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Þurfum
að nýta
landið

Frumsýning
Forleiks
heppnaðist vel

– einn eindregnasti stuðningsmaður olíuhreinsistöðvar, Konráð Eggertsson, segir að landið sé
þjóðarinnar að nýta. Ef Vestfirðingar vilji ekki að
eins fari fyrir þeim og Hornstrendingum, verði að
nýta landið af skynsemi, eins og t.d. með byggingu olíuhreinsistöðvar. Sjá viðtal við Konráð í
miðopnu
Mikil skemmdarverk
voru unnin á bílum verktakafyrirtækisins KNH
seinnipart laugardags eða
aðfaranótt sunnudags. Bílarnir, sem eru fimm eða sex
talsins, stóðu að ofanverðu
við aðstöðu fyrirtækisins á
Grænagarði á Ísafirði og
voru rúður og ljós þeirra
gjöreyðilögð. „Þetta er
heljarinnar tjón, það er
ekkert smá sem svona rúður
og ljós kosta“, segir Sævar
Óli Hjörvarsson hjá KNH
verktökum.
Verknaðurinn hefur verið
tilkynntur til lögreglu. Umfang skemmdarverkanna er
það mikið að ekki er ólíklegt
að einhver hafi orðið þeirra
var. Allir sem einhverjar
upplýsingar geta veitt um
málið skulu hafa samband
við lögreglu.
– halfdan@bb.is

Mikil skemmdarverk
unnin á bílum KNH

Marta Sif Ólafsdóttir.
Ljósm. Baldur Páll
Hómgeirsson.
Forleikur, sýning á
fjórum íslenskum einleikjum, var frumsýndur
fyrir fullum sal á veitingastaðnum Við Pollinn
á föstudag og vakti mikla
lukku. Hlátursrokurnar
voru það miklar að þakið
ætlaði að rifna af húsinu
en þar sýndu fjórir áhugaleikarar fjölbreytta og
áhugaverða einleiki.
Kómedíuleikhúsið og
Litli leikklúbburinn
standa fyrir sýningunni
sem hugsuð er sem forleikur fyrir Act alone
hátíðina. Nánar er fjallað
um sýninguna í blaðinu.
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Hreinsað til í Víkinni

Kvenfélagskonur gefa Glaðheimabörnum hjól

Bolungarvíkurkaupstaður stendur nú fyrir árlegri vorhreinsun í
bænum eins og undanfarin ár. Fyrsti dagur átaksins var í síðustu
viku, sá annar síðasta mánudag og síðasti dagur átaksins verður
næstkomandi mánudag. Þá verður garðaúrgangur og fleira
hreinsað frá þeim bæjarbúum sem það vilja. Biðja bæjaryfirvöld
íbúa um að setja garðaúrgang í poka og binda trjágreinar saman.
– halfdan@bb.is

Kvenfélagskonur í kvenfélaginu Brautinni komu færandi
hendi á leikskólann Glaðheima í Bolungarvík á dögunum með
sex hjól handa krökkunum. Að því er fram kemur á
fréttavefnum vikari.is ríkti mikil gleði með þessar gjafir
kvenfélagskvenna og munu hjólin án efa nýtast vel við leik og
störf á leikskólanum.
– thelma@bb.is

Margt rætt á
fundi Sjálfstæðismanna

Leikarar sýningarinnar. Ljósm. Þorsteinn J. Tómasson

Geir H. Haarde.
Tæplega hundrað manns
sátu fund Sjálfstæðisflokksins í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði í síðustu viku. Fundurinn var liður í fundarherferð flokksins víðs vegar
um landið. „Fundurinn
heppnaðist vel. Mæting var
góð og menn voru ánægðir
með fundinn sem var léttur
og skemmtilegur“, segir
Gísli H. Halldórsson fundarstjóri.
Geir H. Haarde forsætis-

ráðherra hafði framsögu og
að því loknu sat hann fyrir
svörum ásamt Einar K.
Guðfinnssyni sjávar- og
landbúnaðarráðherra
og Herdísi Þórðardóttur
þingmanni NV-kjördæmis.
Margt brann á fundargestum en meðal annars var rætt
um efnahagsmál, strandasiglingar, samgöngumál og
raforkuafhendingu auk þess
sem olíuhreinsistöð bar á
góma.
– thelma@bb.is

Farið yfir heitustu málin

Frá fundi Frjálslynda flokksins. Ljósm. Þorsteinn
J. Tómasson.
Rúmlega 30 manns
mættu á opinn fund F-listans sem haldinn var á Kaffi
Edinborg í síðustu viku.
Þingmennirnir Guðjón
Arnar Kristjánsson og Kristinn H. Gunnarsson fóru yfir
heitustu mál líðandi stundar.
„Það var meðal annars farið
yfir mjög stórt mál sem
stendur til að afgreiða frá
Alþingi á morgun, en það
eru breytingar á skattalögum. Það er hagnaður af
sölu hlutabréfa sem skapar
þennan skattstofn“, segir
Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi á Ísafirði.
„Þarna er um að ræða 60
milljarða sem verða felldir

niður ef lögin verða samþykkt á þinginu á morgun,
og það finnst okkur algjörlega fráleitt á meðan tekjuskattur allra Íslendinga á
þessu ári er 90 milljarðar.
Kristinn H. fór rækilega í
gegnum þetta mál og það
vakti mikla athygli á fundinum, þó það hafi ekki gert
það í fjölmiðlum.“
Þá var rætt um nýja matvælalöggjöf sem sumir
segja að muni verða til þess
að 10-12 þúsund störf tapist
ef allt fer á versta veg,
fiskveiðistjórnun og áhrif
samdráttar í þorskveiðum á
atvinnuástand.
– halfdan@bb.is

Fjórföld skemmtun á Forleik
Frumsýning leiksýningarinnar Forleiks á veitingastaðnum Við Pollinn á föstudag
heppnaðist í alla staði vel.
Fjórir áhugaleikarar sýndu
ólíka en afar áhugaverða íslenska leiki; Súsan baðar sig
eftir Lárus Húnfjörð, Munir
og minjar eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Það kostar ekkert að tala í GSM hjá guði eftir
Pétur R. Pétursson og Örvænting eftir Jónínu Leósdóttur. Leikarar eru þau Marta
Sif Ólafsdóttir, Marsibil
Kristjánsdóttir, Ingi Árnason
og Sveinbjörn Hjálmarsson og
stóðu þau sig öll með mikilli
prýði. Sýningin er metnaðarfull og stigu leikararnir ekki
eitt feilspor undir styrkri
leikstjórn Elfars Loga Hannessonar en Forleikur er samstarfsverkefni Kómedíuleikhússins og Litla leikklúbbsins
á Ísafirði.
Sýningin byrjar á dramaleikritinu Örvæntingu þar sem
Marsibil Kristjánsdóttir leikur
konu sem reynir að lappa upp
á óhamingjusamt líf sitt með
því að lappa upp á útlitið.
Áhorfendur fylgjast með
henni er hún bíður eftir því að
fara á skurðarborðið í ítarlega
lýtaaðgerð. Þrátt fyrir að á
yfirborðinu virðist konan hafa
það gott með vel stæðan
eiginmann, börn og fallegt hús
er ekki allt eins og það sýnist
og grunnt undir yfirborðinu
kraumar á örvæntingu og
djúpstæðri óhamingju. Marsibil náði afar vel að láta þögula

örvæntinguna skína í gegn
þrátt fyrir að konan væri að
reyna sannfæra áhorfendur og
um leið sjálfa sig um að lífið
væri ljúft.
Því næst var slegið á létta
strengi og hláturtaugarnar
kitlaðar með háalvarlegu efni,
sjálfum dauðanum. Það kostar
ekkert að tala í GSM hjá Guði
fjallar um yfirborðskenndan
efnishyggjumann sem lýsir
síðustu augnablikum lífs síns
og fyrstu stundum hans fyrir
handan. Það sem er efst á borði
hjá honum er GSM síminn en
hann var einmitt að tala í hann
þegar hann lést. Sveinbjörn
Hjálmarsson var óborganlegur í hlutverkinu og framkallaði mörg hlátrasköll frá
áhorfendum.
Viðfangsefni leiksins Munir og Minjar er safnaðareðlið í
fólki en ófáir hafa það sem
áhugamál og safna öllu milli
himins og jarðar. Marta Sif
Ólafsdóttir var óþekkjanleg í
hlutverki gamallar og léttruglaðrar konu sem stolt segir
frá sínu mesta afreki, að hafa
safnað Hagkaupsblaðinu frá
upphafi. Hlátursrokurnar sem
þessi sérkennilega persóna
framkallaði í salnum voru
stöðugar í gegnum allan einleikinn og er óhætt að telja að
margir hafi haft eymsli í
kjálkum og mögum eftir öll
ósköpin.
Súsan baðar sig er ádeila á
strípistaði sem notið hafa
mikilla vinsælda á Íslandi en
jafnframt hlotið mikla gagn-

rýni. Árni Ingason leikur eiganda eins stærsta og virtasta
súlustaðar höfuðborgarinnar.
Hann segir frá því hversu vel
smurð og góð starfsemi fer
þar fram en ljóstrar í leiðinni
upp að ekki er allt eins frábært

og hann segir það vera og að
peningagræðgin lætur menn
leggjast ansi lágt. Árni fékk
allan salinn til að taka þátt í
einleiknum með tilheyrandi
hlátrasköllum, lófataki, flauti,
hrópum og köllum.

Fræðslumiðstöð
Vestfjarða

Viðtöl hjá námsog starfsráðgjafa
Björn Hafberg náms- og starfsráðgjafi
verður til viðtals á norðursvæði Vestfjarða
staðsettur á Ísafirði þriðjudaginn 27. maí.
Notið tækifærið nú þegar taka þarf
ákvörðun um nám og störf næsta haust.
Pantið tíma hjá Fræðslumiðstöðinni í
síma 456 5025. Viðtalið tekur um eina
klst. og fólk þarf ekkert að borg fyrir það.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

Atvinna
Sumarvinna.
Ert þú 17-18 ára? Vantar starfskraft til
garðvinnu.
Kirkjugarður Ísafjarðar
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Fjöldinn breytist lítið

Börnum fjölgar á Glaðheimum

Fjöldi barna á leikskólum Ísafjarðarbæjar hefur haldist nokkuð stöðugur síðustu fjögur ár
sé eingöngu litið til desembermánaðar, samkvæmt nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. Í
desember 2004 voru 227 börn á leikskólum sveitarfélagsins, árið 2005 fjölgaði þeim
upp í 232, fækkaði síðan niður í 221 árið 2006 og í fyrra voru þau 220. Í desember
síðastliðnum voru flest börn á Sólborg á Ísafirði (82), næst kom Eyrarskjól á Ísafirði
(69), því næst Laufás á Þingeyri (20) og Tjarnarbær á Suðureyri (20), þá Bakkaskjól í
Hnífsdal (15), en fæst börn voru á Grænagarði á Flateyri (14).

