vestur-Barð) 400.000 kr.
Sumarið í Hömrum 2008
(Tónlistarfélag Ísafjarðar) 400.000 kr.
Saga frumkvöðla í Bolungarvík (Við Djúpið ehf) 300.000 kr.
Ljóðlist á myndrænan hátt
(Eva Ísleifsdóttir, Monika
Frycova, Jón Þórðarson og
Gallerie Dynjandi) - 300.000
kr.
Leitin að Gísla: heimildamynd um slóðir Gísla sögu
Súrssonar (Þjóðfræðistofa) 300.000 kr.
Steinöld - leiksýning (Kómedíuleikhúsið) - 300.000 kr.

Þjóðsagnadagskrá (Leikfélag Hólmavíkur) - 300.000 kr.
„Breaking the barriers.“ Alþjóðleg heimildamyndahátíð
og ráðstefna á Ísafirði (Safn
Jóns Sigurðssonar, Hrafnseyri) - 300.000 kr.
Steinn Steinarr - málþing
og útgáfa myndskreytts ljóðaheftis (Gagnvegur) - 300.000
kr.
„Hér býr ánægjan.“ Sýning
um skáldkonuna Höllu á Laugabóli (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir) - 250.000 kr.
Kvæðaperlur úr Kaldrananeshreppi (Bryggjuhátíð á
Drangsnesi, Kaldrananeshreppur) - 250.000 kr.
Kaþólskir Vestfirðir í fortíð
og nútíð (Vestfirðir á miðöldum) - 250.000 kr.
Saga „Þorpsins“ Patreksfjarðar í máli og myndum
(Kaffi- og veitingastofan
Þorpið) - 250.000 kr.
Sauðfé í sögu þjóðar. Þýðing sýningartexta á ensku og
þýsku (Sauðfjársetur á Ströndum) - 250.000 kr.
Matur og menning á suðursvæði Vestfjarða (Skiptá, félag áhugafólks um menningu
og sögu) - 250.000 kr.
Gísla saga Súrssonar í myndum (Marsibil G. Kristjánsdóttir) - 250.000 kr.
Steinn Steinarr - 100 ára
minning (Félag um Snjáfjallasetur) - 200.000 kr.
Kaldalón og Kaldalóns sýning á Ísafirði (Félag um
Snjáfjallasetur) - 200.000 kr.
Merkingar á menningarminjum í Hveravík við Steingrímsfjörð (Strandagaldur
ses) - 200.000 kr.
Fólkið úr fjöllunum (Vagna
Sólveig Vagnsdóttir) - 200.
000 kr.
Strandir og Strandamenn í
bókmenntum (Héraðsbókasafn Strandasýslu) - 200.000
krónur.
Leiklistarnámskeið fyrir

Styrkþegar Menningarráðs. Ljósm: Jón Jónsson.
unglinga (Ylfa Mist Helgadóttir) - 200.000 kr.
Búningasafn og áhaldasafn
Leikfélags Hólmavíkur (Leikfélag Hólmavíkur) - 200.000
kr.
Ferð án fyrirheits (Sögur útgáfa) - 200.000 kr.
Hólar og Dalir - myndlistar-

verkefni (Björn Samúelsson)
- 150.000 kr.
Þátttaka Hátíðarkórs T. Í. í
tónleikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands (Tónlistarskóli Ísafjarðar) - 100.000 kr.
Flutningur Jóhannesarpassíunnar eftir Bach í „ör“ útgáfu
í Ísafjarðarkirkju á föstudag-

inn langa (Tónlistarskóli Ísafjarðar) - 100.000 kr.
Leikföng, skart og klæði
fyrr á dögum (Þjóðbúningafélag Vestfjarða) - 100.000 kr.
Uppsetning á sýningu á
Harmonikkusafni Ásgeirs S.
Sigurðssonar (Byggðasafn
Vestfjarða) - 100.000 kr.

Auglýsing um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna forsetakosninga sem
fram fara laugardaginn 28. júní 2008, hefst laugardaginn 3. maí
nk.
Kjósa má á skrifstofu embættisins, Hafnarstræti 1, Ísafirði, alla
virka daga frá kl. 09:30 - 15:30 og utan skrifstofutíma, ef nauðsyn
ber til, eftir samkomulagi.
Umsókn um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms,
fötlunar eða barnsburðar, skal hafa borist sýslumanni eigi síðar
en kl. 16:00 þann 24. júní nk.
Allar nánari upplýsingar veitir Harpa Oddbjörnsdóttir eða Kristín
Völundardóttir í síma 450 3700. Einnig utan skrifstofutíma í síma
846 3200.
Kjósendum er bent á að hafa með sér persónuskilríki.
Ísafirði, 30. apríl 2008
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Kristín Völundardóttir.
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Meirihluta- og bæjarstjóraskipti í Bolungarvík
Meirihlutinn í bæjarstjórn
Bolungarvíkur sprakk rétt fyrir miðnætti á mánudagskvöld
í síðustu viku. Ástæðan var
m.a. sögð aukin umsvif oddvita K-lista í atvinnulífi staðarins. „Þetta snýr ekki beint að
stjórnun bæjarins, þetta snýr
að því að við í A-listanum
teljum að oddviti K-listans sé
með það mikil umsvif að það
muni alltaf verða hagsmunaárekstrar“, sagði Anna Guðrún Edvardsdóttir, oddviti Alista þegar við hana var rætt á
þriðjudag.
Soffía Vagnsdóttir, oddviti
K-lista, kom af fjöllum og
furðaði sig á þessum útskýringum Önnu. „Í litlum sveitarfélögum er fólk í mörgum
hlutverkum og það má segja
það um mig og mína fjölskyldu að við höfum alltaf
verið svolítið ofvirk og haft
gaman af því að vera í aksjón.
Núna erum við flest komin
heim og höfum gaman að því
að vinna saman, meðal annars
í því að koma þessum draugahúsum í notkun sem mér finnst
mjög jákvætt“, sagði Soffía á
þriðjudag.
Grímur Atlason, bæjarstjóri
í Bolungarvík, var einnig hissa
á samstarfsslitunum. „Ég sá
þetta ekki fyrir. Yfirleitt hefur
þurft eitthvað verulegt sker til
að stranda á, og ég sé ekki
þetta sker“, sagði Grímur. Aðspurður sagðist hann ekki hafa
séð aðdragandann að meirihlutaslitunum. „Nei, ég sá

