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Framtíðin í sjóstangaveiði útlendinga á
Vestfjörðum er björt
Það logaði glatt í Traðarlandi 24. Mynd: vikari.is.

Traðarland 24 brennt
til kaldra kola
Slökkvilið Bolungarvíkur
kveikti í Traðarlandi 24 í
Bolungarvík á fimmtudag í
síðustu viku og brann húsið til
kaldra kola. „Þetta var timburhús og við vorum búnir að taka
járnin af því svo það brann til
kaldra kola og ekkert er eftir
nema grunnurinn“, segir Ólafur
Benediktsson, slökkviliðsstjóri
í Bolungarvík. Tíu menn frá
slökkviliði Ísafjarðarbæjar voru
bolvískum slökkviliðsmönnum
innan handar og að sögn Ólafs
gekk æfingin ljómandi vel.
„Það er bráðnauðsynlegt fyrir
öll slökkvilið að fá að æfa við
svona aðstæður. Þarna fundum

Torfhildur Torfadóttir
á Ísafirði er næst elsti
Íslendingurinn og sá
eini sem er búsettur á
Vestfjörðum.

við þennan ofboðslega hita sem
er að mæta okkur í útköllum og
gátum æft svokallaða hitareykköfun. Svona æfing er
ómetanleg fyrir okkur.“
Fjöldi manns fylgdist með
æfingunni og voru margir fegnir
að sjá á eftir húsinu. „Nágrannarnir voru fegnir að vera
lausir við húsið enda hafa þeir
haft mikinn ama af því upp á
síðkastið. Það var orðin hálfgerð slysagildra og farið að
fjúka af því ef veður lét illa,
enda húsið orðið gjörsamlega
ónýtt og búið að standa autt í
rúmlega einn og hálfan áratug“,
segir Ólafur.

Fjórðungur
fæddur á
Vestfjörðum

Íbúum fækkaði um
15,4% á einum áratug
Íbúum á Vestfjörðum fækkaði um 1.335, eða 15,4%, á
einum áratug milli áranna
1997 og 2007 samkvæmt tölum úr Upplýsingaveitu sveitarfélaga og fækkaði íbúum í
öllum sveitarfélögum nema
einu. Í Bæjarhreppi fjölgaði
íbúum um 2, voru 100 árið
1997 en í fyrra voru þeir 102.
Mesta fækkunin í íbúum talin, en sú minnsta hlutfallslega,
var í langstærsta sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ. Þar fækkaði
um 440 á tímabilinu, eða 10%.
Tálknfirðingum fækkaði um

37 (11,3%). Í Bolungarvík
fækkaði um 190 manns (17,4%)
og 68 (20,4%) í Reykhólahreppi. Þá fækkaði um 141
(22%) í Strandabyggð og Súðvíkingar voru 63 (22,7%)
færri í fyrra en áratug áður.
Í Vesturbyggð fækkaði um
332 (26,5%) og í Kaldrananeshreppi um 40 (28,2%).
Mesta hlutfallslega fækkunin
varð í minnsta sveitarfélaginu,
Árneshreppi. Þar fækkaði um
26 íbúa á tímabilinu, eða
35,1%.
– halfdan@bb.is

– segir Ómar Már Jónsson, sem að áliðnu sumri lætur af starfi sveitarstjóra Súðavíkurhrepps. Í viðtali
í miðopnu lítur hann yfir farinn veg, metur stöðu og
framtíðarhorfur í Súðavík og rekur ítarlega þær
sviptingar sem orðið hafa varðandi komur útlendra
sjóstangaveiðimanna til Vestfjarða.

Af þeim 33 núlifandi
Íslendingum sem eru 100
ára eða eldri eru átta
fæddir á Vestfjörðum, þó
einungis tveir þeirra séu
enn búsettir fyrir vestan.
Frá þessu er sagt á vefnum langlifi.net. Sú elsta
er Þuríður Samúelsdóttir
sem er 104 ára.
Næst elst er Torfhildur
Torfadóttir sem er 103
ára. Óskar Jensen, Guðrún Jónsdóttir og Rósa
Gísladóttir Blöndal eru
101 árs og Kristján Jónsson, Hólmfríður Guðjónsdóttir og Jóhanna Kristjánsdóttir eru öll 100 ára.
Þess má geta að sú síðastnefnda á einmitt 100 ára
afmæli í síðustu viku.
Eins og áður segir er
allt þetta fólk búsett á höfuðborgarsvæðinu nema
Torfhildur sem býr á Ísafirði og Jóhanna sem býr
á Patreksfirði.
– halfdan@bb.is
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Gistirýmum fjölgar á Vestfjörðum

Bensínstöðvarmálið upplýst

Framboð gistirýma á Vestfjörðum hefur aukist um nærri helming
frá árinu 2000 samkvæmt nýjum tölum Hagstofu um framboð
gistirýmis á hótelum og gistiheimilum. Árið 2000 gat fjórðungurinn hýst 624 ferðamenn í einu, en í fyrra voru 905 rúm í boði og
nemur aukningin 45 prósentum. Fjöldi herbergja hefur einnig aukist, var 283 en er nú 392. Gististöðum fjölgaði mest milli áranna
2001 og 2005, fóru úr 20 í 31, en fækkaði síðan aftur niður í 27.

Lögreglan á Vestfjörðum upplýsti á fimmtudag þjófnaðarmál á Bensínstöðinni á Ísafirði
þaðan sem verulegum fjármunum var stolið aðfaranótt mánudags. Lögreglan handtók
fjóra menn á aldrinum 16 til 18 ára í þágu rannsóknar málsins. Lögreglustjórinn á
Vestfjörðum fór fram á gæsluvarðhald yfir þremur þeirra og var einn úrskurðaður í
gæsluvarðhald til föstudags í síðustu viku. Hafa þeir allir viðurkennt aðild sína að
málinu og var þeim sleppt að loknum yfirheyrslum. Þýfið fannst og hefur verið komið
til skila.

Auka korter við
vistunartímann
ekki lengur í boði
Foreldrum leikskólabarna í Ísafjarðarbæ hefur
hingað til verið boðið upp á
svigrúm með vistunartímann sem nemur 15 mínútum
en frá og með 1. júní verður
það ekki lengur í boði.
„Fyrir því hefur verið löng
hefð hjá Ísafjarðarbæ að
foreldrar hafi 15 mínútur
fyrir utan keyptan vistunartíma, sem hafði verið hugsaður þannig að foreldrar hafi
auka tíma til að koma með
og/eða sækja börnin. T.d.
ef barn er með vistunartímann 8:00-16:00, hafa
foreldrar getað komið með
barnið 7:45 en sótt það þá
kl. 16:00, eða komið með
barnið 8:00 og sótt það
16:15 án þess að greiða
aukalega fyrir það. Í flestum
sveitafélögum er ekki boðið
upp á þessar 15 mínútur,
þar er vistunartíminn barnsins einungis sá tími sem
keyptur er, þannig að ef
barnið er með vistunartím-

ann 8:00-16:00, má það
koma kl. 8:00 og vera sótt
kl. 16:00. Ef þörf er á lengri
vistunartíma geta foreldrar
keypt 30 mínútur og bætt
við“, segir í tilkynningu
leikskólafulltrúa Ísafjarðarbæjar sem send hefur verið
leikskólum sveitarfélagsins.
„Þar sem að ýmis vandkvæði eru farin að skapast
við skipulagningu starfsins
í leikskólanum út af þessum
15 mínútum, verður hætt að
bjóða upp á þær frá og með
1. júní n.k. þá er það keyptur
vistunartími sem gildir, ef
foreldrar þurfa lengri vistunartíma, þarf að kaupa
hann, boðið er upp á að
kaupa 30 mínútur aukalega
og kosta þær 1.420 kr. á
mánuði. Þeir sem telja sig
þurfa að kaupa auka vistunartíma, eru beðnir að hafa
samband leikskólastjóra
sem fyrst“, segir í tilkynningunni.
– thelma@bb.is

Gapandi af undrun
yfir Mugison

Kanadíski rithöfundurinn
og tónlistarýnirinn Cliff
Burns fer offari í lofi sínu á
sóma Súðavíkur, Erni Elíasi
Guðmundssyni, og hljómsveit hans í umfjöllun sem
birtist á vefsíðu rýnisins.
Cliff fór við þriðja mann að
sjá Queens of the stone age
í heimalandi sínu um daginn
og settist með félögum
sínum að sumbli fyrir tónleikana á bar hinu megin
við götuna. Þegar þeir
heyrðu tónlist Mugisons
þustu þeir yfir og fóru inn.
„Ég er glaður að við náðum
upphitunaratriðinu, Mugison, af því að þeir voru
æðislegir. Ótrúlega góðir.
Þeir eru að gera góða hluti í
heimalandi sínu, Íslandi, og
ég get vel séð hvers vegna“,
segir Cliff Burns.
„Þessir gaurar voru sko

ekki bara á tímakaupi (eins
og Trans Am, tríóið sem
hitaði upp fyrir Tool), þeir
unnu sko fyrir kaupinu sínu,
fjandakornið. Og gjörsamlega sigruðu salinn með því
að gefa allt sem þeir áttu.
Að tónleikum loknum sat
söngvari og aðalsprauta
bandsins og áritaði eintök
af plötunni Mugiboogie
(sem er á fóninum í þessum
rituðu orðum)“, segir Cliff.
Hann hvetur lesendur
sína til að kanna tónlist
Mugisons á Youtube
streymisveitunni. „Ég er að
segja ykkur það, við þrír
vorum allir gapandi af
undrun og við myndum
endilega vilja sjá þá spila
fullt sett sem aðalband. Við
myndum glaðir borga fyrir
þau forréttindi.“
– halfdan@bb.is

Gefur til kynna vilja
Alþingis til úrvinnslu
olíuafurða hér á landi
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga styður þingsályktunartillögu sem felst í
undirbúningi þjónustumiðstöðvar vegna olíuleitar á
Drekasvæði. Segir í umsögn
Fjórðungssambandsins að
tillagan lýsi þeim vilja Alþingis að stjórnvöld geri þeim
landssvæðum sem búa og hafa
búið við samdrátt og einhæfni
atvinnulífs að skoða alla
mögulega í atvinnumálum og
byggja á staðarkostum þeirra.
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga telur að stuðningur við tillögunna gefi
einnig til kynna vilja Alþingis

til úrvinnslu afurða úr hráolíu
og/eða gasi hér á landi. Í
markmiðum tillögunnar er
tilgreint að ríkisstjórninni
verði falið að aðstoða sveitarfélögin Langanesbyggð og
Vopnafjarðarhrepp við að
undirbúa og kanna þörf á
þjónustumiðstöð vegna skipa
sem kæmi til með að leita olíu
á Drekasvæði. Finnist olía og
eða gas, þá nýtist aðstaðan til
þjónustu við svæðið.
„Ákaflega mikilvægt er
einnig að stjórnvöld hefjist nú
þegar handa við að undirbúa
þjónustumiðstöð á Vestfjörðum fyrir þjónustu við Austur-

Grænland og reyndar Grænland í heild sinni. Alþingi fól
ríkisstjórninni með þingsályktun vorið 2007 að gera
úttekt á möguleikum slíkrar
miðstöðvar“, segir í umsögn
Fjórðungssambandsins en
eins og greint hefur verið frá
hefur Alþingi ályktað að fela
ríkisstjórninni að gera úttekt
á möguleikum þess að efla
norðanverða Vestfirði sem
miðstöð þjónustu vegna vaxandi fiskveiða við AusturGrænland og skoða sérstaklega þann kost að þjónustumiðstöð og umskipunarhöfn
fyrir siglingar í Norðurhöfum

verði á Vestfjörðum. Haft
verði náið samráð við heimamenn við gerð úttektarinnar.
„Spár um gífurleg umsvif á
og við strendur Grænlands
vegna náma- og olíuvinnslu,
með hliðsjón af staðsetning
Vestfjarða í miðju þess svæðis
sem heimsviðskiptin horfa nú
til, eru hvatning til þess að
Ísland sýni mikið frumkvæði
í þessum efnum. Miklir möguleikar eru einnig á sviði ferðaþjónustu í þessu sambandi“,
segir í umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga.
– thelma@bb.is

Kaupa nýja flotbryggju til Flateyrar

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, Finnur Jónsson, eigandi Bátalands ehf. og Guðmundur M. Kristjánsson
hafnarstjóri. Mynd: Ísafjarðarbær.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og
Finnur Jónsson eigandi Bátalands ehf. undirrituðu samning í síðustu viku milli Hafna
Ísafjarðarbæjar og Bátalands
ehf. vegna kaupa á nýrri flotbryggju á Flateyri. Bryggjan
er framleidd af Marinetek
Finland OY í Helsinki. Hún

er af gerðinni Heavy duty
pontoon M2712HDS, ber
timbur fendera á hliðum og
fyrir enda fjær landi og er
samsett úr fjórum einingum
sem hver um sig er 12 metrar
á lengd með 6 festipollum.
Heildarlengd bryggjunnar er
48 metrar og verður hún tengd
með 20 mm keðjum í 10

steinsteyptar botnfestur ásamt
því að verða tengd landvegg
með sams konar keðjum.
Einnig mun verða 10 metra
langur landgangur úr stáli sem
tengir bryggjuna við land.
Samkvæmt samningum verður bryggjan afhent 1. júní
2008.
Eins og greint hefur verið

frá munu framkvæmdir á
Flateyri á vegum Ísafjarðarbæjar í ár kosta um 40
milljónir króna. Auk flotbryggjunnar má þar nefna nýtt
gámasvæði og flutning hins
fornfræga Svarta pakkhúss á
nýjan stað.
- thelma@bb.is

FIMMTUDAGUR 15. MAÍ 2008

3

Stuðla að auknu öryggi barna í umferðinni
Börnin í fyrsta bekk í Grunnskólanum á Ísafirði fengu reiðhjólahjálma að gjöf á fimmtudag. Gjöfin er liður í
átaki Kiwanis, Flytjanda og Eimskips til að stuðla að auknu öryggi barna landsins á reiðhjólum. Þetta er í
fimmta sinn sem börn á sjöunda aldursári fá hjálm að gjöf en í umferðarlögum segir að börnum yngri en 15
ára sé skylt að nota hjálm við hjólreiðar. Eimskip og Kiwanis framlengdu nýlega samning sinn til næstu
þriggja ára en átaksverkefnið er til þess gert að tryggja að öll sex ára börn eigi hjálm, sem þeim ber að nota
þegar þau fara út að hjóla.Hjálmunum fylgir einnig fræðslubæklingur um mikilvægi hjálma og hvernig eigi að
stilla þá rétt svo þeir veiti sem mest öryggi. Börnin voru að vonum hæstánægð með glaðninginn.

Alsýn vinnur að
fjölgun starfa á
Þingeyri

Soffía, Hrólfur, Ingibjörg og Haukur Vagnsbörn ásamt Herbert Löchel frá Kingfisher Reisen.

