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„Reyni að hafa áhrif
á umhverfi mitt“

Greip Gíslason þarf vart að kynna fyrir Ísfirðingum, en hann hefur verið allt í öllu frá því hann
var unglingur. Í viðtali í miðopnu fræðumst við
um stærstu verkefni Greips, fyrirtækið Ýmislegt
smálegt, Við Djúpið og hugmyndir hans
um menningarmál Ísafjarðarbæjar

Ljósm: Hörður Sveinsson.

Kambur hættir útgerð og fiskvinnslu
Eigendur Fiskvinnslunnar
Kambs ehf. á Flateyri hafa
ákveðið að hætta útgerð og
fiskvinnslu og selja allar eignir félagsins. Um 120 manns
starfa hjá fyrirtækinu, 65 í
landvinnslu og um 55 við útgerð fimm báta. Á föstudag
var haldinn fundur með starfsfólkinu þar sem þessi ákvörðun var kynnt. Hinrik Kristjánsson framkvæmdastjóri
sagði að allir starfsmenn sem
mættir voru hefðu verið á
fundinum. Síðdegis sama dag
átti hann fundi með áhöfnum
bátanna. Fiskvinnslan Kambur ehf. er að 83% í eigu hjónanna Hinriks Kristjánssonar
og Ingibjargar Kristjánsdóttur
og barna þeirra. Steinþór Bjarni

Kristjánsson skrifstofustjóri á
17%. Hinrik sagði erfitt rekstrarumhverfi aðalástæðu ákvörðunarinnar um að hætta starfseminni.
Hinrik segir ástæður sölu
Kambs fjárhagslegar og undanfarna mánuði og vikur hafi
reksturinn verið mjög þungur.
„Samkeppnisstaða okkar,
bæði fjárhagslega og félagslega, er mjög erfið. Við höfum
leigt til okkar mikinn kvóta
og það er ekki hægt lengur. Á
leigumarkaði getum við ekki
keppt við þá sem eru að flytja
út ferskan fisk. Svo er einnig
yfirvofandi niðurskurður í
þorksveiðum sem eru afar
slæm tíðindi fyrir fyrirtæki
eins og okkar sem aðallega í

vinnslu á þorski.“ Í tilkynningu frá Kambi kemur fram
að fyrirtækið sé í viðræðum
við aðila á norðanverðum
Vestfjörðum um kaup á tveimur bátum þeirra og vill ekki
gefa upp hverjir þeir aðilar
eru. „Það er ekkert komið á

hreint í þeim efnum, við munum hittast eftir helgi og ræða
það betur. Þar er um að ræða
annan stóru bátanna okkar og
einn af þeim minni.“ Samkvæmt heimildum blaðsins
eru fyrirtækin Jakob Valgeir
ehf. í Bolungarvík og HG í

Hnífsdal að skoða kaup á
Halla Eggerts ÍS.
Kambur hefur yfir að ráða
3000 þorskígilda kvóta og
hefur verðmæti fyrirtækisins
verið talið vera um sjö milljarða króna. Sjá nánar frétt á
bls. 2 og 3. – smari@bb.is
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Umhverfisverkefni sett í forgang

Dagurinn í dag

24. maí 2007 – 144. dagur ársins
Þennan dag árið1941 sökk Hood, stærsta skip heims, um
250 sjómílur vestur af Reykjanesi eftir orrustu við þýska
herskipið Bismarck. Með Hood fórust 1.418 Bretar en
þremur var bjargað og voru þeir fluttir til Reykjavíkur.

Umhverfismálaráð Bolungarvíkur hefur samþykkt áætlun sérverkefna vegna umhverfisverkefna. Eftirfarandi
framkvæmdir verða settar í forgang í umhverfismálum: Göngustígar, tröppur og girðing vegna geymslusvæðis
neðan áhaldahúss. Málun bílastæða, gangbrauta og umferðarmerkja. Garðvinna með Hlédísi. Lóð við unglingavinnu, skúr, torf og fl. Leiktæki við leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Mála íþróttahús að utan. Umhverfisverkefni í sveit og í bænum. Lagfæra svæði ofan við Þjóðólfsveg 9. Eyðing á illgresi í gangstéttum, götum og tjábeðum og Kerfill á Hólnum. Yfirfara götumerkin og merking gatna. Opið svæði milli Traðarlands og
Ljósalands. Gangstígar við leikskólann, félagsheimilið, Náttúrustofu og verslun, tónlistarskólann og grunnskólann.

Einar Oddur sleginn yfir tíðindunum
Einar Oddur Kristjánsson
frá Flateyri segist vera mjög
sleginn yfir tíðindunum frá
Flateyri. „Við erum öll mjög
slegin yfir þessu. Ég hafði

heyrt Kambsmenn vera svartsýna á framtíðina en ég trúði
ekki að það kæmi að þessu. Í
rauninni hef ég ekki getað áttað mig á þessu ennþá.“ Einar

segist ekki vita til hvaða ráða
sé hægt að grípa á Flateyri.
„Ég hreinlega veit ekki hvað
á að gera. Ef ég hefði einhver
ráð þá væri ég búinn að koma
þeim á framfæri en ég hef þau
ekki. Við þingmenn verðum
að leggjast undir feld ásamt
ráðamönnum sveitarfélagsins
og mönnum úr atvinnulífinu
á svæðinu og reyna að finna
einhverjar lausnir. En eins og
stendur er ég ráðþrota.“
Eins og gefur að skilja

blandast kvótakerfið og frjálst
framsal aflaheimilda inn í umræðuna. „Þetta er ekki bara
kvótakerfið. Efnahagsaðstæðurnar eru í aðalhlutverki
þarna. Háir vextir og hátt
gengi krónunnar eru að ganga
sjávarútveginum að dauðum.
Svo bætist við endalaus niðurskurður Hafró þannig að það
gefur auga leið að reksturinn
er mjög erfiður við þessar aðstæður.“
Einar Oddur segir að pen-

ingamálastefna landsins verði
að breytast og að það sé mikið
hagsmunamál landbyggðarinnar. „Við lifum á útflutningi
og gott efnahagsumhverfi er
okkur nauðsyn. Ég hef gagnrýnt stefnu Seðlabankans um
verðbólgumarkmið í mörg ár.
Vextirnir eru allt of háir og
vaxtamunurinn drífur áfram
þetta háa gengi vegna innstreymis á lánsfé.“ Einar segir
að ekki sé lifað við þessa
óstjórn mikið lengur. „Það eru

margir sem segja að við getum
ekki búað við íslensku krónuna mikið lengur og verðum
að taka upp aðra mynt og eru
þá að segja að verðum að
ganga í ESB. Ef við finnum
engin önnur ráð en þau sem
við beitum núna verðum við
að íhuga ESB aðild. Ég hef
samt trú á því að við finnum
önnur ráð en það er ljóst að
það er ekki búandi við þessa
stjórn peningamála.“
– smari@bb.is

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi
Bolungarvíkur
1980-2000
Með vísan til 1. mgr. 21. gr. Skipulagsog byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari
breytingum er hér með auglýst tillaga að
breyttu aðalskipulagi Bolungarvíkur 1980
– 2000 með áorðnum breytingum. Tillagan
tekur til breytinga á svæði undir Traðarhyrnu í Bolungarvík. Gert er ráð fyrir að
reisa snjóflóðavarnir til að verja innri hluta
byggðarinnar í Bolungarvík, þá er gert ráð
fyrir minnkun íbúðasvæða og óbyggðs
svæðis en opin svæði til sérstakra nota
stækkar til austurs. Gert er ráð fyrir að
gata norður af gatnamótum Holtabrúnar
og Stigahlíðar svo og miðlunargeymir
verði felld út af skipulagi. Einnig er gert
ráð fyrir að Dísarland og gata norður af
Traðarlandi verði felldar út af skipulagi og
að landnotkun breytist úr íbúðasvæði og
óbyggð svæði í opin svæði til sérstakra
nota.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Ráðhúsinu í Bolungarvík
og á heimasíðu Bolungarvíkurkaupstaðar
www.bolungarvik.is frá og með föstudeginum 25. maí 2007 til og með föstudagsins
22. júní 2007.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við aðalskipulagsbreytingartillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til föstudagsins 6. júlí 2007.
Skriflegum athugasemdum skal skila á
bæjarskrifstofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu Aðalstræti 10-12, Bolungarvík.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Bolungarvík, 21. maí 2007.
Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri umhverfissviðs.

Spilað var frá morgni til kvölds á laugardag.

Hátt í 200 manns tóku þátt í kjördæmamóti í bridge á Ísafirði
Kjördæmamót Bridgesambands Íslands var haldið í
Menntaskólanum á Ísafirði
um helgina. Um 170 manns
spiluðu á mótinu, en á því
keppa gömlu kjördæmin átta,
auk liðs Færeyinga og liði
Bridgesambands Íslands. Það
var lið Reykjavíkur sem fór

með sigur af hólmi á mótinu.
„Það voru allir mjög ánægðir með mótið,“ segir Sigurður
Ólafsson, í Bridgeklúbbi Ísafjarðar, „aðkomufólkið kom
bæði fljúgandi og með rútu,
og gisti í Súðavík og á Ísafirði,
ýmist á hóteli, gistiheimilum
eða í heimahúsum. Aðbúnað-

urinn í Menntaskólanum var
mjög góður, og til fyrirmyndar, keppt var bæði á sal skólans
og í kennslustofum. Systurnar
Margét, Elín og Hugljúf Ólafsdætur sáu um að elda dýrindis
veislumat ofan í fólkið og allir
voru því vel mettir og ánægðir,
burtséð frá gengi á mótinu. Á

mótum sem þessum ræður
mikil gleði.“
Það var Bridgeklúbbur Ísafjarðar sem hélt utan um
skipulagningu mótsins, en
kjördæmamótin eru haldin á
hverju ári. Síðast var kjördæmamót haldið á Vestfjörðum fyrir átta árum.

Þrjú þúsund tonnum af fiski
landað á Vestfjörðum í febrúar
Alls var landað 3.003 tonnum af fiski á Vestfjörðum í
febrúar, sem er töluverður
samdráttur frá febrúar á síðasta ári, en þá var 3.922 tonnum af afla landað. 334.467
milljónir króna fékkst fyrir aflann í febrúar 2006, en 348.281
milljónir króna fengust hins-

vegar fyrir aflann sem veiddur
var í febrúar í ár. Það er því
ljóst að aflaverðmæti hefur
aukist til muna milli ára. Hafa
ber þó í huga að fleira kemur
inn í en afurðaverð, eins og til
dæmis skipting afla, gjaldeyrisstaða og fleira. Þá hefur
gengisvísitalan hækkað tölu-

vert milli ára, var 109,323 stig
í lok febrúar 2006 en 121,1367
í lok febrúar 2007.
Mestu var landað af þorski,
eða 1.811 tonnum. Þá var
landað 717 tonnum af ýsu og
363 tonnum af steinbíti. Til
samanburðar voru veidd 2.485
tonn af þorski í febrúar árið

2006, 761 tonn af ýsu, 368 tonn
af steinbít og 135 tonn af rækju.
Hafa í huga að fleira kemur
inn í en afurðaverð, eins og
skipting afla, gjaldeyrisstaða
og fleira. Þá hefur gengisvísitalan hækkað milli ára, var
109,323 stig í lok febrúar 2006
en 121,1367 í lok febrúar 2007.
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Stígur glímukóngur

Hluti af kvóta Kambs seldur
Hluti af kvóta Kambs á Flateyri hefur verið seldur úr byggðalaginu að því er kemur fram á mbl.is. Samkvæmt
heimildum bb.is hefur smábáturinn Friðfinnur verið seldur til Dalvíkur ásamt 100 tonna kvóta. Haft var eftir
Hinriki Kristjánssyni, framkvæmdastjóra Kambs, í kvöldfréttum sjónvarpsins í gær að hann hafi undirritað
kauptilboð fyrir hluta kvótans. Í fréttunum var sagt að tveir smábátar Kambs og annar beitningarvélabáturinn
hafi verið seldir. Ekki er vitað hvort fyrirtæki í byggðarlaginu hafi fest kaup á kvóta Kambs eða hvort formlegt
tilboð hafi verið gert en talið er að Hraðfrystihúsið-Gunnvör í Hnífsdal og Jakob Valgeir í Bolungarvík hafi sýnt
áhuga á hluta aflaheimildanna. Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG, vildi ekkert segja um málið.

Stígur Berg Sophusson varð titil sinn sem glímukóngur
Vestfjarða í keppninni um Vestfjarðabeltið sem haldin var
um helgina. Alls voru þrjú glímumót haldin á Ísafirði um
helgina, Þrastarmótið, minningarmót um Guðna Albert
Guðnason „kóngabana“ og keppnin um Vestfjarðabeltið og
sæmdarheitið glímukóngur Vestfjarða. Keppnin um Vestfjarðabeltið var endurvakin á síðasta ári eftir 73 ára hlé.

120 manns missa vinnuna hjá Fiskvinnslunni Kambi ehf., á Flateyri

Minn tími í sjávarútvegi er liðinn
Eigendur Fiskvinnslunnar
Kambs ehf. á Flateyri hafa
ákveðið að hætta útgerð og
fiskvinnslu og selja allar eignir félagsins. Um 120 manns
starfa hjá fyrirtækinu, 65 í
landvinnslu og um 55 við útgerð fimm báta. Á föstudag
var haldinn fundur með starfsfólkinu þar sem þessi ákvörðun var kynnt. Hinrik Kristjánsson framkvæmdastjóri
sagði að allir starfsmenn sem
mættir voru hefðu verið á
fundinum. Síðdegis sama dag
átti hann fundi með áhöfnum
bátanna. Fiskvinnslan Kambur ehf. er að 83% í eigu hjónanna Hinriks Kristjánssonar
og Ingibjargar Kristjánsdóttur
og barna þeirra. Steinþór
Bjarni Kristjánsson skrifstofustjóri á 17%. Hinrik sagði
erfitt rekstrarumhverfi aðalástæðu ákvörðunarinnar um
að hætta starfseminni.
Hinrik segir ástæður sölu
Kambs fjárhagslegar og undanfarna mánuði og vikur hafi
reksturinn verið mjög þungur.
„Samkeppnisstaða okkar,
bæði fjárhagslega og félagslega, er mjög erfið. Við höfum
leigt til okkar mikinn kvóta
og það er ekki hægt lengur. Á
leigumarkaði getum við ekki
keppt við þá sem eru að flytja
út ferskan fisk. Svo er einnig
yfirvofandi niðurskurður í
þorkveiðum sem eru afar
slæm tíðindi fyrir fyrirtæki
eins og okkar sem aðallega í
vinnslu á þorski.“ Í tilkynningu frá Kambi kemur fram
að fyrirtækið sé í viðræðum
við aðila á norðanverðum Vestfjörðum um kaup á tveimur
bátum þeirra og vill ekki gefa
upp hverjir þeir aðilar eru.
„Það er ekkert komið á hreint
í þeim efnum, við munum
hittast eftir helgi og ræða það
betur. Þar er um að ræða annan
stóru bátanna okkar og einn
af þeim minni.“ Samkvæmt
heimildum blaðsins eru fyrirtækin Jakob Valgeir ehf. í
Bolungarvík og HG í Hnífsdal
að skoða kaup á Halla Eggerts
ÍS.
Hinrik segir einnig að það
sé sýn eigenda Kambs að
reksturinn muni ekki ganga
til lengri tíma litið og það sé
betra að ganga frá borði meðan hlutirnir eru réttu megin
við núllið. „Fyrirtækið er ekki
á vonarvöl, við munum geta
greitt okkar skuldir og gengið
frá þessu sáttir hvað það varðar. En það er einnig hið félagslega sem spilar inn í þessa

ákörðun okkar. Það hefur
gengið illa að manna bátana
okkar og starfsmannavelta
hefur aukist verulega. Það er
erfitt að fá fólk í vinnsluna og
erlenda vinnuaflið sem við
treystum lengi á er farið að
stoppa styttra við en áður og
margt farið suður í önnur
störf.“
Margir hafa velt fyrir sér
tímasetningu þess að sala og
lokun Kambs er gerð opinber
og það sagt hafa með nýafstaðnar kosningar að gera,
enda er kvótakerfið og sala
aflaheimilda pólitískt hitamál.
Hinrik segir að tímasetningin
hafi ekkert með kosningar og
pólitík að gera. Hinrik segir
að hann hafi leitað til aðila
um að koma að rekstrinum á
Flateyri með einum eða öðrum hætti en það hafi ekki
gengið. „Ég vona það enn að
ungir og dugmiklir menn
muni koma að fiskvinnslu og
útgerð hér á Flateyri en það
hefur ekki gengið enn.“
„Það er okkar hlutverk núna
að vinna í því að sem flestir
starfsmenn fái önnur störf. Ég
hef talað við forsvarsmenn