Börnum á leikskólanum Glaðheimum í Bolungarvík
hefur fjölgað síðustu fjögur ár ef eingöngu er litið til
desembermánaða, samkvæmt nýjum tölum frá Hagstofu
Íslands. Í desember árið 2004 voru þau 43, fækkaði
niður í 39 ári síðar, fjölgaði upp í 46 árið 2006 og í
desember í fyrra voru þau 50 talsins.
– halfdan@bb.is

Símabúðinni á Ísafirði lokað
Símabúðinni á Ísafirði verður lokað um næstu mánaðamót. Samið hefur verið við
Netheima á Ísafirði um þjónustu við viðskiptavini Símans
og mun hluti af starfsmönnum
fyrirtækisins taka til starfa þar.
Í fréttatilkynningu kemur fram
að Netheimar hafa sinnt vettvangsþjónustu fyrir Símann
frá árinu 2005 og hefur samstarfið verið mjög gott í þeim
verkefnum. Anna Björk
Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri einstaklingssviðs Símans, segir að það sé félaginu
mikilvægt að semja við
heimamenn um rekstur þjónustunnar á þessum stöðum:
„Með þessum samningum
tryggjum við viðskiptavinum
okkar á Austurlandi og á

Vestfjörðum góðan aðgang að
þjónustu Símans í heimabyggð, auk allrar þeirrar
þjónustu sem hægt er að sækja
gegnum þjónustusíður Símans á Netinu og í þjónustuveri
Símans”, segir Anna, en
samhliða lokuninni á Ísafirði
verður verslun Símans á
Egilsstöðum lokað og tekur
Tölvulistinn við þjónustu
viðskiptavina.
Í tilkynningunni kemur ekki
fram hvort og þá hversu
mörgum starfsmanna Símans
á Ísafirði verður sagt upp
störfum.
Lárus G. Valdimarsson
fjármálastjóri Netheima segir
það stórt skref fyrir fyrirtækið
að taka að sér þjónustu fyrir
Símann. „Samstarfið við Sím-

Efnalaugin Albert
Starfsmaður óskast í sumarafleysingar.
Þarf að vera orðinn 18 ára.
Upplýsingar á staðnum, Einar.

Símabúðin á Ísafirði.
ann hefur gengið vel og því
eðlilegt framhald að víkka út
þjónustuframboð okkar til
viðskiptavina Símans. Það er
okkur mikið ánægjuefni að
Síminn hafi ákveðið að ganga
til samninga við Netheima og

munum við kappkosta að
viðskiptavinir Símans muni
áfram geta gengið að góðri
þjónustu vísri og hlökkum til
að takast á við þetta spennandi
verkefni“, segir Lárus.
– halfdan@bb.is

Ekki flytjast allir starfsmenn yfir

Anna Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri
einstaklingssviðs Símans og Lárus G. Valdimarsson,
fjármálastjóri Netheima handsala samninginn.
Ljóst má telja að ekki fái
allir starfsmenn Símans á
Ísafirði vinnu hjá nýjum
þjónustuaðila, en eins og sagt
var frá lokar Símabúðin á

Ísafirði um næstu mánaðamót
og hefur öllu starfsfólki verið
sagt upp störfum. Þá hefur
Síminn gert samning við
Netheima á Ísafirði um

þjónustu
viðskiptavina
fyrirtækisins. Við þjónustuna
störfuðu fjórir í þremur
stöðugildum.
Aðspurður um það hvort og
hversu margir verða ráðnir til
Netheima segir Lárus G.
Valdimarsson, fjármálastjóri
fyrirtækisins, að þeir verði
einn eða tveir. „Það verður
alla vega einn upp á það að
yfirfæra þá þekkingu og annað
sem er til staðar. Svo þegar
við sjáum hvert umfangið
verður, munum við meta það.
En ef við ætlum að standa
undir þjónustunni verðum við
að hafa mannskap til þess. Það
er sameiginlegt verkefni okkar
og Símans að meta það
hvernig þessu verður best fyrir
komið“, segir Lárus.

„Þetta bar frekar brátt að og
við höfum ekki alveg áttað
okkur á því hver þörfin verður,
en við miðum við að bæta við
1-2 starfsmönnum. Þetta
verður eiginlega bara að koma
í ljós á næstu mánuðum.“
Aðspurður segir Lárus að
Netheimar muni áfram bjóða
upp á sínar eigin lausnir í
vefhýsingu. „Ég hugsa að það
verði ekki breyting á því. Við
getum samhliða boðið lausnir
frá Símanum, bara eftir því
hvað hentar viðskiptavininum
hverju sinni. En við höfum
ekki verið í vefhýsingu fyrir
einstaklinga og þessi þjónusta
fyrir Símann er fyrst og fremst
hugsuð fyrir einstaklinga“,
segir Lárus G. Valdimarsson.
– halfdan@bb.is

Fjöldi húsa á hættusvæði
Fjöldi húsa í Holtahverfi eru
á hættusvæði vegna ofanflóða
með áhættu meiri en 0,3 af
10.000 á ári. Þess má geta til
samanburðar að fjöldi banaslysa í umferðinni svarar til
þess að meðaláhætta vegfarenda sé um 1 af 10.000 á ári.
Þetta kemur fram í nýju
hættumati sem kynnt er í
frummatsskýrslu vegna snjóflóðavarna ofan Holtahverfis
í Ísafjarðarbæ sem Tækniþjónusta Vestfjarða hefur
unnið.
„Rýmingar hafa ekki verið
algegnar í Holtahverfi og
íbúar hafa gert lítið úr snjóflóðahættu. Hættan er engu

að síður til staðar við vissar
aðstæður, með þeirri óvissu
og ótta sem því fylgir“, segir í
skýrslunni. Fyrirhugað er að
byggja snjóflóðavarnargarð
ofan við byggðina og upptakastoðvirki í Bröttuhlíð, eins og
kunnugt er. „Skoðanir manna
hafa ávallt verið skiptar, þegar
snjóflóðavarnir hafa verið í
undirbúningi. Eftir að uppbyggingu þeirra er lokið og
einkum eftir að á þær hefur
reynt hefur viðhorft til þeirra
verið jákvæðara og íbúar talið
sig búa við meira öryggi en
áður“, segir í skýrslunni.
Snjóflóð hafa ógnað byggð
í Skutulsfirði allt frá upphafi

Atvinna

byggðar. Í fyrstu voru aðeins
skráð flóð sem ollu skemmdum eða mannskaða og er
fyrsta skráða flóðið sagt hafa
fallið árið 1673. Fram til vors
árið 2003 eru skráð samtals
295 snjóflóð. „Íbúar fjarðarins
hafa því mátt búa við óöryggi,
skaða á eignum og manntjón
vegna snjóflóða í margar
aldir“, eins og segir í skýrslunni.
Eftir mannskæð snjóflóð á
Vestfjörðum árið 1995 gjörbreyttist afstaða almennings og
stjórnvalda til snjóflóðahættu. Í
kjölfarið hófst vinna við mat á
hættunni og könnun á þörf fyrir
varnarvirki um land allt. Í apríl

2005 lauk ítarlegri athugun og
frumathugun á snjóflóðavörnum
ofan Holtahverfis þar sem
skoðaðar voru mismunandi
tegundir varna. Niðurstaða
frumathugunarinnar var sú að
hagkvæmast er talið að byggja
þvergarð ofan við fjölbýlishúsin
við Stórholt og upptakastoðvirki
í Bröttuhlíð í fjallinu Kubba.
Hæð varnagarðsins er áætluð
12-18 metrar og lengd hans um
260 metrar en þar af verða um
220 í fullri hæð. Neðan við
varnarmannvirkin er íbúðarhverfi með einbýlis-, rað- og
fjölbýlishúsum.
– thelma@bb.is

Kennarar athugið!
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við
Ísafjarðardjúp og er kauptúnið Súðavík
við Álftafjörð þéttbýlastihluti hreppsins.
Hreppurinn skartar mjög fallegri og
ósnortinni náttúru og veðursæld mikil.
Einungis er tíu mínútna akstur á Ísafjarðarflugvöll og tekur 40 mínútur að fljúga til
Reykjavíkur.
Við Súðavíkurskóla eru 2 stöður grunnskólakennara, fyrir komandi skólaár,
lausar til umsóknar. Meðal kennslugreina
er kennsla yngri barna og almenn kennsla
á unglingastigi (stöður umsjónarkennara)
sem og íþróttakennsla á öllum skólastigum, textílmennt og heimilisfræði.
Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið
og samanstendur af grunnskóla, leikskóla,
tónlistarskóla ásamt íþróttarhúsi og
mötuneyti. Þróunarverkefni er unnið í anda
Uppbyggingarstefnunnar sem og samvinnu og samkennslu við leikskólann.
Skólinn er einsetinn með fámennum
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel
búinn tækjum og góðri vinnuaðstöðu. Mikil
samkennsla og samvinna er við leikskólann þar sem elstu nemendum þar er
kennt með yngstu nemendum grunnskólans. Leikskólinn er gjaldfrjáls. Lögð er
áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám,
vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi íslenskra
sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 6.
júní 2008, meðmæli óskast með umsókn.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lind
Ragnarsdóttir skólastjóri í hs: 456-4985,
vs: 456-4924, gsm: 893-4985, netfang:
annalind@sudavik.is
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Fullt hús
og vel
heppnaðir
tónleikar

Iris Kramer og Smári
Alfreðsson. Ljósm.
Þorsteinn J. Tómasson.
Fullur salur áhorfenda
fylgdist með tónleikum
Stórsveitar Vestfjarðar og
Djasskvintetts Bolungarvíkur í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði í síðustu viku.
Stórsveitin er afrakstur
nokkurra vikna námskeiðs
á vegum Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar og er
henni að vanda stjórnað
af Irisi Kramer, málmblástursleikara úr Bolungarvík.
„Þetta gekk mjög vel og
það var fullt hús. Það
sögðu allir sem ég talaði
við að þetta hefði verið
mjög góður konsert og ég
er því fullkomlega sammála. Ég held það hafi
mætt meira en hundrað
manns á tónleikana“, segir
Iris Kramer.
Þetta er í þriðja sinn sem
boðið er upp á námskeið í
stórsveitarleik og tónleika
í framhaldinu. Þá var
Djasskvintettinn settur
sérstaklega saman fyrir
þetta tilefni.
– halfdan@bb.is

Syngjandi sæla og gleði
Nú fær bölsýnin á baukinn….
Örn
Örn Árnason
Árnason og
og Óskar
Óskar Pétursson
Pétursson leika
leika áá als
als oddi
oddi með
með skemmtun
skemmtun og
og söng
söng íí Edinborgarhúsinu
Edinborgarhúsinu
fimmtudaginn
22
mai
næstkomandi.
fimmtudaginn 22 mai næstkomandi.
Undirleik
Undirleik annast
annast Jónas
Jónas Þórir.
Þórir.
Skemmtunin
Skemmtunin hefst
hefst kl
kl 21.00
21.00 og
og er
er miðasala
miðasala við
við innganginn
innganginn
Miðaverð
er
kr
2000.
Miðaverð er kr 2000.
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Jón Svanberg framkvæmdastjóri Veraldarvina
Jón Svanberg Hjartarson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Veraldarvina á
Vestfjörðum og mun hann hefja störf þann 1. júní. Jón er 37 ára gamall og
hefur starfað hjá lögreglunni á Ísafirði á undanförnum árum. „Hann hefur
verið virkur í félagslífi fyrir vestan og mun það eflaust koma sér vel í hinu nýja
starfi. Við bjóðum Jón Svanberg velkomin í hóp Veraldarvina og óskum
honum velfarnaðar í framtíðinni“, segir í tilkynningu frá Sigurði Arnfjörð,
stjórnarformanni Veraldarvina.
– halfdan@bb.is