Mörg hundruð milljóna
króna samningur til
Bolungarvíkur
Fyrirtækið Kjarnabúð í
Bolungarvík hefur gert mörg
hundruð milljóna króna samning við þýsku ferðaskrifstofuna Kingfischer Reisen um
ferðaþjónustu fyrir sjóstangveiðimenn. Samningurinn var
undirritaður í hádeginu á
föstudag. Hann hljóðar upp á
tæpar 400 milljónir og er til
fimm ára. Kjarnabúð hyggst
ráðast í framkvæmdir og

uppbyggingu fyrir verkefnið
fyrir tæpar 300 milljónir á
næstu þremur árum. Ætlunin
er að byggja um 20 hús og 20
báta til að þjónusta sjóstangveiðimenn á vegum Kingfisher Reisen og verður
heildarveltan því 700 milljónir
króna. Húsin verða í gömlum
burstahúsastíl, með torfþaki
og steinhleðslum en að innan
verða þau nýtískuleg og búin

öllum þægindum fyrir gesti.
Kingfisher Reisen er ein af
stærstu evrópsku ferðaskrifstofum sem sérhæfa sig í ýmis
konar stangveiðiferðum.
Kingfisher Reisen hóf rekstur
árið 1987 og þjónustar milli
7.500 og 8.000 viðskiptavini
á ári sem flestir koma frá
Þýskalandi, Austurríki og
Sviss. Til þessa hafa áfangastaðir Kingfisher verið Noreg-

Teikning af fyrirhugðum framkvæmdum Kjarnabúðar eftir Ómar Smára Kristinsson.

ur, Svíþjóð, Írland, Kanada
og Alaska og nú bætist við
Bolungarvík á Íslandi.
Kjarnabúð ehf. er í eigu
Vagnsbarna frá Bolungarvík.
Haukur, Hrólfur, Soffía og
Ingibjörg Vagnsbörn hafa
verið tengd ferðaþjónustu um
nokkurra ára skeið. Fyrst með
foreldrum sínum við fólksflutninga og þjónustu í tengslum við Læknishúsið á Hesteyri í Jökulfjörðum. Síðar
hófu systurnar Ingibjörg og
Soffía rekstur íbúðagistingar
í Systrablokkinni í Bolungarvík. Haukur rekur gistiheimili
og veitingastaðinn vaXon í
miðbæ Bolungarvíkur og mun
einnig hefja rekstur á 50 tonna
eikarbát í ævintýraferðum í
sumar. Haukur mun auk þess
reka 20 manna farþegabát
ásamt Hrólfi til farþegaflutninga milli Bolungarvíkur,
Jökulfjarða og Hornstranda.
Hrólfur mun ásamt eiginkonu
sinni Irisi Kramer og móður
þeirra Vagnsbarna, Birnu
Pálsdóttur, reka gistingu og
kaffihús í Læknishúsinu á
Hesteyri í sumar.
- thelma@bb.is

Alsýn hefur unnið að
átaksverkefni til uppbyggingar á Þingeyri sem gengur
út á það að fjölga störfum í
bænum og finna tímabundin
störf fyrir þá eru að missa
vinnuna vegna fjögurra
mánaða lokunar Vísis. Innviði verkefnisins gengur út
á bæjarmynd, ferðamál og
atvinnuþróun á staðnum.
Þetta kemur fram í stöðuskýrslu sem Alsýn hefur lagt
fyrir atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar en þar sem hún
inniheldur viðkvæmar upplýsingar um verkefni verður
skýrslan ekki gerð opinber
til birtingar í heild sinni.
Meðal annarra verkefna
Alsýnar má nefna að unnið
er að aukinni orkuöflun fyrir
Ísafjarðarbæ og nágrenni.
Alsýn hefur komið að
uppbyggingu fyrirtækisins
Murr og er vonast til að sú
starfsemi geti komist af stað
eftir miðjan júní. Einnig
hefur fyrirtækið unnið í því
að aðstoða frumkvöðla við
að komast af stað með sín
verkefni með því að veita
tæknilega og almenna ráð-

gjöf. Fast var ýtt á eftir því
að fá störf hjá Siglingamálastofnun vestur, þó án árangurs. Unnið hefur verið að
því að bæta heimasíðu
fyrirtækisins til að auka
aðgengi fólks að upplýsingum og tækifærum til atvinnusköpunar í Ísafjarðarbæ. Þó nokkur verkefni sem
unnið er að eru þess eðlis
að hlutaðeigendur kæra sig
ekki um opinbera umfjöllun
á þessu stigi og þar við situr.
Í haust gerði Ísafjarðarbær samning við Alsýn um
að fyrirtækið stjórnaði atvinnuátaki í Ísafjarðarbæ.
Forsaga málsins er sú að í
byrjun sumars var lögð fram
hjá atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar tillaga um átak
til atvinnusköpunar í sveitarfélaginu. Verkefnið gengur út á að halda námskeið
um stofnun fyrirtækja og
rekstur og gera það aðgengilegra að stofna fyrirtæki og
afla hlutafjár. Markmiðið er
að skapa 50 ný störf á
tveimur árum.
– thelma@bb.is

Veiðimenn
ráðnir til refaog minkaveiða
Um tugur veiðimanna
sótti um starf við refa- og
minkaeyðingu fyrir sumarið
hjá Ísafjarðabæ. Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að Jónas
Helgason verði ráðinn til
minkaveiða í Snæfjallahreppi hinum forna, umhverfis æðarvarp í Æðey.
Enginn sótti um minkavinnslu sunnan Ísafjarðardjúps og leggur nefndin til
að starfsmanni nefndarinnar
verði falið að fá veiðimann
á svæðið. Þá leggur nefndin
til að eftirtaldir aðilar verði
ráðnir til refaveiða á viðkomandi svæðum:
Auðkúluhreppur hinn
forni að Lokinhamradal:
Finnbogi J. Jónasson Ísafirði.

Þingeyrarhreppur hinn
forni: Engin umsókn barst.
Mýrarhreppur hinn forni
frá Lambadal að Botnsá:
Ísleifur B. Aðalsteinsson
Þingeyri.
Mýrarhreppur hinn forni,
frá Hrafnaskálanúp að
Lambadal: Kristján Einarsson, Flateyri.
Önundarfjörður: Kristján
Einarsson, Flateyri.
Súgandafjörður: Björn
Bergsson og Kári Bergsson,
Ísafirði.
Skutulsfjörður: Guðmundur Valdimarsson og
Valur Richter, Ísafirði.
Gamli Grunnavíkurhreppur austan friðlands, umhverfis æðarvarp í Reykjafirði:
Ragnar Jakobsson, Bolungarvík.
– thelma@bb.is
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Dr. Þorleifur Ágústsson við búnaðinn.

Nýr kvikmyndabúnaður nýtist til
rannsókna og gleður súðvísk börn
Nýr kvikmyndabúnaður
Matís á Ísafirði mun nýtast
vel í rannsóknir á atferli eldisfiska og að líkindum gleðja
grunnskólabörn í Súðavík í
leiðinni. Dr. Þorleifur Ágústsson, verkefnisstjóri Matís á
Ísafirði, segir að búnaðurinn
bjóði upp á gríðarlega möguleika og bæti miklu við þá

rannsóknaraðstöðu sem til
staðar er. Búnaðurinn var
keyptur í samstarfi við Hafrannsóknarstofnun og þorskeldisfyrirtækið Álfsfell ehf.,
en Rannís veitti styrk til kaupanna.
„Nú erum við til dæmis að
stýra Evrópuverkefni þar sem
skoðað er hvernig ljósabún-

aður getur seinkað kynþroska
þorsks í eldiskvíum og aukið
vaxtarhraða. Þær upplýsingar
sem við söfnum með aðstoð
myndavélanna ættu að bæta
heilmiklu við þá líffræðilegu
og erfðafræðilegu þætti sem
við þekkjum nú þegar. Það er
til dæmis vitað að fiskur sem
alinn er upp í kvíum hegðar

sér öðruvísi en fiskur sem er
veiddur og settur í kví en nú
gefst okkur tækifæri til að skoða
það betur“, segir Þorleifur.
Myndavélarnar eru þráðlausar og er stýrt úr landi. Þá
er gert ráð fyrir því að börn í
Grunnskólanum í Súðavík
geti fylgst með fiskunum á
sjónvarpsskjá í skólanum.

Tveir nýir bátar í flota Bolvíkinga
Tveir nýir bátar hafa bæst í
flota Bolvíkingar, annars vegar farþegabáturinn Bjarnarnes
sem er í eigu Sigurðar Hjartarsonar og Einar Hálfdáns ÍS.

Bjarnarnes er af gerðinni Sómi
990, rúmar 20 farþega og er
með 500 hestafla vél. Báturinn
var smíðaður í Bátasmiðju
Guðmundar í Hafnarfirði.

Bjarnarnes.
„Þess má geta að við höfum
nú á árunum frá 2006 smíðað
21 bát í sjóstöngina í Súðavík,
Tálknafjörð og Bíldudal sem
eru vissulega túristabátar,
þessi bátur er fyrsti báturinn
sem við smíðum sem er eingöngu farþegabátur“, segir Óskar Guðmundsson hjá Bátasmiðju Guðmundar.
Einar Hálfdáns er af gerðinni Cleopatra 31 og er smíðaður árið 2005 en báturinn
hét fyrst Sóla HF og nú síðast
Hamravík. Það var hinn margreyndi aflakóngur Guðmundur Einarsson og sonur hans
sem sigldu bátnum vestur en
þeir ætla að róa honum saman
í sumar.
– thelma@bb.is
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Sérstaða Hornstranda er einstök

Jón Björnsson er nýráðinn
í starf sérfræðings í málefnum
Hornstrandafriðlands ásamt
uppbyggingu og rekstri svokallaðri Hornstrandastofu. Í
tvo áratugi hefur Jón þvælst
um víkurnar og firðina á
tveimur jafnfljótum og þekkir
því svæðið ansi vel. Mörg undanfarin ár hefur Jón verið landvörður í friðlandinu þó hann
geri lítið úr starftitlinum vörður. Landvörður á fyrst og
fremst að mati Jóns að þjónusta landeigendur, ferðamenn
og náttúru friðlandsins og
veita upplýsingar en ekki að
vera einhverskonar lögga. En
hvert er markmiðið með Hornstrandastofu?
„Markmiðið er að efla starfið inni á friðlandinu sjálfu yfir
sumartímann og efla samstarf
við landeigendur, ferðaþjónustuaðila, náttúruvísindamenn og sveitarfélagið. Fljótlega verður hafist handa við
að koma á legg Hornstrandastofu þar sem verður sýning,
upplýsingaveita og einskonar
fræðasetur um svæðið. Sýningin sjálf verður ekki minjasýning heldur á fólk að geta
komið þangað og fengið nasaþef af Hornströndum, náttúru
þeirra og sögu. Þetta er jafnt
fyrir þá sem eru á leiðinni á
Hornstrandir og þá sem eru
ekki á leiðinni en vilja samt
fræðast um friðlandið. Sýningar sem þessi er gagnvirkar
og tölvutæknin spilar stóra
rullu og þær eiga að höfða til
allra skynfæra. Við erum að
leita að húsnæði undir sýninguna en ætlum að gefa okkur
smá tíma í þetta. Bæði þurfum
við sýningarsal og starfsaðstöðu starfsmanns Hornstrandastofu og húsnæðið verður á
Ísafirði. Við veltum því vandlega fyrir okkur hvort við ættum að vera annarsstaðar en
ástæða þess að við teljum best
að vera á Ísafirði er sú að vera
nálægt ferðamönnunum sem
eru að fara til Hornstranda.
Þetta á að vera staður sem
fólk getur heimsótt með litlum
fyrirvara og þarf ekki að gera
sér ferð og getur jafnvel litið
inn áður en það fer í bátinn.“

Sýningin tilbúin
á næsta ári
„Við munum fá hönnuði til
að hanna sýninguna og setja
hana upp og höfum fengið fjármagn til þess. Ef allt gengur
eftir þá gæti hún verið tilbúin
fyrri hluta næsta árs. En starfstöðin verður tekinn til starfa
strax í haust. Það er gert ráð
fyrir einu og hálfu stöðugildi,
heilt starf sérfræðings og hálf
staða sumarstarfsfólks til að
sinna sýningunni og landvörslu í friðlandinu.
Hugsunin er að sú að við
horfum á þetta Hornstrandaverkefni sem samfélagslegt
verkefni en ekki bara eitthvað
sem er eingöngu á hendi opinberra aðila. Friðlandið er á
ábyrgð okkar allra sem hér bú-

um. Því þurfa sem flestir að
koma að því með einum eða
öðrum hætti og þá ekki síst
landeigendur.“

Verðum að
fara varlega
– Hvað er svona sérstakt
við Hornstrandir sem verðskuldar þessa athygli?
„Hornstrandir eru mjög sérstakt svæði. Þær hafa verið án
búsetu í áratugi og álag af
mannavöldum í algjöru lágmarki. Að svona stórt svæði
nálægt sjó fái að vera í friði er
einsdæmi ekki bara á Íslandi,
heldur á heimsvísu. Ekki hefur
verið nein beit á svæðinu í
langan tíma og gróðurfar hefur
tekið verulega við sér. Það
hefur orðið mikil framþróun í
framvindu gróðursamfélaga
og er gróskan og fróðurframleiðni mjög mikil og við erum
að sjá framvindu sem finnst
vart annars staðar á Íslandi.
Hornstrandir eru á mörkum
túndrunnar og við sjáum sömu
ferla og eiga sér stað á skilgreindum heimskautasvæðum. Þetta sést ekki víðar á á
Íslandi nema kannski á hluta
Melrakkasléttu og á hálendissvæðum, ekki síst Þjórsárverum. Ég segi stundum í gamni
að ef við viljum sjá hvernig
Ísland leit út áður en það
byggðist þá eru Hornstrandirnar kjörinn vettvangur. Þessi
friðun og náttúrufegurðin sem
er óumdeilanleg eru ástæður
þess svæðið er svona verðmætt.“
Við verðum að fara varlega
með svæðið. Forðast t.d að
flytja inn nýjar plöntutegundir. Sumar tegundir gætu haft
verulega slæm áhrif og náð
samkeppnisforskoti á aðrar
plöntur, s.s. lúpínan sem menn
hafa þó stolist til flytja inn.
Eins eigum við að forðast að
sá grasfræjum og nota áburð
heldur eigum við að leyfa náttúrunni að halda áfram sinni
framþróun. Öll inngrip af
okkar hálfu geta haft áhrif á
framvinduna og um leið sérstöðu Hornstranda.

Landeigendur
eru meðvitaðir
– En er ekki erfitt að segja
við eigendur jarða að þeir
megi ekki nota áburð eða sá
grasfræjum?
„Ég held að langstærsti hluti
landeigenda sé mjög meðvitaður um svæðið og meðvitaður um náttúruna og hvað er að
gerast í henni. Við erum að
nota svæðið í fáeinar vikur á
ári og það er vert að spyrja sig
hver mikil og ásættanleg áhrif
við megum hafa á náttúruna
og umhverfi svæðisins fyrir
þetta litla notkun. Ef sumarhúsaeigandi vill slá heilan fótboltavöll sem hann ætlar að
nota í tvær vikur á sumri, er
það eðlilegt? Getur hann breytt
vistkerfinu algjörlega fyrir

