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Útgerðin
þarf frið
– sjá viðtal í miðopnu við Óðinn Gestssson,
framkvæmdastjóra á Suðureyri þar sem farið er
yfir; kvótann, atvinnumálin og framtíðarhorfurnar

Framsókn tapaði manni
Framsóknarflokkur og Samfylkingin töpuðu mestu fylgi
í Alþingiskosningunum í NVkjördæmi á laugardag, miðað
við kosningarnar fyrir fjórum
árum, en mest fylgisaukning
mældist hjá Vinstri grænum.
Fylgi Sjálfstæðisflokksins
stóð nánast í stað en Íslandshreyfingin fékk 1,42% atkvæða. Framsóknarflokkurinn fékk 3.362 atkvæði eða
18,79% greiddra atkvæða og
einn mann kjörinn og tapaði
einum þingmanni.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk
5.199 atkvæði eða 29,05% og
þrjá þingmenn, Frjálslyndi
flokkurinn fékk 2.432 atkvæði
eða 13,59% og tvo þingmenn,
Íslandshreyfingin fékk 255 at-

kvæði eða 1,42% og engan
mann kjörinn, Samfylkingin
fékk 3.793 atkvæði eða 21,19%
og tvo menn kjörna og Vinstri
grænir fengu 2.855 atkvæði
eða 15,95% og einn mann
kjörinn.
Þingmenn kjördæmisins
næstu fjögur árin eru því
Sturla Böðvarsson (D), Guðbjartur Hannesson (S), Magnús Stefánsson (B), Jón Bjarnason (V), Einar Kristinn Guðfinnsson (D), Guðjón Arnar
Kristjánsson (F), Karl V.
Matthíasson (S), Einar Oddur
Kristjánsson (D) og Kristinn
H. Gunnarsson (F), sem kom
inn á síðustu metrunum sem
jöfnunar þingmaður.
Á kjörskrá í NV-kjördæmi

Fyrstur til að kjósa á Ísafirði á laugardag var Sveinbjörn Sveinbjörnsson.
voru 21.126. Alls kusu 18.178 atkvæða í NV-kjördæmi lauk
Sjá nánar umfjöllun um
eða 86% kjósenda. Talin at- ekki fyrr en á rétt fyrir kl. 9 á kosningarnar á bls. 2 og 3.
kvæði voru 17.896. Talningu sunnudagsmorgun.
– bb@bb.is
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Lítið um útstrikanir í NV-kjördæmi

Dagurinn í dag
17. maí 2007 –
137. dagur ársins

Þennan dag árið1940 komu breskir
hermenn til Akureyrar með varðskipinu Ægi. Þá var vika liðin frá
upphafi hernámsins.

Ekki var mikið um útstrikanir á frambjóðendum í NV-kjördæmi að sögn Sigurjóns Rúnars Rafnssonar, formanns kjörstjórnar. Hann
segir að því hafi verið klárað að fara yfir útstrikanir frekar fljótlega í talningunni. Síðustu tölur úr kjördæminu birtust seint, en
Sigurjón segir að talning atkvæða hafi tekið svipað langan tíma í síðustu Alþingiskosningum. Kjördæmið sé einfaldlega þannig að
langan tíma tekur að telja atkvæðin, gögn séu lengi á leiðinni, bæði að vestan og norðan. Síðustu atkvæðin frá norðanverðum
Vestfjörðum komu þannig ekki í Borgarfjörðinn, þar sem talið var, fyrr en klukkan hálf fjögur um nóttina. Önnur ástæða fyrir því að
svo lengi tók að telja atkvæðin var að utankjörfundaratkvæðin voru óvenju mörg, eða um 15% allra atkvæða. Sigurjón segir að
eitthvað hafi verið um að fólk kysi tvisvar, en á óvart kom að flestir sem kusu tvisvar hafi gert það utan kjörfundar í bæði skiptin.

Vinstri grænir með mesta fylgisaukningu í Norðvesturkjördæmi
Framsóknarflokkur og Samfylkingin töpuðu mestu fylgi
í Alþingiskosningunum í NVkjördæmi á laugardag, miðað
við kosningarnar fyrir fjórum
árum, en mest fylgisaukning
mældist hjá Vinstri grænum.
Fylgi Sjálfstæðisflokksins
stóð nánast í stað en Íslandshreyfingin fékk 1,42% atkvæða. Framsóknarflokkurinn fékk 3.362 atkvæði eða
18,79% greiddra atkvæða og
einn mann kjörinn og tapaði
einum þingmanni.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk
5.199 atkvæði eða 29,05% og
þrjá þingmenn, Frjálslyndi
flokkurinn fékk 2.432 atkvæði
eða 13,59% og tvo þingmenn,
Íslandshreyfingin fékk 255 atkvæði eða 1,42% og engan
mann kjörinn, Samfylkingin
fékk 3.793 atkvæði eða 21,19%
og tvo menn kjörna og Vinstri
grænir fengu 2.855 atkvæði
eða 15,95% og einn mann kjörinn.
Þingmenn kjördæmisins
næstu fjögur árin eru því
Sturla Böðvarsson (D), Guðbjartur Hannesson (S), Magnús Stefánsson (B), Jón Bjarnason (V), Einar Kristinn Guðfinnsson (D), Guðjón Arnar
Kristjánsson (F), Karl V.
Matthíasson (S), Einar Oddur
Kristjánsson (D) og Kristinn
H. Gunnarsson (F), sem kom
inn á síðustu metrunum sem
jöfnunar þingmaður.

Einar Oddur sáttur
Einar Oddur Kristjánsson
segir að hann hafi verið öruggur um sitt sæti þrátt fyrir

að fyrstu tölur sýndu hann úti.
„Ég var alveg öruggur og efaðist ekki eina mínútu. Ég
þóttist kunna þetta nokkuð vel
og vissi hvernig landið stóð
eftir kosingabaráttuna. Ég er
mjög sáttur.“
Einar Oddur er 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis en
var sá níundi en þingmönnum
kjördæmisins fækkaði um
einn við að tilflutning á einu
sæti til Suðvesturkjördæmis.
Aðspurður um hvort stjórnin
sitji áfram segir Einar að hann
viti það ekki en það sé hans
mat að niðurstaða kosningana
sé ótvírætt sú að Sjálfstæðisflokkurinn verði áfram í
stjórnarforystu.

Kom mér ekki á óvart
Kristinn H. Gunnarsson,
nýkjörinn þingmaður Frjálslynda flokksins í Norðvesturkjördæmi segir að kosning
hans hafi ekki komið sér á
óvart. „Þetta kom mér ekki
sérlega á óvart og ég vissi að
þetta gæti farið svona. Kannanir bentu til þess að við yrðum með það fylgi sem við svo
fengum í kosningunum og við
erum sterkastir í Norðvesturkjördæmi og þar af leiðandi
var líklegt að ég kæmist inn
sem jöfnunarþingmaður“
Það var ekki fyrr en undir
morgun sem það kom í ljós að
Kristinn náði kjöri en hann er
annar jöfnunarþingmaður
Frjálslyndaflokksins. Guðjón
Arnar Kristjánsson, formaður
Frjálslyndra er eini kjördæmakjörni þingmaður flokksins.
Aðspurður um hvernig sér

Einbýlishús til sölu
Til sölu er fasteignin að Seljalandi 7 á Ísafirði. Um er að ræða glæsilegt einbýlishús
ásamt 38m² bílskúr. Flottur garður. Verð
kr. 25,5 milljónir. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar gefur Sigmundur í síma
869 6071.

Kjörkassi innsiglaður fyrir flutning á talningastað í Borgarnesi.
Jón segir það vera verkefni til sjávar eða sveita skiptir
lítist á að setjast á þing fyrir dæmisins vinni vel saman að
Frjálslynda flokkinn segir þeim verkefnum sem bíða sitt á komandi þingi að berjast máli, skiptir hvert einasta atKristinn að það leggist vel í okkar. Það eru næg verkefni fyrir hugarfarsbreytingu stjórn- kvæði líka máli og er mikilsig. „Við erum með skýra af- framundan.“
valda þegar kemur að byggða- vægur hlekkur í því að koma
stöðu í atvinnumálum og þá
atvinnu- og félagsmálum. mikilvægum málefnum áleiðfyrst og fremst í sjávarútvegs„Það eru gríðarleg verðmæti is. Ég er afar þakklát þeim
Skýr skilaboð
málum. Þá skipa velferðarfólgin í því að landið haldist sem voru svo hugdjarfir að
„Sterk staða okkar flokks á allt í byggð. Við vitum það veita okkur atkvæði sitt.“
málin stóran þátt í okkar málflutningi og þetta eru mála- landsvísu sem og í Norðvest- vel að það hefur hallað veruflokkar sem ég hef talað fyrir urkjördæmi er það sem stend- lega á í okkar kjördæmi. Það
Sigur Sjálfá þingi í mörg undanfarin ár.“ ur upp úr að loknum kosning- virðist vera fullreynt að breyta
um“,
segir
Jón
Bjarnason
odd„Tæknilega er stjórnin ekki
því eftir 16 ára valdasetu Sjálfstæðisflokksins
fallin en pólitískt er hún fallin. viti Vinstri grænna. „Við stæðisflokksins.“
Einar Kristinn GuðfinnsHún á eftir að sitja í einhverja gældum við að fá tvo menn
son,
sjávarútvegsráðherra segkjörna
í
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og
það
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ir
að
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stóð
tæpt,
bæði
að
fá
uppbótpólitíska póker en það er
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án
nokkurs
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og
kjördæmaómögulegt að segja hvað kemyfirlýsing
á
SjálfstæðisflokkPálína
Vagnsdóttir,
oddviti
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Fylgi
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helming
frá
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inn.
„Sjálfstæðisflokkurinn
er
Íslandshreyfingarinnar
í
NVinn.
fjórum árum og ég get ekki kjördæmi, segir Íslandshreyf- sigurvegari þessara kosninga.
annað en mjög sáttur.“ inguna hvergi vera af baki Við bætum við okkur fylgi og
Ánægður með gengið verið
Jón segir flokkinn vera í dottna þó ekki hafi hún náð þingmönnum sem er afar fátítt
Guðbjartur Hannesson, efsti mikilli sókn og segir að það manni á þing. Að sögn Pálínu eftir 16 ára stjórnarforystu. Ég
maður á lista Samfylkingar- sýni að stefnumál og áherslur gerðu flokksmenn sér grein lít á úrslitin sem traustsyfirinnar í Norðvesturkjördæmi flokksins njóti hljómgrunns fyrir stöðunni frá upphafi og lýsingu á flokkinn og ekki síst
segist vera sæll með gengi síns meðal þjóðarinnar í auknum að starf flokksins væri lang- til formannsins, Geirs H.
Haarde.“ Einar segir gengi
flokks í kosningunum. „Við mæli. „Það eru skýr skilaboð hlaup en ekki spretthlaup.
„Ég er þakklát fyrir að það Sjálfstæðisflokksins í Norðhéldum okkar stöðu, fengum frá þjóðinni að hún vill hugartvo menn kjörna en við hefð- farsbreytingu og að okkar mál sem við höfum til þjóðfélags- vesturkjördæmi mjög gott.
„Við höldum okkar hlut.
um vissulega viljað að Anna verði sett á oddinn hjá lands- málanna að leggja vakti atKristín hefði náð kjöri. Þar stjórninni. Stjórnin hélt velli hygli, og við erum búin að Það fækkaði um einn þingmissum við góðan liðsmann með minnsta mögulega meiri- stimpla okkur inn. Markmiðið mann í kjördæminu en þrátt
hluta en það er varla hægt að var auðvitað að koma fólki til fyrir það heldur Sjálfstæðisaf þingi.“
Guðbjartur segist hlakka að segja hana starfhæfa. Annar áhrifa, en við erum ekki af flokkurinn sínum þremur
setjast á þing og segir að mikið flokkurinn galt afhroð og bæði baki dottin þó það hafi ekki þingmönnum. Það verður
af úrlausnarefnum bíði þing- Framsóknarflokkurinn og gengið eftir. Ég sagði á fram- einnig að líta til þess að í kosnmanna kjördæmisins. „Það er Sjálfstæðisflokkurinn verða boðsfundum að eins og hvert ingunum 2003 unnum við
einasta starf, stórt eða smátt, mikinn sigur í kjördæminu og
mín von að þingmenn kjör- að bera ábyrgð á því.“
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Litli leikklúbburinn setur upp Skugga Svein
Litli leikklúbburinn mun setja upp hinn sígilda „þjóðleik“ Skugga- Svein næstkomandi haust. Áætluð frumsýning mun verða í
byrjun október. Leikritið samdi Matthías Jochumson fyrir skólapilta á Herranótt í Lærða skólanum og var frumsýnt þar árið
1862. Þar sem leikritið var samið fyrir pilta eru karlhlutverk í miklum meiri hluta eða fjórtán á móti þremur kvenhlutverkum,
en hefð hefur skapast fyrir því að karl leiki eina af þessum kvenrullum, sjálfa Grasa-Guddu. Áætlað er að hefja æfingar í vor,
taka hlé í sumar en taka svo upp þráðinn í byrjun september á ný. Atriði úr leikritinu verða sýnd á opnunarhátíð Edinborgarhússins sem verður á Sjómannadaginn 3. júní. Leikklúbburinn auglýsir eftir körlum af öllum stærðum og gerðum í fimmtán
hlutverk, og konum í tveimur hlutverk um og undir 20 ára. Áhugasamir mæti í Edinborgarhúsið kl. 14 á laugardag.

Óskað eftir afstöðu Ísafjarðarbæjar
til framtíðarstarfsemi Olíudreifingar
Umhverfisráðuneytið hefur
óskað eftir upplýsingum um
afstöðu Ísafjarðarbæjar til
framtíðarstarfsemi Olíudreifingar ehf. á Ísafirði, en ráðuneytið hefur veitt fyrirtækinu
undanþágu frá starfsleyfi fyrir
rekstur olíubirgðastöðvar við
Suðurgötu og Mjósund á Ísafirði til ársins 2008. Að auki
hefur ráðuneytið óskað eftir
fundi um málið á Ísafirði þann
15. maí.
„Umhverfisstofnun telur

mikilvægt að sveitarfélagið
kynni afstöðu sína til starfsemi
Olíudreifingar ehf. á Ísafirði
þannig að unnt sé að taka tillit
til sjónarmiða þess við afgreiðslu mála er varða starfsleyfi fyrir starfsemina. Þar
sem afstaða sveitarfélagsins
liggur ekki fyrir um hvort í
skipulagi verði gert ráð fyrir
rekstri olíubirgðastöðvar á áðurnefndum stað leggur Umhverfisstofnun til að undanþágan verði veitt“, segir í bréfi

umhverfisráðuneytis til Olíudreifingar vegna beiðni fyrirtækisins um framlengingu á
tímabundinni undanþágu frá
starfsleyfi en áður hafði ráðuneytið veitt undanþágu til ársloka 2006.
Undanþágan er bundin því
skilyrði að fyrirtækið upplýsi
ráðuneyti og Umhverfisstofnun um framvindu mála annars
vegar fyrir 1. október 2007 og
hins vegar fyrir 1. júlí 2008.
– thelma@bb.is

Olíutankarnir í Suðurgötu.

Konur gjalda afhroð í NV-kjördæmi
Árangur kvenna NV-kjördæmi vekur athygli en engin
kona var kjörin á þing í kjördæminu. Kjördæmið er það
eina á landinu þar sem konur
hlutu ekki náð fyrir augum
kjósenda og flokksmaskínanna. Anna Kristín Gunnarsdóttir frá Samfylkingu sat ein
kvenna á þingi fyrir kjördæmið síðasta kjörtímabil en hún
náði ekki kjöri á laugardaginn.
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og
sjötti maður á lista Sjálfstæðisflokksins í NV-kjördæmi,
segist ekki fara leynt með að
hún hefði viljað að það hefði
fjölgað í hópi þingkvenna í
kjördæminu, en ekki fækkað.

Birna segir að í tilfelli Sjálfstæðisflokksins hafi niðurröðun á lista verið ákveðin með
lýðræðislegum hætti á kjördæmisráðsþingi. Þegar sitjandi þingmenn gefa kost á sér
til áframhaldandi þingsetu sé
það erfitt að komast að, staða
þeirra er eðli málsins samkvæmt sterkari. „Ég veit ekki
hvernig á að bregðast við
þessu en ég er ekki hrifin af
fléttulistum og kynjakvótum.
Konur hafa jafna möguleika
til að komast að en mér finnst
eins og þær séu oft tilbúnar til
að taka sæti neðar á listum.“
Samfylkingarkonan Bryndís Friðgeirsdóttir segir að
þetta séu vissulega afar slæm

tíðindi. „Það var andstyggilegt
að vakna konulaus á sunnudagsmorguninn.“ Bryndís var
í áttunda sæti á lista Samfylkingarinnar en sóttist eftir efstu
sætum listans í prófkjöri
flokksins s.l. haust. „Það er
staðreynd að konur eru ekki
nógu ofarlega á listum nema
hjá Íslandshreyfingunni. Við
héldum opið prófkjör og það
kom alls ekki nógu vel út fyrir
konur og þetta er niðurstaðan.“
Í grein Guðfinnu Hreiðarsdóttur, sagnfræðings, Kosningaréttur og kjörgengi vestfiskra kvenna í 90 ár, sem
birtist í bókinni Níutíu Raddir
sem gefin var út í tilefni 50

því er árangur kosninganna
nú mjög ánægjulegur.“

ur fyrir neðan kjörfylgi en við
vissum að það stæðist ekki,
reynsla okkar frá síðustu
kosningum kenndi okkur
það.“ Guðjón segir að aðrar
kosningarnar í röð séu þingmenn Frjálslynda flokksins
með flest atkvæði á bak við
sig. „Kosningakerfið er andsnúið flokkum undir 10%
fylgi. Atkvæði okkar nýtast
mjög illa og við erum með
flest atkvæði bakvið hvern
þingmann af öllum flokkum.“
Guðjón segir að ef framsóknarmenn treysti sér ekki í
áframhaldandi stjórn með
Sjálfstæðisflokknum hafi hann
ekki trú á að þeir fari í stjórn
með öðrum flokkum. „Þar
sem stjórnin hélt velli, þó að
hún sé löskuð, þá getur Geir
H. Haarde gefið sér tíma til að
fara yfir málin í rólegheitum.“

úrslitum kosninganna er auðvitað ekkert sérstaklega góð,
en ég held samt að við hér í
NV-kjördæmi getum ágætlega við unað. Við töpuðum
ekki miklu fylgi þrátt fyrir að
missa Kristinn H. Gunnarsson
úr okkar röðum,“ segir Svanlaug Guðnadóttir, sem skipaði
4. sæti framboðslista Framsóknarflokksins í NV-kjördæmi.
Framsóknarflokkurinn fékk
18,8% fylgi í NV-kjördæmi
og einn þingmann, en í kosningunum 2003 fékk flokkurinn 21,7% atkvæða og tvo
þingmenn. Fylgistap flokksins er mun meira á landsvísu
og tapaði Framsókn fimm
þingmönnum af þingi. Að
sögn Svanlaugar er nú verið
að ræða málin innan flokksins
og skoða stöðuna. Hún segir
slagorð Framsóknar fyrir
kosningarnar, Árangur áfram
ekkert stopp, ennþá vera í gildi
og nú sé framundan að efla
starf flokksins til muna.

