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– sjá viðtal í miðopnu við súgfirsku kjarna-
konuna Lilju Rafneyju Magnúsardóttur sem lifir

og hrærist í pólitík og vill ekki sjá olíu-
hreinsistöð á Vestfirði

Vill ekki eyða
orku og peningum í

olíuhreinsistöð

Vill ekki eyða
orku og peningum í

olíuhreinsistöð

Strandaglópar á Ísafjarðarflugvelli
Fimm erlendar þyrlur og ein

fylgivél urðu strandaglópar á
Ísafjarðarflugvelli um tíma á
mánudag, en þyrlurnar komu
til Ísafjarðar frá Höfn í Horna-
firði þar sem þær lentu á leið
sinni frá Evrópu. Verið var að
ferja þyrlurnar frá Evrópu til
Norður-Ameríku og var ætl-
unin að fljúga frá Ísafirði til
Grænlands. Sá vandi var hins
vegar á að samkvæmt nýleg-
um reglubreytingum Flug-
málastjórnar eru hvorki Ísa-
fjarðarflugvöllur, né flugvöll-
urinn á Höfn í Hornafirði, skil-
greindir sem millilandaflug-
vellir og því óheimilt að nota
þá í flugi til og frá landinu.

„Það er ekki langt síðan
þessu var breytt og nú eru
bara fjórir millilandaflugvellir
á Íslandi; Reykjavík, Kefla-
vík, Akureyri og Egilsstaðir“,
segir Valdís Ásta Aðalsteins-

dóttir, upplýsingafulltrúi Flug-
málastjórnar. Valdís Ásta seg-
ir að reglunum hafi verið
breytt til að uppfylla alþjóð-
legar kröfur.

Síðar um daginn var gefin
út sérstök undanþága til loft-

faranna og gátu þau þá haldið
áfram för. „Það var gefið út
sérstakt leyfi til þessara loft-
fara, og það var gert eingöngu
af flugöryggislegum ástæð-
um“, segir Valdís Ásta og
vísar þar til þess að þyrlurnar

hafa ekki flugdrægni til að
fljúga beint til Grænlands frá
Akureyri eða Reykjavík. „Það
skal tekið sérstaklega fram að
þetta var undanþága, ein-
göngu gefin út til þessara loft-
fara á þessari leið. Hún felur

ekki í sér að loftförin geti farið
sömu leið til baka.“

Vélarnar lentu á Höfn í
Hornafirði á leið sinni frá Evr-
ópu. Óvíst er hvort málið muni
hafa einhverjar afleiðingar.

– halfdan@bb.is

Þyrlurnar á Ísafjarðarflugvelli á mánudag.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1946 hvolfdi áætlunarbifreið við
Gljúfurá í Borgarfirði. Fimmtán af 22 farþegum
slösuðust en enginn alvarlega. Eldur kom upp í
bifreiðinni og hún brann til ösku.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
19. júlí 2007 – 200. dagur ársins19. júlí 2007 – 200. dagur ársins19. júlí 2007 – 200. dagur ársins19. júlí 2007 – 200. dagur ársins19. júlí 2007 – 200. dagur ársins

Sjávarútveginum verður hjálpaðSjávarútveginum verður hjálpaðSjávarútveginum verður hjálpaðSjávarútveginum verður hjálpaðSjávarútveginum verður hjálpað
Því verður ekki haldið fram að ríkið skelli skollaeyrum við áhyggjum manna um afdrif sjávarútvegsfyrirtækja,

segir Einar Kristinn Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra um áhrif niðurskurðar í þorskveiðum. Þetta kemur fram
á bloggsíðu Einars. Einar segir það vera ánægjuefni að bankarnir ætli að taka fullan þátt í að sigla í gegnum

öldudalinn, en fulltrúar bankanna hafa lýst því yfir í fjölmiðlum. Í færslunni segir Einar einnig að Byggða-
stofnun hafi verið efld og hún verði þess megnug að koma útgerðum og fiskvinnslum til liðsinnis. Einar blæs á

fullyrðingar um að ríkisstjórnin axli ekki ábyrgð. „Af þessu má ráða að því fer víðs fjarri, sem margir hafa
fullyrt, að ríkisstjórnin kæri sig kollótta um afdrif og örlög útvegsins í landinu“, segir Einar.

Sveitarfélagið fær ekkert af 250-300
milljóna króna fjármagnstekjuskatti

Bolvíkingar greiða 250-300
milljónir sem renna í ríkissjóð
í formi fjármagnstekjuskatts
vegna ársins 2006, án þess að
sveitarfélagið fái krónu af
þeim peningum til að standa
undir lögboðinni þjónustu.
Þetta segir Grímur Atlason,
bæjarstjóri Bolungarvíkur, á
bloggsíðu sinni varðandi það
að ríkissjóður hafi nú um 20
milljarða í tekjur af fjármagns-
tekjuskatti án þess að nokkuð
komi í hlut sveitarfélaga. Að
því er fram kemur á netmiðlin-
um Eyjunni hefur allur þessi
tekjustofn orðið til frá árinu
1995, en á sama tíma hafa
tekjustofnar sveitarfélaganna
rýrnað mjög, m.a. vegna fjölg-
unar einkahlutafélaga.

„Ríkið tútnar á kostnað
sveitarfélaganna á einkahluta-
félögum, fyrirtækjaskatti og
ekki síst fjármagnstekjuskatti

einstaklinga. Þannig fær ríkið
t.d. 250 til 300 milljónir í sinn
snúð af fjármagnstekjum íbúa
Bolungarvíkur þetta árið,“
segir Grímur. Magnús Stef-
ánsson, þingmaður Fram-
sóknarflokksins og fyrrver-
andi félagsmálaráðherra, gagn-
rýnir í samtali við Eyjuna mót-
vægisaðgerðir ríkisstjórnar-
innar vegna samdráttar þorsk-
veiða og segir að þar skorti
nýjar lausnir. Aðgerðirnar hafi
ýmist verið ákveðnar eða í
undirbúningi áður en ljóst var
að stefndi í stórfelldan niður-
skurð á þorskveiðum.

Í því sambandi nefnir Magn-
ús að það sem segir í yfirlýs-
ingu ríkisstjórnarinnar um
aukaframlag til Jöfnunarsjóðs
vegna stöðu sveitarfélaganna
hafi verið tilkynnt í hans eigin
ráðherratíð á fundi Sambands
sveitarfélaga í vetur. Fyrri rík-

isstjórn hafi ákveðið að setja
700 milljónir í Jöfnunarsjóð
til að bæta stöðu sveitarfélaga
sem orðið hafi fyrir fólks-
fækkun. Eins nefnir Magnús
að hluti af vanda margra sveit-
arfélaga sé að útsvarstekjur
þeirra hafi rýrnað mjög á síð-
ustu árum, á sama tíma og
fjármagnstekjuskattur hafi
skilað ríkissjóði vaxandi tekj-
um ár frá ári. Sveitarfélögin
hafi lengi bent á þörfina fyrir
að þau fái hlut af fjármagns-
tekjuskatti og Magnús undrast
að ríkisstjórnin hafi ekki litið
til þess að taka á því máli nú.

Fjármagnstekjuskattur er
greiddur af vaxtatekjum, leigu-
tekjum og arði hlutafélaga, þar
á meðal einkahlutafélaga en
þeim hefur fjölgað ár frá ári.
Einyrkjar hafa fært rekstur,
sem þeir voru áður með í eigin
nafni, yfir í hlutafélagaform,

greitt sér út lítil eða jafnvel
engin laun en tekið út því meiri
arð sem ber 10% fjármagns-
tekjuskatt. Af því fær sveitar-

félagið ekkert en þarf þó að
standa undir lögbundnum
skyldum eins og þeim að reka
grunnskóla, leikskóla og standa

í gatnagerð og slíku, m.a. fyrir
þá íbúa sem lifa að mestu eða
öllu leyti á fjármagnstekjum.

– thelma@bb.is

Bolvíkingar greiða 250-300 m.kr. í fjármagnstekjuskatt.

Karlmaður á fertugsaldri
var í Héraðsdómi Vest-
fjarða á dögunum dæmdur
í sex mánaða fangelsi fyrir
fíkniefnalagabrot, líkams-
árás og umferðarlagabrot.
Maðurinn var fundinn sek-
ur um að hafa ekið undir
áhrifum áfengis á mikilli
ferð án þess að hlýða merkj-
um lögreglu um að stöðva
bifreiðina eftir Djúpvegi í
Mjóafirði við Ísafjarðar-
djúp þar sem hann loks
stöðvaði við Eyri þar sem

hann var handtekinn. Við leit
í bifreiðinni fannst tóbaks-
blandað hass sem lögregla
lagði hald á. Vínandamagn í
blóði ákærða mældist 0,58‰.
Umferðarlagabrotið var fram-
ið árið 2004 en ákærði var
einnig sakaður um að hafa
fyrirvaralaust slegið dyravörð
í andlitið, svo að hann hlaut
blóðnasir og skurð á vör, er
honum var ekki veittur að-
gangur á dansleik í félags-
heimilinu á Suðureyri í febr-
úar 2005.

Ákærði á að baki töluverðan
sakaferil og hefur meðal ann-
ars gerst sekur um ölvunar-
akstur þrisvar sinnum á sex
ára tímabili. Einnig var hann
nú fundinn sekur um ofbeldis-
brot í þriðja sinn síðan í apríl
árið 1999. Við uppkvaðningu
dómsins var tekið tillit til þess
að dráttur á meðferð málsins
væri ekki kenndur ákærða að
öllu leyti og því að skipaður
verjandi lýsti því fyrir dómi
að hann hefði breytt hegðan
sinni til hins betra. Því var

refsing hans að hluta skil-
orðsbundin, en með tilliti
til sakaferils hans og endur-
tekinna rofa á skilorði þótti
ótækt að skilorðsbinda refs-
inguna að öllu leyti.

Maðurinn þarf því að sitja
í fangelsi í sex mánuði, en
fresta skal fullnustu 5 mán-
aða þar af, og sá hluti mun
falla niður að liðnum tveim-
ur árum. Maðurinn var svipt-
ur ökurétti ævilangt og gert
að greiða tæplega 225 þús-
und krónur í sakarkostnað.

Dæmdur í sex mánaða fangelsi

Hefur trú á mótvægisað-
gerðum ríkisstjórnarinnar

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, segist
trúa á aðgerðir ríkisstjórnar-
innar sem ætlaðar eru til mót-
vægis við afleiðingar niður-
skurðar aflaheimilda í þorski
og annarra áfalla í atvinnu-
lífinu og ætlar hann að leggja
sig allan fram um að vinna
þeim brautargengi. „Þar eru
aðgerðir okkar heimamanna
lykilatriði í að láta þær virka“,
segir Halldór á bloggsíðu
sinni. Þar telur hann upp ýms-
ar framkvæmdir sem eru í bí-

gerð á Vestfjörðum sem ásamt
mótvægisaðgerðum ríkisins
munu skapa fjölda starfa á
svæðinu á næstu 5-7 árum.

„Þann tíma má nýta til hús-
bygginga á vegum einstakl-
inga og ef hugmyndir um olíu-
hreinsunarstöð ganga eftir
gæti slík stöð tekið til starfa á
því sama tímabili. Þar verða
að lágmarki 500 störf, öll
krefjast sérhæfingar og mjög
mörg háskólamenntunar.“ Þá
eru tillögur Vestfjarðanefnd-
arinnar í vinnslu. Búið er að

ráða í þrjú og hálft nýtt stöðu-
gildi við Háskólasetur Vest-
fjarða og verið er að leita að
starfsfólki víðar eins og t.d.
hjá Matís.

Halldór telur að fyrirtæki í
sjávarútvegi hafi margt nýtt
fram að færa sem lið í mót-
vægisaðgerðum. „Það þarf að
hugsa upp nýjar leiðir fyrir
þessi fyrirtæki sem búa yfir
mikilli reynslu, húsnæði,
stjórnunargetu og hæfu starfs-
fólki til að takast á við ný
verkefni.“

„Í fjórða lagi tel ég að fjölgun
almennra skrifstofustarfa t.d.
skráningarstarfa o.fl. sem
tengjast tillögum Vestfjarða-
nefndarinnar feli það í sér að
bjóða þurfi upp á nám fyrir
fólk sem vill og jafnvel þarf
að fara úr sjávarútvegi yfir í
slík störf. Það má hugsa sér
að hægt verði að byrja í slíku
námi í haust og stunda það í
vetur þannig að næsta vor
verði bæði störfin tilbúin fyrir
þetta fólk og fólkið tilbúið
fyrir störfin.

Elding, félag smábátasjó-
manna á norðanverðum Vest-
fjörðum, mótmælir harðlega
niðurskurði á þorskkvóta.
Niðurskurðurinn er óraun-
hæfur og drepur bæði útgerðir
og bæjarfélög, segir í ályktun-
inni. Þá hefur Elding áhyggjur
af því að sjómönnum reynist
ókleyft að veiða aðrar teg-
undir og hætta sé á að mark-
aðir Íslendinga erlendis eyði-
leggist. Þá mótmælir Elding
því harðlega að auknu fé verði
kastað á glæ til aukinna rann-
sókna Hafrannsóknastofnun-
ar, sem sýnilega hafa engum
árangri skilað.

Elding leggur til að stór-

auknu fé verði varið í haf-
rannsóknir af óháðum aðilum
og segir það tilvalið að mið-
stöð þeirrar rannsóknarstarf-
semi á fiskistofnunum verði á
Ísafirði. Einnig skorar Elding
á stjórnvöld að gera Þingeyr-
arflugvöll að alþjóðaflugvelli
og segja að auki að byrja þurfi
strax á Dýrafjarðargöngum til
að tengja saman norður og
suðurhluta Vestfjarða, þannig
að suðursvæðið verði einnig
samkeppnishæft. Einnig segir
að þangað til göngin verða
tilbúin þarf að halda leiðinni
milli norður og suðursvæðis
Vestfjarða opinni allt árið.

– smari@bb.is

Mótmæla niðurskurði

Í fimmta lagi vil ég nefna
að gríðarlegar framkvæmdir
eru framundan næstu árin hér
á svæðinu. Eftir er að vinna
að snjóflóðavörnum fyrir hátt
á þriðja milljarð. Vegagerð og
jarðgöng fyrir fleiri milljarða

og einnig er töluvert eftir í
hafnarmálum, t.d. aðstöðu-
sköpun fyrir nýja olíubirgða-
stöð á Mávagarði svo dæmi
sé tekið“, segir Halldór í pistli
sínum.

– thelma@bb.is

Ísafjörður.
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Bolvíkingar virða ákvörð-
un sjávarútvegsráðherra

Bæjarráð Bolungarvík-
ur segir mikilvægt að gott
samstarf verði milli ríkis-
valds og sveitarstjórna er

kemur að eflingu atvinnu-
lífs í kjölfar skerðingar á

veiðiheimildum. Jafnframt
lýsir ráðið yfir fullum vilja

til að vinna í nánu sam-
starfi við stjórnvöld um

frekari úrvinnslu hug-
mynda til að skapa ný

tækifæri í öðrum greinum
en sjávarútvegi, en ein-

ungis þannig sé hægt að

mæta þeim þrengingum
sem framundan eru.

„Nú liggur fyrir niður-
staða sjávarútvegsráð-

herra um veiðiheimildir
fyrir næsta fiskveiðiár og

verður niðurskurður í
Bolungarvík rétt eins og

annarsstaðar. Þetta þýðir
mikið tekjutap bæði fyrir

kaupstaðinn og samfélagið
allt og má ætla að tekjutap
í Bolungarvík vegna skerð-
ingarinnar nemi nokkrum

hundruðum milljónum

króna. Þá eru ótalin önnur
ruðningsáhrif af sjávarút-
vegsrekstri í Bolungarvík.

Bæjarráð Bolungarvík-
ur virðir ákvörðun Einars

Kristins Guðfinnssonar
sjávarútvegsráðherra þar
sem hún er byggð á niður-

stöðum sérfræðinga um
nýtingu fiskistofnanna.

Mikilvægt er að þær
mótvægisaðgerðir sem

kynntar hafa verið af hálfu
ríkisstjórnarinnar séu

raunhæfar, gagnist þeim

byggðarlögum sem hvað
harðast koma út úr skerð-

ingunni og að þeim verði
hrint í framkvæmd hið
fyrsta. Það er ljóst að í

Bolungarvík, líkt og í
öðrum samfélögum þar

sem fiskveiðar eru lykilat-
vinnuvegurinn, að skerð-
ing veiða mun hafa mikil

áhrif á atvinnulíf og af-
komu margra. Hitt er þó
jafn mikilvægt að standa

saman um að styrkja aðra
þætti atvinnulífsins og að

gott samstarf verði milli
ríkisvalds, sveitarstjórna,

fyrirtækja og rekstraraðila
á einstökum svæðum. Að-

eins þannig verður hægt
að mæta þeim þrengingum

sem framundan eru og
skapa ný tækifæri í öðrum
greinum. Bæjarráð hvetur

frumkvöðla til að kynna
hugmyndir sínar bæjar-

yfirvöldum sem munu

leggja sig fram um að að-
stoða þá sem kunna að sjá
ný tækifæri í stöðunni við
að vinna frekar úr þeim.

Bæjarráð lýsir yfir fullum
vilja til að vinna í nánu

samstarfi við stjórnvöld
um frekari úrvinnslu ein-

stakra hugmynda,“ segir í
bókun bæjarráðs Bolung-

arvíkur.
– thelma@bb.is

Afmælishátíð UMFG var haldin í blíðskaparveðri á laugardag. Mynd: Hafdís Sunna Hermannsdóttir.

Ungmennafélagsandi á afmælishátíð
30 ára afmælisveisla Ungmennafélagsins Geisla var haldin í blíðskaparveðri í Súðavík á laugardag. Ungmennafélags-

andinn réði að sjálfsögðu ríkjum og tóku gestir virkan þátt í dagskránni. Fyrir utan hefðbundið glens í hoppköstulum
var farið í ýmsa leiki, meðal annars stærðarinnar ratleik. Sérstaka athygli vakti að nær allir hátíðargestirnir tóku þátt
í leiknum, sem leiddi þá um víðan völl. Þá voru grillaðir hamborgara og pylsur svo enginn færi svangur heim. Hátíðinni
lauk með dansleik í íþróttahúsinu þar sem Hljómsveit Siggu Beinteins steig á stokk.                                 – tinna@bb.is

Gott vinnuumhverfi
Sparisjóður Bolungarvíkur óskar eftir að

ráða þjónustulundaðan starfsmann til
gjaldkerastarfa og almennra bankastarfa.

Hæfiskröfur:
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Stúdentspróf
· Reynsla af skrifstofustörfum æskileg
Nánari upplýsingar um starfið veitir Atli í

síma 450 7100 eða í tölvupósti á
atli@spbol.is.

Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti á
atli@spbol.is fyrir 31. júlí nk.

Pétur opnar
40. sýninguna

Ísfirski myndlistarmað-
urinn Pétur Guðmundsson
hefur opnað sýningu á
akrýlmyndum í sýningar-
sals bílaumboðs Heklu á
Ísafirði. Er þetta 40. sýning
hans ef lagðar eru saman
einka- og samsýningar, og
þriðja sýningin á þessum
stað á einu ári. Pétur út-
skrifaðist úr Myndlistar- og
handíðaskóla Íslands árið
1976 og hefur unnið að list
sinni samhliða kennslu í
grunnskólum og á vegum
Myndlistarfélagsins á Ísa-
firði. Hann hefur tekið þátt
í starfi fjölþjóðlegs hóps
listamanna allt síðan 1989,
fyrst undir nafninu Magie
des sehens og síðan Ars
Magica Vision 2000.

Viðfangsefni sýningar-

innar í Heklu eru form og
litir. „Formin hafa verið að
þróast allt síðan 1987 og
hafa tekið á sig ýmsar
myndir. Ný form hafa reglu-
lega skotið upp kollinum
og taka þátt í þessum leik
ásamt hinum eldri. Líta má
á þessa sýningu sem eins
konar ættarmót formanna.
Þau eru sett á flötinn í mörg-
um lögum þannig að hver
mynd gengur jafnt inn á við
sem út. Dýpstu formin eru
því jafngild þeim fremstu
þótt þau séu ósýnilegri,
hverfa jafnvel alveg og
þannig má líta á hverja
mynd sem einhvers konar
fornleifareit sem byrjað er
að kroppa í“, segir í tilkynn-
ingu.

– thelma@bb.is

Breytingar á fuglalífi í Hornbjargi
Umhverfisnefnd Ísafjarðar-

bæjar hefur lagt til að leitað
verði álits Umhverfisstofn-
unar og Náttúrustofu Vest-
fjarða á breytingum á fuglalífi
í Hornbjargi. Nefndin tók á
dögunum fyrir erindi Tryggva
Guðmundssonar, eggjatínslu-
manns og lögfræðings á Ísa-
firði, þar sem hann lýsir þeim

breytingum sem orðið hafa á
fuglalífi í og við Hornbjarg,
sem hann telur fyrst og fremst
vera af völdum refs. Tryggvi
kallar á aðgerðir til að snúa
þeirri óheillaþróun við. Í bréf-
inu lýsir hann þeim mikla mun
sem blasti við honum í Hvolf-
inu í síðasta mánuði frá því
hann hóf þar fyrst eggjatínslu

fyrir þrjátíu árum. Nú sé lund-
inn og hvítmáfurinn horfinn
og svartfuglinum hafi fækkað
til muna.