Bæjarstjóri skorar á hundaeigendur
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar hefur sent frá sér
áskorun til hundaeigenda í Ísafjarðarbæ vegna fjölda kvartana sem hafa
borist til hans frá almenningi. „Mikið er kvartað undan lausum
hundum, sérstaklega í Hnífsdal og reyndar víðar í sveitarfélaginu. Þá er
kvartað undan hundaskít á götum. Skorað er á hundaeigendur að fara
eftir reglum sem gilda um hundahald í Ísafjarðarbæ“, segir Halldór.
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Þar liggur hundurinn grafinn
,,Meira en sextán ár í ólgusjó ísfirskra fjármála“ var yfirskrift
viðtals BB, við Þóri Sveinsson, sem fyrir nokkru lét af starfi
fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar. Af því er fram kemur í viðtalinu
má ljóst vera að naprir vindar blésu tíðum um starf fjármálastjórans þótt vel viðraði þess á milli og mörg viðfangsefnin voru
umfangsmeiri og flóknari en bæjarbúar gera sér almennt grein
fyrir. Eitt af þeim var sameining sveitarfélaganna.
Um langan tíma hefur það verið kappsmál sveitarfélaga að
fá til sín ýmsa málaflokka er hlýtt hafa forsjá ríkisins. Í fyrsta
falli voru ýmsir málaflokkar, til dæmis grunnskólinn, taldir
betur komnir hjá sveitarfélögunum. Í öðru lagi voru aukin umsvif talin styrkja sveitarfélögin fjárhagslega. Sú hefði líka getað orðið raunin ef allt hefði gengið eftir með eðlilegum hætti.
Í viðtalinu segir Þórir aðspurður um hvort sveitarfélögin
ráði ekki litlu um tekjustofna sína, ríkisvaldið leggi stöðugt
auknar skyldur á sveitarfélögin en skammti þeim jafnframt
tekjustofna: ,,Þetta ófrelsi sveitarfélaganna er einmitt kjarni
málsins. Þau ráða aðeins að litlu leyti yfir sínum tekjustofnum.
Ríkið sendir sveitarfélögunum útgjaldapakka af ýmsu tagi án
þess að nægilegar tekjur komi á móti. Sem dæmi má nefna
flutning grunnskólanna frá ríkinu til sveitarfélaganna fyrir
rúmum áratug. Þá tóku sveitarfélögin að öllu leyti við rekstri
grunnskólanna og munaði þar mestu um kennaralaunin. Áður
hafði einungis ófaglært starfsfólk við skólana verið starfsmenn
sveitarfélaganna. Um leið og þessi pakki var sendur til sveitarfélaganna, þá sagði ríkisvaldið beinlínis við kennaraforystuna:
Sækið ykkar kjarabætur til sveitarfélaganna, núna eru þær
þeirra mál. Þáverandi menntamálaráðherra sagði þetta beinlínis
í ræðustól á Alþingi.“ Þórir bætir við að þótt nemendum hafi
ekki fjölgað þá hafi stöðugildum í grunnskólanum fjölgað
mikið og kostnaðurinn þar af leiðandi stóraukist án þess að
ríkið hafi viðurkennt það.
Og hann heldur áfram: ,,Grunnvandinn er tregða ríkisvaldsins
að flytja tekjustofna til sveitarfélaganna samhliða flutningi
verkefna. Enda þótt ráðherrar og aðrir stórnmálamenn séu
margir mjög velviljaðir sveitarfélögunum, þá kemur tregðan
og andstaðan frá embættismönnum ráðuneytanna fyrst og
fremst. Völd þeirra eru ótrúlega mikil.“
Ríkið lagði hart að sveitarfélögunum að sameinast. Áhugi
er hjá báðum aðilum að færa aukin verkefni til sveitarfélaganna.
En verkefnin ein duga ekki. Tekjustofnar verða að fylgja. Ella
fer allt til enn verri vegar. Og ekki ábætandi.
Fjármálastjórinn fyrrverandi hefur lög að mæla. Tregða ríkisvaldsins til að láta tekjustofna fylgja verkefnunum er meinsemd sem valdið hefur sveitarfélögunum miklu vanda og fjárhagslegu tjóni.
s.h.

Á þessum degi fyrir 18 árum

Settur bæjarfógeti
biðst lausnar

Pétur Kr. Hafstein, sýslumaður og bæjarfógeti á Ísafirði, sem var
settur bæjarfógeti í Bolungarvík 14. janúar sl. til 31. maí nk, baðst
lausnar frá því embætti í gær í bréfi til Óla Þ. Guðbjartssonar
dómsmálaráðherra. Pétri bárust boð í gær um að ráðherra hygðist
setja annan mann í embættið frá 1. júní nk. Í gær var svo Hjördís
Hákonardóttir borgardómari sett bæjarfógeti í Bolungarvík frá 1.
júní. 17. maí sl. fór ráðuneytið þess hins vegar á leit við Pétur að hann
gegndi embættinu áfram þar til embættið yrði veitt að nýju 1. ágúst og
hafði Pétur tekið ákvörðun um að verða við beiðni ráðuneytisins. Óli
Þ. Guðbjartsson sagði í samtali við Morgunblaðið í gær að
misskilningur hefði ráðið því að starfsmaður ráðuneytisins óskaði
eftir því við Pétur að hann gegndi embættinu áfram. „Pétur er settur í
embættið til 1. júní og því hafði ekki verið breytt. Haft var samband
við hann úr ráðuneytinu sl. fimmtudag og hann beðinn að vera lengur
en misskilningur réð því að það var gert.“ Adolf Adolfsson sem verið
hafði bæjarfógeti í Bolungarvík en hefur nú verið settur héraðsdómari
á Vestfjörðum, óskaði eftir lausn frá embætti 17. maí sl. Að sögn
dómsmálaráðherra dró starfsmaður ráðuneytisins þá ályktun að Pétur
urði áfram bæjarfógeti þar til skipað yrði í stöðina 1. ágúst.

Frá opnun BT í nóvember 2004.

BT á Ísafirði lokar
Verslun BT á Ísafirði verður
lokað á næstunni og öllu
starfsfólki hefur verið sagt upp
störfum. Rúnar Örn Rafnsson,
rekstrarstjóri BT, staðfesti
þetta í samtali við blaðamann
Bæjarins besta. Aðspurður
segir hann að ástæðan sé
hagræðing, en fyrirtækið ætlar
að auki að loka verslunum
sínum á Akranesi og í Hafnarfirði. „Við erum að hagræða,
erum að fækka minni búðunum og gera betur við þær
stærri“, segir Rúnar. Aðspurður segir hann að gengi búðarinnar á Ísafirði hafi verið upp
og ofan. „Það hefur gengið

eins og utanaðkomandi aðstæður hafa leyft hverju sinni
og núna upp á síðkastið hafa
þær verið mjög óhagstæðar út
af gengi, hækkandi verðlagi
og aðstæðum á fjármálamörkuðum svo eitthvað sé
nefnt.“
Stjórn Árdegis hf., sem er
eigandi verslana BT á Íslandi,
hefur sent frá sér eftirfarandi
yfirlýsingu vegna málsins:
„Í byrjun ársins var rekstur
BT verslana í Íslandi sameinaður rekstri Merlin í Danmörku. Þessar verslunarkeðjur vinna á sama markaði
og eru leiðandi hvort á sínum

markaði með sölu á tölvum,
raftækjum og afþreyingarvörum. Samhliða sameiningu
verslanakeðjanna hefur verið
unnið að hagræðingu og
endurskipulagningu til þess að
ná sem mestum samlegðaráhrifum.
Samtals eru verslanir Merlin og BT 53 talsins. Ein af
þeim aðgerðum sem gripið
hefur verið til í hagræðingarskini við sameiningu BT og
Merlin er að breyta áherslum
í verslanasamsetningu. Lokun
á litlum og óarðbærum einingum en á sama tíma að byggja
upp stærri verslanir félagsins.

Auk verslana á Íslandi sem
fyrirhugað er að loka er gert
ráð fyrir að loka allt að tíu
verslunum í Danmörku. Merlin hefur hins vegar opnað þrjár
nýjar verslanir á undangegnum mánuðum og er fyrirhugað
að opna tvær til viðbótar á
þessu rekstrarári.
Til mótvægis við lokunar
verslana á smærri stöðum er
nú unnið að því að styrkja
vefverslun félagsins og gert
er ráð fyrir að ný og endurbætt
vefverslun verði tilbúinn í lok
sumars.“
– halfdan@bb.is

Auknar framkvæmdir til að
mæta efnahagsvandanum
Soffía Vagnsdóttir, oddviti
K-listans í Bolungarvík, segir
mikilvægt að leitað verði leiða
til að koma í veg fyrir niðurskurð í framkvæmdum í sveitarfélaginu. Þetta kemur fram
í bókun hennar varðandi fund
bæjarstjóra landsins á dögunum sem lögð var fram á síðasta
fundi bæjarráðs.
Bókunin hljóðar svo: „Á
fundi bæjarstjóra landsins í
síðastliðinni viku var rætt um

hlutverk sveitarfélaga í því að
mæta þeim efnahagsvanda
sem nú blasir við. Ein af þeim
úrlausnum sem þar voru ræddar var að sveitarfélög færu í
auknar framkvæmdir sem
gætu verið skilgreindar sem
hluti af nýrri þjóðarsátt. Fyrrverandi bæjarstjóri Grímur
Atlason hefur með frumkvæði
sínu rutt brautina á þessu sviði
með umræðu fyrir hönd
bæjarstjórnar Bolungarvíkur

á opinberum vettvangi. Það
er því gleðiefni að fá það
staðfest að fyrrverandi bæjarstjórnarmeirihluti hafi skynjað þennan veruleika og hafi
með ákvörðun sinni og trú á
framtíðina ráðist í stórar
framkvæmdir. Því er mikilvægt að leita áfram leiða til að
koma í veg fyrir niðurskurð í
framkvæmdum sé þess nokkur kostur.“
Anna G. Eðvarðsdóttir,

oddviti A-listans og formaður
bæjarráðs, lagði í kjölfarið
fram eftirfarandi bókun:
„Einnig kom fram á umræddum fundi bæjarstjóra landsins
að til þess að sveitarfélög gætu
farið í auknar framkvæmdir
þyrfti ríkisvaldið að koma
með aukinn fjárstuðning,
sérstaklega til þeirra sveitarfélaga sem ekki hefðu úr
miklum fjármunum að spila“.
– thelma@bb.is
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Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X

FIMMTUDAGUR 22. MAÍ 2008

7

8

FIMMTUDAGUR 22. MAÍ 2008

Allt sem skapar
vinnu og peninga

„Ég er Vestfirðingur og ég vil að hér sé
vinna. Mér sýnist eins og þeir sem hafa hæst
og eru á móti stöðinni, viti minnst og séu á
kaupi hjá ríki eða bæ. Ekki allir, en það er
helvíti mikið um það“, segir Konráð Eggertsson, sjómaður og hrefnuveiðimaður.
Konráð hefur aldrei verið þekktur fyrir
neina tæpitungu. Nú síðast varaði hann
Vestfirðinga við stofnun Náttúruverndarsamtak Vestfjarða. Hann er eindrægur
stuðningur olíuhreinsunarstöðvar á Vestfjörðum. Reyndar tekur hann fram að olíuhreinsunarstöð sé honum ekkert hjartans
mál, heldur þurfi vinnu fyrir fólkið og það sé
sama hvaðan hún kemur.
„Ég var nýlega úti í Noregi
og hitti strák sem er fæddur
og uppalinn í Súgandafirði.
Hann vann í nokkur ár hjá
Statoil og hann sagði mér að
flestar fiskvinnslustöðvar á Íslandi væru sóðalegri en olíuhreinsistöðvarnar sem hann
þekkti til. Hann sagðist ekki
átta sig á umræðunni á Íslandi
og fáfræðinni um þennan
iðnað. Sveitarstjórnarmennirnir sem fóru að skoða stöðvarnar úti héldu að þeir væru
að keyra upp að sjúkrahúsi,
þetta var svo snyrtilegt.
Kröfurnar í dag eru orðnar
svo miklar að menn komast
ekki upp með neinn slóðaskap. Mér fannst þessi Kompás þáttur alveg skelfilegur. Þar
var ekkert sýnt nema eldur,
reykur og deyjandi fuglar í
olíu. Auðvitað er það alveg
skelfilegt. En eldur og reykur
er ekki til staðar í fullkomnum
stöðvum í dag. Svo er það
annað. Við ætlum að fara að
leita að olíu. Hver ætlar að
hreinsa hana? Við ætlum áfram
að keyra á bílum, fljúga og
nota skip, eða ætlum við að
hætta þessu? Af hverju erum
við svona ósamkvæm sjálfum
okkur? Er betra að hreinsa olíuna í Kína, þar sem allt er
keyrt áfram með kolum? Við
þurfum að líta í spegil og
spyrja okkur margra spurninga.
Menn tala alltaf um ferðaþjónustu. Hvað mengar ferðaþjónusta? Eitt sæti í flugvél,
hvað mengar það mikið? Ég
myndi vilja að þessi umhverfisráðherra okkar skoðaði hvað
hvert sæti í flugvél mengar
mikið. Ég hef heyrt þessar tölur og þær eru svo gígantískar
að fólk myndi ekki trúa þeim.“