Kosningakerfið
andsnúið minni
flokkum
Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins segist vera sæmilega sáttur
með útkomu síns flokks úr
kosningunum en segir kosningakerfið andsnúið minni
flokkum. „Ég er mjög þakklátur fyrir stuðninginn. Sérstaklega vil ég koma fram
þakklæti til allra þeirra sem
studdu okkur í mínu kjördæmi
og þeim fjölda af fólki sem
vann með okkur í kosningabaráttunni um allt land.“
Frjálslyndi flokkurinn hélt
sínum þingmannafjölda en
Guðjón heldur einn áfram af
þingmönnum flokksins, aðrir
eru nýir.
„Við hefðum að sjálfsögðu
viljað bæta við okkur fylgi.
Skoðanakannanir mældu okk-

Getum ágætlega við unað
„Tilfinning okkar gagnvart

ára afmælis Landssambands
sjálfstæðiskvenna, kemur fram
að einungis tvær konur hafa
verið kosnar á þing af Vestfirðingum. Það eru Sigurlaug
Bjarnadóttir sem kosin var á

þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn
árið 1974 og Jóna Valgerður
Kristjánsdóttir fyrir Kvennalistann árið 1991. Í greininni
segir Guðfinna: Vestfirskar
konur geta vel við unað þegar

horft er á hlut kvenna í
sveitarstjórnum en það er
óviðunandi að á rúmum 90
árum skuli aðeins tvær konur
hafa verið kosnar á þing fyrir
Vestfirði.
– smari@bb.is

Þingmenn NV-kjördæmis

Sturla Böðvarsson.

Guðbjartur Hannesson.

Magnús Stefánsson.

Jón Bjarnason.

Einar K. Guðfinnsson.

Guðjón A. Kristjánsson.

Karl V. Matthíasson.

Einar Oddur Kristjánsson.

Kristinn H. Gunnarsson.
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Heilsulausn frá Vestfjörðum
Árni Heiðar Ívarsson, einkaþjálfari á Ísafirði, hefur hjálpað fjölmörgum einstaklingum
til að ná árangri í heilsurækt.
Nú hefur hann skrifað bók til
að aðstoða enn fleiri í leit sinni
að heilbrigðara lífi. Bókin
heitir Heilsulausn og var gefin
út af bókaforlaginu Sölku rétt
fyrir páska. Hún inniheldur
þriggja mánaða æfingaáætlun
með skýringarmyndum, fæðutöflur fyrir hvern dag, fræðsluefni og reynslusögur nokkurra
Ísfirðinga sem náð hafa góðum árangri í líkamsrækt. Bæjarins besta spjallaði við Árna
um ástæðu þess að hann fór út
í skriftir.
–Hvað varð til þess að þú
ákvaðst að skrifa þessa bók?
„Mér fannst margir einstaklingar ná ofsalega góðum
árangri sem voru hjá mér í
einkaþjálfun, en til þess að ná
góðum árangri í líkamsrækt
þarf maður að stunda fjölbreytta og skemmtilega hreyfingu og borða fjölbreytt mataræði. Ég ákvað að búa til
prógram þar sem ég setti upp
matseðill og æfingaplan fyrir
einn einasta dag. Svo prófaði
ég að láta einstaklinga fara
eftir þessu og þeir náðu allir
mjög góðum árangri.
Ég setti þetta svo saman í
handrit og sýndi bókaforlaginu Sölku sem ákvað að gefa
bókina út. Og hún kom út rétt
fyrir páska.“
–Hvað var hún lengi í vinnslu?
„Hún var eitt til tvö ár í
vinnslu. Í bókinni legg ég aðaláherslu á að fólk fái ekki
loðin svör heldur nákvæmlega
frá A-Ö hvað það eigi að gera.
Maður á að geta keypt bókina
og gengið beint inn í líkamsræktarstöð og farið að æfa. Í
henni eru myndir af öllum
æfingunum og
svo eru heilsuskýrslur sem
maður
merkir

við jafnóðum. Ég myndi segja
að bókin sé manns eigin litli
einkaþjálfari. Þetta er heilsulausn. Þetta er ekki fræðibók
heldur handbók. Í henni eru
teygjur, matseðlar, heimaæfingar og margt fleira. Bókin
er fyrir alla.“

Ísfirðingar deila
reynslu sinni
–Var það ekkert mál að fá
fólk til þess að fá að birta
reynslusögur þeirra í bókinni?
„Nei, það er ótrúlegt hvað
fólk getur náð góðum árangri
og þegar fólk er komið í gott
form og líður vel skilar það
sér inn í allt lífið. Fólk er jákvæðara og hressara. Allir einstaklingarnir í bókinni eru frá
Ísafirði og þeir náðu það góðum árangri að mér fannst sjálfsagt að það fengi að deila reynslu sinni og hjálpa þar með
öðrum að ná góðum árangri
líka.
Bókin er vestfirsk og aðallega þá ísfirsk þó
hún verði seld
út um allt
land. Það
er ágætt
að landsmenn
sjái að

það eru fullt af jákvæðum
hlutum sem koma frá Vestfjörðum ekki bara neikvætt
eins og hefur svolítið verið í
fréttum að undanförnu. Hér
eru margir að gera góða hluti.
Bókin er hugsuð sem heilbrigð aðferð við að koma sér í
gott form. Ég skipti henni upp
í þrjú stig, fyrir byrjendur,
lengra komna og þá sem vilja
hámarksárangur. Þetta er einfalt og getur nýst öllum. Hún
byggist á því að viðkomandi
finni sér hreyfingu sem hann
hefur gaman af. Ef maður
hefur gaman af því að ganga,
hjóla eða fara í badminton þá
gerir maður það og skráir það
niður hjá sér.“
–Ertu ekkert hræddur um
að þú verðir atvinnulaus sem
einkaþjálfari þegar bókin fer
að seljast?
„Nei,nei“, segir Árni og
hlær. „Það verða ábyggilega
alltaf einhverjir sem vilja fá
sér einkaþjálfara. Einhvern
sem fylgist með því að þeir
séu að gera æfingarnar rétt og
fylgi þeim eftir. Það þarf
líka að spá í andlegu
hliðinni, hvernig
fólki líður í líkama sínum og
hvernig þeim
líður á æfingum. Það má
þó segja að
bókin sé eins
og manns eigin litli einkaþjálfari því í
henni er allt
sem maður þarf.
Minn boðskapur sem ég vil
miðla til annarra
með þessari
bók er að

fólk borði skynsamlega og
hreyfi sig. Ég tala nú ekki um
núna með hækkandi sól eftir
erfiðan vetur. Um að gera að
fara út að ganga eða hjóla í
góða veðrinu. Þetta er mjög
einfalt, ef maður hreyfir sig
og neytir fjölbreytt mataræði
“, segir Árni.

Heilbrigður lífstíll
skiptir mig máli
Ein þeirra sem deilir reynslu
sinni í Heilsulausninni er Ólöf
Dröfn Sigurbjörnsdóttir og
hún gaf fúslega leyfi sitt að
deila henni einnig með lesendum blaðsins.
„Árið 2004 tók ég ákvörðun
um að létta mig. Ástæðan fyrir
því var óánægja með vöxt og
þyngd. Einnig var farið að
vera meira mál að finna föt í
verslunum sem voru til í réttri
stærð. Ég frétti að systir mín
ætlaði á aðhaldsnámskeið og
ákvað að prófa það til að athuga hvernig það myndi virka.
Ég er 1.70 cm. há og á þessum tíma var ég orðin 85 kg.
Einnig var fituprósentan orðin
of há og mér leið almennt ekki
vel, hvorki andlega né líkamlega. Sjálfsálitið var ekki upp
á marga fiska. Ég hreyfði mig
ekki markvisst, fór einstaka
sinnum í göngutúra. Ég passaði ekki upp á mataræðið heldur borðaði það sem mig langaði í og ekki endilega á matmálstíma. Eftir að ég byrjaði
að fara eftir Heilsulausninni
og fékk leiðsögn frá einkaþjálfara um mataræði og
hreyfingu byrjaði ég að hugsa
betur um það sem ég lét ofan
í mig og fór að borða með
reglulegu millibili.
Eftir fyrsta mánuðinn var
ég farin að hreyfa mig
meira. Ég fór svo á stig
tvö og léttist meira og
alltaf lækkaði fituprósentan. Á u.þ.b.
einu ári léttist ég
um tæp 11 kíló
og sá mikinn
mun á mér.
Mér leið miklu betur með
sjálfa mig, fékk
aukið sjálfstraust og andleg og líkamleg heilsa hefur batnað. Í
dag er ég í
kjörþyngd,
67 kíló og
hefur áhugi
minn á íþróttum
og útivist aukist
mikið. Heilbrigður
lífsstíll skiptir mig
miklu máli í dag.“
Árni Heiðar
Ívarsson, einkaþjálfari á Ísafirði,
hefur hjálpað fjölmörgum einstaklingum til að ná árangri
í heilsurækt.

Ólöf Dröfn var óánægð með þyngd of vöxt
áður en hún fór að fara eftir heilsulausninni.

Hún léttist um 11 kíló á einu ári og líður mun betur í dag.
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Sigurður æfir með A-landsliðinu
Ísfirðingurinn Sigurður Þorsteinsson var á dögunum valinn í 20 manna æfingahóp A-landsliðs
karla í körfubolta, en hópurinn hóf æfingar fyrir Smáþjóðaleikana um helgina. Sigurður æfir
nú með liði Keflavíkur, en hann æfði til skamms tíma með KFÍ. Sigurður er einn átta nýliða í
æfingahópnum, en áður hefur hann spilað með U-16 og U-18 landsliðum Íslands. Aðeins 16
ára gamall var Sigurður valinn íþróttamaður Ísafjarðarbæjar, en þá lék hann bæði með
unglinga- og meistaraflokki KFÍ. Smáþjóðaleikarnir fara fram í Mónakó í byrjun júní og verður
tilkynnt hverjir komast í 12 manna lið Íslands þegar nær dregur leikunum.

Ritstjórnargrein

Hvað tekur við?

Þegar núverandi kjördæmaskipan var tekin upp var það
almennt mál manna að með henni hefðu þáverandi þingmenn
náð að sameinast um helsta markmið hvers og eins þeirra,
að halda í stólinn sinn á Alþingi. Þá eins og nú var þingmönnum ljóst að skipan þessara mála var á skjön við allt sem
flokkast getur undir hið magnþrungna orð, lýðræði. Við
þessa ótakmörkuðu stólaást fyrrum og sumra núverandi
þingmanna búum við í dag; óréttlæti sem ef til vill opinberast
best í því að ef Framsóknarflokkurinn hefði fengið ellefu
atkvæðum meira upp úr kössunum hefði stjórnarmeirihlutinn
fallið! Það hlýtur að þurfa snillinga til slíkra verka, eða hvað?
Löng hefð er fyrir því hvernig stjórnmálaforingjar túlka
úrslit kosninga og í þeim efnum er aðeins eitt víst: sínum
augum lítur hver á silfrið! Þegar upp er staðið skipta vangaveltur þeirra kjósendur engu máli. Hitt skiptir öllu: Hvað
tekur við? Þeirri spurningu er ekki auðsvarað sem stendur.
Eins atkvæðis meirihluti núverandi stjórnarflokka er af
mörgum talinn ekki á vetur setjandi. Þótt naumt hafi verið
skammtað í aska annars stjórnarflokksins er ljóst að ekki
verður rasað um ráð fram í að slíta tólf ára hjónabandi. Ástin á ráðherrastólum er sterk. Kaffibandalagið svokallaða
situr aftur á móti eftir með tóma bolla og ljóst má vera að til
að völvuspá um ríkisstjórn annarra en D&B gangi eftir þarf
að taka rösklega til hendinni. Agnúarnir sem sníða þarf af
ágreiningsmálunum áður en þeir setjast á brúðarbekk eru
margir. Í þessum efnum eins og svo mörgum öðrum mun
tíminn leiða í ljós hvaða ríkistjórn kemur til með að sitja að
völdum næstu fjögur árin. Eins og staðan er í dag liggur
ekkert á. Alla vega var ekki talin ástæða til að ónáða forsetann á afmælisdaginn.
En það er ekki bara kolvitlaus kjördæmaskipan sem þarf
að uppræta. Kosningabaráttan sýndi og sannaði svo ekki
verður um villst að það verður að aðskilja framkvæmda- og
löggjafarvaldið með skýrum hætti. Ráðherrar eiga ekki að
hafa atkvæðisrétt á Alþingi. Það er út úr öllu korti að hátt í
fimmtungur atkvæða á Alþingi sé í höndum ráðherranna.
Þeir eiga og verða að vera háðir vilja löggjafans í öllum
stærri málum; þeir eiga ekki að geta spreðað fjármunum út
og suður að eigin geðþótta og í trausti valds síns á löggjafarsamkundunni. Þetta er skrumskæling á lýðræðinu. Ráðherrar
eiga að deila en ekki drottna. Þessu verður að breyta. Það á
líka að fækka ráðuneytum og samræma viðfangsefni þeirra;
það er óþolandi að ráðherrar geti bent hver á annan til að
fyrra sig ábyrgð.
Hverjir svo sem það verða sem að lokum verma ráðherrastólana næstu fjögur árin þá er víst að þeirra bíða mörg og
erfið verkefni. Að sinni skulu þau ekki tilgreind. Fróðlegt
verður þó að sjá viðbrögðin við svindlinu í kvótakerfinu
sem fiskistofustjóri hefur viðurkennt í áheyrn alþjóðar!
s.h.

Á þessum degi fyrir 44 árum

Framsóknarmenn í
slæmum félagsskap
Tíminn flytur landsmönnum í gær þá uppgötvun sína, að
stjórnmálasamtök íslenskra kommúnisma boði kommúnisma!
Er allri forsíðu blaðsins í gær varið til þess að „sanna“ þessa
fullyrðingu. Nefna þeir dæmi úr stefnuskrá Sósíalistaflokksins
og Alþýðubandalagsins um lymskulegar ráðagerðir kommúnista. Segir Tíminn stefnuskrána tala „skýrum stöfum um
valdbeitingu í sambandi við valdatöku kommúnista.“ Ennfremur að „auðvitað muni Alþingi breyta starfsháttum sínum,
þegar það verði valdatæki alþýðunnar, þ.e. kommúnista.“
Þannig rekur Tíminn nokkur dæmi því til staðfestingar, að
kommúnistar ætli skv. áætlun þessari að koma á einræðisstjórn
á Íslandi að rússneskri fyrirmynd. Virðist Tíminn furðu sleginn
yfir þessum staðreyndum, sem ætla hefði mátt að blaðinu hafi
verið kunnar um árabil.

Séð inn Haukadal í Dýrafirði. Mynd: Hjálmar R. Bárðarson.

Háskólaferðir á slóðir
Gísla sögu Súrssonar
Háskólasetur Vestfjarða
hefur ákveðið að gefa almenningi, sérstaklega erlendum
skiptinemum við háskóla í
Reykjavík, tækifæri að taka
þátt í tveggja daga dagskrá
um Gísla sögu Súrssonar, sem
verður í boði fyrir erlenda

hópa sem koma til Vestfjarða
til námsdvalar í sumar. Með
þessu er ætlunin að erlendir
stúdentar kynnist íslenskum
sagnaarfi og ekki síst Vestfjörðum. Fyrsta háskólaferðin
á slóðir Gísla sögu verður farin um næstu helgi, 19. og 20.

maí.
Í sumar munu nokkrir erlendir hópar heimsækja Háskólasetur Vestfjarða til námsdvalar, flestir frá Bandaríkjunum og Kanada, en meðal
þess sem allir hóparnir munu
sækja er þessi tveggja daga

dagskrá um Gísla sögu Súrssonar, þar sem Haukadalur
verður m.a. heimsóttur, dagsferð farin í Geirþjófsfjörð undir leiðsögn staðkunnugra
manna og farið á sýningu á
einleiknum um Gísla eftir Elfar Loga Hannesson.