„Þessi ótrúlega breyting á
lífríkinu er ekki bundin við
þetta svæði eitt í Hornbjarg-
inu. Allt vestan frá Rana aust-
ur að Fjölum er sama sjónin.
Lundabrekkurnar auðar, hvít-

máfurinn og svartbakur horfn-
ir, svartfuglinn í neðstu þræð-
ingum er horfinn, fýllinn sést
á stangli og æðarkollan sem
verpti í fjörunni er einnig horf-
in. Eina fuglategundin sem
heldur velli er ritan sem verpir
á litlum klettasnösum í þver-
hníptu berginu“, segir í bréf-
inu.

Hornbjarg. Ljósm: Mats Wibe Lund.
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Til stendur að skipta út öllum innsiglingangaljósum
í Skutulsfirði á næsta ári. Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að búnaðurinn sé
úr sér genginn og tími til kominn að endurnýja hann.
Hann segist ekki vita hversu langt er síðan ljósin voru
sett upp, en það sé mælt í áratugum. Þrátt fyrir að búið
sé að afskrifa búnaðinn þarf hann að lifa eitt ár í við-
bót og því voru starfsmenn hafnarinnar að dytta að
gömlu ljósunum þegar blaðamaður BB átti leið um
Kirkjubólshlíðina.

Siglingaljósum
í Skutulsfirði

verður skipt út

Guðmundur M. Kristjánsson og Hjalti Þórarinsson.

Sæmilegur gangur í vega-
gerð Mjóafirði í Djúpi

Í Ísafjarðardjúpi standa
yfir umfangsmestu fram-

kvæmdir í vegagerð á
Vestfjörðum í mörg herr-

ans ár, en það er þverun
Mjóafjarðar og Reykja-
fjarðar með tilheyrandi

vegagerð. Gísli Eiríksson,
umdæmisstjóri Vegagerð-
arinnar á Ísafirði, segir að
verkið gangi sæmilega vel.

„Það eru rólegheit yfir
þessu núna af ýmsum

ástæðum. Verktakinn er
að byggja brú yfir Vatns-

fjarðarósinn og vinna í
fyllingu yfir Reykjarfjörð-

inn“, segir Gísli. Sem
kunnugt er ákvað ríkis-

stjórnin að flýta mörgum
framkvæmdum í vegagerð.

Gísli segir að það sé
vissulega gleðiefni en bætir
við að best sé að gangurinn

í þessu sé sæmilega hrað-
ur, ýmis vandamál fylgi

því ef of mikið er að gera.
Það eru ísfirsku fyrirtækin

KNH ehf. og Vestfirskir
verktakar ehf. sem sjá um

vega- og brúargerðina í
Reykjarfirði, Mjóafirði og
Vatnsfirði. Auk vegagerð-
arinnar er innifalið í verk-

inu að smíða þrjár brýr,
þá stærstu í Mjóafirði sem

yrði 130 metra löng stál-
bogabrú en hinar eru 60
metra brú í Reykjarfirði

og 10 m brú við Vatns-
fjarðarós. Brúin á Mjóa-
firði 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 Vega-

gerðarinnar sem var lið-
lega 1,2 milljarðar króna.

Fimm buðu lægra en
kostnaðaráætlun, KNH
ehf. og Vestfirskir verk-
takar lægst, 1.017 millj-
ónir króna. Næst lægsta

tilboðið átti Ístak, 1.050
milljónir króna. Hæstu til-

boðin voru á bilinu frá
1.280 milljónir króna og
uppí 1.710 milljónir. Þá

vinna KNH við annað verk
í Ísafjarðardjúpi en það er

endurbygging 10 kíló-
metra kafla í Ísafirði.

Verkið nær frá slitlags-
enda á Eyrarhlíð að slit-

lagsenda við Svörtukletta
út undir Svansvík.

Frá vegagerðinni yfir Mjóafjörð.
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Eyrarpúkar sigruðu
á Stóra púkamótinu

Stóra púkamótið var haldið
í þriðja sinn á Ísafirði um síð-
ustu helgi og að sögn Jóhanns
Torfasonar, eins af skipu-
leggjendum mótsins, tókst vel
til og var þátttaka meiri en í
fyrra. Tæplega sextíu púkar
tóku þátt en þeir hafa allir á
einhvern hátt komið að störf-
um fyrir knattspyrnuíþróttina
á Ísafirði. Að loknum leikum
stóðu Eyrarpúkar uppi sem
sigurvegarar. „Mótið heppn-
aðist ljómandi vel. Keppendur
og gestir nutu blíðskaparveð-
urs og mikið líf var á mótinu.
Þrjú óhöpp voru skráð sem
læknar mótsins meðhöndl-
uðu. Það mun ekki og hefur
ekki stoppað menn í að koma
aftur, það er bara hluti af því
sem menn mega við búast við
slíkar aðstæður“, segir Jó-
hann.

Í lokahófi mótsins afhenti

Hansína Einarsdóttir Eyrar-
púkum Kristjánsbikarinn sem
gefinn er til minningar um
Kristján Jónasarson eigin-
mann hennar. Þá var einnig
útnefndur maður mótsins, sem
að þessu sinni var Eiríkur
Böðvarsson og hlaut hann í
viðurkenningarskyni bikar,
gefinn í minningu Hafþórs
Sigurgeirssonar sem lést á síð-
asta ári, og var það Kolbrún
Sverrisdóttir sem afhenti bik-
arinn fyrir hönd ættingja.

Við setningu mótsins voru
púkar heiðraðir vel unnin störf
í þágu knattspyrnunnar á
Íslandi, en þeir voru að þessu
sinni; Kristján Pálsson, Jó-
hann Króknes Torfason, Pétur
Sigurðsson, Jens Kristmanns-
son, Hansína Einarsdóttir,
Björn Helgason, Magnús Ólaf
Hansson og Guðmundur Ól-
afsson. Það voru Geir Þor-

steinsson, formaður Knatt-
spyrnusambands Íslands, og
Þórir Hákonarson, framkvæm-
dastjóri KSÍ, sem sáu um
heiðrunina.

Megin tilgangur púkamóts-
ins er að vekja athygli á og
byggja upp sjóð sem getur
styrkt ísfirska knattspyrnu. Þá
mun púkamótið fjármagna
þjálfaranámskeið á Ísafirði á
haustdögum og styrkja aðra
uppbyggingu sem snýr að
knattspyrnumálum. Til að
mynda hefur stjórn Stóra
púkamótsins falið Jóhanni
Króknes Torfasyni, Svavari
Þór Guðmundssyni og Birni
Helgasyni að hefja viðræður
við bæjaryfirvöld um stað-
setningu sparkvallar á Eyrinni
sem púkamótið mun taka þátt
í að fjármagna. Stjórnin vill
koma þökkum til styrktaraðila
og gesta fyrir þeirra þátt í

mótshaldinu.
Ákveðið hefur verið að

mótið verði á sömu helgi að
ári, en ef það verða breytingar
á tíma verður það tilkynnt með
góðum fyrirvara. Þá munu
kvenmenn taka þátt að fullu í
mótinu að ári og eru allar ís-
firskar knattspyrnukonur á
aldrinum 25 ára og eldri gjald-
gengar. Að sögn Jóhanns fóru
allir fóru glaðir og sáttir heim
að loknu móti með góðar
minningar frá Ísafirði.

Áhugasömum er bent á
heimasíðu mótsins þar sem
hægt er að sjá viðtal við Pétur
Sigurðsson og innan tíðar birt-
ist þar viðtal við Jens Krist-
mannsson auk umfjöllunar um
uppákomur á mótinu. Með-
fylgjandi myndir frá mótinu
tók Sigurjón J. Sigurðsson.
Fleiri myndir munu birtast í
svipmyndum á bb.is.
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Tjónið metið á meira
en 20 milljónir króna

Á þessum degi fyrir 28 árum

Franski ferðamaðurinn sem í fyrradag stórskemmdi flugvél
á flugvellinum á Ísafirði hefur verið látinn laus úr fanga-
geymslum lögreglunnar á Ísafirði, en þar gisti hann í fyrrinótt.
Hefur hann leyfi til að fara frá Ísafirði og ferðast um landið, en
af landi brott má hann ekki fara að svo komnu máli, að því er
Guðmundur Sigurjónsson fulltrúi við bæjarfógetaembættið á
Ísafirði sagði í samtali við Morgunblaðið í gær.Guðmundur
sagði, að Frakkinn hefði borið því við í yfirheyrslum, að um
mistök hefði verið að ræða. Hafi hann ætlað að nota talstöð
flugvélarinnar, en alls ekki ætlað sér að ræsa hreyfla hennar.
Hafi því verið um hreint óviljaverk að ræða. Er Mbl. bar þessa
skýringu Frakkans undir Árna Ingvarsson hjá Leiguflugi
Sverris Þóroddssonar í gærkvöldi, sagðist hann telja hana afar
hæpna. Sagði Árni að ekki væri unnt að villast á talstöð
vélarinnar og þeim handföngum er þyrfti til að gangsetja hana.

Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður, er látinn,
langt um aldur fram. Hann varð bráðkvaddur síðastliðinn
laugardag er hann ásamt hópi fólks var í fjallgöngu á
Kaldbaki á Vestfjörðum. Einar Oddur lét ungur til sín
taka á vettvangi stjórnmála og atvinnulífs og gengdi
fjölda ábyrgðar- og trúnaðarstarfa þar að lútandi. Áður
en hann tók sæti á Alþingi l995 hafði hann setið í
hreppsnefnd Flateyrarhrepps og verið í forustu  burðarása
atvinnulífs á Flateyri um árabil.

Áður en Einar Oddur tók sæti Alþingi munu trúlega
flestir minnast formennsku hans í Vinnuveitendasam-
bandi Íslands á árunum 1989 til 1992 og aðkomu hans
að ,,þjóðarsáttinni“ en svo voru kjarasamningar, sem
undirritaðir voru 2. febrúar 1990, um samstöðu og sátt í
þjóðfélaginu til að sigrast á verðbólgu, sem grasserað
hafði í efnahagskerfi þjóðarinnar um langt skeið, nefndir.
Fyrir framgöngu sína í þessum samningum fékk Einar
Oddur viðurnefnið ,,Bjargvætturinn frá Flateyri“.

 Einar Oddur var ekki allra. Hann fór aldrei í grafgötur
með skoðanir sínar og var tíðum umdeildur, jafnt meðal
skoðanabræðra sinna og andstæðinga í stjórnmálum.
Gagnrýni hans á ríkjandi byggðastefnu mótaðist af trú
hans á nauðsyn þess að viðhalda byggð í landinu, að Ís-
land verði ekki borgríki.

Svo vildi til að síðasta viðtalið við Einar Odd, sem um
er vitað, birtist í Bæjarins besta fyrir viku síðan. Þar sagði
hann meðal annars: ,,Það er ákaflega dýrmætt fyrir
framtíð þessarar þjóðar að við berum gæfu til að byggja
þetta land. Ef það gengur ekki erum við í mikilli hættu,
bæði menningarlega og siðferðislega.“  Og hann bætti
við: ,,Við höfum unnið einhverja sigra. En það eru allt
varnarsigrar og þróunin er mjög hröð. Við erum komin
lengra en flestar nágrannaþjóðir okkar í því að mynda
hér eitt borgríki og þess vegna þurfum við að grípa til
miklu róttækari og kostnaðarsamari aðgerða heldur en
hefur verið gert hingað til.“

Vestfirðingar hafa um langt skeið háð harða baráttu
fyrir áframhaldandi byggð og blómlegu mannlífi á Vest-
fjörðum. Hingað til hafa unnist nokkrir varnarsigrar.
Sjálf orustan stendur enn yfir, stríðari en nokkru sinni
fyrr. Við njótum ekki lengur liðsinnis Einars Odds, en
brottfall góðra liðsmanna heiðrum við best með því að
leggja harðar að okkur.

Bæjarins besta þakkar Einari Oddi Kristjánssyni sam-
skipti og samfylgd  og sendir fjölskyldu hans samúðar-
kveðjur.

s.h.

Tjaldsvæðið í Tungudal vinsæltTjaldsvæðið í Tungudal vinsæltTjaldsvæðið í Tungudal vinsæltTjaldsvæðið í Tungudal vinsæltTjaldsvæðið í Tungudal vinsælt
Fjölmargir ferðamenn hafa gist á tjaldsvæðinu í Tungudal það sem af er sumri og stefnir í að aðsóknin verði
áfram góð. Það er Golfklúbbur Ísafjarðar sem er umsjónaraðili tjaldsvæðisins. Þar fengust þær upplýsingar
að enn aukast komur húsbíla, fellihýsa og tjaldvagna, í takt við þróun síðustu ára. Nú er svo komið að
aðeins örfáir gestir tjaldstæðisins gista í tjöldum, og eru það að meirihluta til útlendingar. Aðstaða fyrir
húsbíla, tjaldvagna og fellihýsi er mjög góð á svæðinu, til dæmis er rafmagn innifalið í verði fyrir gistingu. Á
heildina litið láta gestir mjög vel af tjaldsvæðinu, umhverfinu, staðsetningunni og aðstöðunni. Von er á
mikilli umferð um tjaldsvæðið fram að verslunarmannahelgi, sérstaklega ef veður helst gott.

Nokkur kveðjuorð
Látinn er um aldur fram

Einar Oddur Kristjánsson al-
þingismaður Vestfjarða og
Norðvesturkjördæmis frá 2003.
Með nokkrum orðum hæfir
að minnast Einars Odds.

Sár söknuður er kveðinn að
eiginkonu hans Sigrúnu Gerðu
Gísladóttur, börnum og tengda-
börnum. Missir þeirra er mest-
ur, en missir Vestfirðinga og
reyndar landsmanna allra er
mikill. Einar Oddur var íhug-
ull, kappsamur og fundvís á
lausnir, sem aðrir sáu ekki strax.
Undirritaður kynntist honum
fyrst 1976 er hann starfaði hjá
Hjálmi á Flateyri. Hann vakti
athygli. Fasið og framkoman,
talandinn og hugsunin voru
óvenjuleg, en skýr. Hann kvað
fast að ef svo má að orði kom-
ast. Þessir eiginleikar komu
skýrar í ljós við aukin sam-
skipti okkar nokkrum árum

síðar, er við settum heimili
okkar á Ísafjörð.

Einari Oddi voru falin marg-
vísleg trúnaðarstörf, var lengi
í hreppsnefnd og í ýmsum
stofnunum Sjálfstæðisflokks-
ins, á Flateyri, Ísafjarðarsýsl-
um og á landsvísu, enda var
hann óhræddur við að halda
fram skoðunum sínum, þótt
berjast þyrfti fyrir framgangi
þeirra. Þær voru oft nýstár-
legar og ekki ávallt í samræmi
við meginstrauma, þótt þær
breyttust gjarna í það að verða
megin straumurinn. Einars
verður lengi minnzt fyrir sinn
mikla þátt í þjóðarsáttinni 2.
febrúar 1990, sem margir, þar
á meðal undirritaður, telja að
hafi valdið straumhvörfum í
íslenzku efnahagslífi og þjóð-
lífi. Þá þurfti að sýna kjark og
það gerði Einar sem oft áður
og oft síðar. Hann var óhrædd-

myndin um að taka upp sér-
stakt skattkerfi fyrir íbúa
hennar væri vond og hefði í
för með sér ýmsa ágalla.

Að leiðarlokum vill undir-
ritaður þakka góð kynni og
vináttu, hjálpsemi og hvers
kyns velvild sem Einar Oddur
auðsýndi honum, oftast óbeð-
inn. Góð ráð duga vel og lengi.
Annars staðar er getið lífs-
hlaups hans, en hér er við hæfi
að draga fram mikilvægasta
kostinn, að vera vinur vina
sinna, geta leiðbeint og gagn-
rýnt án þess að á vináttuna
falli skuggi og vera sjálfum
sér samkvæmur í því sem hann
tókst á hendur.

Við Þórdís sendum Sigrúnu
Gerðu og fjölskyldunni allri
innilegar samúðarkveðjur.
Góður drengur er genginn en
minningin lifir.

Ólafur Helgi Kjartansson.

ur við að viðra skoðanir sínar
á Alþingi, þótt á stundum
væru þær á skjön við megin-
línu Sjálfstæðisflokksins og
ríkisstjórnar. Einar Oddur var
talsmaður landsbyggðar og
þar hafði hann einnig skýra
sýn. Honum var ljóst að hug-

Einar Oddur Kristjánsson.

Gunnlaugur Jónasson sigr-
aði í karlaflokki á Meistara-
móti Golfklúbbs Ísafjarðar
sem fram fór í síðustu viku.
Gunnlaugur lék holurnar 54 á
231 höggi, eða þremur högg-
um undir Magnúsi G. Gísla-

syni sem var í öðru sæti. Þriðji
varð Sigurður Fannar Grétars-
son á 242 höggum. Anna
Ragnheiður Grétarsdóttir sigr-
aði í kvennaflokki á 168 högg-
um á 36 holum. Kristín Karls-
dóttir var önnur með 200 högg

og þriðja var Margrét Ólafs-
dóttir með 208 högg.

Í 2. flokki karla sigraði Óli
Reynir Ingimarsson sem fór
holurnar 54 á 256 höggum.
Annar varð Grétar Sigurðsson
á 269 höggum og þriðji varð

Gísli Jón Hjaltason á 280 högg-
um. Anton Helgi Guðjónsson
varð í 1. sæti í unglingaflokki
en Anton fór 36 holur á 169
höggum. Emil Pálsson var
annar á 176 höggum og Ólafur
Jakobsson þriðji á 189 höggum.

Gunnlaugur og Anna Ragnheið-
ur sigruðu á Meistaramóti GÍ

Verðlaunahafar á Meistaramóti Golfklúbbs Ísafjarðar.
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Ögurballið haldið á laugardagÖgurballið haldið á laugardagÖgurballið haldið á laugardagÖgurballið haldið á laugardagÖgurballið haldið á laugardag
Hið víðfræga og árlega Ögurball verður haldið á laugardag. Að sögn Leifs Halldórssonar, eins skipu-
leggjenda ballsins, verður Ögurballið með hefðbundnu sniði í ár, dúettinn Halli og Þórunn leika fyrir dansi
og boðið verður upp á rabarbaragraut með rjóma. Ballið fer fram í gamla félagsheimilinu í Ögri, sem var
reist árið 1926, en ballmenningin í Ögri er talin að minnsta kosti jafn gömul húsinu. Þó lágu dansleikir
niður um árabil þar til hefðin var endurvakin fyrir um áratug síðan. Lengi vel komu menn siglandi á
Ögurböll, þar sem engir akvegir lágu í Ögur, og eru gestir hvattir til að koma siglandi á dansleikinn. Böllin
í Ögri hafa notið mikilla vinsælda undanfarin ár og voru um 250 gestir á Ögurballinu í fyrrasumar.

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur falið bæjarstjóra að láta
gera úttekt á kostum og göll-
um þess að selja fasteignir
bæjarins til fasteignafélags og
leigja þær síðan aftur. Að-
spurður um málið segir Grím-
ur Atlason bæjarstjóri að fast-
eignafélög séu starfrækt víða
um land og verið gæti að það
henti bænum að leigja eign-
irnar frá slíku félagi. „Við ætl-
um að fá ráðgjöf um það hvort

það borgi sig. Sumir mæla
með þessu, aðrir mæla á móti.
Í rekstri Bolungarvíkurkaup-
staðar erum við opin fyrir öllu
og teljum að þetta sé eitt af
því sem er þess virði að skoða“,
segir Grímur.

Fasteignir bæjarins eru í
eigu sérstaks eignarsjóðs sem
aftur er í eigu bæjarins. „Við
borgum okkur sjálfum því
leigu eins og staðan er núna.
Það gæti verið að þessar at-

huganir komi einhverju ferli
af stað og það komi í ljós
áhugi einkaaðila. Kannski eru
einhverjir hér í bænum sem
hafa aðgang að lánsfjármagni
eða öðrum fjármunum og sjá
sér hag í því að eiga þessar
eignir og leigja þær bænum.
Svo getur verið að aðilar ann-
ars staðar á landinu séu áhuga-
samir, en sveitarfélög eru yfir-
leitt talin mjög góðir leigjend-
ur.“              – halfdan@bb.is

Vilja athuga sölu og leigu
á fasteignum bæjarins

Sæluhelgi Súgfirðinga var
haldin um helgina og tókst að
vanda með eindæmum vel.
„Hún lukkaðist alveg frábær-
lega. Veðrið lék við okkur, en
það er langt síðan það hefur
verið betra á Sæluhelgi. Oft
hefur það verið gott en það er
sjaldan að það haldist svona
gott alla helgina. Að vísu var

smá vindur á föstudagskvöld,
en að öðru leyti var það frá-
bært“, segir Ævar Einarsson,
mansavinur og einn skipu-
leggjenda hátíðarinnar.