Hinrik Kristjánsson, framkvæmdastjóri Kambs ehf.
fyrirtækja hér fyrir vestan og fjarðarbær hyggist fara í segist því hversu mörg störf hafa
þeir eru margir hverjir mjög Halldór hafa verið í sambandi tapast og hversu mörg hafa
jákvæðir um að geta veitt ein- við félagsmálaráðherra um komið í staðinn. „Það vantar
hverjum vinnu. Þetta er allt málið og það muni vinnast í fólk til starfa hjá mörgum
saman mjög hæft starfsfólk samvinnu við Vinnumála- fyrirtækjum og stofnunum og
og ég get gefið því mín bestu stofnun og Fjölmenningarset- ég vona að við missum sem
meðmæli.“
ur. Er þá fyrst og fremst verið fæst fólk af svæðinu því það
Kambur hefur yfir að ráða að hugsa um námskeið fyrir vantar starfsfólk á norðan3000 þorskígilda kvóta og þá sem missa vinnuna á Flat- verðum Vestfjörðum.“
hefur verðmæti fyrirtækisins eyri til að þjálfa sig upp í önnur
Halldór segir að sambærileg
verið talið vera um sjö millj- störf en vöntun er á starfsfólki staða hafi komið upp á Þingarða króna.
á svæðinu. Hvort að sveitarfé- eyri og þetta verði vissulega
lagið ætli að koma að kaupum mjög sársaukafull staða en
á aflaheimildum segir Halldór bendir á að þar hafi ÍsafjarðVið verðum
það vera hugsanlegt að bærinn arbær lagt fram byggðakvóta
að berjast
nýti sér einhvern forkaupsrétt gegn því að aflinn væri unninn
Halldór Halldórsson bæjar- en engin bæjarútgerð sé í kort- á staðnum og útgerðaaðili
komið með kvóta á móti, það
stjóri Ísafjarðarbæjar segir að unum.
Halldór segist ekki vita hafi gengið ágætlega. „Vestástandið sem er að skapast á
Flateyri sé grafalvarlegt. „Það hversu mörg störf hafa tapast firðingar eru með mjög sterka
liggur fyrir að Kambur ætlar á norðanverðum Vestfjörðum kvótastöðu, við erum 2% af
að selja frá sér aflaheimildir, síðustu mánuði. Tuttugu manns þjóðinni en búum yfir tæplega
ég veit ekki hversu mikið mun missa vinnu sína við lokun 10% kvótans. Það eru tækifæri
fara af svæðinu en ég hef verið Marels í haust, 48 manns var fyrir okkur í ýmsum atvinnuí sambandi við útgerðarmenn sagt upp hjá Bakkavík fyrir greinum og við verðum að
á svæðinu um að kaupa allar skemmstu, tíu fengu uppsagn- horfa fram veginn.. Ég hef
þær aflaheimildir sem hægt arbréf vegna lokunar Ratsjár- mestar áhyggjur af því að
er. Það er vilji fyrir því en stöðvarinnar á Bolafjalli og svona áfall smiti út frá sér og
ekkert liggur fyrir í þeim efn- nú bætast við 120 manns á fólk missi móðinn, það er
um. Svona gerast kaupin á Flateyri. Þessi fjögur fyrirtæki eitthvað sem má ekki gerast.
eyrinni, svona er sjávarútveg- hafa því sagt upp 200 manns Við þurfum að berjast fyrir
urinn“, segir Halldór. Að- á innan við ári. Halldór segir tilverurétti okkar, enginn annspurður um hvað aðgerðir Ísa- að það þurfi að gera úttekt á ar mun gera það fyrir okkur.“

Mikið áfall
„Þetta er gríðarlegt áfall fyrir alla hér, en við munum
styðja við bakið á okkar fólki
eftir bestu getu,“ sagði Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga í samtali við mbl.is. Hann
sagði verkalýðsfélagið reiðubúið að vinna með sveitarfélaginu eða öðrum til að létta
fólkinu róðurinn. „Fólk er að
missa lífsviðurværi sitt, fólk
sem búið er að festa sér húseignir og er að byggja upp
samfélag sitt þegar burðarás
þess hverfur í raun. Það er
verið að skera á lífæð samfélagsins.“
Finnbogi sagði að ef starfsemi Fiskvinnslu Kambs legðist af væri lítil önnur vinna í
boði á Flateyri. Hann sagðist
ekki vilja hugsa þá hugsun til
enda ef enginn fengist til að
hefja atvinnurekstur á staðnum. Finnbogi sagði að nú væri
lag að nýta aðstöðu til námskeiðahalds í sjálfshjálp og
endurmenntun og hugað yrði
að því.
– smari@bb.is
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Ingólfur ÍS siglir meðfram Ásgeirsbakka á Ísafirði. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Nýr bátur Hafsteins og Kiddýjar
Ferðaþjónustufyrirtækið
Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar eru fyrir löngu búið að
stimpla sig inn sem leiðandi
fyrirtæki í ferðaþjónustu á Ísafirði. Sjóferðir er fjölskyldufyrirtæki í eigu hjónanna Hafsteins Ingólfssonar og Guðrúnar Kristjánsdóttur. Í gegnum árin hafa synir þeirra þrír
og tengdadætur tekið virkan
þátt í rekstrinum, bæði sem
skipstjórar og leiðsögumenn.
Fyrirtækið er formlega stofnað árið 1998 en uppruna þess
má reka til ársins 1982. Í fyrstu
var Hafsteinn með einn bát í
rekstri og þá fyrst og fremst
til að sinna starfi sínu sem
atvinnukafari en hann hefur
lengi skorið úr skrúfum og
þjónustað flotann við Djúp.
Smám saman jókst flutningur
með ferðamenn í Jökulfirði
og Hornstrandafriðlandið. Árið 2000 kaupa Sjóferðir bátinn
Guðrúnu Kristjáns, sem er
flaggskip þeirra, 30 tonn að
stærð og rúmar 48 farþega og
þá hefst mikil endurnýjun í
bátaflota fyrirtækisins. Síðustu árin hafa Sjóferðir verið
með þrjá báta í rekstri, Guðrúnu Kristjáns Bliki og Bliki
IV. Síðastnefndi báturinn hefur verið seldur til að rýma

fyrir Ingólfi.
„Ég held að nú sé komið
stopp í bátakaupum. Við erum
með þrjá góða báta sem henta
mjög vel fyrir þann rekstur
sem við erum í og engin þörf
á að bæta eða breyta bátaflotanum“, segir Hafsteinn.
Bliki IV hafi verið of lítill í
farþegaflutninga þó hann hafi
hentað mjög vel í póst- og
mjólkurferðir í Djúp. Nýji báturinn getur leyst bæði hlutverkin með sóma. Það sem er
markverðast við Ingólf er
skrúfu- og drifbúnaður bátsins. Olíueyðsla bátsins er 30%
minni en ef um hefðbundinn
búnað væri að ræða og segir
Hafsteinn að það hafi allt
staðist í siglingunni heim. Er
þetta mikil bylting þar sem
olíuverð í heiminum fer síhækkandi. Þá gerir drifbúnaðurinn það að verkum að mjög
auðvelt er að „manúvera“
bátnum við bryggju, hægt er
að keyra hann á hlið og snúa á
punktinum án þess að hann sé
með bógskrúfu.
„Inn í höfn er bátnum stýrt
með stýripinna, eins og í Playstation tölvu og þetta lítur allt
mjög vel út“, segir Hafsteinn
þegar blaðamaður náði honum
á stutt spjall í annríkinu sem

Hafsteinn Ingólfsson á spjalli við Áslaugu Alfreðsdóttur, hótelstjóra Hótels Ísafjarðar við komu Ingólfs til Ísafjarðar.
að þjappa saman liðinu með kaupa ferð í Vigur og báðir miklu frekar brugðist við
fylgir því að fá nýjan bát.
Vigurferðirnar rómuðu eru Vigurferð. Auknar komur stóru bátarnir á fullu í ferðum svona aðstæðum núna.“
Til stóð að spjalla miklu
helsta markaðsvara Sjóferða skemmtiferðaskipa til Ísa- þangað, þá lentum við stundog eru ferðirnar þangað í sam- fjarðar eru tekjulind fyrir fyrir- um í vandræðum með áætl- meir við Hafstein, en skyldan
vinnu við Vesturferðir og tækið en margir farþegar unarferðirnar á Hornstrandi. kallaði. Hann var rokinn í
Báturinn sem Ingólfur leysir póstferð í eyjurnar í Ísafjarðábúendur í Vigur. Það er sífellt þeirra fara til Vigur.
„Þegar skemmtiferðaskip er af hólmi rúmaði einfaldega ardjúpi.
vinsælla fyrir t.d. starfs– smari@bb.is
mannahópa og „reunionhópa“ í bænum og margir farþegar og fáa farþega. Við getum

Bátafloti Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar á pollinum í Skutulsfirði.
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Múlalandsblokkin fór á 35 milljónir króna
Emex ehf. átti hæsta tilboð í Múlalandsblokkina á Ísafirði sem var í eigu Fasteigna Ísafjarðarbæjar. Alls bárust fjögur tilboð í eignina og nam það hæsta
35 milljónum króna. Eigendur fyrirtækisins Emex eru Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík, Vestfirskir Verktakar ehf., og Kjartan Ragnarsson,
athafnamaður á Suðurnesjum. Segir Ómar Már í samtali við ruv.is að miklar framkvæmdir standi fyrir dyrum þar sem blokkin sem byggð var í kringum
1990 sé farin að láta á sjá. Skipta þurfi um þak og fleira. Allar íbúðir blokkarinnar eru í leigu og segir Ómar Már að svo verði áfram. Leigjendum verði
ekki sagt upp. Húseignin er um 1.200 fermetrar í heild og skiptist niður í 92 til 113 fermetra íbúðir og eru þær tíu talsins. Hjá Fasteigum Ísafjarðarbæjar fengust þær upplýsingar að vissulega hefði verið vonast eftir hærra tilboði en 35 miljónum króna, sem er einungis um 3,5 miljón fyrir hverja
íbúð, en vegna slæms ástands húseignarinnar sé þetta ásættanlegt verð. Ekki er ljóst að svo stöddu hvenær eignin verður afhent.

Ritstjórnargrein

„Í Edens fínum rann“
,,Hér ætlum við að vera, annars værum við löngu farin“,
sögðu Hinrik Kristjánsson og eiginkona hans í viðtali við BB
fyrir ári síðan; viðtali sem snérist að mestu um fyrirtæki þeirra
hjóna, Kamb ehf, burðarás atvinnulífsins á Flateyri. Nú hefur
heldur betur orðið breyting á. Ekki að þau hjón séu að búast til
brottfarar: ,,Það vona ég ekki, en minn tími í sjávarútvegi er
liðinn,“ segir Hinrik, sem eytt hefur ævinni á eyrinni og þau
hjón helgað samfélaginu þar krafta sína. Þrátt fyrir áræði og
ómælda vinnuna hafa þau nú gefist upp. ,,Við búum við mjög
sterka krónu og allar spár eru um að hún verði það áfram. Það
eru háir vextir, hátt verð á aflaheimildum og leigukvóta. Við
erum mjög háð leigukvóta því við eigum ekki það miklar aflaheimildir,“ sagði Hinrik, í viðtali við Morgunblaðið, um ástæður
þess að fyrirtæki hans hættir starfsemi síðar í sumar. ,,Það að
vera stærsti vinnuveitandi í litlu þorpi er mikið ábyrgðarhlutverk. Það víkur sér enginn undan þeirri ábyrgð meðan stætt er.
Sé viðunandi rekstrargrundvöllur ekki til staðar er engum
greiði gerður með áframhaldandi rekstri,“ segir í fréttatilkynningu Kambs um lokun fyrirtækisins. Já, Hinrik Kristjánsson taldi sér ekki lengur stætt á að reka fyrirtæki sitt í því umhverfi sem slíkum fyrirtækjum er búið í dag.
,,Þetta er skelfilegt,“ segir bæjarstóri Ísafjarðarbæjar. ,,Eftir
stendur fiskvinnsluhús vel búið tækjum og hæft starfsfólk, en
enginn til að reka fyrirtækið og enginn sem á fisk í húsið – allavega í bili.“ Hér opinberast það sem útgerðarmaður frá Vestmannaeyjum sagði fyrir nokkrum árum, að ,,draslið í landi“
(fiskvinnslan og allt sem henni fylgir) skipti engu máli, peningarnir væru í kvótanum. Þingmenn segjast slegnir yfir
ástandinu. Sumir þeirra segja kvótakerfið sökudólginn, aðrir
ekki. ,,Þetta er ekki bara kvótakerfið,“ segir einn þingmanna
NV-kjördæmis og bætir við að efnahagsaðstæður séu þarna í
aðalhlutverkinu og ljóst megi vera ,,að það (sé) ekki búandi við
þessa stjórn peningamála.“ Ætla má að þar tali maður sem veit
hvað hann syngur í þeim efnum. Staðan á Flateyri staðfestir að
útgerðin ræður ferðinni. Kvótinn er hennar. Fjöldi smákónga
innan krefisins leigir frá sér fiskveiðiréttindi fyrir offjár ár eftir
ár. Fiskvinnslan nýtur engra réttinda, er ofurseld braskinu.
Þess vegna stöndum við frammi fyrir vandanum á Flateyri;
sem ekki er nýr af nálinni og mun breiða úr sér líkt og farsótt
þar til stjórnvöld rumska af Þyrnirósarsvefni sínum, horfast í
augu við braskið og milljarða svindlið sem á sér stað í kvótakerfinu og höggva af helstu meinsemdir þess.
,,Þetta mannlíf er undarlegt fyllirí / og einginn fær gert við
því / og sumir eru kallaðir höfðingjar/ og einginn fær gert við
því,“ orti Nobelskáldið eftir vin sinn. Á það virkilega við um
kvótakerfið, að enginn fái gert við því, þótt það rústi hvert sjávarplássið á fætur öðru? Og er þá bara allt í lagi meðan varðmenn
og þiggjendur kerfisins eru allir ,,í Edens fínum rann,“ eins og
skáldið segir í tilvitnuðu ljóði?
s.h.

Unnið er að því að parketleggja.

Framkvæmdir í Edinborgarhúsinu ganga vel
Framkvæmdir við Edinborgarhúsið á Ísafirði ganga
vel og er nú unnið hörðum
höndum að því að húsið verði
tilbúið á sjómannadag. „Þetta
gengur þokkalega og húsið
verður orðið klárt á réttum

tíma. En það verða ekki margir
tímar í fríi þangað til, þetta er
alveg á fullu blasti“, segir Hermann Þorsteinsson, hjá Vestfirskum verktökum sem hefur
verkið með höndum.
„Nú er verið að ljúka við að

parketleggja og eftir það er í
raun bara tiltekt, málun og
aðrir eðlilegir smáhlutir eftir
sem taka tíma.“ Í húsinu er
100 sæta veitingasalur sem
Hermann segir að verði opnaður um leið og húsið er klárt.

Þar verður rekið kaffihús með
meiru. Á þriðja tug manna
vinna nú í húsinu sem er eitt
viðamesta timburgrindarhús
sem byggt hefur verið á Íslandi.
– thelma@bb.is

Á þessum degi fyrir 23 árum

Þýsk hjón dæmd
fyrir eggjaþjófnað
Þýsku hjónin voru dæmd í 500 þúsund króna sekt í Sakadómi
Reykjavíkur í gær fyrir að hafa rænt átta fálkaeggjum úr
hreiðrum. Miroslav Peter Baly var dæmdur í 300 þúsund
króna sekt og 4 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Eiginkona
hans, Gabriella Uth-Baly, var dæmd í 200 þúsund króna sekt
og tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi. Þá var Peter Baly
gert að greiða málflutningslaun skipaðs verjanda síns, Arnar
Clausen hrl., krónur 20 þúsund, og þeim var saman gert að
greiða allan sakarkostnað.
Miroslav Peter Baly var viðstaddur dómsuppsögnina í
Sakadómi Reykjavíkur, en eiginkona hans ekki. Hann huldi
andlit sitt þegar dómurinn var kveðinn upp og flýtti sér út af
honum loknum út í bifreið ásamt lögmanni sínum Erni Clausen.
Dómurinn er hinn þyngsti, sem kveðinn hefur verið upp í máli
sem þessu, en 1982 voru samþykkt lög á Alþingi um fuglaveiðar
og fuglavernd og viðurlög hert að miklum mun.