Mikil andskotans
fífl voru þau
– Þú hefur haft lifibrauð þitt
af náttúrunni alla þína tíð. Hefurðu ekki áhyggjur hvað olíuslys við strendur Vestfjarða
gæti gert lífríkinu í hafinu?
„Ég er miklu meiri náttúruunnandi en margt af þessu
fólki sem öskrar hæst. Það er
oft talað um að skila landinu
til barnanna okkar. En ég geri
mér grein fyrir því að ef það
fer fyrir Vestfjörðum eins og
Hornströndum, hvað afkomendur okkar segja um okkur?
Mikil andskotans fífl voru
þau, verður sagt, að nota ekki
landið. Landið er fyrir okkur
til að nota það af skynsemi.
Ég vil ekki að allt verði eyðilagt og gert að forardrullu og
svínaríi. Og ég skal segja þér
eitt. Ég stundaði sjó á ísárunum milli 60 og 70. Við misstum einn og upp í þrjá báta á
vetri. Ég heyrði aldrei nokkurn mann tala um að hætta að
stunda sjó. Exxon slysið, sem
mér skilst að orðið fyrir handvömm og slíkt getur alltaf
gerst. En það yrðu svo strangar
kröfur. Hér yrðu þrír dráttarbátar af stærstu gerð. Í dag
eigum við ekki dráttarbáta til
að koma skipum til aðstoðar í
sundinu. Þannig að ég hef ekki
áhyggjur af þessu. Vitaskuld
verðum við að gera okkur
grein fyrir því að það geta
alltaf orðið óhöpp. En ef við
ætlum að hræðast þau um of
þá verðum við að breyta lífsstandardinum. Öll olía sem er
notuð á Íslandi í dag er flutt
með skipum til Reykjavíkur.
Ég veit ekki til þess að menn
skjálfi á beinunum vegna

þess.“

Yfirgengilegur
tvískinnungur
„Margoft hef ég varpað
fram spurningunni: Ætlar þú
að hætta að nota bíl? Ætlar þú
að hætta að fljúga? En ég hef
ekki fengið neitt einasta svar,
það á bara að vinna og hreinsa
olíu annars staðar.
– Finnst þér þetta vera tvískinnungur?
„Þetta er algjörlega yfirgengilegur andskotans tvískinnungur og getur ekki verið
meiri. Mér finnst alltaf gott
að menn hafi skoðanir en mér
fannst alveg skelfilegt að hlusta
á Grím fyrrverandi bæjarstjóra
í Víkinni tala, alveg skelfilegt.
Ég virti Halldór mikið þegar
hann skipti um skoðun í stóriðjunni. Þegar hann lýsti því
yfir að Vestfirðir ættu að vera
stóriðjulausir þá varð ég alveg
brjálaður, en það hlustar enginn á mig. Við vorum með
okkar stóriðju, fiskinn. Þó við
fengjum fiskinn aftur þá þýddi
það að við þyrftum að flytja
inn enn meira af fólki því það
vill enginn vinna í fiski lengur.
En við vorum með öfluga útgerð en við misstum allt út úr
höndunum.“

Lesið bréf
hreppstjórans
„Ég mæli með að andstæðingar olíuhreinsistöðvar lesi
bréf hreppstjórans í Sléttuhreppi sem hann skrifaði
1946. Hvað var að gerast þá?
Enginn læknir, engin ljósmóðir, enginn prestur og svo
framvegis. Semsagt, þjónustan við íbúana var að minnka
alveg eins og er að gerast víðsvegar á Vestfjörðum í dag.
Hann fékk ekkert svar svar.
Það er þó skárra í dag, menn
fá svör en hversu mikið gagn
er að svari sem er aldrei efnt?
Ég hef áhyggjur af þessum
málum vegna þess mér þykir
vænt um þetta svæði, er fæddur hérna og uppalinn og búinn
að vera hér alla tíð og vona að
ég fái að drepast hérna líka.
Ég vona að hér verði blómlegt
mannlíf áfram löngu eftir
minn dag því hvergi er betra
að vera en á Vestfjörðum en
þá þarf vinnu fyrir fólkið.
– Eru þessar áhyggjur nýtilkomnar?

„Jafnt og þétt hafa þær aukist, samhliða hnignun atvinnulífsins. Svo er það grátlegt að
þegar eitthvað á að gera þá
birtist þáttur eins og þessi
Kompás þáttur sem er uppfullur af rangfærslum. Ég var að
lesa bréf sem Patreksfirðingarnir birtu. Rússarnir vildu
ekki svara Kompás-mönnum
nema skriflega vegna þess að
þeir óttuðust að fréttamennirnir myndu teygja og túlka
svör þeirra. En þá vildi Kompás ekki lengur spyrja neitt.
einhliða“
– Er byrjað eitthvað áróðursstríð?
„Það virðist vera. Fjölmiðlamennirnir fá kaupið sitt
áfram þó allt fari til andskotans. Mér finnst nú að Ómar
Ragnarsson eigi að snúa sér
að því að gera það sem hann
gerir best, búa til þætti og gera
jafnvel eitthvað skemmtilegt
í kringum Kárahnjúkalónið.
Hann á ekki að koma nálægt
pólitík. Manstu ekki eftir þeim
sem spiluðu með hann þegar
þeir gengu með honum niður
Laugaveginn? Hann hélt að
fólk væri að styðja sig í pólitíkinni en fólkið var bara í
skemmtigöngu. Það sást berlega þegar talið var upp úr
kjörkössunum.“

Friðlandið er arðrán
– Þú varst efins um stofnun
Náttúruverndarsamtaka Vestfjarða. Hvers vegna?
„Þú ættir nú að vita það
best sjálfur, þú og þitt fólk
(blm. er ættaður úr friðlandi
Hornstranda). Stofnun friðlandsins á Hornströndum sem
var meðal annars verk Náttúruverndarsamtakanna gömlu
var ekkert annað en arðrán,
því landið og jarðirnar voru
þinglýstar eignir fólk og maður stendur uppi með að mega
ekkert gera þarna.
Ég á land í Veiðileysufirði
og ég sótti um leyfi til að
byggja kamar, mér þótti leiðinlegt að þurfa að ganga í
mannaskít. Mér var bent á að
tala við einhverja helvítis nefnd
og það er eitt í þessu, þetta eru
allt Sunnlendingar sem stjórna
þessu. Ég hringdi í mann og
segi við hann að ég vilji fá að
byggja þarna kamar. Hann
segir við mig að það sé óþarfi,
það sé kamar hinum megin
við fjörðinn. Ég spyr hvort hann
sé nokkuð að flýta sér því ég

þurfi að spjalla við hann. Ég
segi við hann að ef hann væri
staddur á eyrinni minni og
þyrfti að gera þarfir sínar og
þá yrði hann að hlaupa inn
með öllum firðinum, inn í botn
og út hinum megin. Þá þarf að
fara í fjögur hundruð metra
hæð því þarna eru björg fram
í sjó. Ég spurði hvort hann
héldi að það væri ekki farið
að síga í punginn á honum
þegar hann væri kominn alla
leið á kamarinn! Hann vildi
ekki tala við mig meir.
Halldór bæjarstjóri benti
mér svo á einhverja leið svo
ég fengi að reisa kamarinn en
ég var svo helvíti ólánsamur
að eitt vorið þegar ég kem
norður þá er ekkert nema sjálft
klósettið eftir, allt annað hafði
farið í snjóflóði. Ég hafði ekki
sett hann á réttan stað.“
– Þú ert ekki með neitt hús
þarna?
„Nei, og ég hugsa að ég
myndi ekki sækja um neitt
leyfi dytti mér í hug að byggja
hús. Best er að byggja fyrst
og sækja svo um leyfi.“

Friðlandið snýst
um tófuna og Pál
Hersteinsson
– Heldurðu að nýju samtökin vilji enn frekar herða á
reglum um friðlandið og jafnvel stækka það?
„Þeir vilja stækka það. Ég
vona að menn beri gæfu til að
berjast á móti því. Hún sagði
það hún Siv þegar hún var
umhverfisráðherra að hún
myndi aldrei stækka friðlandið gegn vilja landeigenda.
Þegar friðlandið var stofnað
var ekki talað við landeigendur, að minnsta kosti ekki alla.
Og mér sýnist að þetta friðland
snúist um fátt annað en að
Páll Hersteinsson fái að fylgjast með tófu. Veit fólk að Páll
fær 2,8 milljónir á ári fyrir að
fylgjast með tófu friðlandinu?
Ég stundaði bjarg í nokkur
ár og það er alveg á hreinu að
það hefur eitthvað gerst þar
þannig að tófan kemst í bjargið mun auðveldara en áður.
Þetta sem Tryggvi (Guðmundsson, bjargmaður) er að
segja er hárrétt.
Tryggvi hefur mörgum
sinnum meira vit á áhrifum
tófu í bjarginu en Páll Hersteinsson. Ég fullyrði það að
fuglalífi stafar miklu meiri

hætta af líffræðingum og þeim
sem eiga að annast þetta svæði
heldur tófu og mink til samans. Og að einhver helvítis
nefndin í Ísafjarðarbæ skuli
láta Pál Hersteinsson segja sér
það að þetta sé bara bull sem
Tryggvi er að segja er alveg
skelfilegt. Tryggvi veit vel
hvað hann segir og Tryggvi
er enginn asni. Þegar ég var
að fara í bjargið þá var Raninn
þakinn af lunda, svartfugli og
mávi. Nú sést ekki fugl þarna.
Þá koma spekingarnir og
segja: Vita menn ekki að það
er ætisleysi í sjónum? Í sumum þræðingum í bjarginu eru
ófærur sem tófan kemst ekki.
Í þeim þræðingum er enginn
fugl þar sem tófan kemst og
allt svart af fugli þar sem hann
fær að vera í friði. Ég spyr
þessa spekinga hvort það sé
ekki sami ætisskorturinn báðum megin við ófæruna eins
og Tryggvi hefur bent á.“
–En hvers vegna varar þú
Vestfirðinga við Náttúruverndarsamtökunum?
„Ef þeir ætla að leika sama
leikinn og á Hornströndum
þá stafar okkur beinlínis hætta
af þessum samtökum. Þegar
ég heyrði að þessi samtök
væru stofnuð til að standa
gegn því að hér verði reist
olíuhreinsunarstöð og stofnendur þeirra hæla sér af því að
samskonar samtök hafi staðið
fyrir friðlandinu, þá kipptist
ég við og tel að þau geti ekki
verið til góðs. Það getur ekki
verið til góðs að rækta tófu
fyrir allt landið. Og minkinn,
sem veður þarna uppi. En ég
er ekki talsmaður þess að það
eigi að útrýma tófu, alls ekki.
Sjáðu til með hreindýrin. Af
hverju eru þau skotin? Jú, til
að halda stofninum niðri.
Sama þarf að gera við tófuna
og þá gengur ekki að friða
stór landsvæði.“

