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Jón Reynir og kona hans Halldóra Hreinsdóttir stolt á nýju skútunni.

Skólameistarinn á nýrri skútu
Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, Jón Reynir Sigurvinsson og kona
hans Halldóra Hreinsdóttir
sigldu á föstudag inn Skutulsfjörðinn á skútu sem þau
fjárfestu í nýlega. Skútan

Vera er 30 feta, byggð árið
2004 og sama og ekkert notuð að sögn Jóns Reynis.
„Þótt hún sé fjögurra ára
gömul má segja að varla sé
búið að taka utan af henni
umbúðirnar. Við keyptum

hana í Reykjavík fyrir viku
síðan og sigldum henni svo
vestur. Lentum í smá brælu
á leiðinni og skutumst inn í
Dýrafjörðinn þar sem við
erum búin að vera síðustu
daga, bara að dóla okkur í

fallegum firði“, segir Jón
Reynir.
Skútan er hin glæsilegasta
og virtust hjónin vera hæstánægð með fjárfestinguna.
„Þetta verður bara notað
sem sumarbústaður, eini

munurinn er að okkar er
með segli. Á sumrin getum
við þá bara látið eins og við
eigum okkar eigin firði“,
segir Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði.

Framkvæmdir við göng milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar gætu hafist árið 2009
Einungis ein leið er talin koma
til greina við lagningu nýs
vegar og nýrra ganga á milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar,
að því að fram kemur í tilkynningu frá Vegagerðinni. Kannaðar hafa verið jarðfræðilegar
aðstæður til gangagerðar á
milli Dýrafjarðar og Borgarfjarðar í Arnarfirði og þykir
ljóst að eina leiðin sem kemur
til greina sé frá Mjólká í Arn-

arfirði að Dýrafjarðarbrú. Tilgangur framkvæmdarinnar er
að tryggja góðar og öruggar
samgöngur á Vestfjarðavegi
nr. 60 á milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar, að því er fram
kemur í tilkynningu, og mun
það vera skilyrði þess að heilsárs vegarsamband sé á milli
Barðastrandarsýslna og Ísafjarðarsýslna. „Núverandi vegur er óviðunandi bæði veg-

tæknilega og með tilliti til umferðaröryggis. Hann er ófær
stóran hluta af vetrinum og
einnig er mikil snjóflóðahætta
á Hrafnseyrarheiði.“
Drög að tillögu á matsáætlun vegna vegarins komu á
netið í síðustu viku. Umsjón
með gerð matsáætlunnar er
stýrihópur frá Vegagerðinni,
sem í eru: Magnús V. Jóhannsson, og Gísli Eiríksson. Aðrir

höfundar eru: Þorleifur Eiríksson, Kristjana Einarsdóttir og
Böðvar Þórisson hjá Náttúrustofu Vestfjarða. Nýlögn vegar verður 8,1 km en göngin
verða 5,6 km og vegstæðið
því samtals 13,7 km langt með
göngum. Stytting á Vestfjarðavegi verður 27,4 km.
Áætlaður framkvæmdartími
er um þrjú ár. Áætlun um upphaf framkvæmda liggur ekki

fyrir en gert er ráð fyrir að það
geti orðið í árslok 2009.
Fyrirhugað framkvæmdasvæði er á náttúruminjaskrá.
Landsnet hefur óskað eftir því
við Vegagerðina að gert sé
ráð fyrir í hönnun jarðganganna að hægt verði leggja
jarðstreng í göngin. Vegagerðin hefur tekið vel í þessa
umleitan.
– eirikur@bb.is

Rekstrartekjur Súðavíkurhrepps A og B hluta
á árinu 2007 námu 161,6
milljónum króna. Rekstrargjöld beggja hluta voru
samtals 150,2 milljónir
króna, en rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði
og afskriftir var jákvæð
um 11,4 milljónir króna.
Afskriftir A og B hluta
voru 10,2 milljónir króna
og fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld voru
samtals 4 milljónir.
Rekstrarniðurstaða var
því jákvæð um 5,2 milljónir króna. Eigið fé sveitarfélagsins, A og B hluta
í árslok 2007 nam 669,9
milljónum króna. Ársreikningur Súðavíkurhrepps og stofnana hans
var tekinn fyrir í síðustu
viku í sveitarstjórn og
samþykktur samhljóða.
Í A-hluta sveitarfélags
er tilgreindur fjárhagur
þeirrar starfsemi sem að
hluta eða að öllu leyti er
fjármögnuð af skatttekjum. Í B-hluta sveitarfélags eru tilgreind fyrirtæki sveitarfélaga, stofnanir og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða
meirihluta eru í eigu
sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.
– eirikur@bb.is
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Halldór bæjarstjóri hæst launaði
stjórnmálamaðurinn á Vestfjörðum
Hæstar tekjur alþingismanna
í Norðvesturkjördæmi hefur
Sturla Böðvarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, samkvæmt nýju tekjublaði Frjálsrar verslunar, en hann er einnig
forseti Alþingis. Sturla mun
hafa haft 1.177 þúsund krónur
í mánaðartekjur á síðasta ári.
Næstur á eftir Sturlu er Einar
K. Guðfinnsson, einnig þingmaður Sjálfstæðisflokks, en
sömuleiðis sjávarútvegsráðherra, með 956 þúsund krónur

í mánaðartekjur. Þá kemur
Magnús Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins
og fyrrverandi félagsmálaráðherra, með 900 þúsund. Guðjón A. Kristjánsson, þingmaður Frjálslynda flokksins og
flokksformaður, var með 773
þúsund krónur á síðasta ári.
Séra Karl V. Matthíasson,
þingmaður Samfylkingar og
formaður Umferðarráðs, var
með 707 þúsund krónur í mánaðarlaun, en oddviti Samfylk-

ingar í Norðvesturkjördæmi,
Guðbjartur Hannesson, var
með 696 þúsund krónur.
Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Frjálslynda flokksins, var með 641 þúsund
krónur í mánaðartekjur á síðasta ári. Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri-grænna var
með 527 þúsund krónur. Herdís Þórðardóttir, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins og eina
konan á þingi fyrir Norðvesturkjördæmi, rekur síðan lest-

ina með 321 þúsund krónur í
mánaðarlaun í fyrra.
Fjórir sveitarstjórnarmenn
á Vestfjörðum komast á blað
hjá Frjálsri verslun. Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður
Sambands íslenskra sveitarfélaga, er þeirra efstur með
1.178 þúsund krónur í mánaðarlaun. Elías Jónatansson,
núverandi bæjarstjóri Bolungarvíkur var með 678 þúsund
krónur í mánaðarlaun, en for-

veri hans, Grímur Atlason,
sem starfaði sem bæjarstjóri á
síðasta ári kemst ekki á blað
hjá Frjálsri verslun. Í tekjublaði Mannlífs er hann hins
vegar skráður með 626 þúsund krónur í mánaðarlaun.
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík var skv. Frjálsri
verslun með 601 þúsund í
mánaðarlaun í fyrra, og Ásdís
Leifsdóttir, sveitarstjóri Hólmavíkur með 560 þúsund krónur.
Ragnar Jörundsson, sveitar-