Eins og sjá má hefur húsið tekið stakkaskiptum að innan.
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is – Tinna Ólafsdóttir, sími 868 5963, tinna@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125,
halldor@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300
eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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SKG-veitingar hætta á Hótel Ísafirði
SKG-veitingar hætta með veitingastað sinn á Hótel Ísafirði síðla sumars, en í haust verða níu ár síðan SKG hóf rekstur á
hótelinu. „Við erum búin að vera með þennan rekstur í tæpan áratug og þetta er þannig bransi að ef maður gefur sig ekki í
hann 100% er erfitt að lifa af honum. Það er líka kominn tími til að hleypa einhverjum nýjum að. Ég reikna með að við
verðum á hótelinu út júlí en svo er vonandi að eitthvað gott fólk taki við. Hér hefur alltaf verið fagfólk við störf og því
nauðsynlegt að einhverjir góðir taki við,“ segir Karl K. Ásgeirsson, einn eigenda SKG. Aðrir eigendur eru Snorri Bogason og
Guðlaug Jónsdóttir.Veitingaþjónustan mun áfram sjá um veitingar í þeim mötuneytum sem það er bundið samningum, en
þegar þeir renna út er óvíst hvað tekur við. Ekki er enn búið að ganga frá samningum um rekstur veitingastaðarins á hótelinu.

Leggst ekki gegn framlengingu á undanþágu

Verslunin verður til húsa að Aðalstræti 11.

Nornabúð á Ísafirði

Ný verslun opnar á Ísafirði á næstu dögum sem verslar með svonefndar nýaldarvörur.
Verslunin ber heitið Orkusteinn og er rekin af Ólöfu Hildi Gísladóttur og móður hennar Guðbjörgu K. Ólafsdóttur. „Opnun búðarinnar er gamall
draumur að rætast hjá okkur mæðgunum“, segir
Ólöf Hildur og bætir við.
„Við hefðum ekki getað látið hann verða
að veruleika án stuðnings fjölskyldu og vina
þá vil ég sérstaklega minnast á listamanninn
Marsibil Kristjánsdóttur.“ Í Orkusteini verður
fjölbreytt úrval vara sem fluttar eru inn frá
Bandaríkjunum, Pakistan og Indlandi;
allt frá jurtum og reykelsum til
bóka, auk þess sem þar verður
að finna mesta úrval tarotspila á landinu svo kunnugt
sé. Vörurnar eru flestallar á
andlegu nótunum. „Þetta er
eiginlega nornabúð, fyrsta
nornabúðin á Vestfjörðum
svo ég viti til“, segir Ólöf
Hildur og tekur fram að
búðin sé jafnt fyrir ferðamenn í leit að minjagripum
sem og almenning allan.
Ólöf Hildur og Guðbjörg vinna nú að
því hörðum höndum að gera verslunina klára fyrir
opnun en þær hafa fengið afspurnir af því að margir bæjarbúar bíði spenntir og forvitnir að
kíkja á varninginn sem þær munu selja. Verslunin verður til húsa að Aðalstræti 11 við hlið
Edinborgarhússins.
– tinna@bb.is

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar leggst ekki gegn
undanþágu á starfsleyfi
fyrir olíubirgðastöð á Ísafirði. Beiðni um undanþáguna var tekið fyrir í bæjarráði, 7. maí sl., þar sem lagt
var fram afrit af bréfi umhverfisráðuneytis til Olíudreifingar ehf., dagsett 27.
apríl s.l., þar sem fjallað er
um beiðni Olíudreifingar
ehf., á framlengingu á tímabundinni undanþágu frá
starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. á
Ísafirði.
Bæjarráð vísaði ofangreindum bréfum til umhverfisnefndar. Jafnframt

var lagt fram bréf umhverfisráðuneytis til Ísafjarðarbæjar
dagsett 30. apríl s.l., um sama
mál. Þar kemur fram að ráðuneytið hafi veitt undanþágu á
framlengingu starfsleyfis út
árið 2008. Ráðuneytið óskar
jafnframt eftir afstöðu Ísafjarðarbæjar til framtíðarstarfsemi Olíudreifingar ehf. á Ísafirði, sem fyrst eða eigi síðar
en 1. júlí n.k.
Umhverfisnefnd gerir ekki
athugasemd við að bráðabirgðaleyfi verði veitt á þeirri
forsendu, að verið er að breyta
skipulagi við Mávagarð við
Sundahöfn, þar sem gert
verður ráð fyrir olíubirgðastöð. Á fundi umhverfisnefnd-

ar var samþykkt að gera
ekki athugasemd við að
bráðabirgðaleyfi verði veitt
á þeirri forsendu, að verið
er að breyta skipulagi við
Mávagarð við Sundahöfn,
þar sem gert verður ráð fyrir
olíubirgðastöð.
Umhverfisnefnd bendir
einnig á að framkvæmdin
er á samgönguáætlun og
gert ráð fyrir að úthlutun
lóða undir olíubirgðastöð
verði vorið 2008. Embættismenn Ísafjarðarbæjar
funduðu með fólki frá umhverfisráðuneytinu um málið í síðustu viku. Fundurinn
var að ósk ráðuneytisins.
– smari@bb.is

Olíutankarnir við Suðurgötu.

STAKKUR SKRIFAR

Langri setu lokið
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.

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, sú sem setið hefur í
12 ár samfleytt, heyrir nú sögunni til. Það gerðist í raun á föstudaginn. Uppstigningardagur reyndist réttnefni fyrir Samfylkinguna. Þá gerðust hlutirnir.
Jón Sigurðsson tók ákvörðun um að yfirgefa stjórnarráðið, þótt aldrei sé
neitt víst um það hver situr þar innan dyra hverju sinni. Vinstri grænir lýstu
í síðustu viku áhuga sínum á ríkisstjórn bæði til hægri og vinstri. Steingrímur
vildi að Framsóknarflokkur tæki að sér að verja ríkisstjórn Vinstri grænna
og Samfylkingar falli. Hann vildi líka í stjórn með Geir Haarde.
Ingibjörg og Geir tóku sig ljómandi vel út í sjónvarpi. Bæði eru reynd á
sviði stjórnmálanna. Fátt virðist í sjálfu sér verða að ásteytingi milli þeirra.
En þar með er ekki sagt að einfalt verði að leysa ágreiningsmál. Það verður
gert þegar þau eiga í hlut. Kostur er að hafa styrkan þingmeirihluta að baki
ríkisstjórnar. Tveir stærstu stjórnmálaflokkar Íslands hafa til samans 43 alþingismenn. Það lofar góðu um að viðfangsefnin verði leyst af krafti og einurð. En Steingrímur J. vill ráða för Ingibjargar og forseta lýðveldisins.
Framsóknarflokkurinn á að baki langa setu í ríkisstjórnum, frá 1971.
Hann hefur verið utan ríkisstjórnar í fjögur ár af þeim 36 árum sem liðinn
eru. Viðeyjarstjórnin, sem sat 1991 til 1995 sleit samfellda setu frá upphafi
áttunda áratugarins að frátöldum örfáum mánuðum um áramótin 1979 –
1980, meðan minnihlutastjórn Alþýðuflokks sat. Útkoma alþingiskosninga

nú var Framsóknarflokknum mikið áfall. Þingflokkur Framsóknarflokks
komst að þeirri niðurstöðu að halda ekki áfram samstarfi um stjórn með
Sjálfstæðisflokki. Samstaða mun hafa verið innan þingflokksins að slíta
samstarfinu vegna tæps meirihluta að baki ríkisstjórnarinnar. Þó kennir
Jón Sigurðsson því einnig um að áþreifingar hafi átt sér stað af hálfu Sjálfstæðisflokks og annarra um annars konar ríkisstjórnarsamstarf.
Framhjá því verður ekki litið að mikill vandi blasir við Framsóknarflokknum eftir afar slaka útkomu hans. Hefði honum orðið betur vært í samstarfi
með tveimur vinstri flokkum, sem báðir eru stærri en sá sem tapaði kosningunum, eftir farsælt samstarf og góðan árangur að mati margra, en þó
ekki allra? Svarið er einfalt. Þriggja flokka stjórnir eru alltaf ólíklegri en
tveggja til að ná saman og ná árangri. Í samstarfi við tvo flokka er Framsóknarflokkur í núverandi stöðu dæmdur til að vera háður duttlingum
hinna tveggja.
Jón Sigurðsson formaður Framsóknarflokksins tókst á við mikið verk
þegar hann gaf kost á sér til starfa eftir brotthvarf Halldórs Ásgrímssonar.
Hvort um óyfirstíganlegt viðfangsefni var að tefla skal ekki sagt. En Framsóknarmanna bíður nýtt verk, að skapa sér sess í þjóðfélagi 21. aldarinnar.
Forvitnilegt verður að fylgjast með þróun mála næstu vikur og mánuði.
Það getur verið kalt utan ríkisstjórnar. Allir formenn þekkja það.
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Tap fyrir Þrótti í fyrsta leik

Lýkur framhaldsprófi við TÍ
Hjördís Þráinsdóttir söngnemi við Tónlistarskóla Ísafjarðar lýkur í vor framhaldsprófi frá
skólanum Í tilefni þessa hélt Hjördís framhaldsprófstónleika í Hömrum í síðustu viku.
Þetta er í fyrsta sinn sem nemandi við TÍ lýkur framhaldsprófi við skólann. Að sögn
Hjördísar gengu tónleikarnir mjög vel. „Ég er ánægð með tónleikana og sátt við mitt. Ég
er búin að læra söng í átta ár, en er ekki enn búin að ákveða hvert framhaldið verður,
hvort ég fari í frekara söngnám.“ Að sögn Hjördísar þurfa nemendur sem ljúka efsta stigi
við tónlistarskóla að halda klukkutíma langa tónleika, auk þess að syngja fyrir prófdómara.

Fyrsti leikur meistaraflokks kvenna BÍ/Bolungarvíkur í fótbolta, fór
fram á Torfnesvelli á laugardaginn. Liðið mætti Þrótti frá Reykjavík
og fóru leikar 13-0, Þrótti í vil. Í hálfleik var staðan orðin 7-0, og
því ljóst að við ramman reip var að draga. BÍ/Bolungarvík lenti í
neðsta sæti 1. deildar kvenna á síðasta ári, en stefna vitanlega hærra í
ár. Leikurinn á laugardag var fyrsti leikur sumarsins í 1. deild kvenna,
en næsti leikur liðsins er við HK/Víking, sem fer fram þann 9. júní.

Óviðunandi að skera niður fjárframlög til minka- og refaveiða
Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar kom saman fyrir stuttu
og ræddi um varga og dýrbíta.
Til stendur að fjárframlög til
minka- og refaveiða fari
minnkandi og ítreka nefndarmenn áhyggjur sínar af skertu
framlagi til veiðanna. Nefndin
varar við að sú staða geti komið upp, að hætta þurfi veiðunum á miðju veiðitímabili
þegar fjármagn til málaflokksins er búið samkvæmt fjárhagsáætlun og telur nefndin
að slík staða sé óviðunandi.
Á fundinum var lagt fram
yfirlit yfir vetrarveiðar á mink

í gildrur. Alls veiddust 143
dýr á öllum svæðunum í Ísafjarðarbæ og kostnaður við
veiðarnar nam 670 þús. krónum. Kostnaður við hvert dýr
var því tæpar fimm þúsund
krónur. Nefndin telur að árangur af veiðunum sé það góður að full ástæða sé til að framhald verði á gildruveiðum að
vetri til.
Í apríl auglýsti landbúnaðarnefndin eftir minka- og refabönum og var ákveðið að
verða við eftirtöldum umsóknum:
Auðkúluhreppi hinum forna

að Lokinhamradal: Arnfinnur
A. Jónsson Hafnarfirði. Þingeyrarhreppi hinum forna að
Skeggja sunnan Lokinhamradals í Arnarfirði: Hjalti A.
Proppé og Sigurjón Hákon
Kristjánsson Þingeyri. Mýrarhreppi hinum forna, þar með
galinn Ingjaldssandur, að
Lambadal: Kristján Einarsson, Flateyri. Mýrarhreppi
hinum forna frá Lambadal að
Botnsá: Ísleifur B Aðalsteinsson Þingeyri. Önundafjörður:
Kristján Einarsson, Flateyri.
Súgandafjörður: Valur Richter og Ívar Már Valsson, Ísa-

firði.
Skutulsfjörður: Guðmundur Valdimarsson, Ísafirði.
Snæfjallahreppur hinn forni,
frá Mórillu að Innraskarði:
Jónas Helgason, Æðey. Snæfjallahreppi hinum forna utan
Innraskarðs að Bjarnarnúpi:
Kristján H. Lyngmo, Ísafirði.
Jökulfirðir að friðlandi: Enginn sótti um en ákveðið að
mæla með að Finnboga J. Jónassyni, Ísafirði, sé boðið
svæðið. Gamli Grunnavíkurhreppur austan friðlands:
Ragnar Jakobsson, Bolungarvík.
– smari@bb.is

KNH bauð lægst í vatnsveitu í Tungudal
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
leggur til að gengið verði til
samninga við verktakafyrirtækið KNH ehf., á Ísafirði
vegna byggingar vatnsveitu í

Tungudal. KNH bauð lægst
þeirra sex fyrirtækja sem buðu
í verkið eða tæpar tíu milljónir
sem er um 80% af kostnaðaráætlun. Bæjarráð lagði einnig

til að þrjár milljónir yrðu teknar af öðrum framkvæmdaliðum til þessa verks. Við gerð
fjárhagsáætlunar var samþykkt
að fara í verkið ef tengigjöld

sumarbúastaðaeiganda stæðu
straum af kostnaði. Tengigjald
samkvæmt gjaldskrá Ísafjarðarbæjar er um 151.000 krónur
á hús, en þau eru um 35 talsins

í Tungudal, og yrðu því greiðslur sumarbústaðaeiganda 5,2
milljónir króna.
Í bréfi bæjartæknifræðings
sem tekið var fyrir á fundi
bæjarráðs kemur fram að hægt
sé að draga úr umfangi verksins þannig að verktakakostn-

aður verði 7,5 milljónir en
hönnunarkostnaður er kominn
í um 700 þúsund krónur.
Lagði bæjartæknifræðingur til
að samið yrði við KNH með
fyrirvara á því að samningar
náist við verktakann um breytt
umfang verksins.

Námskeið

Tjaldsvæðið í Tungudal.

Vestfjarðarnefndin vinnur enn að tillögum um uppbyggingu atvinnulífs
Vestfjarðanefndin hefur
ekki lokið störfum þó svo að
skýrsla liggi fyrir, hún tekur
enn við hugmyndum og ábendingum og fylgir málum eftir í
viðeigandi ráðuneytum. Þetta
var meðal þess sem kom fram
á fjölmennum opnum fundi á
Café Riis á Hólmavík í síðustu
viku þar sem skýrsla og tillögur nefndarinnar um atvinnu-

líf og uppbyggingu var til umræðu. Á fundinum voru allir
nefndarmenn og sátu þeir fyrir
svörum.
Halldór Árnason, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu,
fór yfir vinnu nefndarinnar og
gerði grein fyrir að eingöngu
þær tillögur sem ráðuneytin
hefðu lýst stuðningi við og í
raun fallist á að framfylgja

hefðu verið birtar í skýrslunni.
Það þýddi þó ekki að önnur
verkefni væru úti í kuldanum,
heldur þyrfti í mörgum tilvikum að þróa hugmyndirnar betur og rökstyðja. Að því er
fram kemur á Strandavefnum
urðu miklar umræður um
vinnu nefndarinnar og niðurstöður og komu margar áhugaverðar ábendingar fram. Virt-

ust fundarmenn almennt á því
að miklir möguleikar væru á
uppbyggingu atvinnulífs og
byggðar á Vestfjörðum öllum.
Nefndin fundaði einnig með
sveitarstjórnarmönnum á Ströndum sem og með aðstandendum Þjóðtrúarstofu sem fyrirhugað er að koma á laggirnar
á Hólmavík og var ein af tillögum í skýrslunni.

Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara, hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði, körfubíla, steypudæla og valtara
verður haldið í Þróunarsetri Vestfjarða á
Ísafirði ef næg þátttaka fæst.
Mánudaginn 4. júní kl. 09:00-15:00.
Þriðjudaginn 5. júní kl. 09:00-15:00.
Miðvikudaginn 6. júní kl. 09:00-15:00.
Verð er 18.600 kr. á þátttakanda.
Upplýsingar og skráning er hjá Vinnueftirlitinu á Ísafirði í síma 450 3080, 895
1594 og 450 3000 og á vestfirdir@ver.is.
Ath! Hægt er að sækja um styrk til verkalýðsfélaga. Síðasti skráningardagur er
30. maí 2007.
Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

Tökum að okkur
gluggaþvott o.fl.
Erum með körfubíl og vinnulyftur.
Upplýsingar í síma 895 3595.
Vinnulyftur Vestfjarða ehf.,
Vélaleigan Hnokki ehf.
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„Í mér er sterk þörf til að hafa áhrif
á umhverfi mitt. Ég er sannfærður
um það manni líður betur í samfélagi þar sem maður heldur að
maður hafi haft áhrif.“

„Reyni að hafa áhrif á u
Það er óhætt að fullyrða að flestir Ísfirðingar kannist við Greip Gíslason.
Greipur er ungur Ísfirðingur, sem tekur
það skýrt fram að hann er ekki fluttur
frá Ísafirði, þó hann dvelji í Reykjavík
meira og minna þessi misserin. Fæddur á
Ísafirði og uppalinn, en ættaður að austan, sunnan og norðan. Greipur hefur
verið áberandi í bæjarlífinu frá því hann
var á unglingsaldri, hann hefur stýrt
nemendafélagi grunnskólans, verið í
skátunum, stofnað, unnið með og stjórnað Morranum, framleitt og leikið í leikritum, skipulagt tónlistarhátíðir bæði
rokk og klassískar og setið í ótal nefndum
og ráðum og stjórnum innan bæjarins
sem utan.
Við Djúpið aldrei
verið stærri
Eitt af stórum verkefnum
Greips sem eru á döfinni er
tónlistarhátíðin Við Djúpið,
sem haldin hefur verið á Ísafirði síðustu fjögur sumur. Á
hátíðinni er lögð áhersla á
námskeið (masterclass) í
hljóðfæraleik og skyldum
greinum en um leið er boðið
upp á metnaðarfulla tónleikadagskrá með kennurum á
námskeiðum hátíðarinnar. Í ár
koma til að kenna og halda
tónleika á hátíðinni heimsþekktir listamenn eins og
Vovka Ashkenazy og Erling
Blöndal Bengtson.
„Við erum tvö sem erum
starfsmenn hátíðarinnar, Tinna
Þorsteinsdóttir og ég. Tinna
er framkvæmdastjóri hátíðarinnar, auk þess sem segja má
að hún sé listrænn stjórnandi
hún sér um bókanir á listamönnum og heildarmyndina
á því öllu saman. Ég hef á
móti fyrst og fremst séð um
praktíska hluti eins og útgáfuog kynningarmál. Þetta er
annað árið sem við sjáum um
hátíðina, en í fimmta sinn sem
hátíðin er haldin. Frumkvöðlarnir, Guðrún Birgisdóttir
þverflautuleikari og Pétur Jónasson, gítarleikari, stóðu að
hátíðinni fyrstu þrjú árin
ásamt heimamönnum. Þau
báðu síðan Tinnu um að taka
við og ég er fenginn inn í
þetta af því að ég er heimamaður. Þegar Tinna var beðin
um að taka Við Djúpið að sér
vantaði hana einhvern með sér

sem veit hvernig hlutirnir snúa
hérna heima. Við höfum unnið
mjög náið saman að skipulagningu hátíðarinnar og gengið vel.
Hátíðin hefur stækkað mikið frá því hún var fyrst haldin,
og í raun hefur hún stækkað
gífurlega bara frá síðasta ári.
Hún er alþjóðleg og gríðarlega
metnaðarfull og ég trúði því
eiginlega ekki sjálfur þegar
við fórum yfir dagskrána fyrir
stuttu, hvað þetta er rosalega
stórt dæmi sem við erum með
í höndunum.
Í ár erum við að taka á móti
stórstjörnum hingað til Ísafjarðar. Fyrstan má nefna Erling Blöndal Bengtson, sem
Ísfirðingar ættu að kannast vel
við, en hann er einn af allra
fremstu sellóleikurum sinnar
kynslóðar. Hann hefur spilað
með stærstu hljómsveitum
heims, með flottustu hljómsveitarstjórum heims, auk
þess sem hann hefur hljóðritað
mikið af tónlist og fengið
verðlaun fyrir upptökur sínar.
Evan Ziporyn, er annað
stórt nafn innan tónlistarheimsins, en hann er einn
fremsti bassaklarínettuleikari
Bandaríkjanna. Evan er þó
ekki hvað síst frægur fyrir
áhuga sinn og færni í leik á
hljóðfærum sem heita gamelan og eru upprunnin í Indónesíu. Hann mun einmitt
kenna á gamelan á hátíðinni,
og það er í fyrsta sinn sem það
er gert á Íslandi. Þá er Evan
virt tónskáld og verk eftir hann
verður flutt á einum tónleika
hátíðarinnar. Við fáum líka til
okkar ungt og upprennandi

danskt tónskáld, Simon SteenAndersen, og það er mjög
spennandi. Hann hefur vakið
athygli fyrir verk sín og t.d.
verið fastráðinn sem tónskáld
hjá Álaborgarsinfóníunni.
Loks ber að nefna Vovka
Ashkenazy, en Ashkenazy fjölskylduna þarf tæplega að
kynna fyrir Ísfirðingum. Það
er dálítið fyndið að Ísfirðingar
og nærsveitamenn taka komu
tónlistarsnillinga eins og Erlings og Vovka hingað vestur
sem sjálfsögðum hlut. Við erum orðin svo góðu vön hérna
fyrir vestan. Hvort það er
Ashkenazy sem kemur hingað, nú eða ekki, eins og við
lentum í um daginn, eða einhver annar jafn frægur, okkur
finnst það bara heimsins eðlilegasti hlutur. Það aðvera
svona góðu vanur eykur væntanlega metnaðinn, við látum
ekki bjóða okkur hvað sem
er.
Það er ljóst að vegur hátíðarinnar hefur vaxið mikið,
enda ætlar Ríkisútvarpið að
senda beint út frá aðaltónleikum hátíðarinnar, og taka upp
tvenna aðra tónleika, sem er
mikil viðurkenning á hátíðinni. Ég geng svo langt að
segja að tónlistarhátíðin Við
Djúpið sé að verða samaburðarhæf við stóra tónlistarviðburði eins og Skálholtshátíðina Sumartónleikar í Skálholti
og búin að festa sig rækilega í
sessi.
Listaháskóli Íslands hefur
sýnt hátíðinni mikinn velvilja
og stuðning og til langs tíma
litið er takmarkið að Við Djúpið verði sumarskóli Lista-háskólans. Margir listaháskólar
um allan heim halda sumarskóla, sem eru frekar í formi
námskeiða, þangað sem aðrir
kennarar eru fengnir til að
kenna en þeir sem eru fastráðnir við skólann. Listaháskóli Íslands hefur ekki verið
með svona sumarskóla, en
hefur áhuga á að Við Djúpið
verði þeirra sumarskóli, og þá
geta þeir auglýst hátíðina sem
slíka. Framagjarnir ungir tónlistarmenn í Evrópu koma
kannski ekki til að læra hjá
einhverjum miðlungs góðum
listaháskóla í Reykjavík. Maður getur hins vegar ímyndað
sér, því Ísland hefur það mikið
aðdráttarafl, að þeir geti vel
hugsað sér að koma á sumarnámskeið hjá skólanum, þar
sem eru frambærilegir kennarar. Þannig að ef Listaháskóli

Íslands auglýsir Við Djúpið
innan samfélags listaháskóla
er mjög líklegt að það verði
mikil lyftistöng fyrir hátíðina.
Þessi þróun er raunar þegar
hafin, en fyrir stuttu skráði
sig á námskeið á hátíðinni
tónlistarnemandi frá Belfast.“

Aldrei langað
að fara í pólitík
–Hvernig stendur á því að
þú sækir svona í allar þessar
stjórnir og nefndir og skipulagningu viðburða?
„Þetta hefur líklega eitthvað
með það að gera að í mér er
sterk þörf til að hafa áhrif á
umhverfi mitt. Ég er sannfærður um það að manni líður
betur í samfélagi þar sem
maður heldur að maður hafi
haft áhrif. Það getur verið
hvað sem er, mér líður t.d. vel
á kaffihúsinu mínu í Þjóðminjasafninu, af því að í hvert
skipti sem ég fæ mér vatn man
ég eftir því að það var mín
hugmynd að hafa aðra vatnskönnuna klakalausa, og síðan
hefur það alltaf verið gert. Það
eru svona litlir hlutir sem maður getur breytt eða haft áhrif á
og það finnst mér gaman. Svo
er hluti af þessu auðvitað athyglisþörf,“ segir Greipur
glottandi.
–Þrátt fyrir þetta hefur þú
aldrei verið í pólitík er það?
„Nei, mig hefur ekki langað
til þess hingað til, og hluti af
því er hreinlega að ég hef ekki
þorað að taka almennilega afstöðu. Ég er þannig að ég vil
frekar spila með öllum liðunum. Þegar maður er í allskonar
verkefnum sem krefjast lobbíisma, þýðir ekki að eiga óvini.
Það er betra að eiga vini allstaðar. Þetta hefur aðeins vakað
fyrir mér . Það er hinsvegar
ekkert launungamál að ég vil
veg Ísafjarðarbæjar mestan og
fyrir sveitastjórnarkosningarnar í fyrra tók ég opinbera
afstöðu með ákveðnu fólki því
ég treysti því betur en öðru.
En ég hef aldrei tekið sérstaklega virkan þátt í pólitík, en
mér hefur svo sem heldur ekki
verið boðið,“ segir Greipur
sposkur.

Skátarnir góð
uppeldisstöð
–Eitt af fyrstu ábyrgðarhlutverkum Greips hlaut hann hjá
skátunum.

„Ég byrjaði í skátafélaginu
Einherjar/Valkyrjan þegar ég
var níu ára gamall og hef síðan
reynt að taka virkan þátt innan
hreyfingarinnar. Margir af
mínum nánustu vinum í dag
eru úr gamla skátahópinum
mínum. Við uxum innan hreyfingarinnar og tókum fljótlega
að okkur ýmis foringjahlutverk, það var kannski mikið á
okkur lagt, en það er ekkert
einsdæmi, hvorki hér fyrir
vestan né annarstaðar á landinu. Það er mjög skemmtilegt
að vera í skátunum, þetta er
heilbrigður félagsskapur. Eitt
það skemmtilegasta við skátana er að innan hreyfingarinnar er fólk á öllum aldri,
krakkar byrja þarna níu ára
gamlir og geta síðan haldið
áfram langt fram á fullorðinsár. Á sama tíma og við púkarnir vorum á skátafundi voru
fullorðnir karlar, jafnvel á sjötugsaldri, að funda í sama
húsi, að syngja og hafa gaman,
alveg eins og við. Þegar ég
fór að vinna í stjórn félagsins
fór ég að vinna með fullorðnu
og reynslumiklu fólki á jafningjagrundvelli að reka skátafélagið. Það er alveg einstakt
tækifæri fyrir ungt fólk. Starf
skátanna fer ekki hátt, og það
vita kannski ekki allir bæjarbúar af því að fjöldi fólks hittist í skátaheimilinu einu sinni
í viku til að skemmta sér og
öðrum. Fjórum sinnum á ári
taka skátarnir þó stór verkefni
sér fyrir hendur, sem flestir á
Ísafirði ættu að kannast við.
Hæst ber ártalið, sem skátarnir
sjá um á hverjum áramótum.
Þá eru aðrir viðburðir eins og
messan og skrúðgangan á
sumardaginn fyrsta, heiðursvörður Fjallkonunnar á 17.
júní og annað hvert ár taka
skátarnir svo þátt í álfadansinum á þrettándanum. Mér
finnst það í góðu lagi þó starfið
fari ekki hátt, þeir sem eru í
því njóta þess og það er alveg
nóg.
Félagið þiggur nær enga
styrki frá bænum, og það er
ekki vegna þess að bærinn
vill ekki taka þátt, þess hefur
einfaldlega ekki þurft við.
Fánaþjónusta Ds. Serve er
fjáröflunarfélag sem hefur það
markmið að styrkja skátastarfið á svæðinu. Fánaþjónustan
virkar þannig að fyrirtæki og
stofnanir í bænum fá þjónustuna til að flagga fyrir sig á
lögboðnum fánadögum. Þetta
minnkar vissulega umstang á

frídögum vinnustaðanna og
því er þetta fjáröflunarleið sem
virkar mjög vel. Fánaþjónustan er ekki tengd skátafélaginu
beint en hún safnar peningum
til að styrkja skátafélagið.
Þannig tók hún t.d. þátt í að
endurbyggja Dyngju og kaupa
tjöld fyrir skátafélagið
Skátarnir á Ísafirði byggja
á mjög traustum grunni, og
það er horft til félagsins frá
öðrum landshlutum. Félagið
á sér mikla sögu og þykir vera
til fyrirmyndar. Ég er nýhættur
í stjórn skátafélagsins hér fyrir
vestan, eftir að hafa verið þar
í fimm ár. Eftir að ég fór að
vera meira í Reykjavík hef ég
aðeins tekið þátt í að starfa á
vegum skátahreyfingarinnar á
landsvísu, og sit núna í dagskrárstjórn fyrir landsmót
skáta sem verður á Akureyri
2008. Það er mjög spennandi
og skemmtilegt. Það er líka
gaman að segja frá því að
skátahreyfingin verður 100
ára í ár og það má búast við
miklu húllumhæi í kringum
það. Ég er sannfærður um að
skátarnir séu mjög góð uppeldisstöð, þar sem maður fær
þjálfun í mannlegum samskiptum og að bera virðingu
fyrir öðrum. Þá kynnist maður
snemma jákvæðum alþjóðasamskiptum og ég mun búa
að þeirri reynslu sem ég hef
öðlast innan hreyfingarinnar
alla mína ævi.“

Ýmisleg smáleg verkefni
–Þú fékkst það skemmtilega verkefni í vetur að hafa
yfirumsjón með hönnun nýs
útlits á almenningssamgöngukerfi Ísafjarðarbæjar, hvernig
kom það til?
„Í fyrra voru gefin út póstkort á vegum Ýmislegs Smálegs, fyrirtækis sem ég á með
vini mínum, Gylfa Ólafssyni,
og eitt þeirra var einskonar
grínteikning af almenningssamgöngukerfi Ísafjarðarbæjar, í stíl við neðanjarðarlestarkerfi stórborga. Til að gera
langa sögu stutta heilluðust
ráðamenn Ísafjarðarbæjar af
þessari hugmynd og réðu mig
til þess að breyta útliti og áferð
almenningssamgangna á svæðinu í stíl við þetta. Kerfinu
sjálfu er ekki breytt, en við
tengjum það hinsvegar kannski meira saman. Allir bílarnir
í kerfinu verða t.d. eins merktir, hverri stöð hefur verið gefið
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„Ég sé fyrir mér starfsmann hjá bænum, einskonar menningarfulltrúa, sem
hefur þó ekki þann starfa að búa til
menningu eða listir, heldur að draga
fram þá menningu sem er hérna fyrir.“

á umhverfi mitt“

nafn o.s.fv. Þá hefur kerfið
einnig fengið nafn, en það er
einfaldlega Strætisvagnar,
sem mér finnst afar fallegt orð,
sem mætti nota meira. Bryddað verður upp á nýjungum á
stoppistöðvunum, en þar verður hæfilegt les- eða myndefni
sem þeir sem bíða geta stytt
sér stundir yfir, t.d. upplýsingar um staðinn sem stoppistöðin stendur á, ljósmyndasýning, eða fleira, en þessu
væri hægt að breyta eftir árstíðum. Ef vel verður að þessu
staðið gæti það vakið athygli
út fyrir landsteinana, það er
ég viss um og mér finnst ótrúlega flott hjá Ísafjarðarbæ að
fara út í þetta.
Þessu verkefni skylt eru
vegprestarnir sem eru þegar
komnir upp á torgum Ísafjarðar, Edinborgar- og Silfurtorgi.
Þeir eru í stíl við útlit nýja
samgöngukerfisins, og hannaðir af sömu hönnuðum. Þessi
venjulegu þjónustumerki sem
flestir kannast við, sem heita
á fagmálinu pictogram, voru
sérstaklega hönnuð upp á nýtt
fyrir bæinn. Þau hafa skýra
skírskotun í alþjóðlegu merkin, en eru gerð sérstaklega
ísfirsk, með hliðsjón af skjaldarmerkinu og landslaginu,
fjallshlíðum fjarða sveitarfélagsins. Svo má ekki gleyma
vindskútunni sem trónir efst á
vegprestinum. Ég vona að
bærinn haldi áfram með þetta,
því mér finnst bæinn hafa
vantað heildarstefnu í útliti og
það hefur ekki verið metnaður
fyrir því að breyta því hingað
til. Oft finnst mér eins og
höndum sé til kastað þegar á
að auglýsa bæinn út á við og
er það miður. Ég vona hinsvegar að þetta sé fyrsta skrefið
að breytingu í þessum efnum.“

Smáatriðin flækjast
oft fyrir mönnum

Ljósm: Hörður Sveinsson.