Koma á í veg fyrir vatnsflaum á Urðarvegi á Ísafirði
Tæknideild Ísafjarðarbæjar
hefur komið með tillögu til
úrlausnar á vatnsflaumi sem
verið hefur ofan Urðarvegar á
Ísafirði sl. ár. Holræsalagnir
frá Urðarvegi eru ekki nógu
sverar til að taka við ofanvatni
í leysingum og á þetta helst
við um helgar þegar vatnsfrek
fyrirtæki eru ekki með vinn-

slu. Umfram vatn frá vatnsveitunni fer í holræsalagnirnar
og því ekki mikið svigrúm til
að taka við miklu ofanvatni.
Undanfarin ár hefur verið
fjallað um þetta vandamál en
alltaf verið frestað að finna
lausn á vandanum, þar sem
fyrirhugað er að byggja varnargarð ofan Urðarvegs. Með

því móti væri hægt að veita
ofanvatninu frá byggðinni.
Aðgerðum þessum hefur þó
verið frestað. Tæknideild Ísafjarðarbæjar leggur því til að
ofanvatninu verði veitt í skurð
fyrir ofan Urðarveg. Fyrir er
skurður sem þarf að lengja og
færa ofar í fjallið til að komast
fjær vatnslögnum í hlíðinni,

sem og til þess að ná rennsli
inn fyrir bæinn Engi. Í tillögu
tæknideildar er líka gert ráð
fyrir að ofanvatnið sé í skurðum en ekki lögnum.
Heildarkostnaður við framkvæmdirnar á Urðarvegi er
áætlaður um sex milljónir
króna.
– tinna@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is – Tinna Ólafsdóttir, sími 868 5963, tinna@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125,
halldor@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300
eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Bráð vöntun á bílastæðum
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar tók fyrir stuttu fyrir tillögur að breytingu á deiliskipulagi fyrir svæðið sem
afmarkast af götunum Njarðarsundi, Sundabakka, Ásgeirsgötu og Sindragötu á Ísafirði. Í breytingunni
felst að lóðinni næst Ísnum ehf., verði skipt upp með línu austur – vestur til helminga og að farið verði í
makaskipti við Eimskip ehf., um nyrðri hluta lóðarinnar. Kemur það fram í umsögn hafnarstjórnar þar
sem rökin fyrir tillögunni eru að bráð vöntun er á bílastæðum fyrir hafnsækna ferðaþjónustu eins og
núverandi skipulag gerir ráð fyrir. Umhverfisnefnd telur, með vísan til rammaskipulags, að næg bílastæði
séu á svæðinu og leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag samkvæmt tillögu 1 verði auglýst.

Rúna Esradóttir í nýja kaffihúsinu í Súðavík.

Kaffitrúarbrögð iðkuð í
félagsheimilinu í Súðavík
Það er heimilisleg
stemmning sem mætir
blaðamanni þegar hann
stígur inn um dyrnar á
félagsheimilinu í Súðavík.
Búið er að raða borðum um
salinn og á þeim eru fallegir
dúkar af öllum stærðum og
gerðum. Það er hér sem
Rúna Esradóttir er búin að
opna kaffihús. Hún er nýmætt á staðinn og á meðan
við bíðum eftir því að kaffi-

vélin hitni spjöllum við um
þessa hugmynd hennar sem
nú er orðin að veruleika, að
opna kaffihús í Súðavík.
Örn Elías Guðmundsson,
maður Rúnu, situr hjá okkur, en hann er að gefa út
nýja plötu um þessar mundir. Það verður því nóg um að
vera hjá þeim skötuhjúunum
í sumar.
–Hvenær fékkstu þessa
hugmynd, að opna kaffihús

hér í Súðavík?
„Mér datt þetta eiginlega
bara í hug núna í vor, einhvern tíma um páskana
læddist þessi hugsun inn án
þess að ég tæki eftir því og
svo allt í einu var ég farin að
tala um þetta af alvöru.“
–Var ekkert mál að útvega
húsnæði og fá leyfi hjá
bænum?
„Nei, það var lítið mál. Ég
talaði við Ómar, sveitar-

stjórann í Súðavík, og honum leist rosalega vel á hugmyndina, enda einstaklega
jákvæður maður. Ég fékk
samkomuhúsið leigt, en með
þeim skilyrðum að ég víki
þegar eitthvað er um að
vera. Það verður því að vera
ákveðið samspil í gangi með
þetta hús, sem er ekkert mál.
Ég tók þetta í hænuskrefum,
fór og fékk veitingaleyfi,
kíkti til mömmu til að sjá

hvaða dúka hún átti og talaði svo við Kaffitár. Ég einblíndi strax á að fá kaffi frá
þeim því ég fer alltaf til
þeirra þegar ég er í Reykjavík og langaði að skipta við
þau. Ég tek Kaffitár mér
mjög til fyrirmyndar. Ég
leigi espressovél og kvörn
hjá þeim, en mér finnst
skipta miklu máli að vera
með góðar vélar, því svona
vélar ná svo miklu úr kaffibaununum. Maður þarf að
koma vel fram við kaffibaunina og þá kemur hún
vel fram við mann á móti.
Það tóku allir einstaklega
vel í þessa hugmynd mína,
og sérstaklega konurnar sem
hjálpuðu mér hjá Kaffitári.
Þær sögðu mér að koma
strax á námskeið og voru
spenntar að vita hvernig ég
ætlaði að gera þetta o.s.fv.“
–Hvernig var á námskeiðinu hjá Kaffitári?
„Það var rosalegur rússíbani í gegnum kaffimenningu heimsins. Ég smakkaði
örugglega 18 tegundir af
kaffi, þetta er mikil athöfn
þar sem við stóðum allar í
hring, þefuðum af kaffinu
og smökkuðum það svo. Ég
tók heilan dag í að læra að
búa til hinn fullkomna
espresso bolla. Það tekur
alveg ótrúlega langan tíma
að ná þessu rétt, og krefst
æfingar. Ég þurfti líka að
læra að þrífa kaffivélina og
svona ýmislegt sem tengist
þessu. Ég hugsa að ég fari
aftur suður til að skerpa á
fljótlega, það er svo margt
sem ég þurfti að læra á
skömmum tíma.
Það eru hálfgerð trúarbrögð í kringum þetta, sem
ég lærði hjá Kaffitári. Hvort
sem það er kaffið eða vélin.
Allt á sinn stað og það er

heilagt. Enda getur maður
ekki gert espresso bolla á
sekúndubroti ef mikið er að
gera. Tíminn er rosalega
mikilvægur því kaffið er
viðkvæm vara þegar það
kemst í tæri við súrefni. Það
þarf því að hafa hröð en
örugg handtök.“
–Nú ætlar þú að leggja
áherslu á að vera með íslenskar heimilislegar veitingar á boðstólnum, bakarðu
þá allt sjálf?
„Ég baka döðlubrauð og
súkkulaðiköku sjálf, og auðvitað lummurnar en ætla að
láta það gott heita, og ekki
hlaða mig bakstursstörfum.
Svo verð ég með smurðar
flatkökur og rúgbrauð. Ég
væri síðan alveg til í að
prófa að gera alvöru kæfu
sjálf.“
–Hvað verður
opið lengi hjá þér?
„Ég hef hugsað mér að
vera með opið á virkum
dögum frá 11 til 18 og um
helgar frá 14 til 21, alveg út
sumarið. Ég geri ráð fyrir að
viðskiptahópurinn verði
mjög blandaður, það taka
allir svo vel í þetta hérna í
Súðavík sem og á Ísafirði,
og svo má gera ráð fyrir að
fólkið í sumarbyggðinni
komi. Ég vona líka að fólk
sem keyrir hér í gegn, kíki
við, en ég ætla mér að bjóða
upp á s.k. götumál, sem fólk
getur tekið með sér í bílinn.
Ég vona að ég nái að hafa
það þannig að fólkið í sumarbyggðinni komi hingað
inn og blandi geði við hitt
fólkið í sumarbyggðinni og
við bæjarbúa. Það gæti
skapast mjög skemmtileg
stemmning við það.“
–Nú eigið þú og Öddi tvo
litla stráka, verða þeir mikið
með þér hérna?

STAKKUR SKRIFAR

„Eina skoðanakönnunin...
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.

...sem ég tek mark á, er sú sem kemur upp úr kjörkössunum.” Þessi
viturlegu orð mælti Geir Hallgrímsson, þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, í byrjun desember 1979, ef rétt er munað. Þau orð hans reyndust
eiga við rök að styðjast laugardagskvöldið 12. maí og fyrri hluta dags 13.
maí 2007. Ekkert er víst fyrr en því er lokið og tæplega það. Fréttablaðið
þjónaði lund sinni. Útgáfa þess var í tvennu lagi sunnudaginn 13. maí nýliðinn. Svo virðist sem ritstjórn þess hafi verið nokkuð hugað um að ríkisstjórnin, sem situr enn þegar þessi orð eru rituð, ætti sér ekki framhaldslíf.
Í miðju kafi var prentuð ný forsíða og breytt um ritstjórnarstefnu.
Bæði þessi dæmi kenna okkur það, að óvarlegt reynist að gefa sér neitt
varðandi stjórnmál. Fyrstu tölur úr Norðvesturkjördæmi gáfu til kynna tvo
Framsóknarþingmenn, tvo Sjálfstæðismenn á Alþingi og formann
Frjálslynda flokksins einan inni. Talning stóð líkt og venjulega lengst í
kjördæminu. En því meiri var spennan. Kristinn H. Gunnarsson læddist inn
á Alþingi rétt fyrir klukkan níu á sunnudagsmorgni. Að meðalatali býður
hann sig fram fyrir nýjan flokk tvennar kosningar í röð. Framsóknarflokkur
hlaut 7 þingmenn, tapaði 5, Sjálfstæðiflokkurinn jók fylgi sitt og þingmönnum fjölgaði um 3, næstum jafn marga og sjálfskipaður sigurvegari
kosninganna, Steingrímur J. Sigfússon. Samfylking tapaði tveimur og mistókst ætlunarverk sitt að verða álíka stór og Sjálfstæðisflokkur.

Ríkisstjórnin hélt velli. Geir þarf ekki að segja af sér og Ólafur Ragnar
kemur því ekki að stjórnarmyndun með beinum hætti nú. Velta má fyrir sér
hve traust hún reynist öðlist hún framhaldslíf. Nú reynir á stjórnunarhæfileika
Geirs Haarde. Ljóst er að bæði Vinstri grænir og Samfylking telja röðina
komna að sér að stýra íslenska ríkinu. Enn skortir meirihluta til þess. Margt
kraumar undir yfirborðinu. Frjáslyndi flokkurinn hélt nokkurn vegin fylgi
sínu og þingmannafjölda. 4 frá næstu kosningum á undan en virðist nánast
úr leik varðandi stjórnarmyndun.
Hvort sem öllum líkar eða ekki ber Sjálfstæðisflokurinn með 25 þingmenn
höfuð og herðar yfir aðra flokka, en Samfylkingu með 18 þingmenn
hungrar í völd. Ekki væri slæmur kostur verði breytingar á stjórnarsetu, að
tveir stærstu flokkarnir tækju höndum saman um stjórn ríkisins Íslands. Í
raun er ekki ýkja langt milli kjósenda þeirra. Millistétt í þéttbýli er uppistaða kjósenda þeirra beggja. Munur er helst varðandi skattkerfið. Varað er
við að hrófla mikið við einföldu og skilvirku eins þreps kerfi sem í gildi er.
Einstaka þætti þess má skoða.
Stjórnarsamstarf Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hefur að mestu
verið farsælt og afar árangursríkt fyrir þjóðina. Framsókn verður að ráða
framtíð sinni. Ekkert er enn gefið í þessum efnum.
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Fagnar umhverfislistaverki á Suðureyri
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar fagnar hugmynd um umhverfislistaverk sem setja á upp á höfninni á
Suðureyri. Um er að ræða útsýnispall sem verður í laginu eins og stafn á skipi, með áföstum bekk. Á
miðjum pallinum verður fótur með hringlaga borði og sex áfastir stólar á fæti. Í kringum pallinn verður
rekki, en fremst á honum er hugsað að verði skúlptúr af sjómannskonu sem horfir til hafs. Hugmyndina
á Lilja Rafney Magnúsdóttir og veitti Klofningur styrk að upphæð einni milljón króna í verkið í tilefni
10 ára afmælis félagsins. Á fundi hafnarstjórnar á dögunum var tekið fyrir erindi Lilju Rafneyjar um
uppsetningu verksins og voru ekki gerðar neinar athugasemdir við fram komnar tillögur hennar.
„Já, sá yngri er sjö mánaða og ég verð líklega meira
og minna með hann með
mér hérna. Gestir verða þá
bara að sýna þolinmæði ef
ég kemst ekki í afgreiðsluna
á meðan ég sinni honum,“
segir Rúna hlæjandi. „Eldri
strákurinn er tveggja ára og
verður á leikskólanum á
daginn. Ég nýt síðan mikils
stuðnings frá mömmu og
tengdaforeldrunum, þannig
að ég veit að þetta verður
allt í góðu lagi.“
–Hefur þú hugsað þér að
vera með einhverjar uppákomur og viðburði hérna?
„Já, bara allt sem til fellur.
T.d. verður sögusýning
Súðavíkur hérna. Svo vona
ég að ég geti haldið nokkrar
sýningar þar sem gömlum
myndum úr bænum er varpað á tjald, en búið er að
skanna inn yfir 1000 myndir
héðan og þaðan. Þá væri
kannski hægt að bjóða upp á
kaffihlaðborð í sambandi
við það. Svo vil ég auðvitað
fá eitthvað fólk hingað til að
spila, einhverja trúbadora
vini okkar Ödda. Það verður
píanó hérna og ég er nú þegar komin með gítar hingað.
Ég viðurkenni það líka að ég
horfi kannski svolítið til
sumarbyggðarinnar, en þar
er Félag íslenskra hljómlistarmanna með bústað, og
gaman væri að plata einhverja gesti þar til að spila.
Mig langar mikið til að
halda myndlistarsýningar
hérna, ég er reyndar ekki
alveg búin að fullmóta
hugmyndina sem er í kollinum á mér, kannski nota ég
forstofuganginn og hef
gallerí þar, eða panta jafnvel
einhverja listamenn til að
koma og búa til listaverk
hér. Það væri gaman, þá
gæti ég bara boðið listamönnum að koma og vera í
viku eða svo, og fólk gæti
fylgst með þeim skapa
verkið. Þetta finnst mér
mjög skemmtilegt form. T.d.
fékk ég vinkonu mína til að
mála verk á vegg á fyrstu
Aldrei fór ég suður hátíðinni, og það var mjög flott,
myndaðist skemmtilegt andrúmsloft í kringum það.
Öddi: „Svo erum við með
allskonar hugmyndir um að
hafa eitthvað sérstakt í gangi
um helgar, kannski ekki
týpísk böll og þessháttar, en
frekar kannski eins og
skemmtikvöld. Jafnvel
bekkjaball, þar sem bekkjum
væri raðað meðfram veggjum, karlar öðru megin og
konur hinu megin, boðið
yrði upp og dansað við
harmonikkuleik. Þetta er
alveg hætt núna, og ég er
ekki frá því að við af krúttkynslóðinni höfum drepið

sveitaböllin. Núna eru bara
haldnir tónleikar.
Rúna: „Fólk er alveg hætt
að dansa saman, mér finnst
fátt skemmtilegra en að
dansa við góðan dansherra,
sem tekur stjórnina og snýst
með mann um allan salinn.“
–Þið eruð greinilega með
nóg af hugmyndum.
„Já já, svo hafði ég hugsað mér að vera með saumavél hérna í einu horni kaffihússins, þar sem fólk getur
saumað sitt eigið Lonely
mountain hulstur. Það er
fyrsta platan hans Ödda, og
hulstrin voru saumuð á
saumavél. Það gæti jafnvel
dregið einhverja ferðamenn
að. Við eigum líka nokkra
Mugison-boli, sem gaman
væri að leyfa fólki að gera
eitthvað við, t.d. sníða utan á
sjálft sig.“
–Þið eruð þá komin til
Súðavíkur til að vera?
„Já, ætli það ekki. Ég er
tónmenntakennari að mennt
og byrja að kenna hér við
skólann í haust, auk þess
sem ég sé um tónlistardeildina þar líka, kenni á píanó.
Svo verð ég organisti í
Súðavíkurkirkju. Það er alveg frábært að búa hérna,
eins og annarsstaðar á Íslandi. Ég ólst auðvitað upp
hérna og veit vel hvernig
það er að hafa þetta frelsi og
getað farið niður í fjöru og
upp í fjall á sama deginum.
Auðvitað vill maður að
börnin sín upplifi það.“
„Það er líka mikill munur
að hafa tengdó hér,“ skýtur
Öddi inní.
„Já, það spilaði mjög
sterkt inní þegar við
ákváðum að flytja hingað,
að hafa fólk sem hjálpar
okkur. Nú er Öddi t.d. að
fara að gefa út nýja plötu og
þá má í raun segja að hann
sé bara farinn „á sjóinn“.
Það fylgja því mikil ferðalög
og flakk og þá er gott að
eiga hjálp vísa.
Það skiptir líka ótrúlega
miklu máli að vera með
gjaldfrjálsan leikskóla hér,
því peningasparnaðurinn við
það er gífurlegur, sérstaklega þegar sá yngri fer á
leikskóla líka. Ég er viss um
að gjaldfrjáls leikskóli hafi
góð áhrif á samfélagið hér,
yngra fólk helst t.d. hérna
frekar, og einhverjir eru
sjálfsagt heitir fyrir því að
flytja hingað vegna þessa.“
Á meðan á spjalli okkar
hefur staðið bauð Rúna upp
á dýrindis espresso og
súkkulaðiköku. Blaðamaður
getur vottað að tíma Rúnu á
kaffinámskeiði var vel varið
og von er að Vestfirðingar
taki vel í þessa nýjung í
Súðavík.
– tinna@bb.is

Sumarhúsin spretta upp.

Mikil uppbygging á Suðureyri
Þegar ljósmyndari bb.is átti leið til Suðureyrar fyrir
helgi blasti við honum allar þær framkvæmdir sem eiga
sér stað í þorpinu. Iðnaðarmenn vinna hörðum höndum
að byggingu sumarhúsa sem eiga að hýsa stangaveiðimenn sem væntanlegir eru til Suðureyrar. Einhverjar
hópar þeirra eru nú þegar mættir og byrjaðir að munda
stöngina.
Það er ferðaþjónustufyrirtækið Hvíldarklettur sem

stendur fyrir uppbyggingunni en um er að ræða eitt
stærsta framtak í ferðaþjónustu á Vestfjörðum í langan
tíma. Fyrirtækið Seigla á Akureyri er þessa dagana að
ljúka smíði á 22 bátum fyrir þetta verkefni og og eru
fyrstu bátarnir komnir.
Einnig er verið að leggja lokahönd á endurnýjun og
breytinga á 10 húsum á Suðureyri.
– smari@bb.is

Starfsmenn Ásel steypa undistöður fyrir auglýsingaskilti við innkomuna í þorpið.