þetta bara í gærdag. Þá fann
ég að eitthvað mikið var að
gerast og gerði ekkert annað
en að fylgjast bara með“, sagði
Grímur degi eftir meirihlutaslitin.
Með slitunum var D-listinn,
sem skipaði minnihluta í bæjarstjórn, kominn í lykilstöðu
og var ljóst að nýr meirihluti
yrði ekki myndaður án hans
þátttöku. Elías Jónatansson,
oddviti minnihlutans, sagðist
einnig vera hissa á samstarfsslitunum. „Ég hafði skynjað
ákveðinn óróleika, en ekkert
meira en það“, sagði Elías
þegar hann var spurður að því
hvort hann hefði séð þetta
fyrir.
Bæði A og K listi voru tilbúnir í viðræður með Sjálfstæðismönnum, sem kusu að
ræða eingöngu við A lista.
Bjuggust margir við því að
þær viðræður myndu taka
skamman tíma, jafnvel einhverjar klukkustundir, en sú
varð ekki raunin. Að kvöldi
fimmtudags var að lokum tilkynnt að myndaður hefði verið nýr meirihluti og að Elías
Jónatansson yrði nýr bæjarstjóri.
Sitt sýndist hverjum um þessi
meirihlutaskipti. Ljóst var að
Grími Atlasyni yrði sagt upp
störfum og var hann eðlilega
vonsvikinn. „Mér finnst menn
hafa hlaupið þarna frá hálfkláruðu verki og það eru ansi
margir sem ætla að tefla fram
ansi miklu fyrir mjög lítið“,

sagði Grímur þegar hinn nýi
meirihluti hafði verið myndaður. „Þarna eru margir sem
vita alveg hvað hefur gengið
á og hvernig hlutirnir hafa verið og það kemur mér verulega
mikið á óvart að þetta fólk
ætli að fara að vinna saman.“
Elías Jónatansson sagði í
samtali við blaðið að bæjarstjórastarfið væri krefjandi en
að hann byggist líka við að
það yrði skemmtilegt. Að-

Ráðhúsið í Bolungarvík.
spurður um áherslur hins nýja
meirihluta sagði Elías að
fyrsta verk yrði að taka fjármál
sveitarfélagsins föstum tökum. „Við byrjum á því að fá
stöðuna upp á borðið eins og
hún er og fara í þær fjárhagsskuldbindingar sem sveitarfélagið er í. Það er búið að
fara af stað í ýmis verkefni
sem hefur ekki verið gengið
frá fjármögnun á.“ Hann var
ekki á því að myndun meiri-

hlutans hefði tekið langan
tíma. „Mér finnst þetta í raun
hafa tekið stuttan tíma. Það
reyndist vera þannig þegar
sest var niður að áherslurnar
voru svipaðar. A-listinn hafði
áhyggjur af fjármálunum sem
tónaði við okkur.“
Í hádeginu á föstudag var
síðan efnt til mótmæla fyrir
utan ráðhús Bolungarvíkur
vegna meirihluta- og bæjarstjóraskiptanna. „Við, eða í

það minnsta ég, var aðallega
að mótmæla þessum vinnubrögðum. Ég skil ekki þessi
rök sem Anna Guðrún er að
koma með fyrir þessum slitum. Þetta er svo tilgangslaust.
Það hafa verið að gerast góðir
hlutir hérna eftir langt stöðnunartímabil og ég hefði viljað
sjá þá vinnu áfram“, sagði
Katrín Dröfn Markúsdóttir,
einn mótmælenda.
Athygli vakti að bæjarfulltrúar Sjálfstæðismanna eru
langt í frá iðjulausir milli bæjarstjórnarfunda og því spurðu
menn sig hvort umsvif þeirra
væru nokkru minni en Soffíu
Vagnsdóttur. Anna Guðrún
Edvardsdóttir sagði að umsvif
bæjarfulltrúa D-lista hefðu
verið rædd sérstaklega þegar
meirihlutinn var myndaður.
„Ég veit alla vega hver þau
eru, rétt eins og ég vissi hver
umsvif Soffíu voru áður en
þau breyttust allsvakalega“,
sagði Anna Guðrún og vísaði
þar m.a. til samnings sem
fyrirtæki Soffíu gerði vegna
jarðgangagerðar.
Aðspurð hvort bæjarstjórastóllinn hafi verið krafa af
hálfu sjálfstæðismanna sagði
Anna Guðrún:
„Það var ekki mjög sterk
krafa, en þetta varð bara niðurstaðan í okkar viðræðum.
Ef það hefði ekki komið til
greina að Grímur yrði áfram,
þá hefði sá möguleiki aldrei
verið ræddur.“
– halfdan@bb.is