Halldór Halldórsson.
stjóri í Vesturbyggð, er skv.
tekjublaði Mannlífs með 700
þúsund krónur. Þess skal getið
að Mannlífsmenn skrá tekjur
yfirleitt lítið eitt hærri en þeir
hjá Frjálsri verslun, svo jafnan
munar fáeinum tugum þúsunda.
– eirikur@bb.is

Skiptir ekki máli hvað
gjaldtakan nefnist
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir að fólk með fjármagnstekjur hljóti að taka þátt í
kostnaði við rekstur sveitarfélaga. Þetta kemur fram á
fréttavef RÚV. Halldór segir ekki skipta öllu máli hvaða
nafni gjaldtakan nefn-ist,
svo fremi tekjur sveitarfélaga séu tryggar. Halldór
fundaði með fjármálaráðherra, Árna Mathiesen, og
ræddu þeir meðal annars um
tekjustofna sveitarfélaga.
Árni Mathiesen hefur ekki
skipt um skoðun hvað það
varðar að sveitarfélögin eigi
að fá hlut í fjármagnstekjuskattinum, en hann lýsti því
fyrr í ár að hann teldi það
ekki heppilegt, m.a. vegna
þess hversu sveiflukenndar
þessar tekjur séu. Segir hann
í viðtali við RÚV að vandi
sveitarfélaganna sé of mikil
útgjöld, og að tekjum þeirra
sé misskipt. Þá benti hann á
að útsvarstekjur sveitarfélaganna hafi aukist um 16%
í fyrra. Grímur Atlason,
fyrrum bæjarstjóri í Bolungarvík og nú í Dalvíkurbyggð, mótmælti þessu á
bloggi sínu og kallaði rökleysu.
„Þvílík rökleysa! Hlutdeild fjármagnstekjuskattsins í skatttekjum einstaklinga hefur hækkað um rúm
30% á milli ára - það telur
að vanda bara í aðra áttina

hjá fjármálaráðherra“, segir
Grímur. „Sveitarfélögin fengu
hærra útsvar á milli ára og
því eiga þau ekki tilkall í
aðra tekjustofna. Ríkið
margfaldar tekjur sínar en
það telur ekki með - bara
það sem sveitarfélögin hækka.
Að vanda tekur fjármálaráðherra sveitarfélögin saman í einn hóp þrátt fyrir að
himin og haf beri á milli í
rekstri þeirra. Hvað með
einkahlutafélagavæðinguna
- 3 milljarðar sem sveitarfélögin verða af á ári vegna
færri útsvarsgreiðanda? Það
er svo margt sem gert hefur
verið sl. ár sem hefur haft
miklar afleiðingar á rekstur
sveitarfélaganna. Hvers
vegna þessi mótþrói hjá
fjármálaráðherra að endurskoða þessa stöðu? Hvers
vegna eru hinir og þessir
ráðherrar og þingmenn að
gaspra um þetta ár eftir ár
en láta síðan fjármálaráðherra hafa síðasta orðið? Er
ríkisstjórnin öll sammála
fjármálaráðherra? Ræður
hann einn?“
Síðastliðin ár hafa sveitarfélög og forsvarsmenn
þeirra lagt sífellt meiri
þunga á að fá hlutdeild í
fjármagnstekjuskatti, í kjölfar þess sem þeim fjölgar
sem ekki greiða hefðbundinn tekjuskatt eða fá stærstan hluta sinna tekna í fjármagnstekjum.

Atvinna
Starfskraftur óskast til afgreiðslu- og
pökkunarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi, eftir
hádegi eða allan daginn. Möguleiki á
sveigjanlegum vinnutíma.
Upplýsingar gefur María í Gamla bakaríinu.

Heimir Tryggvason við hrefnubyssuna.

Sögufræg hrefnubyssa á Ísafirði
Heimir Tryggvason skipstjóri á Ísafirði hefur stillt upp
sögufrægri hrefnubyssu í
garðinum hjá sér. „Þetta er
byssa með mikla sögu. HrefnuGestur í Súðavík átti hana
fyrst en hann var einn af upphafsmönnum hrefnuveiða á
Íslandi. Því næst eignaðist afi
minn hana og síðar faðir minn.
Ég var um fjögurra ára þegar
ég sá skotið úr henni fyrst.
Hún kom að góðum notum á
hvalveiðistöðinni Flóka á

Brjánslæk en síðan setti Greenpeace með Árna Finnsson í
fararbroddi þá arðsömu starfsemi á hausinn. Byssan stendur því ónotuð í garðinum hjá
mér núna.“ Vegfarendur um
Hlíðarveg geta virt fyrir sér
þennan óformlega minnisvarða um hrefnuveiðar.
Heimir segist það hafa verið
regin mistök að banna hvalveiðar enda hafi það aldrei
verið sannað að hvalir væru í
útrýmingarhættu. „Það þarf að

hefja stórfelldar hvalveiðar ef
við ætlum okkur að byggja
upp fiskistofna hér við land.
Það er alltof mikið af hval í
hafinu en það sjáum við vel á
togslóðunum. Enginn af þeim
sem stóðu fyrir því að fá
hvalveiðibannið í gegn á sínum tíma hefur viðurkennt að
það voru mistök. Mér fannst
það ansi sárt þegar þau ágætu
Náttúrusamtök Vestfjarða
bauð Árna Finnssyni vestur á
stofnfund samtakanna. Ég

heyrði haft eftir honum að
hann vildi að náttúrusamtök
kæmu að úthlutun kvóta og
hann ætlar því að gera mig
atvinnulausan í annað sinn,
því það gerði hann með að
berjast fyrir hvalveiðibanninu.
Gaman væri að vita hvort
náttúruverndarsamtök Vestfjarða eru hlynnt eða mótfallin
hrefnuveiðum í atvinnuskyni,
segir Heimir Tryggvason,
skipstjóri á Ísafirði.“
– thelma@bb.is

Vesturlandið heimsótt í
sumarferð eldri borgara
Nú styttist óðum í árlega
sumarferð eldri borgara sem
farin verður dagana 1.-5. september. Að þessu sinni verður
farið um Vesturlandið. Það
eru Rauða kross deildirnar á
Vestfjörðum sem hafa staðið
fyrir og niðurgreitt þessar
ferðir sem eru afar vinsælar.
Dagskrá ferðarinnar verður
fjölbreytt en fyrirhugað er að
gista á Hótel Fosshól við