Jakob Falur nýr formaður
Aðalfundur Ísfirðingafélagsins í Reykjavík var
haldinn fyrir stuttu. Á fundinum bar það helst til tíðinda að Ólafur Hannibalsson lét af formennsku og í
hans stað var kjörinn Jakob
Falur Garðarsson. Að auki
komu inn í stjórn félagsins;
Baldur Hreinsson, Ólafur
Sigurðsson, Páll Ásgeir Ásgeirsson og Ólöf Reynis-

dóttir. Áfram sitja Gunnar
Halldórsson og Helga Bjarnadóttir. Einar S. Einarsson, Ólafur Hannibalsson og Kolbrún
Sveinbjarnardóttir skipa varastjórn félagsins en þau hafa
verið í framvarðasveit Ísfirðingafélagsins um áratugaskeið.
Jakob segir að starfið leggist
vel í sig og segir að þau sem
koma ný inn í stjórnina séu að

koma að félagi sem hefur verið
starfrækt síðan 1945 og að
sami kjarninn hafi stýrt félaginu af miklum myndarskap
um langa tíð. „Við hyggjum
ekki á neinar grundvallarbreytingar en nýju fólki fylgja
alltaf nýjar áherslur og eitt af
meginmarkmiðum okkar er að
fá til félagsins meira af yngra
fólki en verið hefur.“ Þá segir
Jakob að hann sjái fyrir sér að

félagið komi að fleiri viðburðum sem tengjast Ísafirði á höfuðborgarsvæðinu. „Við erum að taka við
mjög góðu búi og munum
halda áfram á sömu braut
og halda áfram að rækta
sameiginlegar rætur okkar
sem eru Skutulsfjörðurinn,“ sagði Jakob Falur í
samtali við blaðið.
– smari@bb.is
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„Sameiningin

var allavega rétt skref
fyrir Suðureyri. Ég held að Suðureyri
hefði ekki klárað sig ein. Forsendan
fyrir henni voru göngin og ég vildi
ekki búa hérna án ganganna.“

Sjávarútvegurinn mun
ekki bjarga málunum
Á Suðureyri við Súgandafjörð er fyrirtæki með skrýtið
nafn. Ef ég vissi ekki betur þá
myndi ég ætla að Íslandssaga
væri í minjagripagerð eða útgáfu DVD diska um sögu
lands og þjóðar. En svo er nú
ekki því Íslandssaga er sjávarútvegsfyrirtæki. Óðinn Gestsson, einn stofnenda og framkvæmdastjóri fyrirtækisins,
hefur verið áberandi í bæjarmálaumræðunni síðustu ár og
ekki þekktur fyrir að liggja á
skoðunum sínum. Óðinn er
Súgfirðingur í húð og hár og
búið þar alla sína ævi ef frá er
talinn rúmur áratugur í námi
og sjómennsku syðra og
nyrðra.
„Ég er fæddur og uppalin á
Suðureyri og er þriðji elstur
af sex systkinum. Það var fínt
að alast upp á Suðureyri, ég
gekk þennan venjulega menntaveg og fór svo á Laugarvatn
og tók landspróf. Síðan lá leiðin í Stýrimannaskólann og
kláraði ég hann árið 1980.
Tengdafaðir minn var framkvæmdastjóri hjá Sambandsfyrirtæki í Þorlákshöfn og ég
réði mig til hans sem 2. stýrimaður og síðar 1. stýrimaður
á togara.
Nokkrum árum síðar fluttist
ég til Keflavíkur og var stýrimaður hjá Kristni bróður mínum sem var skipstjóri þar hjá
Stóru milljón sem var einnig
Sambandsfyrirtæki, þannig að
ég var í mörg ár hjá því stóra
fyrirtæki. Það voru töluverðar
hremmingar hjá Sambandinu
á þessum tíma eins og kunnugt
er. Ég var síðar skipstjóri fyrir
Stóru milljón. Þetta voru allt
ísfisktogarar og skuttogaraöldin í algleymi. Stóra milljón
kaupir svo frystitogara og ég
fer í brúna á honum ásamt
Kristni bróður en hann var
skipstjóri. Frystitogarinn er
síðar seldur til Útgerðarfélags
Akureyrar og ég fluttist norður
og var þar til 1990. Ástæðan
fyrir því að ég hætti þar var sú
að mér var boðið starf útgerðarstjóra Fiskiðjunnar Freyju á
Suðureyri.
Í þorpinu var gerður út togarinn Elín Þorbjarnardóttir og
ég tók þátt í að selja hana sem
og kvótann. Er ekki sagt að
þetta sé allt gert í nafni hag-

ræðingar? Kvótinn var seldur
til Norðurtangans og Frosta
en þeir voru þá að byrja að
safna að sér kvóta. Við sátum
þá eftir með einn línubát og
fullt af smábátum en þá voru
þeir að hefja útgerð. Síðan ég
kom aftur til Suðureyrar hef
ég verið í landi. Ég sakna sjómennskunnar ekkert. Þetta er
alveg sama baslið bara hinum
megin við borðið.“

Básafell og stofnun Íslandssögu
– Eftir fimm ár sem útgerðarstjóri tók Óðinn við starfi
framkvæmdastjóra hjá Freyju.
Þá var fyrirtækið að mestu í
eigu Norðurtangans og Frosta.
Um miðbik tíunda áratugarins
stóðu útgerðir og fiskvinnslur
á norðanverðum Vestfjörðum
höllum fæti og miklar hræringar í greininni.
„Það hallaði stöðugt undan
fæti og þetta var hundleiðinlegur tími. Maður sá aldrei
fram úr vandræðunum þannig
að þetta var mjög erfitt. Árið
1997 var svo komið að við
fórum í gegnum nauðasamninga þar sem kom til ákveðins
uppgjörs. Ástæðan fyrir því
að við þurftum að selja kvótann var mjög erfiður rekstur,
raunar búinn að vera erfiður í
mjög langan tíma og fyrirtækið rekið með reddingum
frá degi til dags. Redda peningum fyrir olíu og launum
og svo framvegis. Það var
margt sem olli þessum vandræðum. Gengisskráningin var
okkur mjög óhagstæð en það
var viðloðandi íslenskt efnahagslíf mjög lengi. Eftir að
menn hættu að eiga við gengið
með handafli og leyfðu því að
lúta markaðslögmálum hafa
alveg verið sveiflur eins og
við vitum, en almennt séð hefur staða gengismála verið útflutningsgreinunum mun betri
en hér áður fyrr og það eru
aðrar aðgerðir í efnahagsmálum sem stjórna því. Þessu var
náttúrulega bara handstýrt,
upp og niður og út á hlið!
Oftast held ég reyndar að það
hafi verið út á hlið. Þegar
stóriðjuframkvæmdirnar fóru
á fullt fyrir austan þá fór gengið í vitleysu. Það má halda því

fram að útflutningsgreinarnar
séu að borga stóran hluta af
herkostnaðinum við stóriðjuvæðinguna. Íslenska hagkerfið er lítið og þolir illa svona
breytingar og stutt í öfgarnar.
Í framhaldinu af nauðasamningunum sameinaðist
Freyja Básafelli árið 1998.
Eftir sameininguna við Básafell tóku við mjög skemmtilegir tímar. Það var gott aðgengi að hráefni á þessum
tíma og góð afkoma af fiskvinnslunni á Suðureyri sem
og á Flateyri. Það voru aðrar
deildir innan Básafells sem
gengu illa og þá sérstaklega
rækjuvinnslan. Útgerð rækjuskipa Básafells var einnig
mjög erfið. Þegar Guðmundur
Kristjánsson frá Rifi kaupir
Básafell þá kaupa heimamenn
fiskvinnslurnar á Flateyri og
Suðureyri. Hinrik Kristjánsson kaupir Kamb og ég, í félagi við þá bræður Guðna og

Elvar Einarssyni, kaupi Fiskiðjuna Freyju sem var, og
stofnum fyrirtækið Íslandssögu sem Guðmundur er
reyndar hluthafi í. Það sem
við kaupum er í raun og veru
94 tonn af kvóta og eitt stykki
frystihús. Þetta var í árslok
1999 þannig að fyrirtækið er
rúmlega sjö ára gamalt.“

Reksturinn verður
að standa undir
kvótaverði
– Íslandssaga er eins og
gefur að skilja beinn afkomandi Fiskiðjunnar Freyju og
þegar ég spyr Óðinn hvenær
fyrirtækið var stofnað eru
heimatökin hæg. Fundargerðir Freyju eru allar á skrifstofu hans og hann flettir þeirri
fyrstu og í ljós kemur að Fiskiðjan Freyja var stofnuð 14.
október 1953 og stofnhlutaféð

var 250 þúsund krónur. Þannig að saga fyrirtækisins nær
aftur til 1953. Eins og áður
segir fylgdi kaupunum 94
tonna kvóti sem er nú ekki
nægur til að halda úti öflugri
fiskvinnslu. Óðinn og félagar
hafa á þessum sjö árum keypt
til sín umtalsverðar aflaheimildir.
„Í dag erum við með um
1.100 tonna kvóta sem er allur
keyptur. Við höfum á ákveðnum augnablikum gert ágætis
kaup því það hefur verið lögmál að kvótaverð hækkar. Það
hafa margir spurt sig, hví er
ekki hægt að lána kvótakaupendum til þrjátíu ára rétt eins
og íbúðakaupendum? Ef að
það væri þá væri þetta ekki
svo léleg fjárfesting. En menn
hafa alltaf treyst á hagnaðarvonina sem hefur verið í endalausri hækkun á kvóta. En það
gengur náttúrulega ekki. Reksturinn verður að standa undir
kvótaverðinu.“
–Rómantíski söngurinn um
dásemdir togaraaldarinnar
heyrist iðulega. Næg vinna
fyrir alla og öll frystihús full
af fiski. Ef mark er takandi á
nostalgíunni mætti halda að
varla kæmi sporður á land í
dag. Það gleymist kannski að
sjávarútvegurinn er atvinnugrein í stöðugri þróun, hátækni dagsins í dag eru fornaldarvinnubrögð morgundagsins. Óðinn segir að eitt
árið hafi stjórnendur Freyju
þóst vera mjög góðir þegar
þrjú þúsund tonn af fiski fóru
í gegnum vinnsluna. Milli
fjögur og fimm þúsund tonn
eru lögð upp hjá Íslandssögu í
dag og svo hefur verið öll sjö
árin. En velta fyrirtækisins
hefur sveiflast milli 800 og
1200 milljóna, allt eftir heilsufari krónunnar.
„Þegar gengið er okkur
óhagstætt, sem veldur lækkandi afurðaverði meðan aðföng og laun standa í stað, eða
hækka, þá er þetta mjög erfiður rekstur. En þetta er í ágætis
jafnvægi í dag og hefur verið
fínt s.l. ár.“

– Er ekki starf framkvæmdastjóra fiskvinnslu mikið
breytt frá því sem það var?
„Þetta er örugglega mjög
breytt frá því sem var. Ég get
ímyndað mér að þá hafi menn
verið meira að redda peningum í bankanum fyrir launum
og olíu og slá lán fyrir hinu og
þessu. Í dag snýst starfið mikið um að fylgjast með genginu, verðþróun og framboði á
kvóta og svo kaupum við mikinn fisk á mörkuðunum og
það er öðruvísi en var þegar
menn unnu einungis úr fiski
sem þeir sjálfir veiddu. Þetta
eru eilífar pælingar um framboð og eftirspurn á fiskmörkuðunum, hvenær er best að
kaupa og hversu mikið. Svo
er það þannig að þegar mikið
framboð er á fiskmörkuðunum þá eru okkar bátar yfirleitt
með mikinn afla þannig að
það er kúnst að stemma þetta
af. Um fjörutíu prósent af okkar afurðum eru fersk flök sem
send eru með flugi til Bretlands, fjórðungur fer í salt og
restin er fryst. Þetta er þróun
sem hefur verið í gangi undanfarin ár, fersk flök eru sífellt
stærri hluti af okkar afurðum.
Við erum með góða samninga
við fyrirtæki í Bretlandi og
þar sem megnið af okkar fiski
er veiddur á línu föllum við
vel að aukinni kröfu neytenda
um að fiskur skuli vera veiddur á vistvæn veiðarfæri. Meðan ekki er veitt meira á Íslandi
þá verðum við að sækja á
þennan markað, þessi markaður býður hærri verð en þeir
gera ákveðnar kröfur. Hvort
sem okkur líkar betur eða verr
við sumt af því sem þeir krefjast og er það betra fyrir okkur
að vera þátttakendur í umræðum um vistvænar veiðar og
reyna að hafa áhrif á hana.
Það gæti verið afar slæmt fyrir
okkur að hundsa hana sem
einhverja vitleysu.“

Eilífar pælingar
um framboð
og eftirspurn

– Fyrirtækið Klofningur á
Suðureyri er dæmi um breytingar sem hafa orðið á sjávarútvegi. Fyrirtækið er í hausaþurrkun, þorskhausar sem

Erlent vinnuafl
er ekkert nýtt
fyrir okkur
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„Það verður ekki búsældarlegt á Vestfjörðum ef sjávarútvegur á að standa undir
öllu einn. Ef það verður niðurstaðan mun
okkur blæða hægt og rólega út hvort sem
okkur líkar betur eða verr.“
áður þóttu ekki mjög verðmætir eru þurrkaðir og seldir
til Nígeríu. Hátt kvótaverð og
takmarkað framboð af hráefni
rekur menn til að gera sem
mest úr því sem kemur á land.
Dagar gúanósins eru taldir.
„Ég er stjórnarformaður í
Klofningi en á ekkert persónulega í fyrirtækinu lengur.
Klofningur er eiginlega fyrsta
dæmið, þó við vissum ekkert
af því, um það sem kallað er
klasafyrirtæki. Í fyrirtækinu
eiga Hraðfrystihúsið – Gunnvör, Íslandssaga, Jakob Valgeir í Bolungarvík og Oddi á
Patreksfirði. Í Klofningi sameinast hagsmunir fyrirtækjanna um að búa til verðmæti
úr aukaafurðum og þetta hefur
gengið mjög vel.
–Málefni innflytjenda komust í hámæli í haust. Íbúar í
þorpum eins og Suðureyri
þekkja þau af eigin reynslu.
Fiskvinnslan í landinu er að
meginhluta borin uppi með
starfsframlagi útlendinga og
því ekki úr vegi að spyrja hann
hvað honum finnist betur
megi fara og hvað honum
finnst um málflutning Frjálslynda flokksins.
„Hjá Íslandssögu starfa
milli 50 og 70 manns eftir
aðstæðum. Í dag eru 23 Pólverjar, 14 Tælendingar, 3 Slóvakar, 27 Íslendingar og einn
frá El Salvador. Þannig að við
þekkjum þessi mál af eigin
reynslu. En, þetta erlenda
vinnuafl er ekkert nýtt fyrir
okkur. Á sjöunda áratugnum
voru mjög margir Færeyingar
að starfa hér í fiskvinnslu.
Ástralarnir komu síðar, eða
upp úr 1970 og svo Pólverjarnir. Þannig að það er í sjálfu
sér ekkert nýtt í þessu og erlent
vinnuafl í sjávarútvegi á Vestfjörðum hefur verið viðloðandi greinina frá því upp úr
miðri síðustu öld. Það voru
samskiptin milli útlendingana
og Íslendingana sem breyttust.
Við Ástralina töluðum við
bara ensku og öll skiljum við
færeysku og öfugt þó það sé
blæbrigðamunur á tungumálunum. Það er aftur á móti erfiðara með Pólverjana þar sem
fæstir þeirra tala ensku og
sömuleiðis Tælendingarnir.
Ég held að þessi umræða
fari af stað út af því að samskipti eru erfiðari. Það er þarft
að ræða þessi mál en það er
ekki sama hvernig það er gert
og það er líka spurning með
framsetningu. Ég kalla ekki
Frjálslynda flokkinn rasistaflokk. Ég er alveg viss um að
þeim gekk gott eitt til. En það
eru menn innan flokksins sem
eru með mjög öfgafullar skoðanir á útlendingum. En hinn
almenni flokksmaður er ekki
rasisti. Að sumu leyti bentu
þeir á marga þarfa hluti, að
kannski er ekki allt sem sýnist.

Fyrst og fremst viljum við fá
hingað fólk sem vill byggja
samfélagið upp með okkur.
Þessu fylgja alltaf einhver
vandamál en við þurfum að
vera nógu miklir menn til að
ræða þau og taka á þeim ef
þarf. Hjá okkur hefur verið
tiltölulega lítil starfsmannavelta. Það var ekki fyrr en í
fyrra sem það varð einhver
veruleg breyting á. Margir
sneru aftur heim til Póllands
eftir að hafa verið hér frá því
Íslandssaga var stofnuð og
sumir enn lengur. Við mörkuðum okkur þá stefnu að reyna
að fá til okkar ung pör sem
væru tilbúin til að setjast að á
Suðureyri og taka þátt í að
þróa samfélagið áfram. Margt
af þessu fólki hefur keypt sér
húsnæði í þorpinu. Í raun og
veru eru þessir hefðbundnu
farandverkamenn í minnihluta
þeirra útlendinga sem starfa
hjá okkur.

hann er jú sem kunnugt er
sjálfstæðismaður. Þetta mál
lyktar þannig.“
– Hvernig horfir framtíðin
við Íslandssögu?
„Ef við fáum að vera í friði
og fáum að gera það sem við
erum að gera í dag þá lítur
framtíðin nokkuð vel út. Ef
stjórnvöld halda vel á spöðunum, kollvarpa ekki kerfinu og
hér verður eðlilegt efnahagsumhverfi þá er ég þokkalega
bjartsýnn fyrir hönd sjávarútvegsins. Hvað okkar fyrirtæki
varðar þá erum við með góða
samninga á Bretlandsmarkaði. Stóra samninga sem sólarhringurinn dugir ekki til að
fylla upp í.