Ráðist á bæjarstjóra eða stjórnarformann?
Ágætur bæjarfulltrúi Í-listans, Magnús Reynir Guðmundsson, sendir meirihluta bæjarstjórnar og þá sérstaklega

bæjarstjóranum, Halldóri Halldórssyni, tóninn í nýlegu greinarkorni á BB vefnum. Það sem
fer svo mjög fyrir brjóstið á

bæjarfulltrúanum er afgreiðsla
meirihlutans á tillögu minnihlutans á síðasta bæjarstjórnarfundi - tillögu sem fól í sér
að breyta álagningarprósentu
fasteignaskatts á lausa bílskúra.

lagi Halldórs á liðnum áratug
við að vinna sveitarfélögum á
Vestfjörðum gagn - vinnu sem
hann getur nú enn betur fylgt
eftir sem forystumaður sveitarfélaga á Íslandi?

Dapurlegar atlögur
Margþættur
pirringur
Hjartans þakkir færum við öllum sem sýndu
okkur vináttu og hlýhug við fráfall okkar ástkæru
eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og systur

Kristínar Marteinsdóttur
Hafraholti 30, Ísafirði

Einnig þökkum við ómetanlega hjálp frá ættingjum og vinum.
Svanbjörn Tryggvason
Brynjar Svanbjörnsson Bára Berg Sævarsdóttir
Marteinn Svanbjörnsson Elín Hólm
Tryggvi Svanbjörnsson
Aron Svanbjörnsson
barnabörn, systkini og fjölskyldur

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð og
hlýhug við andlát og útför eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu

Petrínu H. Jónsdóttur
Aðalstræti 22, Bolungarvík

Hálfdán Einarsson,
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

En ef greinin er lesin í þaula
má skynja að fleira er að angra
Magnús. Hann virðist eiga
einkar erfitt með að sjá jákvæðar hliðar á þeirri staðreynd að bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar er jafnframt formaður
stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Hann fer um það
hæðnislegum orðum og lætur
að því liggja að hann sinni
ekki bæjarstjórastarfi sínu sem
skyldi. Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem Magnús viðhefur málflutning af þessum toga en
orð hans eru jafn óskiljanleg
fyrir því. Hvað gengur Magnúsi eiginlega til? Telur hann
það vera í þágu Ísafjarðarbæjar eða sveitarfélaganna almennt í landinu að reyna að
grafa undan því góða starfi
sem Halldór er að vinna sem
formaður sambandsins? Telur
hann að hagsmunum íbúa Ísafjarðarbæjar sé best borgið
með því að gera lítið úr fram-

Í fyrsta sinn í 60 ára sögu
Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur formaðurinn úr
röðum sveitarstjórnarmanna á
landsbyggðinni og við eigum
að vera stolt af þeirri staðreynd
að hann skuli koma úr bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Á þeim
tíu árum sem Halldór hefur
starfað sem bæjarstjóri hefur
hann áunnið sér traust sveitarstjórnarmanna úr öllum
flokkum, vítt og breytt um
landið. Kosning hans til formanns er til vitnis um það.
Því er það svo dapurlegt að
sjá hvernig Magnús reynir í
sífellu að ata hann aur og kasta
rýrð á störf hans. En kannski
sannast hið fornkveðna í þessum efnum að enginn er spámaður í sínu föðurlandi.

Haft í hótunum
Halldór Halldórsson er
verðugur fulltrúi okkar í forystu Sambands íslenskra sveitarfélaga og hann hefur sinnt
því starfi vel samhliða því að
vera áfram öflugur bæjarstjóri

fyrir Ísafjarðarbæ. Þess vegna
er svo erfitt að skilja hvað
Magnús á við þegar hann hefur í hótunum og segir að Ílistinn hlífi ekki mönnum eins
og Halldóri Halldórssyni“?
Hverjum er hann í raun að hóta?
Er hann að hóta dugmiklu
sveitarstjórnarfólki sem vill
hag síns sveitarfélags sem mestan? Er hann að hóta því að
spilla áhrifum okkar á vettvangi Sambands íslenskra
sveitarfélaga með „maklegri“
umfjöllun?

Vildum skoða
málið að nýju
Ástæða þess að reglur um
bílskúra utan íbúðarlóðar eru
með þeim hætti sem nú er,
þ.e.a.s. fjórfalt hærri en ef þeir
eru á íbúðarlóð, er sú að ella
væri ekki með góðu móti hægt
að gera skýran greinarmun á
bílskúrum og ýmsum öðrum
skúrum og geymslum utan
íbúðalóða, jafnvel atvinnuhúsnæði. Þetta vandamál er
ekki bundið við Ísafjarðarbæ,
heldur kemur það til vegna
lagaheimilda til álagningar
fasteignagjalda. Af þessum
sökum þarf töluverða lögfræðilega ráðgjöf til að finna flöt á
málinu. Meirihlutinn féllst
hinsvegar á að skoða málið
að nýju á vordögum ef vera

kynni að eitthvað kæmi í ljós
sem gæfi tilefni til að breyta
fyrri ákvörðun.