Jón Björnsson landvörður að störfum í Hrafnsfirði 29. maí á síðasta ári.
tveggja vikna notkun á ári? unni eða teljum okkur svo gönguleiðum og þess háttar. verði sem löggur og friðland
Þetta er spurningin sem við langt yfir hana hafna að við Skoðanakönnun sem var gerð sem þjófnað.“
– Gekk ríkið fram með ofstöndum frammi fyrir. Hvort þurfum ekki ráð hennar leng- meðal ferðamanna á Hornströndum 2002 sýndi að það forsi?
það sé eðlilegt að leikjaþörf ur?“
– Þú ert búinn að vera á ár voru 70 prósent ferðamanna
okkar örfáa daga á ári eigi að
„Það var tiltölulega fámenngjörbreyta og bylta heilu flandri í friðlandinu í tuttugu á því að við ættum að halda ur hópur sem vann við friðár. Hefur fugli fækkað vegna svæðinu eins og það er og lýsingar á þeim árum og það
vistkerfi?
gera ekki neitt.“
Langstærsti hluti landeig- tófu?
voru aðrar skoðanir ríkjandi
„Sannarlega fækkar fugli
– Er það markmið að fjölga og menn gengu harðar fram
enda er meðvitaður um þetta
og margir hafa samband við þar sem mikið er af tófu og ferðamönnum sem fara til og höfðu minna samráð. Til
mig ef þeir vilja örva gróður í það er eðlilegt. Jafnframt bælir Hornstranda?
dæmis mættu tveir menn og
kringum hús sín eða laga til í fuglinn sig meira og menn
„Það er ekki markmið Horn- skelltu niður kamri við hliðina
kringum nýbyggingar. Þegar verða minna varir við hann. strandastofu sem slíkrar og á sumarhúsi og merktu blettmaður er búinn að spjalla við Eitt sem kemur iðulega upp í það getur aldrei verið mark- inn sem tjaldsvæði án þess að
þá í stuttan tíma þá erum við þessari umræðu er þegar fólk mið ríkisins að fjölga ferða- hafa nokkurt samráð um slíkt.
yfirleitt sammála um að það segir að það verði ekki vart mönnum inn á einkalönd Auðvitað hleypir slíkt illu
borgi sig ekki að vera með við fugl. Fólk er yfirleitt að fólks. Það er hinsvegar hlut- blóði í fólk en svona lagað
utanaðkomandi inngrip held- koma frekar seint á sumrin verk Hornstrandastofu að bregð- látum við ekki gerast í dag.“
ur gefa landinu kost á að þegar fuglinn er komin með ast við ef ferðamönnum fjölg- Hins vegar þarf að endurskoða
unga og lætur lítið fara fyrir ar.“
vinna.“
verndarhugtakið og því fylgir
sér. En vissulega drepur tófan
einnig kostir. Hvað byggingar
fugl
en
það
má
ekki
gleyma
og landnot varðar heyrir sá
Genetískt
Stækkun ekki
því að hann gerði það í tugi
málaflokkur undir sveitafélög
hatur á tófunni
innan seilingar
alda án þess að það dræpi
og aðalskipulög þeirra. Umfuglalíf á Íslandi.
hverfisstofnun er aðeins um– Umdeildasta tegund frið– Verður friðlandið stækk- sagnaraðili en getur hvorki
landsins er nú blessuð tófan...
að?
bannað né leyft fólki að byggja
Fáir ferðamenn
„Það er ágætt að benda á
„Það hefur verið í umræð- eða breyta húsum. Hinsvegar
það að friðun tófunnar var
unni en það er að stórum hluta er á hendi stofnunarinnar að
– Hvernig sérð þú framtíð á hendi og með samþykki
ekki inni í friðlýsingunni. Hún
fylgjast með náttúrufari og
var friðuð seinna með sérstök- friðlandsins?
landeigenda. Eins og staðan sérstöðu svæða og grípa til
„Friðlandið er rúmlega er í dag þá er það ekki innan
um lögum. Tófan er búin að
aðgerða sem draga úr raski af
vera á Hornströndum í tugi þrjátíu ára og það hefur sára- seilingar. Menn eru hræddir
manna völdum. Setjum sem
alda og löngu áður en land var lítið breyst í sjálfri stýringu við friðlönd og eru hræddir dæmi að landeigandi gróðurnumið. Hún sveiflaðist með friðlandsins á þessum tíma. við orðið hugtakið vernd. setti í stóran hluta lands síns
vistkerfinu í sátt við það. Það Ennþá koma fáir ferðamenn Margir telja að með því sé spánarkerfil. Kerfillinn spyr
er gaman að fylgjast með inn á svæðið og þjónustu við verið að taka eitthvað af fólki. ekki um landamæri og sáir
Íslendingum fjargviðrast út í þá er í lágmarki. Það er enginn Hinsvegar hefur orðið mjög sér einnig í annarra lönd. Við
þetta eina upprunalega land- skynsemi í því að hið opinbera mikil breyting á verndarhugslíku yrði brugðist innan friðspendýr á sama tíma og Afr- haldi úti kostnaðarsamri þjón- takinu síðustu árin. Í dag er lands með sátt við landeigíkubúar í sinni fátækt eru að ustu við fáa ferðamenn. Þar samstarf og samvinna við anda. Þannig getur verndi
friða heilu landsvæðin til að sem þjónusta er til staðar er landeigendur og landnotendur sannarlega orðið til góðs og
framvinda náttúrufars og hún rekin af einkaaðilum sem miklu meira í umræðunni.“
tryggt rétt annarra landeigdýralífs svo það fái að þróast er jákvætt. Á meðan ferða– Það er kergja meðal ein- enda, ferðamanna o.s.frv. Í
óáreitt. Ég held að við séum mönnum fjölgar ekki þá verð- hverra landeigenda út af friðdag er vernd því fyrst og
með genetískt hatur á refnum. ur sáralítið gert. Ef það yrði lýsingunni
fremst samkomulag og sátt
En það verður að fylgjast vel gríðarleg fjölgun ferðamanna
„Já, ég held að menn hafi manna um náttúrunotkun og
með fjölda refs en hvort við þá þyrftum við grípa til að- gengið fram með ákveðnu of- framtíð landssvæða, hvort
eigum að stjórna stofninum gerða til að vernda vistkerfin forsi árið 1975 þegar Horn- sem um einkalönd eða almenner erfitt að segja. En það er og forðast of mikið álag á þau. strandir voru friðlýstar. Þá inga er að ræða.
líka hægt að spyrja hvort við Það yrði þá gert með þjón- voru allt önnur viðhorf ríkj– smari@bb.is
séum hætt að treysta náttúr- ustutjaldsvæðum, stýringu á andi og menn horfðu á land-
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Ma
ður á áttræðisaldri féll í sjóinn
Maður

Forleikur fyri AcoAlone
Sýning á einleikjum verður frumsýnd á Ísafirði á vegum Litla
leikklúbbsins á morgun, 16. maí. Sýningin kallast Forleikur og
er einmitt hugsuð sem forleikur fyrir einleikjahátíðina Act
alone sem fer fram í fimmta sinn dagana 2.-6. júlí á Ísafirði.
Æfingar eru hafnar á fjórum einleikjum áhugamanna. Það er
kómedíuleikarinn og framkvæmdastjóri Act alone sem leikstýrir einleikurunum. Forleikur verður nánar auglýstur síðar.

Maður á áttræðisaldri féll útbyrðis af báti í höfninni á Suðureyri í síðustu viku. Maðurinn, sem var
einn um borð, náði að halda sér í landfestar
bátsins en komst ekki upp af sjálfsdáðum. Hann
telur að hann hafi verið í sjónum í um korter.
Maðurinn var kaldur þegar sjúkrabíll náði í hann
og flutti hann á sjúkrahús til umönnunar.

Ritstjórnargrein

Endirinn skyldi
í upphafi skoða
Með tilkomu Hvalfjarðarganganna var tími Akraborgarinnar
á enda runninn. Þótt eflaust hafi margir saknað ferjunnar, sem
verið hafði lífæð Skagamanna við höfuðborgina árum saman
og óteljandi minningar voru tengdar, var hennar ekki lengur
þörf. Þarna var rétt að málum staðið. Þá fyrst þegar tryggt var
að hagkvæmari og í alla staði hentugri ferðamáti var fyrir
hendi voru skipaferðirnar aflagðar. Engum kom til hugar að
leggja Akraborginni um leið og jarðgöngin komust á teikniborðið.
Segja má að mótmæli trukkabílstjóra á höfuðborgarsvæðinu,
gegn háu eldneytisverði og skikkan til að hlíta lögbundnum
hvíldartíma, hafi óbeint dregið fram í dagsljósið hvílík afglöp
það voru að leggja niður flutninga á sjó þar sem á þeim tíma
var vitað að vegakerfið var á engan hátt í stakk búið til að
standast það álag, sem slíkum breytingum fylgdi. Einbreiðu
brýrnar og mjóu vegirnir með veiku vegkantana, sem enn eru
að bresta undan síauknum þunga bifreiða með aftanívagna;
allt er þetta enn til staðar þótt sitthvað hafi færst í betra horf.
Horft til Hvalfjarðarins var fyrirhyggjunni ekki fyrir að fara í
ofurkappinu við að koma Skipaútgerðinni fyrir kattarnef.
Næsta víst er að mönnum er fyrir löngu ljóst að smávegis
,,meðlag“ með strandsiglingum, meðan unnið væri að brýnustu
úrbótum á vegakerfinu, hefði borgað sig fjárhagslega.
Breiðafjarðarferjan hefur um langt árabil verið íbúum á
sunnanverðum Vestfjörðum ómetanleg samgöngubót. Í gildandi samningi milli rekstraraðila ferjunnar og Vegagerðarinnar
er gert ráð fyrir að dregið verði úr framlögum hins opinbera
samhliða bættum samgöngum á landi og ferðum fækkað jafnhliða. Í dag er staðan sú að niðurskurður rekstarframlagsins
hefur gengið eftir áætlun en hið sama verður ekki sagt um
vegaframkvæmdirnar.
BB leggur það til málsins að sinni að hið sama verði uppi á
teningnum og var með Akraborgina á sínum tíma: Breiðafjarðarferjunni Baldri verði ekki lagt eða ferðum hennar fækkað
fyrr en heilsárssamgöngur á landi hafa verið tryggðar við suðurhluta Vestfjarða. Það hlýtur að teljast sanngjörn krafa.
Opinberlega er ekki vitað til að stjórnvöld hafi gefist upp á
yfirlýstri stefnu um að viðhalda byggð í landinu utan þéttbýliskjarnans á suðurhorninu. Því má ætla að byggðakjarnarnir,
sem ætlunin er að efla á tilteknum stöðum á landsbyggðinni,
séu enn helstu tromp ríkisstjórnarinnar. Vaxtasamningarnir
margrómuðu, sem skálað var fyrir á sínum tíma með brosi á
vör mót blikkandi myndvélum, eru fyrir löngu rykfallnir í
skrifborðsskúffum ráðuneytanna. Engum ofsögnum fer af
notagildi þeirra húsgagna.
Samgöngur eru einn megin pósta þess að landsbyggðin
haldi velli.
Þær ber að bæta, ekki rýra.
s.h.

Á þessum degi fyrir 35 árum

26 Skemmtiferðaskip
Erlend skemmtiferðaskip leggja leið sína til Íslands í sífellt
ríkara mæli. Í sumar hafa verið boðaðar komur skemmtiferðaskipa
26 sinnum en í fyrra sumar komu þau alls 23 sinnum. Mörg þeirra
skipa, sem hingað koma, hafa hér viðkomu tvisvar og þrisvar
sinnum og hafa sum komið mörg ár í röð. Ferðaskrifstofa Zoëga
mun alls taka á móti 21 skipi í sumar og þegar hafa átta skip boðað
komu sína til Íslands á árinu 1974, sem að öllum líkindum verður
metát í komu skemmtiferðaskipa og ekki nóg með það, því heyrst
hefur að til greina komi, að stærsta og nýjasta skemmtiferðaskip
heims Queen Elizabeth 2, komi hingað þá. „Jú það er alveg rétt
við höfum verið í sambandið við Gunard skipafélagið í Englandi
með það fyrir augum að Queen Elizabeth2. hafi hér viðkomu á
næsta ári,“ sagði Geir H. Zoëga, ferðaskrifstofustjóri í viðtalið
við Morgunblaðið í gær. „Þeir hjá Gunard hafa ekki enn gefið
okkur svar en sem stendur teljum við nokkrar horfur á að úr verði,
meðal annars vegna þess að þeir eru byrjaðir að senda þetta
stærsta farþegaskip heimsins á norðlægar slóðir. Til dæmis hefur
verið boðið koma skipsins til Noregs í sumar“, sagði hann.

Ísafjarðarbær hefur nú þegar hafið vinnu við skolp- og vatnslagnir á lóðinni.

Nýjar bensínstöðvar opna í júní
Framkvæmdir við nýja bensínstöð Olís á Ísafirði hefjast í
þessari viku. Aðspurður um
málið segir Ingvar Stefánsson,
forstöðumaður framkvæmdadeildar Olís, að opnunardagsetning hafi ekki verið ákveð-

in, en opnað verði einhvern
tímann í næsta mánuði. „Við
erum ekki alveg búnir að
ganga frá samningum við
verktaka en vonumst til að
klára það á næstu dögum“,
segir Ingvar. Á sama tíma

ætlar Olís að byggja nýja bensínstöð í Bolungarvík og má
gera ráð fyrir að hún verði
opnuð á svipuðum tíma. „Við
reynum að gera þetta samhliða.“
Fyrir eru tvær bensínstöðvar á Ísafirði, við Hafnarstræti

og á Skeiði, og ein bensínstöð
í Bolungarvík. Þær stöðvar
sem Olís hyggst koma upp í
bæjunum tveimur verða sjálfsafgreiðslustöðvar og verður
ekki hægt að versla þar neitt
annað en bensín og olíu.

KNH bauð lægst í snjóflóðavarnargerð
KNH bauð lægst í gerð
snjóvarnargarða á Bíldudal
og hefur bæjarráð Vesturbyggðar lagt til að tilboðinu
verði tekið. Tilboð KNH
hljóðaði upp 165.619.900
krónur en kostnaðaráætlun
nemur 162.203.600 krón-

um. Verkið felur í sér að hlaða
og fylla í leiðigarð og grafa
rennu norðan hans, færa læk
sem nú rennur til suðurs úr
Búðargili í farveg í sjóflóðarásinni og í ræsum gegnum
Tjarnarbraut og Lönguhlíð og
leggja vegarslóða meðfram

fláafæti leiðigarðs.
Einnig felst verkið í landmótun og yfirborðsfrágangi
svo sem tjörnum, stígum,
göngubrú, bílastæði, girðingu
á brún brattasta hluta leiðigarðs, sáningu og plöntun.
Verktaki skal leggja til allt

efni vegna þessara framkvæmda, nema netgrindur.
Verkinu skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 1. ágúst
2009. Síðustu sáningu og
áburðargjöf skal þó lokið
eigi síðar en 1. ágúst 2010.
– thelma@bb.is

Verklokum við Strandaveg frestað?
Sveitarstjórn Kaldrananeshrepps hefur mótmælt harðlega mögulegri seinkun á vegagerð á 4 km kafla á Strandavegi. Forsaga málsins er sú að
tilboð í vegagerð á Strandavegi (643) frá Geirmundarstaðaveg að Hálsgötu voru
opnuð og Skagfirskir verktakar ehf. voru lægstbjóðendur. Í
auglýsingu voru verklok kynnt
1. október 2008. Samkvæmt
upplýsingum frá Vegagerðinni sendi stofnunin út bréf til
bjóðenda fyrir opnun tilboða,

þess efnis að mögulegt væri
að fresta verklokum fram á
mitt ár 2009. Að sögn Vegagerðar er ástæðan sú að mikið
er um að verk á svæðinu eigi
að klárast í haust. Á fréttavefnum strandir.is er bent á
að vegagerð milli Hólmavíkur
og Drangsnes hefur verið skilgreind sem sérstakt flýtiverkefni og mótvægisaðgerð samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar.
Ekki er ljóst hvenær 2,5 km
kaflinn sem enn stendur eftir

á Strandavegi að Djúpvegi
verður boðinn út. Verið er að
skoða með nýja brú á Staðará
og er ekki búið að ganga frá
því máli. Heimamönnum þykir mörgum merkilegt í meira
lagi að vegagerðinni á þessu
flýtiverkefni skuli vera skipt í
tvö verkefni og telja ólíklegt
að það sé hagkvæmt gagnvart
útboðunum, að því er segir á
strandir.is.
„Áratugur er síðan allir nálægir þéttbýlisstaðir á Vestfjörðum voru tengdir sín á

milli með bundnu slitlagi,
nema Hólmavík og Drangsnes
á Ströndum. Þetta var á sínum
tíma sérstakt áhersluverkefni
hjá Fjórðungssambandi Vestfjarða og skilaði sú barátta
árangri alls staðar nema á
Ströndum. Milli þorpanna
sem bæði standa við Steingrímsfjörð eru rúmlega 30 km,
vegurinn liggur með sjó alla
leið og engin sérstök vandkvæði eru við vegagerð á
svæðinu“, segir á strandir.is.
– thelma@bb.is
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Sextíu ár frá komu Ísborgar

Leyniskjöl brátt flutt vestur

Sextíu ár voru liðin í síðustu viku frá því að hið
fornfræga skip Ísborg ÍS-250 kom fyrst í heimahöfn á Ísafirði. Á vefnum 123.is/skipamyndir er
haft eftir Hafliða Óskarssyni, sérlegum áhugamanni um sögu nýsköpunartogaranna, að togarinn hafi verið smíðaður í Beverley, og hann síðan
kláraður í Hull á Englandi.

1300 hillumetrar af skjölum sem einkum snúa að utanríkismálum
Íslands frá miðri 20. öld, verða flutt til Ísafjarðar, fljótlega eftir mánaðamót. Þau verða flokkuð þar í gömlu frystihúsi, þar sem áður var
Íshúsfélag Ísfirðinga. Undirbúningur hússins, sem er 600 fermetrar að
stærð, gengur vel. Fjórir starfsmenn verða ráðnir til að fara yfir
skjölin. Flutningur skjalanna vestur var meðal tillagna svonefndrar
Vestfjarðanefndar um leiðir til að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum.