–Hvað finnst þér vanta upp
á hjá bænum?
„Það er í svo mörgu sem er
ekki farið alla leið, dæmið er
ekki klárað og næsta skref
ekki hugsað til enda. Dæmi
um þetta er Edinborgartorgið,
sem byrjað var að laga í fyrrasumar, en átti ekki að klára í
sumar vegna þess að engir
peningar voru til. Gott og vel,
það vantar peninga, en af
hverju kemur það upp núna,
rétt fyrir ferðamannavertíðina? Nú skilst mér að eigi að
reyna að klára torgið í sumar,
sem er ágætt. Hlutaðeigandi
aðilar vissu þó vel af því þegar
fjárhagsáætlun var samþykkt,
að það ætti ekki að klára torgið, og það er skrítið að þeir
hafi ekki gengið í málið þá.
Næstu skref eru svo oft ekki
tekin og það er slæmt. Annað
dæmi um þetta eru götunöfnin

í Tunguhverfi, sem átti að
heita Lundahverfi! Sem betur
fer var þeirri vitleysu breytt, á
seinustu stundu. Manni finnst
oft koma upp mál sem er alveg
borðleggjandi hvernig hægt
er að kippa í liðinn, en oft er
eins og enginn vilji taka það
að sér.
Ég hef það stundum á tilfinningunni að stjórnendur
bæjarins búi ekki hérna. Eins
og þeir sjái ekki litlu hlutina
sem þarf að laga. Keyrir t.d.
virkilega enginn af þeim Pollgötuna þegar illgresið í beðunum við götuna er vaxið upp
fyrir hansarósina? Ég er ekki
að biðja um að tíma bæjarstjórnar sé eytt í að ræða illgresið í beðum en það er
greinilega ekki nógu skilvirk
stjórnsýsla þegar bæjaryfirvöld geta ekki kippt svona
smáatriðum í liðinn á fljótlegan hátt. Það er enginn að
pæla í þessu. Það er eins og að
eiga bæjarstjóra sem fer aldrei
í sund, á skíði, stundar engar
íþróttir og fer aldrei í göngutúr
um bæinn sinn. Við vitum að
þetta er ekki rétt, en stundum
hvarflar þetta samt að manni.
Hugsið ykkur framkvæmdastjóra mjólkursamsölunnar
sem borðar ekki skyr. Þetta er
svipað. Mér finnst Ísafjarðarbær hafa alla möguleika til að
kippa þessu í liðinn. Nú er
Ísafjörður kominn á kortið
sem töff bær, og flestum utanaðkomandi finnst hann æðislegur, eins og bæjarbúum
sjálfum. Þess vegna er mjög
leiðinlegt að smáatriði, sem
auðveldlega mætti gera betur,
flækist svona fyrir mönnum.
Það er alveg út í hött.“

Vantar heildarsýn
á menningarmál
bæjarins
Greipur hefur fleiri hugmyndir um bæjarmálin:
„Ég sé fyrir mér starfsmann
hjá bænum, einskonar menningarfulltrúa, sem hefur þó
ekki þann starfa að búa til
menningu eða listir, heldur að
draga fram þá menningu sem
er hérna fyrir, og þá nota ég
orðið menning bæði í merkingunni listir og mannlíf. Það
er enginn sem samhæfir dagskrána hérna, en eins og við
vitum öll er alltaf nóg að gera
í bænum, hvort sem það eru
tónleikar, listasýningar, fyrirlestrar eða hvað. Það er hinsvegar erfitt að henda reiður á
þessu öllu. Það er enginn einn
staður þar sem allir viðburðir
í bænum eru kynntir. Bæjarins
besta væri t.d. ágætis staður
fyrir þetta, og ekki væri úr
vegi að þar birtist dálkur sem
bærinn myndi ritstýra í samráði við blaðið. Það er ljóst að
það vantar heildarsýn á menn-
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Talisman opnar á nýjan leik

Landaður afli dregst saman

ingarmál bæjarins. Hér er t.d.
ekkert gert til að kynna söfn
bæjarins saman, listasafn,
bókasafn og minjasafn. Af
hverju ekki? Það vantar einhvern sem getur samhæft
söfnin í Ísafjarðarbæ. Hérna
drabbast líka listaverk í eigu
bæjarins niður, vegna þess að
enginn vill sjá um þau og hver
bendir á annan í tengslum við
viðhald á þeim. Menningarfulltrúi gæti haft listaverkin á
sinni könnu. Svona mætti
lengi telja, það er ýmislegt
smálegt sem þarfnast yfirumsjónar, en dettur upp fyrir hjá
bænum.
Ég hef í gegnum árin ferðast
svolítið um Norðurlöndin,
meðal annars vegna starfa
minna í norðurlandasamstarfi,
og komið í allskonar smábæi
á Norðurlöndunum, ekki ósvipuðum Ísafirði. Einn þessara
bæja er Skellefteå í norður
Svíþjóð. Þar búa um 80.000
manns en bærinn er svipaður
og Ísafjörður á sænskan mælikvarða. Helsti munurinn felst
í að þar er greinilega verið að
vinna í smáatriðum sem geta
skipt miklu máli. Bara það að
búðir í bænum eru í samtökum
þar sem bæjarbúar eru hvattir
til að versla í heimabyggð
skapar einhverja stemmningu,
þó að verðmætasköpun sé
ekki bein.
Ýmislegt smálegt hefur reynt
að vinna að því með verkefni
sínu, Isafjordur Collection, að
draga fram þá heimsborgarstemmningu sem er til staðar
á Ísafirði. Sem dæmi um það
var samkeppnin um Vetrargluggann sem efnt var til meðal verslana í bænum í vetur.
Það er nefnilega lítið mál að
vera með svona skemmtileg
smáatriði fyrir vestan. T.d.
fyrir nokkrum árum var hægt
að fá súpu í hádeginu á fimm
veitingastöðum á Ísafirði. Af
hverju var ekki búið til hugtakið súpuhádegi á Ísafirði.
Það myndast einhver samkennd og samstaða við svona
framtak, fyrir utan að fólki
finnst þetta sniðugt. Veitingastaðirnir samræma matseðla
sína og hvetja fólk til að fara í
súpusyrpuna. Svo ég komi aftur að menningarfulltrúanum
þá er þetta eitthvað sem hann
gæti séð um. Einhver sem
hvetur búðareigendur til þess
að hafa kerti fyrir utan búðirnar sínar yfir háveturinn. Það
væri svo gaman ef að verslunareigendur á Ísafirði myndu
taka sig saman og gera eitthvað svona, því að á Ísafirði
er gífurleg hefð fyrir verslun.
Hér er fullt af fallegum búðum
og meira að segja verið að
opna nýja, einskonar nornabúð skilst mér, sem verður
skemmtileg viðbót í verslanaflóru Ísafjarðar. Núna er verið
að stofna Miðbæjarsamtök
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Aflasamdráttur varð milli ára á Vestfjörðum. Fyrstu fjóra
mánuði ársins 2007 var landaður afli á Vestfjörðum 16.537
tonn en á sama tímabili í fyrra komu á land 17.613 tonn og
er munurinn rúm þúsund tonn. Mestu munaði um tæplega
1.300 tonna samdrátt í lönduðum þorskafla og tæplega 500
tonna samdrátt í steinbít. Aukning varð í löndunum á ufsa og
grálúðu. Frá þessu er greint á vef Hagstofu Íslands.

Ísafjarðar, og ég er viss um að
það er skref til góðs.
Þessu tengt verð ég að koma
því að, að á Ísafirði eru haldnar
frábærar hátíðir og stórviðburðir, Fossavatnsgangan,
Skíðavikan og Aldrei fór ég
suður, Við Djúpið og Act
Alone, svo einhverjar séu
nefndar. Þegar búið er að
byggja upp svona flottar hátíðir vil ég ekki sjá fleiri Halla
og Ladda uppákomur með
hoppkastölum, pylsuparinu
og andlitsmálningu fyrir börnin. Við þurfum þess ekki. Engar fleiri Bylgjulestir, við erum
sjálfum okkur nóg.
Mér þykir vænt um Ísafjörð
og svæðið hér um kring. Það
er engin töfralausn til sem
bjargar svæðinu, það þarf bara
marga litla hluti. Það er það
sama og með forvarnir, það er
ekki eitthvað eitt atriði sem
þarf til að bjarga ungviði Íslands, það þarf stöðugt áreiti.
Við þurfum ekki bara eina
olíuhreinsistöð hingað vestur
og málið er leyst. Ef ekkert
annað er að gert stoðar lítið að
setja upp svona stöð. Og þá er
ég ekkert að tala á móti olíuhreinsistöð.“
–Greipur starfar nú hjá Saga
Events í Reykjavík, en það er
fyrirtæki sem tekur að sér undirbúning og skipulagningu
fyrir stóra sem smáa viðburði.
En hefur hann hugsað þér að
búa hérna þegar hann „verður
stór“?
„Fyrir það fyrsta veit ég
ekki ennþá hvað ég ætla að
verða þegar ég verð stór, en ef
að það kemur upp starf, sem
hentar mér og ég gæti unnið
hér fyrir vestan, þá er það ekki
spurning. Ég er samt ekki
haldinn neinum fordómum
gagnvart neinum öðrum stöðum á landinu, og það er nær
enginn staður á landinu sem
ég gæti ekki hugsað mér að
búa á. Ég veit hinsvegar fyrir
víst að hér er gott að búa og
hér er nánasta fjölskylda mín
þannig að það er aldrei að
vita.“
– tinna@bb.is

Veitingahúsið Talisman á Suðureyri opnaði eftir vetrardvala í síðustu viku
með girnilegum sjávarréttamatseðli. Nafnið Talisman á sér fremur merkilega
sögu en árið 1922 strandaði skip að nafni Talisman EA 23 í Súgandafirði
og þaðan er nafnið rakið. Talisman er sjávarréttarveitingahús sem tekur milli
40 og 50 manns í sæti. Það verður boðið upp á mat af matseðli milli
klukkan 18 og 22 öll kvöld í sumar, en í vetur verður húsið opnað fyrir
veislur og hópa. Tekið er við borðapöntunum í síma 456 6666.

Skuldir Bolungarvíkur lækka
Hagnaður bæjarsjóðs Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2006 var rúmar sex milljónir króna. Heildarskuldir
bæjarsjóðs og stofnana hans
án lífeyrisskuldbindinganámu
tæpum 800 milljónum króna,
og lækkuðu skuldir bæjarins
um rétt rúmar 100 milljónir
króna frá árinu áður. Þetta
kemur fram í ársreikningum
bæjarins sem voru til fyrri umræðu í bæjarstjórn á föstudag.
Heildartekjur samstæðunnar
(A og B hluta) eru kr. 566.
875.000. og rekstrargjöldin
með fjármagnsgjöldum og

afskriftum eru kr. 560.677.
000. Framlög úr jöfnunarsjóði
sveitarfélaga er rétt rúmlega
kr. 130.000.000. Hagnaður
ársins er því kr. 6.198.000.
Veltufé frá rekstri samstæðunnar er kr. 47.526.000. sem
er talið verulega jákvætt í ljósi
þeirrar ytri aðstæðna sem
sveitarfélaginu hefur verið
búið undanfarin ár.
Skatttekjur ársins voru kr.
242.178.000. Launakostnaður
nam kr. 253.900.000. Rekstrarkostnaður var 191.924,000
kr. og hækkun lífeyrisskuldbindinga og afskriftir námu

31.889.000 kr. Fjármagnskostnaður nam kr. 60.152.
000. Fræðslu- og uppeldismál
voru að vanda útgjaldafrekustu liðir rekstursins og námu
kr. 186.072.000. Sameiginlegur kostnaður var kr. 45.
633.000. og rekstur æskulýðsog íþróttamála kr. 35.040.000.
Félagsþjónustan kostaði 24.
478.000 kr.
Heildarskuldir bæjarsjóðs
og stofnana hans án lífeyrisskuldbindinga námu kr. 795.
467.000 í árslok 2006 borið
saman við kr. 904.122.000 í
árslok 2005 og lækkuðu því

skuldir um kr. 108.655.000 á
milli ára. Lífeyrisskuldbindingar hækkuðu úr kr. 65.
799.000 í 74.913.000 á milli
ára. Heildar veltufjármunir í
árslok 2006 voru kr. 215.
329.000 að meðtöldum kröfum á eigin fyrirtæki. Heildar
fastafjármunir voru kr. 544.
800.000. Lífeyrisskuldbindingar voru 74.913.000 kr. og
eigið fé kr. 215.456.000. Síðari umræða um ársreikning
Bolungarvíkurkaupstaðar og
stofnana hans fer fram 31. maí
nk.
– tinna@bb.is

Olíuhreinsunarstöð í Vesturbyggð?
Ályktun bæjarstjórnar Vesturbyggðar frá 10. maí sl. þar
sem hún lýsir yfir vilja til
samstarfs við Íslenskan hátækniiðnað um að kanna kosti
þess að reisa olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum er sérstakt
ánægjuefni, en kannski ekki
vonum fyrr að einhver sveitarstjórn á Vestfjörðum tjái sig
jákvætt um hugmyndina.
Ég sé afar mörg sóknarfæri
felast í þessari hugmynd fyrir
Vestfirðinga – og hugsanlega
er í augsýn langþráð tækifæri
fyrir vestfirskar byggðir að
snúa áralangri vörn í sókn.
Vestfirðingar, og raunar Íslendingar allir, þurfa af yfirvegun að taka skynsamar
ákvarðarnir í þessu máli og
forðast að nálgast það með
fyrirframgefinni afstöðu með
eða á móti. Fordómar á annan
hvorn veginn vita ekki á gott.
Ég hef kynnt mér málið ítarlega og komist að þeirri niðurstöðu að jákvæðar hliðar
þess fyrir vestfirskt samfélag
yfirgnæfa þær neikvæðu.

Jákvæðir þættir
500 ný störf á Vestfjörðum
þar af 15-20% fyrir háskólamenntað starfsfólk.
Mun styrkja uppbyggingu
framhaldsskóla og háskóla á

Vestfjörðum.
Mun styrkja starfsemi margs
konar þjónustufyrirtækja sem
fyrir eru.
Mun gefa brottfluttum Vestfirðingum tækifæri til að flytja
aftur heim.
Mun gefa öðrum Vestfirðingum tækifæri til að búa
áfram á Vestfjörðum.
Mun hækka markaðsvirði
fasteigna á Vestfjörðum.
Íbúðarhús á Vestfjörðum
verða aftur einhvers virði og
tæk veðandlög.
Teymi mjög öflugra dráttarbáta verður til staðar á Vestfjörðum.
Öryggi siglinga um Grænlandssund batnar.
Öryggi siglinga skemmtiferðaskipa við Vestfirði batnar.
Eitt öflugasta slökkvilið á
Íslandi verður á Vestfjörðum.
Fullkominn búnaður til að
bregðast við olíumengun í sjó
verður á Vestfjörðum.
Afhendingaröryggi raforku
á Vestfjörðum stóreykst.
Smávirkjanir Orkubúsins
og bænda á Vestfjörðum framleiða alla orku sem þarf.
Margs konar ný iðnfyrirtæki munu verða til, t.d. í
plastiðnaði og snyrtivöru.
Innstreymi fjárfestinga allt
að 210 milljarðar króna.

Þórólfur Halldórsson.
Þeir fiska sem róa.

Sjálfsagðir þættir
Olíuhreinsunarstöð af fullkomnustu gerð.
Framkvæmdin verður að
sjálfsögðu að fara í mat á umhverfisáhrifum.
Vestfirðingum og öllum
landsmönnum til hagsbóta að
brenna hreinna eldsneyti.
Brennsla bíla og fiskiskipa
á hreinna eldsneyti getur
meira en vegið upp þá losun
sem verður frá hreinsunarstöðinni sem þýðir minni
heildarmengun.
Lægra bensínverð. Bensín
og díselolía framleidd innanlands en ekki innflutt.
Hægt verður að ljúka með

hraði allri vegagerð á Vestfjörðum og leggja vegi bundnu slitlagi með asfalti framleiddu á Vestfjörðum.
Jarðgöng verða sjálfsagður
kostur í vegagerð í stað langra
og hárra fjallvega.
Þéttbýlisstaðirnir á sunnanverðum og norðanverðum
Vestfjörðum fá loksins varanlega innbyrðis láglendisvegtengingu, sem þjappar íbúunum saman.
Samkór Patreksfirðinga og
Bolvíkinga hefur æfingar innan tíðar.

Undarlegir þættir
Margt er undarlegt í kýrhausnum.
Fálæti stjórnmálamanna.
Þögn fjölmiðla.
Í fréttatilkynningu Capacent Gallup 26. apríl sl. kom
fram að 62% þeirra landsmanna sem afstöðu tóku til
spurningar um hvort þeir væru
hlynntir eða andvígir að olíuhreinsunarstöð verði komið á
fót á Vestfjörðum voru því
hlynntir – ég endurtek 62%
hlynntir.
Hvers vegna hafa fjölmiðlar
á Íslandi að heita þagað þunnu
hljóði um þetta?
– Þórólfur Halldórsson,
Patreksfirði.
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Krían lent á flugvellinum á Ísafirði

Krían er farin að sveima yfir Ísafjarðarflugvelli á Skipeyri við Skutulsfjörð. Koma kríunnar er fastur punktur í
tilverunni og markar upphaf sumarsins hjá starfsfólkinu á Ísafjarðarflugvelli. Hún á sér kjörsvæði í votlendinu á
Skipeyri en fuglalífið þar gefur þessari samgöngumiðstöð skemmtilegt svipmót. Líklega eru fáir staðir þar sem
orðið „flug-völlur“ á betur við en á Ísafirði. Þeir sem huga að öðru flugi en því sem völlurinn er beinlínis
ætlaður fyrir þurfa að fara að öllu með gát því krían er aðgangshörð á varptímanum og heggur miskunnarlaust
í höfuð þeirra sem vafra út á jaðar bílastæðisins við flugstöðina. Er koma kríunnar á svipuðum tíma og í fyrra
en hún kom mun fyrr á sunnanverða Vestfirði, eða þann 24. apríl, en þá sáust tvær kríur á Reykhólum.