„Dagskráin gekk upp eins
og í sögu og allir aðkomu-
menn sem heimsóttu okkur
fóru glaðir heim.“ Ævar segist
hafa talið um 900 manns á

svæðinu á sunnudag sem er
nokkuð mikill fjöldi fyrir ekki
fjölmennari bæ en Suðureyri.
Að mestu leyti var dagskrá
Sæluhelgar hefðbundin, en þó
var mansakeppnin stærri en
nokkru sinni áður. „Í tilefni af
því að þetta var 20. keppnin
var haldin aukakeppni fyrir
eldri en 13 ára“, segir Ævar.

Þó þátttaka í mansakeppn-
inni hafi verið mikil hafa afla-
brögð oft verið betri. „Hann
er eitthvað að minnka mansinn
í höfninni og það kom minna
á land en oft áður. Hvort um
er að kenna hlýnun sjávar eða
hvað veit ég ekki, það er fyrir
fiskifræðinga að svara því.
Ekki er hægt að kenna ofveiði
um, því öllum mannsa sem
kemur á land er sleppt aftur.
Núna kom á land sá allra
minnsti mannsi sem ég hef
séð, en hann var 20 grömm“,
segir Ævar.

Skipuleggjendur Sæluhelg-
ar vilja þakka öllum gestum
og heimamönnum fyrir frá-
bæra helgi. Páll Önundarsson
var á Sæluhelginni og tók þar
meðfylgjandi myndir.

„Langt síðan veðrið hefur
verið betra á Sæluhelgi“

Kristinn H. Gunnarsson tekur á í sleggjukastinu.

Hljómsveitin Unaðsdalur tók lagið í kveðjuveislu.

Grillsteikin var snædd á aðal umferðargötu bæjarins.

Frá Mansakeppninni.
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STAKKUR SKRIFAR

Annars flokks fólk – aðrir skattar?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Léleg veiði í LaugardalsáLéleg veiði í LaugardalsáLéleg veiði í LaugardalsáLéleg veiði í LaugardalsáLéleg veiði í Laugardalsá
Veiði í Laugardalsá í Ísafjarðardjúpi hefur verið léleg það sem af er sumri. Hafa 11
laxar komið á land og liðlega 100 silungar. Sigurjón Samúelsson á Hrafnabjörgum
segir að nóg vatn sé í ánni en segir að nokkuð hafi verið um að óvanir menn séu á
veiðum. „Eitthvað hefur gengið upp af laxi. Við erum ekki með teljara, sem betur
fer. Ég gat ekki umgengist svoleiðis tæki. Það taldi þegar þeir gengu upp og niður
og þess vegna loftbólur. Á einni nóttu gátu komið þúsund laxar. Það var tóm
vitleysa sem kom út úr teljaranum“, segir Sigurjón á Hrafnabjörgum.

Bæjarfulltrúa Í-listans sagt upp
störfum við Grunnskólann á Ísafirði

Um síðustu mánaðarmót
var Jónu Benediktsdóttur að-
stoðarskólastjóra Grunnskól-
ans á Ísafirði sagt upp störfum.
Hún er jafnframt bæjarfulltrúi
Í-listans í Ísafjarðarbæ. Ráð-
andi öfl í bæjarfélaginu, Sjálf-
stæðisflokkurinn með aðstoð
Framsóknarmanna, hafa þar
með enn einu sinni gert sig
sek um að beita valdi sínu
gegn pólitískum andstæðing-
um. Engin skynsamleg rök eru
fyrir uppsögninni, heldur mun
þessi ákvörðun valda bæði
skólastarfi og fjárhag bæjarins
skaða. Vinnubrögð Sjálfstæð-
isflokksins í þessu máli eru
með ólíkindum og virðast ein-
göngu stjórnast af pólitískri
blindu og ofstæki.

Í fjárhagsáætlun sem sam-
þykkt var um síðustu áramót
var gert ráð fyrir nokkrum að-
gerðum til hagræðingar og
sparnaðar í skólamálum. Þar
á meðal átti að breyta skipu-
lagi unglingastigs á Flateyri
og Suðureyri, gangavörslu og
þrifum á Þingeyri og leggja
niður aðra aðstoðarskóla-
stjórastöðu af tveim á Ísafirði.
Í framsögu sinni í bæjarstjórn
sagði Halldórs Halldórssonar
„Gerð er hagræðingarkrafa
varðandi rekstur grunnskól-
anna en útfærsla á því verður
ekki ákveðin fyrr en að loknu
samráðsferli við skólastjórn-
endur, kennara, foreldra og
nemendur.“ Þá sagði sami
bæjarstjóri við síðari umræðu

að bæjarráð og nefndir bæjar-
ins skyldu á árinu vinna úr
þeim hagræðingartillögum
sem ráð var fyrir gert. Nú þeg-
ar árið er hálfnað hefur  bæjar-
stjóri hætt við flestar „hag-
ræðingartillögur“ sínar þar
sem skynsamlegri lausnir hafa
komið fram, eða pólitískur
vilji ekki verið fyrir hendi. Í
máli aðstoðarskólastjóra Grunn-
skólans hefur skynsamlegum
lausnum hinsvegar verið hafn-
að.

Engar fagleg-Engar fagleg-Engar fagleg-Engar fagleg-Engar fagleg-
ar forsendurar forsendurar forsendurar forsendurar forsendur

Faglegar forsendur ákvörð-
unarinnar eru engar. Stjórn-
kerfi Grunnskólans og verka-
skipting hefur gengið vel og
skólastjórnendur, kennarar,
foreldrar og nemendur hafa
ekki óskað eftir þessari breyt-
ingu, heldur þvert á móti lýst
yfir áhyggjum vegna hennar.
Það að skipulag skólans er
öðruvísi en í mörgum öðrum
skólum, segir ekkert um virkni
og gæði starfsins. Núverandi
skipulag á sér forsendur sem
þróast hafa með skólanum og
starfsfólki hans en með þessari
ákvörðun er brotið niður í stað
þess að byggja upp. Auk þess
er hætt við að þróunarstarf
sem Jóna Benediktsdóttir hef-
ur haft forgöngu um sem að-
stoðarskólastjóri bíði hnekki
eða falli jafnvel niður við
brotthvarf hennar.

enginn næstu árin og hagræð-
ingin mun taka meira en ára-
tug að skila sér, ef hann verður
nokkur þegar upp er staðið.

Bæjarfulltrúar Í-listans mót-
mæltu þessari ráðstöfun á
bæjarstjórnarfundi í júní, en
allt kom fyrir ekki. Þegar kem-
ur að pólitískum andstæðing-
um duga hvorki rök skynsemi,
meðalhófs eða fjármála gegn
fyrirætlunum bæjarstjóra og
aðstoðarmanna hans.

Undirritaður skorar á Hall-

dór Halldórsson bæjarstjóra
og aðra bæjarfullrúa Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-
flokks að endurskoða ákvörð-
un sína frá síðasta bæjarstjórn-
arfundi og draga uppsögn
Jónu Benediktsdóttur aðstoð-
arskólastjóra nú þegar til baka.
Með því að draga til baka
ákvörðun sem hvorki byggir
á skynsemi eða ráðdeildar-
semi yrðu þeir menn að meiri.

Sigurður Pétursson, bæjar-
fulltrúi Í-listans í Ísafjarðarbæ.

FjárhagslegurFjárhagslegurFjárhagslegurFjárhagslegurFjárhagslegur
ávinningur enginnávinningur enginnávinningur enginnávinningur enginnávinningur enginn

Markmið skipulagsbreyt-
ingarinnar var að spara launa-
kostnað skólans með því að
stofna deildarstjórastöðu í stað
annars aðstoðarskólastjóra.
Þegar ljóst er að bæjarsjóður
mun þurfa að greiða biðlaun í
heilt ár vegna uppsagnarinnar
er með öllu óskiljanlegt að
ekki hafi verið hætt við þessa ráðstöfun. Sparnaður verður

Sigurður Pétursson.

Mikill gestagangur í Bjarkalundi
Töluvert meira hefur verið um

gesti í Hótel Bjarkalundi í Reyk-
hólasveit það sem af er sumri en á
sama tíma í fyrra. „Traffíkin hefur
verið mjög góð í allt sumar og
fullt að gera upp á hvern einasta
dag“, segir Hulda Ösp Atladóttir,
starfsmaður hótelsins. Aðspurð
um framhaldið segist hún vera
bjartsýn en erfitt sé að segja til
um það.

Ekki er mikið um bókanir fram
í tímann, en þrátt fyrir það hafi
verið nóg að gera í gistingunni.
Hulda segir líklegt að ástæðan
fyrir góðu gengi hótelsins í sumar
sé góða veðrið sem ríkt hefur.
Einn af hápunktum sumarsins var
árleg Jónsmessuhátíð og var þá
einnig fagnað 60 ára afmæli
hótelsins sem er elsta sveitahótel
landsins.             – thelma@bb.is Hótel Bjarkalundur er við Berufjarðarvatn í Reykhólasveit.

Mikil fækkun skipa á VestfjörðumMikil fækkun skipa á VestfjörðumMikil fækkun skipa á VestfjörðumMikil fækkun skipa á VestfjörðumMikil fækkun skipa á Vestfjörðum
Fiskiskipum og bátum á Vestfjörðum fækkaði um 93 á árunum

2003-2006. Árið 2003 voru samtals 300 skip á Vestfjörðum, þar
af fimm togarar, 135 krókaaflamarksbátar og 83 smábátar með

sóknardaga. Árið 2006 voru enn fimm togarar á Vestfjörðum, en á
tímabilinu voru þeir mest 10 árið 2005. Krókaaflamarksbátum

fjölgaði í 165 en sóknardagabátar eru nú engir þar sem þeir voru
kvótasettir á tímabilinu. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.

Mikil skerðing þorksveiðikvóta reyndist niðurstaðan. Mikinn kjark þurfti
til þess að verða fyrsti sjávarútvegsráðherrann sem tók þá djarfmannlegu
ákvörðun að fara að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Af viðbrögðum allra
sem beðnir voru álits mátti ráða að þessi niðurstaða hefði komið þeim á
óvart. Einar K. Guðfinnsson braut blað í sögunni þegar hann tók mark á ráð-
gjöf vísindamanna og setti þorskkvótann í 130 þúsund tonn. Enginn veit
aleiðingarnar enn. Sennilega verða þær lengi að koma fram af öllum þunga.

Eftirtektarvert er hvernig vonarstjarna Framsóknarflokksins, Bjarni Harð-
arson alþingismaður í Suðurkjördæmi, með Guðna Ágústssyni formanni
flokksins, talar. Ætla verður að formaðurinn sé á sama máli, meðan ekki
kemur fram leiðrétting af hans hálfu.

Bjarni ber Einari K. Guðfinnssyni sjávarútvegsráðherra, og reyndar
landbúnaðarráðherra einnig, kjarkleysi á brýn. Það er sérkennileg afstaða,
ekki síst eftir ummæli Bjarna fyrr á vorþingi. Þá hvatti hann til þess að farið
skyldi að ráðum Hafrannsóknastofnunar. Hvað veldur skoðanaskiptum
Bjarna? Skyldi hann vera að skemmta kjósendum sínum? Það er þá frekar
klén skemmtun.

Vera kann að framsóknarmönnum þyki súrt að sjá fyrrum ráðuneyti for-
mannsins verða að skrifstofu í ráðuneyti Einars K. Guðfinnssonar. Sú um-
ræða hefur ítrekað látið á sér kræla að einungis skyldi hafa eitt ráðuneyti at-

vinnumála. Löngu var tímabært að taka mark á ráðgjöf Hafró, ætli stjórn-
málamenn þeirri stofnun líf. Forvitnilegt verður að skoða líf í sjónum
næstu árin.

Ein lög skulu gilda hér í landi og allir vera jafnir fyrir þeim er eitt megin-
markmið þess stjórnskipulags sem Íslendingar hafa farið eftir. Það er rétt,
líkt og margt annað rök-og skynsamlegt sem Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra  hefur sagt að jafnræði sé brýnt.

Raddir heyrast um að taka skuli upp annað skattkerfi fyrir landsbyggðina.
Hugmyndin er ljúf í eyrum. Hvernig er ætlunin að fylgja henni eftir? Nú
þegar eru lögheimilaskráningar fjarri því að vera réttar á landsbyggðinni.
Þar eru fleiri skráðir en búa í raun. Skiljanlegt, en er það skynsamlegt?
Hvernig halda menn að lögheimilaskráningar verði, fari nú svo að tekinn
verði upp sérstakur skattur á landsbyggðinni til að laða fólk að. Alls kyns
spilling fylgir í kjölfarið.

Þessi hugmynd er álíka gáfuleg og að halda því fram að bættar samgöngur,
sem vel eru þegnar, séu eitthvert mótvægi við atvinnuleysi vegna tapaðra
starfa. Við þurfum umhverfi og aðstæður sem draga að gott og vel menntað
fólk og koma í veg fyrir að börn okkar vilji heldur búa annars staðar vegna
skorts á lífskjörum sem þau óska sér. Enn er  beðið alvöru mótvægisaðgerða.
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Framkvæmdir stöðvaðar á Birnustöðum
Úrskurðarnefnd skipu-
lags- og byggingarmála

hefur gefið út bráða-
birgðaúrskurð þar sem

byggingaframkvæmdir á
Birnustöðum í Ísafjarðar-

djúpi eru stöðvaðar. Máls-
atvik eru deilur landeig-
enda Birnustaða og eig-

enda sumarbústaðar á
jörðinni um byggingu

vélaskemmu fyrir þá fyrr-
nefndu og á málið sér

nokkra forsögu. Eigendur
sumarhússins telja að véla-
geymslan standi of nálægt

lóð þeirra og muni valda
verulegum grenndaráhrif-

um og er þar helst minnst
á útsýnisskerðingu,

skugga- og snjósöfnun og
hávaðamengun frá vélum.
Fyrir rúmum mánuði var
afgreiðsla bygginganefnd-
ar staðfest á fundi sveitar-
stjórnar Súðavíkurhrepps

með eftirfarandi bókun:
„Sveitarstjórn telur ekki
að framkomin sjónarmið
um meint grenndaráhrif

séu þess eðlis að ekki beri
að veita byggingaleyfi

vegna byggingarinnar.“
Úrskurðarnefndin er

þessu ósammála og tekur
undir með kærendum og

þar fram upplýsingar er
raska grundvelli málsins

hjá úrskurðarnefndinni og
vekja upp spurningar um

það á hvaða lagagrundvelli
hin kærða ákvörðun hafi

verið reist“, eins og segir í
niðurstöðu nefndarinnar.

Þessar nýju upplýsingar
gefa tilefni til frekari rann-

sóknar á málinu hjá úr-
skurðarnefndinni. Nefnd-
inni þykir rétt, með tilliti

til hinna augljósu grennd-
aráhrifa byggingarinnar
og nýrra upplýsinga um

meðferð málsins hjá bygg-
ingaryfirvöldum, að fallast

á kröfu kærenda um
stöðvun framkvæmda á
meðan málið er til með-
ferðar fyrir úrskurðar-

nefndinni. Með vísan til 6.
mgr. 8. gr. skipulags- og
byggingarlaga ber sveit-

arstjórn Súðavíkurhrepps
að framfylgja úrskurði

þessum. Í úrskurðarorði
segir: „Framkvæmdir, sem

hafnar eru að Birnustöð-
um í Súðavíkurhreppi,
með stoð í hinu kærða
byggingarleyfi, skulu

stöðvaðar meðan kærumál
þetta er til meðferðar fyrir

úrskurðarnefndinni.“

segir grenndaráhrif véla-
skemmunnar veruleg. Í

niðurstöðu nefndarinnar
kemur fram að í lok júní

hafi borist ný gögn til
hennar m.a. um afskipti

Skipulagsstofnunar á fyrri
stigum málsins. „Koma

Skemman fyrir stuttu síðan. Sumarhúsið til hægri.

Ráðningu upplýsingafull-
trúa hjá Fjölmenningasetrinu
á Ísafirði hefur verið frestað
ótímabundið. Staðan var aug-
lýst laus til umsóknar í vor og
áttu umsóknir að hafa borist
fyrir 21. maí. Að loknum við-
tölum við umsækjendur og
nokkra bið var tilkynnt að eng-
inn yrði ráðinn í stöðuna að
svo stöddu.

„Í samræmi við tillögur
Vestfjarðanefndarinnar svo-
kölluðu vildum við skoða
hvernig hægt væri að efla starf
Fjölmenningaseturs enn frek-
ar. Við fórum yfir stöðuna og
mátum það svo að betra væri
að fresta ráðningu upplýsinga-

fulltrúa þar til heildarmyndin
yrði sýnilegri. Í framhaldi af
ótryggu ástandi þar sem verið
var að segja fólki upp í fisk-
vinnslu, þá ákváðum við að
ráða túlk inn á setrið en frest-
uðum ráðningu upplýsinga-
fulltrúa“, segir Guðrún Agnes
Þorsteinsdóttir, starfsmanna-
stjóri hjá félagsmálaráðuneyt-
inu.

Guðrún segir að enn standi
þó til að ráða í stöðuna. „Það
verður vonandi gert fljótlega,
en nú standa yfir sumarleyfi
og þess vegna er erfitt að
funda. Með haustinu höldum
við áfram að ræða þetta. Við
erum að velta því fyrir okkur

hvernig hægt er að fjölga stöð-
um við Fjölmenningasetrið
enn frekar, en okkur finnst
starfsemi þess hafa verið að
skila sér“, segir Guðrún.

Einn umsækjenda um stöð-
una hafði samband við blaðið
og lýsti yfir óánægju sinni
með meðferð ráðuneytisins á
málinu. Sagðist umsækjand-
inn hafa þurft að bíða í fimm
vikur að viðtölum loknum
áður en bréf barst þar sem
tilkynnt var, án skýringa, að
enginn yrði ráðinn í stöðuna.
Aðspurð um þetta segist Guð-
rún Agnes ekki telja að málið
hefði tekið óeðlilega langan
tíma.            – halfdan@bb.is Fjölmenningarsetrið er til húsa í Þróunarsetri Vestfjarða í Vestrahúsinu.

Ráðningu upplýsingafulltrúa
við Fjölmenningasetrið frestað

Þorskafjarðarheiði

Þurrkatíð hefur
verið veginum góð

Þorskafjarðarheiði er í óhemju
góðu ásigkomulagi og er það
mál manna að hún hafi varla
verið betri frá því vegurinn
var lagður. Jón Hörður Elías-
son, rekstrarstjóri Vegagerð-
arinnar á Hólmavík, segir að
síðustu fjögur sumur hafi mik-
ið verið unnið í veginum og
þurrkatíðin í sumar hafi verið
honum góð. Þá segist hann
hafa tekið eftir mikilli umferð
smærri bíla um hann í sumar.

„Síðustu daga höfum við
verið með 7 tonna hámarks
öxulþunga á heiðinni, en erum
að hækka hámarkið upp í 10

tonn“, segir Jón. Aðspurður
segist hann ekki vita til annars
en að menn hafi virt hámarkið,
í það minnsta hafi vanvirð-
ingin ekki verið það mikil að
vegurinn hafi skemmst. Eins
og fjallað hefur verið um er
hafin vegagerð um Arnkötlu-
dal, en Jón segist aðspurður
ekki telja að umferð um
Þorskafjarðarheiði eigi eftir að
leggjast af í framtíðinni.

„Kannski minnkar pressan
á okkur að opna hana á vorin,
en sumarumferð verður þarna
áfram. Ég hef enga trú á öðru“,
segir Jón.      – halfdan@bb.is

Afar léleg veiði í Langadalsá
Einungis tveir laxar höfðu veiðst það sem af er sumri í

síðustu viku í Langadalsá í Ísafjarðardjúpi. Áin opnaði
fyrir veiðimönnum þann 21. júní. Kristján Steindórsson
veiðivörður segir að veðrið spili ríkan þátt í því hversu lítið
hefur veiðst, heiðríkja og hiti eru ekki góðar aðstæðar fyrir
laxveiði. Ennþá er nóg vatn í ánni en Kristján telur að það
muni minnka hratt breytist veðrið ekki. Ástand vegarins um Þorskafjarðarheiði er óvenju gott.
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„Ég sé heldur ekki að þetta unga fólk sem hefur verið að
fara frá okkur í gegnum árin hafi nokkurn áhuga á að
koma aftur til Vestfjarða til að starfa í olíuhreinsistöð.
Vissulega yrðu einhver störf í stöðinni fyrir menntafólk,
en meirihluti starfanna er ekki eftirsóknarverður.“

Hérna ætlum við að búa og 

Blaðamaður hitti Lilju yfir
kaffibolla og súkkulaði á
heimili hennar á Suðureyri.
Lilja er augljóslega fjölhæf
kona, því fyrir utan störfin í
pólitík hefur hún hannað út-
sýnispall sem, þegar viðtalið
var tekið, var unnið að hörðum
höndum að setja upp fyrir
Sæluhelgina. Það var í vor
sem Lilja hlaut umhverfis-
styrk fiskvinnslunnar Klofn-
ings á Suðureyri, með teikn-
inguna á pallinum í vasanum.
Pallurinn er í laginu eins og
stafn á skipi, með áföstum
bekk. Á miðjum pallinum er
borð og stólar. Fremst á pall-
inum verður skúlptúr af sjó-
mannskonu sem horfir til hafs.