Í-listinn ætti
að vita betur
Sigurði Péturssyni, oddvita
Í-listans, er vel kunnugt um
málavöxtu, enda tók hann þátt
í að semja reglurnar fyrir ári
síðan, þegar við reyndum mikið til þess að finna lausn á
þessu máli. Magnúsi er einnig
fullljóst að bæjarráð hefur haft
fasteignagjöld á bílskúra til
endurskoðunar nú um skeið,
einmitt vegna óska Í-listans.
Bæjarráð þurfti að bíða frekari
upplýsinga og álits bæjarlögmanns á lögmæti þess að
breyta álagningu fasteignaskatts í þá veru sem minnihlutinn lagði til. En offorsið í
Magnúsi og hans félögum er
slíkt að enga þoldi bið. Minnihlutinn hafði ekki þrek til þess
að bíða niðurstöðu nánari
skoðunar og því fór sem fór.
Svanlaug Guðnadóttir,
Birna Lárusdóttir, Gísli
Halldór Halldórsson og
Ingi Þór Ágústsson. Undirritaðir eru bæjarfulltrúar Bog D-lista í meirihluta
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
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Óbeisluð fegurð hafnaði í þriðja sæti í sínum aldursflokki.

Vestfirðingar stóðu sig
vel í Þrekmeistaranum

Fjögur lið af Vestfjörðum
kepptu í Þrekmeistaranum
sem fór fram á Akureyri fyrir
stuttu. Tvö kvennalið frá Ísafirði og eitt karla- og eitt
kvennalið frá Bolungarvík
þóttu standa sig með prýði.
Ísfirska liðið Óbeisluð fegurð
var í þriðja sæti í sínum aldursflokki sem var plús 39 ára.

Einnig tók liðið Sólborg þátt
sem skipað var starfsmönnum
af samnefndum leikskóla á
Ísafirði og frá Bolungarvík
kepptu Dívurnar og Skjaldbökurnar. Eins og nöfnin bera
með sér var þátttakan á léttu
nótunum en þrátt fyrir það
náðu Dívurnar og Skjaldbökurnar besta tíma af þeim liðum

sem farið hafa frá Vestfjörðum frá upphafi.
Yfir 190 keppendur voru á
mótinu sem var metþátttaka.
Keppt er í Þrekmeistaranum
tvisvar sinnum á ári, að vori
og hausti. Þess má geta að
Ísfirðingar hafa yfirleitt verið
með keppendur á mótinu og
eiga tvo þrekmeistara, þá Árna

Heiðar Ívarsson og Lárus Daníel Knudsen, en þeir komu,
sáu og sigruðu í einstaklingskeppninni fyrir nokkrum árum.
Stefnt er að því að nokkur
lið frá Vestfjörðum mæti tvíefld í næstu keppni sem fer
fram í haust.
– thelma@bb.is

Díana Erlingsdóttir tekur hér vel á því.

Skólaskip til bjargar götubörnum
Svanur Elí Elíasson í Bolungarvík, baráttumaður fyrir
bættri aðstöðu götubarna, segist hafa lausn á þeim þjóðfélagsvanda að unglingar sem
eiga í engin húsa að venda
sofi í húsasundum eða yfirgefnum húsum í Reykjavík.
Lausnin er skólaskip.
„Hugmyndir mínar til forvarnar og hjálpar þeim sem
hafa ánetjast vímuefnum af
hvers konar tagi eru að við
komum okkur upp skólaskipi
og kennum unga fólkinu virðingu fyrir því að það sem þau
leggi af mörkum gefi gleði og
tilgang. Sjálfur hef ég búið
erlendis og kynnt mér slíka

starfsemi sem hefur í flestum
tilfellum gefið góða raun og
krakkarnir komið betri og
þroskaðri frá slíku. Ég sé fyrir
mér að við notum einhvern af
þessum gömlu trébátum sem
nú liggja verðlausir allt í
kringum landið og verði breytt
í slíkt skip“, segir Svanur á
bloggsíðu sinni sem hann hefur sett á stofn til að hrinda
verkefninu úr vör.
„Ég heiti á alla réttsýna og
hjartahlýja menn að taka
höndum saman með mér í
þessu verkefni og í rauninni
langar mig að efna til þjóðarátaks til að bjarga þó þeim
sem enn eru á lífi í húsarúst-

unum og hjálpa þeim að verða
að betri mönnum.Við getum
kannski ekki barist svo auðveldlega við eiturlyfjabarónana en við getum stoppað að
börnin okkar deyi fyrir fram
augun á okkur“, segir Svanur.
Svanur þekkir af eigin raun
það vonleysi og örvæntingu
sem fylgir eiturlyfjaneyslu
unglinga. „Ég hef sjálfur á
yngri árum þurft að sofa einhvers staðar í kjallara undir
tröppum í stigagangi eða úti
og haft aðeina sæng, himininn! Ég svo sem hef séð tímana tvenna. Ég hef verið lokaður inni í fangelsi mörgum
sinnum og þá fyrst þegar ég

var 18 ára gamall. En hefði
annað úræði verið til en að
setja mig í fangelsi þá hefði
ég ekki þurft að fara þangað
trekk í trekk.“
Svanur hefur fulla trú á því
að honum muni takast að
hrinda verkefninu í framkvæmd
en til þess þarf hann hjálp.
„Við Íslendingar höfum í gegnum tíðina staðið saman þegar
raunir eða vá hafa herjað á
okkur og sýnt sannan samhug
í verki. Núna er þörfin stór!
Unga fólkið þarf hjálp. Til að
skólaskipið geti orðið að
veruleika þarf fjármuni. Saman getum við hrint þessari framkvæmd í verk.“ – thelma@bb.is