Hrefnurnar horaðar
– Hefurðu einhverja hugmynd af hverju hvalafriðunarsinnar samþykkja ekki rök
vísindamanna sem segja að
hvalveiðar úr ákveðnum stofnum séu í góðu lagi?
„Nei, en þarna er þvílíkur
tvískinnungur á ferð. Þeir vita
að þetta þarf en viðurkenna
það ekki. Svörin sem maður
fær eru algjörlega út úr kú.
Það fer að koma að því að
hvalurinn fari að falla úr hor
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nema við hættum að veiða
þorsk og loðnu. Og maður
gæti alveg ímyndað sér það
að þessi náttúruverndarsinnar
færu að berjast fyrir því að
við hættum veiðum á okkar
nytjafiskum vegna þess að
hvalurinn fái ekki nóg að éta.
Ég veit að hrefnan, sem er
geysilegur tækifærissinni í átu
er farin að sækja mikið í þorsk.
Í gamla daga var það viðburður að það sæist þorskur eða
ýsa í maganum á henni. Í dag
eru þær stappfullar af þorski

og ýsu. Og upp í 80 – 90
sentimetra fiska. Og þær þurfa
að éta ofboðslegt af þorski,
hann er svo magur samanborið við loðnu og síld. Enda eru
hrefnurnar yfirhöfuð miklu
horaðri en þær voru. Í öllu
vísindaprógramminu fengum
við ekki nema eina eða tvær
hrefnur sem voru svínfeitar. Í
gamla daga þegar maður var
að fá þessar feitustu seint á
haustin þá var varla hægt að
ganga á dekkinu. Maður rann
á hnjánum, það var allt löðr-
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andi í lýsi. Hnífarnir voru svo
löðrandi að maður þurfti að
passa sig á því að renna ekki
fram á blaðið.“
– Hvernig eru samræður
ykkar hrefnuveiðimanna við
þá sem eru algjörlega á móti
hvalveiðum, eins og til dæmis
við Árna Finnsson?
– Það þýðir ekki að ræða
við Árna Finnsson og nenni
ekki að eyða tíma í það. Þegar
ég sá nafn hans tengt stofnun
Náttúruverndarsamtaka Vestfjarða þá leist mér ekki á blik-

una. Ef hann segir að svart sé
hvítt þá heldur hann því til
streitu og vill ekkert rökstyðja
það frekar. Hann hefur unnið
okkur mikið ógagn.“
– Nú heyrir maður það sagt
að hrefnukjötið sé allt of dýrt.
Hér áður fyrr hafi þetta verið
ódýrasta kjöt sem þú gast
fengið.
„Nú veit ég ekki hvað súpukjötið kostar í dag en í gamla
daga var miðað við verð á
súpukjöti. En kostnaðurinn er
við veiðarnar er orðinn miklu

meiri. Hver sprengja kostar
tugir þúsunda. Nú þarf dýralæknir að skoða hvert dýr, það
þurfti ekki í gamla daga.“
– En hvernig verður með
hrefnuveiðarnar í sumar?
„Við ákváðum það hjá Félagi hrefnuveiðimanna að vera
ekki allir að vasast í þessu
heldur senda einn bát til veiða
og sjá hvernig gengur að selja.
Sjálfur næ ég kannski í tvær
til þrjár hrefnur. Mig langar
mest til að selja beint upp úr
bátnum eins og maður gerði í

gamla daga. Þá kom fólk niður
á bryggju þegar maður kom í
land og það var selt beint, en
ég veit að það færi allt á annan
endann ef ég gerði það“, segir
Konráð og er með það sama
rokinn inn í Þernuvík í girðingavinnu. Það þarf að girða
niður í sjó til að halda tófu frá
æðarvarpinu sem hann kom
sér upp í víkinni fyrir nokkrum
árum.
– smari@bb.is
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Ísafjarðarbær
Mæla með Ralf í stöðu styrkir Skólahreysti
umhverfisfulltrúa
Meirihluti umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar hefur lagt
til við bæjarstjórn að Ralf
Trylla verði ráðinn í starf
umhverfisfulltrúa bæjarins.
Nefndin hafði áður lagt til að
Kristjana Einarsdóttir yrði
ráðin í starfið en hún dró

umsókn sína til baka. Þá
hvetur nefndin bæjarstjórn til
að flýta vinnu við endurskoðun á bæjarmálasamþykkt
varðandi mannabreytingar.
Ralf er 33ja ára svissneskur
umhverfis- og garðyrkjuverkfræðingur sem hefur verið

búsettur á Ísafirði síðasta árið
eða svo. Þar hefur hann klárað
lokaverkefni sitt sem snéri að
náttúruferðaiðnaði. Samhliða
því hefur hann unnið við
kennslu í Grunnskólanum á
Ísafirði.
– thelma@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að fella
niður leigugjöld á íþróttahúsinu á Torfnesi vegna
unglingakeppninnar Skólahreysti sem haldin var í
byrjun apríl. Icefitness stóð
fyrir Skólahreysti frá janúar
til aprílmánaðar og var það
í annað sinn sem keppnin
var haldin á landsvísu.
Skólahreysti 2008 þótti

heppnast mjög vel en 106
grunnskólar tóku þátt. Keppninni er ætlað að stuðla að
auknu hreysti ungmenna í
landinu.
„Á undanförnum árum
hefur verið mikil umræða í
þjóðfélaginu varðandi hreyfingarleysi og holdafar barna
og unglinga og á sama tíma
hefur verið aukið framboð á
afþreyingu sem felur í sér

kyrrsetu. Til að sporna við
þessari þróun er mikilvægt
að þróa aðferðir til að gera
hreyfingu að eftirsóknarverðum og skemmtilegum
valkosti fyrir börn og unglinga“, segir í bréfi aðstandenda Skólahreysti þar sem
farið er fram á styrk í formi
niðurfellingu leigugjalda á
íþróttahúsinu.
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Hverjum blæðir?
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.

Mikið hefur verið rætt um skipti á meirihluta í Bolungarvík. Sumt er fróðlegt, annað síður. Ljóst er þó að hiti er í fólki. Landsþekktir menn hafa tekið
sig til og skrifað og getið uppruna síns, en ekki sifjatengsla, fyrrverandi eða
núverandi. Ættingjar hafa skrifað sínum til stuðnings og aðrir hafa ekki
sparað prentsvertu til að sverta þá sem tóku af skarið og rufu fyrri meirihluta
og mynduðu nýjan.
Í umræðum um hina viðkvæmu og heitu, stundum illvígu, pólitík í Bolungarvík má ekki gleyma návíginu og sterkum ættartengslum, sem hljóta
að lita sýn manna, sem eiga sér nákomna í öðru hvoru liðinu. Brigsl eru höfð
uppi um óheiðarleika og mönnum ýmist borið á brýn að hafa sagt eitthvað
eða þeir hafi ekki sagt eitthvað sem þeir sögðust hafa sagt. Hvernig getur
nokkur utan að komandi maður litið þetta ástand án þess að velta fyrir sér
hvað sé eiginlega að gerast í þessu litla ættarsamfélagi eða öllu heldur bæ
þar sem fjölskyldur skiptast í fylkingar eftir því hvar hagsmunir þeirra liggja.
Hafi einhverjum dottið í hug að þegar miklir fjárhagslegir hagsmunir eru
í húfi geti íbúar smábæjar litið það öðru augum en að taka afstöðu, stilla sér
upp með einu liði gegn öðru, þá skortir nokkuð á skilninginn á því hvernig
návígispólitík artar sig á Íslandi. Einkar athyglisvert hefur verið að fylgjast
með réttlætingu þeirra sem eru aðalleikendur í sjónarspilinu og leggja sig

fram um að gera orð og athafnir fyrrverandi samstarfsfólks eins tortyggileg
og þeim er framast unnt. Það hjálpar hins vegar lítið til að auka skilning á atburðum.
Einn þeirra er ritaði grein í dagblað og BB lagði út af því að Bolungarvík
blæddi. Hann færði fyrir því ákveðin rök, en gleymdi því að einmitt þegar
verst stendur á fyrir samfélagi, hvort sem það er stórt eða smátt, þá verða
allar athafnir og orð viðkvæmari en ella. Hann tók afstöðu með einum leikenda þessa leikrits sem hefur þróast fyrir augum alþjóðar á undanförnum
vikum. Sá hefur verið umsvifamikill og náði til sín samningi við verktaka
Bolungarvíkurganga, sem talin er færa 100 milljón króna umsvif inn í samfélagið og munar um minna. Eðli málsins sjá margir ofsjónum og jafnvel
ekki. Forsvarsmaður í bæjarfélaginu á hlut að máli. Sjálfsbjargarviðleitni er
góð. En efasemdir kunna að vakna um hlutlægni og forgangsröðun kjörins
trúnaðarmanns kjósenda.
Trúnaðarmenn kjósenda eru settir undir aðra mælistiku en hinir. Það þarf
ekki að vera sanngjarnt, en er ósköp eðlilegt þegar allir berjast fyrir sínu og
enginn vill missa spón úr aski sínum. Allt er dregið í efa gott eða slæmt og
sýn á atburði lituð tilfinningum. Vonandi liggur vegur Bolungarvíkur ekki
bara um jarðgöngin heldur fram á við.
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Sumarið leggst vel í Glámumenn
Golfarar draga nú fram kylfurnar en golftíðin er að hefjast. Nú þegar hafa tvö mót
verið haldin á golfvelli Glámu í Meðaldal en völlurinn hefur verið opinn almenningi frá
1. maí. „Völlurinn kemur bara þokkalega undan vetri og sumarið leggst vel í okkur.
Félagsmenn voru byrjaðir að spila um miðjan apríl en völlurinn var opnaður
almenningi 1. maí“, segir Jóhannes Ingimarsson, formaður Glámu. Meðaldalsvöllur er
sá völlur á norðanverðum Vestfjörðum sem jafnan er fyrst hægt að spila á og segir
Jóhannes þó nokkuð vera um það að kylfingar frá nágrannabæjunum komi yfir til

Þingeyrar til að dusta rykið af golfskónum. „Félagsmenn í Golfklúbbi Ísafjarðar eru
aukameðlimir hjá Glámu og þeir hafa verið nýta sér það mjög vel. Menn hafa verið
nokkuð duglegir að koma yfir í vetur, bæði frá Ísafirði og Bolungarvík.“ Eins og áður
sagði hafa tvö mót verið haldin á Þingeyri í sumar en það fyrsta fór fram 4. maí. „Við
ætlum að reyna halda mót á meðan við getum, en maímánuður og kannski haustið er
okkar tími. Það er svo mikið um að vera um hásumarið að við reynum að vera á
þessum jaðartímum“, segir Jóhannes.
– thelma@bb.is