Fermingar um
hvítasunnuna

Nítján börn fermast í Ísafjarðarkirkju og Hnífsdalskapellu um hvítsunnuhelgina. Þá munu þrjú börn fermast
sunnudaginn 3. júní. Hér að neðan er listi yfir fermingarbörnin og foreldra þeirra.
Búkolla frá KNH að fara með enn eitt hlassið í fyllinguna. Reykjanesskóli er í baksýn.

Miklar vegaframkvæmdir í Djúpinu
Framkvæmdir eru komnar
á fullt í Vatnsfirði og Reykjafirði í Ísafjarðardjúpi en þar
standa yfir umfangsmestu
framkvæmdir í vegagerð á
Vestfjörðum í mörg herrans
ár. Það eru ísfirsku fyrirtækin
KNH og Vestfirskir verktakar
sem framkvæma verkið. Stígur Arnórsson, verkstjóri hjá
KNH, segir verkið ganga
mjög vel. Eins og greint hefur
verið frá hefur fyllingin sigið
talsvert og segir Stígur að það
hafi verið vitað, botn Reykjafjarðar væri leirkenndur og því
komi þetta mönnum ekki á

óvart.
Alls eru eftir 150 metrar af
fyllingunni og segir Stígur að
skildir verði eftir 100 metrar
meðan brúin yfir fjörðinn
verður steypt. Þá verður grafið
frá henni og fyllingin kláruð.
Þá eru framkvæmdir hafnar
við brúna yfir Vatnsfjarðarós
en það eru Vestfirskir verktakar sem sjá um þær eins og
aðrar brúarframkvæmdir í útboðinu. Að sögn Stígs hefjast
vegaframkvæmdir fljótlega
við Hörtná í Mjóafirði. Einnig
er verið að setja upp vinnubúðir fyrir mannskapinn í

Vatnsfirði. Alls eru um 35
manns sem vinna við verkið
um þessar mundir.
Auk vegagerðarinnar er
innifalið í verkinu að smíða
þrjár brýr, þá stærstu í Mjóafirði sem yrði 130 metra löng
stálbogabrú en hinar eru 60
metra brú í Reykjafirði og 10
m brú við Vatnsfjarðarós.
Brúin á Mjóafirði liggur milli
lands og Hrúteyjar að austanverðu en að vestanverðu er
gert ráð fyrir vegfyllingu.
Níu verktakafyrirtæki buðu
í verkið. Tilboð frá fjórum
voru hærri en kostnaðaráætlun

Vegagerðarinnar sem var liðlega 1,2 milljarðar króna.
Fimm buðu lægra en kostnaðaráætlun, KNH ehf. og
Vestfirskir verktakar lægst,
1.017 milljónir króna. Næst
lægsta tilboðið átti Ístak,
1.050 milljónir króna. Hæstu
tilboðið var 1.710 milljónir.
Þá vinna KNH við annað
verk Ísafjarðardjúpi en það er
endubygging 10 kílómetra
kafla í Ísafirði. Verkið nær frá
slitlagsenda á Eyrarhlíð að
slitlagsenda við Svörtukletta
út undir Svansvík.
– smari@bb.is

Gísli Súrsson í mikilli útrás

Kómedíuleikhúsinu á Ísafirði hefur verið boðið með
leikinn um Gísla Súrsson á
einleikjahátíðina Albamono í
Albaníu. Um er að ræða alþjóðlega leiklistarhátíð sem
hófst á mánudag og lýkur á
morgun 25. maí. Albamono
er haldin í Korce í Albaníu og
er þetta í annað sinn sem hátíðin er haldin. Þetta er í þriðja
sinn sem Kómedíuleikhúsið
sýnir Gísla Súrsson erlendis
og verður leikurinn sýndur á
íslensku.
Haustið 2006 var leikurinn
sýndur á leiklistarhátíðinni

Integra í Hannover þar sem
Gísli vann til verðlauna. Fyrir
skömmu var Gísli síðan á ferðinni í Lúxembúrg þar sem
hann var bæði leikinn á ensku
og íslensku. Það er óhætt að
segja að mikill spenningur sé
fyrir einleiknum Gísla Súrssyni á erlendri grundu. Kómedíuleikhúsinu hefur borist
fjölmörg boð m.a. frá Makadóníu og Hvíta Rússlandi en
að sögn Elfars Loga Hannessonar er því miður var ekki
hægt að þekkjast þau góðu
boð. Þó hefur Kómedíuleikhúsið þegið boð frá leiklistar-

hátíð í Úkraínu á næsta ári.
Það er því óhætt að segja að
Kómedíuleikhúsið og Gísli
Súrsson séu í mikilli útrás
þessa dagana.
Það eru þeir Elfar Logi
Hannesson og Jón Stefán
Kristjánsson sem eru höfundar leiksins um útlagann Gísla
Súrsson. Elfar Logi leikur og
Jón Stefán leikstýrir. Að lokum má geta þess að Gísli Súrsson verður sýndur í allt sumar
um land allt bæði á íslensku
og ensku. En leikurinn hefur
nú þegar verið sýndur yfir 140
sinnum.
– thelma@bb.is

Gísli Súrsson og Kómedíuleikhúsið eru í mikilli
útrás þessa dagana.

Meiri afli berst á land á Ísafirði
Landanir fyrstu fjóra mánuði ársins dragast saman milli
ára á öllum höfnum á norðanverðum Vestfjörðum nema á
Ísafirði. Mestur afli kom á
land á Ísafirði á tímabilinu. Á
sama tímabili í fyrra var mestum afla landað á Flateyri. Alls
var landað 4.130 tonnum á
Ísafirði og jókst aflinn töluvert

frá því í fyrra en þá var landað
3.312 tonnum. Um fjórðungs
samdráttur varð á lönduðum
afla á Flateyri milli ára.
Fyrstu fjóra mánuði ársins
2006 komu á land 4.076 tonn
á Flateyri samanborið við
3.138 tonn á sama tímabili í
ár. Í Bolungarvík varð samdráttur upp á 300 tonn milli

ára, 3.371 tonn komu á land í
ár samanborið við 3.691 í fyrra.
Á Þingeyri komu á land 52
tonn og er það verulegur samdráttur frá því í fyrra þegar
rúm 600 tonn komu á land. Á
Suðureyri varð samdráttur upp
á 200 tonn, 1000 tonn komu á
land í ár en 1200 í fyrra. Samdráttur var einnig í Súðavík

en þar var landað 145 tonnum
í ár samanborið við 209 tonn í
fyrra.
Samtals var á tímabilinu
landað 12.499 tonnum á öllum
þessum höfnum í fyrra samanborið við 11.848 tonn í ár. Tölur þessar eru fengnar af vef
Hagstofu Íslands og eru bráðabirgðatölur. – smari@bb.is

Ferming í Hnífsdalskapellu
27. maí kl. 11:00
Aron Ingi Smárason, Heiðarbraut 6 Ísafirði
Karítas Halldórsdóttir, Smári Garðarsson
Hákon Örn Björnsson, Bakkavegi 23 Ísafirði
Björk Ingadóttir, Björn Drengsson
Hermann Siegle Hreinsson, Bakkavegi 12 Ísafirði
Ursula Siegle, Hreinn Ólafsson
Ísak Atli Finnbogason, Bakkavegi 14 Ísafirði
Linda Jónsdóttir, Finnbogi Sveinbjörnsson

Ferming í Ísafjarðarkirkju
27. maí kl. 14:00
Anita Kristinsdóttir, Smiðjugötu 8 Ísafirði
Sveinbjörg Sveinsdóttir, Kristinn Halldórsson
Arnór Gabríel Elíasson, Fjarðarstræti 4 Ísafirði
María Sigurlaug Arnórsdóttir, Elías Kári Halldórsson
Arnór Freyr Fjölnisson, Sunnuholti 2 Ísafirði
Jónína Guðjónsdóttir, Fjölnir Guðmundsson
Arnór Freyr Sævarsson, Mjallargötu 1 Ísafirði
Guðríður Ingunn Kristjánsdóttir, Sævar Þorvarðsson
Axel Sveinsson, Hafraholti 4 Ísafirði
Hulda Guðmundsdóttir, Sveinn Ingi Guðbjörnsson
Ásdís Rún Ólafsdóttir, Miðtúni 31 Ísafirði
Elísabet Una Jónsdóttir, Ólafur Rúnar Sigurðsson
Gauti Geirsson, Móholti 11 Ísafirði
Edda Kristmundsdóttir, Geir Sigurðsson
Ívar Atli Sigurjónsson, Urðarvegi 68 Ísafirði
Svanlaug Guðnadóttir, Sigurjón Sigurjónsson
Jóna Sigurlína Pálmadóttir, Dalbraut 13 Ísafirði
Berglind Sveinsdóttir, Pálmi Árnason
Kormákur Breki Viðarsson, Lyngholti 11 Ísafirði
Díana Hólmsteinsdóttir, Viðar Konráðsson
Margrét Regína Grétarsdóttir, Seljalandsvegi 46 Ísafirði
Edda Bangan Khiansanthia, Grétar Helgason
María Dís Eyþórsdóttir, Seljalandsvegi 26 Ísafirði
Rannveig Þorvaldsdóttir, Eyþór Á. Eiríksson
Óli Rafn Kristinsson, Engjavegi 29 Ísafirði
Berglind Óladóttir, Kristinn Kristjánsson
Sigmundur Ragnar Helgason, Sunnuholti 1 Ísafirði
Kristín Örnólfsdóttir, Helgi Sigmundsson
Telma Lísa Þórðardóttir, Hjallavegi 14 Ísafirði
Þórey Ólafsdóttir, Þórður Sigurvinsson
Tómas Ari Gíslason, Tangagötu 6 Ísafirði
Gerður Eðvaldsdóttir, Gísli Halldórsson

Ferming í Ísafjarðarkirkju
3. júní kl. 14:00
Fannar Halldór Sveinbjörnsson, Hjallavegi 21 Ísafirði
Þorbjörg Finnbogadóttir, Sveinbjörn Magnússon
Jóna Sigríður Írisardóttir, Aðalstræti 13 Ísafirði
Íris Jónsdóttir

Ferming í Álftártungukirkju
á Mýrum 3. júní.
Svanur Pálsson, Hafnarstræti 14 Ísafirði
Margrét Skúladóttir, Páll Svansson

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Síminn er 456 4560
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Leigufélag Vestfjarða vill ræða við
Bolungarvík um íbúðir eldri borgara
Leigufélag Vestfjarða hefur
óskað er eftir viðræðum við
Bolungarvíkurkaupstað vegna
byggingar íbúða fyrir eldri
borgara í Bolungarvík. Bæjarstjóri hefur átt fund með forsvarsmönnum leigufélagsins
og Valdimar Lúðvík Gíslasyni

varðandi hugsanlega viðbyggingu við Aðalstræti 20-22 í
Bolungarvík.
Leigufélagið óskar eftir viðræðum á þeim grundvelli að
Bolungarvíkurkaupstaður leigi
ákveðinn fjölda íbúða til
ákveðins tíma af Leigufélagi

Vestfjarða. Rætt verði um fyrirkomulag byggingarleyfisgjalda og gatnagerðargjalda
vegna byggingarinnar og fasteignagjöld auk samkomulags
um sameiginlegan inngang.
Erindi leigufélagsins var tekið
fyrir á fundi bæjarráðs Bol-

ungarvíkur í síðustu viku. Var
bæjarstjóra falið að ganga til

Bolungarvík.
viðræðna við leigufélagið og
útfæra frekar þessar hug-

myndir og kostnaðargreina.
– thelma@bb.is

Fyrsti fundur áhugafólks um stofnun Miðbæjarsamtaka Ísafjarðar var haldinn á Hótel
Ísafirði í hádeginu á föstudag. Á fundinum var hugmyndum um starfsemi miðbæjarsamtaka
velt upp auk þess sem kosin var undirbúningsnefnd, sem var falið að gera uppkast að lögum
félagsins. Þá var boðað til stofnfundar samtakanna á miðvikudaginn nk. „Mæting á fundinn
var afar góð og það er greinilega mikill hugur í fólki,“ segir Gísli Elís Úlfarsson, kenndur við
Hamraborg, sem er einn af þremur undirbúningsnefndarmönnum. Aðrir voru valdir í undirbúningsnefnd þau Matthildur Helgadóttir, fyrir hönd Langa Manga og Erlingur Tryggvason, eigandi Skóhornsins og leikfangaverslunarinnar Bimbó.
– tinna@bb.is

Bílatangi á Ísafirði bauð Ísfirðingum og nærsveitungum upp á svokallaðan þjónustudag
fyrir stuttu. Bergmann Ólason, framkvæmdastjóri Bílatanga, segir að dagurinn hafi
tekist vel og verið mjög vel sóttur. Á þjónustudegi geta bílaeigendur komið með bíla sína
og fengið þá þrifna hátt og lágt sér að kostnaðarlausu. Þá voru gefnir gjafapakkar, grillað óhemjumagn af pylsum og ýmislegt gert fyrir börnin „Þetta heppnaðist mjög vel. Við
vorum með opið frá ellefu til fjögur en fyrstu bílarnir voru mættir upp úr tíu og við þurftum í rauninni að loka hliðinu upp um fjögur en þá voru ennþá að koma bílar.“ Einnig afhenti Bílatangi fjóra nýja bíla til eigenda sinna og segir Bergmann að afhendingin hafi
markað tímamót því að tveir nýir Toyota Prius voru afhentir og eru það fyrstu bílar
sinnar tegundar á Vestfjörðum. Prius er svokallaður Hybrid-bíll, með bæði raf- og bensínmótor og þykir vera með umhverfisvænni bílum á markaðnum í dag. – smari@bb.is

Hlynur Snorra hlaut verðlaun frá Heimili og skóla
Hlynur Snorrason, verkefnastjóri Vá-Vest og lögreglu-

Ágætu kjósendur!
Við þökkum fyrir stuðninginn í alþingiskosningunum
12. maí. Vinstri græn hafa aukið verulega við fylgið sitt
í kjördæminu og er nú orðið enn sterkara afl til að
vinna að hagsmunamálum þess. Enn fremur þökkum
við öllum sjálfboðaliðum sem lögðu hönd á plóg.
Vinstrihreyfingin grænt framboð

maður á Ísafirði, hlaut fyrir
stuttu Dugnaðarforkaverðlaun Foreldraverðlauna Heimilis og skóla, sem veitt eru
árlega. Verðlaunin hlýtur
Hlynur fyrir forvarnarverkefni
í Grunnskólum Ísafjarðarbæjar, en eins og kunnugt er hefur
Hlynur unnið öflugt forvarnarstarf á Vestfjörðum undanfarin ár. Foreldraverðlaun
Heimilis og skóla, hafa unnið
sér fastan sess í samfélaginu
og vekja athygli á þeim mörgu
verkefnum sem efla starf
grunnskólanna og öflugt og
jákvætt samstarf heimila,
skóla, sveitarfélaga og samfélagsins alls.
Aðalmarkmiðið með Foreldraverðlaununum er að
vekja athygli á því gróskumikla starfi sem unnið er á
fjölmörgum sviðum í grunnskólum landsins. Við veitingu
verðlaunanna er sérstaklega
litið til verkefna sem hafa eflt
samstarf foreldra og skólastarfsmanna og komið á upp-

