
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

Fimmtudagur 9. ágúst 2007 · 32. tbl. · 24. árg.

– rætt við Jónu Benediktsdóttur um bæjar-
pólitík, friðarmál, skólamál og starfslok
hennar í Grunnskólanum. Sjá miðopnu.

Vill breyta um
aðferðir séu

þær gömlu
ekki að virka

Vill breyta um
aðferðir séu

þær gömlu
ekki að virka

Eðlilegt að sveitarfélögin fái hlut-
deild í fjármagnstekjuskattinum
Halldór Halldórsson, bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar og for-
maður Sambands íslenskra
sveitarfélaga, segir það vera
eðlilegt að sveitarfélögin fái
hlutdeild í fjármagnstekju-
skattinum. „Þetta hefur verið
ásteytingarsteinn lengi og lítið
þokast en við erum ekkert
hætt“, segir Halldór. Haft var
eftir Árna Mathiesen fjármála-
ráðherra á visir.is að það væru
engin áform uppi um að sveit-
arfélögin fengu hlutdeild í
fjármagnstekjuskattinum og
sagði hann hugmyndina vera
fráleita. Halldór segir útsvarið
vera mikilvægustu tekjulind
sveitarfélaganna, en ekkert út-

svar er borgað af fjármagns-
tekjuskatti.

„Útsvarið hefur rýrnað. Ár-
ið 2005 voru 2.200 einstakl-
ingar sem borguðu einungis
fjármagnstekjuskatt og því
ekkert til sveitarfélagana,
nema þá í formi fasteigna-
gjalda. Við teljum eðlilegt að
sveitarfélögin fái sinn skerf
af fjármagnstekjuskattinum.“
Rök Árna eru þau að sveitar-
félögin fái hlutdeild í öllum
tekjum ríkisins í gegnum Jöfn-
unarsjóð sveitarfélaga. Þá hef-
ur einnig verið bent á að skatt-
inum yrði jafnvel misskipt
milli sveitarfélaga og fengi
Reykjavík væntanlega lang-

atriði hvernig fjármagnstekju-
skattinum yrði skipt milli
sveitarfélaga.“

Að sögn Halldórs hefur
málið aldrei komist svo langt
að útfærslan yrði könnuð.
„Dreifing fjarmagnstekju-
skattsins milli sveitarfélaga
hefur til dæmis ekki verið
könnuð.“ Áfangasigrar í samn-
ingum ríkis og sveitarfélaga
náðust í vetur þegar nýtt sam-
komulag var gert. Það fól í sér
að ríkið setti meira fjármagn í
Jöfnunarsjóðinn auk þess sem
ríkið ætlar að koma að niður-
greiðslu skulda sveitarfélag-
anna. „Krafa ríkisins var að
sveitarfélögin setji sér fjár-

málareglur til að auka aga í
fjármálum og á grundvelli
þeirra mun ríkið koma að nið-
urgreiðslu skulda.“

Halldór segir það vekja
bjartsýni að formaður fjár-
laganefndar hafi ljáð máls á
hlutdeild sveitarfélaga í fjár-
magnstekjuskatti eins og haft
var eftir formanni hennar,
Gunnari Svavarssyni. Fjár-
málaráðherra hafði það eitt um
skoðanir Gunnars að segja að
hann hefði setið lengi hinum
megin við borðið sem sveitar-
stjórnarmaður í Hafnarfirði,
og hann væri greinilega enn
þeim megin við borðið.

– smari@bb.is

mest í sinn hlut. Halldór segir
það vera rétt að sveitarfélögin
fái hlut af öllum tekjum ríkis-
ins. „Jöfnunarsjóðir veltir 13
– 14 milljörðum á ári og pen-
ingunum er dreift eftir ýmsum
reglum. En það er útfærslu-

Halldór Halldórsson.

Ríflega 130 laxar voru
komnir á land í Laugardalsá
í Ísafjarðardjúpi á mánu-
dag. Að sögn veiðimanna
sem voru við veiðar um
helgina, var áin nánast dauð
sökum vatnsleysis og sól-
ar.

Síðasta holl erlendra veiði-
manna sem var við veiðar
í Langadalsá landaði 28
löxum eftir sex daga veiði.
Þar eru komnir 77 laxar á
land og virðist vera nóg af
fiski í ánni.Veiðimaður sem
blaðið hafði samband við
sagði Kvíslarfljót fullt af
fiski og að allur fiskur sem
kæmi á land væri grálús-
ugur.

Svipaða sögu er að segja
af Hvannadalsá. Þar virðist
vera jöfn og góð veiði. Þar
voru komnir 34 laxar á land
á mánudag.

Miklir þurrkar í sumar
hafa sett sitt mark á veiðina
og á ástandið eftir að versna
í Laugardalsá og Langa-
dalsá ef ekki rignir hressi-
lega á næstu dögum.

Laxveiðimenn
vilja rigningu
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1959 hélt Kristján Jóhann Jónsson í
Lambanesi í Skagafirði upp á 104 ára afmæli, fyrstur
íslenskra karlmanna. Kristján dó tæpu hálfu ári síðar en
annar Skagfirðingur, Sigurður Þorvaldsson, bætti metið
tæpum þremur áratugum síðar.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
9. ágúst 2007 –220. dagur ársins9. ágúst 2007 –220. dagur ársins9. ágúst 2007 –220. dagur ársins9. ágúst 2007 –220. dagur ársins9. ágúst 2007 –220. dagur ársins

Ford Escape
Til sölu er bifreiðin LL-540, Ford Escape,

XLT árg. 2005, ekin 25.000 mílur. Svartur,
bensín, sjálfskiptur. Ásett verð kr. 2,5 millj-
ónir króna.

Nánari upplýsingar gefur Björn í síma
456 4669.

Súðavík vinsæl fyrir ættarmót og giftingarSúðavík vinsæl fyrir ættarmót og giftingarSúðavík vinsæl fyrir ættarmót og giftingarSúðavík vinsæl fyrir ættarmót og giftingarSúðavík vinsæl fyrir ættarmót og giftingar
Tekjur tjaldsvæðisins í Súðavík hafa margfaldast milli
ára. Þetta er þriðja árið sem selt er inn á tjaldsvæðið

sem var þá tekið í notkun. Mikil ánægja er meðal gesta
með góðan aðbúnað og gott umhverfi tjaldsvæðis-

ins. Sífellt vinsælla er að halda ættarmót í Súðavík, auk
þess sem áhugi er á að gifta sig í Súðavík. Oft eru það

pör sem eiga ættir sínar að rekja til Súðavíkur.

Umhverfismat snjóflóðavarna í
Kubba auglýst innan skamms

Umhverfismat snjóflóða-
varna í Kubbanum verður
væntanlega auglýst í þessum
mánuði. Samhliða verður
breyting á aðalskipulagi Ísa-
fjarðarbæjar auglýst. Jóhann

Birkir Helgason, bæjartækni-
fræðingur Ísafjarðarbæjar,
segir að vinnu við umhverfis-
matsskýrsluna hafi verið sleg-
ið á frest þegar ríkisstjórnin
frestaði öllum framkvæmdum

á síðasta ári vegna þenslu í
hagkerfinu.

„Síðan hafa lögin breyst og
við þurftum að hluta til að
vinna þetta upp á nýtt en ég
býst við að við auglýsum

umhverfismatið og breytt að-
alskipulag í þessum mánuði.“
Hann býst við að framkvæm-
dir hefjist næsta sumar. Talið
er að kostnaður við varnirnar
verði ekki undir 500 milljón-

um og yrði hlutur sveitarfé-
lagsins í þeim framkvæmdum
50 milljónir króna. Kostnaður
við gerð varnargarðsins er tal-
in hlaupa á 150 milljónum en
stoðvirkin sem verða í kletta-

beltum Kubbans er áætlað að
kosti um 350 milljónir.

Samkvæmt mati á hættu við
Holtahverfi eru mörg hús sem
standa næst fjallinu Kubba á
hættusvæði.     – smari@bb.is

Unnið er af fullum krafti við gerð útivistar- og dvalarsvæðis innan í A-inu, varnargarðinum á Flateyri. Búið er að
helluleggja lítið plan, bekkjum og borðum hefur víða verið komið fyrir og leiktæki sett upp. Þá hefur talsvert verið
gróðursett af trjám og plöntum. „Vinnunni við svæðið lýkur í ágúst“, segir Úlfar Önundarson sem hefur yfiru-
msjón með verkinu. „Þá á nú gróðurinn eftir að jafna sig en svæðið verður ofboðslega fínt næsta sumar.“ Úlfar
bætir því hlæjandi við að svo mikið hafi verið gróðursett að vinnuvélarnar hafi sennilega verið kolefnisjafnaðar.

Nýtt útivistar- og dvalarsvæði á Flateyri
Leiktækjum hefur verið komið upp. Mynd: Páll Önundarson.

Til sölu eru Vinnu-
lyftur Vestfjarða
Fyrirtækið saman stendur af Mercedes

Benz körfubíl sem lyftir 18 metra, Snorkel
spjótlyftu sem lyftir 18 metra og Skyjak
skæralyftu sem lyftir 10 metra.

Uppl. hjá Ragnari í síma 892 0660 og
Hagalín í síma 897 6727.

300 þátttakendur í sandkastalakeppni
Myndarlegur viti hreppti gullverðlaunin í hinni árlegu sand-

kastalakeppni sem haldin var í fjörunni við Holt í Önundarfirði
á laugardag. Vitinn þótti vera táknrænn og sérlega íslenskur
og vel að fyrsta sætinu kominn. Keppendur voru um 300 tals-
ins og létu hryssingslegt veður ekki á sig fá. „Það er bara betra
að byggja úr sandi þegar er raki“, segir Guðmundur Björgvins-
son, forvígismaður keppninnar og bætir því við að keppnin
hafi gengið ljómandi vel í ár, líkt og fyrri ár. Sérstök verðlaun
voru veitt fyrir frumleika og var það „kastali“ í líki i-pod tón-
sarps. Í dómnefndinni í ár sátu Hugrún Þorsteinsdóttir arkitekt,
Davíð Davíðsson áhugaljósmyndari, og Guðmundur sjálfur,
en lengi vel var dómarastarfið í höndum sýslumanns.Þetta var
í tólfta sinn sem sandkastalakeppnin er haldin en hún er fyrir
löngu orðin ómissandi þáttur í dagskrá verslunarmannahelgar-
innar á Vestfjörðum.                                         – tinna@bb.is

Frá sandkastalakeppninni í Holtsfjöru. Ljósm: Páll Önundarson.
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100 ára afmælishátíð
Búnaðarsambands Vestfjarða
100 ára afmælishátíð Búnaðarsambands Vestfjarða verður haldin að Núpi í Dýrafirði

laugardaginn 18. ágúst kl. 13:00. Hátíðarræðu dagsins flytur Haukur Benediktsson,
formaður Bændasamtaka Íslands.

Blönduð dagskrá:
· Heyskapur með gamla laginu · Húsdýr – hægt að fara á hestbak
· Gömlu vélarnar og nýju vélarnar · Kerruferðir. Dráttarvélar með vagna – Safarí
· Kynning á skógrækt – Skjólskógar · Harmonikkutónar
· Línudans · Hlíð, hús sr. Sigtryggs Guðlaugssonar og
· Handverk. Einstaklingar og hópar   fjölskyldu til sýnis
  sýna verk sín. Sölusýning · Kvenfélagskonur selja kaffi í tjaldi
  Áhugasamir skrái sig í síma 456 3773

Tilvalið að líta við í Skrúð!
Allir velkomnir! Stjórn Búnaðarsambands Vestfjarða

„Rjómaballið“ verður haldið um kvöldið. Húsið opnar
kl. 19:00. Skráning í síma 456 3251.

Líflegt í SúðavíkurhöfnLíflegt í SúðavíkurhöfnLíflegt í SúðavíkurhöfnLíflegt í SúðavíkurhöfnLíflegt í Súðavíkurhöfn
Mikið líf hefur verið við höfnina í Súðavík síðustu vikur. Þannig hefur verið nóg að
gera hjá Barða Ingibjartssyni skipstjóra við að leigja út báta til Íslendinga. Mikið er

hringt og spurt um báta og hafa einhverjir leigt bát yfir dag til sjóstangveiði og aðrir til
að njóta útsýnis frá sjó. Einhver tími fer alla jafna í að kenna fólki á bátana og sjó-

stangirnar en skipstjóri fylgir ekki með í leigunni. Á mánudag komu síðan til Súðavíkur
ferðalangar sem höfðu verið í Grunnavík um helgina. Var ekki annað að sjá en að

gleði ríkti í hópnum sem kom siglandi með Friðriki Jóhannssyni á Ramónu.

Gerður Eðvarsdóttir, Guðný Erla Guðnadóttir, Sigrún Helga Guðbjartsdóttir og
Guðný Þórhallsdóttir æfa af kappi fyrir Reykjavíkurmaraþonið. Mynd: Sigurður Bogi.

Meirihluti starfsmanna Glitnis á
Ísafirði í Reykjavíkurmaraþonið
Sex af níu starfsmönnum

útibús Glitnis á Ísafirði stefna
á þátttöku í Reykjavíkurmara-
þoninu sem verður haldið
þann 18. ágúst. „Það reyndist
auðvelt að skapa stemmningu
í starfsmannahópnum hér á
Ísafirði fyrir Glitnismaraþon-
inu. Við fengum útibússtjór-
ann okkar, Magnús Sigurjóns-
son, til að fara með okkur yfir
hvað hafa bæri í huga þegar
maður byrjar að æfa hlaup.
Magnús er reynslubolti, hann
miðlaði af sinni þekkingu og
kveikti áhuga meðal nokkurra
sem voru ekki endilega að
stefna á þátttöku,“ segir Gerð-
ur Eðvarsdóttir, viðskipta-
stjóri í útibúi Glitnis á Ísafirði.

„Við Glitnisfólk hér á Ísa-
firði æfum ekki saman en fá-
um skýrslu hvert frá öðru á
morgnana um æfingar gær-
dagsins. Við erum mismun-
andi langt á veg komin í að ná
upp þoli og æfum hvert í sínu
lagi; hver og einn sníður sér
stakk eftir vexti. Ég vona hins
vegar að við getum tekið sam-
eiginlegar æfingar á enda-
sprettinum til að ná upp
stemmningu,“ segir Gerður
sem ekki hefur stundað hlaup
til þessa. „Mér hefur satt að
segja alltaf þótt frekar leiðin-
legt að hlaupa. Ég er mikið

fyrir hreyfingu, er í ágætu formi
en mér líkar betur að hafa
hreyfinguna fjölbreytta. Ég
geng mikið, hjóla, fer á línu-
skauta og skíði en hlaup hafa
aldrei heillað mig. Það er hins
vegar gaman að stefna á þátt-
töku í Glitnismaraþoninu,
skemmtileg stemmning mynd-
ast og áheitafé sem bankinn
greiðir fyrir hvern hlaupinn
kílómetra kemur góðgerðar-
félögunum sem þess njóta
virkilega vel.“

Gerður stefnir á að hlaupa
þrjá kílómetra í maraþoninu.
„Þetta er í fyrsta skipti sem ég
tek þátt í hlaupinu og ég
hlakka mikið til. Metnaðurinn
er að aukast, þannig að hver
veit nema ég slái til og taki tíu
kílómetra. Að minnsta kosti
hlakka ég mikið til að mæta
suður og upplifa stemming-
una í hlaupinu sem mér skilst
að sé gríðarleg. Mér finnst frá-
bært hjá bankanum að heita á
viðskiptavini rétt eins og starfs-
fólk. Með því er Glitnir að
leggja góðum málefnum lið
og stuðla í leiðinni að því að
starfsmenn og viðskiptavinir
stundi heilbrigt líferni og
hreyfingu. Það er líka gaman
að sjá hversu mikil aukning
er á þáttakendum í ár og það
segir meira en mörg orð.“

Úlfar Önundarson á Flateyri
hefur undanfarið dundað við
að smíða skipslíkan sem ligg-
ur nú við akkeri á lóninu neðan
við Sólbakka. „Hugmyndin er
að skora á fleiri að taka við
þegar eru tveir byrjaðir að
smíða og er annar þeirra mjög
langt kominn. Hann ákvað að
smíða eftirlíkingu af varðskip-
inu Tý og hún er mjög flott“,
segir Úlfar.

Hann segir hugmyndina

vera gamla og upphaflega
komna frá Birni Inga Bjarna-
syni. „Auðvitað gengur þetta
út á að ég smíða fyrsta bátinn
og sá næsti verður að toppa
hann í glæsileik og svo koll af
kolli. Bátarnir verða á pollin-
um í sumar en verða teknir í
land þegar tekur að frysta. Það
verða vonandi komnir 15-20
bátar næsta sumar, menn geta
notað veturinn í þetta“, segir
Úlfar.               – tinna@bb.is

Áskorun um
smíði skipslíkana
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Hef hafið störf á
hárgreiðslustofunni
hjá Sillu.

Nýir og gamlir við-
skiptavinir eru hjart-
anlega velkomnir.

Síminn er 456 5527
og 861 4679.

Kveðja,
Jóhanna Fylkisdóttir, hársnyrtir.

Skipstjóri
Skipstjóri og háseti óskast á Kristján ÍS

sem gerður er út af Fiskvinnslunni Íslands-
sögu hf., á Suðureyri.

Áhugasamir hafi samband við Óðinn í
síma 892 2482.

Liðveisla
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir

starfsfólki í liðveislu fyrir nemendur á starfs-
braut skólans. Skriflegar umsóknir berist
umsjónarmanni brautarinnar, Menntaskól-
anum á Ísafirði, 400 Ísafjörður.

Nánari upplýsingar veitir umsjónarmað-
ur brautarinnar í síma 861 4677 eða á net-
fanginu emil@fvi.is.