„Mér datt þetta nú bara í
hug þegar ég sá umhverfis-
styrkinn auglýstan og var svo
heppin að verkefnið hlaut
styrkinn. Ég hannaði pallinn
alveg sjálf, frá grunni. Ég varð
fimmtug í ár og ákvað því að
leyfa mér að vera listakona í
sumar, þannig að ég frum-
teiknaði sjálfan útsýnispallinn
og einnig skúlptúrinn sem
stendur í stafninum. Vélsmið-
urinn Haraldur, hjá vélsmiðju
Þrastar Marselíussonar, og fé-
lagar hans sáu um nánari út-
færslu og smíði sem gerði
þessa hugmynd að veruleika.
Staðsetningin er engin tilvilj-
un, pallurinn er á svæði sem
ég lék mér oft á sem barn og
þannig datt mér í hug að gam-
an gæti verið að hafa einhverja
aðstöðu þarna sem drægi fólk
að. Þarna er hægt að setjast

niður með nesti og njóta út-
sýnisins yfir Súgandafjörð frá
öðru sjónarhorni, og fylgst
með lífinu við höfnina sem
vonandi á eftir að verða mikið
um ókomin ár.“

Talið leiðist fljótt að póli-
tíkinni, enda eitt af aðaláhuga-
málum Lilju Rafneyjar, hvort
sem um er að ræða á landsvísu
eða í Ísafjarðarbæ.

–Hvernig stendur á því að
þú ert svona öflug í stjórnmála
og verkalýðsstarfi?

„Þetta er bara eitthvað sem
er í blóðinu og gerist þegar
maður býr í litlu samfélagi,
þar eru allir virkir þátttakend-
ur, hver á sínu sviði. Ég byrj-
aði í þessu stússi hjá Verka-
lýðsfélaginu og leiddist þaðan
út í pólitík. Ég hef alltaf verið
félagshyggjumaður og vil
reyna að láta gott af mér leiða,
hjálpa þeim sem minna mega
sín. Það gerist sem betur fer
stundum þegar maður er í
verkalýðsmálum og pólitík og
það er gaman að upplifa að
eitthvað sem maður hefur
unnið að nær í gegn og gerir
aðstæður betri. Hluti af þessu
öllu er að reyna að hafa jákvæð
áhrif á umhverfi sitt.“

Hugnaðist ekkiHugnaðist ekkiHugnaðist ekkiHugnaðist ekkiHugnaðist ekki
fyrstu skreffyrstu skreffyrstu skreffyrstu skreffyrstu skref

SamfylkingarinnarSamfylkingarinnarSamfylkingarinnarSamfylkingarinnarSamfylkingarinnar
–Hvernig stóð á því að þú

fórst yfir til Vinstri grænna
eftir að þinn gamli flokkur
rann inn í Samfylkinguna?

„Í mínum huga var það al-
drei nein spurning, Alþýðu-
bandalagið hafði reyndar ekki
verið með umhverfimálin á
oddinum, hann var fyrst og
fremst vinstrisinnaður félags-
hyggjuflokkur. Sú hugmynda-
fræði sem lagt var upp með
við stofnun Vinstrihreyfingar-
innar græns framboðs, að
leggja mikla áherslu á um-
hverfismálin, en vera samt
með beitta félagshyggjustefnu
og vinstri stefnu, féll strax að
mínum hugmyndum. Fyrstu
skref Samfylkingarinnar í
pólitík hugnuðust mér ekki.
Mér fannst ekki hönd á fest-
andi í hvaða átt flokkurinn
vildi fara og þar var of mikið
miðjumoð fyrir minn smekk.
Mér fannst VG vera flokkur
með skýra stefnu og skýr
markmið sem hugnuðust mér
mjög vel.“

–Flokkurinn hefur vaxið
mikið síðan hann var stofnað-
ur. Fannst þér fólk vera efins í
fyrstu?

„Já, maður fann það alveg,
fólk hafði ekki trú á því að
þetta væri flokkur sem yrði til
lengur en eitt-tvö kjörtímabil.
Síðan myndi hann bara logn-
ast útaf og meðlimirnir ganga
í Samfylkinguna. Ég fann
samt ótrúlega fljótt fyrir því
að fólk fór að taka meira mark
á flokknum og gerði sér grein
fyrir að hann væri kominn til
að vera. Þetta var að mörgu
leyti vegna trúverðugleika
þeirra þingmanna sem náðu
inn á Alþingi eftir fyrstu kosn-
ingarnar sem flokkurinn bauð
fram í. Í kjölfarið fór flokks-
starfið að eflast jafnt og þétt
og ungt fólk hefur sérstaklega
verið áberandi í starfi VG sem
er góðs viti Eftir þetta hafa
menn tekið skrefin upp á við,
hægt og bítandi, og aflað sér
trausts og fylgis kjósenda.

Aukið fylgi við flokkinn
tengist einnig aukinni um-
hverfisvitund landsmanna. Þó
að flokkurinn sé búinn að vera
í stjórnarandstöðu frá því hann
var stofnaður hefur hann auð-
vitað lagt mikið af mörkum
við að halda umræðunni um
umhverfismál á lofti. Ég held
að þessi málflutningur hafi
skilað sér. Fólk hugsar meira
um umhverfismál í dag og ég
efast ekki um að Vinstri græn
eigi mikinn þátt í því. Hinir
flokkarnir hafa einnig fylgt
eftir og setja sér nú stefnu í
umhverfismálum. Menn geta
ekki skorast undan því lengur,
hvar í flokki sem þeir standa.

Lilja Rafney Magnúsdóttir er borinn og barn-
fæddur Súgfirðingur. Hún og maður hennar,

Hilmar Oddur Gunnarsson vörubílstjóri, hafa
verið á Suðureyri alla sína búskapartíð og kom-

ið fjórum börnum á legg. Lilja hefur verið í
forystu í félags- og stjórnmálastarfi í nær 20 ár,
en feril sinn hóf hún árið 1988 þegar hún gerð-
ist formaður Verkalýðs- og sjómannafélagsins
Súganda. Árið 1990 tók hún við starfi oddvita
Suðureyrarhrepps. Hún var í Alþýðubandalag-

inu meðan það var og hét og var varaþingmaður
fyrir flokkinn í Vestfjarðakjördæmi í tvö kjör-

tímabil. Lilja Rafney var einn af stofnendum
Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og
leiddi listann í Vestfjarðarkjördæmi þegar

flokkurinn bauð fyrst fram 1999. Hún var vara-
þingmaður fyrir Vinstri græn á síðasta kjör-

tímabili og settist í þriðja sinn á Alþingi í vetur
og fékk samþykkta þingsályktunartillögu um
þjónustumiðstöð við Austur Grænland á Ísa-

firði, sem ríkistjórnin hefur nýverið samþykkt
að setja í vinnslu.

Það er auðvitað gott mál, en
skilar þetta sér þegar út í al-
vöruna er komið? Samfylk-
ingin lagði til dæmis mikla
áherslu á „fagra Ísland“ í kosn-
ingabaráttu sinni, en því miður
virðist sem lítið fari fyrir því
núna þegar flokkurinn er kom-
inn í stjórn. Gefið hefur verið
grænt ljós á áframhaldandi
uppbyggingu stóriðju. Vænt-
ingar fólks gagnvart Samfylk-
ingunni voru að hinkrað yrði
við í a.m.k. fimm ár og ekki
yrði rokið í áframhaldandi ál-
versuppbyggingu og virkjan-
ir, með tilheyrandi eyðilegg-
ingu náttúruperlna. Menn verða
að vera sjálfum sér samkvæm-
ir og selja sig ekki frá svona
máli í stjórnarmyndunarvið-
ræðum. Ef það er gert missir
flokkurinn trúverðugleika
sinn. Vinstri græn hafa verið
sjálfum sér samkvæm og fólk
getur treyst því að umhverfis-
málin verða ekki notuð sem
skiptimynt og litið á þau sem
einhverja afgangsstærð.“

–Hefðir þú viljað sjá stjórn
Vinstri grænna og Sjálfstæðis-
flokks?

„Það er ekki möguleiki sem
ég hefði viljað útiloka, en ég
held að Sjálfstæðisflokkurinn
hefði þurft að bakka með stór-
iðjuna ef það ætti að verða.
Enda sá hann það í hendi sér
að hann gæti látið Samfylk-
inguna kyngja miklu meira
varðandi umhverfismálin en
hann hefði getað látið Vinstri
græn gera. Samstarf Sjálfstæð-
isflokks og Vinstri grænna
hefði kannski getað orðið að
veruleika, þó það hafi ekki
endilega verið efst á óskalist-
anum hjá mér, en stjórnar-
myndunarumræðurnar hefðu
orðið langar og strangar. Ég
er þó sannfærð um að bjartari
væri framundan hjá lands-
byggðinni og fastar tekið á
málum hefðu VG komist til
valda.“

Stjórnvöld eiga aðStjórnvöld eiga aðStjórnvöld eiga aðStjórnvöld eiga aðStjórnvöld eiga að
senda skýr skilaboðsenda skýr skilaboðsenda skýr skilaboðsenda skýr skilaboðsenda skýr skilaboð

– Nú á að skerða kvótann
og atvinnuástandið á Vest-
fjörðum virðist heldur ótryggt.
Það liggur beint við að spyrja
verkalýðskonu sem þig, ertu
svartsýn á framtíð Vestfjarða?

„Við Vestfirðingar höfum
oft séð það svartara. Það hefur
svo margt gerst á undanförn-
um 15 árum og miklar breyt-
ingar hafa átt sér stað varðandi
atvinnuhætti hér að ég held
að við eigum alveg að geta

komið standandi niður eftir
þessar hremmingar, eins og
áður. Ef við tökum bara þá
ákvörðun að hérna ætlum við
að búa og byggja upp gott
samfélag, og allir leggjast á
eitt með það held ég að við
getum komist í gegnum þetta
tímabil, þó nýjustu atburðir
séu vissulega ekki uppörv-
andi.

Mér finnst vanta skýr skila-
boð frá stjórnvöldum. Það er
ekki bara náttúrulögmál hvern-
ig ástandið er hér fyrir vestan,
heldur er þetta líka samspil
aðgerða stjórnvalda, nú verður
að endurskoða fiskveiðistjórn-
unarkerfið með hvortveggja í
huga; möguleikum á nýliðun
manna í útgerð og nýliðun og
uppbyggingu þorsksstofnsins.
Stjórnvöld settu á fiskveiði-
stjórnunarkerfi sem átti að
vernda fiskimiðin, en það hef-
ur ekki virkað og menn hafa
verið að berja hausnum í stein-
inn og haldið því stöðugt fram
að þetta kerfi stuðli að vexti
fiskistofnanna. Reynslan hef-
ur hinsvegar sýnt að kerfið
virkar ekki og menn hefðu
fyrir löngu átt að viðurkenna
það og horfast í augu við aug-
ljósa galla þess eins og fram-
salið og að leggja meira fé í
hafrannsóknir til að finna út
hvað er að í lífríki sjávar og
einnig að kalla til ráðgjafar
fulltrúa sjómanna sem búa yfir
mikilli reynslu og þekkingu á
lífríki sjávar og nýta alla þá
þekkingu og reynslu sem er
til staðar hverju sinni.

Mér finnst ekki að það eigi
að skjóta sendiboðann og
Hafró er ekki upphaf alls ills
fyrir okkur Vestfirðinga, eins
og sumir vilja meina. heldur
eru þetta niðurstöður rann-
sókna sem við verðum að taka
alvarlega og reyna að komast
í gegnum þetta tímabil með
aðstoð opinberra aðila, eins
og ríkisvaldsins og Byggða-
stofnunar, það er hlutverk
Byggðastofnunnar og engin
ölmusa. Ef það er gert held ég
að við komumst yfir þessar
þrengingar ef tímabilið í þess-
um þorskveiðisamdrætti verð-
ur í eitt til tvö ár. Fólk þarf
hinsvegar að fá skýr skilaboð
um það að okkur sé ætlað að
búa hér á svæðinu, en ekki að
það sé smátt og smátt verið að
draga saman seglin. Ef það er
gert mun aðeins sitja hér eftir
fólk sem helst við á þrjóskunni
einni saman.

Mótvægisaðgerðir sem standa
á fyrir núna eru fyrst og fremst

bættar samgöngur og auknir
möguleikar á menntun á svæð-
inu. Þetta eru auðvitað góðar
og gildar aðferðir en það hefði
átt að vera miklu hraðari
uppbygging í þessum efnum,
burtséð frá þessum samdrætti
þorskkvótans. Nú þarf líka að
grípa til konkret aðgerða til
handa þeim sem sjá fram á að
missa vinnuna í kjölfarið á
þessum samdrætti. Margt af
þessu fólki stendur frammi
fyrir því að þurfa að spyrja sig
hvort það eigi jafnvel bara að
flytja í öruggara atvinnuum-
hverfi núna í haust. Hefur það
eitthvað upp á sig fyrir það
fólk sem er að missa vinnuna
að komast í gegnum þetta
tímabil? Getur það átt von á
því að vera á atvinnuleysis-
bótum hérna næstu tvö árin?
Hvað blasir við? Mér finnst
að það þurfi sérstaklega að
sýna fólkinu sem vinnur í
fiskvinnslum og sjómönnum
vítt og breitt hér á svæðinu,
og samdrátturinn kemur beint
við, að verið sé að vinna að
því að fjölga atvinnutækifær-
um á svæðinu. Það hefur verið
litið til útgerðanna, fyrirtækj-
anna og sveitarfélaganna í
þessu samhengi, og það þarf
vissulega að gera, en það má
ekki gleyma fólkinu sem er
að ákveða hvert fyrir sig hvað
það ætlar að gera. Hvort það
ætli að veðja á Vestfirði áfram
eða hvort það eigi að fara.
Það er hætt við að þetta fólk
skili sér ekkert aftur þó að
uppgangur verði í þorskveið-
um síðar meir. Mér finnst að
fólk verði að fá um þetta skýr
skilaboð sem fyrst. Við þurf-
um átaksverkefni í atvinnu-
málum strax á þessum veiku
svæðum.

Sumar aðgerðir ríkisstjórn-
arinnar senda kolröng skila-
boð til fólks á landsbyggðinni.
Sem dæmi um þetta er lækkun
lánshlutfalls Íbúðalánasjóðs
úr 90% niður í 80%, sem var
nýlega ákveðin hjá félags-
málaráðuneytinu. Þetta bitnar
auðvitað fyrst og fremst á fólki
sem treystir eingöngu á Íbúða-
lánasjóð, en það er meirihluti
íbúa landsbyggðarinnar. Bank-
arnir eru ekki sérstaklega
áfjáðir að lána fólki á þessu
svæði, þar sem veð eru kann-
ski ekki nógu trygg. Þessi
aðgerð félagsmálaráðuneytis-
ins er því eins og köld vatns-
gusa framan í fólk sem er að
reyna að bjarga sér á þessum
stöðum, að geta ekki fengið
nema 80% lán. Þetta er ekki
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„Við Vestfirðingar höfum oft séð það svartara. Það
hefur svo margt gerst á undanförnum 15 árum og mikl-
ar breytingar hafa átt sér stað varðandi atvinnuhætti hér
að ég held að við eigum alveg að geta komið standandi

niður eftir þessar hremmingar, eins og áður.“

og byggja upp gott samfélag

að mönnum skuli detta til
hugar að reisa olíuhreinsistöð
hér. Heldur fólk virkilega að
þetta geti spilað saman, eitt
stykki olíuhreinsistöð og að
gera út á þessa náttúruparadís
sem Vestfirðir eru? Ég trúi
því að aðdráttarafl svæðisins
sem náttúruperlu eigi bara
eftir að aukast og ferðamenn
vítt og breitt um heiminn sæki
Vestfirði heim. Það fer aldrei
saman, að setja gígantíska
olíuhreinsistöð inn á einhvern
fallegan fjörð hér og markaðs-
setja svo Vestfirði sem nátt-
úruperlu fyrir ferðamenn. Mér
finnst það með ólíkindum að
skynsömu fólki skuli detta
þetta í hug.“

–Var þetta pólitískt útspil,
að tilkynna þessi áform í að-
draganda kosninganna?

„Ég veit ekki hvort þessi
olíuhreinsistöð hafi sprottið
upp úr þeim geira eða hvort
fyrirtækið sem þarna er á ferð-
inni hafi séð sér hag í því að
skella þessu inn í umræðuna
rétt fyrir kosningarnar. Fólk
verður að hafa það í huga að
þetta er fyrirtæki sem hugsar
bara um að græða, en ber hag
okkar Vestfirðinga ekkert sér-
staklega fyrir brjósti. Ég hef
ekki nokkra trú á því að þeim

sé kappsmál að á Vestfjörðum
þrífist byggð eða ekki.

Mér finnst það vera alveg
úr takti við allt sem hefur verið
rætt um hingað til, bæði í
Fjórðungssambandi Vestfirð-
inga og sveitastjórnum, að
gefa þessu undir fótinn. Hing-
að til hefur verið haldið í hug-
myndina um stóriðjulausa
Vestfirði, stefnt að því að við-
halda hreinleika svæðisins og
náttúrufegurð. Af hverju er
þá verið að eyða orku og pen-
ingum í íslenska og rússneska
stórkapítalista sem vilja koma
þessum óþverra inn á okkur?
Hann á ekki heima hérna og
passar ekki inn í svona lítið
samfélag. Atvinnan sem þessu
fylgir, sú samsetning hentar
okkur hreinlega ekki.“

–Eru forsvarsmenn Ísa-
fjarðarbæjar of jákvæðir í garð
olíuhreinsistöðvar?

„Það hefði þurft mikinn
kjark til að slá hugmynd sem
þessari strax út af borðinu. Ég
hélt hinsvegar að bæjarstjór-
inn myndi hafa þennan kjark,
miðað við hvernig hann hefur
talað í gegnum árin. Mér finnst
eins og þetta mál sé eins og
sagan um asnann, það er eng-
inn veggur svo hár að asni
klyfjaður gulli komist ekki

yfir. Það er verið að draga
okkur á asnaeyrum út í þessa
vitleysu.  Svo má ekki gleyma
því að ef þessi hryllingur verð-
ur að veruleika þá er það ekki
fyrr en eftir fimm til sex ár.
Hann er því ekki að mæta
vandamálunum sem blasa við
nú. Ég sé heldur ekki að þetta
unga fólk sem hefur verið að
fara frá okkur í gegnum árin
hafi nokkurn áhuga á að koma
aftur til Vestfjarða til að starfa
í olíuhreinsistöð. Vissulega
yrðu einhver störf í stöðinni
fyrir menntafólk, en meirihluti
starfanna er ekki eftirsóknar-
verður. Er þá bara verið að
byggja slíka stöð til að flytja
inn vinnuafl annars staðar frá
til að sinna þessum störfum?
Viljum við ekki heldur reyna
að byggja upp atvinnulífið út
frá þeim landkostum og sjáv-
arauðlindum sem við búum
við? Við verðum að spyrja
okkur sjálf að þessu í fullri
hreinskilni: Ætlum við að gera
út á þær auðlindir sem við
höfum eða ætlum við að taka
þá áhættu að eyðileggja þær
jafnvel með olíuhreinsistöð.
Það verður að athuga þá miklu
hættu sem fylgir því ef meng-
unarslys verður. Hvað verður
þá um fiskimiðin hér fyrir

flokki sem það stendur, verður
að sameinast um það að þrýsta
á þá aðila sem ráða landinu að
beita sér fyrir hraðari upp-
byggingu á landsbyggðinni.
Þeir tímar eru liðnir að það
eigi að hlífa einhverjum af
því að þeir eru samflokks-
menn. Menn verða bara að
ganga hart eftir og láta ráða-
menn efna þau loforð sem hafa
verið gefin. Það er ekki nóg
að skipa nefndir og skrifa
skýrslur. Það má ekki byggja
upp væntingar með göfugum
loforðum á pappír sem fólk
finnur síðan ekki á eigin skinni
að verið er að efna.“

–Finnst þér stjórnvöld ekki
hafa staðið sig í stykkinu?

„Mér finnst þau hafa staðið
sig mjög illa gagnvart lands-
byggðinni yfir höfuð. Ég verð
bara að segja það alveg eins
og er að mér finnst það með
hreinum ólíkindum hvað þeir
landsbyggðarþingmenn sem
sitja í flokkum sem eru, eða
hafa verið, við stjórnvölinn
hafa mikið langlundargeð. Ég
efast ekki um að þeirra hug-
sjón sé sú að gera miklu betur
fyrir landsbyggðina en þeir
hafa greinilega ekki haft burði
eða kjark til að beita sér innan
sinna flokka. Það hefur því

skynsamleg ákvörðun og
slæmt innlegg í þá erfiðu stöðu
sem er víða um land.“

–Myndirðu vilja sjá láns-
hlutfallið mismunandi eftir
landshlutum þá?