Hlynur með verðlaunin.
byggjandi hefðum í samstarfi
þessara aðila.
Í ár var sérstaklega horft til
sveitarfélaga og félagasamtaka sem styðja markvisst við
foreldrasamtök og foreldra í
sínu sveitarfélagi. Það er í
fyrsta sinn sem það er gert.
– tinna@bb.is
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HSV afhenti silfurmerki en
gleymdi að boða viðtakendur
Ársþing Héraðssambands
Vestfirðinga, hið sjöunda í
röðinni, var haldið á laugardag. Á þinginu voru afhent
fimm silfurmerki HSV fyrir
góð störf í þágu íþróttahreyfingarinnar og fengu þau þeir
Baldur Ingi Jónasson KFÍ,
Halldór Sveinbjörnsson Sæfara, Finnur Magnússon stjórnarmaður HSV, Jens Magnússon Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar og Ari Hólmsteinsson, Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar. Athygli vakti að
misbrestur var á því að láta
viðtakendur merkjanna vita af
útnefningunni og voru því
ekki allir þeirra sem hlutu silfurmerki á staðnum til að veita
þeim viðtöku. Einn þeirra sem
fékk silfurmerki að þessu sinni
og var ekki boðaður til þingsins, hafði áður fengið úthlutað
silfurmerki sambandsins, og

hefði því með réttu átt að fá
gullmerki í stað tveggja silfurmerkja.
Torfi Jóhannsson, framkvæmdastjóri HSV, segir að
aðildarfélög HSV hafi tilnefnt
fólk úr sínum félögum og
stjórnin hafi síðan samþykkt
tilnefningarnar. Það hafi verið
í verkahring aðildarfélaganna
að koma boðum til sinna
manna um að veita verðlaununum viðtöku. Engin boð bárust heldur til fjölmiðla um tilurð þingsins og því höfðu þeir
ekki tækifæri til að vera á
staðnum.
Nokkrir gestir sátu þingið
og tóku nokkrir þeirra til máls,
þar á meðal Hafsteinn Pálsson
frá ÍSÍ og Gísli Halldór Halldórsson fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Gísli fjallaði m.a. um
það aukna fjármagn sem Ísafjarðarbær leggur til HSV á

Þingið var haldið á Hótel Ísafirði.
þessu ári. Ingi Þór Ágústsson, til aðildarfélag miðað við iðkformaður HSV, gaf ekki áfram endur í stað félagsmann og
kost á sér og var því Jón Páll heimild til að vinna að stefnuHreinsson kosinn formaður mótun og úthlutunarreglum
með lófataki. Aðrir í stjórn fyrir styrkar og afreksmannaHSV eru Guðni Ó. Guðnason, sjóð sambandins. Þingið veiti
Maron Pétursson, Sigrún Sig- líka stjórn HSV heimild til að
valdsdóttir og Jóhann B. vinna að forgangsröðun íþróttaGunnarsson. Í varastjórn voru mannvirkja á aðildarsvæði
kosin, Gylfi Þór Gíslason, sambandsins. Þessa forgangsÓðinn Gestsson og Erla Jóns- röðun skal samþykkt á fordóttir. Meðal mála sem tekin mannafundi þegar hún liggur
voru fyrir var greiðsla styrkja fyrir.
– smari@bb.is

Jón Bjarnason segir ummæli Einars K. vera slöpp
„Mér finnst það vera slappt
af Einari Kristni að segja að
þetta komi honum á óvart.
Þessi hætta hefur legið fyrir

lengi, bæði hvað varðar kvótakerfið sem og efnahagsaðstæðurnar. Það þarf algjöra
hugarfarsbreytingu hjá stjórn-

Starfsmenn óskast
við fjölbreytt verk
Við áhaldahús Bolungarvíkur eru laus
störf vegna tímabundinna verkefna á vegum sveitarfélagsins.
Meðal verkefna:
· Gerð gangstétta.
· Flokkstjóri Vinnuskóla Bolungarvíkur.
· Gerð göngustíga.
· Gróðursetning.
· Skógrækt.
Kröfur:
· Sveigjanleiki og jákvæðni.
· Frumkvæði og útsjónarsemi.
· Heiðarleiki og stundvísi.
· Þjónustu- og samstarfsvilja.
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við bæjarstjóra í síma 450 7000,
einnig gefur Finnbjörn bæjarverkstjóri upplýsingar í síma 893 7786. Umsóknir sendast á bæjarskrifstofu Bolungarvíkur fyrir
1. júní.

Starfsfólk Kambs kemur út af fundinum þar sem
tilkynnt var að fyrirtækið myndi hætta rekstri.
völdum í málefnum lands- ast í þessu sambandi. Við getbyggðarinnar“, segir Jón Bjarna- um ekki afskrifað heilu þorpin
son, þingmaður Vinstri grænna í nafni hagræðingar í sjávarútí Norðvesturkjördæmi varð- vegi. Og hvaða vit er í því
andi ummæli sjávarútvegsráð- meginhluti arðsemi margra
herra í Ríkisútvarpinu fyrir útgerða fari í að fjármagna
helgi. Jón segir að menn verði kvótakaup og leigu.“
Í bréfi til Sturlu Böðvarsað svara því hvort að íbúar í
sjávarþorpum eigi einhvern sonar, 1. þingmanns kjördæmrétt þegar eigendur aflaheim- isins þar sem óskað er eftir
ildanna ákveða að selja þær fundinum, lætur Jón í veðri
vaka að lokun Kambs hafi
burt úr byggðalögunum.
„Auðlindin er jú sameign verið haldið leyndri fram yfir
þjóðarinnar og þá gengur það kosningar. Í bréfinu segir
ekki upp að fiskveiðirétturinn meðal annars: Það vekur
sé hrein markaðsvara sem óneitanlega upp spurningar
hægt er að kaupa og selja að hversvegna fyrirhugaðri lokvild. Það verður að festa hluta un Kambs skuli vera haldið
heimildanna við byggðirnar leyndri fram yfir kosningar.
og sjá til þess að þær verði Ef til vill hafa forsvarsmenn
ekki seldar eða leigðar burt.“ fyrirtækisins vænst annarra
Jón hefur kallað eftir fundi kosningaúrslita og breyttar
með þingmönnum Norðvest- stefnu í sjávarútvegs og byggðaurkjördæmis til að fara yfir þá málum eða var verið að hlífa
alvarlegu stöðu sem komin er þingmönnum Sjálfstæðisupp á Flateyri með sölu á flokksins sem hefðu átt erfiðar
veiðiheimildum og lokun uppdráttar í kosningabaráttKambs. „Búseta fólks og eign- unni ef þessi staða hefði opinir eru verðmæti sem oft gleym- berast nokkrum dögum fyrr.

DEILDARSTJÓRI VIÐ LEIKSKÓLANN
SÓLBORG Á ÍSAFIRÐI
Leikskólinn Sólborg auglýsir lausa
stöðu deildarstjóra við leikskólann
frá og með 1. ágúst 2007. Um er að
ræða 100% starf. Sólborg er fjögurra
deilda skóli með börn á aldrinum 16 ára. Leikskólakennaramenntun er
skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björk
Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma
450 8285, eða á netfanginu solborg
@isafjordur.is
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Farandsölumenn undir smásjánni

Lögreglan á Ísafirði hafði í síðustu viku afskipti af fimm erlendum ríkisborgurum sem
höfðu stundað farandsölu í bænum án þess að hafa til þess tilskilin leyfi, en talsvert
hafði borið á kvörtunum í bænum vegna mannanna. Að sögn lögreglunnar var um
pólska ríkisborgara að ræða og hefur lögregla haft afskipti af þeim. Mennirnir voru að
selja myndir og teikningar án þess að hafa fyrir því leyfi, sem er brot gegn á verslunarog atvinnulögum og lögreglusamþykkt. Lögreglan segir mennina hafa komið til Ísafjarðar á bíl og svo virðist sem að þeir hafi verið að ferðast um landið til að stunda farandsölu.

Brýn þörf á bættri aðstöðu í Neðstakaupstað
Stjórn Byggðasafns Vestfjarða hvetur eigendur safnsins að leggjast á eitt um að
ljúka framkvæmdum hið fyrsta
við nýbyggingu safnsins í
Neðstakaupstað á Ísafirði í
samstarfi við þingmenn NVkjördæmi og ríkisvaldið. Eigendur safnsins eru Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur og

Bolungarvík. Í bókun stjórnarinnar sem sent hefur verið
viðkomandi sveitarfélögum
segir:
„Lengi hefur verið brýn
þörf á að stækka og bæta aðstöðu safnsins, en með stóraukinni fjölgun gesta af
skemmtiferðaskipum hefur sú
þörf orðið enn brýnni enda

þolir þessi elsta húsaþyrping
landsins aðeins takmarkaðan
fjölda gesta. Nýbyggingin
mun leysa verulega úr þessum
vanda þar sem gestirnir munu
dreifast betur um safnsvæðið
og álagið minnkar í Turnhúsinu. Hafa verður í huga að
Neðstikaupstaður er sá staður
á Vestfjörðum sem hvað flest-

ir ferðamenn heimsækja og
því nauðsynlegt að aðgengi
þar sé gott. Horfa verður til
framtíðarvarðandi uppbyggingu safnsvæðisins og markaðssetningu safnsins í tengslum við ferðaþjónustu Vestfjörðum.“
Þá lagði stjórn safnsins áherslu á að gæta þurfi vel að þeim

Frá Neðstakaupstað.
menningarverðmætum sem umgangast þurfi þau af tilhúsin í Neðstakaupstað eru og hlýðilegri virðingu.

Sigurður Pétursson, bæjarfulltrúi og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, ásamt nefndarmönnum úr umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar, taka til hendinni á Silfurtorgi.

Hreinsunarátak
í Ísafjarðarbæ
Blásið var til hreinsunarátaks í Ísafjarðarbæ á föstudag. Átakið er samstarfsverkefni bæjarins og Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Íbúar Ísafjarðarbæjar voru hvattir til
að taka þátt í átakinu og fegra
sitt nánasta umhverfi. Einstaklingar og fyrirtæki sem
vildu hreinsa í kringum sig
gátu sett drasl og úrgang á
gangstéttir við hús sín og
hreinsuðu starfsmenn áhaldahúss það upp. Íbúum er einnig
bent á að flokka úrgang í
samræmi við reglur Funa, en
hægt er að fá poka í áhaldhúsi
Ísafjarðarbæjar.
Þá hefur Heilbrigðiseftirlit

Vestfjarða nú þegar sett aðvörunarmerki á allar númerslausar bifreiðar sem skildar hafa
verið eftir hér og þar í bæjarfélaginu. Bifreiðarnar sem og
annar varningur sem álitinn
er vera án umhirðu verður fjarlægður á meðan á hreinsunarátakinu stendur og komið fyrir
á svæði Sorpbrennslunnar
Funa á kostnað eigenda.
Þeim sem vilja geyma gáma
og annan varning er bent á
geymslusvæði á Suðurtanga,
en til að fá pláss þar þarf að
hafa samband við hafnarstarfsmenn. Hreinsunarátakinu lýkur í þessari viku.
– tinna@bb.is
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Styrktartónleikar í minningu Magnúsar Freys

Minningar- og styrktartónleikar verða haldnir í Ísafjarðarkirkju laugardaginn 2. júní nk. Tónleikarnir eru haldnir til
minningar um Magnús Frey Sveinbjörnsson sem lést 2. júní 2002 og mun allur ágóði þeirra renna til bráðadeildar
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. „Dagskráin verður fjölbreytt,“ segir Auður Arna Höskuldsdóttir, einn skipuleggjenda tónleikanna, „meðal þeirra sem koma fram er Alda Diljá Jónsdóttir úr Reykjavík, Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, sópransöngkona á Ísafirði, Benedikt Sigurðsson, söngfugl úr Bolungarvík og Gospelkór Vestfjarða ásamt
einsöngvurum. Einnig mun systir Magnúsar, Laufey Sveinbjörnsdóttir lesa upp frumsamin ljóð.“ Aðstandendur
tónleikanna vona að sem flestir sjái sér fært að koma á tónleikana og leggja þar með góðu málefni lið.

Þrjátíu útlendingar lögskráðir
á skip í Bolungarvík og Flateyri
Alls eru 30 erlendir ríkisborgarar lögskráðir
á skip í Bolungarvík og á Flateyri, eða 15 á
hvor-um stað. Þetta miðast við skip sem eru
20 brúttórúmlestir eða stærri. Alls voru 160
útlendingar lögskráðir á íslensk skip á tímabilinu janúar til apríl á þessu ári, samkvæmt
athugun sem Siglingastofnun Íslands gerði að
beiðni Fiskifrétta. Þetta gerir 4,7% þeirra sjómanna sem lögskráðir voru í heild á sama
tímabili. Flestir útlendingarnir voru lögskráðir
á skip frá Reykjavík eða 25 talsins, síðan kom
Grindavík með 21 mann.
Ef útlendingunum er skipað eftir stöðu um
borð eru langflestir hásetar eða 129 talsins,
netamenn 12, menn í vél eru 13, matsveinar
11 og skipstjórnarmenn sex talsins. Útlendingarnir voru lögskráðir á 61 skip af 258 skipum
yfir 20 BT. Siglingastofnun setur þann fyrirvara að tölurnar séu byggðar á nöfnum útlendinga en ekki staðreyndum úr þjóðskrá. Lögskráning nær ekki til báta undir 20 BT og ekki
til beitningarmanna í landi sem skráðir eru á
þá báta.
– tinna@bb.is

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

Blogg Sigurjóns M. Egilssonar
hvalur.blog.is/blog/hvalur

Merkilegt að hlusta á Guðna Ágústsson og aðra framsóknarmenn skýra hrakfarirnar í kosningunum á þá leið að þar beri aðrir ábyrgð. Einkum og sér í lagi við á DV. Ekki er líklegt að
Framsóknarflokkurinn taki stökk til betri heilsu með því hugarfari sem virðist vera yfir öllu starfi
hans og hugsunum.Það var tímabært að fjölmiðill tæki saman helstu verk ríkisstjórnar að loknu
kjörtímabili. Stjórnmálamenn, og Guðni líka, verða að þola að ekki hagi allir fjölmiðlar sér eins.

Smáauglýsingar

Galdrar
til sölu

Til sölu er Subary Legacy GL
2000 árg. 1998, ekinn 139 þús.
km. Sjálfskiptur. Rafmagn í rúðum. Krókur, þjónustubók og
nagladekk á felgum. Ásett verð
kr. 590 þús. Tilboð kr. 350 þús.
Uppl. í síma 867 7808.
Vel með farinn barnastóll óskast. Uppl. í síma 867 6657.
Óska eftir að kaupa notaða
Vespu á hagstæðu verði. Ekki
er verra ef hjálmur og fl. fylgi
með. Upplýsingar gefur María í
síma 860 4333.
Til sölu er björt og skemmtileg
144m² íbúð á eyrinni á Ísafirði.
Stór stofa, stórt eldhús og stórt
bað með hornbaðkari. Íbúðinni
fylgir frystiskápur, ísskápur og
uppþvottavél. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 865 5493 (Frissi).
Til sölu eru tveir miðar í stæði
á tónleika Deep Purple og Uriah
Hepp 27. maí í Laugardalshöll.
Uppl. í síma 867 4383 (Kiddý).
Til sölu eru lítið notuð sumardekk. Stærð 175/70 R13. Uppl.
í síma 847 6755 (Jónína).
Til greina kemur að leigja litla
3ja herb. íbúð í 2-3 mánuði í
sumar í 105 Reykjavík. Frekar
lítið er af húsgögnum í íbúðinni.
Uppl. í síma 892 0854.
Til leigu er stórt einbýlishús á
besta stað í Bolungarvík. Fimm
svefn.herbergi og tvær stofur.
Fallegur garður. Upplýsingar í
síma 895 8507.
Vel með farið píanó óskast keypt.
Upplýsingar í síma 456 5064
og 862 5064.
Til sölu er 50cc skelinaðra árg.
2005, ekin 1.500 km. Upplýsingar í síma 897 6795.
Par á fertugsaldri, reglusöm og
áreiðanleg, vantar húsnæði í
Bolungarvík eða á Ísafirði. Gott
væri að húsnæðið væri 3ja herb.
og leigist í minnst eitt ár. Uppl.
í síma 568 4668 og 898 4668
(Dagrún eða Eggert).
Til sölu er Nissan KingCab pallbíll með húsi, árg. 96, ekinn
179 þús. km. Fjögur nagladekk
á álfelgum fylgja. Verð kr. 350
þús. Uppl. í síma 866 6435.
Til sölu er AEG Lawamat þvottavél, 5 kg vél. Verð kr. 35 þús.
Uppl. í síma 866 6435.
Tveir kettlingar fást gefins í
síma 893 3286.
Raðhúsið að Hafraholti 14 er til
sölu. Tilboð óskast. Uppl. gefur Jón Páll í síma 899 4311.
Par með tvö börn vantar íbúð
til leigu á Ísafirði frá 1. júlí.
Reglusöm og auðveld í umgengni. Uppl. gefur Thelma í
síma 849 8699.
Til leigu er 2ja herb. íbúð við
Grundargötu. Laus nú þegar.
Uppl. í síma 690 2202.
Til sölu er Volvo 850 GLE, árg.
93, ekinn 161 þús. km. Vel við
haldið og í góðu standi. Uppl. í
síma 862 8225.