Svanur Elí Elíasson.
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Fækkunin margfalt meiri en fækkun íbúa
Grunnskólanemum í Ísafjarðarbæ fækkaði um 10,6% á
árunum 2002 til 2006, fóru úr 709 í 634, og var
fækkunin margfalt meiri en íbúafækkun. Á sama tímabili
fækkaði íbúum sveitarfélagsins ekki nema um 1,3%, voru
4.153 árið 2002 og 4.098 árið 2006. Þetta kemur fram
í tölum úr nýrri upplýsingaveitingu sveitarfélaga sem opnuð
hefur verið á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Framlagið jókst á tímabilinu
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Bolungarvíkurkaupstaðar jukust
mjög á tímabilinu 2003-2006. Árið 2003 nam framlagið rétt tæpum
60 milljónum, eða um 63.500 krónum á hvern íbúa. Ári síðar hækkaði
framlagið upp í rúmar 62 milljónir og fór í tæpar 76 milljónir árið
2005. Árið 2006 varð stórt stökk og nam framlagið tæplega 135
milljónum króna það árið, eða tæplega 149 þúsund krónum á hvern
íbúa. Þetta kemur fram í tölum úr upplýsingaveitu sveitarfélaga.

Listamannaþing í Ísafjarðarbæ
Kómedíuleikhúsið efnir öðru
sinni til Listamannaþings í
samstarfi við listamenn bæjarins. Þingið fer fram á Hótel
Ísafirði kl. 20 á miðvikudag.
Þema Listamannaþingsins í ár
er „Staða og framtíð listalífs í

Ísafjarðarbæ“. Dagskráin hefst
með hugleiðingu um þemað
frá einum fulltrúa í hverri listgrein; danslist, kvikmyndalist,
leiklist, myndlist og tónlist.
Næst verður fjallað um
listahátíðirnar þrjár á Ísafirði,

leiklistarhátíðina Act alone,
rokkhátíðina Aldrei fór ég
suður og tónlistarhátíðina Við
Djúpið. Að lokum munu menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar og Menningarráð Vestfjarða kynna sig. Á milli er-

inda verða flutt tónlistaratriði.
Fundarstjóri er Anna Sigríður
Ólafsdóttir sem betur er þekkt
innan listageirans hér vestra
sem Annska.
Frítt verður inn og kaffi og
rjómapönnukökur í boði.

Mótmæli í Bolungarvík
Efnt var til mótmæla fyrir utan Ráðhús Bolungarvík í
hádeginu á föstudag. Vildu þátttakendur, sem voru á
þriðja tug, láta í ljósi óánægju sína með myndun nýs
meirihluta og yfirvofandi bæjarstjóraskipti. Augljóst var
að mótmælendur voru óánægðir og heyrðist í einum
þeirra: „Við viljum enga lygara í bæjarstjórn Bolungarvíkur“. Þrátt fyrir óánægjuna voru mótmælin róleg og
friðsöm og kastaði enginn eggjum eða öðru lauslegu.
Katrín Dröfn Markúsdóttir var meðal mótmælenda. „Við,
eða í það minnsta ég, var aðallega að mótmæla þessum
vinnubrögðum. Ég skil ekki þessi rök sem Anna Guðrún
er að koma með fyrir þessum slitum. Þetta er svo tilgangslaust“, segir Katrín.

Sandlóur tínast
til Vestfjarða
Sandlóur hafa verið að
koma til Vestfjarða síðustu
daga og voru til að mynda
45 fuglar í Holtsodda á
sunnudag fyrir viku. Þar af
voru 13 litmerktar en þær
sandlóur voru merktar í Önundarfirði, flestar í Holtsoddanum. Ein var merkt
árið 2004 sem fullorðin og
er því a.m.k. fimm ára gömul. Sandlóan heitir Þórey
og hefur hún alltaf verið
með fyrstu sandlóum í Önundarfirði á vorin. Sex
sandlóur sáust í Bolungarvík í síðustu viku og þar af
voru fimm með litmerki.
Þær voru allar í varpi í
Bolungarvík í fyrra en
aðalsvæðin þeirra eru lítt

grónir melar og sandar eins
og er t.d. við trönurnar á
sandinum og á æfingasvæði golfklúbbsins.
Fyrstu jaðrakarnir sáust
í Önundarfirði á föstudag
fyrir viku og í Dýrafirði
tveimur dögum síðar. Maríuerla sást á Húsavík í Steingrímsfirði og sömuleiðis
lóuþrælar. Þúfutittlingur
sást á Dýrafirði 21. apríl og
á Ísafirði daginn eftir.

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

Helga María Kristjánsdóttir
Urðarvegi 15, Ísafirði

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 23. apríl sl. Útförin
fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 3. maí kl. 11:00.
Ólafur Sveinbjörn Vilhjálmsson
Sigrún Þórey Ágústsdóttir Guðjón Andersen
Vilhjálmur Ólafsson Birna Ólafsdóttir
Kristján Ólafsson Hulda V. Steinarsdóttir
Guðbjartur Brynjar Ólafsson Sóley Sveinsdóttir
Sesselja Anna Ólafsdóttir Jón Pétur Einarsson
Ólafur Helgi Ólafsson
Þórey María Ólafsdóttir Þórður E. Sigurvinsson
Lilja Debóra Ólafsdóttir Sæmundur B. Guðmundsson
Nína Dís Ólafsdóttir Magnús Salvarsson
ömmubörn, langömmubörn og aðrir ástvinir

Super-Marioar á Grænagarði.