Verslunarmannahelgin fór
vel fram í umdæmi lögregl-
unnar á Vestfjörðum. Þá var
síðasta vika einnig tíðindalítil.
Mikið var um fólk á ferli og
var ölvun einhver en ekki fólki
til vansa. Evrópumeistaramót-
ið í mýrarbolta sem haldið var
á Ísafirði fór að mati lögregl-

unnar vel fram og þurfti hún
engin afskipti að hafa af kepp-
endum á mótssvæðinu eða í
bænum. Er ekki annað að sjá
en skipulagning mótsins hafi
verið öll til fyrirmyndar og
aðstandendum til sóma.

Talsverð umferð var á þjóð-
vegum umdæmisins. Ein bíl-

velta varð á Strandavegi við
Gjögur á þriðjudag. Tveir
ferðamenn voru í bifreiðinni
en þeir sluppu án meiðsla. Rétt
eftir hádegi á föstudag var
bifreið ekið út af á Strandavegi
á Bjarnafjarðarhálsi. Öku-
maður var einn í bifreiðinn og
slapp ómeiddur. Þá voru 25

ökumenn kærðir fyrir of hrað-
an akstur í umdæminu. Í dag-
bók lögreglu segir að svo virð-
ist vera sem menn telji sig
hafa lagt of seint af stað í fríið
um helgina, því flestir voru
teknir á Djúpvegi um og eftir
miðnætti á föstudagskvöld.

– tinna@bb.is

Róleg verslunarmannahelgi

Maasdaam er gríðarstórt skip.

Stærsta skip sem lagst
hefur að Ásgeirsbakka

Tvö stór skemmtiskip
voru í höfn á Ísafirði á

fimmtudag, Maasdaam frá
Hollandi og Van Gogh,

sem siglir undir fána Mar-
shall eyja. Það síðarnefnda

er langstærsta skipið sem
lagst hefur að Ásgeirs-

bakka, 15.420 brúttótonn.
Venjan er að skip í stærri

kantinum leggist að í
Sundahöfn en þar sem

Maasdaam, sem er 55.451
brúttótonn, kom á sama
tíma var ákveðið að Van

Gogh skyldi fara inn Poll-
inn og leggjast að Ásgeirs-

bakka. Þetta er í fyrsta
skiptið sem Van Gogh

kemur til Ísafjarðar en
það er væntanlegt aftur

tvisvar í ágúst. Maasdaam
er gamall kunningi, hefur
áður komið til Ísafjarðar

auk þess sem það hraktist
til Flateyrar fyrir nokkr-

um árum undan vondu
veðri í Skutulsfirði. Í ferð-

inni þurfti skipið raunar
að sleppa viðkomu á Seyð-
isfirði sökum veðurs. Maas-
dam er stærsta skipið sem
hefur lagt að í Sundahöfn. Skipið lagst að Ásgeirsbakka.

Bæjarráð hefur áréttað
að staðið verði við samn-
ing um menningarhús á
Ísafirði. Á fundi bæjarráðs
í vor var lagt fram bréf frá
formanni Tónlistarfélags
Ísafjarðar þar sem lögð var
fram beiðni um 17 millj-
ónir króna í samræmi við
fyrrnefndan samning um
menningarhús. Fyrirhug-
aðar eru endurbætur á hús-
næði Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar við Austurveg.

Afgreiðsla bæjarráðs var
á þá leið að beiðnin var
samþykkt, enda hafi fjár-
munirnir verið greiddir frá
ríki til Ísafjarðarbæjar.
Fram komu efasemdir um
skýrleika bókunarinnar og
var þess óskað að bæjarráð
heimili greiðslu fjármun-
anna. Bæjarráð samþykkti
á fundi sínum að greiða
milljónirnar 17 gegn því
skilyrði að Tónlistarfélag-
ið geri grein fyrir fram-
kvæmdum sem verða fjár-
magnaðar samkvæmt samn-
ingnum í síðasta lagi í árs-
lok 2008. Einnig skal
framvísa verkáætlun áður
en til greiðslu kemur.

Tvær í
stjórn TR

Greiða 17
milljónir

Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisfulltrúi RKÍ á Vest-
fjörðum, og Eyrún Ingi-
björg Sigþórsdóttir, sveit-
arstjóri Tálknafjarðarhrepps,
hafa verið skipaðar vara-
menn í stjórn Trygginga-
stofnunar ríkisins.

Guðlaugur Þór Þórðar-
son, heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðherra, skipaði
á dögunum nýja fimm
manna stjórn Trygginga-
stofnunar ríkisins, en sam-
kvæmt lögum skipar ráð-
herra stjórnina að loknum
alþingiskosningum og set-
ur henni starfsreglur.

Hlutverk stjórnarinnar
er að hafa eftirlit með starf-
semi TR og gæta þess að
rekstur hennar sé innan
ramma fjárlaga. Stjórnin
staðfestir sömuleiðis skipu-
lag stofnunarinnar, og
markar henni stefnu. Stjórn
TR tilnefnir sömuleiðis
fulltrúa Tryggingastofn-
unar í samninganefnd sam-
kvæmt lögum um heil-
brigðisþjónustu.
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Hrikaleg hópdrykkja
Á þessum degi fyrir 46 árum

Um síðustu helgi flykktist geysilegur fjöldi manna í Hall-
ormsstaðarskóg, og er það einróma álit fréttaritara blaðsins á
Austurlandi, að önnur eins ölvun hafi aldrei þekkst áður. Á
þriðja þúsund manns fór í skóginn og margir lögðust í of-
drykkju. Eitthvað fækkaði, þegar kom fram á sunnudag, en
flestir svölluðu þrotlaust í tvo til þrjá sólarhringa. Flestir, sem
blaðið átti tal við, sögðu sem svo: „Þetta er ógeðslegasta
helgi, sem ég hef lifað“, „óskaplegt ölæði“, „aldrei sést neitt
þessu líkt“ o.s.frv. Fremur var kalt í veðri um helgina og sums
staðar rigning. Mestallur síldveiðiflotinn lá í höfnum á Aust-
urlandi vegna brælu á miðum. T.d. munu um 80-100 skip hafa
verið á hvorum staðnum um sig, Seyðisfirði og Norðfirði.
Allir sjómenn, sem vettlingi gátu valdið, þyrptust til Hallorms-
staðar á laugardag, en þann dag og sunnudag hélt Ungmenna-
og íþróttasamband Austurlands (U.Í.A) hátíð þar í skóginum.

Vilja nýta féð til að bæta aðstöðu smábátaVilja nýta féð til að bæta aðstöðu smábátaVilja nýta féð til að bæta aðstöðu smábátaVilja nýta féð til að bæta aðstöðu smábátaVilja nýta féð til að bæta aðstöðu smábáta
Íbúasamtök Önundarfjarðar telja nauðsynlegt að bæta aðstöðu smábáta og sjóstangveiðibáta í Flateyr-
arhöfn. „Af ummælum hafnarstjóra má skilja að fjárveitingu til Flateyrarhafnar megi nýta til annarra
framkvæmda en til lengingar á löndunarkanti“, segir í bréfi samtakanna til bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar, en hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar sagðist í samtali við blaðið fyrir skömmu ekki sjá ástæðu til
lengingar löndunarkants út af breyttum forsendum. Átti hann þar við sölu Kambs og brotthvarf báta
fyrirtækisins frá Flateyri. Íbúasamtökin segja í bréfinu að full þörf sé á öðrum framkvæmdum og vilja
dýpka smábátahöfnina, rofverja kantinn fyrir framan Hafnarstrætið og auka flotbryggjupláss.

Opna nýja heimasíðuOpna nýja heimasíðuOpna nýja heimasíðuOpna nýja heimasíðuOpna nýja heimasíðu
Bolungarvíkurkaupstaður hefur tekið í notkun nýja heima-
síðu. Netheimar ehf. á Ísafirði hönnuðu síðuna og verður

hún hýst hjá fyrirtækinu. Endurnýjun heimasíðunnar kemur
í kjölfar þjónustusamnings sem Bolungarvíkurkaupstaður
hefur gert við Netheima um að fyrirtækið sjái um tölvu-
þjónustu, miðlæga hýsingu og ráðgjöf á sviði upplýsinga-

tækni fyrir Bolungarvíkurkaupstað.

Össur Skarphéðinsson iðn-
aðarráðherra segist ekki vera
hrifinn af starfsemi eins og
þeirri sem fer fram í olíuhrein-
sistöðvum. Hann segir enn
fremur að iðnaðarráðuneytið
muni ekki leggjast í neinar
athuganir vegna þessara hug-
mynda. „Ég er ekki mjög hrif-
inn af starfsemi af þessum
toga en ef Vestfirðingar vilja
skoða þetta út í hörgul og um
þetta verður samstaða hjá
þeim, þá mun iðnaðarráðu-
neytið ekki leggja neina þrösk-
ulda í veg fyrir slíkar athuganir

af þeirra hálfu. En við ætlum
ekki að ráðast í slíkar athugan-
ir“, segir Össur.

Hann segir að málið hafi
borist iðnaðarráðuneytinu en
ekki hafi verið tekin nein af-
staða til þess. „Vestfirðingar
hafa tjáð mér með formlegum
hætti að þeir vilji reisa olíu-
hreinsistöð. Ég veit að það
eru skiptar skoðanir um þetta
fyrir vestan.“ Hann segir að
eitt helsta vandamálið muni
verða losun á gróðurhúsaloft-
tegundum. Fram hefur komið
að búið er að sækja um 134%

losunarheimilda Íslands á
tímabilinu 2008 – 2012 sam-
kvæmt Kyoto-bókuninni.

„Það er búið að auglýsa þær
heimildir sem við höfum til
ráðstöfunar. Það liggur alveg
fyrir að sóknin í heimildirnar
af fyrirtækjum sem fyrir eru,
og frá þeim sem eru komnar
miklu lengra með sínar fyrir-
ætlanir en þeir sem standa að
baki olíuhreinsistöðinni, fara
langt fram úr leyfilegri losun
Íslendinga.“ Össur segir það
liggja ljóst fyrir að þegar nýtt
samkomulag um losun gróð-

urhúsalofttegunda verði sam-
þykkt megi gera ráð fyrir að
Íslendingar minnki losun.

„Í fullri hreinskilni er málið
er svo óljóst. Aðilarnir sem standa
að baki verkefninu hafa ekki
skýrt það nægilega út. Mér
skilst að þarna séu á ferð miðl-
arar á milli verkfræðinga, fjár-
festa sem hugsanlega koma
með fjármagn, og einhverja
Rússa sem munu hugsanlega
selja hráefnið. Þetta er allt svo
óljóst að stjórnvöld geta ekki
tekið afstöðu til málsins“, seg-
ir Össur.          – smari@bb.is

Iðnaðarráðherra ekki hrif-
inn af olíuhreinsistöðvum

Össur Skarphéðinsson,
byggðamálaráðherra, hefur
tilkynnt ákvörðun ríkisstjórn-
arinnar um að efla Byggða-
stofnun til að hún geti aðstoð-
að fyrirtæki sem verði illa úti
vegna niðurskurðar í þorsk-
veiðum. Í ræðu sem Össur hélt
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði
vegna stofnunar Nýsköpunar-
miðstöðvar Íslands, kom fram
að alls fær Byggðastofnun
1400 milljónir aukalega á

næstu tveimur árum. Stofn-
unin fær 1200 milljónir króna
til að laga skuldastöðu sína
og á hún þá að vera betur í
stakk búin til að bregðast við
vanda fyrirtækja í sjávarút-
vegi.

Í máli Össurar kom fram að
bankar og fjármálastofnanir
hafi tekið vel í að hjálpa sjáv-
arútveginum í gegnum kom-
andi hremmingar og vísaði
hann til samfélagslegrar skyldu

þeirra. „Í þeim tilvikum sem
lipurð fjármálastofnana og
skilningur dugar ekki er það
hlutverk Byggðastofnunar að
teygja sig eins langt og hún
getur til að menn geti brotist í
gegnum skaflinn. Það ber
henni að gera og það mun hún
gera“, sagði Össur. Einnig hef-
ur verið ákveðið að Byggða-
stofnun fái á næstu tveimur
árum 200 milljónir aukalega
til sérstakra átaksverkefna

atvinnuþróunarfélaga til að
sinna nýsköpunarverkefnum.

Peningarnir verða eyrna-
merktir þeim svæðum sem
verða verst úti í kvótaniður-
skurðinum. Atvinnuþróunar-
félög viðkomandi svæða þurfa
að sækja um stuðning til
Byggðastofnunar og tók ráð-
herra fram að það yrði að vera
á grundvelli skilgreindra ný-
sköpunar- og þróunarverk-
efna.               – smari@bb.is

1400 milljónir til Byggðastofnunar
Össur Skarphéðinsson í Edinborgarhúsinu.

Viðbrögð við framlagningu skattskrár voru með hefðbundn-
um hætti. Að slepptum hungurlúsum líkt og söfnun nafna
gesta Skattstofunnar í Reykjavík í bækur sjálfskipaðra mann-
réttindavarða og samkeppni um birtingu framlaga burðarása
samfélagsins til samneyslunnar, stendur deilan um skiptingu
fjármagnstekjuskatts upp úr. Sveitarfélögin vilja hlutdeild í
honum, ríkið heldur fast um sitt.

Við upptöku fjármagnstekjuskatts var bent á að miklar
líkur væru á að framteljendum launatekna myndi fækka til
muna. Það gekk svo sannarlega eftir. Nú skipta þeir framtelj-
endur, sem ýmist hafa eingöngu fjármagnstekjur eða þær
hærri en aðrar tekjur, mörgum þúsundum. Lögum samkvæmt
hafa þessir aðilar haft sjálfdæmi til að ákveða framlag sitt til
samfélagsins, þeir þurfa ekki að áætla sér launatekjur og
greiða því ekki útsvar. Ríkisskattstjóri benti réttilega á það á
sínum tíma að þessi forréttindi samrýmdust illa því jafnræði
sem á að vera í skattalögum.

Upptaka fjármagnstekjuskatt, að ógleymdri ehf-væðing-
unni, sem flæddi yfir líkt og engisprettufaraldur, hefur leitt til
þess að sveitarfélögin hafa með hverju árinu sem liðið hefur
frá breytingunni borið stöðugt minni hlut úr bítum þegar að
skiptingu þjóðarkökunnar milli ríkis og sveitarfélaga kom.
,,Það er ekkert eðlilegt að sveitarfélögin njóti ekki góðs af
tekjum af fjármagnstekjuskatti,“ segir Halldór Halldórssonar,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Fyrrum formaður þess, borgarstjórinn í
Reykjavík, tekur í sama streng. Þá hefur Grímur Atlason,
bæjarstjóri í Bolungarvík, ekki látið sitt eftir liggja til að
krefast aukinnar hlutdeildar sveitarfélaganna úr sameiginleg-
um sjóði landsmanna.

Fjármálaráðherra, sem situr fastur á sínu og segir ekki
koma til greina að deila fjármagnstekjuskatti með sveitarfélög-
unum, hefur eignast sessunaut, Pétur Blöndal, alþingismann,
sem virðist hafa það helst til málanna að leggja að sveitarstjórn-
armönnum væri nær að líta í eigin barm og athuga hvort þeir
hafi ekki bara eytt um efni fram. Spara útgjöld fremur en
krefjast meiri skatta, segir Pétur. Hægt er um hollráð hjá þeim
sem leikreglurnar setja. Ábendingar um að herða sultarólina
hafa áður hljómað í eyrum landsbyggðarmanna. Þær leysa
ekki vandann nú fremur en fyrri daginn.

Krafan um hlutdeild í fjármagnstekjuskatti er fyrst og
síðast krafa um réttlátari skiptingu tekna milli ríkis og
sveitarfélaga. Þeim ber að útdeila þannig að sveitarfélögnum
sé unnt að sinna þeim skyldum sem löggjafinn leggur þeim á
herðar. Oft var þörf, nú er nauðsyn.

Réttlát skipting þjóðarkökunnar er trúlega eitt af stærstu
skrefum sem ríkisstjórnin getur stigið til að rétta hlut lands-
byggðarinnar, eins og nú horfir.

s.h.
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Útsvar:
1. Guðmundur Sigurðsson, Hólmavík           kr. 3.429.259
2. Jón Björgvin G. Jónsson, Patreksfirði     kr. 2.870.972
3. Inga María Guðmundsdóttir, Ísafirði       kr. 2.836.812
4. Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri           kr. 2.814.060
5. Þorbergur Högnason, Ísafirði                   kr. 2.585.742
6. Fjölnir Freyr Guðmundsson, Ísafirði       kr. 2.443.863
7. Helgi Kristinn Sigmundsson, Ísafirði      kr. 2.442.026
8. Íris Sveinsdóttir, Bolungarvík                  kr. 2.210.379
9. Óskar Hörður Gíslason, Patreksfirði         kr. 2.028.565

10. Einar Valur Kristjánsson, Ísafirði                kr. 2.017.009

Tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur og sérstakur tekjuskattur:
 1. Jakob Valgeir Flosason, Bolungarvík         kr. 32.798.261
 2. Einar Guðmundsson, Bolungarvík             kr. 23.738.328
 3. Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri              kr. 23.026.002
 4. Guðmundur Einarsson, Bolungarvík          kr. 21.719.501
 5. Daði Guðmundsson, Bolungarvík              kr. 21.706.819
 6. Guðmundur A. Ingimarsson, Suðureyri      kr. 18.918.976
 7. Guðmundur V. Hallbjörnsson, Suðureyri   kr. 18.213.544
 8. Runólfur Kristinn Pétursson, Bolungarvík  kr. 14.664.035
 9. Pétur Runólfsson, Bolungarvík                   kr. 14.427.891
10. Sigurður Oddsson, Suðureyri                     kr. 10.427.000

Listinn yfir gjaldahæstu einstaklingana er eftirfarandi:
 1. Jakob Valgeir Flosason, Bolungarvík  kr. 34.244.328
 2. Sigurður Guðjónsson, Þingeyri            kr. 25.846.776
 3. Einar Guðmundsson, Bolungarvík       kr. 24.088.949
 4. Daði Guðmundsson, Bolungarvík        kr. 22.856.731
 5. Guðmundur Einarsson, Bolungarvík    kr. 22.425.494
 6. Guðmundur A. Ingimarsson, Suðureyri kr. 19.833.076
 7. Guðmundur V. Hallbjörnsson, Suðureyri kr. 18.610.074
 8. Runólfur Pétursson, Bolungarvík          kr. 15.199.156
 9. Pétur Runólfsson, Bolungarvík             kr. 14.809.451
10. Sigurður Oddsson, Suðureyri              kr. 11.027.100

Jakob Valgeir Flosason, út-
gerðarmaður í Bolungarvík,
greiðir hæstu opinberu gjöldin
í umdæmi skattstjóra Vest-
fjarðaumdæmis samkvæmt
álagningarskrá sem birt var í
síðustu viku. Jakob Valgeir
greiðir rúmar 34,4 milljónir
króna en Sigurður G. Guð-
jónsson, Þingeyri greiðir tæp-

ar 28,4 milljónir króna. Einar
Guðmundsson, Bolungarvík,
greiðir rúmar 24 milljónir króna.