Býður bæjarstjórn í kaffi í ráðuneytinu til að eyða misskilningi
Iðnaðarráðherra hefur gefið
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skýr svör um uppbyggingu
raforku- og gangaflutningskerfi til bæjarfélagsins á næstu
árum, en eins og sagt var frá
óskaði bæjarstjórn eftir svörum um málið í ályktun sem
samþykkt var í apríl. Í svörum
ráðherrans kemur fram að um
misskilning bæjarstjórnar sé
að ræða, uppbygging þessara
kerfa sé alls ekki á herðum ráðuneytisins. „Landsnet hf. sér
um uppbyggingu flutningskerfis raforku, en forræði á
Landsneti er að stærstum hluta
í höndum orkufyrirtækja sem
heyra undir fjármálaráðuneytið. Samgönguráðuneytið fer
með uppbyggingu gagnaflutninga af hálfu ríkisins“, segir í
svörunum.
„Iðnaðarráðherrann hefur

hins vegar skýra stefnu í raforkumálum Vestfirðinga. Iðnaðarráðuneytið benti með
rækilegum hætti í raforkuskýrslu
sem ráðherra lagði fram á Alþingi sl. haust hversu afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum er ótryggt – og óviðunandi. Ráðherra hefur mörgum sinnum vakið máls á þessu
á Alþingi, og með öðrum hætti
opinberlega, og sérstaklega
rætt á Alþingi að ekki sé viðunandi, né í anda jafnræðis,
að gagnaflutningar og raforkumál á Vestfjörðum séu með
þeim hætti, að við núverandi
aðstæður er erfitt að koma upp
nýjum atvinnugreinum einsog
t.d. gagnaverum.“
„Vekur raunar furðu að bæjarstjórn Ísafjarðar hafi ekki
fylgst með þeim umræðum
þar sem þær varða jafnþýð-

Össur Skarphéðinsson.
ingarmikla hagsmuni byggðarlagsins. Ef verða mætti til
að eyða misskilningi og upplýsa bæjarstjórnina um stefnu
ráðherrans varðandi uppbyggingu raforkukerfis á Vestfjörðum er ráðherrann tilbúinn
að koma til fundar við bæjarstjórnina, eða bjóða henni í
kaffi í ráðuneytinu“, segir í

Birna Lárusdóttir.
svarbréfi Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra.
Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
lítur ekki svo á að misskilnings gæti hjá stjórninni með
það hvaða ráðuneyti fara með
dreifingu raforku og uppbyggingu gagnaflutninga fyrir
hönd ríkisins, eins og Össur

Skarphéðinsson iðnaðarráðherra segir í svörum sínum
við ályktun bæjarstjórnar.
„Þetta eru mál sem varða
byggðasjónamið og við sendum þetta til hans sem ráðherra
byggðamála. Við erum meðvituð um að gagnaflutningar
eru á könnu samgönguráðuneytisins. Ráðherrann hefur
verið mjög áfram um þessi
mál og okkur fannst ekki
óeðlilegt að þessi ályktun færi
til hans“, segir Birna.
Aðspurð hvort ákveðinnar
hæðni hafi ekki gætt í bréfi
ráðherra, og þá sérstaklega í
niðurlaginu, segir Birna: „Mér
fannst kveða við mjög nýstárlegan tón í þessu bréfi og niðurlagið var einkar athyglisvert. Ég hef ekki á þeim 10
árum sem ég hef starfað í
sveitarstjórn fengið bréf á

bréfsefni nokkurs ráðuneytis
þar sem kveður við þennan
tón.“
„Það er hverjum manni ljóst
að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur verið mjög vakandi yfir
þróun mála í dreifingu raforku
og afhendingaröryggi á svæðinu og í fjórðungnum. Auðvitað vitum við hug ráðherra í
þessu máli, en góð vísa er
aldrei of oft kveðin og við
væntum þess að ráðherra muni
hér eftir sem hingað til fylgja
okkur að málum. Honum er
hér með boðið í kaffisamsæti
með bæjarstjórn til að ræða
þessi mikilvægu mál“, segir
Birna, en Össur Skarphéðinsson hafði í bréfi sínu lýst sig
tilbúinn til að koma til fundar
við bæjarstjórn, eða bjóða
henni í kaffi í ráðuneytinu.
– halfdan@bb.is

Verður Ísafjarðarhöfn neyðarhöfn fyrir nauðstödd skip?
Starfshópur skipaður af
samgönguráðherra hefur lagt
til að Ísafjarðarhöfn verði
meðal neyðarhafna landsins.
Jafnframt verði skipaafdrep
m.a. að finna í Ísafjarðardjúpi
og í Dýrafirði. Starfshópurinn
hefur frá árinu 2006 unnið að
tillögu að áætlun um neyðarhafnir og skipaafdrep á skýldum hafsvæðum við strendur
Íslands til að stuðla að slysaog mengunarvörnum á sjó og
við strandir. Neyðarhafnir og
skipaafdrep eru staðir þar sem
nauðstödd skip geta fengið
aðstoð til að afstýra hættuástandi og vernda umhverfið.
Nefndin gerir tillögu um að
eftirtaldar hafnir verði skilgreindar sem neyðarhafnir auk
Ísafjarðarhafnar: Helguvíkurhöfn, Hafnarfjarðarhöfn, Akureyrarhöfn, Reyðarfjarðarhöfn og Vestmannaeyjahöfn.
Jafnframt leggur starfshópurinn til að skipaafdrep verði í
Dýrafirði, Ísafjarðardjúpi, Eyjafirði, Hvalfirði, Reyðarfirði og
við Vestmannaeyjar. Í skýrslunni er fjallað um forsendur

staðavals, hlutverk þeirra stofnana sem að málunum koma,
viðbúnað og ábyrgð, auk þess
sem með fylgja drög að aðgerðaáætlun.
Að því er fram kemur í
skýrslunni er Dýrafjörður líklega besti kosturinn sem
skipaafdrep í þessum landshluta, enda þekkt skipaskjól.
Flugvöllur er í Dýrafirði og
vegur liggur út með honum
beggja vegna. Aðflutningar
gætu farið fram um Þingeyri.
Aðrir staðir sem til greina

koma sem skipaafdrep á Vestfjörðum eru undan Stigahlíð
eða Snæfjallaströnd þegar
vindur stendur af norðri en
innan við Sléttueyri í Jökulfjörðum í öðrum vindáttum. Í
miklum sunnan- eða suðvestanáttum mætti einnig leita
skjóls í sunnanverðu Djúpinu.
„Þessi afdrep geta þó einungis
nýst tímabundið og við neyðaraðstæður. Enginn þeirra
staða sem nefndir hafa verið
gætu komið til greina ef um
mengunarhættu er að ræða þar

sem ekki er til neinn mengunarvarnabúnaður sem unnt er
að beita við þær aðstæður sem
þarna geta ríkt“, segir í skýrslunni.
Sundahöfn á Ísafirði kemur
til álita sem neyðarhöfn sem
mætti nýta fyrir skip sem
mengunarhætta stafar af. Stærð
skipa sem hægt er að veita
viðtöku þar takmarkast við
100–150 m eftir stjórnhæfni
þeirra. Tekið er fram í skýrslunni að ekki er um það að
ræða að fara með skip sem

Ísafjarðarhöfn kemur til greina sem neyðarhöfn fyrir skip í vanda.

eld- eða sprengihætta stafar
af inn í Sundahöfn þar sem

höfnin er inni í Ísafjarðarbæ.
– thelma@bb.is

STYRKVEITINGAR MENNINGARMÁLANEFNDAR ÍSAFJARÐARBÆJAR 2008

Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar auglýsir til umsóknar styrki nefndarinnar á árinu 2008. Allir þeir er
starfa að lista- og/eða menningarmálum í Ísafjarðarbæ, einstaklingar, félagasamtök eða stofnanir, eiga möguleika á styrkveitingu samkvæmt nánari ákvörðun nefndarinnar.
Umsóknarfrestur er til. 1. júní nk.
Umsóknum ber að skila skriflega á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði, merkt: Menningarmálanefnd, styrkveitingar 2008.
Formaður menningarmálanefndar.
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Sveitarfélagið hefur verið rekið með hagnaði frá árinu 2002 og hefur
skilað hátt í 30 milljónum króna á þessu tímabili að teknu tilliti til fjármagnsliða og afskrifta. Þegar litið er yfir þær fjárfestingar sem var farið í
á tímabilinu, þá hafa í sumum fjárfestingum fjármunir tapast. Aðrar
fjárfestingar hafa komið vel út og ég leyfi mér að segja, að sveitarfélagið
standi fjárhagslega betur núna en þegar ég kom að því árið 2002.

„Súðavíkurhreppur
stendur betur en
fyrir sex árum“

– þrátt fyrir sviptingar og erfiðleika í atvinnumálum þegar rækjuvinnslan lagðist af
– samstaðan í Fjord Fishing brast en horfur í sjóstangaveiðiferðum útlendinga góðar
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, sagði fyrir nokkru
starfi sínu lausu af persónulegum ástæðum og hættir um mánaðamótin júlíágúst eftir sex annasöm ár í stöðu sveitarstjóra. Í tilefni af þessum tímamótum
lítur hann yfir farinn veg í spjalli við Bæjarins besta. Ómar er Súðvíkingur
að uppruna og ólst upp í foreldrahúsum í Súðavík fram til tvítugs árið 1986.
Þá lá leiðin í Stýrimannaskólann í Reykjavík, þaðan sem hann útskrifaðist
með skipstjórnarréttindi tveimur árum seinna. Hann ílentist fyrir sunnan
og var þar meira og minna í sextán ár eða fram til ársins 2002, þegar hann
var ráðinn sveitarstjóri í sinni gömlu heimabyggð. Hann gekk í Tækniskólann
meðan hann var búsettur syðra og útskrifaðist um áramótin 1996-97 sem
iðnrekstrarfræðingur á markaðssviði. Jafnframt sveitarstjórastarfinu er
Ómar oddviti hreppsnefndar Súðavíkurhrepps, en við þeirri stöðu tók hann
eftir kosningarnar árið 2006. Foreldrar Ómars hafa búið alla sína tíð í Súðavík og búa þar enn.
„Systur mínar þrjár og ég
vorum öll komin suður en auk
þess á ég hálfbróður sem býr
á Akureyri. Á árunum kringum 2000 vorum við systur
mínar þrjár og ég töluvert að
sækja að pabba og mömmu
að flytja suður. Þau létu sig
ekki, og síðan fór dæmið að
snúast við, þannig að við fórum að tínast hvert á fætur öðru
til Súðavíkur. Það byrjaði þegar auglýst var eftir sveitarstjóra í Súðavíkurhreppi eftir
kosningarnar 2002.
Í framhaldinu fluttist ég
vestur og innan tveggja ára
vorum við öll komin aftur til
Súðavíkur. Þegar ég sæki um
sveitarstjórastarfið var ég
framkvæmdastjóri Fagkynningar ehf. og hafði starfað þar

frá því að ég stofnaði fyrirtækið ásamt öðrum árið 1997.
Fagkynning starfar í vöru- og
þjónustukynningum og var
fyrsta fyrirtækið sinnar tegundar hérlendis.
Það var mjög skemmtilegur
tími að taka þátt í þeirri uppbyggingu, en félagið fór jafnframt að bjóða upp á sýningarkerfaþjónustu með kerfum
sem keypt voru frá Þýskalandi
og Danmörk. Upphaflega var
ég eini starfsmaður fyrirtækisins en þegar ég fór þaðan árið
2002 störfuðu fimm manns á
skrifstofu og um eitt hundrað
og tíu manns í hlutastarfi. Fagkynning ehf. er enn í dag í
góðum rekstri.
Árið 2005 átti ég síðan
stutta viðkomu í rekstri félags-

ins þegar ég keypti út sýningarkerfaþjónustuna og rak hana
samhliða sveitarstjórastarfinu.
Ég sökkti mér í þetta á kvöldin
og um helgar og var með góðan mannskap fyrir sunnan. Ég
náði upp góðri veltuaukningu
og seldi síðan fyrirtækið aftur
í lok ársins 2006. Það félag er
einnig starfandi í dag og heitir
Fagsýningar ehf.“

Fylgdist vel
með í Súðavík
„Ég hef alltaf borið mjög
sterkar tilfinningar til Vestfjarða og sérstaklega til Súðavíkur. Þegar ég bjó og starfaði
fyrir sunnan kom ég alltaf
reglulega, svona til að hlaða
batteríin, ná í orku sem fæst

úr fjöllunum, sjónum og umhverfinu öllu, og það verður
að segjast eins og er, að hvergi
er betra að hlusta á kyrrðina
en í Álftafirði á lognsælum
degi.
Árið 2002 var búið var að
flytja byggðina á öruggt svæði
innar í Álftafirði, en atvinnumálin máttu vera í mun betra
formi og það hafði vaknað
mikill áhugi hjá mér að sjá
Súðavík vaxa og eflast enn
frekar. Ég var með hugmyndir
um hvernig væri hægt að
leggja á vogarskálarnar aðferðir sem hefðu það að markmiði að snúa þeirri byggðaþróun við, sem hefur haft
slæm áhrif á margar sjávarbyggðir landsins.“

Fókusinn á atvinnuog búsetumál
„Þetta kitlaði mig það mikið, að þegar auglýst var eftir
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps
ákvað ég að leggja inn umsókn. Fyrirtækið mitt syðra
var fullmótað og á góðum
skriði. Mig langaði að koma
til starfa í þessu litla en kraftmikla sveitarfélagi, þar sem
mér fannst leynast mörg tækifæri sem hægt væri að koma í
framkvæmd.
Meðal annars vissi ég um

fyrirtæki sem hafði skoðað aðstöðuna í Súðavík og langaði
að setja sig þar niður, en þá
stóð ekkert húsnæði til boða
og þess vegna fór það fyrirtæki annað. Mér fannst mikilvægast að fjölga atvinnutækifærum í sveitarfélaginu og
gera flóruna í atvinnulífinu
fjölbreyttari. Með slíku mætti
snúa þróuninni við og fara að
fjölga í sveitarfélaginu á ný.
Umsækjendur um stöðu sveitarstjóra voru þrettán og ég var
valinn úr þeim hópi.“
– Þú tekur við starfinu á
tímapunkti þegar atvinnulífið
er í senn einhæft og viðkvæmt
...
„Ég kom mjög einbeittur til
leiks og með fókusinn fyrst
og fremst á atvinnu- og búsetumál. Við ákváðum að
halda íbúaþing snemma árs
2004 þar sem þessi mál voru
tekin fyrir, auk margra annarra
viðfangsefna. Þingið var mjög
vel sótt og skemmtilegt og
sýndi hvað almenningur í
Súðavíkurhreppi var áhugasamur um framtíð sveitarfélagsins.
Á þeim tíma sá hins vegar
enginn fyrir hver yrðu afdrif
rækjuveiðanna og vinnslunnar hérlendis, bæði í Súðavík og annars staðar. Aðeins
ári seinna komu alvarlegir

brestir í allt ytra umhverfi
þessar atvinnugreinar, sem við
gátum ekkert ráðið við. Það
var gríðarlega erfitt að standa
uppi með þá staðreynd, að forsendur höfðu breyst það mikið
að alls ekki var réttlætanlegt
að halda áfram þessum rekstri,
rekstri sem Súðavíkurhreppur
hafði stuttu áður sett í töluvert
fjármagn til að efla starfsemi
rækjuveiða og vinnslu í Súðavík.
Það var mjög alvarleg staða
fyrir Súðavík, þegar um helmingur allra starfa í sveitarfélaginu hvarf nánast í einni
svipan. Í dag hafa allar eignir
rækjurekstursins í Súðavík
verið seldar nema rækjukvótinn, sem er núna eina eign félagsins.“