Goðafoss. Farið verður í heimsóknir og sögufrægir og fallegir staðir skoðaðir. Kvöldvökur, söngur, dans og gleði
á kvöldin.
Árið 1984, á ári aldraðra,
hófust ferðirnar og hefur aldrei
fallið úr ferð síðan þá. Á
þessum árum hefur verið farið
um allt landið, ýmist með flugi
eða rútu en áhersla lögð á að
gista á sama hótelinu og ferð-

ast út frá þeim stað í hvert
sinn. Þessar ferðir hafa yfirleitt
staðið yfir í fimm til sjö daga.
Rauða kross deildir á svæðunum hafa verið fararstjórum
innan handar við skipulagningu og móttöku á hverjum
stað og einnig hafa verið góð
samskipti við félög eldri borgara.
Þessar ferðir hafa alltaf
verið afar vel sóttar og margir

taka þennan tíma frá fyrir ferðirnar á hverju ári. Nú eru nýir
ferðafélagar sem og hinir
gömlu tryggu hvattir til að
kynna sér ferðina í sumar og
skrá sig sem fyrst. Verð er
45.000 krónur á mann. Frekari
upplýsingar eru veittar símum
8963834 og 8646754 en þar
er einnig tekið á móti pöntunum.
– thelma@bb.is
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Hnífsdælingar mega eiga von á
nokkrum sprengingum í viðbót í vikunni.

Sprengt fyrir forFögnuðu íslensku safnaverðlaununum skeringu í Hnífsdal
Verðlaununum var fagnað með áköfu kaffiþambi í sólinni.

Ísafjarðarbær og stjórn Byggðasafns Vestfjarða héldu starfsmönnum og velunnurum safnsins veislu á föstudag til að
fagna því að Byggðasafnið hlaut íslensku safnaverðlaunin á
dögunum. Fyrr um daginn hafði öllum íbúum og gestum bæjarins verið boðið í skoðunarferð um safnið og allan þann bátakost sem það hefur yfir að ráða, auk kaffisamsætis í Tjöruhúsinu
í Neðstakaupstað. Í veisluna mættu meðal annarra bæjarfulltrúar og embættismenn frá Ísafjarðarbæ og Bolungarvík,
starfsmenn safna á svæðinu og aðrir velunnarar. Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands afhenti íslensku safnaverðlaunin á
Bessastöðum þann 13. júlí síðastliðinn. Íslensku safnaverðlaunin eru veitt annað hvert ár því safni sem þykir hafa skarað
fram úr.
Mæting á opna húsið mun hafa verið minni en margir hefðu
viljað og einhver óánægja mun hafa komið upp með kynningu
á viðburðinum. Að sögn Hálfdáns Bjarka Hálfdánssonar, upplýsingafulltrúa Ísafjarðarbæjar, var kynningu þó ekki öðruvísi
háttað en venja er. „Þetta var auglýst á síðu Ísafjarðarbæjar og

öllum fjölmiðlum á svæðinu sendar fréttatilkynningar. Það
hefði ekki verið hægt að gera meira nema fara út í plakatagerð,
en til þess vannst ekki tími“, segir Hálfdán Bjarki. „Hafi einhver hugmyndir um hvernig bæta megi upplýsingaflæðið, þá
mega þeir gjarnan hafa samband.“
Byggðasafnið á Ísafirði þykir um margt einstakt. Sýningarsvæði þess er í Neðstakaupstað þar sem standa fjögur hús frá
18. öld, Tjöruhúsið, Krambúð og Faktorshúsið og Turnhúsið,
sem saman mynda elstu heild húsa á Íslandi. Þá segir að
Byggðasafn Vestfjarða hafi staðið að varðveislu þessara merkilegu húsa með þeim hætti að til fyrirmyndar er og í Neðstakaupstað hefur tekist að skapa andrúmsloft sem vitnar um
atvinnuhætti fyrri tíma. Byggðasafn Vestfjarða leggur áherslu
á að safna bátum og bátavélum og hefur farið þá leið í varðveislu báta að halda þeim sjófærum og stuðla þannig að því að
viðhalda verkþekkingu við bátasmíðar. Safnið hefur umsjón
með elsta slipp landsins þar sem unnt er að standa að viðhaldi
báta.
– eirikur@bb.is

Hávær sprenging ómaði
í Hnífsdal á sunnudag þegar
starfsmenn Ósafls sprengdu
fyrir forskeringu Bolungarvíkurganga. Að sögn Rúnar
Ágústs Jónssonar, staðarstjóra Ósafls í Bolungarvík,
er umtalsvert meira af efni
Hnífsdalsmegin sem þarf að
losa og sprengingarnar því
töluvert stærri að sniðum
en þær sem bergmáluðu um
Bolungarvík fyrir stuttu.
„Við gerum ráð fyrir
nokkrum skotum til að losa
allt sem þar er. Þetta er um
tvöfalt meira af efni sem
þarf að losa og við gerum

ráð fyrir að sprengja út vikuna“, segir Rúnar. Gríðarlegur hávaði myndast þegar
sprengt er svo nálægt yfirborði en þegar lokið er við
að sprengja fyrir forskeringu mun fara minna fyrir
sprengingum Ósafls þar
sem þær munu eiga sér stað
langt inni í fjalli.
Um 20 manns vinna nú
við gerð Bolungarvíkurganga en þeir verða um 60
þegar mest verður. Að sögn
Rúnars er stefnt að því að
ljúka forskeringu og hefjast
eiginleg jarðgangagerð um
mánaðarmótin.

Ástarvikan hafin í Bolungarvík
Ástarandinn er kominn yfir
Bolvíkinga en hin árlega ástarvika var sett í Bolungarvík í
gær með því að hátíðargestir
slepptu blöðrum til himins
með ástarkveðju til heimsbyggðarinnar. Þá var hópur
Veraldarvina, sem staddur er
í Bolungarvík um þessar

mundir, með skemmtiatriði á
hátíðinni svo sem magadans
og frumflutning á ástarsöng.
„Hundrað hjarta skógurinn“
var skapaður með mikilli gleði
og þetta var dásamlegur dagur“, segir Soffía Vagnsdóttir
frumkvöðull hátíðarinnar.
Dagskrá hátíðarinnar er því

hafin en ýmislegt verður í boði
út vikuna fyrir fólk í ástarstuði
svo sem myndlistarsýning
með ástarþema sem verður opin í Ráðhússalnum alla vikuna, kærleiksganga, kassagítarskvöld með ástarsöngvum,
rómantísk kvöldsigling á Hesteyri, rómantísk lautarferð og

fyrirlestur um eilífar ástir
svana í máli og myndum.
Á fimmtudag klukkan 21
heldur stórstirnið Bryndís Jakobsdóttir tónleika í Hólskirkju
ásamt söngvaranum og gítarleikaranum Svavari Knúti
Kristinssyni. Bryndís hefur
ekki komið fram í Bolungar-

vík áður og því er mikil eftirvænting fyrir tónleikunum. Á
föstudag verður grísk hárómantísk veisla á veitingastaðnum vaXon þar sem listakokkurinn og listakonan Ingibjörg
Ingadóttir mun leiða gesti inn
í gríska menningu með töfrandi frásögnum sínum og mat-