Guðmundur Sigurðsson á
Hólmavík er tekjuhæsti ein-
staklingur Vestfjarða á síðasta
ári. Guðmundur greiðir lið-
lega 3,4 m.kr. í útsvar og
reiknast heildartekjur hans því
2.193 þúsund á mánuði. Næst-

ur kemur Jón B.G. Jónsson á
Patreksfirði með 1.836 þús-
und í reiknaðar mánaðartekj-
ur, þá Inga María Guðmunds-
dóttir á Ísafirði með 1.814
þ.kr. á mánuði, því næst Sig-
urður Guðjónsson á Þingeyri
með 1.800 þ.kr. á mánuði og
Þorbergur Högnason á Ísafirði
er næstur með 1.654 þ.kr. í

reiknaðar mánaðartekjur.
Næstir á lista eru Fjölnir

Freyr Guðmundsson Ísafirði
(1.563 þ.kr.), Helgi  Sigmunds-
son Ísafirði (1.562 þ.kr.), Íris
Sveinsdóttir Bolungarvík
(1.414 þ.kr.), Óskar Hörður
Gíslason Patreksfirði (1.297
þ.kr.) og Einar Valur Krist-
jánsson Ísafirði (1.290 þ.kr.).

Jakob Valgeir hæsti skatt-
greiðandinn á Vestfjörðum

Jakob Valgeir Flosason.

Heimildarmynd um Sigur Rós frumsýnd í haustHeimildarmynd um Sigur Rós frumsýnd í haustHeimildarmynd um Sigur Rós frumsýnd í haustHeimildarmynd um Sigur Rós frumsýnd í haustHeimildarmynd um Sigur Rós frumsýnd í haust
Heimildarmyndin „Heima“ verður frumsýnd í haust, en hún sýnir tveggja vikna tónleikaferðalag hljómsveitar-
innar Sigur Rósar um Ísland á síðasta ári. Ferðalagið markaði lok átján mánaða tónleikaferðalags sveitarinnar um
heiminn, en hún lék á alls 160 hljómleikum í kjölfar útgáfu plötunnar Takk. Sigur Rós lék á þremur stöðum á
Vestfjörðum í tónleikaferðalaginu, í Djúpavík, Ísafirði og í Selárdal. Tónleikarnir í Edinborgarhúsinu eru mörgum
Ísfirðingum í fersku minni. Öllu var til tjaldað og sjónarspilið stórkostlegt og tónheimurinn magnaður. Þáttur
Lúðrasveitar Tónlistaskóla Ísafjarðar í þeim tónleikum verður seint ofmetinn. Á heimasíðu NME er kynningar-
myndband um myndina og má sjá brot frá tónleikunum þremur sem voru á Vestfjörðum.

Björn Bjarnason, dóms-
og kirkjumálaráðherra,
hefur skipað Kristinn
Halldórsson til að vera
héraðsdómara við hér-
aðsdóm Vestfjarða frá 1.
september 2007. Kristinn
hefur áður starfað sem
aðstoðarmaður dómara
við Héraðsdóm Vestur-
lands, en verið settur hér-
aðsdómari bæði þar og
við Héraðsdóm Norður-
lands eystra. Í nóvember
á síðasta ári var Kristinn
settur tímabundið í stöðu
héraðsdómara og dóm-
stjóra við Héraðsdóm
Vestfjarða á meðan Erl-
ingur Sigtryggsson, hér-
aðsdómari, var í leyfi.

Sjö sóttu um starf hér-
aðsdómara og var sérstök
nefnd látin fara yfir hæfni
umsækjenda.

Núverandi héraðsdóm-
ari, Erlingur Sigtryggs-
son, lætur af störfum 1.
september en hann hefur
starfað sem héraðsdóm-
ari við Héraðsdóm Vest-
fjarða frá 1. október 1998.

Kristinn skip-
aður dómari

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hóf
starfsemi á Ísafirði í síðustu viku

allt. Það er bæði bundið í lög-
um og er einbeittur vilji stjórn-
valda“, sagði Össur. Hann
sagði að síðar á þessu sumri
verði tilkynnt um starfstöðvar
á Patreksfirði og Hólmavík.

Össur sagði ennfremur að
hann hafi þegar hann tók við
embætti byggðamálaráðherra
sagt að fyrir 1. október n.k.
yrði búið að auglýsa 20 ný

opinber störf á Vestfjörðum.
Með þessum tveimur störfum
hjá IMPRA er búið að upp-
fylla þann kvóta, tveimur
mánuðum á undan áætlunum.
Þorsteinn Ingi Sigfússon, for-
stjóri Nýsköpunarmiðstöðvar,
sagði þetta vera mikinn gleði-
dag. Hann minntist á að ný-
sköpun eigi sér mikla sögu á
Ísafirði. „Símalögn milli húsa

var komin hér snemma, gufu-
skipasiglingar til útlanda svo
ekki sé minnst á allt það há-
tæknistarf sem hefur farið hér
fram síðustu ár“, sagði Þor-
steinn.

Það er gaman að geta þess
að eitt fyrsta verk Nýsköpun-
armiðstöðvar var að semja við
Nemendafélag Menntaskól-
ans á Ísafirði um lén, en nem-

endafélagið hafði slóðina
nmi.is sem Nýsköpunarmið-
stöðin ásældist og fékk eftir
samningaviðræður við nem-
endafélagið. Hluti af greiðslu
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar
er að Sigríður Ingvarsdóttir,
aðstoðarmaður forstjóra, fari
til Ísafjarðar í haust og haldi
ræðunámskeið fyrir nemendur
M.Í.                  – smari@bb.is

Fyrsti starfsdagur Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands var á
Ísafirði á fimmtudag í síðustu
viku. Af því tilefni voru for-
stjóri stofnunarinnar, Þorsteinn
Ingi Sigfússon, og helstu
stjórnendur hennar á Ísafirði
auk Össurar Skarphéðinsson-
ar, iðnaðar- og byggðamála-
ráðherra. Í máli Össurar kom
fram að það væri gleðilegt að
fyrsti formlegi starfsdagur
Nýsköpunarmiðstöðvar væri
á Ísafirði. Hann sagði tildrögin
að stofnun hennar væri sam-
runi tveggja stofnana, Iðn-
tæknistofnunar og Rannsókna-
stofnunar byggingaiðnaðar-
ins. Meginmarkmið hennar er
nýsköpun í atvinnulífi.

Tvö stöðugildi munu verða
staðsett á Ísafirði á vegum
IMPRU, sem er einn sproti
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar.
Starfstöðin er afrakstur Vest-
fjarðanefndarinnar. Samtals
munu 80 manns starfa hjá nýju
stofnuninni. Aðspurður hvort
ekki hefði verið meira viðeig-
andi að hefja formlegt starf
hennar í Reykjavík, þar sem
lunginn af starfsemi hennar
fer fram, sagði Össur að
ástæða þess að farið var á Ísa-
fjörð vera táknræna og sýna
vilja ríkisstjórnarinnar að efla
nýsköpun á landsbyggðinni.

„Hlutverk þessarar stofn-
unar er að vinna fyrir landið

Þorsteinn Ingi Sigfússon og Össur Skarphéðinsson á blaðamannafundi í Edinborgarhúsinu.
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Grípa þurfti til vítaspyrnu-
keppni til að knýja fram úrslit

Trifan Ivanov og Gleðisveit
Gaulverjahrepps eru Evrópu-
meistarar í mýrarbolta eftir
mót sem haldið var í Tungudal
á Ísafirði um helgina. Trifan
Ivanov sem nefnt er í höfuðið
á búlgörskum varnarjaxli sigr-
aði Englana, meistara fyrra
árs, í spennandi úrslitaleik þar
sem grípa þurfti til vítaspyrnu-

keppni til að knýja fram úrslit.
Þess þurfti einnig í úrslitaleik
kvennaflokks þar sem Gleði-
sveit Gaulverjahrepps bar sig-
urorð af Gleðikonum.

„Það var nokkuð mikið um
vítaspyrnukeppnir í úrslitun-
um þar sem menn tóku ekki
mikla sénsa og drullan var
blautari en nokkru sinni áður

og því erfiðara að skora“, segir
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson
drullusokkur mótsins. „Við
vorum óheppin með veður á
laugardegi, þá var frekar
hryssingslegt og kalt. Á móti
vorum við heppin með veður
á sunnudag sem var eins gott
því tjaldið okkar hafði fokið
um nóttina.“

Hátt í 300 þátttakendur spil-
uðu á mótinu og mikill fjöldi
fólks lagði leið sína inn í
Tungudal til að fylgjast með
herlegheitunum. „Fjöldinn var
svo mikill á laugardegi að það
myndaðist umferðarhnútur
sem tók tíma að greiða úr.
Það var gaman að sjá hversu
margir sáu sér fært að mæta

og fylgjast með.“ Ekki var
mikið um meiðsl á mótinu
frekar en áður. Þó meiddist
einn maður á hné snemma
móts og þurfti að hætta kepp-
ni.

Keppt var í nýrri grein á
mótinu, svokallaðri drullu-
teygju þar sem markmiðið er
að komast sem lengst í drull-
unni með teygju bundna um
sig miðjan. Vakti greinin
mikla athygli og skemmtan
áhorfenda. Sigurdís Samúels-
dóttir fór lengst kvenna, en
Þórarinn Ólafsson komst
lengst karla.

Að kvöldi sunnudags var
haldið lokahóf í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði. Þar fengu

Ofurkonur hin eftirsóttu bún-
ingaverðlaun, Sigþór Snorra-
son þótti hafa skorað falleg-
asta markið, Ómar Helgason
var valinn stuðningsmaður
ársins, Magnús Sigurðarson
þótti drullugasti leikmaður-
inn, Rækjurnar fengu titilinn
prúðasta liðið, FC Kareoki var
valið skemmtilegasta liðið og
Eygló Jónsdóttir þótti skemm-
tilegasti leikmaðurinn. Að
lokinni verðlaunaafhendingu
var stiginn dans við undirleik
Hússins á sléttunni. Meðfylgj-
andi myndir frá mótinu tók
Sigurjón J. Sigurðsson. Fleiri
myndir munu birtast á svip-
myndum á bb.is.

– tinna@bb.is
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„Þegar ég var yngri fannst mér að konum stæðu allar dyr opnar og það kom aldrei til greina
hjá mér að vera í Samtökum um kvennalista. Mér fannst það framboð algjör óþarfi á þessum
tíma. Ég skildi ekki af hverju konurnar þar gerðu ekki bara það sem þær langaði, því mér
fannst við hafa möguleika til að gera allt sem við vildum. Núna skil ég þetta betur og hef
áttað mig á því að hlutirnir eru ekki jafn einfaldir og ég hélt þegar ég var 25 ára gömul.“

„Hornvíkurgildin höfðu meiri áhri
ég gerði mér grein fyrir á sínum tí

Jóna Benediktsdóttir, bæjarfulltrúi Ísafjarðarbæjar og fráfarandi aðstoðar-
skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði, er ekki þekkt fyrir að liggja á skoðunum
sínum og sætta sig við hvað sem er. Sjálf gengur hún svo langt að segja að
hún sé frekja. Jóna er jafnaðarmaður langt aftur í ættir en hún segir að sam-
hjálparhugsunina megi að mörgu leyti rekja til æskustöðva móður sinnar í
Hornvík. Skólamál, pólitík og friðarmál eru henni mjög hugleikin og hefur
hún látið að sér kveða í þeim öllum.

Eins og bæjarbúum ætti flestum að vera kunnugt stendur Jóna á ákveðnum
tímamótum þar sem hún lætur nú af störfum sem aðstoðarskólastjóri
Grunnskólans og finnst mörgum sitt um þau starfslok. Bæjarins besta þótti
tilvalið að kíkja í morgunkaffi í Fjarðarstrætið þar sem hún og maður henn-
ar Henrý hafa byggt sér, börnum sínum og tófuyrðlingi einum heimili.

kom aldrei til greina hjá mér
að vera í Samtökum um
kvennalista. Mér fannst það
framboð algjör óþarfi á þess-
um tíma. Ég skildi ekki af
hverju konurnar þar gerðu
ekki bara það sem þær langaði,
því mér fannst við hafa mögu-
leika til að gera allt sem við
vildum.

Núna skil ég þetta betur og
hef áttað mig á því að hlutirnir
eru ekki jafn einfaldir og ég
hélt þegar ég var 25 ára gömul.
Það eru og hafa alltaf verið
fullt af konum sem ná ekki að
gera það sem þær vilja. Þegar
á líður sér maður alltaf betur
og betur að það er alls ekki
alltaf hlustað á sjónarmið
kvenna og víða er pottur brot-
inn.“

– Nú eru margir sem segja
að kynjamisrétti stafi að stór-
um hluta af hugarfari kvenn-
anna sjálfra?

„Ég var einmitt á þeirri
skoðun þegar ég var yngri að
þetta væri allt saman hugarfari
kvenna að kenna. Auðvitað
liggur hluti vandans í því, og
það þarf hugarfarsbreytingu
hjá konum, en það þarf miklu
meira til en það. Af hverju
sækjast konur ekki eftir völd-
um í sama mæli og karlar? Er
það bara útaf hugarfari þeirra
eða kemur meira til? Auðvitað
eiga valdahlutföllin að vera
nokkurn veginn jöfn til að við
fáum rétta spegilmynd af
þjóðfélaginu. Þegar maður er
unglingur hefur maður svo
skýra og einfalda mynd af
hlutunum, en núna er ég farin
að sjá að málið er ekki jafn
einfalt og maður hélt.“

– En er hugarfarsbreyting
þjóðfélagsins eitthvað sem hið
opinbera á að stuðla að með
einhverjum hætti, eða eigum
við bara að láta þetta mjakast
áfram af sjálfu sér?

Fannst leiðinlegt íFannst leiðinlegt íFannst leiðinlegt íFannst leiðinlegt íFannst leiðinlegt í
menningarmálanefndmenningarmálanefndmenningarmálanefndmenningarmálanefndmenningarmálanefnd

Jóna situr í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar fyrir hönd Í-list-
ans og hefur aftur hafið þátt-
töku í bæjarpólitíkinni eftir
nokkurra ára hlé.

„Ég hafði nú ekki verið mik-
ið í bæjarpólitíkinni áður en
ég tók sæti á Í-listanum. Að
vísu tók ég þátt í samstarfi um
K-listann sem bauð fram í
kosningunum 1996. Þetta var
fyrir daga Samfylkingarinnar,
var svona vinstri bræðingur
og mér fannst það spennandi
kostur á sínum tíma. Ég var
nú ekki ofarlega á þeim lista
en vann með þeim að þessu
framboði.

Ég gegndi einhverjum trún-
aðarstörfum á þessu kjörtíma-
bili. Fyrst var ég í menningar-
málanefnd, en ef ég á að vera
alveg hreinskilin fannst mér
það bara svo leiðinlegt að ég
hætti og fór í staðinn í íþrótta-
og tómstundanefnd.

Í kosningunum þar á eftir
var meirihlutavilji í þessum
hópi til að bjóða fram undir
merkjum Samfylkingarinnar.
Ég var ekki tilbúin í það og
fannst ég þurfa meiri tíma til
að ákveða mig. Ég hafði verið
í Alþýðubandalaginu en stór
hluti þess flokks vildi ekki
ganga inn í þetta samstarf. Ég
vildi sjá hvernig þau mál þró-
uðust áður en ég tæki ákvörð-
un.“

Fannst konum standaFannst konum standaFannst konum standaFannst konum standaFannst konum standa
allar dyr opnarallar dyr opnarallar dyr opnarallar dyr opnarallar dyr opnar

„Það fór síðan þannig að ég
gekk til liðs við Vinstri-græna.
Þar réðu mestu jafnréttismál
og friðarmál. Þegar ég var
yngri fannst mér að konum
stæðu allar dyr opnar og það

„Auðvitað er þetta að mjak-
ast núna, en það gerist ekki af
sjálfu sér. Þetta mjakast áfram
í rétta átt með umræðu. Sjálf
hef ég ekki trú á því að hið
opinbera eigi að setja lög um
ákveðið hlutfall karla og
kvenna í stjórnum allra fyrir-
tækja. Ég er ekki viss um að
það virki. En hins vegar finnst
mér að ríkið og ekki síst stjórn-
málaflokkar eigi að setja sjálf-
um sér þessar reglur og fara
eftir þeim, án þess að einka-
fyrirtæki séu með boðum og
bönnum neydd til að gera það
sama. Það finnst mér of langt
gengið.“

Nýrra aðferða þörfNýrra aðferða þörfNýrra aðferða þörfNýrra aðferða þörfNýrra aðferða þörf
„Það var að stórum hluta út

af jafnréttismálum sem ég
ákvað frekar að ganga til liðs
við Vinstri-græna. Þó Sam-
fylkingin tali mikið um jafn-
rétti þá er það ekki jafn inn-
byggt í allt hennar starf og hjá
Vinstri-grænum þar sem það
er haft að meginreglu.“

– Vinstri-grænir voru sá listi
sem átti raunhæfustu mögu-
leikana á að koma konu á þing
í Norðvesturkjördæmi í síð-
ustu kosningum, þó það hafi
ekki tekist. Fannst þér sem
konu í stjórnmálum ekki sárt
að sjá níu karlkyns þingmenn
kjördæmisins og enga konu?