„Ég held að í raun og veru
sé ekkert vandamál að Íbúða-
lánasjóður bjóði upp á 90%
lán. Það er að mínu mati ekki
það sem veldur þenslu á höf-
uðborgarsvæðinu. Bankarnir
halda áfram að lána þar sem
veðin eru trygg og hækkuðu
bara vextina í kjölfarið á þess-
ari breytingu. ég hélt að fé-
lagsmálaráðherra bæri hag
lágtekjufólks fyrir brjósti.
Þetta mun bitna á því fólki og
landsbyggðinni. Það eru allt
aðrir hagfræðilegir þættir sem
valda þenslu en ástandið úti á
landi. En það er ekki í fyrsta
skipti sem landsbyggðin er
látin gjalda þenslu í hagkerf-
inu  eins og þegar fresta átti
vegaframkvæmdum á Vest-
fjörðum vegna þenslu á höf-
uðborgarsvæðinu.“

Ekki nóg að skipaEkki nóg að skipaEkki nóg að skipaEkki nóg að skipaEkki nóg að skipa
nefndir og skrifanefndir og skrifanefndir og skrifanefndir og skrifanefndir og skrifa

skýrslurskýrslurskýrslurskýrslurskýrslur

„Landsbyggðarfólk, hvar í

verið langvarandi dapurlegt
ástand víða, því miður.

Það hefur samt ekki verið
eintómt svartnætti. Til dæmis
er jákvætt og ánægjulegt að
sjá uppbyggingu ferðaþjón-
ustunnar hér á Suðureyri. Það
hefðu kannski fáir trúað því
fyrir einhverjum árum að hægt
væri að gera út á slíka ný-
sköpun. Frumkvæðið verður
auðvitað líka að koma frá
heimamönnum sjálfum, en
þeir verða að finna að þeir
hafi tiltrú þeirra sem hafa
möguleika á að veita fyrir-
greiðslu og aðstoð í kerfinu
við að koma góðum hug-
myndum á koppinn. Skortur
á þolinmóðu fjármagni kemur
oft í veg fyrir að athafnamenn
og fólk með góðar hugmyndir
nái að fylgja þeim eftir. Auk-
inn stuðningur til að koma
þessum hugmyndum í verk
og gera þær að veruleika eru
nauðsynlegur.

Við þurfum að skoða eitt-
hvað annað en eingöngu störf
í sjávarútvegi, þó þau verði
áfram að vigta þungt í okkar
atvinnulífi. Ferðaþjónustan er
einn þáttur sem ég held að við
höfum mikla burði til að efla
á þessu svæði. Þess vegna
finnst mér það alveg grátlegt
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gegn þessari tillögu nú í vetur
og náðum því í gegn að ekkert
varð úr þessum fyrirætlunum.
Ég er hinsvegar ansi hrædd
um að þeirri baráttu sé ekki
lokið. Margt hangir þarna á
spýtunni. Ég hef ekki áhyggj-
ur af því að börnin í minni
skólunum fái ekki jafn góða
menntun og krakkarnir á Ísa-
firði, ef maður horfir bara á
þann þátt. Ef eitthvað fá þeir
bara meiri athygli og persónu-
legri kennslu en annars. Í að-
alnámskrá er nú mikið talað
um einstaklingsmiðað nám,
og kennslan í litlu skólunum
fellur vel að því.

Ef unglingarnir þurfa að
fara langa leið í skólann á
hverjum degi get ég ímyndað
mér að margir foreldrar hugsi
hvort kostirnir við að búa á
svona litlum stað séu ekki
lengur til staðar. Nálægðin
skiptir miklu máli og hún
hverfur ef þeir þurfa að senda
barnið sitt í klukkutímaferða-
lag á dag, í allskonar veðrum,
í og úr skóla. Ef nálægðin
hverfur hugsar fólk sér jafnvel
til hreyfings, og þá er ekkert
víst að Ísafjörður verði fyrir
valinu. Hjartað í hverju byggð-
arlagi er skólinn og mér finnst
við þurfa að standa vörð um
að hver bær innan Ísafjarðar-
bæjar hafi sinn skóla áfram í
óbreyttri mynd, eins lengi og
mögulegt er.“

–Gætirðu hugsað þér nánari
samstarf milli skólanna?

„Já, mér finnst það ekki vera
nein spurning. Svo má ekki
gleyma því að kennarar eru
líka færanlegir. Einhverjir
hafa áhyggjur af því að færri
valfög séu í boði í minni skól-
unum, en það ætti ekki að
vera vandamál, það þarf bara
að vera vilji til samstarfs milli
skólanna. Krakkar á Ísafirði
gætu haft gaman að því að
sækja einhverja tíma í minni
skólunum og krakkarnir í
minni skólunum gætu komið
til Ísafjarðar í einhverja tíma.
Hægt væri að skipuleggja
þetta þannig að hver skóli sér-
hæfði sig á einhverju sviði.
Hér á Suðureyri hefur t.d. allt-
af verið öflug og góð smíða-
stofa svo eitthvað sé nefnt.
Það er ekkert að því að krakkar
hér fari af og til yfir á Ísafjörð
í einhverjar greinar, eða öfugt.

Krakkar í dag eru ekki ein-
angraðir á þessum litlu stöð-
um eins og þeir voru kannski
áður, þegar heiðin var lokuð
meira og minna að vetri til.
Félagslífið er orðið þannig að
þeir hittast í gegnum félags-
miðstöðvar, íþróttir og fleira.
Ég held einmitt að bættar sam-
göngur hafi orðið til þess að
þessir minni skólar eru að gera
miklu meira af því að vinna
saman og samnýta kennara.

Ef efstu bekkirnir þrír eru
lagðir niður stendur ansi veik

hlutafélögum sem starfa á
svæðinu.

Minnkandi tekjur á Vest-
fjörðum hafa einnig mikil
áhrif á tekjur sveitarfélaganna
og það er keðjuverkandi, því
ef að þjónusta dregst saman
er hætt við að fólk fari og
menn reyna því að halda uppi
háu þjónustustigi, en það er
dýrt. Þjónustustigið hjá Ísa-
fjarðarbæ má teljast nokkuð
gott en það vantar auðvitað
fleiri greiðendur inn í samfé-
lagið. Þar liggur vandinn.“

–Ísafjörður hefur verið út-
nefndur þjónustukjarni norð-
anverðra Vestfjarða, hvernig
finnst þér það hafa tekist til,
sem íbúi á Suðureyri?

„Viðhorfið var lengi vel
fannst mér, að Ísafjörður væri
sér og litlu þorpin sér. Það
hefur tekið ansi langan tíma
að hrista saman þá hugsun að
við séum eitt samfélag. Menn
hafa stundum gleymt að horfa
út fyrir naflann á Ísafirði. Það
er auðvitað að hluta til okkur
að kenna, sem búum í litlu
þorpunum, við höfum kannski
ekki verið nógu ágeng og látið
nægilega vel í okkur heyra.
Mest finnst mér við hafa setið
á hakanum varðandi umhirðu.
Það er t.d. kvartað yfir því hér
á Suðureyri á hverju sumri að
ekki er byrjað að snyrta plássið
fyrr en um mánaðarmótin júní/
júlí. Fólk ergir sig eðlilega á
því þegar umhirða þorpsins
virðist vera einhver afgangs-
stærð. Sjálf reynum við að
hafa snyrtilegt í kringum okk-
ur og fólk tekur sig saman á
hverju vori og grófhreinsar
bæinn, en það er oft ansi seint
sem þeir láta sjá sig sem eiga
að slá, hirða beð og fínpússa
hlutina. Ég hef heyrt svipaðar
sögur frá Þingeyri og Flateyri.
Auðvitað er þetta mikil yfir-
ferð, að fara í alla bæina, en
menn verða líka að skipu-
leggja sig betur til að hafa
einhverja yfirsýn yfir hlutina.
Annars held ég að sameining-
in hafi verið rétt skref, í sjálfu
sér. Síðan fer það eftir þeim
sem eru við stjórnvölinn hverju
sinni hvernig unnið er úr hlut-
unum. Það segir sig sjálft að
þessi þrjú litlu þorp í Ísafjarð-
arbæ hefðu ekki haft neina
burði til að standa ein og sér,
stjórnsýslulega, og ekki Ísa-
fjörður heldur, ef út í það er
farið. Við þurftum bara öll
hvert á öðru að halda, það er
ekkert flóknara en það.“

Hjartað í hverjuHjartað í hverjuHjartað í hverjuHjartað í hverjuHjartað í hverju
byggðalagi er skólinnbyggðalagi er skólinnbyggðalagi er skólinnbyggðalagi er skólinnbyggðalagi er skólinn

–Hvað finnst þér um hug-
myndir um að færa unglinga-
stig grunnskólanna á Flateyri
og Suðureyri yfir á Ísafjörð?

„Við í foreldrafélaginu hér
á Suðureyri, og foreldrarnir á
Flateyri sömuleiðis, börðumst

utan?
Menn verða að passa sig,

að láta ekki draga sig inn í
einhvern feril, það getur verið
erfitt að bakka út úr honum.

Megum ekki viðMegum ekki viðMegum ekki viðMegum ekki viðMegum ekki við
áframhaldandiáframhaldandiáframhaldandiáframhaldandiáframhaldandi

fólksfækkunfólksfækkunfólksfækkunfólksfækkunfólksfækkun
–Hvernig finnst þér Ísa-

fjarðarbær hafa tekið á þeim
áföllum sem hafa dunið á
sveitarfélaginu síðasta árið?

„Það verður að segjast eins
og er að aðgerðir bæjarins hafa
ekki verið mikið uppi á yfir-
borðinu undanfarið. Það ligg-
ur ekkert fyrir ennþá hvernig
atvinnumálum verður háttað
á Flateyri næstu misserin. og
svo bætist við lokun rækju-
vinnslunnar Miðfells og upp-
sagnir hjá Marel þar á undan.
Ennþá eru hlutirnir ansi óljósir
hvort aftur fari af stað fisk-
vinnsla á Flateyri og hvaða
atvinnumöguleikar eru hér
fyrir það fólk sem er að missa
vinnuna. En mikilvægast er,
þegar svona kemur upp, að
verkalýðsfélag, bæjaryfirvöld
og svæðisvinnumiðlun grípi
strax inn í. Margir launþegar
þekkja jafnvel ekki réttindi sín
og kunna ekki á kerfið, vita
ekki hvaða skref á að taka
næst. Það verður að gera allt
sem hægt er til að aðstoð fólk
í þessari erfiðu stöðu og í leit
að atvinnu. Við megum ekki
við áframhaldandi fólksfækk-
un.“

–Hver er staða Ísafjarðar-
bæjar í dag?

„Staðan er í sannleika sagt
ekki gæfuleg. Bæjarfélagið
þolir ekki mikil áföll. Það var
t.d. mjög slæmt þegar flestar
smærri útgerðirnar innan bæj-
arins fóru inn í einkahlutafé-
lög fyrir nokkrum árum.
Tekjuskerðingin sem kom í
kjölfarið var gífurleg. Bæjar-
stjórinn í Bolungarvík hefur
einmitt verið að minnast á
þetta undanfarna daga. Fjár-
magnstekjuskattur og tekjur
þessara einkahlutafélaga fara
til ríkisins í dag, sem fóru áður
til sveitarfélaganna. Ríkis-
valdið ætti að vera löngu búið
að endurskoða tekjuskiptingu
ríkis og sveitarfélaga. Það er
fáránlegt að þessir peningar,
sem áður runnu að hluta sem
útsvar til sveitarfélagsins,
renni nú bara beint í ríkissjóð.
Hvers vegna kemur ríkið ekki
þarna að og sér til þess að
sveitarfélögin fái sinn eðlilega
hlut af þessum tekjum? Það
myndi strax breyta stöðunni.
Menn hafa verið að slá um sig
og segja að staða ríkissjóðs sé
svo góð. Nú er vandi sveitar-
félaganna þar sem engin þen-
sla er, mjög mikill. Það ætti
að vera búið að leiðrétta þetta
fyrir löngu þannig að sveitar-
félögin fái tekjur af einka-

eining eftir. Það er erfiðara að
ráða kennara eftir því sem
bekkjum fækkar og skólastarf
dregst saman. Hvað líður þá
langur tími þangað til yfir-
völdum þykir ekki taka því að
halda úti skóla og öllu sem
því fylgir með þetta fáum
krökkum? Maður verður bara
að vona að fólk verði duglegt
að búa til börn.“

Grænlands-Grænlands-Grænlands-Grænlands-Grænlands-
frumvarpiðfrumvarpiðfrumvarpiðfrumvarpiðfrumvarpið

–Þú fórst inn á þing í vetur
og fékkst samþykkta þings-
ályktunartillögu um úttekt á
Ísafirði sem þjónustumiðstöð
fyrir útgerð og siglingar í
Norðurhöfum. Hver er hug-
myndin þar á bakvið?

„Þar sem ég sit í hafnar-
stjórn Ísafjarðarbæjar vissi ég
að þetta voru mál sem hafa
verið í skoðun og þarna gafst
tækifæri á að fylgja þeim eftir.
Ég bíð spennt eftir að eitthvað
gerist í þeim málum. Ég var
svo heppin að koma þessu
máli í gegn þegar ég fór inn á
þing í vetur og var mjög
ánægð með það. Það eru fyrst
og fremst færeyskar og norsk-
ar útgerðir sem eru á veiðum
við A-Grænland sem hafa ver-
ið að koma til okkar. Græn-
lendingarnir komu hingað
mikið á 9. áratugnum en fóru

síðan að landa og eiga sín
viðskipti á suðvesturhorninu.
Ég trúi því að hægt sé að vinna
að því að auka komur skipa
sem eru við veiðar við A-
Grænland. Útgerðirnar myndu
þá kaupa þjónustu hér og
notfæra sér aðstöðuna sem er
hér til staðar. Þetta myndi
styrkja atvinnulífið í bænum,
s.s. vélsmiðjur og veiðarfæra-
gerð, fyrir utan að taka kost
og vatn. Þá er hér fullkomið
sjúkrahús og flugvöllur og
rætt hefur verið um að koma
hér á millilandaflugi. Ríkis-
stjórnin samþykkti í lok maí
að vinna að þessari þings-
ályktunartillögu, þetta er þá
komið inn á borð ríkisstjórn-
arinnar sem þýðir að hún ætlar
sér vonandi að reyna að koma
á einhverjum samskiptum. Það
verður vænt-anlega reynt að
beina útgerðunum hingað í
samstarf við stjórnvöld á
Grænlandi. Einnig þarf að
vinna að markaðssetningu
Ísafjarðarhafnar. Þetta kostar
auðvitað pening, en ef að
menn fylgja þessu eftir á
réttum stöðum held ég að þetta
sé eitthvað sem gæti haft með
í för aukin umsvif og haft
atvinnuskapandi áhrif á svæð-
inu. Það er bara vonandi að
tillögunni verði fylgt eftir af
einhverri alvöru og eitthvað
komi út úr þessu. Þetta eru

ekki einhverjar óraunhæfar
væntingar, aðstaðan og þjón-
ustugreinarnar eru til staðar á
Ísafirði, við þurfum bara að
hafa fleiri verkefni.

Í framhaldi af þessu langar
mig að minna á möguleikana
sem felast í vatninu í Vest-
fjarðagöngunum. Ég vil fyrir
alla muni halda áfram að
kanna möguleikana á að koma
upp átöppunarverksmiðju.
Þeir sem eru að skoða þau
mál þurfa að fá stuðning við
það strax, þetta er raunhæft
verkefni. Stjórnvöld geta beitt
sér með ýmsum hætti með að
hjálpa mönnum að koma hug-
myndum á koppinn, sérstak-
lega varðandi frum- og mark-
aðsvinnu sem einstaklingum
getur reynst erfið. Í-listinn
lagði fram tillögu í vetur um
að koma á fót bjórverksmiðju
á svæðinu. Ég sé heldur ekkert
því til fyrirstöðu, fyrst hægt
er að reka bjórverksmiðju í
Eyjafirði ætti það að vera hægt
hér. Þar gæti vatnið úr göng-
unum einnig spilað inn í, það
yrði notað í framleiðsluna og
hún jafnvel markaðssett með
það í huga. Það liggja víða
tækifæri og möguleikar, það
þarf bara að fá sterkan stuðn-
ing við að hrinda þeim í fram-
kvæmd. Ekki eyða orku í eitt-
hvað bull eins og olíuhreinsi-
stöð er.“            – tinna@bb.is

Dýrin í Hálsaskógi á leið vesturDýrin í Hálsaskógi á leið vesturDýrin í Hálsaskógi á leið vesturDýrin í Hálsaskógi á leið vesturDýrin í Hálsaskógi á leið vestur
Leikhópurinn Lotta er væntanlegur til Ísafjarðar sunnudaginn 22. júlí með hið sívinsæla barnaleikrit Dýrin í Hálsa-
skógi eftir Torbjörn Egner. Sýningin hefst klukkan 14 og fer fram á sjúkrahústúninu. Í uppsetningu Lottu fá dýrin að
komast í sitt rétta umhverfi en sýnt verður undir berum himni í allt sumar. Sýningin er rúmlega klukkutími að lengd
og að því er fram kemur í tilkynningu er hún full af glensi og fjöri fyrir alla fjölskylduna. „Sýnt er utandyra og
hvetjum við fólk til að klæða sig eftir veðri og taka með sér teppi til að sitja á. Myndatökur eru leyfðar og minnum
við fólk á að gleyma myndavélinni ekki heima“, segir í tilkynningunni. Miðaverð er 1.500 krónur fyrir fullorðna og
1.000 krónur fyrir börn í fylgd með fullorðnum. Miðapantanir fara fram í síma 699-3993.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 19. JÚLÍ 2007 1313131313

Rækjuverksmiðja til sölu
Til sölu er eign þrotabús Miðfells hf., á Ísa-

firði, fasteignin Sindragata, Ísafirði, ásamt
öllum vélum og tækjum til rækjuvinnslu.

Um er að ræða eina fullkomnustu rækju-
vinnslu landsins með fimm pillunarvélum
og þremur laservélum, svo og fullkominni
pökkunarstöð. Æskilegt er að kauptilboð
nái til allra lausamuna í húsinu sem tilheyra
rækjuvinnslu.

Óskað er eftir tilboðum í ofangreindar
eignir eigi síðar en föstudaginn 10. ágúst
2007, kl. 16:00.

Nánari upplýsingar eru gefnar á Fasteigna-
sölu Vestfjarða að Hafnarstræti 1, Ísafirði,
sími 456 3244, fax: 456 4547, netfang:
eignir@fsv.is.

Tæknilegar upplýsingar um verksmiðjuna
gefur Albert Haraldsson í síma 899 1195.

„Verðum að hverfa frá kenn-
ingum Hafrannsóknastofnunar“

Það vakti athygli þegar
Ríkisútvarpið hafði eftir

Gunnlaugi Finnbogasyni,
formanni smábátafélagsins
Eldingar, að Vestfirðingar

ættu að hunsa ákvörðun
sjávarútvegsráðherra um

niðurskurð í þorskveiðum,
loka á Fiskistofu og halda

áfram að veiða. Gunn-
laugur segir að það yrði að

vera víðtæk samstaða um
að gera jafn róttækan hlut

og þennan. „Við verðum
að hverfa frá kenningum

Hafró. Mér finnst þær
vera fullreyndar. Við ætt-

um að horfa til Noregs.
Þar veiða menn tvöfalt það

sem Alþjóða hafrann-
sóknaráðið mælir með og
það gengur bara fínt hjá
þeim.“ Alþjóða hafrann-

sóknaráðið ráðleggur 152
þúsund tonna þorskafla á

Íslandsmiðum á næsta ári.

Þetta er 22 þúsundum
tonna meira en ráðgjöf

Hafrannsóknastofnunar.
Að mati Gunnlaugs veldur

það meiri skaða að veiða
svona lítið en hitt, þar sem
fiskurinn horist upp vegna
ætisskorts. Eitt af því sem

vísindamenn Hafrann-
sóknastofnunar hafa bent
á er að þeir árgangar sem
þeir hafa áhyggjur af séu

ekki enn komnir í veiði og

því engin furða að sjó-
mönnum þyki nóg af fiski í
sjónum. Gunnlaugur hefur
efasemdir um þessa kenn-

ingu. „Af hverju hafa þá
verið meira en 100 skyndi-
lokanir á árinu? Þeim ætti

að fækka, væri lítið af
smáfiski.“ Að sögn Gunn-

laugs hunsuðu vísinda-
menn Hafrannsókna-

stofnunar niðurstöður
netarallsins. „Netarallinu

var stungið ofan í skúffu.
Ég veit ekki nákvæmlega

hvað fékkst í því en það
var mun meira en í fyrra.
Þeir hjá Hafró sögðu það
vera utan skekkjumarka.

Það er bara farið eftir
togararallinu.“ Gunn-
laugur segist ekki vita
hvað smábátasjómenn

muni gera þann 1. septem-
ber þegar nýtt kvótaár

gengur í garð. „Það er ekki

hægt að gera út á neitt. Ég
get trúað því að einhverjir

verði að hætta.“
– smari@bb.is

Gunnlaugur Finnbogason.

Unnið er að uppsetningu
myndar á gafl Grunnskólans
á Suðureyri, en myndin sem
hefur verið á gafli skólans frá
árinu 1961 hvarf þegar skóla-
byggingin var klædd að utan
fyrir nokkru. Á heimasíðu
skólans segir að það hafi verið
Jón Kristinsson, skólastjóri
við skólann árin 1956-1965,

sem hannaði og vann verkið.
Myndin sýnir Ísland og

helstu kennileiti og einkenni
hvers landshluta. Það er ör-
uggt að margir Súgfirðingar
hafa saknað myndarinnar í
vetur. Þeir geta þó tekið gleði
sína á ný, því áætlað er að
klára uppsetningu myndarinn-
ar innan tíðar.