Fjandsamlegt
ytra umhverfi
– Hvað kom í staðinn?
„Í framhaldi af íbúaþinginu
var mótuð stefna fyrir árin
2005-2010. Súðavíkurhreppur var fjárhagslega sterkur á
þessum tíma og er það enn.
Þess vegna höfðum við tækifæri til að bretta upp ermarnar
og taka til í innra umhverfinu
hjá okkur varðandi rekstur
sveitarfélagsins sjálfs og stuðning við stofnun og rekstur fyr-
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Bókanir erlendra sjóstangaveiðimanna á okkar vegum í sumar eru langtum meiri
en var í fyrra og framar okkar björtustu vonum. Markmiðið hjá okkur er að
veita sem allra besta og persónulegasta þjónustu og koma fram við sérhvern gest
eins og hann sé sá eini. Það er einmitt það sem gestir okkar kunna að meta og
með þessu búum við til mjög sterkan endurkomumarkað. Núna horfum við fram
á fyrsta alvöruárið eftir þessar hremmingar og framtíð félagsins er mjög björt.
irtækja.
Ytra umhverfi fyrirtækja
hér var okkur og er því miður
enn að mörgu leyti fjandsamlegt, hvort sem það snertir
samgöngumál, flutningsmöguleika, afhendingu raforku eða
ýmislegt annað sem er eingöngu á valdi ríkisins að
breyta og sveitarstjórnir geta
ekki haft mikil áhrif á.
Með þessari fimm ára stefnumörkun vildum við vega eins
og kostur væri á móti erfiðum
ytri skilyrðum fyrirtækja. Þar
á meðal var ákveðið að byggja
atvinnuhúsnæði og koma á
sérstökum atvinnumálastyrkjum vegna nýrra starfa. Jafnframt ákváðum við að gera
leikskólann gjaldfrjálsan til
þess að vekja athygli barnafjölskyldna á Súðavík sem
góðum stað til búsetu.“

Fjárfest í
nýjum störfum
„Stór hluti af því að efla
byggð er að fjölga atvinnutækifærum. Þar sem sveitarfélagið fær útsvarstekjur launþega tókum við upp að koma
á sérstökum atvinnumálaframlögum, sem eru í raun
tímabundin endurgreiðsla útsvars til fyrirtækja sem geta
sýnt fram á fjölgun starfa. Við
getum horft á það sem fjárfestingu sem skilar sér margfalt til baka þegar fram líða
stundir. Þetta var snjöll hugmynd að mínu viti, ekki síst
þegar horft er til baka. Einföld
í framkvæmd en mjög áhrifarík. Við vorum með þriggja
milljóna króna þak á þessum
endurgreiðslum á ári, en fyrir
árið 2006 voru umsóknir upp
á fjórar og hálfa milljón, eingöngu vegna nýrra starfa.
Þetta var aðeins um ári eftir
að við töpuðum um fjörutíu
störfum í rækjunni. Ég tel að
þessi aðkoma okkar að atvinnulífinu hafi skilað sér vel
og hafi átt fyllilega rétt á sér.
Varðandi nýjungar í atvinnulífinu í Súðavík má ekki
síst nefna fiskeldið hjá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf., þar
sem störfum hefur fjölgað
mjög, bæði við eldið sjálft og
vinnslu úr lifur. Mörg önnur
smærri fyrirtæki hafa komið
til sögunnar í Súðavík á þessum tíma. Sum hafa gert það
gott hjá okkur og starfa ennþá,
en önnur ekki, eins og gengur
og gerist. Núna eru um níutíu
til hundrað manns á vinnumarkaði í Súðavíkurhreppi og
þar af eru líklega um fimmtán
manns starfandi utan sveitarfélagsins, ýmist á Ísafirði eða
sjómenn annars staðar. Líklega eru hátt í þrjátíu og fimm
manns starfandi í fiskvinnslutengdum störfum í Súðavík
um þessar mundir.“

Hugmyndin um
útlenda sjóstangaveiðimenn
– Er ekki vaxtarbroddur í
ferðaþjónustunni?
„Eftir flutning byggðarinnar var Sumarbyggð hf. Súðavík stofnuð, lítið fyrirtæki um
nokkur hús í ytri byggðinni til
að leigja út yfir sumartímann,
sem Súðavíkurhreppur átti
stóran hlut í. Félagið hafði átt
í erfiðleikum við að koma
undir sig fótunum vegna þess
hversu stuttur rekstrartíminn
var á hverju ári, um einn og
hálfur mánuður yfir hásumarið. Við ákváðum því að reyna
að finna því víðtækara hlutverk sem gæti fleytt því áfram.
Þar kom sjóstangaveiðin upp,
en hún er mjög vaxandi þjónustugrein í heiminum. Í framhaldinu var komið af stað
verkefni, sem Tálknafjarðarhreppur og Súðavíkurhreppur
stóðu að, sem fólst í því að
skapa skilyrði hér til að taka á
móti erlendum sjóstangveiðimönnum.
Það verkefni hefur tekist
frábærlega vel og nú í sumar
er gert ráð fyrir því að þrjú
þúsund erlendir sjóstangaveiðimenn komi til Vestfjarða. Ég gæti trúað því að
Vestfirðir geti tekið á móti
allt að 10 þúsund manns í sjóstangveiði yfir sumartímann.
Það er orðið mjög aðkallandi
að gerð verði úttekt á því hvað
svæðið þolir marga sjóstangveiðimenn í einu og að aðilar
síðan virði þau mörk um fjölda.
Svo eru einnig mikil tækifæri
fólgin í að selja vetrarferðir á
Vestfirði, sem er algjörlega
óplægður akur.“

Fjord Fishing
– Núna virðist sem tveir aðilar á Vestfjörðum séu í þessum nýja geira ferðaþjónustunnar en í fyrstu var lagt upp
með samvinnu allra. Mörgum
hefur gengið illa að skilja
hvernig þessu er háttað. Ágreiningur við Hvíldarklett ehf. á
Suðureyri og klofningur og
ekki skilið í góðu, eða hvað?
„Mér virðist að ýmis misskilningur sé í gangi varðandi
þessi mál. Að minnsta kosti
frá okkar hendi séð eru engin
illindi eða eftirmál vegna þess
aðskilnaðar sem varð snemma
árs 2007. Það er samt mikið
atriði að sagan sé sögð eins
og hún átti sér stað.
Í Þýskalandi er fyrirtæki
sem heitir Vögler´s Angelreisen og Tálknafjarðarhreppur og
Súðavíkurhreppur fóru í viðræður við árið 2005. Þeir voru
mjög spenntir fyrir Íslandsferðum. Það kom fram í viðræðunum að það var vilji
þeirra að sveitarfélög á Vestfjörðum myndu sameinast um

verkefnið, til að varna öðrum
inngang á svæðið þegar það
yrði markaðsett, þar sem það
hafði sýnt sig að það gæti eyðilagt fyrir þegar of margir væru
að selja of mörgum inn á sömu
svæðin. Okkur leist vel á hugmyndina og buðum upp í dans
nánast öllum vestfirskum
sveitarfélögum sem komu til
greina.
Við héldum kynningarfundi
fyrir sveitarfélögin og buðum
þeim að gerast hluthafar og
síðan var haldinn stofnfundur
á Ísafirði 15. apríl árið 2005.
Félagið hlaut nafnið Fjord
Fishing ehf. og hluthafar voru
Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur, Bolungarvíkurkaupstaður, Vesturbyggð,
Elías Oddsson og Iceland Pro
Travel Holding ehf. sem var
nokkurs konar milligönguaðili milli Vögler´s Angelreisen
og Fjord Fishing.
Ákveðið var að taka á móti
fyrstu gestunum í Súðavík og
á Tálknafirði vorið 2006.
Síðan var ætlunin að sumarið
2007 tækju Bíldudalur og
Suðureyri einnig á móti gestum og sumarið 2008 myndu
gestir verða í Bolungarvík og
á Patreksfirði. Þannig ætluðum við að taka eitt skref í
einu, samhliða aukningu sem
fyrirsjáanleg var í fjölda sjóstangveiðimanna til Vestfjarða.
Þegar við gengum frá samningum fyrir árið 2006 samþykktum við þau verð sem
Vögler´s Angelreisen og Iceland Pro Travel settu upp,
nánast án nokkurrar umræðu.
Ástæðan var sú að við þekktum ekki þennan markað né
vissum hvernig þessar ferðir
kæmu út í samanburði við
ferðir til annarra landa. Ákváðum jafnframt að mynda okkur
ekki skoðun á verðum fyrir
ferðirnar fyrr en eftir fyrsta
sumarið og þá mundu öll verð
verða endurskoðuð í samráði
við þjónustuaðila og Iceland
Pro Travel og Vögler´s Angelreisen, en Iceland Pro Travel
hafði m.a. það hlutverk að sjá
um samningagerð fyrir Vögler´s Angelreisen.
Frá miðjum apríl og fram
til 15. september 2006 komu
nærri þúsund manns til Súðavíkur og Tálknafjarðar og við
skiluðum frá okkur frábærlega
ánægðum gestum. Þeir voru
ánægðir með veiðina, bátana,
húsin, þjónustuna og umhverfið, og margir sögðu: Við
skiljum bara veiðistangirnar
eftir, við ætlum að koma aftur
að ári.“

Sjálfstraustið gott
„Seinnipart sumars 2006
vorum við síðan að undirbúa
sumarið 2007. Sjálfstraustið
hjá okkur var gott enda vissum
við þá að það var góð vara

sem við vorum að bjóða. Jafnframt var orðið ljóst hver
kostnaður þjónustuaðila var
vegna þessarar nýju þjónustu
og umhverfi kvótaleigu hafði
skýrst mikið.
Mikill vinna var samhliða
þessu í því að aðlaga laga- og
reglugerðaumgjörðina að þessari nýju atvinnugrein. Það var
gert í miklu og góðu samstarfi
við Siglingastofnun, sjávarútvegsráðuneytið og fleiri aðila
sem allir sem einn voru boðnir
og búnir að gera þessa þjónustu við sjóstangveiðimenn
mögulega. Enn er í gangi vinna
sem felst í að aðlaga lagaumhverfið að greininni.
Stjórn Fjord Fishing settist
síðan að samningaborði með
Iceland Pro Travel og Vögler´s Angelreisen seinnipart
sumars 2006. Við sögðumst
vilja hækka leiguverð á húsunum og einnig yrðum við að
fá inn tekjur fyrir leigu á fiskveiðikvóta, þar sem við töldum út úr kortinu að þjónustuaðilar yrðu að bera þann kostnað, en ætla mætti að leiguverð
á kvóta fyrir árið 2007 yrði
milli 10 og 15 milljónir króna.
Í byrjun árs 2007 voru um
1.300 sjóstangveiðimenn búnir að festa sér ferð til Súðavíkur, Tálknafjarðar, Bíldudals
og Suðureyrar, þannig að það
voru miklir hagsmunir í húfi
fyrir báða aðila.“

Erfiðar samningaviðræður
Þetta voru erfiðar samningaviðræður. Þeir hjá Vögler´s Angelreisen og Iceland
Pro Travel sættust á hækkun
á verðum á húsunum, en neituðu að taka þátt í kostnaði
vegna leigu á kvóta og hótuðu
að rifta samningum. Sú staða
sem þarna var komin upp var
slæm, þar sem samvinnan
hafði fram að þessu gengið
nokkuð vel og töldum umræðu um kostnað vegna kvótaleigu og sameiginlega niðurstöðu í það mál vera sanngirnismál sem yrði að leysa.
Stjórn Fjord Fishing kom fram
með ákveðnar tillögur um
hvernig mætti leysa málið.
Þeim tillögum var ekki vel
tekið og kergja var hlaupin í
málið.
Síðan þróast málin á þann
hátt að það verður ákveðinn
trúnaðarbrestur. Vögler´s
Angelreisen og Iceland Pro
Travel leita leiða til að sprengja
samstarfið milli þjónustuaðilanna undir merkjum Fjord
Fishing og vilja þannig semja
beint við hvern og einn þjónustuaðila. Þessi staða var
slæm, því þeir sáu sér þann
leik á borði að að semja beint
við hvern og einn og geta á
þann hátt stýrt betur verðum.
Við reyndum hins vegar að

halda hópinn og mynda samstöðu, sem við trúðum að
mundi skila sér í betri verðum
fyrir alla þjónustuaðilana á
Vestfjörðum.
Samstaðan hjá okkur var algjör og þegar það sýndi sig
funduðu aðilar frá Vögler´s
Angelreisen og Iceland Pro
Travel í byrjun febrúar 2006
með stjórnarmönnum Fjord
Fishing hverjum fyrir sig og
þá var krafan að Fjord Fishing
sliti samstarfi við Próton ehf.,
fyrirtækið sem átti bátana.
Samningaviðræður milli
Fjord Fishing og Vögler´s
Angelreisen og Iceland Pro
Travel annaðist stjórnarformaður Fjord Fishing fyrir
hönd stjórnar, en hann var
jafnframt annar eiganda Próton ehf. Aðilar frá Vögler´s
Angelreisen og Iceland Pro
Travel töldu að með því að fá
annan samningsaðila innan
Fjord Fishing að samningaborðinu myndu þeir geta samið við Fjord Fishing á þeirra
forsendum.
Á fundi stjórnar Fjord Fishing stuttu seinna eða þann 9.
febrúar 2007 var stjórnin sammála um að það væri engin
lausn að rifta samningi við
Próton ehf. og að stjórnarformaður nyti fulls traust stjórnar
Fjord Fishing og það sem
hann legði á borð í samningaviðræðum væri vilji stjórnar
Fjord Fishing. Jafnframt kom
fram á þeim fundi, að áætlaður
kostnaður vegna kvótaleigu
Fjord Fishing sumarið 2007
væri áætlaður 11,3 milljónir
og jafnframt voru lagðar fram
tillögur frá stjórn Fjord Fishing að lausn málsins. Þeim
tillögum ásamt beiðni um
viðræður um lausn á málinu
var komið á framfæri við
Vögler´s Angelreisen og Iceland Pro Travel án þess að
svör bærust.
Stjórn Fjord Fishing var í
miklu samstarfi við Elías Guðmundsson hjá Hvíldarkletti
ehf. á Suðureyri við að undirbúa sumarið 2007 áður en til
slita samstarfsins kom. Meðal
annars var hann á símafundum
með stjórn Fjord Fishing og
fylgdist með gangi viðræðna
um verðin við Vögler´s Angelreisen.
Iceland Pro Travel og Vögler´s Angelreisen þjörmuðu
síðan enn frekar að þjónustuaðilum innan Fjord Fishing
um að slíta samstarfinu. Þar
hafði ekki góð áhrif á samstöðuna innan Fjord Fishing
að þjónustuaðili Angelreisen,
þ.e. Iceland Pro Travel, hélt
eftir greiðslum til Fjord Fishing vegna ferðanna 2006,
þannig að Fjord Fishing átti í
erfiðleikum við að gera upp
við eigendur húsa og báta
vegna sumarsins 2006. Í sjálfu
sér var það samningsbrot þar

sem skýrt var kveðið á um
greiðslufyrirkomulag í samningi, en ítrekað voru vandkvæði á að fá greitt meðan á
samstarfinu stóð, sem bitnaði
mikið á Fjord Fishing ehf.“

Samstaðan brestur
„Rétt áður en kom til samningsslita milli Fjord Fishing
og Vögler´s Angelreisen upplýsti Elías Guðmundsson
framkvæmdastjóri Hvíldarkletts á stjórnarfundi Fjord
Fishing, að Hvíldarklettur
væri kominn í viðræður við
Iceland Pro Travel og Vögler´s Angelreisen og til greina
kæmi að hann myndi semja
beint við þá og kljúfa sig frá
frekara samstarfi við Fjord
Fishing. Stjórnin lýsti yfir
miklum vonbrigðum með þá
hugmynd Elíasar og ítrekaði
mikilvægi þess að standa saman að lausn málsins.
Í tölvupósti þann 30. janúar
2007 tilkynnir síðan framkvæmdastjóri Vögler´s Angelreisen, Holger Ellerbrock,
að samningi við Fjord Fishing
sé slitið, m.a. vegna þess að
ekki hafi fengist niðurstaða í
hver eigi að bera kostnaðinn
af kvótakaupum. Stuttu seinna
kemur í ljós að Hvíldarklettur
og Iceland Pro Travel og
Vögler´s Angelreisen hafi gert
samning um að Hvíldarklettur
muni taka við öllum hópunum
sem áttu bókað sumarið 2007.
Af hverju fór sem fór er að
sjálfsögðu vegna þess að
Hvíldarklettur sá hag sínum
betur borgið að semja beint
við Iceland Pro Travel og
Vögler´s Angelreisen heldur
en í samvinnu við Fjord Fishing eða með öðrum þjónustuaðilum á Vestfjörðum.
Þetta voru að sjálfsögðu
mikil vonbrigði, en staðreynd
sem taka varð á. Ég held að til
lengri tíma litið sé þetta ekki
slæmt fyrir ferðaþjónustu á
Vestfjörðum. Í sjálfu sér er
ekki hægt að tala um samkeppni á þessum markaði, sem
þessi tvö félög eru að bítast á
um, þar sem markaðurinn er
það gríðarlega stór, en það er
að sjálfsögðu sameiginlegt
hagsmunamál fyrir báða aðila
að standa sig vel í þjónustunni
og þróa þjónustuna enn frekar
og auka tekjur greinarinnar.
Samkeppnin snýst fyrst og
fremst um viðskiptavini sem
hafa kost á að sækja til annarra
landa í sjóstangveiði. Meðal
annars í þeirri samkeppni er
samleið beggja félagana.“