Tæpar 123 þúsund krónur vegna
lengdrar viðveru fatlaðra nemenda

Framlag Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga til Ísafjarðarbæjar vegna lengdrar viðveru fatlaðra grunnskólabarna er 122.874 kr. á haustönn 2008. Þrjátíu milljónir
króna eru til ráðstöfunar í
verkefnið hjá Jöfnunarsjóði
í upphafi hverrar annar og
nema greiðslur sjóðsins að
hámarki 50% af samþykktum heildarkostnaði sveitarfélags vegna lengdrar viðveru fatlaðra grunnskólabarna í 5.-10. bekk. Fari
áætlaður heildarkostnaður

sveitarfélaganna á önninni yfir
60 milljón krónur verður um
hlutfallslega lækkun á greiðslum sjóðsins að ræða.
„Að teknu tilliti til þess mun
áætlað greiðsluhlutfall Jöfnunarsjóðs á haustönn nema
35%“, segir í bréfi sjóðsins til
yfirvalda Ísafjarðarbæjar.
Samþykktur heildarkostnaður
nemur samtals 351.068 krónum, að teknu tilliti til greiðslna
foreldra, og nemur framlag
Jöfnunarsjóðs 35% af því, eða
tæplega 123 þúsund krónum,
eins og áður segir.

Grunnskólinn á Ísafirði.

reiðslu. Engin önnur en Edda
Björgvinsdóttir leikkona og
skemmtikraftur verður heiðursgestur kvöldsins þar sem
hún mun tala um ást og húmor.
Henni til heiðurs verður bílabíó á laugardagskvöldinu 16.
ágúst klukkan 23 þar sem
kvikmyndin Stella í orlofi verður sýnd.
Þá hefur bæst við einn dagskrárliður sem ekki hefur
verið auglýstur en Veraldarvinir tóku sig til og mynduðu
gjafakeðju í tilefni af hátíðinni. „Þeir skiptu sér niður í
fjóra hópa og gengu hús úr
húsi og gáfu fólki gjafir sem
það hafði búið til og óskaði
eftir gjöfum í staðinn sem þeir
síðan báru áfram og mynduðu
keðju. Myndir frá þessu uppátæki verður varpað á vegg
íþróttamiðstöðvarinnar áður
en bíósýningin Stella í orlofi
verður sýnd. Þetta er mjög
sniðugur hópur af skapandi
og stórmenntuðu fólki en
framlag þeirra til ástarvikunnar hefur verið kær viðbót“,
segir Soffía Vagnsdóttir, bæjarfulltrúi og frumkvöðull hátíðarinnar.
– thelma@bb.is
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Fyrrum eigendur
Kambs skattakóngar
Í tekjublaði Mannlífs er vakin sérstök athygli á því að
skattakóngar Vestfjarða annars vegar og Hafnarfjarðar hins
vegar, séu þeir Steinþór Bjarni Kristjánsson og Hinrik Kristjánsson sem lokuðu Kambi vorið 2007 með þeim afleiðingum
að 120 manns misstu vinnuna. Stór hluti þeirra sem missti
vinnuna mun hafa flutt burt frá Flateyri en um þriðjungur var
ráðinn til starfa hjá Eyrarodda sem hóf síðar rekstur í fyrrum
húsakynnum Kambs. Þá vitnar Mannlíf til yfirlýsingar sem
þeir skattakóngarnir Steinþór og Hinrik sendu frá sér þegar
þeir lokuðu Kambi.
„Það að vera vinnuveitandi í litlu þorpi er mikið ábyrgðarhlutverk. Það víkur sér enginn undan þeirri ábyrgð meðan
stætt er. Sé viðunandi rekstrargrundvöllur ekki til staðar er
engum greiði gerður með áframhaldandi rekstri.“ Þó ekki sé
það sagt berum orðum í Mannlífi eru því þó augljóslega gerðir
skórnir að ríkisbubbunum hefði nú ekki verið of gott að halda
verksmiðjunni gangandi.
– eirikur@bb.is

Flateyri. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Ungur athafnamaður opnar golfsjoppu
Ungur athafnamaður á tíunda ári, Patrekur Hermannsson á Ísafirði, hefur tekið sig
til og opnað nýjustu sjoppu
bæjarins. Sjoppan, sem er
skammt frá heimili hans í
Tunguhverfi, er við sex holu
æfingagolfvöllinn í Tungudal
og selur golfkúlur og –tí ásamt
léttum veitingum fyrir þyrsta
og svanga golfara. Þegar blaðamann bar að garði var Patrekur
og samstarfsmaður hans, Jakob Jóhann Veigarsson, klæddir í blautbúninga sem þeir
klæðast þegar þeir leita að kúlum sem þeir selja svo á aðeins

20 krónur. „Viðskiptin hafa
gengið mjög vel“, segir Patrekur, „Fólk er búið að vera
duglegt að koma og versla við
okkur og núna eru öll tíin okkar uppseld“. Sjoppan selur,
ásamt golfvörum, Prins Polo,
kleinur, djús og bland í poka.
„Við bjóðum einnig upp á
heitt kakó. Sjoppan er opin
frá kl. 13 til 22:30. Það er ekki
það að við megum ekki vera
lengur úti, málið er bara það
að það eru svo góðar myndir í
sjónvarpinu um það leiti“,
segir Patrekur. Sjoppan hóf
starfsemi sína fyrir rúmum

mánuði en framkvæmdir á
tveggja hæfa kofanum sem
hýsir sjoppuna tók nokkrar
vikur. Að sögn Patreks ákvað
hann að ráða besta vin sinn
Jakob í vinnu og skipta þeir
ágóðanum jafnt á milli sín, en
öll innkoma er sett í bauk.
„Svo fáum við útborgað á
föstudögum“, segir Jakob.
Patrekur segist ætla að færa
út kvíarnar á næsta ári. „Ég
ætla að byggja nýjan kofa sem
verður miklu stærri en þessi.
Þá kemst ég örugglega í BB!“,
segir Patrekur.
– nonni@bb.is

Patrekur og samstarfsmaður hans Jakob sem hann réð í vinnu.