Íslandsmyndin
aftur á sinn stað

Verkið er rúmlega hálfnað, eins og sjá má.

Halldór fylgjandi olíuhreinsi-
stöð að uppfylltum skilyrðum

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir að
hann sé fylgjandi olíuhreinsi-
stöð á Vestfjörðum að upp-
fylltum skilyrðum. „Ef það
eru fjárfestar sem vilja reisa
hér olíuhreinsistöð og hún
stenst allar þær kröfur sem
við gerum til umhverfis- og
öryggismála þá verður þetta
gert. Það skiptir ekki máli
hvort hún verði þá reist í Ísa-
fjarðarbæ eða Vesturbyggð.
Ég hef engan áhuga á að fara
í reiptog um það því störfin
munu verða til á öllu svæðinu.
Það er alveg á hreinu að ef úr
verður þá kallar það á gríðar-
legt átak í samgöngumálum.“

Um ferð sveitarstjórnar-
manna á Vestfjörðum til Rott-
erdam og Leipzig þar sem
skoðaðar voru olíuhreinsi-
stöðvar segir Halldór: „Fyrir

mig opnaði þetta sýn. Ég hafði
ekki hugmynd hverju ég átti
von á. Nú hef ég séð hvernig
þessar verksmiðjur líta út og
hvernig byggðin er nálægt
þeim, bæði í Rotterdam og
Leipzig. Ég fór út með því
hugarfari að hugsanlega kæmi
ég til baka og segði nei takk.
Þetta er ekki eitthvað sem við
viljum. Ég hélt að þetta væri
sóðalegt og maður sæi olíu
einhvers staðar. Þetta minnir
meira á orkuverið í Svarts-
engi“, segir Halldór. Hann
segir að eitt það markverðasta
við ferðina hafi verið að ræða
við þá sem búa nálægt stöðv-
unum.

„Við fengum tækifæri til að
hitta íbúana sem búa í grennd
við stöðvarnar og það sagði
manni meira en að skoða
stöðvarnar sjálfar og tala við

stjórnendur þar. Ég tek ekki
nema hæfilega mikið mark á
þeim sem eru að vinna innan
þessa bransa.“ Halldór segir
að sendinefndin hafi ekki ver-
ið í sambandi við umhverfis-
verndarsamtök í borgunum
um áhrif olíuhreinsistöðva.

„Ég er alveg viss um að
einhver umhverfisverndar-
samtök, bæði í Leipzig og
Rotterdam, séu mjög á móti
þessum verksmiðjum en við
vorum ekki í sambandi við
þau. En við töluðum við óháð-
ar stofnanir sem fylgjast með
mengun frá stöðvunum og
gefa út starfsleyfi.“

„Ég held hins vegar að það
muni taka tíma að undirbúa
þetta og við megum ekki
glepjast og slaka á í þeim mál-
um sem steðja að núna. En ef
þetta yrði að veruleika þá er
gríðarlegur vöxtur framund-
an.“ Halldór segir að búast
megi við að 500 manns vinni
í stöð eins og þeirri sem talað
er um á Vestfjörðum. „Stór
hluti þess starfsfólks er tækni-
og verkfræðimenntað.“

Halldór viðurkennir að um
stefnubreytingu sé að ræða.
„Á fjórðungsþingi Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga var
samþykkt að vinna að stefnu-
mótun sem byggi á hug-
myndafræði sjálfbærrar þró-
unar. Í tengslum við það hefur
verið talað um stóriðjulausa
Vestfirði. Hvað sem orðabók-
um líður þá verða Vestfirðir
ekki stóriðjulausir verði hér
olíuhreinsistöð. Í mínum huga
er engin spurning að olíu-
hreinsistöð er stóriðja.“

Fróðleg ogFróðleg ogFróðleg ogFróðleg ogFróðleg og
gagnleg ferðgagnleg ferðgagnleg ferðgagnleg ferðgagnleg ferð

Sigurður Pétursson, oddviti
Í-listans í bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar, segir ferðina hafa ver-
ið afar fróðlega og gagnlega.
„Það sem kom kannski mest á
óvart er að svona stöð tekur
gríðarlega mikið pláss. Nú-
tímakröfur um umhverfismál
og öryggi þýða að ekki sést
mikil mengun í kringum
svona stöð“, segir Sigurður.

Fjárfestar, með fyrirtækið Ís-
lenskan hátækniiðnað í broddi
fylkingar, hafa sýnt áhuga á
að reisa olíuhreinsistöð á
Vestfjörðum. Málið er um-
deilt og skiptar skoðanir um
hvort rétt sé að ráðast í slíkt
verkefni.

Sigurður segir það vera
alveg á hreinu að um hátækni-
iðnað sé að ræða. „Í svona
stöð vinnur fjöldi tæknimanna
og verkfræðinga og ef til þess
kemur að olíuhreinsistöð
verði reist er um að ræða nýtt
stig í tækniþróun á Íslandi.“,
segir Sigurður. Hann telur að
þó það yrði farið af fullum
krafti í málið tæki það 5 – 7 ár
að reisa olíuhreinsistöð á
Vestfjörðum. „Þess vegna
verða Vestfirðingar að vara
sig á því að halda að hún sé
svarið við þeim vanda sem
við stöndum frammi fyrir í
atvinnu- og byggðamálum.“

Það er mat Sigurðar að ferð-
in geri bæjarfulltrúum auð-
veldara fyrir að mynda sér
sjálfstæða skoðun á málinu.
„Við fengum beinan aðgang

að fólki, bæði í Þýskalandi og
Hollandi, sem hefur með þetta
að gera og gátum spurt þau
beint þeirra spurninga sem
brunnu á okkur.“

Sigurður segir að umhverf-
ismat og áreiðanleikakönnun
sem svona verksmiðja þarf að
fara í sé afar dýr og ekki sé
ljóst á þessari stundu hver ætli
að borga. „Næsta skref er að
fá niðurstöður úr land- og sjó-
mælingum og í framhaldi af
því verða næstu skref ákveð-
in“, segir Sigurður Pétursson.

– smari@bb.is

Sigurður Pétursson.

Halldór Halldórsson.
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Gríðarlegir vaxtarmöguleikar í þorskeldi
Fréttir frá Vestfjörðum und-

anfarna mánuði hafa ekki ver-
ið í jákvæðari kantinum. En
það er ekki allt eintómur blús.
Á Vestfjörðum eru starfandi
vísindamenn og fyrirtæki í
fremstu röð við að finna út
leiðir til að ala þorsk í kvíum.
Þorskeldi við Djúp hefur verið
í mikilli sókn þó það sé enn
að slíta barnskónum og á
hverjum degi koma upp ný
vandamál sem þarf að leysa.
En þorskeldi er tvímælalaust
í mikilli sókn. Kvíum hefur
farið fjölgandi og mun fjölga
enn meir. Hraðfrystihúsið –
Gunnvör hf. rekur stærsta þorsk-
eldi landsins og það stefnir í
að 600 tonnum af þorski verði
slátrað hjá HG. Dr. Þorleifur
Ágústsson er verkefnisstjóri
Matís ohf. á Ísafirði. Útibúið
sinnir fyrst og fremst rann-
sóknum í þorskeldi. Þorleifur
er Akureyringur og að loknu
stúdentsprófi fór hann í líf-
fræði við Háskóla Íslands. Því
næst fór hann til Gautaborgar
þaðan sem hann lauk doktors-
prófi í lífeðlisfræði. Árið 2004
fluttist hann til Ísafjarðar og
hóf störf hjá Rannsóknastofn-
un fiskiðnaðarins og sinna
rannsóknum í þorskeldi. Áður
en hann fluttist til Ísafjarðar
vann hann hjá Íslenskri erfða-
greiningu og Rannsóknastofn-
un landbúnaðarins.

„Þegar ég kom hingað þá
var í rauninni ekki komið á
hreint hvað ég færi að gera.
Það þurfti að móta starfið og
sjá að hvaða rannsóknum við
ættum að einbeita okkur. Hrað-
frystihúsið – Gunnvör var
búið að vera í þorskeldi í tals-
verðan tíma þannig að hér var
gott að hefja rannsóknir. Ég
fékk frjálsar hendur með að
finna verkefni. Þá þurfti að
skoða þorskeldi frá grunni.
Hvað eru menn að gera og
hvar liggja vandamálin. Ég var
sannfærður um að við ættum
að fara í ljóslotustýringar.
Þetta var náttúrulega bölvað
bras til að byrja með, lítil að-
staða hér og engir peningar.
Aðkallandi vandamál í fisk-
eldi eru vandamál tengd fóðri
og fóðurkostnaði. En ég vildi
einbeita mér að því sem snýr
að mínu sérsviði og hvað við
getum gert fyrir vestan. Mér
fannst það liggja beinast við
að vinna með vöxtinn og kyn-
þroskann. Þorskurinn verður
kynþroska of smár og það þarf
að bremsa hann í kynþrosk-
anum. En ég hafði óbeina
reynslu af rannsóknum á vett-
vangi fiskeldis, hafði verið í
grunnrannsóknum í lífeðlis-
fræði er tengdust hormónum
og stjórn framleiðslu hormóna

hvort að ljósin séu að virka
þurfum við að fara út í kvíarn-
ar allan sólarhringinn. Í vetur
vorum við í kvíunum í heilan
sólarhring við mælingar í tíu
stiga frosti. Það fannst skotun-
um kalt en auðvitað passaði
ég mig að á að sinna þeim
hluta sýnatökunnar sem hægt
var að framkalla í lúkarnum.“

Umhverfis-Umhverfis-Umhverfis-Umhverfis-Umhverfis-
málin mikilvægmálin mikilvægmálin mikilvægmálin mikilvægmálin mikilvæg

„Það eru fleiri verkefni í
burðarliðnum og mikil áhersla
verður lögð á sjálfbærni,
velferð og umhverfisáhrif.
Allt tengist þetta saman. Það
er gríðarlega mikilvægt að
stundum þorskeldi í sátt við
umhverfið og við fylgjumst
það náið með umhverfisbreyt-
ingum að við fáum viðvörun
áður en vandamál skapast.
Mengun frá þorskeldi er t.d.
allt fóðrið sem fiskurinn étur
ekki og skíturinn sem safnast
upp fyrir neðan kvíarnar. Við
sendum inn umsókn í AVS-
sjóðinn, vandaða umsókn sem
ég tel vera mjög vel tímasetta
og mikilvæga en því miður
eru umhverfismálin ekki ofar-
lega á dagskrá hjá Íslending-
um og umsókninni var hafnað.
Með okkur var Johnson´s Sea-
farm í Skotlandi og Codfarm-
ers í Noregi hafa sýnt slíku
samstarfi mikinn áhuga sem
m.a. hefur leitt til þess að þeir
heimsóttu mig hingað vestur.
Þetta eru tvö stærstu fyrirtæk-
in í þorskeldi í heiminum og
þau reka sinn bisness útfrá
því að umhverfismálin séu í
lagi. Hérna segja menn að það
sé nóg pláss á Íslandi og
endalaust af fjörðum til að
vera með kvíar en það er bara
bull og vitleysa. Það er afar
mikilvægt að fylgjast með
umhverfisáhrifunum frá byrj-
un. En því miður hlaut verk-
efnið ekki brautargengi og sit-
ur stopp núna. Velferðamálin
eru annað. Ég sit í stóru Evr-
ópuverkefni sem snýr að vel-
ferð fiska og þessi málaflokk-
ur er orðinn gríðarlega mikil-
vægur. Fólk er miklu líklegra
til að vilja kaupa fisk úr eldi
þar sem velferð er hluti af
eldisferlinu og eldið í sátt við
umhverfi sitt. Það er þrennt
sem skiptir mestu máli í þorsk-
eldi í dag. Það eru umhverfis-
málin, tíminn sem tekur að
ala hann og fóðurkostnaður-
inn sem þarf að fara niður.“

Þorskeldi munÞorskeldi munÞorskeldi munÞorskeldi munÞorskeldi mun
margfaldastmargfaldastmargfaldastmargfaldastmargfaldast

„Það er hark að fá peninga í

rannsóknarverkefni og ekki
bara á Íslandi heldur á heims-
vísu. En vandamálið hér er
smæð sjóðanna en við getum
sótt peninga til Evrópusam-
bandsins en það eru ekki allir
sem hafa burði til að leggja út
í þá vinnu. Ef við höldum rétt
á spöðunum þá eru miklir
möguleikar í þorskeldi. Fram-
tíðarsýn þeirra hjá Codfarmers
er sú að vöxturinn verði gríð-
arlegur og þeir eru að veðja á
þorskinn. Ef við horfum á
þetta í samanburði við laxeld-
ið þá er verið að framleiða
kannski 10 til 20 þúsund tonn
af þorski í eldi, laxeldi Norð-
manna er á aðra milljón tonna.
Ég get trúað að þorskeldi Ís-
lendinga, Norðmanna og Skota
verði komið í 200 þúsund tonn
eftir tíu ár, þannig að við erum
ekki að slíta barnskónum, við
erum ekki komin í þá.“

Vestfirðir eruVestfirðir eruVestfirðir eruVestfirðir eruVestfirðir eru
rannsóknastofarannsóknastofarannsóknastofarannsóknastofarannsóknastofa

„Kosturinn við að vera hér,
þó það geti verið galli líka, er
nálægðin við iðnaðinn og gott
samstarf við fyrirtæki eins og
HG í Hnífsdal. AVS-sjóður-
inn er til dæmis stjórnað af
iðnaðinum og það getur sett
vísindamönnunum stólinn
fyrir dyrnar. Iðnaðurinn stýrir
rannsóknavinnunni og þeir
eru kannski ekki alltaf að átta
sig á hvað eru mikilvæg verk-
efni – hafa ekki forsendur til
þess á tímum þó svo að auð-
vitað viti þeir manna best
hvernig vöru þarf að skila á
markað. Í því sambandi bendi
ég á umhverfismálin sem
menn eru ekki að átta sig á
ennþá. En stóru eldisfyrirtæk-
in í Noregi og Skotlandi leggja
gríðarlega áherslu á umhverf-
ismálin og átta sig á markaðs-
legu mikilvægi þeirra. Það eru
kostir og gallar sem fylgja því
að stunda rannsóknir á norður-
hjara veraldar. Nálægðin við
kvíarnar og verkefnið sjálft er
mikill kostur en faglega getur
maður einangrast. Því er það
vítamínsprauta að fá heim-
sóknir vísindamanna eða fara
út á fundi og ráðstefnur. Ég
var vanur vinnu í rannsókna-
stofum en það má með sanni
segja að Vestfirðir séu rann-
sóknastofa. En ég er alveg
fullkomlega vissu um að það
sé afar mikilvægt að koma á
fót háskóla á Vestfjörðum og
það gæti verið rannsóknum
eins og þeim sem ég stunda
lyftistöng. Við erum með
ágætis byrjun, sem er Há-
skólasetrið en það þarf að
halda áfram og stofna há-
skóla.“            – smari@bb.is

og því oft unnið í samstarfi
við aðila í fiskeldi – einkum
laxeldi. En ég hef þennan líf-
eðlisfræðilega bakgrunn sem
gerir mér kleift að tengja sam-
an marga þætti er skipta máli
í lífsferli t.d. þorsks. Þetta var
hugmyndavinna til að byrja
með en hjólin fóru að snúast
um haustið 2004 þegar mér
var boðið að halda fyrirlestur
í Skotlandi um þorskeldis-
rannsóknir. Þar hitti ég menn
frá Háskólanum í Stirling sem
við erum í samstarfi við í dag.
Við fengum vilyrði frá Byggða-
stofnun um pening til að kaupa
sjókvíar og þeir í Stirling voru
í sambandi við ljósafyrirtæki
í Noregi. Þessir þrír aðilar eru
í samstarfi í dag með ljóslotu-
verkefnið.“

KynþroskinnKynþroskinnKynþroskinnKynþroskinnKynþroskinn
bremsaðurbremsaðurbremsaðurbremsaðurbremsaður

„Fljótlega fórum við í þá
vinnu að sækja um peninga til
Evrópusambandsins. Ég held
að fólk geri sér ekki grein fyrir
því hve mikil vinna liggur að
baki hverri krónu í rannsókna-
verkefnum. Umsóknin um
Evrópuverkefnið fékk gríðar-
lega góðar viðtökur og flaug í
gegn og við fengum styrk upp
á eina milljón evrur. Í kjölfarið
á Evrópupeningunum fengum
við styrki frá sjóðum hér inn-
anlands. Í sem stystu máli
snýst verkefnið um hvernig
við getum stytt eldistímann,
en fengið jafngóðan fisk. Það
gerum við fyrst og fremst með
því að bremsa kynþroskann.
Þá notar hann alla sína orku í
að vaxa en ekki að mynda
kynkirtla. Við erum að ljúka
fyrsta árinu og erum að skrifa
ársskýrsluna fyrir Evrópu-
sjóðinn. Niðurstaðan hér á Ís-
landi lofar mjög góðu. Okkur
er að takast að bremsa kyn-
þroskann og erum að sjá 25
prósent vaxtaraukningu sem
er mjög gott í svona litlum
fiski. Næsta ár er mjög mikil-
vægt. Ef við náum að bremsa
kynþroskann áfram þá getum
við jafnvel slátrað honum
næsta haust, einu ári fyrr en
venjulega. Ég er ekki að segja
að það sé alveg öruggt en lík-
urnar eru góðar og stytting
um hvern mánuð er mikil
framför.“

Fiskurinn gabbaðurFiskurinn gabbaðurFiskurinn gabbaðurFiskurinn gabbaðurFiskurinn gabbaður
„Í rauninni er fiskurinn

gabbaður með ljósum. Það er
ljósabúnaður í kvíunum og
fiskurinn upplifir ekki skamm-
degið og hægir ekki á vextin-
um yfir veturinn því hann
heldur að það sé sumar. Hann

upplifir hitabreytingar en
stýrihormónin sem stjórna
kynþroskaferlinu eru mun
næmari fyrir ljósi en hita og
er í því sambandi talað um
ljósið sem “zeitgeiber” – “ eins-
konar græna ljósið á götuvit-
anum”. Ljósin taka við af sól-
arljósinu þegar degi fer að
halla. Við erum líka að prófa
ljós á seiði og vita hvort við
getum innprentað þetta í þau
frá klaki. Það sem skiptir
mestu máli er samstarfið milli

þessara þriggja aðila sem eru
í verkefninu sem og við aðila
hér fyrir vestan. Eins og HG
sem sjá um kvíarnar fyrir okk-
ur og gefa fiskinum. Við höf-
um engin tök á að fara í kví-
arnar á hverjum degi. Næstu
skref hjá okkur er að byggja
landfastar kvíar í Súðavík. Þá
getum við komist í kvíarnar
án þess að vera með bát og
getum vaktað þær betur. Til
dæmis þegar við erum að meta
þau hormón sem segja okkur

Dr. Þorleifur Ágústsson verk-
efnisstjóri Matís ohf. á Ísafirði.

Raggagarður lokaður vegna framkvæmdaRaggagarður lokaður vegna framkvæmdaRaggagarður lokaður vegna framkvæmdaRaggagarður lokaður vegna framkvæmdaRaggagarður lokaður vegna framkvæmda
Raggagarður, fjölskyldugarður Vestfjarða í Súðavík, hefur verið lokaður frá því í maí vegna framkvæmda en vonir
standa til að hægt verði að opna hann aftur um miðjan þennan mánuð. Meðal annars er verið að lagfæra skemmd-
ir frá óveðrinu á Þorláksmessu og setja upp kastala sem fenginn var frá Lappset í Finnlandi. Öll vinnan er unnin í
sjálfboðavinnu. Fyrir stuttu buðu tíu félagar úr Rótarýklúbbi Ísafjarðar Raggagarði aðstoð sína. „Hraustir menn
tóku til hendinni við að lagfæra bönd og staura við garðinn, gera jarðvegsgirðingu í eitt hornið, festa bekki við
borð og einhverjir hjálpuðu Halldóri Þórissyni að setja saman kastalann“, segir Vilborg Arnarsdóttir, frumkvöðull
að uppbyggingu Raggagarðs. Að loknu vinnukvöldinu var sjálfboðaliðum boðið upp á kaffi og Boggu-kleinur.
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Díva opnar vefsíðuDíva opnar vefsíðuDíva opnar vefsíðuDíva opnar vefsíðuDíva opnar vefsíðu
Snyrtistofan Díva á Ísafirði hefur opnað vefsíðu á slóðinni diva.is. Kristrún Sif
Gunnarsdóttir, snyrtifræðingur og eigandi Dívu, segir að á síðunni megi finna
upplýsingar um allar meðferðir sem eru í boði á stofunni, verðskrá og ýmislegt
fleira. Mest um vert er þó nýtt pöntunarkerfi sem komið hefur verið upp á síðunni.
Þar geta viðskiptavinir sjálfir pantað sér tíma á netinu, sem kemur til með að spara
bæði tíma og fyrirhöfn. Kristrún segir að áfram verði þó að sjálfsögðu tekið á móti
pöntunum í gegnum síma fyrir þá sem vilja og hafa ekki aðgang að Internetinu.