Jarðgöng undir
Hrafnseyrarheiði
eru nauðsyn

Fleira þarf að koma
til en sjávarútvegur
„Ég held að við lifum ekki
á opinberum störfum einum
saman. Ég hef sagt það áður
að ef að sjávarútvegur á að
standa undir öllu hér, þá klárar
hann það mál ekki einn. Einhver önnur atvinnugrein verður að byggjast upp og renna
fleiri stoðum undir atvinnulífið. Það verður ekki búsældarlegt á Vestfjörðum ef sjávarútvegur á að standa undir öllu
einn. Ef það verður niðurstaðan mun okkur blæða hægt og
rólega út hvort sem okkur líkar
betur eða verr. Ef það koma
ekki til fleiri atvinnugreinar
þá getum við í sjálfu sér pakkað saman og farið. En menn
eru alltaf að reyna og láta sér
detta eitthvað í hug og það er
hið besta mál. Margir horfa til
háskóla á Vestfjörðum. Það
er mjög spennandi ef af því
verður. Háskóli skapar mörg
störf, sem skilja mikið eftir
sig í peningum og sterkara
samfélagi. Kannski spretta
upp nýjar atvinnugreinar í
tengslum við kennslu og rannsóknir sem færu fram í háskólanum. Margir líta mjög til
ferðaþjónustu. Við sjáum það
hér á Suðureyri þar sem mjög
margt er að gerast í ferðaþjónustu í augnablikinu og mikil
uppbygging. Ef það á eftir að
ganga vel verður það mikil
lyftistöng, fullt af fólki sem
mun koma hingað og miklar
tekjur. Ég held að við verðum
að læra hvernig við getum náð
enn meiri tekjum af ferðamönnum. Við kunnum ekki
nógu mikið í þessu. Maður
þekkir það úr eigin utanlandsferðum. Maður er sífellt að
skoða hitt og þetta með budduna á lofti.
– En olíuhreinsistöðin?

„Á sýningu í Boston fyrir
ári síðan hittum við Guðni
konu sem var í forsvari fyrir
olíuhreinsistöð í Noregi. Hún
sagði okkur að það væri lítið
mál að hafa eina olíuhreinsistöð. Þær væru ekki það versta
sem þú gætir haft í nágrenni
við þig. Hvort það henti okkur
veit ég ekki. Kannski fóru
menn of fljótt af stað með
þetta. Það er ljótur leikur að
henda þessu inn í umræðuna
til að vekja tálvonir. En það er
alveg á hreinu að það verður
koma eitthvað annað til en
sjávarútvegurinn, annars fer
illa.“
– Nú stóð sjávarútvegurinn
undir öllu í áratugi, hvað hefur
breyst?
„Fyrst og fremst gerir fólk
aðrar kröfur í dag, fólk vill
vinna við eitthvað annað. Hinn
almenni Íslendingur vill ekki
vinna í fiski. Við eigum að
sjálfsögðu að vera stolt að því
að vinna fisk og selja hann á
hæstu verðum sem þekkjast í
heiminum. Launin eru ekkert
sérstök, ég geri mér grein fyrir
því. Í öllum iðnaði er launin
ekkert til að hrópa húrra fyrir
og af hverju ættu önnur lögmál
að gilda í sjávarútvegi. Sumir
segja að of stór hluti fari til
kvótaeigandans og það má vel
vera. En þessi sami kvótaeigandi tók áhættu með því að
kaupa veiðiheimildir og hann
vill náttúrulega fá rentu af sínu
fé.

Tími til kominn
að slíðra sverðin
– Það koma reglulega upp

kröfur um að kvótakerfinu
verði að breyta og jafnvel
leggja það niður, hefur þessi
umræða áhrif á ykkur sem
starfa í útgerð?
„Þessi umræða mun sjálfsagt alltaf vera til staðar og
ekki bara um kvótakerfið,
heldur öll önnur kerfi. Samt
held ég að það sé nauðsynlegt
að slíðra sverðin og við veltum
fyrir okkur hvort greininni og
byggðalögunum sé gerður
greiði með umræðu um að
það þurfi að gera þetta öðruvísi. Ég tel að hugmyndir
Frjálslynda flokksins og Samfylkingarinnar hafi átt þátt í
samþjöppun í sjávarútvegi.
Allt tal um að breyta kerfinu,
afskrifa kvóta og hleypa öðrum að getur haft áhrif til þess
að menn selji. Þeir sem vilja
kollvarpa kerfinu hafa óbeint
valdið samþjöppun. Það á
aðallega við minni útgerðarmenn sem hugsa að fyrst það
eigi að breyta kerfinu þá sé
best að selja kvótann meðan
það er hægt. Einyrkjum, með
50 til 100 tonna kvóta sem
dugði þeim, er að fækka. Það
er alveg ljóst að flestir hafa
keypt sinn kvóta rétt eins og
til dæmis okkar fyrirtæki og
við munum ekki sæta því að
sú fjárfesting verði afskrifuð.“
– En er Samfylkingin ekki
búin að semja frið við LÍÚ?
„Svo er sagt. Samfylkingin
vissi ekki hvað hún vildi í sjávarútvegsmálum. Það komu frá
þeim ótal útfærslur, m.a. þessi
fyrningarleið sem ég vona að
komi aldrei til kastanna. Sem
betur fer fjölgar þeim sem átta
sig á því að sjávarútvegur, rétt

eins og annar iðnaður, þarf
vinnufrið til að geta þróast.
Það eru agnúar á kvótakerfinu,
ég fer í engar grafgötur með
það. Kvótakerfið var sett á til
að takmarka veiðar úr takmarkaðri auðlind. Menn geta
deilt um hvernig kvótanum
var úthlutað í upphafi. Umræða um það á í sjálfu sér
alveg átt rétt á sér, þrátt fyrir
að tæpur aldarfjórðungur sé
liðinn frá þeim ákvörðunum.
En þessi umræða á ekki rétt á
sér gagnvart mér. Ég get ekkert gert að því hvernig kvótanum var skipt á sínum tíma.
Ég tók ekki þátt í að búa þær
reglur til. Ég gæti alveg sagt
að ég hefði átt að fá einhvern
kvóta. Ég var stýrimaður og
síðar skipstjóri þegar kvótakerfið komst á koppinn. En
kvótakerfið, eins og önnur
kerfi, er ekki fullkomið og
það þarf að halda áfram að
þróa það. Þá horfi ég fyrst og
fremst til einföldunar á því og
gera það gegnsærra.“

Kompás og fram
tíð Íslandssögu
– Framhjálöndun og kvótasvindl komust í hámæli eftir
frægan Kompáss þátt. Þungar
ásakanir féllu og einhverjir
viðmælendur Kompáss töluðu
um að framhjá kerfinu færu
fleiri þúsund tonn.
„Ég ímynda mér að þetta
hafi verið tilraun Frjálslynda
flokksins til að ráðast á Sjálfstæðisflokkinn. Tímasetning
þáttarins bendir til að Frjálslyndir ætluðu að koma höggi
á sjávarútvegsráðherra en

– Óðinn hefur verið virkur
félagi í Sjálfstæðisflokknum
undanfarin ár og setið á framboðslistum bæði til Alþingisog sveitarstjórnarkosninga.
„Ég hef verið í fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar og kom
inn í hana eftir sameininguna
1996. Ég skil í rauninni ekki
af hverju maður er að þessu.
Ekki er það kaupið og maður
fær nú ekki miklar þakkir fyrir
þetta. Frekar er það á hinn
veginn. Fólk í bæjarpólitíkinni
reynir að gera sitt besta og
gildir það um fólk í öllum
flokkum en það virðist stundum gleymast. Eins og er nú
oft sagt um snjómoksturinn,
þá er það eitt fífl sem mokar
og á horfa þrjúhundruð sérfræðingar sem vita hvernig á
að gera það.“
– Hvernig finnst þér hafa
tekist til með sameininguna?
„Sameiningin var allavega
rétt skref fyrir Suðureyri. Ég
held að Suðureyri hefði ekki
klárað sig ein. Forsendan fyrir
henni voru göngin og ég vildi
ekki búa hérna án ganganna.
Og Ísafjörður styrktist einnig
við sameininguna og göngin,
þetta vinnur allt saman. Í mínum huga tókst vel til þó að
menn geti þvargað endalaust
um smáatriði og útfærslur.
Heildarmyndin er jákvæð. Það
má ekki hætta núna. Jarðgöng
undir Hrafnseyrarheiði eru í
mínum huga mjög mikilvæg.
Það hefur verið reiknað út að
óinnleystur vöxtur á Vestfjörðum upp á 20% gæti losnað úr læðingi við göng undir
Hrafnseyrarheiði. Spurningin
er hvort við berum gæfu til að
gera þetta nógu snemma,
hvort við verðum orðin of fá.
En það er pólitíkin sem ræður
því hvort og hvenær verður
borað og maður er nú í pólitík
til að hafa áhrif á slíkar ákvarðanir.“
– smari@bb.is
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Camerata tekur upp hljómdisk

1.739 kennslustundir næsta skólaár
1.739 kennslustundum hefur verið úthlutað fyrir grunnskóla Ísafjarðarbæjar
fyrir skólaárið 2007-2008. Fræðslunefnd samþykkti á þriðjudag að 171
kennslustund yrði úthlutað til Grunnskólans á Suðureyri, 147 kennslustundum
til Grunnskóla Önundarfjarðar og 1.164 stundir til Grunnskólans á Ísafirði.
Að auki var samþykkt að Skóla- og fjölskylduskrifstofa hafi til umráða 13
kennslustundir á viku, eða 442 fyrir skólaárið, til að mæta tilfallandi og
tímabundinni aukningu innan skólanna þegar sérstaklega stendur á.

Upptökur standa nú yfir á væntanlegum hljómdiski bolvíska söngkvartettsins Camerata. Upptökur fara fram á Flateyri og er upptökustjóri Önundur Pálsson. Á fréttavefnum vikari.is er haft eftir félögum í kvartettinum að þau reikni með að upptökum
ljúki upp úr miðjum maí og stefnir kvartettinn ótrauður að útgáfutónleikum nú í
haust. Kvartettinn hefur starfað óslitið frá árinu 2001 en hann skipa þær systur
Mariola og Elzbieta Kowalczyk og Magnús Ólafs Hansson sem öll búa í Bolungarvík
og með þeim syngur Steingrímur Þorgeirsson á Ísafirði.

Vill að ríkisstjórnin stofni
vestfirskan frumkvöðlasjóð
Atvinnumálaráð Bolungarvíkur hefur lagt til að stofnaður verði vestfirskur frumkvöðlasjóður vegna þess ástands
sem skapast hefur í atvinnumálum á Vestfjörðum. Þetta
kom fram á síðasta fundi ráðs-

ins þar sem framtíð atvinnumála í Bolungarvík var rædd í
kjölfar uppsagna í Bakkavík.
Ráðið vill að ríkisstjórnin eða
iðnaðarráðuneytið leggi þegar
í stað fram a.m.k. 30 milljónir
í frumkvöðlasjóð, þar sem

Auglýsing um
skipulagsmál í
Reykhólahreppi
Tillaga um breytingu á
deiliskipulagi í Bjarkalundi
Sveitarstjórn Reykhólahrepps auglýsir
hér með tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Bjarkalundi í Reykhólahreppi samkv.
1. mgr. 26. gr Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.
Breyting felst meðal annars í að gert er
ráð fyrir að byggja níu lítil smáhýsi ofan
við hótelið, og einnig verður breyting á
mænisstefnu sumarhúsa í sumarhúsabyggð. Skipulagsuppdráttur ásamt greinargerð er til sýnis á skrifstofu Reykhólahrepps, Maríutröð 5a, 380 Reykhólum frá
18. maí 2007 til og með 15. júlí 2007.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillöguna. Athugasemdum skal skila til Skipulags- og byggingarfulltrúa fyrir 30. júlí 2007 og skulu þær vera
skriflegar. Berist ekki athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast tillögurnar samþykktar.
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Bogi Kristinsson Magnusen

Múrverk
Múrviðgerðir, flísalagnir og arinhleðslur.
Þjónustum Vestfirði. Föst tilboð/tímavinna.
Upplýsingar í síma 899 4254.
KRS-verktakar

frumkvöðlar á landsvísu geta
sent inn hugmyndir að nýsköpun á Vestfjörðum. Í sjóðinn yrði síðan veitt árlega
a.m.k. 30 milljónum.
Skipuð yrði 5-7 manna
stjórn á Vestfjörðum sem nýtti
sér aðstoðar sérfræðinga Impru
við ákvörðun um úthlutun úr
sjóðnum. Markmiðið væri að
styðja nýsköpunarhugmyndir
einstaklinga og smærri fyrirtækja með því að veita smærri
styrki til ýmissa verkefna sem
stuðla að framþróun viðskiptahugmynda. Verkefna
yrði leitað á sviði viðskiptaáætlana, nýnæmisathugana,
einkaleyfisumsókna, mark-

aðsathugana, rekstrar- og fjárhagsáætlana, hönnunarverndar, hagkvæmnisathugana,
þróunar vöru eða þjónustu,
prófana og frumgerðarsmíða.
Tilgangur sjóðsins væri að
draga fram í dagsljósið efnilegar viðskiptahugmyndir
sem fela í sér nýsköpun á Vestfjörðum og aðstoða hugmyndasmiði við að hrinda
þeim í framkvæmd. Að hvetja
til nýsköpunar í vestfirsku atvinnulífi. Að stuðla að faglegri
vinnslu viðskiptahugmynda
með arðsemi og kröfur markaðarins að leiðarljósi. Að
minnka áhættu einstaklinga
og lítilla fyrirtækja við að

hrinda í framkvæmd hugmyndum sem fela í sér nýsköpun. Að nýta það fjármagn
sem til ráðstöfunar er á sem
bestan hátt þannig að árangur
verði sýnilegur í formi nýrra
vara, þjónustu eða fyrirtækja.
Atvinnumálaráð lagði til að
ríkisstjórn tryggi að Byggðastofnun fái nægilegt fjármagn
til lánveitinga til frumkvöðla
og sprotafyrirtækja. Byggðastofnun verði gert að líta til
þeirra verkefna sem vestfirski
frumkvöðlasjóðurinn hefur
stutt við og taki jákvætt í afgreiðslu lána til þeirra verkefna sem þykja arðvænleg
eftir arðsemikönnun.

Atvinnumálaráðið harmar
þær uppsagnir sem tilkynntar
voru í Bakkavík á dögunum.
„Ráðið fagnar hins vegar því
að aflaheimildir Rekavíkur
voru ekki seldar burt úr bænum og óskar hlutaðeigandi aðilum velfarnaðar í framtíðinni.
Atvinnumálaráð hvetur fyrirtæki í bæjarfélaginu svo og
Verkalýðsfélag Bolungarvíkur, bæjarstjórn og alla íbúa
Bolungarvíkur til að standa
þétt saman í að skapa og leita
eftir nýjum atvinnutækifærum
svo að byggð megi áfram vera
blómleg og eftirsóttur valkostur fyrir okkur öll“, segir í bókun fundarins. – thelma@bb.is

Allir styrkþegarnir og stjórn Pokasjóðs.

Rúmar fjórar milljónir
úr Pokasjóði til Vestfjarða
Sjö vestfirsk verkefni fengu
styrk úr Pokasjóði verslunarinnar í síðustu viku en alls var
úthlutað rúmlega 100 milljónum króna til 122 verkefna
um allt land á sviði umhverfismála, mannúðarmála, lista,
menningar, íþrótta og útivistar.
Hæsta styrkinn hér vestra
fékk Félag eldri borgara á Flateyri sem var úthlutað einn og
hálfri milljón til umhverfis-

bóta við hús félagsins. Raggagarður, fjölskyldugarður Vestfjarða, fékk hálfa milljón,
Fjöllistaveislan Hafstraumar á
Patreksfirði fékk 100.000 kr.,
Byggðasafn Húnvetninga og
Strandamanna fékk hálfa
milljón til þess að bæta aðgengi að safninu í tilefni 40
ára afmælis þess, Menningarmálanefnd Strandabyggðar
fékk hálfa milljón úthlutaða
vegna merkinga gönguleiða

og uppsetningu söguskilta á
Hólmavík, Sauðfjársetur á
Ströndum fékk 300.000 kr.
vegna upplýsingaskilta um
náttúru og umhverfi við setrið,
tónlistarhátíðin Við Djúpið
fékk hálfa milljón og Sögusmiðjan fékk 300.000 kr.
vegna Vestfjarðarvefsins sem
er myndskreytt alfræðirit um
Vestfirði á vefnum.
Um var að ræða tólftu úthlutun Pokasjóðs og að henni

meðtalinni hefur sjóðurinn
lagt rúmlega 700 milljónir
króna til verkefna sem stuðla
að almannaheill. Að sjóðnum
standa 160 verslanir um land
allt, þar á meðal matvöruverslanir, vínbúðir, húsgagnaverslanir, bókabúðir og aðrar sérvöruverslanir. Pokasjóður fær
tekjur sínar af sölu plastburðarpoka í þessum verslunum.
Alls sóttu 900 aðilar um styrki
úr Pokasjóði í ár. – thelma@bb.is
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Nýr ferðaþjónustubátur í Bolungarvík

Nýr bátur hefur bæst í flota bolvískra farþegabáta sem ætlaður er til flutninga með ferðamenn. Sigurður
Hjartarsson festi nýverið kaup á bát af gerðinni Sómi 800 sem hann ætlar í styttri ferðir með ferðaglaða
túrista. Báturinn verður fullbúinn búnaði fyrir fjórar sjóstangir en einnig ætlar Sigurður að bjóða upp á fuglaskoðunarferðir og hrefnuskoðun. Aðaláherslan mun þó verða lögð á sjóstangaveiði. Báturinn getur tekið sjö
farþega og hefur fengið nafnið Sjófugl. Báturinn verður komin með öll tilskilin leyfi um miðjan maí og skipstjórinn með öll réttindi til farþegaflutninga. Sigurður stefnir á að útbúa aðstöðu þar sem menn geta gengið
frá aflanum og farið með hágæðafisk nýveiddan og flakaðan með sér heim eftir vel heppnaða sjóferð á Sjófugli.