Samið við Andree´s
Angelreisen
„Við í stjórn Fjord Fishing
reyndum að vinna eins vel úr
þessu eins og hægt væri og
komumst í samband við næststærsta fyrirtækið á þessu
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sviði í Þýskalandi, Andree´s
Angelreisen. Þar varð strax
mikill samhljómur milli manna
og samstarfsvilji og niðurstaðan varð sú, að 15. mars 2007
samþykkir stjórn Fjord Fishing samning við Andree´s
Angelreisen.
Þjóðverjar eru yfirleitt skipulagðir og búnir að bóka ferðir
með sex mánaða fyrirvara.
Þannig vissum við hreinlega
ekki hvernig sumarið myndi
koma út hjá okkur, með samning við nýjan söluaðila sem
var að koma sölu á ferðum í
gang í mars 2007 fyrir sumarið
2007. Þrátt fyrir skamman
tíma tókst okkur að fá á þriðja
hundrað manns í gegnum nýja
samstarfaðilann, þannig að
við komum ekki slasaðir út úr
þessu, en nokkuð sárir.
Við sáum fljótt að sumarið
2007 yrði ekki gott hvað erlenda gesti snerti og þess
vegna fórum við að auglýsa
innanlands. Við fengum góðar
undirtektir og gátum náð töluvert miklu á þann hátt, þannig
að við vorum nokkuð sátt þegar upp var staðið á liðnu
hausti. Auk þess var Hvíldarklettur ekki í aðstöðu til að
taka við öllum þeim hópum
sem áttu bókað sumarið 2007,
þannig að hluti þeirra gesta
enduðu hjá Sumarbyggð í
Súðavík, eins og upphaflega
hafði verið áætlað.
Í dag má segja að Fjord
Fishing ehf. sé í öndunarvél
og ekki hugað líf og forsendur
þess félags brosnar. Það voru
mikil vonbrigði að samvinnan
sem sveitarfélögin stofnuðu til
í góðri trú skyldi ekki ná lengra.
Við leituðum eftir áliti lögfræðings Fjord Fishing á uppsögn samningsins. Niðurstaða
hans var að við hefðum forsendur til að höfða mál og
vinna gegn Vögler´s Angelreisen, þar sem engar forsendur voru fyrir hendi af þeirra
hálfu til að segja einhliða upp
samningi. En þar sem vel
hefur ræst úr þessu og sameinað félag er með samning
við góða söluskrifstofu í Þýskalandi þar sem ríkir gagnkvæmt
traust og heiðarleiki og framtíðin björt fyrir Sumarbyggð,

þá hefur það ekki verið mikið
kappsmál að höfða mál gegn
þeim.“

Miklu meira
bókað í sumar
– Hverjar eru horfurnar núna
í sumar?
„Eins og fram hefur komið
gekk ekki hugmyndin um
samvinnu allra undir merkjum
Fjord Fishing ehf. Við þurftum að endurskoða allt planið
og niðurstaðan úr þeirri hugmyndavinnu var að við ákváðum að búa til eitt sameinað og
sterkt fyrirtæki úr Tálknabyggð ehf., félaginu sem
byggði húsin á Tálknafirði,
Sumarbyggð hf. í Súðavík
með húsin hér, og bátafyrirtækinu Próton ehf. með 21
bát. Þessi sameining var gerð
undir merkjum Sumarbyggðar hf. Samhliða sameiningunni varð hlutafjáraukning í
félaginu sem gekk vel og rétt
undir síðasta vetur höfðum við
í höndunum öflugt fyrirtæki
sem var búið að koma sér upp
aðstöðu í Súðavík og á Tálknafirði og gera samstarfssamning við þjónustuaðila við á
Bíldudal, Eaglefjord ehf.
Við eigum mjög gott samstarf við Andree´s Angelreisen og þar smella hlutirnir saman. Fullt traust er milli aðila
og skipulagningin góð. Bókanir erlendra sjóstangaveiðimanna á okkar vegum í sumar
eru langtum meiri en var í
fyrra og framar okkar björtustu vonum. Markmiðið hjá
okkur er að veita sem allra
besta og persónulegasta þjónustu og koma fram við sérhvern gest eins og hann sé sá
eini. Það er einmitt það sem
gestir okkar kunna að meta
og með þessu búum við til
mjög sterkan endurkomumarkað. Núna horfum við
fram á fyrsta alvöruárið eftir
þessar hremmingar og framtíð
félagsins er mjög björt.“

Góður hagur
Súðavíkurhrepps
– Súðavíkurhreppur hefur

verið sagður meðal þeirra
sveitarfélaga hérlendis sem
best eru stödd fjárhagslega.
Hver er staðan í dag?
„Ég tók við góðu búi árið
2002 hvað fjárhaginn varðar.
Þá var nýbúið að selja hlut
sveitarfélagsins í Orkubúi
Vestfjarða og fljótlega eftir
að ég kem til starfa seljum við
hlut okkar í Hraðfrystihúsinu
Gunnvöru hf. þegar helstu
stjórnendur félagsins kaupa
allt hlutafé þess.
Við förum á þessu tímabili
í miklar framkvæmdir og fjárfestingar, svo sem í byggingu
atvinnuhúsnæðis á Langeyri,
hlutafjárkaup í fyrirtækjum og
kaup á stofnfé í Sparisjóði
Vestfirðinga, gerum tjaldsvæði,
gerum leikskólann gjaldfrjálsan, byggjum tvö einbýlishús
og fleira.
Sveitarfélagið hefur verið
rekið með hagnaði frá árinu
2002 og hefur skilað hátt í 30
milljónum króna á þessu tímabili að teknu tilliti til fjármagnsliða og afskrifta. Þegar
litið er yfir þær fjárfestingar
sem var farið í á tímabilinu,
þá hafa í sumum fjárfestingum
fjármunir tapast. Aðrar fjárfestingar hafa komið vel út og
ég leyfi mér að segja, að sveitarfélagið standi fjárhagslega
betur núna en þegar ég kom
að því árið 2002.
Jafnframt eru mörg áhugaverð verkefni í gangi sem eiga
eftir að efla Súðavík og umhverfi hennar enn frekar. Ég
tel sveitarfélagið vel í stakk
búið til að takast á við framtíðina og halda áfram því
krefjandi starfi að efla búsetu
og atvinnuhætti í sveitarfélaginu enn frekar.“

Stefnir suður á ný
Þegar Ómar Már er spurður
hvað hann hyggist taka sér
fyrir hendur þegar hann lætur
af starfi sveitarstjóra segir
hann: „Ég hef áform um að
flytja suður í haust og er svona
að fara að þreifa fyrir mér
með vinnu þar. Þetta er kannski ekki besti tíminn til að
leita sér að nýju starfi á höfuðborgarsvæðinu, þegar at-

vinnulífið þar er við frostmark, en ég verð bara að vera

bjartsýnn um að finna eitthvað
spennandi starf þar sem ég

get látið gott af mér leiða.“
– hþm.

STAKKUR SKRIFAR

Fréttir og raunveruleikinn
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.

Íslendingar eru fréttaþyrstir og vilja lesa þær, heyra og sjá. Ekki dugar
minna en tvær sjónvarpsstöðvar með fréttaútsendingum, þrjár útvarpsrásir
og fjögur dagblöð. Eru fréttir alltaf sannar og endurspegla þær raunveruleikann, eru þær stýrandi eða er þeim stýrt? Eðlilegt er að þessi spurning vakni
eftir að til nafngreinds fréttamanns heyrðist þegar sagt var frá því, sem
fréttamenn hafa nefnt ,,mótmæli vörubílstjóra”. Sá spurði hvort ekki væri
einhver til í að leika fréttina svo hún yrði raunverulegri og þá líklega meira
spennandi á skjánum. Fréttamaðurinn sagðist, þegar upp komst um athæfið,
hafa verið að grínast!
Eru þá fréttir bara grín í huga sumra fréttamanna og grínið best þegar
unnið er eftir reglunni, hafa skal það er betur hljómar eða lítur út? Það var
ekki bara fréttastofa Stöðvar 2 sem beið hnekki af þessari uppljóstrun. Allir
fréttamenn töpuðu áliti. Það dugar oft að eitt skemmt epli sé í tunnunni til
þess að þau skemmist öll fyrr eða síðar. Óvönduð vinna smitar út frá sér.
Það er vandaverk að segja fréttir. Sumum tekst það vel, öðrum miður og
einstaka eru ekki færir um það. Þar kann að ráða, að skoðanir þeirra sjálfra
liti frásögnina og geri hana ótrúverðuga.
Lengi lá það orð á pólitískum dagblöðum að þau endurspegluðu skoðanir
eigenda sinna og allar fréttir væru gæddar pólitískum lit eigendanna, hvort
heldur Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag, Framsóknarflokkur eða Sjálfstæð-

isflokkur ætti í hlut. Í Þjóðviljanum var talað um ,,Moggalýgi” og í Morgunblaðinu um Moskvulínuna í því fyrrnefnda. Ætti þess háttar fréttamennska
ekki að vera fyrir bí? Að sjálfsögðu, en er hún það? Dæmið hér að ofan vekur illan grun um að svo sé ekki..
Hvers vegna í ósköpunum hefur aldrei verið spurt að því hvort vörubílstjórarnir stunduðu ekki atvinnu, hver borgaði fyrir þá olíuna og af
hverju mótmælin væru ekki í Sádi Arabíu, þar sem olíuverðið verður til
eða í Kauphöllinni í New York? Eru fjölmiðlar trúverðugir í þessu máli?
Lítið hefur verið fjallað um það lögbrot að loka samgönguæðum og valda
almannahættu. Er fjölmiðlamönnum ekki ljós hættan af því að loka fyrir
umferð fyrir utan þau miklu óþægindi sem af hljótast að hefta samgöngur
eftir alfaraleiðum? Myndu þeir taka öðruvísi á málum ef vegirnir hefðu
verið grafnir í sundur? Í þessu máli virðist skemmtanagildið ráða meiru en
staðreyndir. Aldrei eru mótmælendur spurðir um samfélgslega ábyrgð eða
hvernig þeim yrði við ef barn þeirra eða maki kæmist ekki á sjúkrahús
vegna þess að að svokallaðir mótmælendur lokuðu vegum og götum? Þarf
einhver nákominn fjölmiðlamanni að verða fyrir óþægindum og bera
skaða af til þess að augu þeirra opnist fyrir því ofbeldi sem hampað hefur
verið í fjölmiðlum? Sennilega fást engin svör fyrr eitthvað fer verulega úrskeiðis og þá of seint.
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Bylting í GSM þjónustu á Vestfjörðum
Ríflega helmingur þeirra 30
nýju GSM senda frá Vodafone
sem settir verða upp á Vestfjörðum á árinu er nú kominn
í notkun. Sendarnir tryggja
GSM samband á fjölmörgum
svæðum sem hafa hingað til
verið sambandslaus, til dæmis
á Gemlufallsheiði, í Bjarkarlundi og 70 kílómetra á haf út
frá Hænuvíkurhálsi í mynni
Patreksfjarðar.
Mikil bylting hefur orðið á
undanförnum mánuðum. Fjöldi
nýrra senda við Ísafjarðardjúp
var gangsettur í lok apríl auk
þess sem nýir GSM sendar frá
Vodafone voru settir upp á Suðureyri við Súgandafjörð, á Patreksfirði og í Flatey, sem bætir
GSM þjónustu á Breiðafirði
og í Vestur- og Austur-Barðastrandasýslu. Í byrjun maí

voru 4 nýir sendar gangsettir í
Strandabyggð, sem tryggja
bætta GSM þjónustu við strandlengjuna og þjóðveginn sunnan Hólmavíkur. Á næstu vikum verða stigin fleiri skref til
að bæta GSM þjónustuna á
Vestfjörðum enn frekar. Langdrægur sendir verður gangsettur á Bolafjalli og í sumar
komast stór svæði á sunnanverðum Vestfjarðakjálkanum
í GSM samband með uppsetningu nýrra senda þar.
Þessi uppbygging hefur í
för með sér mikla breytingu
fyrir Vestfirðinga. Hún tryggir
aukna þjónustu við íbúa á
svæðinu, gott GSM samband
langt á haf út og gerir ferðafólki á Vestfjörðum hægara
um vik að vera í góðu talsambandi á ferðum sínum. Sjó-

Menntaskólinn á Ísafirði.

Stefnt að brautskráningu 50 nema
Áætlað er að 49 muni útskrifast frá Menntaskólanum
á Ísafirði þann 24. maí en
prófatíð er nú að ljúka. Er það
nokkur fjölgun frá því í fyrra
þegar 40 manns útskrifuðust
á vorönn. Þá vekur athygli að
stúdentaefnum hefur þó fækkað örlítið. Í fyrra útskrifuðust
28 stúdentar en nú er áætlað
að 24 verði brautskráðir. Auk
þess er gert ráð fyrir að tveir
sjúkraliðar útskrifist, fimm
húsasmiðir, tveir úr fyrsta stigi
vélstjórnar og tveir úr öðru
stigi, átta stálsmiðir og fimm
iðnmeistarar. Þess má geta að
nokkrir útskriftarnemar frá

Flensborg og Verkmenntaskóla Austurlands verða meðal gesta á útskriftinni.
Mikill metnaður er hjá MÍ
að auka fjölbreytni námsins
en til að mynda var gengið til
samstarfs við 3X Tecnology
um nám í stálsmíði til sveinsprófs. Einnig var í vetur boðið
upp á tveggja ára grunnnám
snyrtigreina sem er ný námsbraut við skólann auk þess
sem viðskipta- og hagfræðibraut var endurvakin. Prófum
lýkur hjá Menntaskólanum á
morgun sjúkrapróf og prófsýningar verða 19.-21. maí.
– thelma@bb.is

Árni Pétur Jónsson.
menn geta notað GSM símann
í sínum daglegu störfum og
öryggi vegfaranda eykst til
muna með bættum fjarskiptum, sem Vestfirðingar hafa
þurft að bíða eftir allt of lengi.
Vodafone er stolt af því að

hafa tekið frumkvæðið í GSM
uppbyggingu á svæðum sem
áður hafa ekki notið slíkrar
þjónustu, bæði á Vestfjörðum
og annars staðar á landinu.
Við fögnum þeim sterku viðbrögðum sem við höfum fundið hjá fólki um allt land og
bjóðum einstaklinga, sveitarfélög og fyrirtæki á umræddum svæðum velkomin í viðskipti. Það er einfalt að flytja
viðskiptin til okkar og ekki
þarf að skipta um símanúmer
þótt fólk færi viðskiptin til
þess félags sem veitir bestu
þjónustuna. Það er okkar sannfæring, að Vestfirðingar kunni
að meta uppbygginguna og
láti þá njóta eldanna sem
kveikja þá.
Árni Pétur Jónsson, forstjóri Vodafone.