„Mér fannst það alveg
skelfilega neyðarlegt fyrir
kjördæmið. Sérstaklega fannst
mér leiðinlegt að sjá þrjá karl-
menn í efstu sætum Sjálfstæð-
isflokksins. Oft skil ég ekki
hvað þessir flokkar eru að að-
hafast í jafnréttismálum. Sjálf
hef ég það fyrir vinnureglu að
ef ég er búin að prufa einhverja
aðferð án árangurs í nokkur
skipti, þá prufa ég eitthvað
nýtt. Það þarf að breyta um
aðferðir.

Þetta finnst mér líka eiga
við í sveitarstjórnarmálum á
landinu öllu, og þá sérstaklega
hérna á Vestfjörðum. Það er
augljóst að tekjuskipting ríkis
og sveitarfélaga er ósanngjörn
og við höfum verið að reyna
að fá þessu breytt í fjölda ára,
en það er alltaf notuð sama
baráttuaðferðin sem hefur litl-
um sem engum árangri skilað.
Hún einfaldlega virkar ekki.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur
verið í ríkisstjórn í hálfan ann-
an áratug og svipað lengi í
meirihluta á Ísafirði, en samt
hefur lítið gengið í að fá leið-
réttingar á okkar hlut. Af
hverju gengur þetta ekki upp?
Væri ekki ráð að reyna ein-
hverjar nýjar aðferðir?“

Engir ölmusu-Engir ölmusu-Engir ölmusu-Engir ölmusu-Engir ölmusu-
menn þó við fáummenn þó við fáummenn þó við fáummenn þó við fáummenn þó við fáum
eitthvað til bakaeitthvað til bakaeitthvað til bakaeitthvað til bakaeitthvað til baka

– Þú vilt meina að það sé
engan veginn að ganga hjá
sveitarstjórnarmönnum í bæn-
um að beita vopnum sínum
gegn ríkisvaldinu?

„Ég get ekki séð að það
gangi. Halldór Halldórsson
bæjarstjóri er ekkert að ljúga
þegar hann segist vera búinn
að vinna í málunum og berjast
fyrir hag bæjarins gagnvart
ríkinu, en hann bara nær eng-
um árangri. Samt eru þetta
samflokksmenn hans sem eru
með fjármálaráðuneytið og
forsætisráðuneytið. Af hverju
nær hann engum árangri? Það
er bara af því að þeir ætla ekki
að hlusta á hann.“

– En skýrsla Vestfjarða-
nefndarinnar og þau 80 opin-
beru störf sem þar er talað um?

„Þessi Vestfjarðaskýrsla er
góðra gjalda verð og ég verð
voða ánægð þegar ég fer að
sjá þetta koma til framkvæmd-
ar. Við þurfum á þessum 80
störfum að halda og ég vona
svo sannarlega að fjármála-
ráðuneytið samþykki þetta. Þó
það sé búið að samþykkja
þetta í ráðuneytunum er þetta
ekki komið á fjárlög og störfin
eru ekki í hendi fyrr. Auðvitað
vona ég að mönnum sé full
alvara með þessu, en við þurf-
um samt miklu, miklu meira.
Þessi 80 störf duga ekki einu
sinni til að vega upp á móti
þeim störfum sem við höfum
tapað á síðustu misserum.
Hvað þá þeim störfum sem
tapast út af niðurskurði í afla-

marki á þorski.“
– En nú eru boðaðar miklar

framkvæmdir á vegum ríkis-
ins hér á Vestfjörðum á næstu
árum. Þær ættu að plástra
ástandið að einhverju leyti,
eða hvað?

„Já, það er ánægjulegt að
það sé verið að vinna að sam-
göngubótum og að eitthvað
skuli loksins vera að gerast í
þessum símamálum. En ég
spyr hvort það sé eðlilegt að
við þiggjum það sem sárabæt-
ur að fá sambærilega aðstöðu
og aðrir landsmenn? Auðvitað
átti þetta að vera búið fyrir
fimmtán árum síðan.“

– Nú vilja sumir meina að
stór hluti af boðuðum mót-
vægisaðgerðum sé eitthvað
sem löngu var búið að ákvaða
að gera. Ertu sammála því?

„Já, það liggur alveg fyrir.
Það er ekkert komið fram sem
er eitthvað nýtt, þó það séu
nýmæli að menn taki ákvörð-
un að gera hlutina í staðinn
fyrir að tala bara um þá. En
þetta eru allt atriði sem búið
er að vera að tala um í áratugi,
og svo við eigum að falla á
hnén og þakka kærlega fyrir
nú þegar allt stefnir í voða.
Mér finnst þetta hálfgerð lít-
ilsvirðing. Mér finnst við ekki
eiga að gera minni kröfur en
aðrir. Vestfirðingar hafa held-
ur betur lagt sitt af mörkum í
gegnum tíðina og við erum
engir ölmusumenn þó við fá-
um eitthvað til baka.“

KvótakerfiðKvótakerfiðKvótakerfiðKvótakerfiðKvótakerfið
fær falleinkunnfær falleinkunnfær falleinkunnfær falleinkunnfær falleinkunn

„Þessi niðurskurður í þorsk-
kvóta, sem á eftir að hafa mikil
áhrif á okkar svæði, er auðvit-
að ekkert annað en staðfesting
þess að fiskveiðistjórnunar-
kerfið virkar ekki. Og eins og
ég sagði áður, að þegar ein-
hver aðferð er margreynd án
árangurs, þá á að breyta til.

Þó eingöngu sé horft á
kvótakerfið út frá vistfræði-
legum rökum, og við gleym-
um peningasukkinu í kringum
það eitt augnablik, þá fær það
algjöra falleinkunn. Markmið-
ið var upphaflega að byggja
upp fiskistofnana og gera sjáv-
arútveginn sjálfbæran. Það
hefur aldeilis ekki tekist. Haf-
rannsóknastofnun er mikið
gagnrýnd, en hún byggir sínar
niðurstöður að sjálfsögðu á
rökum. En kvótakerfið virkar

ekki eins og það er. Það er
fullreynt og nú þarf að breyta
um aðferð?“

– En hvernig er hægt að
breyta um kerfi án þess að
valda enn meira óréttlæti en
orðið er? Nú er lítið orðið eftir
af þeim kvóta sem menn fengu
úthlutað í upphafi og flestir
kvótaeigendur hafa keypt sinn
kvóta, og í sumum tilfellum
veðsett sig upp fyrir haus.

„Til að byrja með eru þeir
margir sem lifa enn á því að
leigja út þann kvóta sem þeir
fengu úthlutað í upphafi, og
þó að menn hafi bætt ein-
hverju við hann með kaupum
er samt hróplegt óréttlæti að
þeir geti lifað góðu lífi á erfiði
annarra sem í raun skapa auð-
inn.

En kvótakerfið byggir ein-
göngu á veiðimagni og ég vil
gera litla tilraun til að byrja
með. Hana væri vel hægt að
gera á Flateyri og skapa þann-
ig einhverja atvinnu. Hún yrði
þannig að gerðir yrðu út 3-4
litlir bátar sem fengju að veiða
utan kvóta og ættu að koma
með allan afla að landi, sama
hversu smár fiskurinn væri.
Þær aflatölur yrðu síðan skoð-
aðar í samhengi við tölur Haf-
ró, þó ekki sé nema eingöngu
til að sjá hvort brottkastið sé
eins mikið og margir eru að
segja, og hvort ýsa sé ýsa alla
leið úr sjó og á markað, eða
hvort hún verði að einhverri
annarri tegund á leiðinni.

En menn þora ekki að gera
svona hluti. Af hverju ekki?
Þrír bátar myndu ekki rústa
lífríkinu í hafinu. Ef þessi hug-
mynd gengur ekki upp, þá vil
ég í það minnsta fá að vita af
hverju. En þarna þurfum við
að breyta um aðferð, því þetta
kerfi virðist ekki vera að virka
í vistfræðilegu tilliti.

Og síðan þarf varla að
minnast á allt annað óréttlæti
og óhagræði sem kerfið hefur
valdið. Hvað eru skuldirnar
eiginlega orðnar miklar í
greininni? Sjálf er ég stærð-
fræðikennari, en mér tekst
samt varla að ná utan um þetta,
tölurnar eru svo gríðarlega
stórar og núllin svo mörg.

Útgerð á Íslandi virðist vera
vel rekin, fyrst menn á annað
borð geta staðið í öllum vaxta-
greiðslunum sem fylgja skuld-
unum sem eru til komnar af
því að það hefur þurft að borga
mönnum fyrir að gera ekki
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„Þegar við í skólanum fórum að skoða útreikningana betur, áttum við
voðalega erfitt með að skilja hvernig þeir fengu út þessa tölu. [...] Niður-

staða okkar var að sparnaðurinn yrði undir hálfri milljón á ári. Það er
afskaplega lítið þegar litið er til þess að rekstur skólans kostar 300 millj-

ónir á ári, sem er að vísu mjög lítið miðað við skóla af þessari stærð.“

áhrif en
m tíma“

neitt. En hversu stöndug væri
íslensk útgerð ef hún þyrfti
ekki að standa í þessum vaxta-
greiðslum?

Ég viðurkenni fúslega að
það er erfitt að taka u-beygju í
þessu kerfi, en ég hef það fyrir
eitt af mínum lífsmottóum að
það sem er mannanna verk er
hægt að draga til baka. Kvóta-
kerfið er ekkert náttúrulög-
mál.“

Hissa á bar-Hissa á bar-Hissa á bar-Hissa á bar-Hissa á bar-
áttuaðferðumáttuaðferðumáttuaðferðumáttuaðferðumáttuaðferðum

SjálfstæðisflokksinsSjálfstæðisflokksinsSjálfstæðisflokksinsSjálfstæðisflokksinsSjálfstæðisflokksins

– En svo við ræðum um
bæjarmálin. Þú snérir aftur í
bæjarpólitíkina í fyrravor eftir
nokkurra ára hlé.

„Já, ég gerði það. En ég var
svo sem ekkert mikið að pæla
í þessu fyrr en ég tók sæti á Í-
listanum og leiddist þannig
inn í þetta. Og þegar ég er
búin að ákveða að gera eitt-
hvað, þá vil ég gera það al-
mennilega en ekki með hang-
andi hendi. Auðvitað hefði ég
viljað ná meirihluta, en því
miður tókst það ekki.“

– Hvað gerðist eiginlega í
síðustu vikunni fyrir kosning-
ar? Þið virtust hafa sigurinn í
hendi ykkar. Sofnuðuð þið á
verðinum?

„Ég veit nú ekki alveg hvort
við sofnuðum á verðinum, en
ég viðurkenni að við vorum
voðalega bjartsýn. Og svo
vorum við kannski alltof heið-
arleg. Sumir segja að við séum
bara fúl út af niðurstöðum
kosninganna, en það kom mér
mjög á óvart að sjá baráttuað-
ferðir Sjálfstæðisflokksins. Ég
hafði oft heyrt um þetta, en
kannski er ég bara svo barna-
leg í eðli mínu að ég trúði
þessu ekki. Menn voru að
koma af stað alls konar ófræg-
ingarsögum um okkur í Í-list-
anum. Við tókum ekki þátt í
þessu og þó við höfum kann-
ski tapað á því, þá er ég fegin
svona eftir á að hyggja.“

– En það voru þá bara ein-
hverjir örfáir stuðningsmenn
flokksins sem stóðu í þessum
söguburði, er það ekki?

„Jú, ég er alls ekki að segja
að þetta hafi verið skipulagt,
einhver herferð sem ákveðin
var á fundi kosningastjórnar.
En ég held að þetta sé því
miður viðurkennt innan flokk-
sins. Ég á að sjálfsögðu kunn-

ingja innan Sjálfstæðisflokks-
ins eins og annars staðar, og
einn þeirra sagði við mig á
kosninganótt að það væri
sjálfstæðislykt af grein þar
sem var fjallað um meinta
andstöðu mína við skotíþróttir
og íþróttir fullorðinna al-
mennt.“

Þreyta og kæruleysiÞreyta og kæruleysiÞreyta og kæruleysiÞreyta og kæruleysiÞreyta og kæruleysi
í meirihlutanumí meirihlutanumí meirihlutanumí meirihlutanumí meirihlutanum

– En niðurstöður kosning-
anna voru mikil vonbrigði?

„Jú, að sjálfsögðu. Við

ætluðum að ná meirihluta. Það
er engum hollt að sitja við
kjötkatlana of lengi og þessi
meirihluti hefur verið alltof
lengi að. Þetta fólk er orðið
alltof værukært. Í öðrum sveit-
arfélögum eru menn að róa
lífróður fyrir sínum byggðum,
en hvað er verið að gera hér?
Skipa teymishópa og nefndir.
Lítið sem ekkert annað.“

– En eru bæjarstjóri og aðrir
í meirihlutanum ekki að berj-
ast fyrir hag bæjarins innan
ráðuneyta og víðar?

„Það kemur alla vega ekki

inn á borð bæjarstjórnar, því
miður. Það er ekki nema það
séu það mikil leyniverk að
þau séu ekki upplýst á bæjar-
stjórnarfundum. Bæjarstjóri er
alltaf á fundum með hinum
og þessum, en það kemur ekk-
ert út úr þeim.

Það er náttúrlega þannig að
þegar menn eru búnir að sitja
lengi í sömu stöðunni, þá
verða þeir kærulausir og
þreyttir. Og auðvitað verður
bæjarstjóri þreyttur á því að
fá alltaf neikvæð svör í sínum
bónferðum. Það endar að sjálf-

sögðu með því að hann hrein-
lega hættir að nenna að spyrja.
Ég vil taka það fram að ég er
ekki að lasta þetta fólk sem
einstaklinga, en það er bara
búið að sitja of lengi. Þetta
gengur ekki og ég held að við
hefðum betur skipt um meiri-
hluta. En því miður fór sem
fór.“

Enginn sparnað-Enginn sparnað-Enginn sparnað-Enginn sparnað-Enginn sparnað-
ur af uppsögninniur af uppsögninniur af uppsögninniur af uppsögninniur af uppsögninni
– Það fór nú ekki hljótt í

sumar þegar þér var sagt upp
störfum sem aðstoðarskóla-
stjóri Grunnskólans á Ísafirði.
Málið hafði þó nokkurn að-
draganda, er það ekki?

„Það var í skólastjórnartíð
Kristins Breiðfjörð sem það
var ákveðið að breyta skipu-
laginu þannig að tveir aðstoð-
arskólastjórar yrðu við skól-
ann. Það var gert meðal annars
til þess að sá sem sæi um
unglingastigið yrði örugglega
alltaf til taks, en deildarstjórar
kenna töluvert meira en að-
stoðarskólastjórar. Kristni
fannst þetta ótækt og vildi
breytingar. Stjórnunarkvóta
skólans var í raun safnað sam-
an og deildarstjórastöður af-
lagðar að mestu. Þetta kerfi
var keyrt svona í nokkurn tíma.

Síðan komu fram þessar
breytingatillögur við gerð fjár-
hagsáætlunar bæjarins, sem
meðal annars gengu út á að
leggja niður mína stöðu. Það
var einhvern veginn reiknað
út að þetta gæti sparað skólan-
um 1,8 milljónir á ári, og þess
vegna leist mér mjög vel á
þetta í upphafi, þó að það væri
verið að tala um mína stöðu.
Við í Grunnskólanum höfum
alltaf verið dugleg að spara.
Að öðrum ólöstuðum er engin
stofnun í bæjarkerfinu sem
sparar eins og grunnskólinn.

Þegar við í skólanum fórum
að skoða útreikningana betur,
áttum við voðalega erfitt með
að skilja hvernig þeir fengu út
þessa tölu. Þegar ég tók við
stöðunni á sínum tíma hækk-
uðu mín mánaðarlaun um 50
þúsund krónur, og hlutfall
launa kennara og stjórnenda
hefur ekkert breyst síðan þá.

Við komumst að því að
mörg verkefni aðstoðarskóla-
stjóra er ekki hægt að fela
deildarstjóra án þess að hann
fái greitt fyrir það sérstaklega,
m.a. vegna þess að hann hefur
ekki vinnuskyldu á sumrin
þegar stundartöflur eru gerðar.

Niðurstaða okkar var að
sparnaðurinn yrði undir hálfri
milljón á ári. Það er afskaplega
lítið þegar litið er til þess að
rekstur skólans kostar 300
milljónir á ári, sem er að vísu
mjög lítið miðað við skóla af
þessari stærð.

Þegar þau á Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofunni fóru að

skoða þetta betur komust þau
að hinu sama. Að auki kom í
ljós, sem ég vissi reyndar allt-
af, að ég myndi eiga rétt á
biðlaunum í heilt ár. Það kost-
aði hálfa fimmtu milljón að
hafa mig í vinnu á ári, svo það
verða níu ár þangað til búið
verður að borga biðlaunin
upp. Ég fékk þau boð af Skóla-
og fjölskylduskrifstofu að þær
væru hættar að hugsa um þetta
þar sem þetta skilaði klárlega
engum sparnaði.

Málið var síðan skyndilega
tekið upp í bæjarstjórn og
ákveðið umræðulaust að fara
samt sem áður í þessar breyt-
ingar. Og mér finnst ódýrt að
bæjarfulltrúar komist upp með
að segja að þeir „telji“ að af
þessu verði sparnaður, án þess
að þeir rökstyðji það neitt frek-
ar. Menn þurfa ekki einu sinni
að kunna margföldun, þeim
nægir samlagning og frádrátt-
ur til að reikna út að svo er
ekki.“

Alltof gagnrýninAlltof gagnrýninAlltof gagnrýninAlltof gagnrýninAlltof gagnrýnin
á bæjaryfirvöldá bæjaryfirvöldá bæjaryfirvöldá bæjaryfirvöldá bæjaryfirvöld

„Nú er því haldið fram að
ástæðan hafi verið „skipulags-
leg hagræðing“, án þess að
það sé útskýrt betur. Ég veit
ekki til þess að nokkrar kvart-
anir hafi borist út af skipulagi
stjórnunarinnar, og ef þær hafa
borist Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu þá komust þær ekki
lengra og dæmast þar með
ómarktækar. Mér er ómögu-
legt að skilja hvers vegna var
verið að breyta skipulagi, enda
var það ekkert ástæðan.