Brot á fiskveiðilöggjöfinni
ekki bundið við kvótakerfið

Brottkast og framhjálöndun
eru alþjóðleg vandamál sem
ekki eru bundin við eitt fiskveiðistjórnunarkerfi, að sögn
Þórðar Ásgeirssonar, Fiskistofustjóra. Í svari frá Fiskistofu við fyrirspurnum blaðsins kemur fram að brottkast
hafi minnkað verulega frá því
sem var og talar Þórður um
algera hugarfarsbreytingu hjá
sjómönnum. „Á Íslandi var
mikil umræða um brottkast á
árunum 2000 - 2001. Í þeirri
umræðu voru fullyrðingar um

brottkast mjög ýktar og voru
þá sýndar í sjónvarpi og blöðum myndir af mjög grófu
brottkasti á fallegum fiski sem
margir töldu að hafi beinlínis
verið sett á svið til að gera
atlögu að fiskveiðistjórnunarkerfinu. Ég tel að þessi umræða hafi leitt til algerrar hugarfarsbreytingar á meðal sjómanna sem fengu skömm á
þessu athæfi sem aldei fyrr og
að í kjölfarið hafi dregið mjög
úr brottkasti.“
Þórður segir að framhjá-

löndun þekkist einnig í sóknardagakerfi og eru ástæðurnar
af ýmsum toga og nefnir hann
skattsvik eða að áhafnir fiskiskipa eru sviknar um sinn
skerf af aflaverðmæti, undanskot til að lengja veiðitímann
og auka aflamagnið þar sem
einungis heildarafli er takmarkaður og undanskot til að
stemma stigu við því að sóknardögum verði fækkað.
Þórður segir að Fiskistofa
hafi í gegnum tíðina upplýst
þó nokkur brot á vigtunar-

reglum, ýmist með því að
standa menn að verki eða þá
með svokölluðum bakreikningum þar sem reiknað er út
hvort framleiðsla og sala
afurða einstakra fyrirtækja sé
í samræmi við aðkeypt hráefni
þeirra. Að sögn Þórðar er
Fiskistofa að leggja stóraukna
áherslu á bakreikningana.
Vinna í bakreikningum getur
tekið mjög langan tíma í
hverju tilfelli að sögn Þórðar
en sú vinna hafi skilað sér í að
upp komast svik um síðir.

Þórður segir að dæmi séu um
að fyrirtæki hafi lýst yfir gjaldþroti eftir að hafa verið fundnir
sekir með þessum hætti.
Aðspurður hvort að Fiskistofa hyggist bregðast með
sérstökum hætti við ásökunum sem birtust í Kompás segir
Þórður svo ekki vera. Hann
segir að það sem kom fram í
þættinum ekki vera rökstudda
gagnrýni á verk og vinnubrögð Fiskistofu. Þórður segir
Kompás frekar vera að veitast
að kvótakerfinu með sögu-

sögnum og viðtölum við mistrúverðuga einstaklinga en að
um eiginlega gangrýni á verklag Fiskistofu hafi verið að
ræða. Þórður bætir við að umfjöllunin sé Fiskistofu þó tilefni til naflaskoðunar og innlegg í innanhúsumræðu innan
Fiskistofu um hvernig gera
megi eftirlit markvissara og
árangursríkara. Fagnar hann
allri umræðu um þau mikilvægu mál sem eru á verksviði
stofnunarinnar.
– smari@bb.is

Ísafjarðarhöfn.

Hafnarstjórinn kannast ekki við kvótasvindl
Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, kannast ekki við að sjómenn og útgerðarmenn sem
landa í höfnum Ísafjarðarbæjar hafi rangt við og reyni að
svindla á kerfinu. Stór hluti af
tekjum hafna Ísafjarðarbæjar
miðast við landaðan afla og
því mikið hagsmunamál fyrir
hafnirnar að ekki sé dregið úr
aflatölum. Guðmundur segir
að ekki hafi komið upp dæmi
um kvótasvindl í Ísafjarðarbæ
en af og til komi upp orðrómur
um slíkt, orðrómur sem ekki
er studdur sönnunum.
Að sögn Guðmundar var
fyrir nokkrum árum farið ofan

í kjölinn á meintu kvótasvindli
á Flateyri. Fiskistofa rannsakaði það mál, bar saman allar
vigtunarskýrslur og afurðaskýrslur og niðurstaðan var
skýr, fyrirtæki á Flateyri
reyndust vera með allt sitt á
hreinu. Aðspurður hvort að
hafnir Ísafjarðarbæjar hyggist
bregðast að einhverju leyti við
þeim þungu ásökunum sem
komu fram í fréttaskýringaþættinum Kompás fyrir stuttu
segir hann svo ekki vera, enda
taki hann þær ekki til sín. Guðmundur segist telja að viðmælendur Kompáss séu menn
sem hafa orðið undir í kerfinu
og því beiti þeir öllum ráðum

Guðmundur Kristjánsson.
við að ráðast á það.
Aðspurður um færeyska
kerfið sem mikið var fjallað
um í umræddum Kompásþætti segir Guðmundur að

Gunnlaugur Finnbogason.
hann telji að það beri að skoða
það rækilega. Komi það á daginn að það virki eins vel og
sagt er eigi Íslendingar ekki
að hika við að taka það upp,

fiskveiðikerfið okkar hafi ekki
virkað til uppbyggingar stofnanna. „Aðalástæða þess að
kvótakerfið var tekið var uppbygging fiskistofnanna en það
hefur því miður ekki tekist.
Ef Færeyingar luma á betri
aðferð þá eigum við ekki að
hika við að skoða þær.“
Gunnlaugur Finnbogason,
formaður smábátafélagsins
Eldingar, segist hafa heyrt af
vinnubrögðum eins og þeim
sem lýst var í Kompási. „Þegar
kvóti er skorinn niður eykst
alltaf hættan á að menn reyni
að landa fram hjá. Fyrir marga
getur þetta verið spurning um
líf eða dauða í greininni“, segir

Gunnlaugur. Þá segir hann að
verði kvóti skorinn niður á
næsta fiskveiðiári, eins og
margt bendi til, séu líkur á að
hættan aukist. Honum hugnast færeyska leiðin og segir
hana mun eðlilegri leið í fiskveiðistjórnun.
„Færeyska leiðin minnkar
og jafnvel útrýmir brottkasti
og framhjálöndunum. Það er
annað mál hvort kerfisbreytingar náist nokkurn tímann í
gegn. Til þess þarf stjórnarskipti í landinu. Ég veit ekki
hvort bankarnir samþykki færeysku leiðina, veit ekki hvað
þeir segðu ef þeir misstu veðin
sem þeir eru með í kvótanum.“
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Krían er komin
Krían (Sterna paradisaea) er komin til Vestfjarða, en sjö kríur sáust í Önundarfirði í síðustu viku. Þá sáust einnig fáeinar kríur í Berufirði. Enn bólar ekki á
þessum háværa sumargesti á flugvellinum á Ísafirði, en á síðasta ári var krían
komin þangað í fyrstu vikunni í maí. Krían verpir allajafna um mánaðarmótin
maí/júní, en illa gekk hjá kríunni að verpa á síðasta ári, og verpti hún þá um
tveimur vikum á eftir áætlun. Síðustu árin hafa fáir kríuungar komist á legg
vegna skorts á sandsílum, sem er aðalfæða kríunnar.

Fyrsta fiskvinnslunámskeiðið
með starfstengdri íslenskukennslu
Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra,
setti á föstudag fyrsta starfsfræðslunámskeiðið fyrir útlendinga, þar sem einnig er
kennd starfstengd íslenska.
Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar í sjávarútvegsráðuneytinu hefur um tveggja áratuga

skeið staðið fyrir grunnnámskeiðum fyrir starfsmenn í
fiskvinnslu en námskeiðin
samanstanda af allmörgum
þáttum sem varða vinnsluna,
s.s. meðferð afla, hreinlæti,
gæðastjórnun, innra eftirlits,
markaðs- og umhverfismálum, en einnig þáttum eins og

vinnumarkaðsmálum, líkamsbeitingu í fiskvinnslu, öryggismálum, samstarfi á vinnustað, sjálfsstyrkingu og skyndihjálp.
Nú er ætlunin að flétta
starfstengdri íslenskukennslu
inn í þessi grunnnámskeið
starfsfræðslunefndarinnar og

nota námsefni hennar sem
hefur verið aðlagað þörfum
erlendra starfsmanna í vinnslunni, sett fram á myndrænan
hátt með orðalistum og margvíslegum verkefnum, en til
gamans má geta að það eru
vestfirsku myndlistarmennirnir Ómar Smári Kristinsson

Hreinsunarátak
í Ísafjarðarbæ
Ísafjarðarbær í samvinnu við Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða standa fyrir hreinsunarátaki
í öllu bæjarfélaginu dagana 18. – 25. maí.
Íbúar eru hvattir til að taka þátt í átakinu og
fegra sitt nánasta umhverfi. Einstaklingar
og fyrirtæki sem vilja hreinsa í kringum sig
geta sett drasl og úrgang á gangstéttir við
hús sín og munu starfsmenn áhaldahúss
hreinsa upp þessa daga. Íbúum er bent á
að flokka úrganginn í samræmi við reglur
Funa. Hægt er að fá poka í áhaldhúsi Ísafjarðarbæjar.
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða hefur nú þegar

sett aðvörunarmerki á allar númerslausar
bifreiðar sem skildar hafa verði eftir á hinum
ýmsum stöðum í bæjarfélaginu. Bifreiðarnar sem og annar varningur sem álitinn er
vera án umhirðu verður fjarlægður á tímabilinu og komið fyrir á svæði Sorpbrennslunnar Funa á kostnað eigenda.
Þeim sem vilja geyma gáma og annan
varning er bent á geymslusvæði á Suðurtanga og þeim sem hafa áhuga á að nýta
sér geymslusvæðið á Suðurtanga er bent
á að hafa samband við hafnarstarfsmenn.

Sjávarútvegsráðherra ásamt nemendum,
kennurum og aðstandendum verkefnisins.
og Nína Ivanova sem mynd- endur í íslensku samfélagi.
Fjölmenningarsetur á Ísaskreyttu námsefnið.
Markmiðið með verkefninu firði, í nánu samstarfi við Aler að byggja upp orðaforða þjóðahúsið, ber ábyrgð á og
og þekkingu í hverjum náms- hefur umsjón með verkefninu,
þætti fyrir sig, auka færni bæði hvað snertir aðlögun
starfsmanna í íslensku, auð- námsefnisins, þjálfun leiðvelda þeim þannig dagleg beinenda og námskeiðið sjálft.
störf og tjáskipti innan fyrir- Að námskeiðinu loknu mun
tækisins sem og að hvetja til Fræðslumiðstöð Vestfjarða
enn frekara íslenskunáms. meta árangur og ávinning
Einnig að auka starfsánægju námskeiðsins, bæði fyrir fyrsem aftur mun leiða til betra irtækið og starfsmennina sem
starfsumhverfis og meiri virð- taka þátt, og í framhaldi af því
isauka í starfi. Nýmæli verk- er ætlunin að halda sambæriefnisins felast einkum í því að leg námskeið um land allt.
Þátttakendur á námskeiðinu
með því að aðlaga námsefnið
sérstaklega að þörfum er- eru starfsmenn Íslandssögu,
lendra starfsmanna sitja þeir Kambs, Bakkavíkur og Gunnvið sama borð og íslensk varar, en námskeiðið er haldið
starfssystkini þeirra hvað það í húsnæði Verkalýðsfélags
varðar að nýta sér þá fræðslu Vestfjarða. Fyrsti námsþáttursem í boði er, jafnframt því að inn sem tekinn verður fyrir
styrkja íslenskukunnáttu sína, fjallar um samstarf og samsem er ein aðalforsenda þess skipti á vinnustað sem og
að þeir verði virkir þátttak- sjálfsstyrkingu. – tinna@bb.is

Dæmdur fyrir innflutning og ræktun kannabis
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt karlmann fyrir
brot gegn fíkniefnalögum með
því að flytja inn kannabisfræ
og rækta kannabisplöntur á
heimili sínu í Súðavík. Þann
22. ágúst sl. fékk maðurinn
póstsendingu frá Bretlandi
með 0,98 grömmum af kannabisfræjum, sem Tollgæsla
fann við leit í póstmiðstöð Íslandspósts í Reykjavík. Þá var
gerð húsleit á heimili mannsins þann 12. desember sl. og
fundust þá kannabisplöntur
sem hann hafði ræktað um
nokkurt skeið.
Ákærði kom fyrir dóm er
málið var þingfest, en ástand

hans var þá með þeim hætti
að dómari ákvað að byggja
ekki á yfirlýsingum hans um
afstöðu sína til sakarefnisins
og frestaði málinu til nýrrar
fyrirtöku. Ákærði mætti ekki
til hennar og var fjarvist hans
metin svo að hann viðurkenndi að hafa framið brot
þau sem hann var ákærður fyrir og að málið yrði dæmt að
honum fjarstöddum. Sakaferill ákærða hafði ekki áhrif á
ákvörðun refsingar hans,
50.000 króna sekt til ríkissjóðs, er skal greiðast innan
fjögurra vikna frá uppsögu
dómsins.
– tinna@bb.is
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Sævar endurkjörinn formaður Ferðamálasamtakanna
Sævar Pálsson var endurkjörinn formaður Ferðamálasamtaka Vestfjarða á aðalfundi samtakanna sem haldinn var á
Tálknafirði fyrir stuttu. Aðrir sem kjörnir voru í stjórn eru Finnbogi Bernódusson, Áslaug Alfreðsdóttir, Keran Ólafsson, Friðrik Jóhannsson, Sigurður Atlason og Björn Samúelsson. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa voru ýmis
verkefni innan ferðaþjónustunnar á Vestfjörðum kynnt, s.s. gönguleiðakort um fjórðunginn og ný heimasíða sem
Markaðsstofa Vestfjarða kom á koppinn á dögunum. Þá sátu fulltrúar allra framboða, utan Framsóknar og Frjálslyndra, fyrir svörum. Var mál fundarmanna að það sem stæði ferðaþjónustunni á Vestfjörðum helst fyrir þrifum væri
skortur á „þolinmóðu“ fjármagni og lélegar samgöngur. Frambjóðendur voru á einu máli um að kippa þyrfti þessu í liðinn.

Dæmd fyrir aðild að fíkniefnasölu
Kona um tvítugt var á dögunum dæmd í Héraðsdómi
Vestfjarða fyrir að selja fíkniefni í félagi við sambýlismann
sinn. Parið, sem á heima í
Súðavík, var ákært fyrir sölu
og dreifingu fíkniefna, með
því að hafa í félagi á tímabilinu
september 2005 til 5. janúar
2006, selt óþekktum einstaklingum allt að 100 grömm af
hassi gegn greiðslu, 3000 kr.
fyrir hvert gramm, og fyrir að
hafa þann 5. janúar 2006, í
félagi haft í vörslum sínum
49,80 grömm af hassi ætlað
til sölu og dreifingar, sem lög-

regla fann við húsleit. Parið
var ákært sitt í hvoru lagi.
Þann 5. janúar 2006 gerði
lögregla húsleit á heimili
ákærðu og sambýlismanns
hennar. Fannst þar hass falið í
dragkistuskúffu í svefnherbergi og inni á baðherbergi í
þvottaduftspakka. Hafði hlutanum inni á baði verið skipt í
45 einingar, sem hver var vafin í glæra plastfilmu. Þá fannst
einnig töluvert af lausafé í
íbúðinni.
Aðeins var talið sannað að
ákærða hafi liðsinnt sambýlismanni sínum við brot hans

gegn lögum um ávana- og
fíkniefni með því að telja peninga sem hann aflaði með
fíkniefnasölu og með því að
afhenda einum viðskiptavini
hans hass gegn greiðslu. Þótt
sannað væri að ákærða vissi
um felustað hass sem sambýlismaður hennar geymdi á
heimili þeirra var það ekki
talið fela í sér að hún hafi haft
vörslur þess í félagi við hann.
Ákærða hefur ekki áður
sætt refsingum. Þegar litið er
til þess að hún er hér aðeins
sakfelld fyrir hlutdeild í brotastarfsemi sambýlismanns síns,

sem þau hafa bæði borið um
að hún hafi í raun verið mótfallin og jafnframt lagt að honum að láta af, þykir rétt að
fresta ákvörðun refsingar
hennar skilorðsbundið.
Ákvörðun refsingar ákærðu
var því frestað og skal hún
falla niður að liðnum tveimur
árum frá uppsögu dómsins,
haldi ákærða almennt skilorð.
Þá var ákærða skikkuð til að
greiða ¼ hluta þóknunar
verjanda síns á rannsóknarstigi og málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns fyrir dómi.
– tinna@bb.is

Líkur á að Edinborgartorgið verði klárað í ár.

Leita á leiða til að
klára Edinborgartorgið
Til stendur að ljúka framkvæmdum við Edinborgartorgið á Ísafirði í sumar en
gerð þess hófst í fyrrasumar.
Ekki fékkst fjármagn til að
halda framkvæmdum áfram í

ár en Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir að vilji sé hjá bænum til
að klára torgið þrátt fyrir að
ekki hafi fengist fjármagn í
það.