Ríkið kostar ekki umhverfismat fyrir olíuhreinsistöð
Össur Skarphéðinsson
iðnaðarráðherra segir það
ekki koma til greina að ríkissjóður greiði fyrir mat á
umhverfisáhrifum vegna
olíuhreinsistöðvar á Vestfjörðum. „Mér er ekki kunnugt um að neitt slíkt erindi
hafi borist til iðnaðarráðuneytisins þar sem farið er
fram á að umhverfismat eða
að eitthvað annað sem tengist meintri olíuhreinsistöð
verði kostað af iðnaðarráðuneytinu eða ríkissjóði“,
sagði iðnaðarráðherra í

svari sínu við fyrirspurn Álfheiðar Ingadóttur, þingmanns
Vinstri grænna, á Alþingi. Þar
greindi hann frá því að iðnaðarráðuneytið hafi fimm milljónir króna til ráðstöfunar til
að kanna staðarval fyrir mögulega olíuhreinsunarstöð og að
auk þess hefði verið staðið
við áður gefin loforð um að
greiða niður ferðakostnað
fyrir menn sem fóru að skoða
slíka starfsemi sem nam um
1,8 milljónir.
Álfheiður sagðist þakkaði
iðnaðarráðherra fyrir þau svör

að ekki komi til greina að hans
mati að ríkið kosti gerð umhverfismats fyrir olíuhreinsistöð á Vestfjörðum. „Ég tel
mjög mikilvægt að það liggi
fyrir. Við skulum minnast
þess að það var áætlað að umhverfismatið fyrir Kárahnjúkavirkjun kostaði um 300 millj.
kr. og ég hygg að það hafi

losað 500 millj. þegar upp
var staðið. Hér er um gríðarlega dýrt verkefni að ræða,
það er líka eðli máls samkvæmt mjög flókið og ég
fagna því að ríkið ætlar ekki
að borga þetta fyrir framkvæmdaaðilann — sem
ekki einu sinni er vitað hver
er.“
Einnig sagði hún að gylliboðum um litla, sæta olíuhreinsistöð í sátt við umhverfið yrði að linna því að
sú er auðvitað ekki raunin.
– thelma@bb.is
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„Ákvörðun um háskóla eru skilaboð
sem vænst er af stjórnvöldum“
Háskólasetur Vestfjarða.
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga hefur ítrekað þá
samþykkt 52. Fjórðungsþings
Vestfirðinga að sjálfstæður
háskóli á Vestfjörðum þurfi
að verða að veruleika sem
fyrst. Jafnframt skorar stjórnin
á menntamálaráðherra að skila
niðurstöðu nefndar um uppbyggingu háskólastarfsemi á
Vestfjörðum sem starfað hefur í vetur, svo hægt verði að
vinna að tillögum hennar strax
á þessu ári. „Ákvörðun um

sjálfstæðan og öflugan háskóla eða sambærilega háskólastofnun eru þau skilaboð
sem íbúar Vestfjarða vænta
af hálfu stjórnvalda, til eflingar efnahagslífs og samfélags
á Vestfjörðum. Frekari seinkun á þeirri niðurstöðu skapar
vantrú um vilja stjórnvalda í
þeim efnum“, segir í bréfi sem
Fjórðungssambandið hefur
sent menntamálaráðuneytinu.
Á fundi stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga á dög-

unum var afgreiðsla bréfsins
hjá menntamálaráðuneytinu
staðfest en þar lýsir stjórn
Fjórðungssambands Vestfirðinga þeirri vinnu sem unnin
hefur verið að hálfu sambandsins í framhaldi að ályktun 52. Fjórðungsþings um
Háskóla Vestfjarða. Fram
kemur að þeir aðilar sem rætt
hefur verið við eru allir sammála um að taka verði það
skref að stofna til sjálfstæðs
og öflugs háskóla eða sambærilegrar háskólastofnunar á
Vestfjörðum. Góðir áfangar
hafa náðst í eflingu kennslu á
háskólastigi og rannsóknastarfsemi á Vestfjörðum og
mikilvæg reynsla hafi skapast
á skömmum tíma. „En til þess
að festa þennan árangur í sessi
þurfi að hraða þessari þróun,
efla þurfi bæði grunn- og
framhaldsnám auk þess að efla
rannsóknarþáttinn. Leiðir að

þessu marki geta verið mismunandi að mati framangreindra aðila, en þeir eru um
leið sammála um að niðurstaðan verði að vera sjálfstæður og öflugur háskóli eða
sambærileg háskólastofnun“,
segir í bréfinu.
Í byrjun janúar átti formaður
og framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga
fund með menntamálaráðherra. Á þeim fundi var kynnt,
að líkleg niðurstaða af vinnu
stjórnar sambandsins yrði sú
að stofna bæri sjálfstæðan
háskóla eða háskólastofnun á
Vestfjörðum. Í því sambandi
væri æskilegt að samhljómur
væri milli niðurstöðu sambandsins og nefndar menntamálaráðherra. Fram kom á
fundinum góður vilji menntamálaráðherra fyrir framgangi
málsins, en beðið yrði eftir
tillögum nefndarinnar. Einnig

kom fram að vænta mætti
niðurstöðu innan fárra vikna
og afla yrði málinu stuðnings.
Í umfjöllun um málið á
fundi stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga þann 1.
apríl kom fram það mat, að
staðan eins og hún blasti við
gagnvart Vestfirðingum hefði
í litlu breyst frá því janúar.
Þetta staðfestist að nokkru
leyti í fyrirspurnartíma á
Alþingi þann 3. apríl þar sem
spurst var fyrir um vinnu
nefndarinnar. Í umræðunni
kom fram hjá menntamálaráðherra að stuðningur væri við
verkefnið af hálfu stjórnvalda.
Hins vegar væri enn beðið
niðurstaðna nefndarinnar, en
þess vænst að þær skiluðu sér
á næstu dögum og þá yrðu
þær teknar til skoðunar af
hálfu ráðuneytisins.
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga fagnar þessum

vilja, en telur að í lok apríl
2008 hefði nægur umþóttunartími verið liðinn. Stjórnin
lítur svo á að ætlun stjórnvalda
með skipan nefndarinnar hafi
verið að fá fram niðurstöðu
málsins það snemma að það
kæmi inn í undirbúningi
fjárlaga 2009 og fjáraukalaga
fyrir árið 2008.
„Tími fer nú að vera knappur þegar vel er liðið á starfstíma Alþingis og undirbúningur fjárlaga stendur yfir
innan ráðuneytanna. Stjórn
Fjórðungssambands Vestfirðinga bendir einnig á, að
niðurstaða málsins hafi í þessu
samhengi, jafnframt áhrif á
uppbyggingu annarra rannsókna og þjónustustofnana á
Vestfjörðum og frekari tafir
komi til með að hafa áhrif á
starfsemi þeirra“, segir í bréfi
Fjórðungssambandsins.
– thelma@bb.is

Fjárhagsáætlun Bolungarvíkur endurskoðuð
Bæjarráð Bolungarvíkur
taldi endurskoðun fjárhagsáætlunar óhjákvæmilega vegna

þeirra miklu framkvæmda
sem í gangi eru í sveitarfélaginu, enda hafa þær væntingar

sem ráðið hafði um öflugri
fjárframlög ríkisins vegna mótvægisaðgerða ekki ræst. Fjár-

Ársfundur 2008
Ársfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga 2008 verður haldinn á
Hótel Ísafirði laugardaginn 17. maí nk. kl. 13:00.
Dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningar ársins 2007.
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri útttekt.
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins.
5. Kosning á hluta stjórnar og varamanna.
6. Kynntar tilnefningar Samtaka atvinnulífsins á mönnum í
stjórn sjóðsins.
7. Önnur mál.
Allir sjóðfélagar, jafnt greiðandi sem lífeyrisþegar, eiga rétt á
fundarsetu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti. Sjóðfélagar
eru hvattir til að nýta sér rétt sinn og mæta á ársfund sjóðsins, en
eru beðnir að staðfesta þátttöku sína við skrifstofu sjóðsins í síðasta lagi 16. maí 2008.
Sérstakt fulltrúaráð að jöfnu skipað fulltrúum stéttarfélaga og
samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum standa fer með
atkvæði á ársfundinum.
F.h. stjórnar Lífeyrissjóðs Vestfirðinga,
Guðrún Guðmannsdóttir.

hagsáætlunin var í endurskoðun þegar meirihlutaskiptin
áttu sér stað á dögunum. Á
fundi bæjarráðs voru lagðar
fram tillögur sem eru í samræmi við þær tillögur sem bæjarráð vann að áður en meirihlutaskipti áttu sér stað.
„Endurskipulagning starfsmannahalds á vegum Bolungarvíkurkaupstaðar var komin
vel á veg. Nauðsynlegt er að
halda þeirri vinnu áfram. Fari
það svo að á síðari hluta ársins
komi óvæntur glaðningur úr
ríkissjóði vegna mótvægisaðgerða gefst tækifæri til að endurskoða aftur frestun framkvæmda eða annan niðurskurð.
Ábyrg fjármálastjórn hefur
verið leiðarljós meirihluta

Soffía Vagnsdóttir.
bæjarstjórnar frá upphafi
þessa kjörtímabils ásamt virkum aðgerðum sem hvetja til
bjartsýni og gleði bæjarbúa
og trú þeirra á framtíðarbúsetu
í Bolungarvík. Slík vinnu-

brögð verða vonandi áfram í
heiðri höfð með nýjum meirihluta“, segir í bókun Soffíu
Vagnsdóttir, oddvita K-lista.
Núverandi meirihluti lagði
þá fram eftirfarandi bókun. „Í
málaefnasamningi núverandi
meirihluta bæjarstjórnar Bolungarvíkur er lögð áhersla á
ábyrga fjármálastjórn og aðhald í rekstri. Við fögnum
framkomnum tillögum fráfarandi bæjarráðs um hagræðingu í rekstri bæjarfélagsins
og verða þær hafðar til hliðsjónar við endurskoðun fjárhagsáætlunar. Á næstu vikum
munu frekari tillögur meirihlutans og útfærsla þeirra líta
dagsins ljós.“
– thelma@bb.is

Óheimilt að innheimta þjónustugjald nema þjónusta sé innt af hendi
Óskað hefur verið eftir
niðurfellingu sorpeyðingar-

gjalds af steypustöð á Söndum
í Dýrafirði þar sem ekki hefur

Ástkær móðir okkar, amma og langamma

Bjarney Ingibjörg Kristjánsdóttir
Aðalstræti 26a, Ísafirði

andaðist á heimili sínu aðfararnótt sunnudagsins 4. maí. Útförin
fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 17. maí kl. 14:00.
Helgi Kristján Sveinsson
Guðmundur Sigurður Sveinsson Alda Kolbrún Haraldsdóttir
Sigríður Kristín Sveinsdóttir Guðmundur Páll Kristjánsson
Margrét Sveinsdóttir
Bjarni Jón Sveinsson Elzbieta Pawluczuk
Berglind Sveinsdóttir Pálmi Ólafur Árnason
Sveinbjörg Sveinsdóttir Kristinn Halldórsson
ömmubörn, langömmubörn og aðrir ástvinir

verið starfsemi í stöðinni í allmörg ár og engar fyrirætlanir
uppi um að hefja þar starfsemi.
Í erindinu sem lagt var fyrir á
fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar er vísað til bréfs frá bæjarritara.
„Í bréfi þessu kemur fram
að ekki liggi fyrir upplýsingar
um hvort og þá hvernig starfsemi muni koma til að verða í
umræddri steypustöð. Slíkt sé
forsenda þess að hægt sé að
fella niður sorpeyðingargjald,
enda um að ræða þjónustugjald sem óheimilt er að innheimta nema þjónusta sé sannarlega innt af hendi“, segir í
erindinu.
Bæjarráð samþykkti að fela
bæjarstjóra að kanna hvort og
hver afgreiðsla hefur verið á
sambærilegum málum.
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Súðavíkurskóli og GÍ fá styrki
Úthlutað hefur verið 900 þúsund krónum til tveggja vestfirskra verkefna úr Þróunarsjóði grunnskóla. Súðavíkurskóli
fær 400 þúsund krónur til verkefnisins Göngum yfir brúna, samkennsla leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Þá fær
Grunnskólinn á Ísafirði hálfa milljón til þróun verkefnisins
Læsi til framtíðar. Alls var úthlutað 18,5 milljónum króna til
30 verkefna, en umsóknir voru 63.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Óska eftir 4 herb. íbúð til leigu
á Ísafirði, í síðasta lagi fyrir 15.
júní. Meðmæli ef óskað er.
Uppl. í síma 587 3538 og 844
1870.
Óska eftir að kaupa einbýlishús
á 1 hæð. Staðir: Súðavík og
Bolungarvík æskileg en fleiri
koma til greina. Bílskúr. ATH!
Bein viðskipti án fasteignasala.
Uppl. í síma: 517 4692. (Leifur).
Vantar 3ja -4ra herb. íb. á
Ísafirði. Reglusemi og öruggar
greiðslur. Leiguskipti geta
komið til greina. Er með bjarta
og rúmgóða 4ra-5 herb. íbúð í
fjölbýli í hverfi 108 Reykjavík.
Sanngjörn leiga miðað við
markaðsverð í borginni. Nánari
uppl. í síma 696-4622 og 5880494.
Til sölu er árabátur 4,7m að
lengd. með 4ha utanborðsmótor. Tvær handsnúnar
færavindur. Uppl. í síma 8633591.

bb.is

Fyrsta
íslenska
hljómsveitin
á Download
Þungarokkshljómsveitin
Sign hefur þegið boð um að
opna aðalsviðið á Download
tónlistarhátíðinni. Þetta er í
fyrsta skipti sem íslenskri
hljómsveit er boðið að koma
fram á þessari stærstu og
virtustu útihátíð þungarokksins í Bretlandi. Sign, með
ísfirsku bræðurna Ragnar
Zolberg og Egil Rafnsson og
Hnífsdælinginn Heimi Hjartarson innanborðs, eru þar í
góðum félagsskap hljómsveita á borð við Motörhead,
Lostprophets, Incubus, The
Offspring, Kiss, Judas Priest,
Ash og Him svo fáeinir séu
nefndir.
Download hátíðin fer fram
helgina 13. - 15. júní á Donington Park kappakstursbrautinni. SIGN er í þann mund að
leggja af stað í þriggja vikna
tónleikaferð um Bretland til
að kynna útgáfu geisladisks
síns The HOPE. Frá þessu var
greint á mbl.is.
– thelma@bb.is

Spurning vikunnar
Eiga Ísafjarðarbær, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur að sameinast?
Alls svöruðu 614.
Já sögðu 498 eða 50%
Nei sögðu 463 eða 45%
Veit ekki sögðu 53 eða 5%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Vigdís Pála Halldórsdóttir og Skúli Pálsson.

Vekja athygli á skaðsemi reykinga
Lýðheilsustöð stendur nú
fyrir keppni á landsvísu þar
sem krakkar í 7. og 8. bekk
keppast um að vekja sem mesta
athygli á skaðsemi reykinga.
Keppnin var fyrst haldin í
Finnlandi fyrir sautján árum
en Ísland er nú með í níunda
sinn. Allir 7. og 8. bekkir á
landinu geta tekið þátt, svo
fremi að enginn nemendanna
reyki. Á alþjóðavísu heitir
samkeppnin „Smokefree Class
Competition“. Í ár munu yfir
20 Evrópuþjóðir taka þátt í
keppninni.
Vigdís Pála Halldórsdóttir
og Skúli Pálsson eru fulltrúar
7. EJS í Grunnskólanum á Ísafirði og þau hafa fræðst vel
um hversu skaðlegur löstur
reykingar eru í gegnum þátttöku sína í keppninni.
„Verkefnið snýst um að
vekja sem mesta athygli hjá
bæjarbúum um hversu skaðlegar reykingar eru. Og þá sérstaklega óbeinar reykingar.
Það gera sér ekki allir grein
fyrir því hversu skaðlegt þetta
er fyrir umhverfið“, segir Vigdís Pála.
„Ef kona sem er með barn í
maganum reykir aukast líkurnar á vöggudauða. Þetta er
eitthvað sem ekki allir vita.
Við reynum því að koma þeirri
vitneskju til fólksins. Það gerum við t.d. með því að koma í
þetta viðtal, í útvarpið og svo

ætlum við líka að ganga í hús
og gera könnun. Við höfum
búið til mynd sem við ætlum
að sýna í bás í Samkaupum
og dreifa um leið bæklingum.
Það er alls kyns eitur í sígarettum eins og t.d. kvikasilfur, rottueitur, aceton og kveikjarabensín. Það eru alls konar
ógeðsleg efni í þessu“, segir
Skúli og hryllir sig.