Sérlega glæsilegur
útskriftarhópur
Námskeiðinu Brautargengi
lauk með útskrift tíu kvenna í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði í
síðustu viku. Konurnar eru
allar að byggja upp öflugan
rekstur eða hafa þróað metnaðarfullar viðskiptahugmyndir. Námskeiðið er haldið á vegum Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands og var að þessu
sinni samkennt með tveimur
öðrum hópum, á Akureyri og
Hellu.
„Sú aðferð að tengja saman
hópana á landsbyggðinni hefur verið notuð frá upphafi
Brautargengisnámskeiðanna
og hafa þannig myndast öflug
tengsl yfir 200 kvenna á

landsbyggðinni. Þessi tengsl
geta konur nýtt sér þegar
komið er af stað í fyrirtækjarekstur og þannig aukið samkeppnishæfni sína því mjög
gagnlegt er að hafa aðgang að
þekkingu og reynslu öflugra
kvenna víðsvegar um landið“,
segir í tilkynningu.
„Í vor fagnar Impra 10 ára
afmæli Brautargengis en í
heild hafa yfir 700 konur
útskrifast frá því Brautargengisnámskeiðin hófust í
Reykjavík. Á Ísafirði lýkur
nú þriðja Brautargengisnámskeiðinu með útskrift tíu
kvenna. Útskriftarhópurinn
var sérlega glæsilegur og býr

yfir mikilli starfsreynslu og
menntun. Í þennan glæsta hóp
bætast 52 aðrar konur síðar í
mánuðinum þegar útskrifað
verður frá Akureyri, Hellu og
Reykjavík.
Hvatningarviðurkenningu
Brautargengis á Ísafirði fékk
Anna Sigríður Ólafsdóttir
fyrir viðskiptaáætlun um
heildræna ferðaþjónustu í
Arnardal. Anna Sigríður hefur
nýtt vinnuna við viðskiptaáætlunina vel til að skoða
markhópinn og náð að búa
sér til sérstöðu á markaðnum.
Þessi vinna á án efa eftir að
skila sér vel inn í fyrirtækið
og verða til þess að efla

starfsemi hennar“, segir enn
fremur í tilkynningunni.
Viðurkenningu fyrir bestu
viðskiptahugmyndina fékk
Ólína Þorvarðardóttir. Verkefni hennar fjallar um sögusetur og söguslóð Spánverjavíganna 1615. „Viðskiptahugmynd hennar er vel sett upp
og einkar metnaðarfull. Ef
hugmyndin verður að veruleika á hún eftir að verða samfélaginu öllu til góða. Er hún
komin með góðan grunn og
það verður áhugavert að sjá
hvernig verkefnið verður
þróað áfram“, segir í tilkynningu.
– halfdan@bb.is

Útskriftarhópurinn.

Hálfdán Bjarki
upplýsingafulltrúi
Ákveðið hefur verið að
ráða Hálfdán Bjarka Hálfdánsson í starf upplýsingafulltrúa Ísafjarðarbæjar. Sjö
sóttu um stöðuna en um nýtt
starf er að ræða hjá sveitarfélaginu. Tekin voru viðtöl
við fimm umsækjendur en
tveir af þeim drógu síðan
umsóknir sínar til baka.
Hálfdán Bjarki unnið
með hléum hjá Bæjarins
besta og bb.is frá árinu
2000. Að auki hefur hann
verið framkvæmdastjóri
Skíðavikunnar, Mýrarboltans og Aldrei fór ég suður.
Hann er kvæntur Dóru Hlín
Gísladóttur og eru þau
búsett á Ísafirði. Á fundi

bæjarráðs í síðustu viku
lagði mannauðsstjóri til að
Hálfdán Bjarki yrði ráðinn
og var tillagan samþykkt.
Upplýsingafulltrúi mun sjá
um innri og ytri upplýsingamiðlun fyrir sveitarfélagið,
stefnumörkun fyrir nýtt
þjónustuver og stefnumótun
varðandi markaðssetningu
Ísafjarðarbæjar utan Vestfjarða. Helstu verkefni hans
eru m.a. þátttaka í mótun
upplýsingastefnu og framkvæmd hennar, ábyrgð á
miðlun upplýsinga til íbúa sem
varða starfssemi bæjarfélagsins og uppbygging og starfssemi þjónustuvers.
– thelma@bb.is

Atvinnuleysi
minnst á
Vestfjörðum
Enn er atvinnuleysi minnst
á Vestfjörðum eða 0,6% af
áætluðum mannfjölda en þó
hefur það aukist lítillega frá
því í mars þegar það var 0,5%.
Þetta kemur fram í skýrslu
Vinnumálastofnunar um atvinnuleysi í apríl. Samkvæmt
tölum Vinnumálastofnunar
hefur atvinnuleysi á landinu
verið minnst á Vestfjörðum
síðustu mánuði. Meðalfjöldi
atvinnulausra á Vestfjörðum
var 24 í apríl og var þá

atvinnuleysi kvenna 0,6% eða
sama og í mars. Atvinnuleysi
karla var 0,6% í apríl en 0,4%
í síðasta mánuði. Atvinnulausir karlar voru 14 í apríl en
níu í mánuðinum á undan en
atvinnulausar konur voru tíu í
apríl en níu í mars. Flestir
voru atvinnulausir í Vesturbyggð eða sjö, fimm konur
og tveir karlmenn. Því næst
kom Ísafjarðarbær með sex á
skrá yfir atvinnulausa, fimm
karla og eina konu.

Aldursdreifingin hjá þeim
sem skráðir eru atvinnulausir
er nokkuð jöfn hjá Vestfirðingunum í apríl. Flestir voru á
aldrinum 30-34 eða fimm
talsins en því næst komu
aldursflokkarnir 50-54 og 5559 ára en fjórir voru skráðir í
þeim.
Skráð atvinnuleysi á landsvísu í apríl var 1% eða að
meðaltali 1.717 manns. Er það
43 fleiri en í mars sem nemur
rúmlega 2% aukningu. Atvinnuleysi er um 8% minna

en á sama tíma fyrir ári þegar
það var 1,1%.
Samkvæmt skýrslunni dregur yfirleitt úr atvinnuleysi í maí.
Í fyrra minnkaði atvinnuleysið
um 5,7% milli þessara mánaða
og var þá 1,1% í apríl og maí.
Atvinnulausum í lok apríl
fækkaði frá lokum mars eða
um 34, en fækkun var um 130
á sama tíma árið 2007. Er talið
líklegt að atvinnuleysið í maí
2008 muni lítið breytast og
verða á bilinu 1%-1,2%.
– thelma@bb.is
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Á Vestfirðingum að blæða út?
Ellert Örn Erlingsson, skólastjóri Grunnskólans á Þingeyri, hefur sagt upp störfum
og hyggst halda á nýjar slóðir
í sumar. Óvíst er hvað muni
taka við hjá glaðlynda skólastjóranum, sem hefur verið
virkur í samfélaginu á Þingeyri síðan hann tók við stöðunni í júlí 2003. Mikið vatn
hefur runnið til sjávar síðan
þá. Ellert og kona hans Þórey
Sjöfn Sigurðardóttir hafa
eignast þrjú börn á Þingeyri
og fækkar því íbúum um fimm
við brotthvarf þeirra.
Þrátt fyrir að Ellert sé fæddur og uppalinn í höfuðborginni er hann eins og innfæddur
Dýrfirðingur og hefur sterkar
skoðanir á málefnum Vestfjarða og afskiptaleysi stjórnvalda.
– Hver er ástæðan fyrir því
að þú hefur sagt upp stöðu
þinni sem skólastjóri Grunnskólans á Þingeyri?
„Ég er að flytja í burtu en
ég stefni á að fara í nám í
Svíþjóð og bíð nú eftir svari
um hvort ég hafi fengið inngöngu. Það berst ekki fyrr en
í júní og því byrja hjólin ekki
að snúast fyrr en þá. Ég vona
bara það besta og er tilbúinn í
nýtt ævintýri. Það var ævintýri
að koma vestur á firði og nú
er ég til í að taka nýjan pól í
hæðina. Mig langar til að
skoða aðeins meira af heiminum.
Vissulega eru þó blendnar
tilfinningar fólgnar í því að
fara héðan þar sem ég hef átt
fimm frábær ár og komið upp
fjölskyldu. Hér eru vinir og
vandamenn sem erfitt verður
að skilja við.
– Er eitthvað sem stendur
upp úr eftir dvöl þína á Þingeyri?
„Já auðvitað, það að ég gifti

mig á Þingeyri 2005 og eignaðist börnin mín þrjú á þessum
tíma. En auk þess hefur þetta
verið frábær tími. Það er gott
að búa á Þingeyri og mjög
heimilislegt. Reyndar ekki
bara á Þingeyri heldur er allur
Ísafjarðarbær vinalegur staður.
– Skólinn hefur tekið nokkrum breytingum undir þinni
stjórn, segðu mér aðeins frá
því?
„Við erum búin að gera ansi
margt undanfarin fimm ár, en
ég á nú ekki einn heiðurinn af
því öllu heldur líka það marga
hæfa starfsfólk sem hefur
komið að skólastarfinu undanfarin ár. Við tókum okkur á í
nestismálum, nú drekka t.d.
nemendur bara vatn eða mjólk
í skólanum. Íþróttatímum hefur fjölgað ásamt því að nokkrir
íþrótta- og heilsuviðburðir
hafa fengið meira vægi. Helstu
sjáanlegu breytingarnar síðan
2003 eru að það er komin ný
skólalóð með nýjum leiktækjum og sparkvelli, ný heimilisfræðistofa og að ógleymdu
fiskabúrinu! Við tókum upp
nýja stefnu, uppbyggingarstefnuna, sem leggst mjög vel
í starfsfólkið, foreldrana og
krakkana sem eru að meðtaka
hana. Boltinn er því að rúlla í
rétta átt.”
– Þú hefur verið mjög virkur
í íþróttastarfi þorpsins.
„Já ég hef stungið niður fæti
þar. Bæði hef ég verið duglegur við að sprikla sjálfur og
eins að þjálfa krakkana á vegum íþróttafélagsins Höfrungs.
Hef einnig tekið þátt í stjórnarstörfum fyrir Höfrung, Íbúasamtökin og Glámu auk þess
að hafa haft puttana í Þingeyrarvefnum síðustu misseri.
Það hefur verið þétt dagskrá
undanfarin fimm ár, en það er

nú bara þannig að maður hefur
meiri tíma þegar maður býr á
litlum stað.“

Hátt í 30 manns burt
frá Þingeyri á einu ári
–Hvað finnst þér um aðgerðir Dýrfirðinga til að
sporna gegn minnkandi atvinnu í þorpinu t.d. með víkingaverkefninu til að efla
ferðaþjónustu?
„Mér finnst það frábært
framtak og gaman að sjá eldmóðinn í fólkinu, þótt mér
finnist þau oft vera að berjast
á móti vindinum. Það eiga
margir heiður skilið fyrir góð
verk á Þingeyri.“
– Hvernig er hljóðið í Þingeyringum nú þegar hrikt hefur
í atvinnustoðum á svæðinu og
atvinnuástand á Þingeyri verið
fremur ótryggt?
„Það var þungt í fólki til að
byrja með og vitaskuld vekur
það áhyggjur að hátt í þrjátíu
manns eru að fara frá Þingeyri
á einu ári. Þó svo að halda eigi
áfram fiskvinnslu er fólkið að
fara og svona pláss eins og
Þingeyri má ekki við svona
mikilli blóðtöku. Það er talað
um olíuhreinsistöð og aðra
vinnu en spurningin er hvað
menn ætli að gera og hvenær.
Með þessu áframhaldi verður
enginn eftir til að vinna þessi
störf.
Það eru ekki mörg atvinnutækifæri á Þingeyri sem slík.
Þó svo að fólk vilji t.d. koma
og vinna í skólanum er alltaf
spurning um hvað makinn fái
að gera. Það er því ekki hlaupið að því að fá fólk til okkar.
Það vantar meiri fjölbreytni í
atvinnulífið, fleiri sérhæfð
störf sem trekkja að fólk.
Stjórnvöldin eiga að láta meira

til sín taka í málefnum Vestfjarða en tilfinningin er sú að
það eigi bara að láta landsbyggðinni blæða út. Það virkar eins og verið sé að bíða og
sjá hvað gerist og kannski á
endanum verður ekkert fólk
sem þarf mótvægisaðgerðir
því allir verða fluttir burt og
vandamálið leyst. Ef það er
staðreyndin ættu Vestfirðingar að fara að huga að sjálfstæðisbaráttu líkt og Skotar.
Það vantar að einhver, sem
hefur með þessi mál hjá yfirvöldum að gera, standi upp
og upplýsi í eitt skipti fyrir öll
hver framtíð Vestfjarða er í
huga stjórnmálamannanna; á
að láta okkur blæða út eða
munum við fá fjármagn til
þess að byggja upp Vestfirði.
Það vantar peninga til að gera
hlutina. Okkur hefur verið lofað Dýrafjarðargöngum og
bættum vegasamgöngum, en
við viljum fá sjá orð í verki og
að þetta sé gert með hraði en
ekki svo það verði enginn eftir
til að keyra í gegnum göngin
eða eftir vegunum. Það er svo
oft búið að lofa einhverju!
Hlutirnir gerast ekki nógu
hratt til að sporna við þeirri
þróun að allir séu að fara frá
okkur. Og á meðan þegja
mennirnir fyrir sunnan. Þetta
er ákveðinn hnífur í síðu okkar
sem hér búum og vitum hversu gott er að búa á Vestfjörðum.“