Hann segist gera sér grein
fyrir að Edinborgarhúsið sé
miðstöð ferðamennsku í bænum og að mikil umferð ferðamanna sé um hafnasvæðið og
óásættanlegt að klára ekki

torgið. Halldór segir að bærinn
sé að leita leiða við að klára
torgið og er meðal annars í
viðræðum við verktakann um
hvernig best sé að halda á
spöðunum. – smari@bb.is

GÍ og Skóla- og fjölskylduskrifstofa
fá styrki úr Þróunarsjóði grunnskóla
Grunnskólanum á Ísafirði
hefur verið úthlutað styrk sem
nemur 400.000 krónum til
innleiðingar á uppbyggingarstefnunni úr Þróunarsjóði
leik- og grunnskóla. Einnig
var Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar úthlutað
300.000 krónum úr sama sjóði
til verkefnis um kennslu nýbúa. Þetta kom fram á fundi
fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar á dögunum Símenntun

Rannsóknir Ráðgjöf (sem áður hét Rannsóknarstofnun
Kennaraháskóla Íslands) annast umsýslu Þróunarsjóðs
leik- og grunnskóla skv.
samningi við menntamálaráðuneytið.
Tilgangur sjóðsins er að efla
nýjungar, tilraunir og nýbreytni í skipulagi náms,
kennsluháttum, námsgögnum
og mati í grunnskólum. Fimm
manna ráðgjafarnefnd metur

umsóknir og gerir tillögur til
menntamálaráðherra um styrkveitingar. Í nefndinni eru
fulltrúar frá Kennaraháskóla
Íslands, Háskólanum á Akureyri, samtökum kennara og
skólastjóra og menntamálaráðuneyti.
Uppbyggingarstefnan kemur frá Kanada þar sem hún
hefur verið við lýði í mörgum
skólum frá 1985, en einnig
hefur hún breiðst út til Banda-

ríkjanna. Stefnan byggir á
kenningum sálfræðings nokkurs um mannlega hegðun, sem
fela í sér að mannfólkið sé
ávallt að reyna uppfylla þarfir
sem eru sameiginlegar öllum
mönnum.
Stefnan snýst um að vinna
lífsgildi út frá þessum þörfum.
Markmiðið er að kenna börnum sjálfsaga og að bera
ábyrgð á eigin hegðun.
– thelma@bb.is

Atvinna
P.A. byggingaverktaki ehf., á Akureyri
auglýsir eftir smiðum eða vönum mönnum
í byggingarvinnu.
Mikil verkefni framundan og góð laun í
boði.
Upplýsingar gefa Alfreð eða Ægir í síma
460 6880.
P.A. byggingaverktaki ehf.
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Háskóli unga fólksins fært styrk

Óskað eftir tilboðum

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að veita Háskólasetri Vestfjarða
100.000 kr. styrk vegna Háskóla unga fólksins. Í sumar er fyrirhugað að
háskólasetrið bjóði ungmennum fæddum 1991-1995 að sækja fjölda stuttra
námskeiða þar sem kennarar á háskólastigi fjalla um heima og geima. Meðal
námskeiða sem ungmennin geta sótt má nefna afbrotafræði, verkfræði,
leiklistarfræði, lögfræði, landslagshönnun og læknisfræði. Hver nemandi getur
tekið allt að sex námskeið og lýkur háskólanum með brautskráningarhátíð.

Vegagerðin hefur óskað eftir tilboðum í borun rannsóknarhola til rannsóknar á aðstæðum vegna fyrirhugaðra jarðganga á milli Hnífsdals og Bolungarvíkur. Annars vegar er um að ræða kjarnaborun og hinsvegar borun í
laust efni með fóðrum, alls 280 m. Borun skal vera lokið 15. júlí 2007.
Verki skal að fullu lokið fyrir 15. september 2007. Útboðsgögn verða
seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 11-13 á Reyðarfirði, Miðhúsavegi 1 á
Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík frá og með mánudeginum 7. maí.

Séð fram Gautsdal, þar sem vegagerð
hefst innan skamms. Mynd: Björn Samúelsson.

Gerð Arnkötludalsvegar að hefjast
Verktakinn Ingileifur
Jónsson ehf. sem var lægstbjóðandi í gerð vegarins um
Arnkötludal er byrjaður að
flytja tæki og tól, sem nota
á við framkvæmdina í Gautsdal. Það styttist í að vegagerðin hefjist fyrir alvöru
og verða höfuðstöðvar vinnuflokksins í Króksfjarðarnesi. Ekki er gert ráð fyrir
að unnið verði að ráði
Strandamegin í Arnkötludalnum á þessu ári. Þrír
undirverktakar taka þátt í
verkinu, Fossvélar á Selfossi sjá um efnisvinnslu,
Suðurverk í Hafnafirði um
sprengingar og Borgarverk,
Borgarnesi, um klæðningu.

Um er að ræða lagningu
nýs vegar frá Vestfjarðavegi (60) í Geiradal, um
Gautsdal, Tröllatunguheiði
og Arnkötludal að Djúpvegi
(61) í Steingrímsfirði.
Lengd útboðskaflans er
um 24,5 km. Með veginum
styttist vegalengdin milli
suðvesturhornsins og norðanverðra Vestfjarða um ríflega 40 km. Gert er ráð fyrir
að verkinu ljúki haustið
2009 en útlögn á neðra
burðarlagi á að vera lokið
1. desember 2008 og frágangur þannig að hægt
verði að heimila umferð um
veginn um veturinn.
– tinna@bb.is

Heilsunudd
Guðbjörg Guðjónsdóttir, heilsunuddmeistari verður með tíma í heildrænu nuddi
á Ísafirði dagana 24. og 25. maí nk.
Tímapantanir eru í síma 861 2730.
Guðbjörg Guðjónsdóttir,
heilsunuddmeistari.

Kaffihús opnað í Súðavík
Kaffihús Rúnu Esradóttur í Súðavík var opnað á fimmtudag í síðustu viku. Kaffihúsið er í félagsheimili bæjarins, og
áætlað er að það verði opið alla daga vikunnar fram á haust. Rúna hefur tekið á leigu espresso vél frá Kaffitári og boðið
verður upp á heimilislegar veitingar, rúgbrauð með kæfu, lummur og döðluköku, svo eitthvað sé nefnt. Þá verður sett
upp sögusýning í félagsheimilinu, auk þess sem ýmsar skemmtilegar uppákomur verða á dagskrá. Rúna leggur áherslu
á það að ferðafólk sem leið á um Djúpið geti komið við á kaffihúsinu og tekið með sér kaffi í götumáli, og vonar hún að
fólk taki vel í þessa nýjung.
– tinna@bb.is

Jaðrökum fjölgar á Vestfjörðum
Jaðrökum hefur fjölgað talsvert á Vestfjörðum síðustu
daga. Sést hafa þó nokkrir litmerktir fuglar og þar af eru
nokkrir sem voru merktir sem ungar. Í Dýrafirði sást einn
fugl sem var merktur sem ungi við Læk sumarið 2003 og
hefur ekki sést fyrr en nú. Þrír litmerktir jaðrakanar voru í
Önundarfirði sem voru merktir sem ungar 2005.
Tveir voru merktir í Önundarfirði en einn í Bolungarvík.
Fyrir stuttu sást í Bolungarvík sá merkilegasti en það var
jaðrakan sem var merktur sem ungi 2005 í Bolungarvík og
sást síðan 2006 í Maracco en það er fyrsta endurheimta af
merktum jaðrakan frá Íslandi í Afríku. Af fullorðnum fuglum
er jaðrakinn Þorleifur mættur í Önundarfjörðinn.
– thelma@bb.is
Litmerktir jaðrakanaungar
frá Holti í Önundarfirði árið 2003. Mynd: nave.is.
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Störfum fjölgar hjá Háskólasetrinu

Þrjú ný stöðugildi hafa verið auglýst við Háskólasetur Vestfjarða, en það er gert í beinu framhaldi af
tillögum Vestfjarðanefndarinnar um fjölgun starfa við setrið. Í skýrslunni var lagt til að fjölga stöðum við setrið frá og með árinu 2008. Í tilkynningu á heimasíðu háskólasetursins er því fagnað að
skrefið sé tekið nú þegar, og ekki þurfi að bíða til ársins 2008. Um er að ræða sérfræðistöður, en
leitað er að verkefnisstjóra, sérfræðingi á alþjóðasviði og fagstjóra á sviði haf- og strandsvæðastjórnunar. Starfssvið sérfræðinganna verður að efla starfsemi Háskólasetursins og finna grundvöll fyrir
stofnanir og fyrirtæki á Vestfjörðum að sameinast um rannsóknar-, þróunar-, og nýsköpunarverkefni.

„Afturhvarf til fortíðar að pólitískir fulltrúar sjái um ráðningarviðtöl“
Tillaga minnihluta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar um að
bæjarráð sjái um ráðningarviðtöl og ákvarðanir við ráðningu sviðstjóra Skóla- og fjölskyldusviðs og grunnskólafulltrúa var felld með fimm
atkvæðum gegn fjórum á síðasta bæjarstjórnarfundi.
,,Meirihluti bæjarstjórnar
telur, að það væri afturhvarf
til fortíðar í stjórnsýslunni, að
fela pólitískt kjörnum fulltrú-

um ráðningarviðtöl við þá sem
sækja um stöður undirmanna
á vegum sveitarfélagsins. Ísafjarðarbær er eitt fárra sveitarfélaga, sem hefur mótað skriflegar verklagsreglur við ráðningar og eftir þeim verður unnið við þær ráðningar sem eru
framundan hjá sveitarfélaginu,“ segir í bókun fundarins.
Rökin fyrir tillögu Í-listans
var sú að mikilvægt væri að
starfsmenn sem ráðnir eru í

mikilvæg embætti hjá bæjarfélaginu hafi fullt traust allrar
bæjarstjórnar og til að tryggja
að öll sjónarmið komist til
skila töldu þau skynsamlegast
að bæjarráð sæi um ráðningarferilinn. Vegna ákvörðunar

Arnarhreiðrum
fækkar milli ára

Arnarhreiðrum á landinu
hefur fækkað mjög og aðeins
er vitað um 33 arnarhreiður í
vor, samanborið við allt að 44
á síðustu árum. Náttúrufræðistofnun Íslands vaktar arnarstofninn í samvinnu við Fuglaverndarfélag Íslands og Náttúrustofurnar í Bolungarvík,
Stykkishólmi og Sandgerði.
Arnarstofninn er nú talinn 64
fullorðin pör og virðist standa
í stað eftir hægan en samfelldan vöxt um langt skeið. Tæpur
helmingur arnarpara hefur því
ekki orpið að þessu sinni en
ernir verpa í apríl. Ekki er
ljóst hvað veldur en veðráttan
í vor og síðla vetrar var örnum
hagstæð og var búist við góðu
arnarvarpi.
Þrátt fyrir alfriðun á erninum í nær heila öld finnast öðru
hverju skotnir ernir. Í lok apríl
fannst nýdauður, fullorðinn
örn við Breiðafjörð og sáust
a.m.k. fjögur högl á röntgenmynd sem tekin var af fuglinum. Þá hefur borið meira á
vísvitandi truflun á varpslóðum arna en endranær og sáust
merki um slíkt á 12 varpsvæðum af 75 sem könnuð voru.
Varphólmar voru brenndir á
tveimur svæðum, grjót borið
í hreiður og hræður og flögg

sett upp til að fæla erni frá óðulum, þrátt fyrir skýr ákvæði í
lögum um friðhelgi arnarhreiðra og nánasta umhverfis
þeirra.
Haförninn er meðal sjaldgæfustu varpfugla landsins.
Fram á seinni hluta 19. aldar
var örninn miklu algengari og
varp þá í öllum landshlutum
en nú er útbreiðslan bundin
við vestanvert landið. Vöxtur
og viðkoma arnarstofnsins er
lítil, þrátt fyrir alfriðun í rúm
90 ár en þó hefur örnum fjölgað hægt og bítandi í kjölfar
þess að eitrun fyrir refi var
bönnuð árið 1964. Fylgst hefur verið með arnarstofninum
og hann vaktaður um margra
áratuga skeið og er vöxtur
hans og þróun betur þekkt en
hjá nokkurri annarri fuglategund hér á landi. Á vordögum
2006 var vitað um 66 arnarpör
í landinu, auk ungfugla og
hafa fuglarnir ekki verið fleiri
síðan þeir voru friðaðir árið
1914. Þrátt fyrir það er einungis þriðjungur þekktra arnarsetra í ábúð og er útbreiðslan
takmörkuð við vestanvert
landið. Staða arnarstofnsins
er engu að síður sterkari en
verið hefur um nær aldarskeið.
– tinna@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
bæjarfulltrúa meirihlutans að ber að endurtaka slík mistök.
hafna tillögu Í-lista óskuðu Þar vísum við til ráðningar
fulltrúar minnihlutans eftir að leikskólastjóra við leikskólbóka eftirfarandi: „Síðasta ann Bakkaskjól, þar sem
ráðningarferli hjá Ísafjarðar- vinnsla máls var með þeim
bæ samkvæmt ,,nútímaferli“ hætti, að við teljum að leita
var með þeim hætti að varast eigi allra leiða til að komast

hjá að slíkt endurtaki sig.“
Í kjölfarið lýsti meirihluti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
yfir fullum stuðningi við nýráðinn leikskólastjóra á Bakkaskjóli.
– thelma@bb.is
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Mannlífið
Ábendingar um efni sendist til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Blogg Helgu Völu Helgadóttur
helgavala.hexia.net

„Er með hálfgerða timburmenn. Andlega timburmenn. Ennþá. Var vör við að formenn stjórnmálaflokkanna voru líka hálf þreyttir í kastljósi gærkvöldsins. Einstaka pirr í gangi, þau svona mismikið hvumpin. Ég
er líka hvumpin yfir því að stjórnin hafi haldið með þessum naumindum. Mér finnst betra ef þetta verður
meira afgerandi. Það munaði eitthvað svo fjári litlu. Við í Samfylkingunni þurfum ekkert að kvarta yfir
okkar gengi. Fyrir 6 vikum var landið allt annað. Þá vorum við undir tuttugu prósentum en endum í 27.
En það var samt ekki nóg. Því ekki gerum við þetta ein og hinum gekk heldur ekki nógu vel.“

Smáauglýsingar
Hókus-Pókus! Nú bráðvantar
Rúnu barnastóla í kaffihúsið
sitt. Ef þið eigið stóla í geymslunni eða bílskúrnum, væri þá
ekki gaman að leyfa þeim að
njóta sín í gamla samkomuhúsinu í Súðavík í sumar? Hafið
samband í síma 868 7785.
Til sölu eru fjögur 31" jeppadekk á álfelgum undir Pajero.
Notuð í fjóra mánuði. Verð kr.
60 þús. Uppl. í síma 862 6097.
Til sölu er Canon EOS 500 filmu
myndavél. Mjög lítið notuð og
í frábæru standi. 35-80 mm og
80-200 mm linsur, aukaflass og
taska fylgir. Frábær fyrir áhugaljósmyndara og þá sem eru að
byrja í ljósmyndun. Tvær svarthvítar filmur fylgja. Tilboð óskast á pesijr@hotmail.com.
Til sölu er Honda CRV árg. 03,
ekin 94 þús. km. Skipti möguleg á ódýrari bíl. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 899 0719.
Óska eftir einbýlishúsi til leigu
í Bolungarvík fyrir 45 þús. kr. á
mánuði. Á sama stað er til sölu
Rotweiler tík, 11 mánaða, á kr.
160 þús. Uppl. í síma 846 2641
eða 456 0205.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Reglusemi áskilin. Uppl. í síma 456 4046.
Til orlofsleigu er 64m² hús í
Hnífsdal. Húsið er fullbúið húsgögnum og húsbúnaði. Gistirými er fyrir sex manns. Leigt
er frá föstudegi til föstudags
og er leigan kr. 28 þús. fyrir vikuna. Uppl. í síma 869 4566.
Óska eftir 2-3ja herb. íbúð til
leigu frá 1. júlí. Uppl. gefur Ninna
í síma 456 1270 og 845 7059.
Par með tvö börn vantar íbúð
til leigu á Ísafirði frá og með 1.
júlí. Reglusöm og auðveld í umgengni. Uppl. gefur Thelma í
síma 849 8699.
Kaupi bíla til niðurrifs. Upplýsingar í síma 899 4201.
Skógræktarfélag Ísafjarðar
vantar röskan starfsmann við
gróðursetningu og fleira. Uppl.
gefa Magdalena í síma 456 3398
og Sigríður Steinunn í síma 456
3278.
Til sölu er blár svefnsófi sem
má draga út í þægilegt tvíbreitt
rúm með aukageymsla í enda
einingar. Stærð 140x200 cm.
Uppl. í síma 866 9657 (Sverrir).
Ég heiti Lúkas og ég er 4ra mánaða Border Collie Labrador.
Mig og eiganda minn vantar
íbúð til leigu, jafnvel kjallaraíbúð. Mikilvægt er að þar megi
vera með hund því ég vil eiga
heima hjá eiganda mínum. Eigandi minn er reglusamur. Uppl.
gefur Lúkas og eigandi hans í
síma 456 4569.
Langar þig í háskólanám? Ég
ætla í íslensku í HÍ í haust og
var að velta fyrir mér hvort fleiri
hefðu áhuga svo hægt verði að
mynda námshóp hér fyrir vestan. Áhugasamir hafi samband
við Svanhildi í síma 864 1377.