Ástæðan er einfaldlega sú
að ég hef lengi, löngu áður en
ég settist í bæjarstjórn, verið
stjórnendum bæjarins óþægi-
leg í skólamálum og hef verið
dugleg að gagnrýna þennan
meirihluta sem nú situr. Ég
hef til dæmis ekki verið sam-
mála bæjarstjóra um að við
eigum að stefna að því að reka
skólann fyrir eins lítinn pening
og mögulegt er. Mér finnst að
við eigum að leggja meiri
metnað í skólastarfið en það.
Við eigum að setja meiri pen-
ing í skólann, það fé á ekki
eftir að hverfa út um gluggann,
heldur skila sér í betra starfi.

Það er ekkert sjálfsagt mál
að skóli sé rekinn eins vel og
Grunnskólinn á Ísafirði fyrir
svona lítinn pening á hvern
nemanda. Það hefur verið
hægt vegna þess að við höfum
verið mjög heppin með starfs-
fólk, því annars kæmi fjár-
sveltið klárlega niður á skóla-
starfinu.

Þá hef ég lengi verið gagn-
rýnin á margt sem Skóla- og
fjölskylduskrifstofan hefur
gert, t.d. hvernig komið var
fram við umsækjendur þegar
verið var að ráða nýjan leik-
skólastjóra á Bakkaskjóli. Þá
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kom tímabil þar sem fjórir af
fimm starfsmönnum skrifstof-
unnar voru í námi og aldrei
hægt að ná í nokkurn mann.

Ég kvartaði yfir þessu öllu
saman, enda hef ég alltaf litið
þannig á að vinur sé sá sem til
vamms segir. En stjórnendur
bæjarins litu alltaf á þetta sem
einhverjar persónulegar árás-
ir, og það er ekki nokkur vafi
í mínum huga að þetta var hin
raunverulega ástæða uppsagn-
arinnar. Ég held ekki að upp-
sögnin sé beinlínis tengd því
hvar ég stend í pólitík, en það
skal enginn reyna að ljúga því
að mér að ég hefði verið rekin
ef ég væri í Flokknum.“

Uppbyggingin íUppbyggingin íUppbyggingin íUppbyggingin íUppbyggingin í
skólanum ótrú-skólanum ótrú-skólanum ótrú-skólanum ótrú-skólanum ótrú-

lega mikillega mikillega mikillega mikillega mikil
– En þínar minningar eru

nú flestar jákvæðar úr skólan-
um, enda hefur hann verið í
gríðarlega mikilli sókn síðasta
áratuginn og rúmlega það?

„Já, heldur betur. Ég byrjaði
í skólanum árið 1995 og þá
voru þar gríðarlega mikil aga-
vandamál. Ég var með tólf
ára bekk og þurfti alltaf að
vera að hlaupa fram því það
var verið að kveikja í rusla-
fötum, reykja á ganginum og
þar fram eftir götunum. Þetta
eru hlutir sem okkur finnst
absúrd að hugsa um í dag. Ég
var oft að vinna á diskótekum
og þar voru blindfullir ungl-
ingar sem vildu fá að komast
inn. Þetta er allt eitthvað sem
við leiðum ekki hugann að í
dag.

Ég átta mig alveg á því að
margt hefur hjálpast að við að
laga þetta. Ekki síst er það út
af samfélaginu, skólanum
sjálfum, Vá-Vest hópnum og
fleiru. Þá má ekki gleyma
starfi foreldra sem stóðu mjög
vel að baki börnunum. Samfé-
lagið allt var tilbúið að taka á
þessu, þó ég hafi haft þá til-
finningu síðustu tvö-þrjú árin
að við séum að tapa niður
þessum góða árangri í agamál-
um að einhverju leyti. Oft er
það þannig að það er auðveld-
ara að ná góðum árangri en að
halda honum. Það getur verið
erfitt að vera á tánum þegar
maður heldur að allt sé í góðu,
rétt eins og hjá meirihluta bæj-
arstjórnar.

En uppbyggingin í skólan-
um hefur verið alveg ótrúlega
mikil. Það var ýmislegt sem
breyttist á þessum árum og til
dæmis jókst stöðugleiki í
kennslunni mikið. Krakkarnir
voru með sama umsjónar-
kennara upp allt unglingastig-
ið, og ég er mjög stolt af mín-
um krökkum sem voru þau
fyrstu í skólanum til að komast
upp fyrir landsmeðaltal á sam-
ræmdu prófunum.“

setjast á skólabekk. Ég ætla
að nýta tímann til að klára
mitt mastersnám í kennslu-
fræðum. Svo gæti vel farið
svo að við hjónin látum gaml-
an draum rætast og förum til
Nepal í fimm vikur. Við þurf-
um eiginlega að velja hvort
við förum þangað eða skiptum
um klæðningu á húsinu. Ef
við förum út verða Ísfirðingar
að fyrirgefa það og umbera
þessa ljótu húsklæðningu okk-
ar í svona tvö ár í viðbót.“

– En þú útilokar ekki að þú
starfir aftur við skólann ein-
hvern tímann í framtíðinni?

„Nei, alls ekki. Svekkelsi
mitt beinist ekki að neinu leyti
gegn skólanum og ég er nátt-
úrlega kennari í eðli mínu. En
ég læt þetta bara ráðast.“

Enginn átti pen-Enginn átti pen-Enginn átti pen-Enginn átti pen-Enginn átti pen-
ing í Kópavoginuming í Kópavoginuming í Kópavoginuming í Kópavoginuming í Kópavoginum

– Þið hjónin eruð bæði ætt-
uð úr friðlandi Hornstranda,
Henrý frá Sæbóli og þú frá
Hornvík sem Henrý viður-
kenndi með trega í viðtali við
BB að væri fegurri en Sæból.

„Já, mamma er fædd og
uppalin í Hornvík, dóttir Stígs
og Jónu sem bjuggu lengi á
Hlíðarvegi á Ísafirði. Sá bak-
grunnur hefur sennilega mót-
að mig meira en ég gerði mér
grein fyrir á sínum tíma.
Mamma og systir hennar
bjuggu í sama húsi í Kópa-
voginum og það var innan-

gengt á milli. Þá eru pabbi
minn og maður hennar mikið
skildir. Þetta var sem sagt ein
stór fjölskylda með fullt af
börnum. Það var innbyggt
þetta eðli frá Hornströndum,
þar sem menn einfaldlega
urðu að hjálpast að. Þannig
saumaði mamma alltaf föt á
miklu fleiri börn en sín eigin
og það þótti hið eðlilegasta
mál.

Á þessu heimili var mikil
umræða alla tíð um jöfnuð,
mannréttindi og allt þetta. Við
lifðum því og hrærðumst í
þessum anda. Á þessum tíma
átti enginn neinn pening í
Kópavoginum sem var þá rétt
að skríða upp úr skúratíman-
um, og í dag hefði mín fjöl-
skylda verið kölluð fátæk, þó
mér fyndist það alls ekki og
við áttum alltaf mat.

En þetta var mjög skemmti-
legt andrúmsloft og alltaf mik-
ið af fólki sem var að koma í
gegn, ættingjar að norðan, ætt-
ingjar að vestan frá Patreks-
firði þar sem pabbi ólst upp.
Þessi gildi öll hafa haft sín
áhrif.

Svo má ekki gleyma því
pólitíska andrúmslofti sem
pabbi kom með inn á heimilið.
Hann var mikill mannréttinda-
og kjarabaráttumaður og einn
stofnenda Alþýðubandalags-
ins. Ein af mínum fyrstu póli-
tísku minningum var kosn-
ingaskrifstofa Alþýðubanda-
lagsins í Kópavogi, sem var
heima hjá okkur. Maður var

látinn vinna alls konar viðvik
þegar ég var barn, til dæmis
bera út blöð. Einu sinni voru
ég og vinkona mín að bera út
þessi blöð þegar við vorum
hraktar úr garðinum með köll-
um. „Hunskist úr garðinum,
kommúnistahvolpar“, var
kallað á eftir okkur. Það var
mikill hiti í pólitíkinni á þess-
um tíma, í enda sjöunda ára-
tugarins.

Pabbi var sjúklingur á þess-
um tíma og var að mestu rúm-
fastur, eða frekar fastur í sóf-
anum í stofunni. Þá voru þessir
kallar oft að koma heim og
ræða við hann um ýmis mikil-
væg málefni. Þá fékk ég þjóð-
félagsumræðuna beint í æð.

Tengslin við móðurfjöl-
skylduna voru líka mjög mik-
il. Sérstaklega þó eftir að
mamma varð bráðkvödd þeg-
ar ég var tíu ára gömul. Ég var
ekki nema níu ára gömul þegar
ég ákvað að ég ætlaði að búa á
Ísafirði.“

Svartur bletturSvartur bletturSvartur bletturSvartur bletturSvartur blettur
á sögu Íslandsá sögu Íslandsá sögu Íslandsá sögu Íslandsá sögu Íslands

„Ég var ekki mjög gömul
þegar ég gekk í Samtök her-
stöðvarandstæðinga. Friðar-
mál hafa alltaf verið mér mjög
hugleikin og mér býður við
þessi yfirgangur sem Banda-
ríkjamenn hafa sýnt restinni
af heiminum undanfarna ára-
tugi, og sérstaklega á undan-
förnum árum. Ofbeldi verður
aldrei leyst með ofbeldi. Og

við Íslendingar höfum því
miður tekið virkan þátt í þessu
ofbeldi upp á síðkastið. Það
finnst mér gjörsamlega óaf-
sakanlegt.“

– Þú tekur sem sagt ekki
mikið mark á útskýringum
Halldórs Ásgrímssonar og
Davíðs Oddssonar um það
hvers vegna þeir tóku þá
ákvörðun að setja Ísland á svo-
kallaðan lista hinna staðföstu
þjóða?

„Nei, ég er mjög langrækin
þegar menn gera vísvitandi
svona mistök. Þetta er án efa
svartasti bletturinn á sögu Ís-
lands á alþjóðavettvangi.

Og þessi fáránlega umræða
um varnir Íslands, ja hérna
hér. Þetta er ekkert annað en
lélegur brandari. Mér finnst
ég ekkert örugg þótt einhverj-
ar fjórar þotur sveimi hérna
um endrum og eins og haldnar
séu heræfingar hér á landi.
Mér finnst ég miklu óöruggari
ef eitthvað er. Það vill enginn
ráðast á Ísland. Það hefur eng-
inn ástæðu til þess. En það
gæti að vísu breyst ef við höld-
um áfram að taka þátt í þessu
ofbeldi Bandaríkjamanna. Við
eigum bara að segja okkur úr
NATO og hætta þessari vit-
leysu.

Leiðarljós mitt í lífinu er að
ég stjórni hvernig ég hugsa
og hamingja er hugarástand.
Svo vil ég helst læra eitthvað
nýtt á hverjum degi“, segir
Jóna Benediktsdóttir að lok-
um.

Er kennari í eðli sínuEr kennari í eðli sínuEr kennari í eðli sínuEr kennari í eðli sínuEr kennari í eðli sínu
– En hefurðu sagt skilið við

Grunnskólann á Ísafirði?
Hvað ferðu að gera næsta árið,
ætlarðu bara að taka því
rólega?

„Nei, það hefur nú aldrei
verið rólegt hjá mér. En því
miður bendir ekkert til þess
að uppsögnin sé að fara að
ganga til baka, þó að meiri-
hlutinn hafi fengið tækifæri
til þess. Ég hefði helst viljað
halda áfram mínu starfi og
finnst afskaplega leiðinlegt að
fá ekki að vinna áfram að þess-
ari uppbyggingu skólans. En
því miður fór þetta svona og
ég verð bara að sætta mig við
það.

Fyrst eftir að mér var sagt
upp hafði ég svakalegan móral
yfir því að þiggja þessi bið-
laun. Sveitarfélagið á engan
pening og hefur ekkert efni á
svona vitleysu, og þó þetta
væri síður en svo mín vitleysa
þá fannst mér ég vera að mis-
nota bæinn með því að taka
biðlaunin. En eftir að hafa rætt
þetta við fólk hjá Kennara-
sambandinu og aðra, áttaði ég
mig á því að það væri fáránlegt
að nýta mér ekki þennan rétt
sem ég og fleiri höfðum barist
fyrir í kjarasamningum.

Vendipunkturinn varð síð-
an þegar mágur minn sagði
mér að binda bara poka milli
lappanna á mér og reyna að
hugsa eins og karlmaður. Þá
ákvað ég að taka biðlaunin og

Spurningakeppni sveitarfélaganna í RíkissjónvarpinuSpurningakeppni sveitarfélaganna í RíkissjónvarpinuSpurningakeppni sveitarfélaganna í RíkissjónvarpinuSpurningakeppni sveitarfélaganna í RíkissjónvarpinuSpurningakeppni sveitarfélaganna í Ríkissjónvarpinu
Ríkisútvarpið hefur óskað eftir að skipað verði í þriggja manna lið frá Ísafjarðarbæ í spurningakeppni Sjónvarpsins sem hefst í haust.
Stærstu sveitarfélög landsins munu þar etja kappi. Óskað er eftir þátttöku Ísafjarðarbæjar og hefur bænum borist erindi um tillögur
að liðsskipan. Þættirnir verða í beinni útsendingu og verður fyrsti þátturinn á dagskrá 14. september. Í samræmi við tíðarandann er
lögð áhersla á að í liðinu verði einn þjóðþekktur einstaklingur eins og það er orðað í erindi frá Ríkisútvarpinu. Þetta gæti verið leikari,
söngvari, stjórnmálamaður eða hver sem er. Aðalatriðið er að þetta sé skemmtilegur einstaklingur sem sveitarfélagið er stolt af.
Viðkomandi þyrfti ekki að vera búsettur í sveitarfélaginu núna heldur gæti verið brottfluttur. Ekki er óskað eftir því að hinir tveir í
liðinu séu frægir. Lögð er áhersla á ákveðna breidd í liðinu, liðsmenn skulu vera af báðum kynjum og á ólíkum aldri.
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Átelur meirihluta bæjarstjórnar
fyrir framtaksleysi í atvinnumálum

Sigurður Pétursson, einn
fulltrúa Í-listans í Ísafjarðar-
bæ, átelur meirihluta bæjar-
stjórnar fyrir framtaksleysi í
atvinnumálum bæjarins. Legg-
ur hann til að ræddar verði
tillögur til úrbóta og fram-
kvæmdaáætlun sett af stað.

„Í ljósi þeirra aðstæðna sem
nú eru uppi í atvinnumálum
Ísafjarðarbæjar og fyrirsjáan-
legrar blóðtöku vegna niður-
skurðar á þorskkvóta á kom-
andi fiskveiðiári, átel ég fyrir
hönd Í-listans í Ísafjarðarbæ,
meirihluta bæjarstjórnar fyrir
framtaksleysi í atvinnumálum
bæjarins. Síðustu vikur og
mánuði hefur ekkert frum-
kvæði komið frá meirihluta
bæjarstjórnar og hvorki at-
vinnumálanefnd né hafnar-
nefnd verið kölluð saman til
fundar. Tillögur sem bæjar-
fulltrúar Í-listans hafa fengið
samþykktar í bæjarstjórn hafa
verið svæfðar í nefndum eða
týnst í skúffum meirihlutans.
Því legg ég til að atvinnu-
málanefnd verði þegar kölluð
til fundar við bæjarráð til að
ræða tillögur til úrbóta í at-

vinnumálum bæjarins og
framkvæmdaáætlun sett af
stað“, segir Sigurður í bókun
sem hann lagði fram á fundi
bæjarráðs.

Aðspurður um málið nefnir
Sigurður sem dæmi hug-
myndir Í-listans um almenn-
ingshlutafélag sem hefði það
að markmiði að kaupa kvóta
og skapa atvinnu. „Tillagan
var samþykkt í bæjarráði og
bæjarstjórn. Við lögðum fram
ákveðna útfærslu á þeirri hug-
mynd en henni var hafnað. Í
staðinn var málið sent til at-
vinnumálanefndar sem hefur
ekki komið saman í tvo mán-
uði. Það kalla ég að svæfa
mál í nefndum“, segir Sigurð-
ur.

Aðspurður hvort Ísafjarð-
arbær ætti að ráðast í tíma-
bundin atvinnuskapandi verk-
efni líkt og gert var í Bolung-
arvík þegar Bakkavík hætti
vinnslu, segir Sigurður: „Það
eru ýmislegar framkvæmdir í
gangi í bænum. En mér finnst
að forystumenn bæjarins hefðu
átt að taka þessi mál fastari
tökum og setja upp aðgerðar-

áætlun, ekki bara horfa til
ríkisvaldsins og reyna að fá
nokkur opinber störf, þó að
það sé vissulega verkefni sem
þarf að vinna í.“

Ósammála SigurðiÓsammála SigurðiÓsammála SigurðiÓsammála SigurðiÓsammála Sigurði
Halldór Halldórsson bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar er alls
ekki sammála Sigurði Péturs-
syni bæjarfulltrúa Í-listans.
„Ég tel að við höfum gert allt
það sem í okkar valdi stendur
til að vega upp á móti þessu“,
segir Halldór.

„Í fyrsta lagi er það hlutverk

sveitarfélagsins að skapa
góðar aðstæður fyrir atvinnu-
vegi og íbúa og það tel ég
okkur klárlega hafa gert. Í öðru
lagi þarf að taka á því þegar
það verða áföll í atvinnulífinu
og það höfum við verið að
gera. Ég fékk fyrir hönd Ísa-
fjarðarbæjar og í raun allra
Vestfjarða samþykki forsætis-
ráðherra fyrir því að setja upp
sérstaka nefnd sem skilaði
svokallaðri Vestfjarðaskýrslu.
Þar er búið að samþykkja að
það verði til 80 störf á vegum
hins opinbera í fjórðungnum.