Skiptir um eigendurSkiptir um eigendurSkiptir um eigendurSkiptir um eigendurSkiptir um eigendur
Bjarki Guðmundsson og Kristján Sigurðsson hafa keypt réttinga- og

sprautuverkstæði Bílaverkstæðis Ísafjarðar. Skrifað var undir kaupsamning
þann 1. júlí sl. Við eigendaskiptin fékk verkstæðið nýtt nafn og heitir það

nú BK bílasprautun og réttingar ehf. Að sögn Bjarka verður reksturinn
með svipuðum hætti og verið hefur hingað til. Bjarki og Kristján kaupa

verkstæðið af verktakafyrirtækinu Úlfari ehf. Úlfar ehf. hafði rekið
verkstæðið síðan í febrúar, en áður var það í eigu G7.

Atvinna
Bílstjóra vantar í útakstur. Getur byrjað

um næstu mánaðarmót.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma

450 5000.

Tvö Sjóís-met voru slegin
á aðalmóti Sjóstangaveiðifé-
lags Ísfirðinga sem haldið var
í Bolungarvík fyrir stuttu. Er-
lendur Guðjónsson veiddi ýsu
sem vóg 4,2 kg og Guðrún
Jóhannesdóttir marhnút sem
vóg 543 grömm. Keppendur
voru 27 talsins, 6 konur og 21
karl, frá sjö félögum. Alls
veiddust 5.324 fiskar sem
vógu samtals 9.139 kg eða
351,50 kg að meðaltali á veiði-
stöngina. Níu tegundir veidd-
ust; þorskur, ufsi, ýsa, karfi,
steinbítur, sandkoli, rauð-
spretta, lýsa og marhnútur.

Blönduð sveit frá Sjóak og
Sjósigl sigraði í sveitarkeppni
kvenna með 1.243 kg. Önnur
varð sveit frá Sjóak með 878
kg. Í karlaflokki sigraði sveit
frá Sjór með 1.509 kg. Í öðru
sæti varð sveit frá Sjósigl með
1.319 kg og í þriðja sæti
blönduð sveit frá Sjóak og
Sjóskip með 1.053 kg.

Í einstaklingskeppni kvenna
sigraði Guðrún Jóhannesdótt-
ir, Sjóak, með 602 kg. Í öðru
sæti varð Sigríður Rögnvalds-
dóttir, Sjósigl, með 369 kg og
í þriðja sæti Sigfríð Ó. Valdi-
marsdóttir, Sjóak, með 324

kg. Í einstaklingskeppni karla
sigraði Einar Kristinsson,
Sjór, með 592 kg. Í öðru sæti
varð Þórarinn Magnússon,
Sjósigl, með 566 kg og í þriðja
sæti Árni Halldórsson, Sjóak,
með 517 kg. Aflahæsti heima-
maðurinn varð Þórir Sveins-
son með 383 kg.

Aflahæsti skipstjórinn varð
Sigurður Hjartarson og áhöfn
hans á Sjófugli með 1.761 kg
eða 587 kg að meðaltali á
veiðistöngina. Í öðru sæti varð
Guðmundur Einarsson og
áhöfn hans á Ásdísi með 1.189
kg eða 396 kg að meðaltali á

veiðistöngina. Í þriðja sæti
varð Sigurður Hálfdánarson
og áhöfn hans á Snjólfi með
1.065 kg eða 332 kg að með-
altali á veiðistöngina.

Mótið er eitt af átta mótum
á vegum Sjól, Landssamtaka
sjóstangaveiðifélaga, þar sem
keppt er til Íslandsmeistara-
tignar í karla- og kvennaflokk-
um og var mótið það fimmta í
röðinni á árinu. Róið var frá
Bolungarvík á átta bátum að-
allega á veiðislóð undir Stiga-
hlíðinni, Deildinni, Ritnum og
Aðalvíkinni.

– thelma@bb.is

Tvö met slegin á sjóstanga-
veiðimótinu í Bolungarvík

Sportkafarar fundu flakið
af Kolbrúnu ÍS í Mjóafirði

Kafarar í Sportkafarafé-
lagi Íslands fundu fyrir

stuttu flak Kolbrúnar ÍS
sem sökk í Mjóafirði um

miðjan síðasta áratug.
Kafararnir voru í félags-

ferð á Vestfjörðum og
dvöldu í Reykjanesi. Har-

aldur Tryggvason, kafari á
Ísafirði, var með hópnum
þegar flakið fannst. Hann

segir þetta vera í þriðja
skiptið sem farið er í leið-
angur til að leita að skip-

inu. „Það fóru t.d. 20
manns í leiðangur til að

finna skipið um hvítasunn-
una í fyrra, án árangurs“,

segir Haraldur.  Þegar
báturinn sökk á sínum

tíma var björgunarleið-
angur sendur út til að ná

því af hafsbotni. Ekki vildi
þó betur til en svo að leið-

angurinn missti bátinn
aftur í sjóinn. Við það fór

skipið í rennu milli eyj-
anna á Mjóafirði og hvílir
nú á 10 til 20 metra dýpi.
Haraldur segir að þegar
hafi margir kafarar sett
sig í samband við sig og

lýst yfir áhuga á að koma
og kafa að flakinu. Hann
segir þó að þeir sem vilja

skoða flakið þurfi að hafa
hraðar hendur.

„Vegaframkvæmdirnar í
Mjóafirði valda því að

straumur í firðinum eykst
og við sjáum fram á að

straumurinn muni smátt
og smátt tæta skipið niður.

Nú þegar er farið að sjá á
flakinu straummegin og

það er eins og byrðingur-
inn sé orðinn sandblás-

inn.“ Rækjubáturinn Kol-
brún ÍS steytti á skeri við
Hrútey í Mjóafirði þann

11. apríl 1996. Tveir menn
voru um borð í bátnum og
var þeim bjargað um borð

í björgunarbátinn Daníel
Sigmundsson um tveimur

tímum eftir að báturinn
steytti á skerinu.

Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps lagði á sínum tíma

mikið kapp á að flak báts-
ins yrði fjarlægt úr Mjóa-

firði. Þetta segir Ágúst Kr.
Björnsson sem var sveitar-

stjóri Súðavíkurhrepps
þegar báturinn sökk.

Ágúst segir að strax við
strandið hafi sveitarstjórn-
in falið sér að vera sérstak-

lega á varðbergi vegna
bátsskaðans og fylgjast

með björgunaraðgerðum.
„Sveitarstjórnin hafði

áhyggjur af mengun og

olíuleka frá bátnum og
flakinu. Í framhaldinu fól
sveitarstjórn mér að hlut-

ast til við viðkomandi aðila
um að flakið yrði fjar-

lægt.“ Ágúst segist hafa
snúið sér að eigendum

bátsins, tryggingafélagi og
umhverfisráðuneyti, en

þar hafi hver bent á ann-
an. Því urðu tilraunir til að

fá flakið fært í burtu að
engu.

– tinna@bb.is

Stefni Kolbrúnar ÍS. Mynd: Torfi Agnarsson.
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Standa fyrir óhefðbundn-
asta íþróttamóti landsins

Evrópumeistaramótið í mýr-
arbolta verður haldið á Ísafirði
í fjórða sinn um verslunar-
mannahelgina. Mótinu hefur
vissulega vaxið fiskur um
hrygg undanfarin ár og hefur
það markað sér sess í ísfirsku
mannlífi. Framtakinu hefur
verið vel tekið af langflestum
bæjarbúum og nærsveitar-
mönnum, þó alltaf finnist ein-
hverjum agalegt að sjá full-
fríska menn á besta aldri velta
sér eins og svín upp úr drull-
unni, og það á hábjargræðis-
tíma. Bæjarins besta ákvað að
ræða við þrjá mestu drullu-
sokkana, þá Rúnar Óla Karls-
son, Jón Pál Hreinsson og Jó-
hann Bæring Gunnarsson.

Mótið haldið umMótið haldið umMótið haldið umMótið haldið umMótið haldið um
verslunarmannahelgiverslunarmannahelgiverslunarmannahelgiverslunarmannahelgiverslunarmannahelgi

Mótið hefur hingað til verið
haldið misseint í ágúst, yfir-
leitt en þó ekki alltaf í góðu
veðri. Aðspurðir um það hvers
vegna ákveðið var að flýta
mótinu og halda það um versl-
unarmannahelgi segja kapp-
arnir ástæðuna vera marg-
þætta.

„Þessi helgi er mesta ferða-
helgi ársins og talið er að 100
þúsund manns séu á ferðinni.
Við gerum okkur vonir um að
fá einhvern hluta þess fjölda“,
segir Jóhann Bæring. „Mótið
hefur líka stækkað það mikið
að við viljum hafa þann mögu-
leika að geta dreift keppninni
yfir á tvo daga reynist þörf á
því, en það fer að sjálfsögðu
allt eftir þátttöku. Svo eru ein-
faldlega meiri líkur á góðu
veðri á þessum tíma.“

Aðspurður samsinnir Jón
Páll því að vissulega sé sam-
keppni um ferðafólk mikil um
þessa helgi, en segist þó ekki
í nokkrum vafa um að það sé
pláss fyrir viðburð eins og
mýrarboltamót.

„Við höfum upp á svo margt
annað að bjóða en flestir aðrir
áfangastaðir. Fyrir það fyrsta
er þetta ekki útihátið. Þetta er
íþróttamót, þó ungmennafé-
lagsforkólfar fyrri tíma hefðu
eflaust sopið hveljur hefðu
þeir séð aðfarirnar. Umgjörðin
öll er vissulega mjög frjálsleg,
enda á hún að vera það. Til-
gangurinn er ekki að vinna.
Tilgangurinn er ekki einu
sinni að gera sitt besta. Til-
gangurinn er bara að vera með
og skemmta sér. En til að svala
keppnisþörf hinna alhörðustu
höfum við þó ákveðið að bjóða
uppá „úrvalsdeild“ þetta árið
þar sem þeir sem taka íþróttina
alvarlega geta spreytt sig.“

Rúnar Óli tekur undir þetta
og bætir við að Ísafjörður geti
verið hentugur áfangastaður

fyrir alla fjölskylduna, þó áhugi
fjölskyldumeðlima á svaðinu
geti verið mismikill.

„Það er náttúrlega svo mikið
annað hægt að gera í bænum,
og það er ekki eins og allt
bæjarlífið snúist um mýrar-
bolta, þó vissulega setji hann
mikinn svip á bæinn. Á meðan
mamma veltir sér upp úr drull-
unni getur pabbi til dæmis
farið með krakkana yfir í Holt
og tekið þátt í sandkastala-
keppninni.

En þessi tímasetning er ekki
grafin í stein og ef það af ein-
hverjum ástæðum leggst illa í
fólk að halda keppnina um
verslunarmannahelgi, þá bara
færum við hana.“

Meiri þátttakaMeiri þátttakaMeiri þátttakaMeiri þátttakaMeiri þátttaka
en búist var viðen búist var viðen búist var viðen búist var viðen búist var við

Nú var þátttaka síðasta árs
jafnvel meiri en óraunsæjustu
menn gátu gert sér í hugar-
lund. Um 260 manns tóku
þátt, auk fjölda áhorfenda, og
var á grensunni að umgjörð
mótsins héldi utan um herleg-
heitin.

„Allt saman tókst þetta gríð-
arlega vel, ekki misskilja mig,
en það hefðu ekki mátt vera
mikið fleiri miðað við þá um-
gjörð sem við höfðum skap-
að“, segir Jóhann Bæring. „Í
skíðaskálanum í Tungudal var
haldin fjölmennasta lokahátíð
sem haldin hefur verið í hús-
inu, og ég fullyrði að það verð-
ur aldrei nokkurn tímann hald-
inn þar stærri veisla.“

Jón Páll segir að þess vegna
séu mótshaldarar að þreifa fyr-
ir sér með annað húsnæði und-
ir lokahófið.

„Það hafa verið þreifingar á
húsráðendum i Edinborgar-
húsinu á Ísafirði, þó þau mál
séu ekki enn komin á hreint.“

Vantar alltaf fólkVantar alltaf fólkVantar alltaf fólkVantar alltaf fólkVantar alltaf fólk
með góðar hugmyndirmeð góðar hugmyndirmeð góðar hugmyndirmeð góðar hugmyndirmeð góðar hugmyndir

Jóhann Bæring segir að þó
ýmislegt verði í boði fyrir kepp-
endur mótsins þessa helgi, þá
sé mótið sjálft númer eitt, tvö
og þrjú.

„Hugmyndin er líka að geta
boðið upp á ýmislegt annað
en mýrarknattspyrnu á móts-
svæðinu, svo menn kólni ekki
of mikið niður á milli leikja.
Uppi eru hugmyndir um alls
kyns mýrarþrautir, eins og
teygjutog sem virkar þannig
að menn arka fram drullu-
svaðið með flagg í hendi og
stóra teygju utan um sig miðj-
an og reyna að reka flaggið
niður eins fjarri rásmarki og
mögulegt er. Svoleiðis myndi
gera umgjörðina enn skemmti-
legri og tryggja að engum leið-

ist þó mótshald dragist á lang-
inn.

Þessi hugmynd er að sjálf-
sögðu fengin að láni frá út-
löndum, eins og mýrarknatt-
spyrnan sjálf. Það skal ég
fyrstur manna viðurkenna.“

Jón Páll segir að þessi hug-
mynd sé komin frá fólki úr
bænum sem tók þátt í leikum
í Þýskalandi. Hann lýsir eftir
fleiri hugmyndum.

„Ég vil endilega biðja þá
sem luma á fleiri svona hug-
myndum, eða einhverjum öðr-
um sem gætu orðið mótinu til
framdráttar, að gefa sig fram
við okkur. Best væri náttúr-
lega að það mætti á aðalfund
Mýrarboltafélags Íslands og
gerðust gildir meðlimir. Okk-
ur vantar alltaf fleira gott fólk,
þó þeir tuttugu stofnfélagar
sem við höfum hafi vissulega
skilað sínu.“

StuðbærinnStuðbærinnStuðbærinnStuðbærinnStuðbærinn
Ísafjörður kom-Ísafjörður kom-Ísafjörður kom-Ísafjörður kom-Ísafjörður kom-

inn á kortiðinn á kortiðinn á kortiðinn á kortiðinn á kortið

Rúnar Óli segir að almennt
séð hafi mótshaldið og allt
sem því fylgir lagst mjög vel í
bæjarbúa.

„Hugmyndin með mótinu
er fyrst og fremst sú að hafa
gaman og höfum við allir
skemmt okkur konunglega

fram að þessu. Afleiðingarnar
fyrir samfélagið eru síðan
margvíslegar. Mótið dregur
fjölmarga gesti til bæjarins,
þó varla einhverjar þúsundir,
en það sem mér finnst skipta
ekki minna máli er að mótið
er einn þessara öðruvísi við-
burða, ásamt til að mynda
Fossavatnsgöngunni, Óshlíð-
arhlaupinu, Skíðavikunni og
að sjálfsögðu Aldrei fór ég
suður, sem eru að koma Ísa-
firði á kortið sem stuðbæ. Mér
finnst það gríðarlega mikil-
vægt að Ísafjörður verði
þekktur sem bærinn sem
stendur að svona sérstökum
atburðum. Það geta allir haldið
hátíðir og það geta allir haldið
íþróttamót, en ég held að fram
að þessu hafi fáir ef nokkrir
verið jafn frumlegir og Ísfirð-
ingar.

Persónulega finnst mér nei-
kvæðar afleiðingar mótsins
ekki nokkrar og allir sem hafa
komið að máli við mig hafa
borið mikið lof á mýrarbolt-
ann. Það eina neikvæða sem
maður hefur heyrt er eitthvað
í gegnum þriðja eða fjórða
aðila. Aldrei segir neinn neitt
við okkur. Kvartanirnar skilst
mér að snúi aðallega að frá-
gangi á mótssvæði og öðru
slíku. Að sjálfsögðu má alltaf
reyna að gera betur í þeim
efnum, en það væri þægilegra

ef fólk kæmi með sínar at-
hugasemdir beint til okkar.“

Skemmtileg tilboðSkemmtileg tilboðSkemmtileg tilboðSkemmtileg tilboðSkemmtileg tilboð
fyrir þátttakendurfyrir þátttakendurfyrir þátttakendurfyrir þátttakendurfyrir þátttakendur

Jón Páll segir að það sé mik-
ilvægt að vel sé tekið á móti
gestum mótsins og að þeim
finnist þeir boðnir velkomnir
til bæjarins.

„Þannig höfum við biðlað
til fyrirtækja í miðbænum að
setja í gang einhver skemmti-
leg tilboð. Þau væru þá kann-
ski frekar ætluð til að vekja
meiri athygli á mótinu, heldur
en að keppendur geti sparað
eitthvað stórkostlega. Til
dæmis væri hægt að gefa þeim
sem hafa mýrarboltabandið
um höndina afslátt af regn-
hlífum ef það færi að rigna,
eða eitthvað í þá veruna.

Þetta snýst ekki um að vera
að gefa peninga, heldur að
sýna lit.“

Fagna framgangiFagna framgangiFagna framgangiFagna framgangiFagna framgangi
íþróttarinnaríþróttarinnaríþróttarinnaríþróttarinnaríþróttarinnar

Mýrarbolti var gjörsamlega
ókunn íþróttagrein á Íslandi
fyrir nokkrum árum, en hefur
nú verið komið á kortið af
Mýrarboltafélagi Íslands.
Íþróttagreinin hefur náð mikl-
um vinsældum og nú síðast

heyrðist af mýrarboltamóti
sem haldið var á Selfossi.

„Við fögnum að sjálfsögðu
allri útbreiðslu íþróttarinnar
og teljum það af hinu góða
þegar menn taka leik annars
staðar á landinu“, segir Jóhann
Bæring. „Mér finnst samt að
hafa hefði átt samráð við Mýr-
arboltafélag Íslands, sem er
eina löglega samband íþróttar-
innar hér á landi. Það er mik-
ilvægt að menn spili íþróttina
á réttan hátt. Við viljum ekki
að neinn meiði sig.“

„Mér finnst líka svolítið
leiðinlegt ef menn geta ekki
bara reynt að vera frumlegir
sjálfir“, segir Rúnar Óli. „Og
þá er ég ekkert endilega bara
að tala um þetta mýrarbolta-
mót á Selfossi. Til dæmis frétt-
ist í fyrra af hátíð sem haldin
var á Akureyri og hét „Heldur
fer ég norður“. Svoleiðis finnst
mér bara plebbaskapur. Kann-
ski er ég ekki að fatta grínið,
en þetta er þá grín sem ég vil
ekki fatta.“

„Þetta er eins og ef einhverj-
ir aðrir bæir færu að halda
þjóðhátíð um verslunarmanna-
helgi“, segir Jóhann Bæring.
„Það er bara ein þjóðhátíð um
verslunarmannahelgi, og hún
er í Vestmannaeyjum. Á sama
hátt er bara eitt meistaramót í
mýrarknattspyrnu, og það er
á Ísafirði.“

Forsvarsmenn Evrópumeistaramótsins í mýrarbolta sem haldið verður á Ísafirði um verslunar-
mannahelgina. F.v. Jóhann Bæring Gunnarsson, Jón Páll Hreinsson og Rúnar Óli Karlsson.
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Mannlífið

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Blogg Hlyns Þórs MagnússonarBlogg Hlyns Þórs MagnússonarBlogg Hlyns Þórs MagnússonarBlogg Hlyns Þórs MagnússonarBlogg Hlyns Þórs Magnússonar
http://maple123.blog.is/blog/maple123/http://maple123.blog.is/blog/maple123/http://maple123.blog.is/blog/maple123/http://maple123.blog.is/blog/maple123/http://maple123.blog.is/blog/maple123/

„Hann mætti alveg fara að rigna. Veðrið er að sönnu gött ef litið er á einn dag í einu en
skelfing er þetta slæmt til lengdar. Eina bótin að þetta er almennt, eins og bóndi í Kjósinni

sagði á sínum tíma þegar hann varð heylaus. Í morgun rölti ég niður að fuglaskoðun-
arskýlinu við Langavatn. Snuddaði á leiðinni og var hálftíma og eina mínútu í ferðinni.

Þangað liggur göngustígur sem minnir á kúagötu nema engar kúadellur.“

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1996, ekinn 180 þús. km. Sjálf-
skiptur, sumar- og vetrardekk.
Uppl. í síma 898 8646.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Íbúðin leigist með
öllum húsbúnaði og er laus nú
þegar. Uppl. í síma 690 7172.

Til leigu er 3ja herb. 90m² íbúð
í Seljahverfi í Reykjavík með
sér inngangi í rólegri einbýlis-
húsagötu. Íbúðin hentar eink-
um vel fyrir tvo vini/vinkonur
sem vilja leigja saman og eru
að fara að stunda nám í Reykja-
vík. Uppl. gefa Einar í síma 862
4140 og Guðrún í síma 821
4312.

Til sölu er lítið notuð Canon
EOS 20 myndavél (Body). Selst
á góðu verði. Upplýsingar í síma
892 5362.

Falleg, vel skipulögð og björt
2ja herb. íbúð er til leigu á eyr-
inni frá byrjun sept. Stórar sval-
ir, ísskápur, svefnsófi og fleiri
húsgögn geta fylgt. Uppl. í síma
867 6657.

Til sölu er Bens húsbíll árg. 79.
Þarfnast viðgerðar. Uppl. í síma
456 4299 og 897 2562.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Óska eftir ódýru sjónvarpi eða
gefins. Uppl. í síma 844 0167.