Spurning vikunnar
Ýtir núverandi kvótakerfi undir svindl?
Alls svöruðu 739.
Já sögðu 573 eða 78%
Nei sögðu 75 eða 10%
Veit ekki sögðu 91 eða 12%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Alltaf með hugann
við trommuleikinn

Ísfirðingurinn Jón Mar Össurarson útskrifaðist nýverið með
Artist Diploma frá Trommuskóla Gunnars Waage sem er
nám á háskólastigi. Trommuskóli Gunnars Waage er fyrsti
tónlistarskóli landsins með
sérstaka trommusettsbraut. Í
kjölfar útskriftarinnar hefur
Jón Mar verið ráðinn kennari
við skólann.
Jón Mar hóf nám í slagverki
við Tónlistarskóla Ísafjarðar
11 ára gamall og lærði þar í
þrjú ár. Síðar flutti Jón Mar til
Reykjavíkur þar sem hann fór
í nám við Trommuskólann.
Jón Mar hefur alla tíð haft
áhuga á trommuleik og hefur
leikið með ýmsum tónlistarmönnum og hljómsveitum á
Ísafirði unga aldri. Má þar
nefna sem dæmi hljómsveitina Bimbo sem tók þátt í músíktilraunum árið 2001 og
komst þar í úrslit.
Eftir að Jón Mar fluttist til
Reykjavíkur gekk hann í og
stofnaði hljómsveitina Diagon
sem hefur leikið á hljómleikum víða á undanförnum árum
og getið sér gott orð. Þeir félagar undirbúa um þessar
mundir upptökur fyrir næstu

breiðskífu sem tekin verður
upp í Greenhouse Studios hjá
Valgeiri Sigurðssyni. Bæjarins besta spjallaði við unga
trommuleikarann um námið
og tónlistina.
– Hvað er þetta langt nám?
„Ég hef verið við það í tvö
og hálft ár, en þetta er svona
tveggja til þriggja ára nám.
Ég hef einnig verið sl. ár í
námi við Tónlistarskólann í
Kópavogi í hljóð- og raftónlistarfræði sem er kennd þar.“
– Svo varstu ráðinn sem
kennari við Trommuskólann
eftir útskriftina, hvernig kom
það til?
„Í kjölfar útskriftarinnar
réði Gunnar mig sem kennara
og við verðum því tveir sem
munum kenna við skólann
núna. Í tengslum við námið
var ég að kenna nemendum
við skólann sem voru komnir
styttra en ég. Ég fann mig svo
vel í því að við ákváðum að
ég myndi halda því áfram. Það
á líka að fara stækka skólann
sem slíkan og því var ekki
nóg að hann væri bara einn að
kenna eins og það hefur verið
síðan skólinn var stofnaður.
Skólinn gengur mjög vel

og það eru um 30 nemendur
sem sækja hann. Enda er ekkert annað nám á háskólastigi
á Íslandi sem er í boði fyrir
trommuleikara sem vilja fara
lengra með hljóðfærið, trommusettið, og verða spilandi eins
og fremstu trommarar í heiminum á borð við Dave Weckl,
Vinnie Colaiuta og Dennis
Chambers svo einhverjir séu
nefndir.“

Gefur sér tíma
fyrir ástríðuna
– Hefurðu alltaf haft áhuga
á trommuleik?
„Já, ég byrjaði í Tónlistarskólanum á Ísafirði 11 ára
gamall og fór beint að læra á
trommur. Ég var þar í þrjú ár
og eftir það var ég bara að
spila með hinum og þessum
hljómsveitum á Ísafirði. Síðan
flutti ég suður og var alltaf
með hugann við trommuleikinn og langaði til þess að gera
eitthvað af alvöru úr þessu.
Og þá fann ég Trommuskólann.“
– Jón Mar er meðlimur í
hljómsveitinni Diagon sem
hefur verið að gera góða hluti

undanfarin misseri.
„Við í Diagon höfum gefið
út eina fría hljómplötu á netinu
sem er að finna á slóðinni
diagon-music.com. Og við
erum að fara taka upp nýja
hljóðversplötu í haust. Fyrir
utan að kenna þá verður
Diagon vinnan mín ef vel tekst
til.“
– Þannig að það er nóg að
gera hjá þér, hefurðu tíma fyrir
þetta allt?
„Já, maður gefur sér bara
tíma fyrir það sem maður hefur ástríðu fyrir“, segir Jón Mar
með bros á vör.
– Hefurðu tíma fyrir einhver
önnur áhugamál?
„Nei eiginlega ekki, síðustu
tvö árin hef ég verið á bak við
trommusett í fjóra til sex tíma
á dag svo ég hef ekki verið að
spá í neitt annað.“
Hvað er þá framundan í
sumar hjá Diagon?
„Við erum að fara að spila á
tónlistarhátíð í Vestmannaeyjum sem heitir Eyjafest, hún
fer fram 26. maí. En annars
munum við bara plana einhver
gigg í sumar jafnóðum. Það
kemur allt í ljós. Við spilum
bara frumsamda tónlist svo

við erum ekki ballhljómsveit
heldur tónleikaband.“
– Þið eruð ekkert á leiðinni
til Vestfjarða á næstunni?
„Það mætti nú alveg skoða
það, gaman væri að kíkja um
sumarið og athuga hvort
maður fengi ekki góðar viðtökur.“
– Er fjölskyldan þín músíkölsk?
„Já, það er töluvert af músíkölsku fólki í ættinni, og mín
nánasta fjölskylda hefur stutt
mig mjög vel í náminu. Þetta
er náttúrulega einkanám og
alveg gríðarlega dýrt. En það
er nú bara þannig að ef maður
ætlar að vinna við það sem
mann langar að gera þá verður
maður að fara alla leið.“
– Hvernig leggst svo framhaldið í þig?
„Mjög vel, það verður
spennandi að sjá hvaða tækifæri bjóðast og hvað verður“,
segir ísfirski trommuleikarinn
Jón Mar Össurarson. Áhugasömum er bent á að hægt er að
nálgast útskriftartónleikana á
heimasíðu skólans sem finna
má á slóðinni trommuskolinn.com.
– thelma@bb.is
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Haldið upp á sunddag

Helgarveðrið

Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að frítt verði í
allar sundlaugar Ísafjarðarbæjar í tilefni sunddags sem haldinn verður
víðs vegar um landið þann 9. júní. Á fundi nefndarinnar var lagt fram
bréf frá Sundsambandi Íslands, þar sem fram kom að lagt yrði upp með
sameiginlega dagskrá flestra sundstaða á landinu þennan tiltekna dag.
Einnig kynntur samningur milli Vestra og SSÍ um samstarf vegna
dagsins. Nefndin lét bók að hún fagnaði framtakinu.

Horfur á föstudag: Stíf norðlæg átt með slyddu eða
rigningu norðanlands, en léttir til um sunnanvert landið.
Horfur á laugardag: Norðvestan 10-15 m/s, en mun
hægari suðlæg átt um landið vestanvert. Horfur á sunnudag: Suðlæg átt og rigning sunnan- og vestanlands.
Hlýnar í veðri.

Kómedíuleikhúsið
tekur við Morranum

Kómedíuleikhúsið hefur
gert samning við Ísafjarðarbæ
um listræna stjórn á Morranum á Ísafirði. Samningurinn
felur í sér að Kómedíuleikhúsið sjái um leikstjórn og
allt listrænt starf Morrans
næstu þrjú árin. Morrinn er
atvinnuleikhús ungs fólks í
Ísafjarðarbæ og hefur verið
starfrækt um árabil. Helstu
verkefni hópsins hafa verið
móttaka ferðamanna og þá
sérstaklega þeirra sem til Ísafjarðar koma á skemmtiferðaskipum.
Þá hefur hópurinn lífgað
upp á föstudags eftirmiðdegi
í miðbæ Ísafjarðar um hásumar. Einnig hefur Morrinn sett
upp eitt barnaleikrit árlega og
sýnt í leikskólum Ísafjarðarbæjar. Kómedíuleikhúsið hefur þegar ráðið leikstjóra til að
stjórna Morranum í sumar.
Leikstjóri verður Björn Gunnlaugsson en hann er ekki
ókunnur hér vestra, m.a.
setti hann upp söngleikinn

Sælkeri vikunnar er Lilja Debóra Ólafsdóttir á Ísafirði

Pottréttur að hætti Lilju
Sælkeri vikunnar býður upp
á Lúxus pottrétt og eru hráefni
uppskriftarinnar næg fyrir 7
manns. Lilja Debóra segir að
rétturinn sé bestur ef hægt er
að búa hann til daginn áður.
Hún mælir með því að bera
hann fram með hrísgrjónum
og nýju snittubrauði. Einnig
býður Lilja Debóra upp á eftirrétt sem er einfaldur en dásamlega bragðgóður.
Krakkarnir í Morranum skemmtu gestum Ísafjarðar í sumar, líkt og fyrri sumur.
Gretti í Menntaskólanum fyrir
nokkrum árum.

Til þess má til gamans geta
að kómedíuleikarinn Elfar

Logi Hannesson var leikstjóri
Morrans fyrstu þrjú Morraárin.

Lúxus pottréttur
600 g lambakjöt innanlæri
0,5 stk paprika gul
0,5 stk paprika græn
0,5 stk paprika rauð
1 stk laukur
17 stk sveppir
20 g smjör
1/4 tsk salt
1/5 tsk pipar
4 msk tómatkraftur
1 1/2 tsk súpukraftur
1/4 dl mjólk
1/4 dl rjómi eða matreiðslu
rjóma
100 g rjómaostur

Skerið kjötið (innanlæri eða
lundir)í bita, grófsaxið paprikurnar og sneiðið lauk og
sveppi. Létt brúnið kjötið í
smjöri, látið það í pott. Látið
grænmetið krauma í smjörinu
þar til meyrt, setjið saman við
kjötið. Hellið mjólk og rjóma
yfir þannig að vel fljóti yfir.
Látið krauma í 10 -20 mín.
Saltið og piprið. Bætið tómatkrafti saman við og súpu
krafti. Bætið rjómaostinum og
látið hann bráðna. Bætið meiri
rjóma í ef sósan verður of
þykk.
Eftirréttur
Ein askja af jarðarberjum
¼ rjómi
3-4 Mars súkkulaði
Hvítur marens botn
Allt skorið niður og blandað
út í þeyttan rjóma. Borið fram
í skál
Ég skora á Bylgju Hrönn
Karlsdóttur og Hilmar Skúla
Hjartarson að vera næstu
Sælkerar vikunnar.

Kvensjúkdómalæknir á Ísafirði
Kristján Sigurðsson, formaður Kiwanisklúbbsins Bása á Ísafirði, afhenti börnum í 1. bekk í GÍ hjálma að gjöf.

Allir 1. bekkingar fá hjálm að gjöf
Kiwanismenn færðu börnum í 1. bekk Grunnskólans á
Ísafirði reiðhjólahjálma að
gjöf á fimmtudag. Er það liður
í átaki Kiwanis og Eimskips
til að stuðla að auknu öryggi
barna landsins á reiðhjólum.
Þetta er í fjórða sinn sem börn
á þessum aldri fá hjálma að

gjöf en í umferðarlögum segir
að börnum yngri en 15 ára sé
skylt að nota hjólreiðahjálm
við hjólreiðar.
Um 14.000 börn um allt
land hafa nú þegar fengið
hjálma og í ár bætast 4500
börn við þann hóp en öllum 1.
bekkingum í grunnskólum

landsins fá þessa gjöf og er
heildarverðmæti verkefnisins
er um 23 milljónir. Að auki fá
börnin fræðsluefni um hvernig eigi að stilla hjálmana rétt.
Mikilvægi verkefnisins sýndi
sig greinilega sumarið 2005
þegar ungur drengur á Ísafirði
skall með höfuðið í jörðina er

hann var við leik á línuskautum. Hjálmurinn sem drengurinn var með brotnaði við
höggið en þí hlaut drengurinn
engan skaða af. Hjálmurinn
var dreift á vegum Kiwanishreyfingarinnar og Eimskips
árið 2004.
– thelma@bb.is

Kristín Jónsdóttir, kvensjúkdómalæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 30.
maí til 2. júní.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli 08
og 16 alla virka dag.

Verslunarrekstur
Til sölu er rekstur verslunarinnar Silfurtorgs á Ísafirði.
Allar upplýsingar veitir Gunnhildur í síma
862 6793.
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Birtir orkureikninga í netbönkum
Allir orkureikningar frá
Orkubúi Vestfjarða birtast í
netbönkum viðskiptavina
frá og með síðasta föstudegi.
Þeir sem hafa aðgang að netbanka geta séð orkureikninga sína þar og prentað þá
út ef þörf er á.
Sigurjón Kr. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs segir að fram til
dagsins í dag hafi þeir sem
eru með bein- eða boðgreiðslur hjá Orkubúinu ekki
fengið reikningana sína, og
því átt erfitt með að fylgjast
með orkunotkun sinni.

Orkubú Vestfjarða.
Með breytingunum vonast Orkubúið til að fleiri notist við bein- eða boðgreiðslur og eru þeir orkukaupendur sem ekki hafa fært
orkureikningana sína í slíkar
greiðslur hvattir til þess að
nýta sér kosti þess.

Utankjörfundar atkvæði ollu
töfum á talningu
Lokatölur í Alþingiskosningunum komu ekki fyrr en
kl. 9 á sunnudagsmorgun
frá Norðvesturkjördæmi.
Tölur úr öðrum kjördæmum
höfðu þá legið fyrir í um tvo
klukkutíma. Sigurjón Rúnar
Rafnsson, formaður kjörstjórnar segir í samtali við
Vísir að tvennt hafi orsakað
tafir á talningunni. Í fyrsta
lagi hafi atkvæði borist mjög
seint af Vestfjörðum eða um
hálf fjögur í nótt. Í öðru lagi
hafi verið óvenju mikið af
utankjörfundaratkvæðum
en langan tíma tekur að
vinna úr þeim.
Að sögn hans voru um
fimmtán prósent atkvæða í
kjördæminu greidd utan
kjörfundar. Sigurjón segir
það ekki vera ráðlegt að telja
á fleiri en einum stað.. „Ég
held að það sé ekki rétt að
telja á einum stað, en það er

Nýr farþegabátur til Ísafjarðar

spurning hvort kjördæmið
eigi að vera eins og það er“,
segir Sigurjón við visir.is
og vísar til þess hve víðfemt
Norðvesturkjördæmi er. Að
hans mati borgar sig ekki
að hafa fleiri en einn talningarstað þar sem það gæti
orsakað rugling.
Á fréttavef Morgunblaðsins kemur fram ekki hafi
verið lokið við að gera upp
kjördeildirnar í kjördæminu
og safna saman kjörgögnum
og þá átti eftir að fljúga til
Reykjavíkur með millilendingu á Bíldudal. Þar er haft
eftir Sigurjóni að misskilningur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefði tafið
talningu um hálftíma. Hann
segir þó að ákaflega vel
hefði gengið að telja atkvæðin þótt úrslitin hefðu
legið seint fyrir.
– thelma@bb.is

Ingólfur ÍS á 36 mílna hraða.
Ingólfur ÍS, nýr bátur Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar var sjósettur í Hafnafirði á föstudag. Hafsteinn Ingólfsson,
annar eigenda Ingólfs, segir bátinn vera hinn glæsilegasta. Báturinn heitir í höfuðið á föður Hafsteins og er smíðaður af Trefjum í Hafnafirði. Hann er 20 tonn og rúmar 29 farþega, af því eru 26 sæti í sal. Hann er sérstakur fyrir
þær sakir að í honum er nýr skrúfubúnaður frá Volvo af gerðinni IPS-500 sem ekki hefur verið settur í bát á Íslandi
áður. Báturinn er tveggja véla og með fjórar skrúfur, sem toga hann áfram, einnig er hægt að stýra bátnum út á
hlið. Þetta gerir það einnig að verkum að báturinn eyðir 30% minni olíu og er mjög gangmikill, eða 37-40 mílur.
Báturinn er útbúinn með 2ja tonna krana sem auðvelda alla vöruflutninga. Sjóferðir eru í eigu Hafsteins Ingólfssonar og Guðrúnar Kristjánsdóttur á Ísafirði. Fyrir eiga þau bátana Guðrúnu Kristjáns, Blika og Blika IV. Sá síðastnefndi, sem er minnsti bátur flotans verður seldur.
– smari@bb.is

Leita leiða til að lækka flutningskostnað til Vestfjarða
Vestfirðir búa við mismunun á flutningskostnaði í samanburði við aðra landshluta,
að því er kemur fram í skýrslu
sem samgönguráðuneytið lét
gera og var birt á föstudag. Í
skýrslunni segir að vandamálið megi rekja beint til ófullkominna vega og vegalengdar
að næstu útflutningshöfn.
Meginhugmyndirnar sem koma
fram í skýrslunni um úrbætur
á vandanum eru að á ákveðn-

um leiðum verði landflutningar styrktir með fjárframlögum, þar til tilteknum vegaframkvæmdum veður lokið,
þ.e. vegi um Ísafjarðardjúp,
um Arnkötludal og milli
Vatnsfjarðar og Bjarkalundar.
Einnig komi til greina að niðurgreiða gjald fyrir vöruflutningabíla í ferjuna Baldur þar
til framkvæmdum lýkur.
Skýrsluhöfundar telja að
sjóflutningar séu ekki hag-

kvæmari en landflutningar
enda þurfi magnið að aukast
verulega til þess að svo verði.
Ef magnið eykst t.d. vegna
aukinna framleiðslu á Vestfjörðum má draga þá ályktun
að sjóflutningar gætu orðið
raunhæfur kostur.
Það voru Einar Jónatansson, iðnaðarverkfræðingur í
Bolungarvík, og Jóhann Guðmundsson, sem unnu skýrsluna fyrir samgönguráðherra,

en jafnframt var settur á fót
samstarfshópur samgönguráðuneytis og sjávarútvegsklasa Vestfjarða sem fjallaði
um málið. Í þeim hópi sitja
Elías Jónatansson, formaður,
Jóhann Guðmundsson, Einar
Valur Kristjánsson, Guðni
Einarsson, Jón Örn Pálsson
og Signý Sigurðardóttir.
Hugmyndirnar eru nú til
meðferðar hjá samgönguráðuneytinu.
– tinna@bb.is

Rennex hf. sameinast 3X Technology
Byggðastofnun hefur selt
eignarhlut sinn í nýsköpunarfyrirtækinu Rennex á Ísafirði. Rennex hefur sérhæft
sig í framleiðslu á renndum
og fræstum íhlutum, bæði
úr plasti og málmi, fyrir
tækjabúnað í matvælaframleiðslu. Það er 3X Techno-

logy sem er kaupandi að hlut
Byggðastofnunar.
Steingrímur Einarsson hjá
Rennex segir að hann muni
einnig selja hlut sinn í fyrirtækinu og mun Rennex sameinast móðurfélaginu 3X Technology. Steingrímur segir að
stofnað verði nýtt félag um

áframhaldandi hönnun og
markaðssetningu fluguveiðihjólana en hann er hönnuður
þeirra. Hann segir að fluguveiðihjólin hafi verið hliðarverkefni Rennex en til standi
að setja fullan kraft í áframhaldandi þróun þeirra.
– smari@bb.is

Rennex mun renna inn í 3X Technology.