Öll vötn falla til
Skutulsfjarðar
– Nú ert þú fæddur og uppalinn í Reykjavík, hvernig tilfinning er það fyrir borgarbarnið að upplifa þetta afskiptaleysi stjórnvalda sem þú
talar um?
„Þetta eru mikil viðbrigði
því allt er mikið nær manni en
þegar ég bjó ungur og vitlaus

í Reykjavík. Maður spáði svo
sem ekkert í þessa hluti þegar
maður bjó í Reykjavík. En
sem dæmi skilur maður ekki
af hverju t.d. gata er ekki malbikuð þegar mikil þörf er á
þegar aftur á móti í Reykjavík
eru götur nánast malbikaðar
hvort sem þær þurftu þess eður
ei. Auðvitað er miklu meira
flæði fjármagns og meira að
gerast á höfuðborgarsvæðinu,
en ég bara skil ekki af hverju
er t.d .ekki löngu búið að færa
samgöngur á Vestfjörðum í
takt við 21. öldina, hvort sem
er innan svæða á Vestfjörðum
eða til og frá Vestfjörðum.
Samgöngurnar eru okkar Akkelísarhæll.
Svo finnst mér mjög skrítin,
sem og öðrum Þingeyringum,
þessi fræga vegalengd milli
Þingeyrar og Ísafjarðar. Ég var
nú að hlæja að því um daginn
hvort Þingeyri væri í sömu
stöðu gagnvart Ísafirði og Ísafjörður er gagnvart höfuðborgarsvæðinu. Ég vil nú ekki
segja að allir hugsi þannig en
það hefur gengið erfiðlega að
koma sameiningunni almennilega á koppinn. Sameiningin
er meira orð á borði en ekki í
gjörðum og má gera mun betur í þeim málum. Ekki bara
hjá mörgum pólitíkusum heldur líka hjá of mörgum íbúum
sveitarfélagsins. Sem dæmi þá
var haldið 800 manna blakmót
fyrir stuttu og það var spilað á
Ísafirði, Flateyri, Suðureyri og
Bolungarvík en ekki Þingeyri
því það væri svo langt á milli.
Samt höfum við frábæra
íþróttaaðstöðu til að taka á
móti blökurunum en fjarlægðin þótti of mikil. Sömuleiðis
var það fyrirstaða fyrir innheimtustofnunina, einhverjir
reyndu þó að draga það til
baka. Það er verið að skerða
við okkur ýmsa þjónustu t.d í
heilbrigðisgeiranum. Fólki
finnst sjálfsagt að við komum

norður en það er ekki eins
sjálfsagt að koma til móts við
okkur og koma til Þingeyrar.
Það er eins og öll vötn falli til
Skutulsfjarðar. Þetta er mál
sem brennur alltaf á Þingeyringum en hvernig best er að
greiða úr þessum málum veit
ég ekki nákvæmlega. Kannski
er sérframboð minni staðanna
í næstu sveitarstjórnarkosningum byrjunin, því þó svo
einstakir bæjarfulltrúar hafi
slegið sig til riddara með nafnbótinni „bæjarfulltrúi Þingeyrar“ þá er næsta víst að öflugan málsvara og fulltrúa
vantar inn í bæjarstjórn sem
setur hagsmuni minni „úthverfanna“ í forgang.“
– Hvers heldurðu að þú
munir sakna mest frá Þingeyri?
„Fyrst og fremst er fullt af
fólki sem ég á eftir að sakna
en svo er það þessi einstaka
kyrrð sem ég vona að ég muni
geta fundið annars staðar.
Smæðin og nálægðin gera það
að verkum að Þingeyri er eins
og eitt stórt heimili. Ég mun
vissulega sakna nálægðarinnar við náungann og samfélagið án þess að vita hvað við
tekur hjá mér, það gæti svo
sem vel verið að ég endi á
svipuðum stað.“
– Heldurðu að þú munir
vera iðinn við að heimsækja
Þingeyri eftir að þú ert farinn?
„Já það er ekki spurning.
Konan mín er fædd og uppalin
hér svo að hér eru amma og
afi og frændur og frænkur sem
munu sjá okkur reglulega.
Vissulega munum við koma
vestur á firði og reyna t.d. að
detta í smalamennsku eins og
undanfarin ár. Það verður gott
að koma í sólina og róna.“
– Eitthvað að lokum?
„Ég vil bara þakka Vestfirðingum fyrir frábærar stundir.
Þetta hafa verið frábær fimm
ár here in The West.“
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Vonast til þess að Íslendingar ferðist meira um Ísland í sumar

Mannlífið
Smáauglýsingar
Sumarkaffi Grunnvíkingafélagsins verður haldið í Einarshúsi Bolungarvík, sunnudaginn 18. maí kl.15. Sjáumst í
sumarskapi. Nefndin.
Til sölu góður Camp-Let tjaldvagn árg. 2003. Vagninn er vel
með farinn, fyrirferðalítill og
léttur í drætti. Nývirði er u.þ.b.
800 þús. kr. Ásett verð er 450
þús. kr. Uppl. í síma 898-9794.
Óska eftir að kaupa einbýlishús
á 1 hæð. Staðir: Súðavík og
Bolungarvík æskileg en fleiri
koma til greina. Bílskúr. ATH!
Bein viðskipti án fasteignasala.
Uppl. í síma: 517 4692. (Leifur).
3ja-4ra herb.íb. óskast á leigu.
Vantar 3ja-4ra herb. íbúð á Ísafirði, reglusemi og öruggar
greiðslur. Leiguskipti geta
komið til greina. Er með bjarta
og rúmgóða 4ra-5 herb. íbúð í
fjölbýli í hverfi 108 Reykjavík.
Sanngjörn leiga miðað við
markaðsverð í borginni. Nánari
uppl. í síma 696-4622 og 5880494.
Til sölu BMW 316. Ekinn 80 þús
km. Árg. 2001. Mjög vel með
farinn. 2 eigendur. Sendiráðsbíll. Uppl. í síma 868 0705.
Til sölu tau hornsófi fæst fyrir
lítið. Uppl. 899 3923
Sumarafleysingar. Vantar í
sumarafleysingar Hlíf Torfnesi. Uppl. Grétar í síma 896
3311.
Til sölu fjórhjól sem nýtt. Mjög
hagstætt verð. Uppl. í síma 690
2202.
Reiðhjól með hjálpardekkjum
fæst fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 690 2202.
Til sölu Bronco konuhjól 3 gíra
með fótbremsu. selst á kr.
13.000. uppl. 456 3007 Kolbrún.
Sá sem tók gallbuxur og vegagerðarmerkta peysu af snúru í
þurrkherberginu, í Grundargötu 6 og skó úr skóhillunni í
ganginum, gjöri svo vel að skila
hlutunum á sama stað, strax.
Gisting laus til 15. ágúst í
miðbæ Reykjavíkur, frá 15.
ágúst eru herbergi til leigu á 50
þúsund. Allt til alls. Uppl. í síma
895 0497 eftir kl. 17.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201

Smáauglýsingasíminn er

456 4560

bb.is

Áslaug Alfreðsdóttir, hótelstjóri á Hótel Ísafirði, segir að sumarið líti þokkalega út og bókanir séu orðnar
allnokkrar. „Við gerum okkur kannski vonir um að Íslendingar ferðist dálítið um Ísland í sumar þar sem
það er orðið dýrt að fara til útlanda. Það eru viðskipti sem eru ekki bókuð með löngum fyrirvara heldur
koma bara með veðrum og vindum. En fyrirframbókanir fyrir hópa eru í allþokkalegu standi, sérstaklega í
júlí og ágúst en júní er alltaf svolítið seinn af stað“, segir Áslaug. Auk þess að reka Hótel Ísafjörð og
Sumarhótelið á Torfnesi, tók Áslaug yfir rekstur Gamla gistihússins í Mánagötu í júlí í fyrra.

Starfsemin komin vel á veg
Vesturafl er starfsendurhæfing á Ísafirði fyrir fólk
með skert lífsgæði. Fólk sem
vegna veikinda eða aðstæðna
getur ekki tekið virkan þátt í
samfélaginu, í vinnu eða inni
á heimili. Til þess geta talist
geðsjúkdómar, krabbamein,
hjartasjúkdómar, langtíma atvinnuleysi og ýmislegt fleira.
Í miðstöðinni er boðið upp á
fjölbreytta þjónustu við hæfi
hvers og eins. Þar hefur fólk
tækifæri til að veita aðstoð
þegar þeim líður vel og fá
aðstoð þegar illa gengur. Í
miðstöðinni er starfandi iðjuþjálfi sem aðstoðar fólk við
að setja sér markmið og finna
leiðir til að ná þeim. Starfsemin nær til íbúa Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur og Súðavíkur.
Nú þegar fyrsta starfsvetrinum er lokið er Harpa Guðmundsdóttir, iðjuþjálfari hjá
Vesturafli, hæst ánægð með
góða byrjun.
„Við byrjuðum með
starfsemina síðasta
haust. Við

vorum með kynningu í október og buðum til okkar þeim
sem koma til með að benda
fólki á okkur eins og Skólaog fjölskylduskrifstofunni, og
þeim sem leggja fjármagn í
starfsemina, eins og sveitarfélögunum. Það heppnaðist
mjög vel og það komu um 70
manns í kaffi. Síðan
höfum við verið að
mjakast áfram og
það koma til okkar að meðaltali
sjö manns á
dag, sem er
mjög gott.
Þegar við berum okkur saman við svona
starfsemi annars staðar á landinu erum við
komin mjög vel
á veg.
Sumir sem eru
að koma til

okkar eru búnir að loka sig
verulega af til lengri tíma og
því mikið afrek að koma til
okkar. Við vonumst til að geta
komið þeim út á vinnumarkaðinn aftur en maður getur nú
ekki búist við að allt gangi
upp á fyrsta starfsárinu.“
– Þannig að það er mikil
þörf fyrir starfsemi af þessu
tagi á svæðinu.