Spurning vikunnar
Hefur þú áhyggjur
af atvinnuástandinu í
Bolungarvík?
Alls svöruðu 589.
Já sögðu 440 eða 75%
Nei sögðu 149 eða 25%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Ólöf Hildur Gísladóttir er að láta gamlan draum rætast með því að opna nornabúð á Ísafirði.
Ólöf Hildur Gísladóttir er
um þessar mundir að opna
nýja verslun á Ísafirði ásamt
móður sinni Guðbjörgu K.
Ólafsdóttur. Í versluninni sem
nefnist Orkusteinn verða til
sölu svonefndar nýaldarvörur
sem tengjast hinu andlega.
Allt frá ástargöldrum og náttúrulegu tei til fræðibóka og
kerta. Bæjarins besta kíkti í
heimsókn í verslunina, þar
sem þær mæðgur voru á fullu
að taka vörur upp úr kössum
og gera allt klárt fyrir opnunina, og tók tal af Ólöfu.
Hvernig kom það til að þú
ákvaðst að opna verslun með
nýaldarvörur?
„Þetta er gamall draumur
sem ég er að láta rætast. Við
eigum mjög góða að og hefðum ekki getað látið hann verða
að veruleika án stuðnings fjölskyldu og vina, og þá vil ég
sérstaklega minnast á listamanninn Marsibil Kristjánsdóttur sem hefur veitt okkur
ómetanlega aðstoð. Mig langaði líka til að efla Vestfirði og
finnst ég vera að gera það með
versluninni “

Mesta úrval
tarotspila á landinu
– Nú hefur verið svolítið í
umræðunni að það vanti meira
úrval af minjagripum fyrir
ferðamenn, mun Orkusteinn
mæta þeirri þörf?
„Að hluta til og væntanlega
mæta þörfum almennings á

Vestfjörðum ekki bara á Ísafirði. Þetta verður líka heildsala þannig að aðrar verslanir
geta pantað og keypt í gegnum
okkur. Og ég veit ekki til þess
að þessar vörur sem við verðum með í versluninni séu að
finna neins staðar annars staðar á svæðinu, en þó þori ég
ekki að fara með það. Þetta
verður nornabúð myndi ég
segja, hér verða alls kyns
galdrar til sölu og margt fleira.
Vöruúrvalið verður fjölbreytt
en tengist þó mest sálinni. Ég
myndi segja að hér væri að
finna skemmtilega og öðruvísi

Örlítið brot af vörunum sem verða til sölu í Orkusteini.
– Blaðamaður gengur um
gjafavöru. Þetta eru vörur eins
og ég leita mér að sjálf þegar verslunina og skoðar varningég kaupi gjafir. Hér verða rún- inn sem verið er að taka upp
ir og pendúlar. Gyðjur og goð, úr kössum, meðal þess sem
allt frá norrænum til egypskra hann kemur auga á er leðurguða. Hér verða te og jurtir, blökublóð og fjaðurpenni, útmesta úrval tarotspila og reyk- skorin skrýni gerð úr trjáelsa á landinu sem ég veit um. kvoðu og ýmis konar reykOrkusteinar og alls konar elsastandar. Ólöf Hildur sýnir
bækur, fræðibækur, barna- honum einnig smá brot af
biblíur og ýmislegt fleira í göldrunum sem þarna verða
til sölu. Þar er m.a. annars að
þeim dúr.“
– Hvaðan fáið þið vörurnar? finna galdur til að draga að
„Þær eru nú eiginlega alls sér ást.
staðar frá heiminum en við
„Það er þó ekki neinn svartapöntum þær frá Bandaríkjun- galdur að ræða hér“, tekur
um, Pakistan og Indlandi.“
Ólöf fram.

– Áttu von á góðum viðtökum bæjarbúa.
„já ég er vongóð um það.
Ég hef heyrt um fólk í bænum
sem er spennt og forvitið að
koma og skoða það sem verður í boði hér. Og fólk á alls
ekki að vera feimið að koma
og skoða. Ég vona bara að ég
sjái sem flesta,“ segir Ólöf og
eftirvæntingin vegna opnunar
búðarinnar leynir sér ekki í
brosinu hennar.
Verslunin verður til húsa
að Aðalstræti 11 við hlið Edinborgarhússins.
– tinna@bb.is
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Sigurbjörg nýr ferðamálafulltrúi
Sigurbjörg Hallgrímsdóttir hefur verið ráðin í stöðu ferðamálafulltrúa í Bolungarvík frá 16. maí
til 15. september 2007. Ráðningarsamningur var kynntur fyrir bæjarráði Bolungavíkur í síðustu
viku án athugasemda. Sigurbjörg er dóttir Sigríðar J. Guðmundsdóttur og Hallgríms Óla
Helgasonar sem búa í Bolungarvík. Hún lauk stúdentsprófi af félags- og viðskiptafræðibraut frá
Menntaskólanum á Ísafirði vorið 2005 en hún hefur starfað við fiskvinnslu, rækjuvinnslu,
afgreiðslustörf og einnig hefur hún unnið sem þjónn. Þá er hún nýkomin heim frá því að starfa
sem au-pair í Sevelen í Sviss sem er lítið þorp rétt við landamæri Liectenstein.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Norðlæg átt með éljum eða slyddu
norðanlands, en stöku skúrum syðra. Svalt í veðri.
Horfur á laugardag: Norðlæg átt með éljum eða slyddu
norðanlands, en stöku skúrum syðra. Svalt í veðri.
Horfur á sunnudag: Norðlæg átt með éljum eða slyddu
norðanlands, en stöku skúrum syðra. Svalt í veðri.

Sælkeri vikunnar eru Bylgja Hrönn Karlsdóttir
og Hilmar Skúli Hjartarson á Ísafirði

Grillkjúklingur og syndsamlegur eftirréttur

Hópurinn glaðbeittur eftir ferðina í Vigur. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Fjörutíu ára fermingarafmæli fagnað
Árgangur 1953 á Ísafirði fagnaði 40 ára fermingarafmæli
sínu um helgina. Hópurinn, um 30 manns, hittist á föstudag
í Harðarskála þar sem rifjuð voru upp gömul kynni og
gamlar minningar, hlegið og glaðst fram á kvöld. Á laugardagseftirmiðdag fór hópurinn í skemmtiferð út í Vigur

með Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar, þar sem gengið var
um eyjuna og kaffi drukkið í Viktoríuhúsi. Um kvöldið
var farið út að borða á Hótel Ísafjörð og skemmti hópurinn
sér saman fram á nótt. Mótið þótti heppnast mjög vel, og
mikil gleði ríkti í hópnum.

Sælkerar vikunnar bjóða upp
á tilalinn matseðill nú þegar
sumarið er í nánd. Þau byrja á
kjúklingi á grillið og er uppskriftin miðuð við fjóra. Réttinn á að bera fram með dýrindis salati og grilluðum kartöflum. Eftirrétturinn kallast
Syndin sæla og ber svo sannarlega nafn með rentu en úr
þessum desert á að leka heit
og ljúfeng súkkulaðisósa.
Uppskriftin er miðuð við fjórar til sex manneskjur
Kjúklingur á grillið
6 stk kjúklingabringur
Season all
Lemon & pepper
Original barbecue sauce
Byrjið á því að kljúfa bringurnar í sundur, kryddið þær
setjið síðan á grillið og pennslið með barbecue sósu
Sósan :
1stk piparostur
1 peli rjómi
Season all
Allt sett í pott
Salat:
Spínat
Jarðaber, skorin
Fetaostur
Ristaðar furuhnetur.

Magnið fer eftir smekk
Kartöflur á grillið: Gott er
að sjóða þær fyrst. Skerið kartöflurnar í tvennt baðið þær
upp úr olífuolíu kryddið með
hvítlaukssalti og skellið þeim
síðan á grillið.
Syndin sæla
140 g smjörlíki
140 g suðusúkkulaði 70%
2 egg
3 eggjarauður
140 g flórsykur
60 g hveiti
4-6 form
Bræðið smjör og súkkulaði
í potti við vægan hita, setjið
egg, eggjarauður og flórsykur
í skál þeytið þangað til hún
verður ljós. Hellið súkkulaðiblöndunni saman við þeytið á
meðan og að lokum er hveitinu bætt við. Setjið jafnt í
formin ca hálft bakist við 220
gráðu hita í 6 -12 mín fer eftir
stærð á formum, EKKI BLÁSTUR. Berið fram með ís eða
þeyttum rjóma, jarðaberjum
og bláberjum eða bara ávöxtum sem ykkur langar í.
Við skorum á Kristján Bjarna
Karlsson og Elísabet Jónatansdóttur í Súðavík að verða næstu
sælkerar vikunnar.

Rekstraraðili
mötuneytis

Árgangur 1963 fagnaði
30 ára fermingarafmæli
Árgangur 1963 á Ísafirði kom saman um helgina af
tilefni af því að þrjátíu ár eru liðin frá því að hópurinn
gekk til altaris í fyrsta sinn. „Endurfundirnir voru mjög
vel heppnaðir og skemmtilegir. Við byrjuðum á því að
hittast á föstudag og fórum í brennó í íþróttahúsinu á
Austurvelli og síðan borðuðum við pizzu saman í Sigurð-

arbúð og rifjuðum upp gömul kynni“, segir Helga Ásgeirsdóttir, eitt fermingarsystkinanna. Þá komu til endurfundanna um 50 manns af um 70 sem fermdust saman. „Á
laugardeginum fórum við óvissuferð og út að borða um
kvöldið. Þetta var allt saman mjög skemmtilegt og vel
heppnað“, segir Helga.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði vantar aðila
til að annast rekstur mötuneytis á 4. hæð
í húsinu frá 1. ágúst 2007.
Umsóknarfrestur er til 20. júní 2007.
Allar nánari upplýsingar veitir Óli M. Lúðvíksson í síma 897 3733.

Áskriftarsíminn
er 456 4560
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Hættir hjá
Sparisjóði
Vestfirðinga
Eiríkur Finnur Greipsson, aðstoðarsparisjóðsstjóri Sparisjóðs Vestfirðinga hefur óskað eftir því
við stjórn bankans að
gerður verði við sig starfslokasamningur. Eiríkur
Finnur hefur starfað við
Sparisjóð Vestfirðinga frá
stofnun hans en þar áður
starfaði hann hjá Sparisjóði Önundarfjarðar, eða
frá árinu 1996. Eiríkur
Finnur staðfesti framangreint í samtali við blaðið
en vildi að öðru leyti ekki
tjá sig um málið að svo
stöddu.
Hann sagðist þó eiga
fund með sparisjóðsstjóra
og stjórn sjóðsins í þessari
viku þar sem ræða á
starfslok hans. Þá þyrfti
hann að ljúka nokkrum
málum fyrir bankann.
Hann var einnig ófáanlegur til að tjá sig um hvað
tæki við eftir að hann lyki
störfum hjá Sparisjóði
Vestfirðinga. Á vefritinu
mannlif.is er greint frá því
að ágreiningur hafi verið
á milli Eiríks Finns og
Angantýs Jónassonar,
sparisjóðsstjóra um stefnu
bankans sem skilaði 800
milljóna króna hagnaði á
síðasta ári. – bb@bb.is

Tvö skipa Fiskvinnslunnar Kambs ehf., við bryggju á Flateyri.

Grunaði ekki að allt yrði selt
Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins, segir að staðan sem er
komin upp á Flateyri sé grafalvarleg en komi sér ekki á
óvart. „Ég var búinn að heyra
ávinning af því fyrir kosningar
að til stæði að selja annan
beitningavélabátinn en mig
grunaði ekki að allt fyrirtækið
yrði selt, en möguleikinn á
svona skelfingum er innbyggður í kerfið. Þeir hafa
sjálfsagt beðið með að tilkynna þetta fram yfir kosningar, þykist vita að sjálfstæðismennirnir viti meira um það,
en það breytir því ekki að stað-

an á Flateyri er skelfileg.“
Guðjón segir þetta vera beina
afleiðingu Sjálfstæðisflokksins í sjávarútvegsmálum.
„Við höfum verið með heimamann sem sjávarútvegsráðherra undanfarin ár en það
hefur engu breytt um stöðu
sjávarbyggðanna. Þrátt fyrir
að þeim hafi verið margbent á
að hlutir eins og við erum að
sjá núna gerast á Flateyri gætu
gerst hefur stefna stjórnvalda
haldist algjörlega óbreytt.“
Guðjón segir það vera skelfilega sýn að lang stærsti atvinnurekandinn á Flateyri
hættir starfsemi, með viðbú-

inni fólksfækkun, og segir það
ekki hrist fram úr erminni að
snú þeirri þróun við. „Það
getur enginn pínt þá að hætta
við að selja. Ef þeir vilja selja
aflaheimildir þorpsins þá gera
þeir það. Þannig virkar kerfið.“
Aðspurður hvort að hægt
sé að fara í einhverjar aðgerðir
til að bregðast við vandanum
segir Guðjón að það sé vafalaust hægt, sé fyrir því vilji. „Í
fleiri ár hefur verið barið á
ríkisstjórninni um að jafna
flutningskostnað en það hefur
verið sett í nefnd eftir nefnd.
Aðrar þjóðir sem hafa tekið

byggðamál föstum tökum
hafa gert það með ýmsum
leiðum eins og til dæmis í
skattamálum fyrirtækja og
einstaklinga. Við höfum verið
með þrjá ráðherra í kjördæminu auk varaformanns fjárlaganefndar, ég myndi ætla
að þetta væru sæmilega valdamiklir menn sem gætu gert
eitthvað hafi þeir viljann.“
Guðjón segir að Frjálslyndi
flokkurinn í Ísafjarðarbæ hafa
marg bent á að nota ætti peningana sem fengust fyrir
Orkubú Vestfjarða í kaup á
aflaheimildum. „Það er einfaldlega ekki rétt að sveitarfé-

lög geti ekki keypt aflaheimildir til að treysta atvinnugrundvöll sinn. Grýtubakkahreppur hefur átt aflaheimildir
í mörg ár.“
„Maður getur ekki verið
annað en argur yfir þessu. Það
hefur verið bent á gallana við
þetta kerfi en menn hafa bara
borað í nefið og horft á þorpin
blæða út. Ég vona að aflaheimildirnar haldist í héraði,
en verð á þeim er orðið svo
hátt að ég sé ekki að það sé
rekstrargrundvöllur fyrir því.
Ég vona að menn kunni fótum
sínum forráð í þeim kaupum.“
– smari@bb.is

Góð ávöxtun hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga
Ávöxtun flestra eignaflokka
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga var
góð á síðasta ári, þrátt fyrir

sviptingar á mörkuðum. Þetta
kom fram á ársfundi Lífeyrissjóðs Vestfirðinga sem hald-

inn var á Hótel Ísafirði á
fimmtudag. Árið 2006 var 37.
starfsár Lífeyrissjóðs Vest-

Sturla strikaður út

Nær 300 kjósendur Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi strikuðu yfir
nafn Sturlu Böðvarssonar
samgönguráðherra, sem
skipaði fyrsta sæti listans,
eða færðu hann neðar á listann. Það þýðir að tólfti hver
kjósandi listans hafi strikað
hann út eða fært niður eða
ríflega 6 prósent. Þetta hefur
þó ekki áhrif á sætaskipun.
Frá þessu er greint í DV.
Aðrir þingmenn sem nokk-

Sturla Böðvarsson.

uð var strikað yfir voru þeir
Einar Oddur Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Karl V. Matthíasson, þingmaður Samfylkingarinnar. „Það var þó
nokkuð af útstrikunum hjá
okkur. Áberandi mest hjá
Sturlu Böðvarssyni. Þessar
upplýsingar liggja nú hjá
landskjörstjórninni sem fer
yfir málið,“ sagði Jens Kristmannsson, fulltrúi yfirkjörstjórnar í samtali við DV.

firðinga og var sjóðnum hagstætt. Raunávöxtun sjóðsins
var 9,5% og meðaltals raunávöxtun síðustu fimm ár er
8,7% og síðustu tíu ár 6,1%.
Mestri ávöxtun skiluðu erlend hlutdeildarskírteini, bæði
vegna hækkunar á erlendum
mörkuðum og lækkunar á
gengi íslensku krónunnar, en
gjaldmiðlavarnir drógu úr
þeim ávinningi. Ávöxtun innlendra hlutabréfa er talin viðunandi. Ávöxtun innlendra
markaðs-skuldabréfa var slök
sem markaðist af verðlækkun
sem varð á síðasta ársfjórðungi ársins. Hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris hækkaði um 17,8% á árinu, og var
í árslok að fjárhæð 25.968
milljónir.
Í árslok 2006 var gerð trygg-

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista.
ingarfræðileg úttekt á stöðu eru því 12,6%. Það er betri
sjóðsins og sýnir hún að sjóð- staða en í árslok 2005 en þá
urinn á 5.782 milljónir um- var staðan jákvæð um 2.841
fram áunnin réttindi sjóðsfé- milljónir, eða 9,5%.
laga og 4.183 milljónir umNýr formaður stjórnar sjóðsfram heildarskuldbindingar í ins var kosinn Áslaug Alfreðsárslok miðað við 3,5% ávöxt- dóttir, en fráfarandi formaður
unarkröfu. Eignir umfram er Pétur Sigurðsson.
heildarskuldbindingar í árslok
– tinna@bb.is