Kofinn sem hýsir sjoppuna er hinn glæsilegasti. Patrekur
hyggst þó byggja enn stærri kofa að ári undir starfsemina.

FIMMTUDAGUR 14. ÁGÚST 2008

5

Bolungarvík tekur þátt í stofnun
Starfsendurhæfingar Vestfjarða
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur samþykkt að taka þátt í
stofnun Starfsendurhæfingu
Vestfjarða. Markmiðið með
stofnuninni er að aðstoða þá
fjölmörgu sem ekki eru þátttakendur á vinnumarkaði af
ýmsum orsökum til þess að
hefja störf að nýju. Í bréfi frá
undirbúningshóp stofnunarinnar sem kynnt var á fundi
bæjarráðs Bolungarvíkur kemur fram að stofnun og rekstur
Starfsendurhæfingar Vestfjarða kalli á samvinnu margra
aðila, „bæði opinberra og
annarra og er því nú leitað til
þeirra aðila sem hafa hags-

muni af starfrækslu slíkrar
starfsemi og þeim boðið að
gerast stofnfélagar.“
Lífeyrissjóður Vestfirðinga
hefur haft frumkvæði með
stofnun Starfsendurhæfingar
Vestfjarða og fékk Sigrúnu
Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðing á Ólafsfirði, til að
vinna að undirbúningi. Í bréfi
sem hún skrifaði bæjaryfirvöldum Ísafjarðar fyrr í vor
kemur fram að starfstengd
endurhæfing hefur þegar sannað gildi sitt og nefnir hún þar
Starfsendurhæfingu Norðurlands því til sönnunar en hún
hefur verið starfrækt frá árinu

2003. „Af 96 þátttakendum
sem voru öryrkjar eru 79%
komnir í vinnu, nám eða vinnu
með örorku. [...] Samkvæmt
upplýsingum frá Geirlaugu G.
Björnsdóttur hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands er áætlaður kostnaður á ári, miðað
við 90 þátttakendur, 5 millj.
króna.“, segir meðal annars í
bréfinu.
Að fenginni umsögn félagsmálastjóra, þá samþykkti bæjarráð Bolungarvíkur að gerast
stofnaðili að Starfsendurhæfingu Vestfjarða en bæjarráð
Ísafjarðar samþykkti það einnig fyrir stuttu.

Bolungarvík hefur samþykkt að taka þátt í stofnun Starfsendurhæfingu Vestfjarða.

Það vantaði ekki dugnaðinn hjá leikmönnum
enda alltaf gefið 100%, bæði innan- og utanvallar.

Liðsmenn BÍ/Bolungarvík tóku sér stutta pásu til að stilla sér upp fyrir ljósmyndara blaðsins.

Landa fyrir úrslitakeppnina
Auk þess að landa stórsigri
á laugardag þá lönduðu liðsmenn BÍ/Bolungarvík afla
Júlíusar Geirmundssonar til
að fjármagna ferðalög sem
koma til vegna þátttöku þeirra
í úrslitakeppni 3. deildar Íslandsmótsins í knattspyrnu.
Að loknum 6-0 sigri heimamanna á liði Álftaness á laugardag varð ljóst að BÍ/Bolungarvík tekur þátt í úrslitakeppni
3. deildar Íslandsmótsins í ár.

„Þarna voru mættir tíu til
ellefu leikmenn og var dugnaðurinn gríðarlegur sem þeir
sýndu. Menn voru þarna að til
korter í þrjú í nótt og greinilegt
að menn leggja mikið á sig til
að geta iðkað sína íþrótt. BÍ/
Bolungarvík fær góðan pening fyrir þetta sem dugar kannski í tvær ferðir suður fyrir
hópinn. Við ætlum okkur
hinsvegar alla leið í úrslitakeppninni og það þýðir að

þetta eru fimm ferðir sem við
þurfum að fara suður, tveir
leikir eftir í riðlakeppninni og
svo þrír í úrslitakeppninni“,
segir Halldór Eraclides, formaður meistararáðs BÍ/Bolungarvík.
Að sögn Halldórs er gríðarlega góður mórall í liðinu í ár
sem hefur spilað einstaklega
vel. Liðið er skemmtileg
blanda ungra og reyndari leikmanna og á köflum hefur sést

knattspyrna sem á alls ekki
heima í 3. deild. „Þetta er án
efa besta lið sem ég hef séð á
Ísafirði eða Bolungarvík þau
ellefu ár sem ég hef verið í
þessu. Það er líka gott fyrir
ungu krakkana sem eru að æfa
á svæðinu að sjá leikmenn
sem hafa unnið sig upp og
náð sæti í liði sem er að spila
vel og ná árangri, það skiptir
heilmiklu“, segir Halldór.
– nonni@bb.is

Stærsti púttvöllur á landinu vígður um mánaðamótin
Til stendur að vígja nýjan
púttvöll á Torfnesi nú um
mánaðamótin. Mun þetta vera
stærsti völlur sinnar tegundar
á landinu. Völlurinn er um 80
metrar á lengd en framkvæmdir hófust síðasta haust. Völlurinn er gerður í samstarfi HSV,

Ísafjarðarbæjar, Golfklúbbs
Ísafjarðar og Félags eldri
borgara í Ísafjarðarbæ. „Það
er bara verið að leyfa grasinu
að jafna sig eftir niðursetningu
í fyrra“, segir Jóhann Bæring
Gunnarsson, verkefnastjóri á
tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Staðsetning vallarins þykir
til fyrirmyndar, en hann er
bæði miðsvæðis og nálægt
sjúkrahúsinu og dvalarheimilinu, að ekki sé minnst á leikskólann. . Púttvöllurinn hefur
lengi verið á dagskrá og stóð
til að byggja hann fyrir þremur

árum, en vegna annríkis iðnaðarmanna var verkinu frestað. Tæknideild Ísafjarðarbæjar hefur áætlað að heildarkostnaður við vallargerðina
verði um 7,5 milljónir króna,
en þar af verður hlutur bæjarins um 3,7 m.kr.