Til sölu er Toyota Corolla árg.
94, ekin 195 þús. km. Á sama
stað óskast ódýrt götuhjól fyrir
fullvaxta karlmann. Uppl. í síma
693 3916.

Til leigu er lítið einbýlishús á
Ísafirði með einhverjum hús-
gögnum. Aðeins reyklausir
leigjendur koma til greina.
Uppl. í síma 844 8455.

Alls svöruðu 551.Alls svöruðu 551.Alls svöruðu 551.Alls svöruðu 551.Alls svöruðu 551.
Já sögðu 202 eða 37%Já sögðu 202 eða 37%Já sögðu 202 eða 37%Já sögðu 202 eða 37%Já sögðu 202 eða 37%

Nei sögðu 289 eða 52%Nei sögðu 289 eða 52%Nei sögðu 289 eða 52%Nei sögðu 289 eða 52%Nei sögðu 289 eða 52%
Veit ekki sögðu 60 eða 11%Veit ekki sögðu 60 eða 11%Veit ekki sögðu 60 eða 11%Veit ekki sögðu 60 eða 11%Veit ekki sögðu 60 eða 11%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Telur þú líklegt að byggðTelur þú líklegt að byggðTelur þú líklegt að byggðTelur þú líklegt að byggðTelur þú líklegt að byggð
verði olíuhreinsistöð áverði olíuhreinsistöð áverði olíuhreinsistöð áverði olíuhreinsistöð áverði olíuhreinsistöð á

Vestfjörðum?Vestfjörðum?Vestfjörðum?Vestfjörðum?Vestfjörðum?

Anna Jónasdóttir, Urðar-
vegi 11 á Ísafirði er áttræð

í dag, fimmtudaginn 19.
júlí. Að auki áttu Anna og
eiginmaður hennar. Svein-

björn Veturliðason, 40 ára
brúðkaupsafmæli í desem-

ber síðastliðnum.

Fjöllin og náttúrufeg-
urðin heillar ferðamenn

Ferðamenn sækja Vestfirði í síauknum
mæli, erlendir sem innlendir. En hvað er

það sem dregur þá vestur? Blaðamaður
Bæjarins besta kíkti við á tjaldsvæði Ísfirð-
inga í Tungudal á dögunum og spjallaði við
nokkra ferðalanga. Náttúrufegurðin var það

sem heillaði þá mest við ferðalagið um
fjórðunginn en þó spilaði góða veðrið, sem

Vestfirðingar hafa notið í sumar, einnig
stóra rullu við valið á áfangastaðnum.

Sonja Hansen, Ásta Bjarney Elíasdóttir og Bragi Þór Bjarnason.

Gísli Karlsson og Hulda Ósk Traustadóttir.

Marínó Már Magnússon og Sonja Kristín Sverrisdóttir.

upp úr í ferðinni?
„Látrabjarg og Rauðisandur

stendur nú upp úr hjá mér“,
segir Guðni.

„Og það að sjá þessu fallegu
fjallasýn á leiðinni. Það er bara
eitt stórt ævintýri“, segir An-
ita.

„Já ég er sammála því. Að
horfa ofan í firðina er við
keyrðum niður fjöllin var stór-
kostleg upplifun.

„Við erum ekki vön því að
hafa fjöllin svona nálægt enda
er Esjan í hæfilegri fjarlægð
þar sem við búum“, segir Þór.

– Lýkur ferðinni ykkar á
Ísafirði?

„Nei það er aldrei að vita,
það er nú svolítið óráðið. Við
tímum eiginlega ekki að fara“,
segir Helen.

Ferðalangarnir segjast þurfa
að vera komin á Eyjafjörð að
veiða þorsk á sjóstöng á
sunnudag, en segjast þó ætla
að halda sig innan þeirra
marka sem sjávarútvegsráð-
herra hafi sett.

SérstaklegaSérstaklegaSérstaklegaSérstaklegaSérstaklega
hrifin af Ísafirðihrifin af Ísafirðihrifin af Ísafirðihrifin af Ísafirðihrifin af Ísafirði

Marinó Már Magnússon var
að heimsækja Vestfirði í fyrsta
sinn en Sonja Kristín Sverris-
dóttir hafði komið nokkrum
sinnum áður.

– Hvernig líst ykkur á Vest-
firði?

„Ofsalega vel og við erum
sérstaklega hrifin af Ísafirði.
Það er ofsalega fallegur bær
með fallegum húsum og það
er gaman að sjá hve mikil upp-
bygging er í gangi. Við erum
algerlega dolfallin yfir bæn-
um“, segir Sonja.

„Það er líka mjög snyrtilegt
hérna“, skýtur Marinó Már að.

„Ekki skemmir fyrir að við
erum búin að vera mjög hepp-
in með veður“, segir Sonja.

– Eru þið búin að ferðast
víða um Vestfirði?

NáttúrufegurðinNáttúrufegurðinNáttúrufegurðinNáttúrufegurðinNáttúrufegurðin
og Veðurstofanog Veðurstofanog Veðurstofanog Veðurstofanog Veðurstofan
dró þau vesturdró þau vesturdró þau vesturdró þau vesturdró þau vestur

Hjónakornin Helen Knúts-
dóttir og Guðni Sigurðsson
og Anita Knutsdóttir og Þór
Steinarsson frá Reykjavík
voru búin að heimsækja alla
firðina í fjórðungnum er
blaðamaður hitti þau þar sem
þau nutu veðurblíðunnar í
Tungudal við hlið golfvallar-
ins.

– Er þetta í fyrsta sinn sem
þið heimsækið Vestfirði?

„Nei, nei við höfum komið
nokkrum sinnum, allavega
þrisvar eða fjórum sinnum“,
segir Anita.

„Þetta er í annað sinn sem
við komum“, segir Helen.

Er blaðamaður spurði um
ástæðuna fyrir því að Vest-
firðir urðu fyrir valinu svör-
uðu þau að það sé fallegt
landslag og náttúrufegurðin
ásamt Veðurstofunni.

„Við áttum eftir að sjá Látra-
bjargið og Rauðasand og það
tókst nú í þetta sinn“, segir
Þór.

„Já nú erum við búin að
taka alla firðina. Okkur er búið
að finnast þetta æðislegt“,
segir Anita.

„Við byrjuðum á Tálkna-
firði og gistum á tjaldsvæðinu
þar og vorum rosalega ánægð
með það. Tjaldsvæðið hér á
Ísafirði er líka fínt nema það
vantar fleiri klósett. En það er
afskaplega fallegt hérna“,
segir Helen.

„Svo er líka mjög gott
ástand á golfvellinum hérna
en ég tók einn hring í dag“,
segir Þór.

„Það er alveg extra plús að
vera með golfvöll við hliðina
á tjaldsvæðinu enda ákváðum
við að vera alveg við hliðina á
vellinum“, segir Anita.

– Hvað er það sem stendur

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Bryndís Ásta Birgisdóttir á Suðureyri

Matarmikil og góð súpa
Sjávarfengi er í fyrirrúmi í

uppskrift sælkera vikunnar að
þessu sinni. Hún býður les-
endum blaðsins upp á skel-
fisksúpu sem hún segir vera
matarmikla og góða súpu. Í
súpunni er að finna humar eða
krabbakjöt, rækjur og hörpu-
skel. Bryndís Ásta mælir með
að borið sé fram gott brauð
með súpunni, hvort sem það
er heima bakað eða fengið úr
okkar góðu bakaríum eins og
hún segir. Í eftirrétt er það
uppihald dótturinnar, Þórunn-
ar Birnu, sem er súkkulaðimús
en hún sér um að þeyta allt
sem þeyta þarf.

Skelfisksúpa
Fyrir 6
1 l vatn
1 dl hvítvín
1/3 lítill blaðlaukur, græni
hlutinn
1 stk. gulrót
1 msk. tómatmauk
1 stk. sellerí
1 stk. hvítlauksgeiri
1 ½ tsk. karrý
2 stk. fiskiteningar
4 stk. súputeningar
1 peli rjómi
1 dós kókosmjólk (4 dl)
salt og pipar

Smjörbolla
50g smjörlíki
50 g hveiti

Fiskur
100 g skelflettur humar eða
krabbakjöt
100 g rækjur
100 g hörpuskel

Grófsaxið grænmetið og

steikið í olíu ásamt karrýinu
og tómatmauki. Bætið í vatni
og hvítvíni ásamt teningum
og hvítlauk. Látið sjóða í 15
mín. Sigtið og bakið upp með
smjörlíki og hveiti. Bætið
kókosmjólkinni í og bragð-
bætið með salti og pipar. Setj-
ið rjómann í ásamt skelfiskin-
um. Látið sjóða í 2-3 mín.
Berið fram strax þannig að
skelfiskurinn ofsjóði ekki í
súpunni.

Hægt er að gera grunninn
af súpunni áður og geyma,
þannig að bara eigi eftir að
setja út í rjóma og fiskinn.
Einnig má setja magn af fiski
eftir smekk og því sem til er
hverju sinni.

Súkkulaðimús
Fyrir 6
100 g suðusúkkulaði 70%
100 g suðusúkkulaði 56%
5 stk. eggjarauður
50 g sykur
1 peli rjómi
5 stk. eggjahvítur
30 g vanillusykur

Bræðið súkkulaðið í vatns-
baði og látið kólna aðeins.
Þeytið rjómann. Þeytið eggja-
hvíturnar með vanillusykrin-
um þar til þær eru stífar. Þeytið
saman eggjarauður og sykur
þar til það er létt og ljóst.
Hrærið eggjarauðunum út í
súkkulaðið með þeytara. Síð-
an er rjómanum blandað sam-
an við með sleikju og síðast
eggjahvítublöndunni. Látið
stífna í kæli.

Ég skora á Erlu Eðvarðs-
dóttur og Snorra Sturluson á
Suðureyri.

 Fyrir aftan sitja Anita Knútsdóttir og Þór Steinarsson, en Helen Knútsdóttir og Guðni Sigurðsson eru fyrir framan.

„Já við erum búin að fara til
Patreksfjarðar, Bíldudals,
Þingeyrar, Flateyrar, Bolung-
arvíkur og Ísafjarðar“, segir
Sonja.

„Við komum með ferjunni
Baldri“, segir Marinó Már.

– Hvað er það sem dregur
ykkur til Vestfjarða?

„Okkur langaði til að skoða
Vestfirði. Við höfum ferðast
mikið um landið en Vestfirðir
hafa alltaf verið svolítið sér
kapituli sem maður verður að
taka út af fyrir sig. Við sáum
að veðurspáin var góð og
ákváðum skella okkur“, segir
Sonja.

– Hvað er eftirminnilegast
úr ferðinni?

„Arnarfjörðurinn var æðis-
legur“, segir Marínó.

„Fjöllin og veðrið, þetta er
búin að vera yndisleg ferð í
alla staði. Við munum tví-
mælalaust heimsækja Vest-

firði aftur“, segir Sonja.
Er blaðamaður hitti Sonju

og Marínó voru þau að njóta
síðasta dagsins hér vestra í
blíðskaparveðri en daginn
eftir héldu þau suður á leið en
þau eru búsett í Keflavík.

Hvítar strendurHvítar strendurHvítar strendurHvítar strendurHvítar strendur
og landslagiðog landslagiðog landslagiðog landslagiðog landslagið

eftirminnilegasteftirminnilegasteftirminnilegasteftirminnilegasteftirminnilegast

Sonja Hansen, Ásta Bjarney
Elíasdóttir og Bragi Þór Bjarna-
son segjast hafa verið búin að
ákveða að fara í sumarfrí um
Vestfirði og orðið afar heppin
með veður.

„Við ákváðum að skoða
okkur um á Vestfjörðum. Það
eru fjöllin og náttúran sem
dregur okkur hingað“, segir
Ásta Bjarney.

– Eru þið búin að fara víða

um Vestfirði?
„Við vorum á Tálknafirði í

þrjár nætur og fórum þaðan
að skoða Selársdalinn. Við
munum svo fara frá Ísafirði til
Þingeyrar og Flateyrar og
skoða okkur betur um á öðrum
stöðum“, segir Ásta Bjarney.

– Er eitthvað sem stendur
upp úr í ferðinni?

„Svakalegt landslagið er
það sem stendur upp úr.
Sérstaklega þegar við sáum
niður í Selársdalinn, það var
alveg ofboðslega fallegt. Og
svo að sjá hvítar strendur, það
var mjög gaman.“

– Má búast við ykkur aftur
á Vestfirði seinna meir?

„Já. já það er mjög líklegt.
En ekki þessa leiðina samt
þar sem vegirnir voru nú ekk-
ert til að hrópa húrra fyrir. En
landslagið bætir upp fyrir það,
og það væri gaman að skoða
okkur meira um.“

– Hvenær lýkur ferðinni
ykkar?

„Það er nú frekar óráðið.
Við þurfum að vera komin
aftur til Reykjavíkur um 18.
júlí svo við látum það bara
ráðast og það fer líka svolítið
eftir veðrinu.“

Látrabjargið rosalegtLátrabjargið rosalegtLátrabjargið rosalegtLátrabjargið rosalegtLátrabjargið rosalegt

Gísli Karlsson og Hulda
Ósk Traustadóttir voru að
pakka saman tjaldi sínu og á
leiðinni heim til Reykjavíkur
þegar blaðamaður rakst á þau
á tjaldsvæðinu.

– Er þetta fyrsta skiptið sem
þið heimsækið Vestfirði?

„Þetta er í fyrsta sinn hjá
mér“, segir Gísli.

„Ég hef komið hingað nokkr-
um sinnum áður þegar ég var
yngri“, segir Hulda.

– Hvað er það sem dregur
ykkur hingað?

„Við vorum á Patreksfirði
og á Tálknafirði að skoða
ferðamannastaðina þar, eins
og Látrabjarg og Rauðasand.
Svo ákváðum að taka hring
inn á Ísafjörð og slappa þar af
áður en við færum heim.“

– Er eitthvað sem stendur
upp úr í ferðinni?

„Látrabjargið stendur upp
úr hjá mér, það var rosalegt
að sjá það“, segir Gísli og
Hulda tekur undir það með
honum.

„Það er líka svo fallegt
hérna og gaman að koma hing-
að“, segir Hulda.

Er blaðamaður skildi við
Gísla og Huldu sneru þau sér
strax aftur að því að pakka
saman enda komið að leiðar-
lokum í sex daga ferð þeirra
um Vestfirði.

– thelma@bb.isMikill fjöldi ferðamanna hefur áð í Tungudal í sumar.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Sunnanátt, skýjað og rigning með
köflum vestantil, en annars bjart með köflum. Hiti 10-

16 stig. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Sunnanátt, skýjað og
rigning með köflum norðan- og vestantil, en annars
bjart með köflum. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Austlæg átt,

væta norðaustanlands en annars skýjað með köflum.
Hiti 8-15 stig, hlýjast suðvestantil.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðSigurlaug Margrét leikur listir sínarSigurlaug Margrét leikur listir sínarSigurlaug Margrét leikur listir sínarSigurlaug Margrét leikur listir sínarSigurlaug Margrét leikur listir sínar
Á morgun mun matgæðingurinn Sigurlaug Margrét Jónasdóttir, útvarpskona leika listir
sínar í eldhúsi Kaffi Edinborgar á Ísafirði. Silla er löngu orðin landsþekkt fyrir lagni sína
við matargerðina og þetta kvöld mun hún tæla fram nokkra ítalska rétti. Kvöldið
verður allt með ítölsku þema, fjórréttað og komast aðeins að þeir sem panta borð fyrir
hádegi í dag, fimmtudag, enda undirbúningurinn ærinn. Á laugardag verða síðan tón-
leikar á Kaffi Edinborg þar sem norðan piltarnir í Ljótu hálfvitunum skemmta gestum
staðarins. Sem sagt: Líf og fjör og mikill matur framundan í Edinborg.
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Einar
Oddur
látinn
Einar Oddur Kristjáns-

son, alþingismaður, varð
bráðkvaddur um hádeg-
isbil á laugardag er hann
var í fjallgöngu á Kald-
bak á Vestfjörðum ásamt
hópi fólks. Einar Oddur
var 64. ára að aldri. Einar
Oddur Kristjánsson var
meðal helstu forystu-
manna í íslensku samfé-
lagi undanfarin tuttugu
ár. Það eru engar ýkjur
að segja hann áhrifamest-
an þeirra þingmanna sem
aldrei hafa setið í ríkis-
stjórn. Hann var kjörinn
á þing fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn árið 1995 og sat
á þingi til dauðadags,
fyrst fyrir Vestfjarðakjör-
dæmi en fyrir Norðvest-
urkjördæmi frá árinu 2003.

Einar Oddur steig fram
sem forystumaður í ís-
lensku þjóðlífi þegar
hann var skipaður for-
maður efnahagsnefndar
ríkisstjórnar Þorsteins
Pálssonar árið 1988 -
áður hafði skeleggur mál-
flutningur fiskverkand-
ans og útgerðarmannsins
á Flateyri um verðbólg-
una og efnahagsmál vak-
ið þjóðarathygli.

Einar Oddur var for-
maður Vinnuveitenda-
samband Íslands á árun-
um 1989-1992. Hann var
einn þeirra alþingismanna
sem mesta athygli vakti í
almennri umræðu. Hann
gegndi fjölmörgum trún-
aðarstörfum fyrir þing-
flokk sinn og Sjálfstæðis-
flokkinn allan. Hann var
jafnan sjálfum sér sam-
kvæmur og sterkur tals-
maður Sjálfstæðisflokks-
ins og atvinnulífsins.

Eftirlifandi eiginkona
Einars Odds er Sigrún
Gerða Gísladóttir hjúkr-
unarfræðingur. Þau eiga
þrjú uppkomin börn.

Einar Oddur
Kristjánsson.

Ákveðið hefur verið að flýta
vegaframkvæmdum á Vest-
fjörðum á árunum 2008-2010.
Er þetta hluti af boðuðum mót-
vægisaðgerðum ríkisstjórnar-
innar vegna niðurskurðar í
þorskaflaheimildum. „Með
þessum aðgerðum verður
komið á nútímalegu vegasam-
bandi milli suðursvæðis Vest-

fjarða og Reykjavíkur árið
2010 nema á veginum um
Vattarfjörð og Kjálkafjarðar
sem fara þarf í umhverfismat“,
segir Kristján Möller sam-
gönguráðherra.

„Þá verður gerð Arnarfjarð-
arganga flýtt þannig að þeim
verði lokið á árinu 2012, gangi
allt eftir. Mikilvægi þeirra er

mikið, en Hrafnseyrarheiðin
með sinni 520 metra hæð er
oft ófær eins og flestir vita. Þá
verður Strandavegi milli Hólma-
víkur og Drangsness lokið að
mestu á árinu 2009. Að auki
má minnast á Óshlíðargöngin.
Hingað til hefur ætlunin verið
að ljúka þeim sumarið 2010,
en við ætlum að skoða hvort

gerlegt sé að klára þau eilítið
fyrr.“

„Við erum að flýta fram-
kvæmdum fyrir 6,5 milljarða
á landinu öllu á þessu tímabili
og ég tek það skýrt fram að
við erum ekki að skera niður
neinar framkvæmdir í staðinn.
Í mörgum tilfellum er nánast
hægt að tala um byltingu í

samgöngum og ljóst að þetta
skiptir mörg svæði miklu máli.
Þetta úrspil ríkisstjórnarinnar
er fyrsti liður í boðunum mót-
vægisaðgerðum og í takt við
það sem talað er um í stjórn-
arsáttmálanum. Fleiri aðgerðir
eiga eftir að koma fram“, segir
Kristján Möller samgöngu-
ráðherra.      – halfdan@bb.is

Göng milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar tilbúin 2012

Hanse Explorer er svo sannarlega glæsilegt skip.

Lúxussnekkjan Hanse Ex-
plorer kom til Ísafjarðar í síð-
ustu viku en hún siglir undir
fána St. Johns í Nýfundna-
landi. Er þetta í fyrsta sinn
sem skipið heimsækir Ísland.
Eigandi hennar er þjóðverjinn
Harren Partner, sem á flutn-
ingaskipafyrirtæki í heima-
landi sínu, en hann siglir á
skipinu með viðskiptavini og
gesti sína.

Óhætt er að segja að Hanse
Explorer sé glæsilegt skip en
það er 48 metra langt og eru
öll hugsanleg þægindi innan-
borðs. 17 manna áhöfn og 7
farþegar eru um borð. Að sögn
Guðmunds M. Kristjánssonar,
hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar,
fór snekkjan inn í Vigur og tók
síðan stefnuna til Keflavíkur.
Hanse Explorer var vænt-
anlegt aftur til Ísafjarðar í dag.

Glæsileg lúxus-
snekkja á Ísafirði

Hart var barist á Stóra púkamótinu sem haldið var á Torfnesvelli á Ísafirði um síðustu helgi.. Oft á tíðum máttu menn hafa sig allan við að verja sig
og sitt dýrmætasta fyrir föstum skotum andstæðinga sinna.. Um sextíu kempur sem tengst hafa ísfirskri knattspyrnu í gegnum tíðina mættust á mót-
inu. Að sögn Jóhanns K. Torfasonar, eins af skipuleggjendum mótsins og fyrrum landsliðsmanns, tókst mótið vel í alla staði. Ljósm: Sigurjón J. Sigurðsson.