Super-Marioar gengu um bæinn
Verðandi útskriftarnemar við Menntaskólann á Ísafirði gengu um bæinn á föstudag, klæddir eins og tölvuleikjapersónan Super-Mario. Eins og venja er hófu þeir daginn á því að vekja skólameistara og fleiri með látum og djöfulgangi,
en þegar ljósmyndari bb.is átti leið um Skutulsfjarðarbraut voru þeir við Grænagarð á leið út fjörðinn. Voru þeir á leið
í Menntaskólann þar sem ætlunin er að trufla kennslu og reyna að tryggja að ekkert verði gert þar af viti fram eftir morgni.

Matarferðaþjónusta vaxandi grein í heiminum
Málþing um matartengda
ferðaþjónustu sem haldið var
í Edinborgarhúsinu Ísafirði
fyrir stuttu heppnaðist vel.
„Það er okkar mat og annarra
gesta að vel hafi tekist til og
það var góður hópur fólks sem
mætti. Fyrirlestrarnir sem í
boði voru þóttu heppnast vel
og ýmislegt kom fram sem
gæti nýst okkar svæði“, segir
Ásgerður Þorleifsdóttir verk-

efnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða sem stóð
fyrir málþinginu. Matarferðaþjónusta er vaxandi grein í
heiminum og býður upp á
mörg tækifæri sem liggja víða.
Þar má helst nefna nálægð við
auðlindirnar og ferskleika,
auðvelt aðgengi að hráefni og
mikinn vilja fólks til að markaðssetja og vinna með staðbundið hráefni.

„Í samhengi við fyrirlestrana þá sjáum við að það er
ýmis vinna í gangi sem snýr
að matartengdri ferðaþjónustu
samanber Sjávarþorpið Suðureyri, saltfiskveislur, kjötsúpuferðir og ýmislegt fleira“,
segir Ásgerður. Hún segir að
framhald verði af þessari
vinnu og alveg ljóst að Vestfirðir hafi mikla burði til að
markaðssetja sig sem sælkera-

slóðir. „Á næstu vikum mun
AtVest safna saman upplýsingum um fólk og fyrirtæki
sem áhuga hafa á frekari vinnu
svo sem varðandi sameiginlega markaðssetningu, sameiginlegt merki fyrir mat úr
héraði, vestfirskan matseðil
og ýmislegt fleira og verður
það auglýst síðar,“ sagði Ásgerður.
– thelma@bb.is

FIMMTUDAGUR 1. MAÍ 2008

13

14

FIMMTUDAGUR 1. MAÍ 2008

Mannsbein fannst á Fjallaskaga
Þetta mannsbein fann Árni Þór Helgason á Fjallaskaga í síðustu viku.
Hann var þar á ferð ásamt Friðfinni Sigurðssyni frá Þingeyri sem
kom beininu til Jóns Sigurpálssonar safnvarðar til aldursgreiningar.
Friðfinnur hefur ákveðnar kenningar um fundinn og segist gruna að
beinið sé frá Spánverjavígunum árið 1615. „Þetta mun vera 9. eða
10. rifbein vinstra megin. Við leituðum ekkert betur, en ég hef
grun um að það sé meira af beinum þarna“, segir Friðfinnur.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Par að nálgast þrítugt leitar að
2ja-3ja herb. íbúð frá miðjum
maí og fram í september. Við
erum reglusöm, reyklaus og
skilvís og leituð helst að bjartri
íbúð. Svör og ábendingar óskast á netfangið haukurmar
helgason@gmail.com.
Gullfallegir amerískir Cocker
Spaniel hvolpar til sölu. Eru af
gæðakyni með ættbók frá HRFÍ.
Tilbúnir til afhendingar 10. maí.
Uppl. í síma 869 5405 eða á
www.hamratun.dyraland.is
Til sölu er Chrysler árg. 2004.
Sjón er sögu ríkari. Upplýsingar í síma 892 6010.
Til sölu er AEG þvottavél. Lítið
notuð. Uppl. í síma 456 3884.
DVD kerfi í bílinn! Til sölu eru
tveir 7" skjári og DVD spilari á
kr. 15.000. Uppl. í síma 862 8000.

Hér má muni frá ferli Sigurðar.

Sigurður Íslandsmeistari
Ísfirðingurinn og fyrrum
KFÍ-liðinn Sigurður Gunnar
Þorsteinsson varð á fimmtudagskvöld Íslandsmeistari í
körfuknattleik karla með liði
sínu Keflavík. Sigurður er
fyrsti leikmaðurinn sem alinn
er upp hjá KFÍ til að verða
Íslandsmeistari í körfuknattleik karla en áður hafði Sara
Pálmadóttir orðið meistari
með kvennaliði Hauka. „Siggi
lék mjög vel í úrslitaeinvíginu
gegn Snæfelli en þar hélt hann
í skefjum einum besta leikmanni landsins, Hlyni Bæringssyni. Siggi hefur vaxið
mikið sem leikmaður og er
farinn að spila stórt hlutverk í
liði Keflavíkur þrátt fyrir ungan aldur“, segir á vef KFÍ.
Sigurður er einnig í landsliði Íslands. Hann æfði með
KFÍ frá unga aldri og lék með
félaginu í úrvalsdeildinni frá
15 ára aldri tímabilin 20032004 og 2004-2005 en gekk
svo í raðir Keflvíkinga.