Bækur seldar í kílóavís

Ágætlega hefur gengið
hjá gömlu bókabúðinni á
Flateyri, versluninni Bræðurnir Eyjólfsson, en í henni
er rekin sýning helguð sögu
Flateyrar. Sýningin var opnuð árið 2006 og er þetta því
þriðja sumarið í röð sem
sýningin er opin en þar var
verslunarrekstur í tæp 100
ár, lengst af verslanirnar
Bræðurnir Eyjólfsson og
Bókaverslun Jóns Eyjólfssonar. Húsið á sér því
merkilega sögu og er einstakt að því leyti að það
hefur varðveist í því sem
næst upprunalegu horfi
ásamt öllum innréttingum
og innbúi kaupmannshjónanna Guðrúnar Arnbjarnardóttur og Jóns Eyjólfssonar.
Að sögn Jóhönnu Guðrúnar
Kristjánsdóttur hjá Minjasjóði Önundarfjarðar sem á
og rekur húsnæðið hefur
gengið vel í sumar.
„Fólk hefur verið að kíkja
við. Þetta eru aðallega Íslendingar enda höfðar þetta
kannski meira til þeirra en
enn hefur ekki fengist fjármagn til að skrásetja alla
hlutina. Við fengum þó góð-

an styrk frá Kaupmannasamtökum Íslands í sumar
og erum við ákaflega þakklát fyrir hann“, segir Jóhanna. Í húsinu er einnig
starfrækt fornbókasala þar
sem bækur eru seldar á
kílóavís og kostar kílóið
þúsund krónur. „Það er
alltaf að seljast kíló og kíló
af bókum hjá okkur. Þetta
byggist auðvitað á því að
velunnarar gefi okkur bækur til að selja. Við tökum
öllu fegins hendi og ef einhver vill losa sig við bækur
þá vil ég bara benda þeim á
að koma þeim til okkar í
stað þess að henda þeim“,
segir Jóhanna.
Á Flateyri starfrækir Minjasjóður Önundarfjarðar einnig alþjóðlegt brúðusafn en í
því eru yfir 200 brúður til
sýnis frá öllum heimshornum. „Safninu barst afar
rausnarleg gjöf nýlega frá
píanóleikaranum Önnu Áslaugu Ragnarsdóttur þegar
hún gaf 20 brúður. Brúður
eru mjög sérstakar að því
leiti til að þær flytja ákveðna
sögu menningar“, segir Jóhanna.
– nonni@bb.is
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Endurskoða á reglur um fjárhagsaðstoð
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur samþykkt að fela félagsmálastjóra að endurskoða reglur um
félagslega heimaþjónustu og reglur um fjárhagsaðstoð. Fram kemur í fundargerð félagsmálanefndar
að reglur um fjárhagsaðstoð, sem samþykktar voru í október árið 2004 hafi átt að koma til
endurskoðunar í maí, 2005, en það hafi ekki gerst. „ Inní reglurnar vantar ákvæði sem eru til
staðar í flestum sveitarfélögum, s.s. hvað varðar styrk til sérfræðiþjónustu“, segir í fundargerð.
Sama var uppi á teningnum með reglur um félagslega heimaþjónustu. Þá vinnur félagsmálastjóri að
því að búa til reglur um ferðaþjónustu fatlaðra, en slíkar reglur hafa ekki verið til í sveitarfélaginu.

Ritstjórnargrein

Forréttindi
Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur, bankamaður og
fjármálaráðgjafi, á athyglisverða grein ,,Frjálshyggja og forréttindi“ í Morgunblaðinu síðastliðinn sunnudag. Megin inntak
greinarinnar er að ,,arður af vinnu og arðbærum rekstri (sé)
hafinn yfir gagnrýni,“ en það sé ,,ólíðandi að forréttindaaðstaða
sé lykill að auðsöfnun.“ Flestir geta trúlega tekið undir þetta.
En hvað á Ragnar við með ólíðandi forréttindaaðstöðu?
Fyrst ber hann niður hjá þeim sem ,,nutu þeirra forréttinda að
hafa aðgang að lánsfé“ á verðbólguárunum 1972 – 1990 ,,til
kaupa á eignum sem hækkuðu með verðlaginu,“ sem lánin
gerðu ekki. ,,Í þessu fólst skelfileg eignaupptaka hjá sparifjáreigendum og að sama skapi óréttlætanlegur hagnaður hjá því
fólki sem naut forgangs, allt í skjóli stjórnvalda,“ segir Ragnar
og bætir við að ,,sjaldnast var greiddur tekjuskattur af þessari
eignamyndun.“ Í öðru lagi kemur hann inn á forréttindin, sem
Kvótakerfið færði mörgum. Eftir að hafa komið inn á, að eigin
mati, jákvæðar hliðar kvótans, segir Ragnar: ,,Á hinn bóginn
horfði fólk stóreygt á þá sem brugðu búi í greininni og voru
leystir út með hundruðum milljóna króna, sem einhver hlaut
að lokum að þurfa að borga. Þeir höfðu vegna aðstöðu sinnar
fengið mikil verðmæti á silfurfati, fremur en að afla þess allir
með vinnu eða arðbærum rekstri. Sjaldnast var greiddur tekjuskattur af þessari eignamyndun.“ Í þriðja lagi drepur Ragnar á
einkavæðinguna sem á síðasta áratug 20. aldar var gerð að
þungamiðju hagstjórnar: ,,Til að koma rekstrinum af höndum
sér leitaði ríkið til fjársterkra aðila um að gerast ,,frumfjárfestar“. Í því fólst oftast að þeir gátu keypt ríkisfyrirtæki á hóflegu verði, til að endurselja síðar almennum fjárfestum og
sjóðum sem fara með almannafé, á hærra verði. Þenslan á
hlutabréfamarkaði færði þeim gífurlega ávöxtun.
Forréttindaaðstaða hinna fjársterku tryggði þeim aðgang að
enn meira fé. Ekki var greiddur tekjuskattur af þessari eignamyndun, aðeins 10% fjármagnstekjuskattur.“ Í fjórða lagi
kemur Ragnar inn á ,,verðbólurnar“ sem áttu sér stað á fyrstu
árum þessarar aldar þegar bankarnir mokuðu ódýru, erlendu
fjármagni í bílförmum út á markaðinn, sem leiddi fjölda fólks
út í að taka lán til hlutabréfa- og fasteignakaupa í von um
skjótan gróða: ,,Nokkrir sem nutu forréttinda um upplýsingar,
oft nefndir ,,innherjar“, náðu að selja eignirnar og greiða lánin
áður en þessar sápukúlur tóku að springa.“ Þeir, segir Ragnar
,,uppskáru mikinn gróða“ meðan aðrir sátu eftir með sárt ennið. ,,Ekki var greiddur tekjuskattur af þessari eignamyndun,
aðeins 10% fjármagnstekjuskattur.“
Í lokakafla greinar sinnar segir Ragnar Önundarson: ,,Skyndigróði af þessum toga eykur ójöfnuð og er í ætt við spillingu. Sá
sem vinnur störf sín eða stundar rekstur af alúð kann ekki að
meta slíkt. Þaðan af síður að siðleysinu sé gert hærra undir
höfði skattalega en vinnu og rekstri.“
Er fjarri lagi að líta á grein Ragnars sem opið bréf til stjórnvalda?
s.h.