Núna er verið að ráða hjá Mat-
ís, það er verið að ráða hjá
Háskólasetrinu og unnið er að
undirbúningi Hornstranda-
stofu. Þarna höfum við verið
að beita áhrifum okkar gagn-
vart ríkisvaldinu með góðum
árangri. Í þriðja lagi hefur ver-
ið settur upp teymishópur
varðandi málefni Flateyrar.“

„Á vegum bæjarins er verið
að vinna að mjög mörgum
atvinnuskapandi verkefni. Þar
má nefna framkvæmdir í hafn-
armálum, m.a. flutning olíu-
birgðastöðvar á Mávagarð,
framkvæmdir í snjóflóðavarn-
armálum þar sem nokkurra ára
verkefni eru framundan, fram-
kvæmdir á nýju hverfi á
Skeiði, uppbyggingu spark-
valla og alls konar skipulags-
mál. Svo má nefna framtak
bæjarins til að fjölga ferða-
mönnum.“

„Ég er alls ekki sammála
Sigurði Péturssyni og segi að
ef menn telja sig geta gert
betur og hafa tillögur sem eru
líklegar til að bæta atvinnulíf,
þá vill maður fá að sjá þær“,
segir Halldór.

Aðspurður um fullyrðingar
Sigurðs Péturssonar þess efnis
að minnihlutinn hafi komið
með ýmsar tillögur, t.d. hug-
myndir um stofnun almenn-
ingshlutafélags segir Halldór:
„Þeirra útfærsla var að skipa
3ja manna stjórn fyrir eitthvað
sem ekki var til. Atvinnumála-
nefnd kom saman þann 1. júní
og fjallaði um málið. Þeirra
niðurstaða var sú að það væri
vandséð að svona félag gæti
tryggt fullvinnslu sjávaraf-
urða á svæðinu.“

„Í-listinn hefur sett fram
nokkrar tillögur sem flestar
lúta að hlutum sem eru í vinn-
slu. Þar má til dæmis nefna
hugmyndir um vatnsvinnslu
og hef ég verið í viðræðum
við áhugasama aðila sem hafa
óskað eftir trúnaði.“

„Blómlegt atvinnulíf byggir
á því að sveitarfélagið skapi
góða aðstöðu fyrir einstakl-
inga og fyrirtæki og við göng-
um miklu lengra en önnur
sveitarfélög í að skapa þá að-
stöðu“, segir Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar.       – halfdan@bb.is

Sigurður Pétursson. Halldór Halldórsson.

Hver og einn kom með eigin mat á grillið. Myndir: Páll Önundarson og Halldór og Önundur Pálssynir.

Mikil ánægja
með áttundu
götuveisluna
Íbúar við Ólafstún á Flateyri stóðu fyrir sínu árlega götugrilli

á laugardag fyrir viku og ríkti mikil gleði í veislunni að vanda.
Um 100 manns mættu í veisluna og grilluðu saman í góðu
veðri. Páll Önundarson, forkólfur veislunnar, segir hana hafa
heppnast einstaklega vel, mæting hafi verið framar væntingum
og gestir hafi verið kátir. Dagskrá veislunnar var með hefð-
bundnu sniði, söngkeppni, tónlist og varðeldur, svo eitthvað
sé nefnt. Þá má ekki gleyma kókosbollukeppninni, þar sem
þátttakendur keppast við að klára kókosbollu og litla kók í
gleri á sem skemmstum tíma. Það voru Grímur Atlason og
Kristján Conway Wales sem sigruðu í kókosbollukeppninni,
sá fyrrnefndi í flokki fullorðinna og sá síðarnefndi í barnaflokki.

Hefð hefur skapast fyrir því að skopmynd af útvöldum Flat-
eyringi sé prentuð á boli sem seldir eru í veislunni. Í ár prýddi
bolinn mynd af Guðlaugu Auðunsdóttur „gleðigjafa Flateyrar“.
Þetta var í áttunda sinn sem götuveislan er haldin, en hún er
orðin fastur punktur í skemmtanalífi Flateyringa. – tinna@bb.is

Tekið á því í kókosbollukeppni. Keppendur í söngkeppninni. Lýður Árnason og Grímur Atlason tóku lagið.
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Stjórnmálaerindreki bandaríska
sendiráðsins heimsótti Sólstafi

Brad Evans, stjórnmála-
erindreki sendiráðs

Bandaríkjanna á Íslandi,
og Axel V. Egilsson,

stjórnmálafulltrúi stjórn-
máladeildar þess, heim-

sóttu Sólstafi, systursam-
tök Stígamóta á Vest-

fjörðum, í síðustu viku.
Heimsóknin var liður í
upplýsingaöflun þeirra
fyrir árlega skýrslu um

mannréttindamál. Einnig

heimsóttu þeir Fjölmenn-
ingarsetur og hittu bæjar-

stjóra Ísafjarðarbæjar.
„Þetta var frábær heim-

sókn, og mikil viðurkenn-
ing fyrir okkur að þeir

hafa tekið eftir starfi okk-
ar“, segir Harpa Odd-

björnsdóttir, Sólstafakona.
„Við sóttum þá út á flug-

völl og sýndum þeim
helstu staði á svæðinu.

Síðan fórum við í Sólstafa-

húsið og áttum gott spjall.
Þeir sýndu starfi okkar

mikinn áhuga og sögðu að
þessi málaflokkur væri

einn mikilvægasti mála-
flokkurinn í mannrétt-

indamálum yfirleitt.“
Helsta verkefni stjórn-

máladeildar bandaríska
sendiráðsins er að fylgjast

með, greina og skýra
stjórnvöldum í Washing-

ton frá þróun stjórnmála á

Íslandi. Stjórnmálaer-
indrekinn er í reglulegu

sambandi við íslenska
stjórnmálamenn, fulltrúa
ríkisstjórnarinnar, verka-

lýðsleiðtoga og aðra
áhrifamikla íslenska borg-

ara. Stjórnmáladeildin
gegnir auk þess lykilhlut-

verki í upplýsingaöflun og
vinnslu á fjölmörgum

skýrslum um Ísland sem
utanríkisráðuneyti Banda-

ríkjanna gefur út árlega
samkvæmt fyrirmælum

frá Bandaríkjaþingi.
– thelma@bb.is

Sólstafakonur spjalla við fulltrúa sendiráðs Bandaríkjanna.

Nýja Dokkubryggjan var
formlega afhent í síðustu viku.
Það var Björn Jóhannsson,
verkefnisstjóri hjá Olís sem
afhenti bryggjuna Guðmundi
M. Kristjánssyni, hafnarstjóra
Ísafjarðarbæjar. Bryggjan er
40 metra löng flotbryggja og
segir Guðmundur hana leysa
af hólmi gömlu bryggjuna
sem var orðin lúin. Björgun-
arbáturinn Gunnar Friðriks-
son og lóðsbáturinn Sturla
Halldórsson hafa forgang með
pláss á bryggjunni.

„Þessir bátar eru kallaðir út
með litlum og stundum eng-
um fyrirvara og því þurfa þeir
að vera með gott pláss í höfn-
inni“, segir Guðmundur. Pláss
er fyrir fleiri báta og segir
Guðmundur starfsmenn hafn-
arinnar afgreiða óskir um
pláss þegar þar að kemur. Þá
er á dagskrá að gera aðra 40
metra flotbryggju við Olíu-
múlann svokallaða, Pollmeg-
inn í höfninni. „Við erum að
endurskoða framkvæmda-
áætlun hafnarinnar. Ríkis-

stjórnin frestaði gildistöku
sólarlagsákvæðisins og það
breytir öllu fyrir okkur“, segir
Guðmundur, en ákvæðið snýr
að því hvenær kostnaður við
hafnir greiðist einvörðungu af
sveitarfélögum.

Ríkisstjórnin ákvað að fresta
gildistöku ákvæðisins og var
það hluti af mótvægisaðgerð-
unum svokölluðu. Olís hf. bauð
lægst í verkið, eða sléttar 13
milljónir króna, en ýmsir vest-
firskir undirverktakar komu
að því fyrir hönd fyrirtækisins.

Ný bryggja afhent á Ísafirði

Guðmundur M. Kristjánsson og Björn Jóhannsson á nýju bryggjunni.

Glöggir vegfarendur um Fjarðarstrætið á Ísafirði
hafa sjálfsagt tekið eftir því að vinnupallar hafa risið
við turn slökkvistöðvarinnar. Turninn, sem er eitt
helsta kennileiti Ísafjarðar, hefur ekki verið bænum
til sóma undanfarin misseri, málning að stórum hluta
flögnuð af og múrskemmdir miklar. Til stóð að laga
turninn á síðasta ári en ákveðið var að fara frekar í
framkvæmdir innanhúss sem miðuðu að því að gera
aðstöðu starfsmanna betri. Nú er hins vegar komið að
turninum og á næstu vikum verður gert við múr-
skemmdir og turninn málaður.               – tinna@bb.is

Turn slökkvistöðvar-
innar fær yfirhalningu

Vinnupallar hafa risið við turn
slökkvistöðvarinnar á Ísafirði.

Enn á eftir að ráða fjóra
kennara og yfirumsjónarmann
Dægradvalar fyrir komandi
skólaár við Grunnskólann á
Ísafirði. „Við erum með allar
klær úti til að finna kennara“,
segir Margrét Geirsdóttir, for-
stöðumaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar. „Undanfarin ár höfum

við verið í góðum málum en
nú er farið að síga á ógæfu-
hliðina víða um land og erfitt
að fá menntaða kennara. Það
er nú svo að þegar þensla er í
þjóðfélaginu og betri laun er
að fá annars staðar taka kenn-
arar betri tilboðum, hins vegar
þegar er samdráttur gengur vel
að manna stöðurnar.“

Grunnskólinn á Ísafirði
hefst 24. ágúst og á síðasta
skólaári voru um 500 nem-
endur skráðir í skólann. Að-
spurð til hvaða ráða verði grip-
ið ef ekki tekst að manna stöð-
urnar segir Margrét að enn sé
ekki farið að ákveða það. „Við
erum að gera allt sem við
getum til þess að manna

stöðurnar. Við erum því ekki
farin að spá í hvað gera skal ef
það tekst ekki, en tilhneiging-
in er sú að hlutirnir reddast
alltaf.“ Að sögn Margrétar
Geirsdóttur, forstöðumanns
eru ráðningarmál í öðrum
skólum Ísafjarðarbæjar í ör-
uggum málum.

– thelma@bb.is

Enn vantar kennara við GÍ
Grunnskólinn á Ísafirði.
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Bryndís Björgvinsdóttir
þjóðfræðingur er um þessar í
Bolungarvík að afla sér upp-
lýsinga um þorrablót Bolvík-
inga sem er margrómað fyrir
sérstöðu sína og hefðir. Heim-
sókn Bryndísar til Bolungar-
víkur er liður í rannsókn á
notkun íslenska menningar-

arfsins. Hún hefur verið að
ræða við fólk sem saumar ís-
lenska þjóðbúninga og að því
er fram kemur á vikari.is þykir
henni bolvíska þorrablótið
afar spennandi og skemmti-
legt rannsóknarefni.

Þorrablótið hefur verið
haldið ár hvert, nær óslitið,

síðan það fyrsta var haldið
þann 21.janúar 1944. Hefðin
er sú að konur bjóði bónda
sínum til blóts fyrsta laugar-
dag í þorra og er það ætlað
hjónum, sambýlisfólki, ekkj-
um og ekklum í Bolungarvík.
Konur sjá um allan undirbún-
ing og skemmtiatriði en skip-

að er í nefnd til eins árs í senn.
Öllu er til tjaldað til að gera
blótið sem veglegast hverju
sinni. Blótsgestir mæta í sínu
fínasta pússi, konur í upphlut
eða peysufötum og karlmenn
í hátíðarbúningi eða dökkum
jakkafötum með hálstau.

– thelma@bb.is

Þjóðfræðingur rannsakar
þorrablótið í Bolungarvík

Mótmæla hugmyndum um bann
við snurvoðaveiðum í Önundarfirði

Stjórn Útvegsmannafélags
Vestfjarða mótmælir harðlega
hugmyndum um lokun á snur-
voðaveiðum í Önundarfirði.
Stjórn Íbúasamtaka Önundar-
fjarðar hefur farið þess á leit
við bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar að könnuð verði staða snur-
voðaveiða í Önundarfirði.
Ástæðan er sú að á Flateyri og
Suðureyri er hafinn atvinnu-
rekstur sem byggist á að nýta

firðina til veiða með sjóstöng.
Útvegsmannafélaginu var
sent erindið til umsagnar. Í
umsögninni segir að snur-
voðaveiðar hafi verið stund-
aðar um árabil Önundarfirði
og eru fiskimiðin þar mikil-
væg þeim bátum sem þær
stunda.

Félagið mælist ekki til að
sjóstangaveiði verði bönnuð
þrátt fyrir að fjörðurinn sé

hefðbundin veiðislóð snur-
voðabáta og segir að sjó-
stangamenn eigi sinn rétt eins
og aðrir. Enn fremur segir:
„Afar óeðlilegt hlýtur að telj-
ast að stofnendur nýs atvinnu-
rekstrar, eins og hér á við um
þá sem hyggjast selja aðgang
að veiðum með sjóstöng, skuli
gera kröfu til þess að hefð-
bundin atvinnustarfsemi á
sama svæði víki burt. Þar að

auki skal bent á að ekki hefur
komið til árekstra milli veiði-
manna á þessu svæði og engin
ástæða er til að hafa áhyggjur
vegna snurvoðaveiða á svæð-
inu, enda snurvoðin afar vist-
vænt veiðarfæri.“

Í umsögn félagsins er bent
á að rekstur hagkvæms sjávar-
útvegs á Íslandsmiðum bygg-
ist á því að unnt sé að nýta
mismunandi tegundir og veiði-

slóðir á mismunandi árstím-
um. Ef aðliggjandi veiðisvæði
yrðu aðeins nýtt af heima-
mönnum myndi grafa undan
rekstrargrundvelli um allt land.
Bendir félagið þar á að fiski-

skip frá Vestfjörðum nýti
fiskimið, bæði djúpt og grunnt,
um allt land.Bæjarráð ákvað
að framsenda umsögn Útvegs-
mannafélagsins til sjávarút-
vegsráðuneytisins.

Styttist í opnun hljóðvers
Framkvæmdir við hljóð-

upptökuver í gamla lýsis-
tankinum á Flateyri, svo-

kölluðum Tanka, eru langt
komnar. Það er Önundur

Hafsteinn Pálsson sem
stendur fyrir framkvæmd-

unum ásamt konu sinni,
Sigrúnu Svanhvíti Óskars-

dóttur. Þegar hljóðverið
verður tilbúið mun það

vera það stærsta á Íslandi,
um 360 fermetrar og

aðstaðan öll eins og best
verður á kosið. „Fram-

kvæmdirnar ganga mjög
vel“, segir Önundur, „við

erum að klára efri hæðina
þar sem stúdíóið á að vera,
svo hægt verði að byrja að
nota aðstöðuna sem fyrst.“

Önundur segir að stefnan
sé að hljóðverið verði kom-

ið í notkun í ágúst og þeg-
ar eru einhverjir tónlistar-
menn búnir að bóka tíma.
„Það verður nóg að gera,

fyrstu bókanirnar eru
komnar og svo eru menn

mikið að spyrjast fyrir um
þetta.“ Til stóð að opna

hljóðverið fyrr á árinu en
að sögn Önundar hafa

framkvæmdirnar tekið

lengri tíma en áætlað var.
„Þetta er búið að taka sinn

tíma en það eru eðlilegar
tafir sem fylgja fram-

kvæmd sem þessari.“ Sem
fyrr segir verður efri hæð

Tankans notuð sem

hljóðver, og hluti af neðri
hæðinni. Þar verður einnig
eldhúsaðstaða og setustofa.

Fjölskylda og vinir Ön-
undar hafa ekki látið sitt

eftir liggja og aðstoðað
mikið við framkvæmd-

irnar. Bróðir Önundar,
Halldór Gunnar Pálsson,

var þannig með hamarinn
á lofti þegar ljósmyndara

bar að garði. Verkefnið er
unnið með stuðningi At-
vinnuþróunarfélagsins.

Önundur Hafsteinn og Halldór Gunnar Pálssynir. Mynd: Páll Önundarson.

Vestfirðingum fækkarVestfirðingum fækkarVestfirðingum fækkarVestfirðingum fækkarVestfirðingum fækkar
Íbúum Vestfjarða hefur fækkað á ári hverju síðastliðinn tíu ár, frá því að vera 8.632 talsins

árið 1997 í 7.469 árið 2006 samkvæmt gagnagrunni Byggðastofnunarinnar. Mest ber á
að ungu fólki hafi fækkað í fjórðungnum en í aldurshópnum 0-35 ára eru 1.200 færri en

voru fyrir tíu árum. Fjöldi íbúa yfir 35 ára aldri hefur þó haldist nokkuð stöðugur og hefur
þeim eingöngu fækkað um 32 sl. áratug. Bolvíkingum hefur fækkað um 189 á tímabilinu,

íbúar Ísafjarðarbæjar eru tæplega 300 færri, Reykhólahreppur hefur misst 84 íbúa,
Strandabyggð 135, Súðavíkurhreppur 48, Tálknafjarðarhreppur 35 og Vesturbyggð 311.
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STAKKUR SKRIFAR

Eftir efnum og aðstæðum
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.