Enginn reykir
í bekknum
– Hvernig kom það til að
þið fóruð út í þetta verkefni?
„Þetta er verkefni sem krakkar taka þátt í á landsvísu sem
heitir Reyklaus bekkur og er
á vegum Lýðheilsustöðvar. Sá
bekkur sem nær að vekja
mestu athyglina á málstaðnum
fær vegleg verðlaun. Fyrstu
verðlaun eru utanlandsferð
fyrir allan bekkinn, í öðru verðlaun er IpodNano fyrir alla í
bekknum og í þriðja sæti er
innanlandsferð. Það er mjög
misjafnt hvort skólar ákveði
að láta 7. eða 8. bekk taka
þátt. En langflestir eru í sjöunda bekk“, segir Vigdís Pála.
– Hversu langan tíma hefur
verkefnið tekið?
„Í allan vetur höfum við
þurft að skrifa undir plagg um
að við höfum ekki reykt og ef
einhver reykir í bekknum og
það kemst upp er það sent

beint til Lýðheilsustöðvar og
við erum dottin úr keppni“,
segir Vigdís Pála.
– Er algengt að krakkar séu
að byrja 12 ára gamlir að
reykja?
„Maður veit af einhverjum
tilfellum. Sérstaklega ef krakkar dragast aftur úr félagslega
byrja þeir oft að fikta. En sem
betur fer reykir enginn í
bekknum okkar“, segir Skúli.
Krakkarnir segja að hver
bekkur í átakinu eigi að reyna
finna nýjar leiðir til að vekja
athygli á skaðsemi reykinga.
„Við ætlum að opna heimasíðu þar sem öll verkefni sem
við höfum unnið í vetur verður
að finna. Verkefnið er rétt að
byrja núna sko en í allan vetur
hefur verið undirbúningur að
þessu. Tilkynnt verður svo um
miðjan maí hver verður sigurvegari. Þetta er mjög spennandi“, segir Vigdís Pála.
„Allir, eða a.m.k. langflestir, skólar á landinu taka þátt
og í mörgum skólum er fleiri
en einn 7. bekkur. Hjá okkur
er t.d. þrír bekkir svo það er
töluverð samkeppni“, segir
Skúli.

15 milljarðar af
sígarettum á dag
Vigdís Pála og Skúli segjast
hafa fræðst mikið um skað-

semi reykinga við vinnslu
verkefnisins.
„Flest öll efnin í sígarettum
geta valdið krabbameini. Við
viljum benda fólki sem vill
fræðast meira um þetta að
margar gagnlegar upplýsingar
er að finna á vefnum reyklaus.is. Þar getur maður t.d.
tekið próf sem segir til um
hvers konar reykingamaður
viðkomandi er og hversu mikið hann langar til að hætta.
Svo fyrir þá sem eru í vandræðum með að hætta er hægt
að hringja í síma 800 6030 og
fá aðstoð. Opið er fyrir símann
frá kl. 17-20 á kvöldin alla
virka daga.
Það er ekkert smá mikið
sem maður hefur komist að í
tengslum verkefnið. T.d. að
ef ófrísk kona reykir eru miklu
meiri líkur á að börnin verði
fyrirburar eða mun minni að
stærð. Óbeinar reykingar eru
nánast jafn skaðlegar og reykingar. Þær minnka lungnavirknina og börn sem þurfa
að þola óbeinar reykingar eru
mun viðkvæmari fyrir sýkingum í öndunarfærum eins og
berkjabólgu, lungabólgu og
þess háttar. Í Bretlandi er áætlað að um 17.000 börn undir
fimm ára séu lögð inn á sjúkrahús á ári hverju vegna heilsubrests sem rekja má til óbeinna
reykinga. Börn reykingafólks
eru líka líklegri til að fá astma.

Það er mun hættulegra fyrir
sykursjúka að reykja því þá
aukast líkurnar á að þeir fái
áunna sykursjúki.“, segir Vigdís Pála.
„Sá sem reykir einn pakka
á dag miðað við að verðið sé
600 krónur, en pakkar kosta
frá 550-650 krónur, er að eyða
um 220.000 krónum á ári í
sígarettur. Og flestir reykingamenn eru að reykja meira en
pakka á dag“, segir Skúli.
„Já ef maður myndi safna
þessum pening í tvö ár væri
maður kominn með góða
utanlandsferð“, skýtur Vigdís
Pála að. „Samkvæmt upplýsingum sem við fundum eru
reyktar um 5,5 þúsund milljarðar af sígarettum á ári í
heiminum. Það gerir 15 milljarða sígaretta á dag eða 750
milljónir pakka. Svo þetta er
nú orðið svolítið ógeðslegt“,
segir Vigdís Pála og grettir
sig.
„Við fengum að horfa á
fræðslumynd um reykingar í
skólanum en kennarinn þurfti
að slökkva á henni áður en
hún var búin því hún var svo
ljót. Maður lokaði augunum
þetta var svo ógeðslegt“, segir
Vigdís Pála og Skúli tekur
undir það með henni. Þau
segjast bæði ekki ætla að byrja
að reykja vitandi um skaðsemi
þess.
– thelma@bb.is
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Samþykkja tilboð í málun Laufás
Laufásss

Helgarveðrið

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur að tillögu Jóhanns
Bærings Gunnarssonar, verkefnisstjóra á tæknideild
bæjarins, samþykkt tilboð í málun á leikskólanum
Laufási á Þingeyri. Tilboðið sem er frá Bjarndísi Friðriksdóttur er upp á 2.595.670 krónur, eða 28% yfir
kostnaðaráætlun sem hljóðaði upp á rétt rúmlega 2
milljónir. Tilboð Bjarndísar var hið eina sem barst.

Horfur á föstudag og laugardag: Austlæg átt og dálítil
væta á S- og V-landi, en stöku él NA-lands.
Hiti 5 til 10 stig, en 0 til 5 norðaustantil á landinu og
þar eru líkur á næturfrosti.
Horfur á sunnudag og mánudag:
Útlit fyrir svipað veður áfram.

Þýðingarmikil
þýðingarverðlaun
Ísfirski rithöfundurinn, þýðandinn og ljóðskáldið Eiríkur
Örn Norðdahl fékk á dögunum Íslensku þýðingarverðlaunin. Sjálfur segist hann
engan veginn hafa átt von á
verðlaununum og er hissa á
að hinir sem voru tilnefndir
séu ekki brjálaðir yfir að hafa
tapað fyrir honum. Bæjarins
besta hringdi í Eirík þar sem
hann var á flugvellinum í Helsinki í Finnlandi á leið til Belgíu.

Enginn búinn að
hringja ennþá
– Þú fékkst Íslensku þýðingarverðlaunin. Er það þýðingarmikið?
„Jú, þetta breytir náttúrlega
miklu. Eða ég vona það alla
vega. Það á eftir að koma í
ljós hversu miklu þetta breytir
en ég geri mér einhverjar hugmyndir og vonir um það að ég
muni eiga auðveldara með að
velja mér verkefni sjálfur og
fái kannski erfiðari og meira
krefjandi og skemmtilegri
verkefni.“
– Þetta lítur afskaplega vel
út á ferilskránni?
„Maður getur ímyndað sér
það. Ég held að ef útgefanda
langar að þýða og gefa út bók
og vill fá góðan þýðanda, þá
líti hann á það hverjir hafa
fengið þessi verðlaun. Eða ég
myndi alla vega gera það. En
það á allt eftir að koma í ljós.
Það er alla vega enginn búinn
að hringja ennþá.“

Gaman að gera
krefjandi hluti
– En þú hefur nú hingað til
fengið einhver verkefni í þýðingum.
„Jú, jú. En megnið af þeim
hefur verið almenns eðlis og
svona auðveldari verkefni.
Sem er allt í lagi og það er
gaman að vinna þessi verkefni
en það er náttúrlega meira
gaman að gera það sem er
krefjandi. Einhver þyngri skáldverk kannski.
Ég þýddi til að mynda ljóð
eftir Allan Ginsberg fyrir
nokkrum árum, en þá vildi
enginn gefa þau út. Þau koma
fyrst út núna í haust, það var
meira að segja ákveðið áður
en ég fékk þessi verðlaun.“

Hefði orðið brjálaður
– Það voru nú engir aum-

ingjar tilnefndir með þér til
þessara verðlauna.
„Nei, þetta voru engin smápeð þarna. Friðrik Rafnsson
er búinn að þýða allan Kundera og Siggi Páls en náttúrulega bara þungavigtamaður í
íslenskum bókmenntum og
hefur verið síðustu þrjátíu
árin. Jón Kalman var að þýða
mikla og stóra bók þannig allt
var þetta fólk að gera mjög
merkilega hluti.
Ég er sjálfur svo hörundsár
að ef ég væri þessir menn og
hefði tapað fyrir mér, þá hefði
ég brjálast. Ég átti engan veginn von á þessu og þetta kom
mér algjörlega á óvart.“
– Ertu búinn að heyra í hinum sem voru á þessum lista.
Eru þeir að samgleðjast þér
eða eru þeir að breiða slúðursögum um þig út í kokteilboðum?
„Allt þetta fólk sendi mér
tölvupóst þar sem þeir óskuðu
mér hjartanlega til hamingju
og báðu mömmu mína, sem
var á athöfninni fyrir mína
hönd, fyrir bestu kveðjur til
mín. Þetta eru meiri menn en
ég, því ég hefði orðið foxillur.“

Sælkeri vikunnar er Halldór Karl Valsson á Ísafirði

Sælkeraréttir að hætti
meistara Halldórs

Sælkeri vikunnar átti ógrynni
af dýrindis réttum sem hann vildi
deila með lesendum Bæjarins
besta en þrír urðu fyrir valinu. Þeir
eru saltfiskur að hætti Baska, Einiberjagrafinn lambavöðvi með
melónu og sinnepslimesósu og
Irish mist ísterta.
Saltfiskur að hætti Baska
800 g saltfiskur
5 meðalstórar soðnar og flysjaðar kartöflur
1 eggjarauða
2 dl ólífuolía
2 hvítlauksgeirar pressaðir
salt og pipar
1 egg
1tsk edik
1 tsk olía
3 tsk vatn
hveiti
brauðrasp
smjör
olía

Sósa
2 ½ dl niðursoðnir tómatar
3 rauðar paprikur skornar í litla
bita
1 laukur fínt saxaður
3 hvítlauksgeirar fínt saxaðir
1 tsk timijan
½ tsk sykur
salt og pipar
ólífuolía

Fullt af ráðstefnum
– En hvað ertu að gera
núna? Þú ert á einhverju flakki
er það ekki?
„Jú ég var að koma frá New
York þar sem ég var á bandarískri ljóðahátíð. Ég var á The
Bowery Poetry Club sem er
mjög goðsagnakenndur staður. Hann er svona eins og
CBGB, sem er einmitt beint á
móti, var fyrir tónlistaraðdáendur. Þetta er alveg brjálæðislegur staður. Þarna eru upp í
fimm viðburðir á hverjum einasta degi og það er farið alveg
yfir litrófið. Þarna hafa verið
mörg fræg ljóðskáld í gegnum
tíðina.
Og núna er ég að fara til
Brussel í Belgíu. Ég er að fara
á Badtaste4Ever, íslenska
menningarhátíð. Þar verða
meðal annarra Sjón og Einar
Örn Benediktsson, Ásdís Sif
og Ragnar Kjartansson og
fleiri.
Svo fer ég á mjög spennandi
rithöfundaráðstefnu í júní sem
ber yfirskriftina rithöfundurinn og andófið. Það er alltaf
einum Íslendingi boðið á
þessa ráðstefnu, og núna var
mér boðið.

Þessar menningarráðstefnur koma bara þannig til að
maður fer á eina og er boðið á
næstu. Og svo hefur maður
sig kannski eitthvað aðeins í
frammi, lætur vita af sér. Stundum fæ ég boð og nota það til
að sækja um styrk fyrir förinni. Og stundum fær maður
allt borgað og meira að segja
laun í þokkabót, þetta er voða
misjafnt.“

Sósíal brútalismi
– Nú ert þú og eiginkona
þín að koma heim til Ísafjarðar
yfir sumarið. Hvað ertu að

fara að gera?
„Ég er bara að halda áfram
að skrifa bókina mína, Rasmus Klumpur og pólitíski ofstopinn. Þetta er svona sósíal
brútalismi. Eins og heyra má
á titlinum þá tekur hún á málefnum líðandi stundar. Hún
fjallar um einhvers konar
taugaveiklaðan ofstopa. Hún
gerist á Íslandi en gæti hæglega gerst einhvers staðar annars staðar.
Ég ætla bara að reyna að
klára hana í sumar. Maður veit
aldrei hvort það tekst eða ekki.
Það er ekkert annað að gera
en að vona það besta.“

Sjóðið saltfiskinn og kælið
hann og hreinsið burt roð og bein.
Setjið saltfiskinn, kartöflurnar,
eggjarauðuna og hvítlaukinn í
hrærivélarskál. Hrærið vel saman
og bætið ólífuolíunni í dropatali
saman við, kryddið með salti og
pipar. Mótið 8 buff úr hrærunni.
Þeytið saman egg, edik, olíu og
vatn.Veltið buffunum fyrst upp
úr hveiti, þá eggjahrærunni og
síðan raspinu, hitið pönnu og
steikið buffin upp úr olíu og
smjöri, þar til þau eru fallega
steikt, og haldið heitum.
Sósan er næst löguð. Laukur
og paprika steikt í olíu, þegar laukurinn fer að verða glær er hvítlauknum bætt saman við. Maukið
tómatana með gaffli og setjið saman við og kryddið með sykri, timjan, salti og pipar. Sjóðið sósuna
niður í ca. 3 mín. Setjið buffin á
fat og hellið sósunni yfir.
Einiberjagrafinn lambavöðvi
með melónu og sinnepslimesósu
Fyrir ca. 10-12 manns
1 kg lambavöðvi (snyrtur og

jafnþykkur, ca. 5 sm).
½ dl sykur
½ dl gróft salt
1 og ½ msk svartur pipar (grófmalaður)
1 tsk einiber (mulin)

Blandið kryddinu saman. Leggið kjötbitana (bitann) í plastpoka,
hellið kryddblöndunni í pokann,
hnítið fyrir og hristið vel saman.
Eða leggið kjötið í bakka og
kryddið vel undir og yfir, leggið
plastfilmu yfir. Látið kjötið liggja
í kæli í ca. 3-4 daga. Takið kjötið
úr kælinum, skafið kryddið af og
skerið kjötið í örþunnar sneiðar
með beittum hnífi eða frystið
kjötið og skerið í örþunnar sneiðar
í áleggshnífi. Kjötið er lagt í
þunnu lagi á disk eða rúllað upp í
rós. Borið fram með þunnum
sneiðum af hunangsmelónu, sinnepslimesósu, brauði og smjöri.
Skreyta má með ferskri basiliku
eða með saxaðri steinselju.
Sósa
1 lítil dós sýrður rjómi
1 msk hunang
1 msk Dijon sinnep
1/2 til 1 stk Lime (safinn)
Hrærið öllu vel saman.
Irish-Mist ísterta
Fyrir 6-8
½ l rjómi
4 egg
¾ bolli sykur
50 g gróft saxað súkkulaði
200 g makkarónukökur
½ dl Irish Mist.
Þeytið rjómann og setjið í skál,
geymið í ísskáp. Þeytið eggin með
sykrinum og blandið varlega saman við rjómann. Myljið makkarónukökurnar og setjið helminginn af þeim á botninn á u.þ.b. 28
cm stóru formi. Blandið súkkulaðinu og líkjörnum saman við
rjómablönduna og setjið helminginn af henni ofan á kökurnar á
botninum. Dreifið afganginum af
makkarónukökunum ofan á og
síðan afgang af rjómablöndunni.
Sléttið með spaða eða hníf og
frystið.
Skreytið eftir smekk með
þeyttum rjóma blönduðum nokkrum dropum af vanillu, kiwisneiðum, sultudropum, súkkulaðikringlum og karamellubráð.
Ég skora á Thelmu Hjaltadóttur á Ísafirði að sýna hvað hún
kann fyrir sér í matreiðslu.