Á þessum degi fyrir 55 árum

Nær þriðjungur landsmanna
starfaði við iðnað árið 1950
Í síðustu Hagtíðindum er skýrt frá skiptingu þjóðarinnar eftir
atvinnugreinum, samkvæmt manntali er fram fór 1. desember á
árinu 1950. – Samkvæmt skýrslunni er iðnaðarmannastéttin fjölmennust og teljast til hennar 30.206 manns, þar af rúmlega 8200
manns, sem við fiskiðnað starfa. Næstum þriðjungur landsmanna
starfar við ýmis konar iðnað.[…]Um skiptingu þjóðarinnar eftir
atvinnugreinum hennar, segir m.a. í Hagtíðindunum: Á áratugunum 1940-50 hefur landsmönnum fjölgað alls um 22500 eða
um 18,5%. Á sama tíma hefur sá mannfjöldi, sem lifir á landbúnaði
og fiskveiðum, lækkað um rúml. 12 þús. manns eða meira en
fimmtahluta (fiskveiðar um 19% en landbúnaður um 23%). Á
síðasta áratug hefur hinsvegar fólki fjölgað í öllum öðrum atvinnuflokkum. Samgönguliðurinn hefur þó ekki hækkað nema
álíka mikið og mannfjöldinn í heild eða um 18%. Fólki sem lifir
á þjónustustörfum, persónulegum eða opinberum, hefur fjölgað
um rúml. fjórða hluta, en verslunarliðurinn hækkað um 47%, og
svipað hefur því fólki fjölgað tiltölulega sem lifir á eigum, eftirlaunum eða opinberum styrk.

Mikið stuð í hinu árlega
Hlíðarvegspúkapartýi
Um 100 núverandi og fyrrverandi íbúar við Hlíðarveg á
Ísafirði komu saman á laugardag í svokölluðu Hlíðarvegspúkapartýi. Þeir gerðu sér
glaðan dag, grilluðu, sungu
og fóru í leiki með börnunum.
„Það var svaka stuð eins og
alltaf þegar Hlíðarvegspúkar
hittast. Mikið kom af nýjum,
gömlum Hlíðarvegspúkum
sem hafa ekki komið áður.

Það skrifuðu um 100 manns
nafn sitt í gestabókina en ég
býst við að einhverjir hafa
gleymt að skrifa í hana“, segir
Guðný Hanna Harðardóttir
sem sæti átti í skemmtinefnd.
Þá var að sjálfsögðu skipst á
sönnum og lognum sögum af
Hlíðarvegspúkum yfir matnum. Partýið þótti heppnast
með eindæmum vel en þetta
var í ellefta sinn sem Hlíðar-

vegspúkapartýið er haldið.
Rúnar Þór Pétursson stýrt
hefur söng og haldið uppi fjöri
í Krúsinni að loknu partýi
undanfarin tíu ár komst ekki í
þetta sinn en þá hlupu í skarðið
Benedikt Sigurðsson og Gautur Halldórsson. „Þeir stóðu
sig með mikilli prýði og eru
báðir Hlíðarvegspúkar svo við
þurftum ekki einu sinni að
leita út fyrir okkar raðir til að

finna hæfileikaríkt tónlistarfólk til að hlaupa í skarðið“,
segir Guðný Hanna. Þá voru
ný partýtjöld vígð sem vöktu
mikla lukku hjá Hlíðarvegspúkunum.
Hefð er fyrir því að heiðra
rótgróna Hlíðarvegspúka og
að þessu sinni voru heiðruð
Gunnar Pétursson, Sigurður
Sveinsson og Gerður Pétursdóttir.
– thelma@bb.is

Úrskurði vísað til bygginganefndar
Úrskurður skipulags- og
byggingarmálanefndar vegna
kæru byggingarleyfis fyrir
vélageymslu að Birnustöðum
var tekinn fyrir í sveitarstjórn
Súðavíkurhrepps í síðustu viku.
Líkt og sagt hefur verið frá
felldi nefndin byggingarleyfið
úr gildi eftir að sumarbústaðaeigendur á Birnustöðum kærðu
leyfið, sem veitt var í október
í fyrra. Úrskurðarnefndin

sagði í úrskurði sínum að hún
teldi að áskilin meðmæli
Skipulagsstofnunar þyrftu að
liggja fyrir áður en sveitarstjórn gæti heimilað þær
framkvæmdir sem sótt var um
og af því leiddi að ekki væri
unnt að leggja ákvæðið til
grundvallar við afgreiðslu
umsóknar um leyfi fyrir þegar
byggðu mannvirki.
Eins og sagt hefur verið frá

eru landeigendur Birnustaða
og eigandi sumarbústaðar á
jörðinni ósammála um staðsetningu vélageymslu fyrir þá
fyrrnefndu, en ekki byggingu
vélageymslunnar sem slíkrar
og á málið sér nokkra forsögu.
Eigendur sumarhússins telja
að vélageymslan standi of nálægt lóð þeirra og muni valda
verulegum grenndaráhrifum
og er þar helst minnst á út-

sýnisskerðingu, skugga, snjósöfnun og hávaðamengun frá
vélum.
Auk þess sem úrskurðurinn
var tekinn fyrir var lagt fram
bréf frá Lögsýn ehf. þar sem
óskað var eftir því að vélageymslan verði fjarlægð. Erindinu var vísað til bygginganefndar Súðavíkurhrepps til
umsagnar.
– eirikur@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
og 849 8699, thelma@bb.is · Jón Gunnarsson, símar 456 4560 og 848 4847, nonni@bb.is · Ritstjóri
netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk.
Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Sigruðu 4. deildina í golfi

Ein af bestu tónlistarhátíðum heims
Vefmiðillinn Coolhunter.net, sem sérhæfir sig í að finna svala viðburði, staði og bækur og margt
fleira um hnöttinn, segir Aldrei fór ég suður vera eina af bestu tónlistarhátíðum heims. „Gleymið
rokkstjörnu sérvitringum og látið ykkur reka til norðurhluta Íslands um páskahelgina á tónlistarhátíð þar sem fókusinn er settur á íslenskt hæfileikafólk. Haldin við aðstæður sem hræða burt
venjulega tónlistarhátíðar-apaketti er Aldrei fór ég suður alþýðulegasta tónlistarhátíðin“, segir á
vefnum. Coolhunter.net bendir á fimm tónlistarhátíðir og segir þær nauðsynlegar fyrir tónlistarunnendur um allan heim. Auk Aldrei fór ég suður er hátíð frá Spáni, Ástralíu, Japan og Serbíu.