Við Pollinn opnar á Hótel ÍsafirðiVið Pollinn opnar á Hótel ÍsafirðiVið Pollinn opnar á Hótel ÍsafirðiVið Pollinn opnar á Hótel ÍsafirðiVið Pollinn opnar á Hótel Ísafirði
Veitingastaðurinn Við Pollinn opnaði á Hótel Ísafirði í síðustu viku, er kokkarnir Halldór Karl Valsson og Eiríkur Gísli Johansson tóku við
rekstri veitingastaðar hótelsins af SKG-veitingum. „Tilfinningin er góð“, segir Halldór en játar því þó að það vottaði fyrir dálitlum
taugatitringi hjá þeim félögunum. „Við byrjuðum strax í morgunmatnum í gærmorgun og tókum hádegistörnina. Viðbrögðin hafa verið
góð.“ Halldór segir dagskrá haustsins og vetrarins ekki enn komna á hreint en lofar þó að einhverjar veislur verði haldnar. „Það verður
stíf dagskrá með haustinu“, segir hann að lokum hlæjandi. Halldór og Eiríkur eru báðir lærðir kokkar. Halldór var nemi á Hótel Sögu, og
hefur m.a. unnið þar og í Perlunni. Þá vann hann Íslandsmeistarakeppni og Norðurlandakeppni nema í matreiðslu. Hann hefur einnig
unnið í Frakklandi og Noregi. Eiríkur útskrifaðist sem kokkur í fyrra, en hann lærði hjá SKG og hefur unnið hjá þeim frá útskrift.

Vill að stjórnvöld taki á óréttlæti
vegna meingallaðra skattalaga

Grímur Atlason, bæjarstjóri
í Bolungarvík, segir það vera
óþolandi að sveitarfélagið
verði af útsvari vegna mein-
gallaðra skattalaga. „Viðræð-
ur sveitarfélaganna og ríkisins
hafa staðið nógu lengi - nú
þurfa stjórnvöld að bregðast
við“, segir Grímur á bloggi
sínu þar sem hann bendir á
grein á netmiðlinum eyjan.is
þar sem segir að „tíu af gjald-
endum opinberra gjalda á
Vestfjörðum eru sex með lög-
heimili í Bolungarvík. Reynd-
ar á Bolungarvík fjóra af fimm
hæstu skattgreiðenda héraðs-
ins. Enginn hins sex er þó á
lista yfir 10 hæstu útsvars-
greiðendum til sveitarfélag-
anna á Vestfjörðum. Á þeim
lista er aðeins einn Bolvík-
ingur.“ Grímur segir ástæðuna
vera hve fjármagnstekjuskatt-
ur vegur þungt í heildarálagn-
ingunni. Sveitarfélagið fær
aðeins í sinn hlut útsvar af
launatekjum en ekkert af fjár-
magnstekjuskatti, sem rennur
allur til ríkisins. „Ég trúi ekki
öðru en stjórnvöld taki á þessu
hróplega óréttlæti,“ segir
Grímur.

Álagningarskráin, sem birt
var í síðustu viku, geymir ann-
ars vegar upplýsingar um
greiðslur tekjuskatts, fjár-
magnstekjuskatts og sérstaks
tekjuskatts, hátekjuskatts ,
sem nú er lagður á í síðasta
skipti en hann féll niður frá

og með síðustu áramótum.
Hins vegar koma fram upplýs-
ingar um 10 hæstu greiðendur
útsvars en útsvar rennur til
sveitarfélagsins þar sem mað-
ur er búsettur og er eingöngu
reiknað af uppgefnum tekju-
skattsstofni, án tillits til fjár-
magnstekna enda fá sveitar-
félögin ekkert af fjármagns-
tekjuskatti í sinn hlut.

Í frétt Eyjunnar 8. júlí kom
fram að fjármagnstekjur íbúa
Bolungarvíkur hefðu alls
numið 3 milljörðum króna á
síðasta ári en ekkert af þeim
300 milljónum króna sem
greitt er í fjármagnstekjuskatt
af þeirri fjárhæð renni til sveit-
arfélagsins, sem stendur undir
rekstri skóla, leikskóla og
annarri lögbundinni þjónustu

við íbúana og reiðir sig eink-
um á tekjur af fasteignagjöld-
um, framlög úr Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga og útsvarið, sem
aðeins reiknast út frá uppgefn-
um launatekjum.

Áhrifin sem þessi staða hef-
ur á fjárhag sveitarfélagsins
koma glöggt í ljós þegar skoð-
aður er listi skattstjórans á
Vestfjörðum yfir 10 hæstu

gjaldendur á svæðinu. Af
þeim 10 sem greiða hæst
heildargjöld eru sex búsettir í
Bolungarvík. Þessir sex ein-
staklingar greiða samtals
118.814.658 króna í heildar-
gjöld. Enginn þessara Bolvík-
inga er þó á lista yfir þá 10
aðila sem greiða mest til sinna
sveitarfélaga með útsvari en
10 hæstu útsvarsgreiðendurnir

greiða samtals um 25 milljónir
króna sem renna til sveitarfé-
laganna á svæðinu.

A.m.k. þrír læknar eru
meðal tíu efstu útsvarsgreið-
enda, þar á meðal læknirinn í
Bolungarvík, sem er eini full-
trúi þess sveitarfélags í hópi
10 efstu útsvarsgreiðenda á
Vestfjörðum.

– thelma@bb.is

Af tíu hæstu gjaldendum opinberra gjalda á Vestfjörðum eru sex með lögheimili í Bolungarvík, en enginn þeirra er í hópi hæstu útsvarsgreiðenda.

Skattstjórar landsins hafa lokið mikilvægasta verkefni ársins. Þeir hafa
lagt skatt á lýðinn. Ánægjan er misjöfn eins og við er að búast. En nú hafa
verið slegin met, enda er það í anda þjóðarsálarinnar að slá met, gera betur
en áður. Risinn er upp skattakóngur allra tíma og ekki seinna vænna. Hreið-
ar Már Sigðurðsson er forstjóri Kaupþings, sem einu sinni var bara Búnaðar-
banki Íslands. Til hans var reyndar lagt Kaupþing sem stofnað var fyrir
löngu til þess að vasast með skuldbréf og búa til fé úr pappírum. Forstjórinn
ungi leggur heldur betur til samfélagsins, hvorki meira né minna en 400
milljónir króna og munar um minna.

Gott og vel. Ætli einhver reyni að slá þetta met á næsta ári og rjúfa hálfs
milljarðs múrinn við álagningu árið 2008? Vonandi, en þó má ekki gleyma
því að þótt margir borgi mikið er það framlag fjöldans sem skiptir mestu
þegar upp er staðið. Velferð þjóðarinnar er byggð á því að þeir sem eru
aflögufærir leggi sitt af mörkum. Kröfur fólks til ríkis og sveitarfélaga
aukast og ef til vill eru að mást út þau tengsl sem eru á milli þess að þegnarn-
ir greiði skatta annars vegar og þjónustunnar sem unnt er að bjóða þeim hins
vegar. Á því hefur örlað eftir því sem stétt stórríkra hefur vaxið að þeir eigi
að fá sérmeðferð. Út af fyrir sig er það skiljanlegt, einkum frá sjónarmiði
þeirra sem vita vart aura sinna tal og þurfa ekki að velta fyrir sér hverri

krónu áður en ákvörðun er tekin um útgjöld til nauðsynja eða annarra þarfa
og langana.

Eiga raðirnar eftir þjónustu heilbrigðiskerfisins að vera styttri fyrir þá,
sem borga með sér umfram skattana, ef þannig ber undir? Eða eiga allir að
njóta jafnræðis varðandi þjónustu hins opinbera? Sú hefur verið stefnan og
á að vera. En þarf hún að koma í veg fyrir að þeir sem hafa nægt fé handa
á milli geti stytt sér leið? Þessi er hin stóra pólitíska spurning sem vaknar í
framhaldi álagningar skatta í ár. Mönnum sýnist sitt hverjum um þá aðferð
sem lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli tók upp að mismuna farþegum
á leið í öryggiseftirlit eftir því hve há fargjöld þeir greiða flugfélögunum.
Eftir því er tekið að Björn Bjarnason dómsmálaráðherra hefur lýst andstöðu
sinni við þennan hátt. Undir það skal tekið með honum. En hve margir
stjórnmálmenn aðrir hafa tjáð sig um msimunun eftir efnhag? Lítið fer fyrir
þeim.

Lengi vel var lagt á menn eftir efnum og ástæðum. Kannski er kominn
tími til þess að skoða þá aðferð, einkum með hliðsjón af lífstíl manna og því
hvernig þeir berast á, ekki síst ef lítið samhengi er milli álagðra skatta og því
hvernig menn lifa, sumir mjög ríkmannlega, án þess að tengslin milli tekna
og útgjalda séu nokkrum manni ljós.
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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.

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til leigu er 3ja-4ra herb. íbúð á
eyrinni ásamt öllum húsbúnaði.
Laus strax. Upplýsingar  í síma
690 7172.

Óska eftir 2ja herb. íbúð til leigu
á Ísafirði sem fyrst. Má vera
kjallaraíbúð. Öruggum greiðsl-
um heitið fyrir rétt húsnæði.
Upplýs. í símum 456 4064, 848
0512 eða 848 3951.

Svört Mbym úlpa með grárri
bómullar tauhettu í large stærð
fannst fyrir utan Grundargötu
6. Eigandinn hafi samband í
síma 867 9696.

Til sölu er blár og gulur Frenzy
snowkite, 06, 10m². Frábært
leiktæki fyrir veturinn. Uppl. í
síma 847 3856.

Til leigu er lítið 64m² einbýlis-
hús í Hnífsdal. Húsið er fullbúið
húsgögnum og húsbúnaði og
leigist í mánaðarleigu frá 1.
sept. til 1. júní. Best væri að fá
einn leigjanda allan tímann en
styttri tímabil koma til greina.
Uppl. í síma 869 4566.

Til sölu er Nissan Patrol GR
árg. 1996. Mikið endurnýjaður
og í mjög góðu standi. Nýtt
hedd, rafgeymar, bremsur, hjóla-
legur og margt fleira endurnýj-
að. Góð 33" sumar- og vetrar-
dekk. Uppl. í síma 896 4636.

Óska eftir hárþurrku á standi
gefins fyrir öldrunardeild sjúkra-
hússins. Uppl. í síma 450 4565.

Til sölu er Palomino Colt felli-
hýsi með öllu. Verð kr. 950 þús.
Upplýsingar í síma 895 7430
og 899 7430.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
96, ekinn 205 þús. km. Skoðað-
ur 2008. Nýleg dekk. Fæst á kr.
100 þús. stgr. Uppl. í síma 866
9552 og 456 4612.

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

Sjö manna vínrauður honrsófi
úr leðri fæst fyrir lítið. Uppl. í
síma 897 4019.

Vantar au-pair stúlku til Austur-
ríkis. Uppl. í síma 893 5929.

Til sölu eru ýmsir hlutir úr heima-
bakaríi s.s. Hubert hrærivél,
gufugleypir, djúpsteikingar-
pottur, stór eldavél, filmupökk-
unarvél, hveitistampar og vask-
ur og vinnuborð. Uppl. í síma
456 3285 og 867 9939.

Til sölu er Kawasaki Mean
Streak 1500 mótorhjól árg. 03.
Ekið 4.500 km. Upplýsingar í
síma 897 6795.

Til sölu er lítið notuð Canon
EOS 20D myndavél (body). Selst
á góðu verði. Á sama stað er til
sölu Canon 70-200 mm zoom
linsa (hvít). Uppl. gefur Sigur-
jón í síma 892 5362.

Hlíðarvegspúkar! Hið árlega
Hlíðarvegspúkapartý verður
haldið nk. laugardag, 11. ágúst
á lóð gamla leikskólans við
Hjallaveg. Allir velkomnir!

Jóhanna sýnir í EdinborgarhúsinuJóhanna sýnir í EdinborgarhúsinuJóhanna sýnir í EdinborgarhúsinuJóhanna sýnir í EdinborgarhúsinuJóhanna sýnir í Edinborgarhúsinu
Hafið og Afríka er meðal þess sem einkennir sýningu sem opnuð var á laugardag í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði. Þar sýnir myndlistarmaðurinn Jóhanna Bogadóttir handmálaðar

litógrafíur sem unnar eru á sl. fjórum árum. „Þema verkanna tengist bæði hughrifum frá
íslenskri náttúru og frá náttúru og mannlífi fjarlægra slóða. Sumt er unnið út frá skissum frá
t.d. Úganda og Benin og annað er sprottið úr jarðvegi heimaslóðanna hér á norðurhjara“,

segir Jóhanna sem hefur langan feril að baki í myndlistinni og hefur sýnt víða um heim.
Sýningin mun standa til ágústloka og verður opin á opnunartíma Kaffi Edinborgar.

Hátíðin ekki hrist fram úr erminni
Listasumar í Súðavík verð-

ur haldið í níunda sinn í ár,
undir styrkri stjórn Pálínu
Vagnsdóttur. Hátíðin hefst í
dag og stendur fram á sunnu-
dag og verða fjölbreyttir list-
viðburðir á dagskrá, tónleikar,
kvikmyndasýning, myndlista-
og ljósmyndasýning og fleira.
Bæjarins besta setti sig í sam-
band við Pálínu og fékk að
vita hvernig það gengur fyrir
sig að skipuleggja hátíð sem
þessa.

„Þetta er sjöunda árið sem
ég kem að hátíðinni að ein-
hverju leyti. Það er einstakt
að fá tækifæri til að sjá um
hátíðina á hverju ári. Ég kom
fyrst að hátíðinni með systur
minni, Soffíu, sem kom að
hátíðinni fyrstu skiptin sem
hún var haldin. Eitt sumarið
fór hún í frí til útlanda og fékk
mig til að sjá um þetta og ég
er eiginlega búin að vera með
þetta síðan. Það sem er svo
skemmtilegt við starfið er að
þetta er eitt af fáum verkefnum
sem ég fæ að ráða öllu ein“,
segir Pálína og hlær. Hún bæt-
ir því við að hún sé þekkt fyrir
að vilja að stjórna. „Ég reyni
alltaf að segja fólkinu mínu
að vera ekkert að reyna að
bremsa mig af, það þýðir ekk-
ert.

Maður þarf að vera með
ágætt hugmyndaflug til að láta
sér detta í hug fjögurra daga

dagskrá. Ég hef sjálf samband
við listafólkið sem ég vil fá
og það er orðið auðveldara
núna eftir að hátíðin hefur fest
sig aðeins í sessi. Nú laðar
hún listafólk að sér en fyrstu
árin var fólk skeptískara. Há-
tíðin er komin með gott orð-
spor sem deyr ekki þar sem
hún hefur heppnast mjög vel.

Ég sé um skipulagninguna
frá A til Ö, set saman dagskrá,
bóka listamenn og flug og
gistingu fyrir þá og sé um
smíð fjárhagsáætlunar. Stór
partur af dæminu er að láta
fjárhagshliðina ganga upp.

Ég reyni að hafa dagskrána
þannig að hún höfði til sem
flestra. Maður veit svo sem
aldrei fyrirfram hvort dagskrá-
in slái í gegn. Ég tel þó að
stærstu viðburðirnir í ár séu
allir rós í hnappagat hátíðar-
innar. Þegar viðburðir eru
valdir reynir maður að taka
mið af því sem hefur verið á
dagskrá annarsstaðar á Vest-
fjörðum og velja eitthvað ann-
að þannig að allir geti kynnst
einhverju nýju.“

–Hátíðin var áður haldin á
vegum bæjarins, ekki satt?

„Félag íslenskra hljómlist-
armanna, Súðavíkurhreppur
og Sumarbyggðin í Súðavík
voru upphaflega með hátíðina
og lögðu fé í sjóð til handa
hátíðinni. Restin var fjár-
mögnuð með styrkjum. Á síð-

asta ári tók ég við hátíðinni
og er því að halda hana í annað
sinn undir eigin nafni. Ég gæti
þannig kallað þetta Listasum-
ar Pálínu Vagns“, segir Pálína
glettnislega. „En nafnið Lista-
sumar í Súðavík hefur verið
markaðssett til svo margra ára
að því verður ekki breytt.“

–Hvernig er að vera per-
sónulega ábyrg fyrir hátíð-
inni?

„Auðvitað er þetta dálítið
álag, maður leggur í raun höf-
uð sitt fram á silfurfati og
stendur og fellur með hátíð-
inni. Ef hún skilar hagnaði fer
hann í sjóð til næsta árs, ef
það er tap verð ég að borga
fyrir það úr eigin vasa. Sem
betur fer hafa fyrirtæki og
stofnanir tekið vel í styrktar-
beiðnir mínar. Öðruvísi væri
ekki hægt að halda hátíð sem
þessa.

Ég var að spá í það um dag-
inn, fyrir hvern svona bæjar-
hátíð er. Maður heyrir mis-
jafnar sögur hvernig staðið er
að hátíðum sem þessum víðs-
vegar um landið og hvernig
bæjarfélögin styðja við fólk
eins og mig sem er lista- og
menningarlega sinnað og vill
leggja sitt af mörkum. Ég hef
verið svo heppin að vinna með
sveitarstjórninni í Súðavík þar
sem ég hef mætt mjög já-
kvæðu viðhorfi og fengið
mikinn stuðning. Þarna hef

ég aðgang að bæjarstarfs-
manni, húsverði skólans og
fullt af fólki sem er velviljað
og vill að dæmið gangi upp.

Á mörgum öðrum stöðum
er það þannig að maður fær
bara peningastyrk og á að sjá
um allt einn. Það þykir mér
vera sinnuleysi og þau bæjar-
félög sem taka þannig á mál-
unum eru að fría sig ábyrgð.
Sérstaklega þar sem yfirleitt
er það ekki sá sem heldur há-
tíðina sem fær klapp á bakið
heldur er hún rós í hnappagat
bæjarfélagsins. Það má alls
ekki skilja sem svo að ég sé
að reisa mér einhverja frægð-
arstjörnu með því að halda
hátíðina. Það bara skiptir máli
að forsvarsmenn bæjarfélaga
geri sér grein fyrir því að bæj-
arhátíðir sem þessar spila stórt
hlutverk í menningartengdri
ferðamennsku, fyrir utan að
halda anda bæjarlífsins á lofti.

Annað sem er mikilvægt er
að fólk úr nágrannabæjum sé
duglegt að sækja hátíðir hvers
annars. Við erum öll ein heild
og eigum að standa saman.
Þannig aðstoða ég Sæluhelg-
armenn og þeir mig, komi til
þess. Nágrannar Súðvíkinga
eiga auðvitað að mæta á há-
tíðina þeirra og taka sína sum-
argesti með.“

–Pálína segir að, að mörgu
þurfi að huga við skipulagn-
ingu Listasumarsins.