Spurning vikunnar
Komu slitin á meirihluta
bæjarstjórnar Bolungarvíkur þér á óvart?
Alls svöruðu 752.
Já sögðu 487 eða 65%
Nei sögðu 265 eða 35%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Ferli Sigurðar H. Jónssonar
gerð skil á Íþróttasafni Íslands
Fyrir stuttu var opnað í Íþróttasafni Íslands á Akranesi minningarhorn um feril og afrek
Sigurðar H. Jónssonar skíðakappa frá Ísafirði. Það voru
skólasystkin Sigurðar frá Ísafirði sem höfðu frumkvæði
að uppsetningu sýningarinnar
í tilefni af því að nú eru liðin
35 ár frá því að þau fermdust
í Ísafjarðarkirkju og Hnífsdalskapellu. Sigurður (Siggi
Bóa) fæddist á Ísafirði árið
1959. Mjög ungur hóf hann
skíðaæfingar fyrst á Andrésartúni og í Stóruurð ofan Ísafjarðar og síðar á Seljalandsdal
„Paradís skíðamanna“. Frá sinni
fyrstu keppni sem barn að
aldri varð hann nánast ósigrandi og aðeins eigin mistök
kostuðu hann sigur, þá sjaldan
að það gerðist. Hann varð
margfaldur unglingameistari
og fimmtán ára gamall sigraði
hann í sínu fyrsta bikarmóti
fullorðinna. Hann varð Íslandsmeistari í svigi, stórsvigi
og alpatvíkeppni fimm sinnum á árunum 1976-1980 auk
sigra í flokkasvigi í sveit Ísfirðinga.

Sautján ára á
Ólympíuleikum
Árið 1975 var Skíðamóti
Íslands haldið á Ísafirði og
urðu keppendur að hafa náð

17 ára aldri. Sigurði var boðið
að keppa á mótinu sem gestur.
Hann náði besta tíma í öllum
ferðum bæði í svigi og stórsvigi og vakti frammistaða
hans mikla athygli. Í kjölfarið
var hann valinn til að keppa á
Ólympíuleikunum í Innsbruck
árið 1976. Hann keppti einnig
á leikunum í Lake Placid árið
1980. Um nokkurra ára skeið
æfði hann og keppti að mestu
erlendis, meðal annars með
Ingemar Stenmark og félögum í sænska landsliðinu. Sínum besta árangri náði hann á
heimsmeistaramóti í GarmischPartenkirchen þegar hann varð
í 13. sæti af 102 keppendum
og aðeins einn Norðurlandamaður varð á undan honum.
Var það besti árangur sem Íslendingur hefur náð. Sigurður
lést langt um aldur fram árið
1996.
Á Íþróttasafni Íslands á
Akranesi er að finna sýningu
um sögu íþrótta á Íslandi frá
fyrstu tíð. Er þetta fyrsta og
eina sýning sinnar tegundar
hér á landi en safnið var opnað
vorið 2002. Ásamt því að
segja sögu íþrótta eru allar
viðurkenndar íþróttagreinar
kynntar og mörgum helstu afreksmönnum íslenskra íþrótta
gerð skil. Fjöldi íþróttamuna
er einnig til sýnis, svo sem búningar, ljósmyndir, fánar og

Gunnar Bjarni afhjúpar minningarspjald Sigurðar H. Jónssonar.
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Sekt fyrir að færa ekki lögskráningarbók
Karlmaður hefur verið sakfelldur og dæmdur til greiðslu sektar hjá Héraðsdómi Vestfjarða fyrir brot á
lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa og lögum um lögskráningu sjómanna. Manninum var gert að sök að
hafa í janúar sem skipstjóri á línubát lagt skipi sínu úr höfn á Tálknafirði og siglt því til veiða án þess um
borð væri maður með vélavarðarréttindi og án þess að færa lögskráningarbók um borð. Landhelgisgæslan
kom að bátnum að veiðum. Samkvæmt vottorði sakaskrár ríkisins hefur ákærða ekki áður verið gerð refsing
og þótti því hæfilegt að honum væri gert að greiða 50.000 króna sekt til ríkissjóðs og komi fjögurra daga
fangelsi í stað sektarinnar verði hún eigi greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Austlæg átt og dálítil rigning,
en skýjað og þurrt að mestu vestanlands. Hiti 0
til 7 stig, hlýjast suðvestanlands. Horfur á laugardag: Suðaustlæg átt og dálítil væta. Hiti breytist
lítið. Horfur á sunnudag: Útlit fyrir austanátt
með vætu um land allt og hlýnandi veður.

Sælkeri vikunnar er Bjarney Ingibjörg Guðmundsdóttir á Ísafirði

Hollar og góðar uppskriftir

Þessir kappar töpuðu oft fyrir Sigurði í skíðabrekkunum. Frá vinstri: Haukur
Oddsson, Ólafur Rúnar Sigurðsson, Eyþór Einarsson og Gunnar Bjarni Ólafsson.
ýmisskonar íþróttabúnaður
sem tengist íþróttaiðkun.
Það var sonur Sigurðar, Jón
Karl, sem lánaði safninu muni.
Þess má geta að í samningi
sem gerður var við Íþróttasafnið er fyrirvari þess efnis
að verði opnað skíðaminjasafn á Ísafirði verði munirnir
hugsanlega fluttir þangað.
Við athöfn í Íþróttasafni Íslands á laugardaginn opnaði
Gunnar Bjarni Ólafsson, vinur