„Já svo segir fólk okkur.
Það segir að það hefði verið
innilokað í allan vetur ef við
hefðum ekki komið til. Enda
hefur verið góður straumur af
fólki til okkar frá opnun. Ef
ég man rétt þá voru það tveir
dagar í vetur þar sem enginn
kom en þá var líka snarvitlaust
veður. Þó það komi ekki nema
einn eða tveir þá kemur alltaf
einhver, sem segir sína sögu
líka. Það koma landlægir tímar
sem eru verri en aðrir og þá
minnkar mætingin. En hún
hefur aldrei hætt alveg.“

Breiður aldurshópur
– Hvað felst í daglegu starfi
hjá miðstöðinni?
„Það er mjög misjafnt og
fer eftir því hverjir koma til
okkar hverju sinni og áhugasviði þeirra. Við erum til dæmis með ýmis konar handverk
eins og mósaík gerð, þæfingu,
prjón, jólaskrautsgerð og ýmislegt fleira. Við erum með
tölvu sem fólkið hefur
aðgang að og sumir hafa
verið að læra á hana.
Eins er nóg fyrir suma
bara að koma til okkar og fá sér kaffi. Svo
setjumst við niður
reglulega og spjöllum saman. Þá er
rætt um daginn og
veginn, þjóðmálin, eitthvað sem
kemur upp á hjá
okkur eða hvað
sem er. Það fer
algjörlega eftir því hverjir
koma hvað
við gerum.
Hugsunin er
sú að þetta
virki sem
valdefling,
fólkið sem
kemur velur sér hvað
það vill gera
og fær aðstoð við að
gera það.

Spurning vikunnar
Ertu ánægð(ur) með að
hætt hafi verið við sumarlokun Tjarnar á Þingeyri?
Alls svöruðu 524.
Já sögðu 340 eða 65%
Nei sögðu 86 eða 16%
Alveg sama sögðu
98 eða 19%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Harpa Guðmundsdóttir,
iðjuþjálfari hjá
Vesturafli,

Engum er þröngvað til að gera
eitthvað sem hann hefur ekki
áhuga á. Til dæmis má nefna
að við tókum nýlega við JCIflóamarkaðinum og létum
fólk vita að við gætum þegið
aðstoð við að undirbúa opnunina og það var sko nóg af
höndum til að hjálpa. Þannig
virkar þetta, við segjum frá
því sem er í boði og þeir sem
hafa áhuga eru með.“
– Er fólk af öllum aldurshópum að sækja Vesturafl?
„Aldursdreifingin er frá 2530 ára og alveg til rúmlega
sextugs. Þetta er mjög breiður
hópur og það er einmitt það
sem gerir þetta skemmtilegt.
Maður hefur gott af því að
umgangast fleiri aldurshópa
en manns eigin. Það gefur
réttláta mynd af samfélaginu
að þarna sé fólk á öllum aldri.“

Ekki orðin
almenn vitneskja
– Hvernig hafa viðbrögð
bæjarbúa og nærsveitarmanna
verið?
„Mjög góð það sem við höfum heyrt. Reyndar er mjög
algengt að heyra að fólk hafi
ekki vitað af þessu þegar við
erum að kynna starfsemina.
Þetta er ekki enn orðin almenn
vitneskja.“
– Dettur starfsemin niður í
sumar?
„Nei við stefnum að því að
hafa opið þótt að aðsóknin
minnki, eðlilega, yfir sumartímann, þar sem fólk er að
fara í sumarfrí og annað. En
við ætlum að halda opnunartímanum óbreyttum þannig að
fólk eigi þess kost að halda
sínu mynstri.
Komin er krafa um að lengja
opnunartímann og við stefnum að því en nú er opið frá kl.
13-16. Seinna meir þegar þetta
er komið betur í gang eru uppi
hugmyndir um að hafa hádegismat og leyfa þá fólkinu sjálfu
að elda. Við höfum reynt að
vera með hollt og gott matarræði. Við bjóðum ekki upp á
kökur með kaffinu nema við
sérstök tilefni og það er ekki
sælgæti á borðum. Þannig
reynum við að temja okkur
hollari lífshætti. Það hefur
gengið mjög vel.“ Harpa vill
benda áhugasömum á að
hringja á undan sér til að vera
viss um að einhver sé í húsinu
til að taka á móti viðkomandi.
Nánari upplýsingar eru á vef
vesturafl.bloggar.is og eins í
gegnum síma.
– thelma@bb.is
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Helgarveðrið
„Ég hef náttúrlega ekki samanburð þar frá fyrra ári, en almennt hefur Gamla gistihúsið staðið undir
væntingum og þær áætlanir sem við lögðum upp með hafa gengið eftir.“ Á Sumarhótelið er ágætlega bókað.
„Það er meira bókað en á sama tíma í fyrra. Nema í júní að vísu, en í fyrra vorum við með stóra ráðstefnu á
þeim tíma.“ Áslaug segir að marsmánuður hafi verið góður, en apríl hafi aftur á móti valdið vonbrigðum.
„Við erum þokkalega ánægð, en það má náttúrlega alltaf gera betur.“
– halfdan@bb.is

Horfur á föstudag: Austan- og suðaustan 8-13 m/s og
víða dálítil væta, en bjart með köflum NA-lands.
Hiti 8 til 13 stig.
Horfur á laugardag og sunnudag: Suðlæg átt og víða
bjart og hlýtt, en hætt við þokulofti
úti við vesturströndina.

Fóa frosinn í stand inni í Skógi. Fjær sjást tvær rjúpur á steini.

Fóa Feykirófa
Veiðihundar þykja nú til
dags vera sjálfsagður „útbúnaður“ veiðimanna og þjálfun
þeirra hefur færst í vöxt. Ýmist
sækja hundarnir bráðina fyrir
veiðimenn eða leita að henni
og sumar hundategundir gera
bæði, en þó ekki án þess að fórna
einhverju af öðrum hvorum
hæfileikanum. Þorsteinn Másson hefur undanfarna tvo vetur
þjálfað tíkina Fóu en hún er
bendir (e. pointer), þ.e. hún
leitar að rjúpum og tekur það
sem kallast standur þegar hún
finnur fugl. Fóa er enskur
pointer og tegundin hefur verið ræktuð í þrjár aldir. Þorsteinn segir tilviljun hafa ráðið
því að hann fékk sér standandi
fuglahund.
„Við feðgar höfðum brætt
það með okkur lengi að fá
okkur veiðihund og þá komu
þrjár tegundir helst til greina.
Labrador, vorsteh og pointer.
Labradorinn er einungis sækir
og hjálpar manni ekki beint
við veiðina sjálfa. Vorsteh
hundarnir eru standandi fuglahundar en jafnframt ágætis
sækjar þó þeir taki labradornum ekki fram. En enski pointerinn er rjóminn í standandi
fuglahundum og skarar fram
úr á því sviði. Við vorum komnir á það að fá okkur vorsteh til
að sameina báða þessa hæfileika en svo féttum við óvænt
af pointer goti og slógum til”.
– En hvernig fer þjálfunin
fram? Þarf að kenna þeim að
taka stand?
„Það er djúpt í eðli þeirra
að taka stand. Nokkurra vikna
gamlir taka pointerar stand ef
lagður er fyrir þá rjúpnavæng-

ur. Þjálfunin byggist á því að
ná stjórn á hundinum, fá hann
til að stoppa þegar þú vilt að
hann stoppi. Venja hann við
hvelli, æfa innkall og svo
framvegis. En að leita að rjúpum og standurinn er hundinum eðlislægt.“

Tvær góðar í eldhúsi Thelmu
Sælkeri vikunnar býður upp
á tvær uppskriftir sem eru góðar hvenær árs sem er. Fyrst er
það steinbítur með rjómaostasósu en Thelma segir að nota
megi hvaða fisk sem er. Um
er að ræða einfaldan, fljótlegan og ljúffengan rétt. Einnig
lætur hún fljóta með uppskrift
af gómsætum smákökum sem
eru fullar af trefjum og vítamínum. Smákökurnar hafa
smá suðrænan keim vegna
kókómjölsins og appelsínubarkarsins svo þær henta jafnt
um jól sem um hásumar.

Gríðarleg vinna
– Fóa nálgast tveggja vetra
aldurinn og ófáar vinnustundir
farið í þjálfun hennar. Á hverjum degi er æfing, stundum
oftar en einu sinni á dag. Allt
gert til að ná sér í nokkrar
rjúpur þessa fáu daga sem
rjúpnaveiðar eru leyfðar. Þorsteinn segir að vissulega sé
þetta svolítið geggjað.
„Vinnustundirnar sem hafa
farið í hundinn eru taldar í
hundruðum, ef ekki þúsundum. Maður er ekki í þessu til
að auka veiðina heldur er þetta
eins og hvert annað áhugamál.
Ef maður hugsaði hundinn
sem veiðitæki og tæki til
kostnað við hundinn, fóður
og allan tímann sem hefur
farið í þjálfun þá væri hver
veidd rjúpa ansi dýr. Þeir sem
ganga til rjúpna með veiðihunda eru oft gagnrýndir.
Fuglinn er sagður eiga engan
sjéns. En málið er að flestir
sem ég veit þekki sem eru
með standandi fuglahunda eru
ekki að veiða meira en hin
venjulega rjúpnaskytta. Þegar
þú ert kominn með veiðihund
þá ferðu að veiða öðruvísi.
Góður dagur á veiðum er ekki
endilega þegar aflinn er mikill
heldur er aðalmálið að hundurinn virki vel og geri það

Sælkeri vikunnar er Thelma Hjaltadóttir á Ísafirði

Steinbítur með
rjómaostasósu
Steinbítur
Hveiti
Krydd eftir smekk
Blandið saman í djúpum
diski hveiti og kryddi eftir
smekk. Snyrtið flökin og veltið þeim upp úr hveiti-kryddblöndunni. Setjið flökin á
heita pönnu með bræddu
smjöri og steikið eftir smekk.
Rjómaostasósa
1 piparostur
1 peli matarrjómi
Súputeningur
Þorsteinn og Fóa. Í hendi Þorsteins er startbyssan sem er notuð til að skotvenja hundinn.
sem fyrir hann er lagt. Þannig svokölluðu og atvinnu-skytturnað þessi gagnrýni á ekki rétt á ar eru fæstir með standandi
sér og byggist að einhverju fuglahunda, það hlýtur að
leyti á vanþekkingu. Ég get segja manni eitthvað.“
nefnt að magnveiðimennirnir
– smari@bb.is

Skerið piparostinn niður í
sneiðar og setjið í pott ásamt
matarrjómanum. Bíðið þar til
suðan kemur upp og takið síðan af hellunni. Ekki láta sjóða.
Setjið í súputeninginn í og
hrærið vel í. Ef þið viljið
þykkja sósuna er gott ráð a

geyma smá af rjómanum og
hrista hann saman við smá af
hveiti kryddblöndunni og
hræra út í.
Hjartahollar smákökur
½ stk smjör eða smjörlíki
1 egg
1 tsk vanilludropar
¼ bolli kraminn banani (um
½ banani)
½ púðursykur
1 ½ tsk appelsínubörkur
1 bolli heilhveiti
¼ tsk salt
1 tsk lyftiduft
1 ½ bolli haframjöl
½ kókósmjöl
½ saxaðar valhnetur
½ bolli rúsínur eða dökkt
suðusúkkulaði
Stillið ofninn á 190°C.
Hrærið saman í hrærivél smjör
og egg saman þar til það er
orðið vel blandað saman og
létt. Hrærið bananum út í
smátt og smátt við ásamt vanilludropunum og brúna sykrinum. Bætið appelsínuberkinum við. Blandið þurrefnunum saman við með trésleif
þar til allt er vel blandað saman. Mótið litla bolta með teskeið og látið á hellu smurða
með smjörlíki eða ofan á
smjörpappír. Ýtið létt ofan á
hverja kúlu með gaffli til að
fletja þær lítillega út. Bakið í
um 20 mínútur þar til þær
hafa brúnast örlítið.
Ég skora á Önnu Sigríði
Ólafsdóttur í Arnardal að
verða næsti sælkeri vikunnar.