„Það getur verið heilmikið
bras að koma svona hátíð á
koppinn, það þarf að huga að
mörgu og minnstu smáatriði
geta þurft mikinn undirbún-
ing. Til dæmis er mikið mál
að vera með brennu. Fyrir það
fyrsta þarf einhver að búa hana
til, og skvetta olíu á hana, það
þarf söngblöð og trúbador,
það þarf að borga tryggingu
og síðast en ekki síst; fá leyfi
frá yfirvöldum, heilbrigðisfull-
trúa, landeiganda og slökkvi-
liði. Maður hristir svona hátíð
ekki bara fram úr erminni. Það
eru margir póstar sem þarf að
hugsa um. Ég hef því unnið
að því að setja upp einskonar
tossalista fyrir þá sem taka
við seinna, ég verð auðvitað
ekki eilíf í þessu starfi. Þá
liggja upplýsingar um skipu-
lagningu hátíðarinnar fyrir.

Þetta er einstaklega skemm-
tilegt verkefni og ég er þakklát
fyrir að þessir þrír aðilar,
Súðavíkurhreppur, Sumar-
byggðin og FÍH treystu mér
til þess að sjá um hátíðina.
Það er engin smá ábyrgð sem
felst í að gera þetta sómasam-
lega.“

–Segðu aðeins frá dagskrá
hátíðarinnar.

„Dagskráin hefst á fimmtu-
dag [í dag], með sýningu á
kvikmyndinni Foreldrar. Kvik-
myndagerðarmaðurinn Ragn-
ar Bragason var svo elsku-

Alls svöruðu 546.Alls svöruðu 546.Alls svöruðu 546.Alls svöruðu 546.Alls svöruðu 546.
Já sögðu 360 eða 66%Já sögðu 360 eða 66%Já sögðu 360 eða 66%Já sögðu 360 eða 66%Já sögðu 360 eða 66%

Nei sögðu 132 eða 24%Nei sögðu 132 eða 24%Nei sögðu 132 eða 24%Nei sögðu 132 eða 24%Nei sögðu 132 eða 24%
Alveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðu

54 eða 10%54 eða 10%54 eða 10%54 eða 10%54 eða 10%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Er rétt að birta opinber-Er rétt að birta opinber-Er rétt að birta opinber-Er rétt að birta opinber-Er rétt að birta opinber-
lega skatta- og útsvars-lega skatta- og útsvars-lega skatta- og útsvars-lega skatta- og útsvars-lega skatta- og útsvars-
álagningu einstaklinga?álagningu einstaklinga?álagningu einstaklinga?álagningu einstaklinga?álagningu einstaklinga?
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Bók um Hornstrandaferð komin útBók um Hornstrandaferð komin útBók um Hornstrandaferð komin útBók um Hornstrandaferð komin útBók um Hornstrandaferð komin út
Út er komin bókin Hornstrandaferð 1977 eftir Sæmund Kr. Þorvaldsson. Í bókinni segir Sæ-
mundur frá einstæðri ferð sinni og fjögurra félaga um Hornstrandir árið 1977. „Á þeim árum
voru ferðalög um margt frábrugðin því sem nú gerist, útbúnaður fábrotnari og óbyggðir fáfarn-
ar,“ segir aftan á kápu bókarinnar „Þeir félagar lifðu á landsins gæðum í þrjár vikur, fóru gang-
andi um Hornstrandir vík fyrir vík og kynntust þessu harðbýla svæði á einstæðan hátt. Ferðin
kviknar til lífs á ný í frásögn Sæmundar sem er í senn einlæg, einföld og óvenjuleg. Veiðimann-
inum sem ungur lærði að lesa náttúruna, auðnast í þessari bók einnig að lifa hana og skrifa.

legur að bjóða okkur að sýna
myndina endurgjaldslaust.
Eftir sýninguna verður hátíðin
sett í stuttri athöfn. Á föstudag
verður varðeldur niðri í fjöru
þangað sem allir geta komið
og sungið og skemmt sér
saman. Flateyringurinn Hall-
dór Gunnar Pálsson stýrir
söngnum með styrkri hendi,
enda fantagóður gítarleikari.
Þá um kvöldið verða einnig
tónleikar með Andreu Gylfa-
dóttur og Blúsmönnum henn-
ar. Laugardagurinn er fjöl-
skyldudagur, með siglingu út
í kvíar, gönguferð að Valagili
í Álftafjarðarbotni, fjölskyldu-
stund í Raggagarði með leikj-
um og íþróttum. Allan daginn
verður boðið upp á humar-
súpu og steiktar steinbítskinn-
ar á veitingahúsinu Jóni Indía-

fara. Við ákváðum að í stað
þess að vera með hátíðar-
kvöldverð sem kannski rekst
á við einhverja viðburði að
hafa girnilegan mat í boði all-
an daginn. Um kvöldið verða
síðan stórtónleikar þriggja
tenóra, þeir Gunnar Guð-
björnsson, Guðbjörn Guð-
björnsson og Kári Friðriksson
syngja við undirleik Guð-
bjargar Sigurjónsdóttur. Kári
á fjölskyldu hér fyrir vestan,
er bróðir Laufeyjar Friðriks-
dóttur sem rekur dekurhúsið í
Súðavík. Hann hafði samband
við mig og fékk félaga sína úr
söngnámi til að koma með sér.
Þarna verða margar íslenskar
og erlendar tónlistarperlur
fluttar. Ég er sannfærð um að
þetta kvöld svíki engan. Að
tónleikunum loknum verður

Todmobile með dansleik í
íþróttahúsinu.

Þá verður myndlista- og
ljósmyndasýning opnuð um
helgina. Listamennirnir höfðu
samband við mig og báðu um
að fá að taka þátt í hátíðinni.
Þetta er fólk sem var að ferðast
um Vestfirðina í fyrra og aftur
í sumar.

Á sunnudeginum er kær-
leiksstund í Súðavíkurkirkju,
en það er fastur liður í dagskrá
Listasumars. Í gegnum árin
hafa ýmsir komið þarna fram
og þetta hefur verið heilög
stund fyrir mig í kirkjunni. Í
ár ætla ég að koma fram sjálf
með vinum. Ef einhverjir sem
lesa þetta vilja koma og syngja
er það velkomið. Birgir Ol-
geirsson, ísfirsk-bolvískur gít-
arleikari, verður þarna einnig.

Á sunnudeginum hef ég það
fyrir sið að anda djúpt niður í
tær, fer yfir dagana og þakka
fyrir að eitt árið enn hafi ég
fengið tækifæri til að taka þátt
í þessu. Eftir dagskrána í kirkj-
unni er kaffihlaðborð þar sem
verða einhverjar skemmtileg-
ar uppákomur. Kaffið er jafn-
framt kveðjustund, þar sem
hátíðinni lýkur.

Framkvæmd hátíðarinnar er
ekki starf einnar konu og ég
má ekki gleyma að minnast á
alla heimamennina sem koma
að hátíðinni með mér. Til
dæmis Barði Ingibjartsson og
Vilborg Arnarsdóttir og marg-
ir fleiri sem eiga mikinn heiður
skilið fyrir að vinna að því að
hátíðin gangi upp. Þetta er net
af fólki sem sýnir stuðning
sinn í verki.“    – tinna@bb.is

Ellefu einstaklingar frá 8 löndum heimsóttu Flateyri á vegum Veraldarvina.

Veraldarvinir áhyggjufullir vegna
sorps við strandlengju Flateyrar
Vinnuhópur frá Veraldar-

vinum dvaldi á Flateyri dag-
ana 4. til 16. júlí. Í hópnum
voru ellefu einstaklingar frá
átta löndum og unnu þeir að
fegrun umhverfisins en aðal-
verkefnin voru hreinsun strand-
lengjunnar frá Klofningsá
utan Flateyrar inn að Görðum
á Hvilftarströnd, en vegna
urðunar sorps við Klofnings-
hrygg er mikið um fokrusl í
fjörum og hlíðum í nágrenni
Flateyrar. Vakti það mikla
undrun hópsins hve mikið rusl
var að finna á þessu svæði og
hrakti það hugmyndir þeirra
um að strandir Íslands væru
þær hreinustu í heimi.

„Vandamálið er gert mun
verra með nærveru urðunar-
staðs þar sem ruslið fýkur
stöðugt á nærliggjandi strönd.
Klettarnir við strandlengjuna
eru of brattir til þess að hægt
sé að sækja ruslið. Sorpið hef-
ur skaðleg áhrif á dýralíf og

sjónræna fegurð þess sem er
undurfagurt svæði á Vestfjörð-
um“, segir Duncan Hammett,
einn sjálfboðaliði Veraldar-
vina. Hópurinn reyndi að
sækja ruslið með björgunar-
sveitarmönnum á Flateyri en
báturinn þeirra var ekki nógu
stór til þess að flytja það og
segir Duncan að því þurfi að
finna aðra lausn á vandamál-
inu.

Hópurinn vann einnig að
gróðursetningu trjáa í Minn-
ingargarðinum um þá sem lét-
ust í snjóflóðinu 1995 og unnu
að fleiri verkefnum er lúta að
hreinsun og fegrun umhverfis-
ins á Flateyri og í nágrenni.

Vinnuhópar af þessu tagi
geta gegnt mikilvægu hlut-
verki en samhliða vinnunni
og kynnum af íslenskri náttúru
og umhverfi hafa þátttakendur
fengið tækifæri til að kynnast
ýmsum störfum til sjós og
lands.

Þetta er í annað sinn sem
hópur frá Veraldarvinum
dvelst á Flateyri. Að þessu
sinni tók Ísafjarðarbær þátt í
kostnaði, en einstaklingarnir

í hópnum vinna kauplaust að
umhverfisverkefnunum. Um-
sjón með verkefninu var í
höndum Guðrúnar Pálsdóttur
og Jóhönnu Kristjánsdóttur.

Mikið rusl í fjörum í nágrenni
Flateyrar vakti undrun og áhyggur hópsins.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Kristbjörg
Unnur Sigurvinsdóttir á Suðureyri

Fljótleg og einföld kjötbaka
Kristbjörg Unnur býður upp

á kjötböku sem hún segir vera
auðvelda og einfalda upp-
skrift. Hvetur hún lesendur
Bæjarins besta til þess að
prófa sig áfram með fyllingar,
t.d. gúllas, fisk eða eitthvað
annað. Einnig býður hún upp
á ávaxtaeftirrétt sem hún segir
vera fljótlegan og góðan.

Kjötbaka
Deig

600 g hveiti
300 g smjörlíki
2 tsk salt
2 egg
4-6 msk kalt vatn
Egg til penslunar.

Hrærið salti og eggi saman
við hveitið, myljið smjörlíkið
út í ásamt köldu vatni. Hnoðið
deigið og látið standa í kæli á
meðan fyllingin er gerð.

Fylling
800 g hakk
10 sveppir
1-2 laukar
Gulrætur og smáar grænar
baunir í dós ( Bonduelle )
Vatn
Hveitijafningur

Brúnið hakkið í potti, setjið
laukinn út í, síðan sveppina,
látið malla í smá stund, gulrót-
um og baunum hellt út í með
safanum, bætið vatni í svo
næstum fljóti yfir. Þykkið með

sósujafning, (hveiti og mjólk)
kryddið með einum nauta-
súputeningi og salti. Sósulitur
til að skerpa litinn.

Fletjið 2/3 hluta af deiginu
og setjið í botninn á eldföstu
formi, látið deigið ná upp fyrir
brúnirnar, setjið fyllinguna í
og fletjið restina af deiginu út
og setjið yfir fyllinguna. Þrýst-
ið brúnum vel saman með
gaffli, skerið umfram deig af
og gerið skraut, penslið bök-
una með eggi.

Til að hleypa gufunni út við
baksturinn skal stinga fáein
göt í deigið, bakið við 180-
200 C. Í sirka 40 mín.

Ávaxta eftirréttur
1 askja jarðaber
2 kiwi
2 bananar
1 síríus rjómasúkkulaði

Jarðaber, kiwi og bananar,
skorið og sneitt. Sírius rjóma-
súkkulaði, saxað smátt. Ávöxt-
um og súkkulaði blandað sam-
an.

2 ½ dl rjómi
2-3 msk flórsykur
1. msk vanillusykur eða
eftir smekk.
Rjómi, flórsykur og van-

illusykur þeytt saman.

Ég skora á nágranna minn
hana Ástu Björk Friðberts-
dóttur á Suðureyri að vera
næsta matgæðing.

Mercedes Benz
Til sölu er Mercedes Benz ML 350, árg.

2004, ekinn 30 þús. mílur. Vandaður og
vel með farinn bíll. Nánari upplýsingar
gefur Halldór í síma 456 3378.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Austlæg átt, 3-10 m/s og hvassast
syðst. Skýjað að mestu norðaustanlands, en annars súld

eða rigning með köflum. Hiti 10-18 stig. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á
laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Breytileg átt, 3-8 m/s eða hafgola og víða

súld eða skúrir, en þurrt að mestu austanlands og víða
bjart, einkum sunnantil. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Útlit fyrir

norðaustlæga átt með vætu norðan- og austantil.
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Grímur Atlason, bæjarstjóri
í Bolungarvík segir ummæli
Árna Mathiesen fjármálaráð-
herra um að sveitarfélögin fái
hlutdeild í fjármagnstekju-
skatti beri vott um vanþekk-
ingu. Árni sagði þær hug-

myndir með öllu fráleitar og
sagði engin áform uppi um
slíkt. „Tekjur ríkisins hafa ver-
ið að aukast. Á milli ára jukust
tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti
um 15 prósent og af fjár-
magnstekjum um 33 prósent.

Það er í sjálfu sér hið besta
mál en sveitarfélögin eiga að
fá sinn skerf“, segir Grímur.

Hann nefnir sem dæmi að
sex af tíu gjaldahæstu mönn-
um Vestfjarða búi í Bolung-
arvík og borgi alls 120 millj-

ónir til ríkisins án þess að bæj-
arsjóður Bolungarvíkur fái
neitt. Grímur segir ummæli
Árna ekki þýða endalok þessa
máls. „Hann stjórnar ekki
einn. Ég á eftir að heyra í
fleiri ráðherrum. Samband ís-

lenskra sveitarfélaga er í stöð-
ugum viðræðum við ríkið en
samkomulagið sem var gert í
vetur er plástur í stuttan tíma.“
Grímur segir þetta snúast um
einkahlutafélagavæðinguna.
Á einni nóttu urðu til fjöldinn
allur af einkahlutafélögum og
menn sem áður greiddur
tekjuskatt fóru að greiða fjár-
magnstekjuskatt. Við þetta
urðu sveitarfélögin af miklum
tekjum.

Gunnar Svavarsson, for-
maður fjárlaganefndar, telur
það óvitlausa hugmynd að
sveitarfélögin fái hlutdeild í
fjármagnstekjuskatti og hefur

lýst sig tilbúinn til að skoða
málið. Árni hafði um það að
segja að „Gunnar hefði setið
lengi hinum megin við borðið
sem sveitarstjórnarmaður í
Hafnarfirði, og hann væri
greinilega enn þeim megin við
borðið“, svo vitnað sé beint í
Fréttablaðið. Grímur segir þetta
vera ómaklega skotið hjá Árna
og lýsa einhverju allt öðru en
skilningi á málefnum sveitar-
félaganna. „Líklega hefur
Árni setið of lengi þeim megin
við borðið þar sem hann situr.
Skilningur hans á stöðu sveit-
arfélaganna ber því vitni“
segir Grímur. – smari@bb.is

Ummæli ráðherra bera vott um vanþekkingu

Evrópumeistaramót í mýrarbolta var haldið í Tungudal á Ísafirði um helgina. Drullan var blautari en nokkru sinni áður eins og sést greinilega á
þessari mynd. Menn og konur veltu sér upp úr svaðinu alla helgina og léku þess á milli leik sem á köflum líktist knattspyrnu. Fleiri myndir frá
keppninni og umfjöllun um gang mála má sjá á bls 8 og 9.

Fjörutíu manns voru um borð í skipinu.Cdt. Fourcault við bryggju á Ísafirði.

Hröktust til Ísafjarðar
undan veðri og vindum

Gamall herbátur, Cdt. Four-
cault, kom til Ísafjarðar að
kvöldi föstudags. Kom það
mönnum nokkuð á óvart þar
sem koma skipsins var ekki á
dagskrá. „Þeir voru á leið frá
Keflavík til Grænlands og
hröktust hingað undan veðri“,
segir Guðmundur Kristjáns-
son hafnarstjóri á Ísafirði.

Áhöfn skipsins skipa Hollend-
ingar og Belgar, en farþegarnir
eru spænskir.

Skipverjar dvöldust á Ísa-
firði í hálfan annan sólahring
áður en þeir héldu áleiðis til
Grænlands. Báturinn er not-
aður í óhefðbundnar ævintýra-
ferðir þar sem náttúruskoðun
skipar stóran sess í upplifuninni.

Fuglar himinsins, nýtt
altarisverk í Ísafjarðar-
kirkju verður vígt við
messu sunnudaginn 19.
ágúst kl. 14. Verkið, sem
er eftir Ólöfu Nordal, er
byggt á helgisögunni um
lausnarann og lóurnar.

Altarisverkið saman
stendur af 749 leirlóum.
Lóurnar voru mótaðar í
leir af sóknarbörnum
Ísafjarðarkirkju síðastlið-
inn vetur undir leiðsögn
höfundarins. Hin upp-
runalega helgisaga er
varðveitt í Bernskuguð-
spjalli Tómasar, sem
ritað var seint á annarri
öld af kristnum mönnum
í Mesópótamíu. Það til-
heyrir svokallaðri Tóm-
asarhefð innan apokrýfra
rita Nýja testamentisins.
Sagan finnst einnig í Kór-
aninum í breyttri útgáfu.

– thelma@bb.is

Ný altaris-
tafla vígð