Sigurðar, minningarhornið
formlega. Í ávarpi hans kom
fram að Sigurður væri í hans
huga besti skíðamaður sem
fram hefur komið á Íslandi og
því tímabært að ferli hans
væru gerð skil með þessum
hætti. Þarna væri Sigurður þar
sem hann var vanur að vera,
meðal þeirra bestu. Gunnar
sagði jafnframt að hann vonaðist til þess að þetta framtak
skólasystkinanna yrði Ísfirð-

ingum hvatning til þess að
koma upp skíðaminjasafni á
Ísafirði.
Ríflega 30 manns mætu til
fermingarbarnamótsins á Akranesi. Að lokinni athöfninni í
Íþróttasafni Íslands gerði hópurinn sér glaðan dag á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit.
Tekið var hús á sveitungum
þeirra Dýrfinnu Torfadóttur
og Finni Þórðarsyni gullsmiðum. Einnig naut hópurinn

leiðsagnar í magadansi.
Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem árgangur 1959 minnist
látinna skólafélaga sinna. Um
síðustu aldamót hafði árgangurinn frumkvæði að því að
reistur var í kirkjugarði Ísfirðinga á Réttarholti minningarreitur þeirra er týnst hafa á sjó
eða landi. Var það gert í minningu Kolbeins Sumarliða Gunnarssonar, sem fórst í Ísafjarðardjúpi.

Sælkeri vikunnar býður upp á
hollar og góðar uppskriftir. „Þar
sem ég hef þurft að glíma við
mataróþol í gegnum tíðina innihalda engar af mínum mataruppskriftum mjólkurvörur af neinu
tagi, hveiti eða ger. Allt hráefni
sem er í þessum uppskriftum fæst
í Bónus eða Samkaup“, segir
Bjarney Ingibjörg.
Speltbrauð - grunnuppskrift
5 dl spelt hveiti
1 dl sesamfræ
5 sléttfullar tsk lyftiduft
1 tsk sjávarsalt
3- 4 dl sjóðandi vatn
Galdurinn við velheppnað
brauð úr spelti er að hræra sem
minnst í deiginu og alls ekki hnoða
það eins og þegar notað er ger.
Blandið öllum þurrefnunum saman með sleif og hellið svo vatninu
í þangað til deigið er orðið dálítið
blautt. Setjið það með sleifinni í
form og bakið við blástur í 30 –
40 mín við 180°C. Hækkið hitan
í 200°C ef þið bakið brauðið við
undir og yfirhita.
Í þessa uppskrift má svo setja
út í það sem hverjum dettur í hug
svo sem sólþurrkaða tómata, hvítlauk, fræ ýmiskonar, en grunnreglan er sú að fjöldi dl af spelti
og fjöldi tsk. af lyftidufti verður
að haldast í hendur ef stækka eða
minnka á uppskriftina.
Hummus –Sojabaunakæfa
1 dós niðursoðnar kjúklingabaunir, látið í sigti og skolið
baunirnar, ekki nota safann sem
er í dósinni.
2 stk hvítlauksrif
2 msk tahini sesamsmjör (fæst
í Bónus og Samkaup)
3 smk sítrónusafi
1 tsk sojasósa
1 tsk Cummin
smá salt ef vill
Öllu blandað saman í matvinnsluvél og maukað þar til það er
orðið silkimjúkt. Einnig er gott
til tilbreytingar að setja ferska
steinselju, svona lófafylli út í.
Hummus er sérlega gott með
nýbökuðu brauði hvort sem
brauðið er borðað með öðrum mat
eða bara eitt sér.

Árgangurinn sótti námskeið í magadansi og hér má sjá nokkra efnilega dansara.

Penne-úr spelti
400 g stíft tófú (silk tofu sem
fæst í Samkaup)
2 smk. tamarisósa

1 tsk. engiferduft
250 g penne
Kryddsósa
1 stk laukur
2 stk. ferskt chili
2 stk hvítlauksrif
1 tsk, rifin engiferrót
1 stk sítróna, safinn notaður
2 tsk kóríanderfræ, marin í
mortéli
2 tsk Cumminfræ, marin í
mortéli
25 g ferskt kóríander
1 msk tamarísósa
5 stk döðlur
1 dós kókosmjólk
Kreistið vatnið úr tófúínu og
þerrið á pappír. Skerið það svo í
litla teninga og setjið í ílát með
loki. Blandið saman engiferduftinu og tamarísósunni og hellið
yfir tófúið. Látið bíða í um 15,
mín og er gott að velta því eða
hrista upp í því öðru hvoru svo
lögurinn fari vel inn í tófúið. Á
meðan er penne soðið samkvæmt
leiðbeiningum á pakkningunni.
Saxið svo lauk, hvítlauk, ferska
kóríander og döðlur. Fræhreinsið
chili-ið og saxið. Tófú er sett á
heita pönnu(þurrsteikt) þar til það
er orðið gyllt og sett svo til hliðar
á meðan niðursaxaða grænmetið
ásamt hinu hráefninu er steikt á
pönnunni í olíu. Setjið kókosmjólk síðan saman við og svo
loks penne og tófú. Borið fram
með spelt brauðinu og hummusinu.
Jarðarber frá Bretaníu skaganum
600 g jarðarber
100 g sykur
safi úr einni appelsínu
3 dl rauðvín
Eftir vel heppnaða máltíð er
ekkert eins gott og góður eftirréttur. Þessi er sérlega einfaldur en
jafnframt ferskur og einstaklega
ljúffengur.
Sjóðið saman vínið, safann og
sykurinn þar til lögurinn fer að
þykkna. Takið til hliðar og látið
kólna.
Hreinsið jarðarberin og takið
laufin af. Skerið í lekkera bita og
setjið í glæra skál. Hellið kælda
leginum yfir jarðarberin, síðan
smá þeyttan rjóma eða jurtarjóma
(Halta) og svo dass af legi aftur
yfir. Borið fram með eplavíni.
Ég skora á Hrafnhildi Sörsensen og Gest Elíasson að vera
næstu sælkerar vikunnar.