Golfklúbbur Bolungarvíkur sigraði í 4. deild sveitakeppni Golfsambands
Íslands sem fór fram í Grundarfirði um helgina. „Keppnin var æsispennandi og eftir fyrri keppnisdag munaði aðeins einu höggi á efstu tveimur
sveitunum. Bolvíkingar léku samtals á 628 höggum og voru á sama skori
og Golfklúbbur Bakkakots en þar sem Bolvíkingar voru með betra samanlagt skor á 4. manni báða dagana hrepptu þeir 1. sætið“, segir á
vikari.is. Golfklúbbur Sandgerðis varð í þriðja sæti með 633 högg.

Allt að 300 manna byggð í skipulagsmeðferð
Í Bolungarvík eru uppi stór
áform í tengslum við ferðamennsku. Verið er að deiliskipuleggja tvö svæði í bænum í
framhaldi af umsóknum þriggja
aðila sem sérhæfa sig í ferðaþjónustu fyrir sjóstangaveiðimenn. Fyrirtækin eru öll í samvinnu við þýskar ferðaskrifstofur. Eitt fyrirtækjanna,
Sumarbyggð sendi inn sína
umsókn í febrúar og var þá
strax sett í gang vinna við
gerð deiliskipulags. Kjarnabyggð sendir inn umsókn um
miðjan apríl, en Hvíldarklettur
óskar eftir áframhaldindi viðræðum um miðjan maí og
sendir inn formlega umsókn í
byrjun júlí.
Strax í byrjun júní var ljóst
í hvað stefndi, nefnilega að
þrír aðilar sæktust eftir lóðum
fyrir samskonar starfsemi, því
þurfti að hugsa deiliskipulag
alveg upp á nýtt. Hagsmunaaðilum sem þegar höfðu sent
inn formlegar umsóknir var
þá boðið til fundar með bæjaryfirvöldum. Niðurstaðan varð
sú að bæjarfélagið réði til
starfa arkitektastofu til að

vinna að deiliskipulagi á tveimur svæðum í bænum, sem viðkomandi umsækjendum hugnaðist. Bæjarfélagið er fyrir með
samning við aðra teiknistofu
við vinnu aðalskipulags. Þá
hefur tæknideild bæjarins
komið að málinu ásamt annarri verkfræðistofu.

„Vel skal vanda
það sem lengi skal
standa“
Það má öllum vera ljóst að
þegar verið er að skipuleggja
byggð fyrir allt að 300 ferðamenn í bæjarfélagi sem telur
ríflega 900 manns, þá þarf að
vanda til verka ef vel á til að
takast. Það ætti að vera jafn
ljóst að sjálfsagt er og raunar
skylt, að gefa almenningi kost
á að kynna sér tillögur og
koma með athugasemdir við
svo viðamikið verkefni. Það
breytir ekki því að sjálfsagt er
hjá bæjaryfirvöldum að leggja
sig í framkróka við að láta
ferlið ganga sem allra best og
hraðast fyrir sig.

skynja af þeim viðbrögðum
sem ég hef fengið að Bolvíkingar vilja að vandað sé til
verka, enda vanir því að búa í
vel skipulögðu bæjarfélagi.

Uppgangur atvinnulífs í mótbyr

Elías Jónatansson.
Einmitt þess vegna vinna
að því tvær teiknistofur og ein
verkfræðistofa ásamt tæknideild bæjarins. Þegar deiliskipulagsferli er hafið fyrir
ákveðið svæði er nánast útilokað að úthluta lóðum á
svæðinu án þess að það hafi
áhrif á ferlið. Úthlutun einnar
eða fleiri lóða hefur auðvitað
áhrif á þá heildarmynd sem
verið er að móta, enda er verið
að gera tillögu um staðsetningu lóða, gatna og göngustíga
á svæðunum báðum þannig
að það falli sem best að því
umhverfi sem fyrir er. Ég

Loðnuverksmiðjan Gná,
sem ég starfaði hjá fyrir nokkrum árum, hefur átt við gríðarlega rekstrarerfiðleika að stríða
í kjölfar þess að ekki hefur
tekist að afla henni nægilegs
hráefnis. Hrun hefur orðið í
sumar- og haustveiðum loðnu
sem var grundvöllur fyrir
starfsemi fyrirtækisins. Það
hefur orsakað hrun í veltu fyrirtækisins með tilheyrandi erfiðleikum þess við að standa
við skuldbindingar sínar.
Ekki sér fyrir endann á þeim
erfiðleikum ennþá. Undirritaður gengdi þar stjórnarformennsku þar til nú fyrir
skemmstu að hann sagði sig
úr stjórn fyrirtækisins er hann
tók við starfi bæjarstjóra í Bolungarvík.
Aðrar greinar sjávarútvegs

hafa, þrátt fyrir mótbyr í formi
niðurskurðar úthlutunar aflaheimilda, verið að sækja í sig
veðrið. Þannig er einungis
u.þ.b. eitt ár síðan stærsta fyrirtækið á staðnum í bolfiskvinnslu, Jakob Valgeir, stækkaði húsnæði sitt um 50% auk
mikilla fjárfestinga í aflaheimildum. Þá standa yfir breytingar hjá rækjuvinnslufyrirtækinu Bakkavík, sem miða
að því að þrefalda afköst
vinnslunnar. Þá eru hér fleiri
öflugir aðilar í útgerð.
Uppgangur í ferðaþjónustu
á staðnum er kærkomin viðbót
við þá atvinnuuppbyggingu
sem hér hefur verið í hefðbundnari greinum sjávarútvegs. Tímabundinn uppgangur vegna mikilla framkvæmda
við jarðgöng, snjóflóðavarnir
og hafnargerð er að sjálfsögðu
einnig fagnaðarefni.

Sjávarútvegurinn
áfram mikilvægastur
Ætla má skv. þeim áformum sem uppi eru í ferðamannaiðnaði tengdum sjó-

stangaveiði að veltan á næstu
fimm árum geti orðið allt að
800 milljónir króna hjá þeim
þremur fyrirtækjum sem sækjast nú eftir aðstöðu í Bolungarvík og verði þá væntanlega
orðin á bilinu 50 til 100 milljónir króna hjá hverju þeira á
ári, innan fimm ára. Á sama
hátt má áætla að veltan í hefðbundnum sjávarútvegi í Bolungarvík verði nálægt 25
milljörðum á næstu fimm
árum, eða u.þ.b. 5.000 milljónir á ári. Velta sjóstangaveiðinar gæti þá verið orðin
allt að 4 til 5% af veltu
hefðbundins sjávarútvegs
eftir fimm ár ef vel gengur.
Ég vona sannarlega að öll
fyrirtæki sem hér starfa og
önnur fyrirtæki sem hér vilja
hasla sér völl gangi sem allra
best. Ég lít á það sem skyldu
bæjaryfirvalda að búa sem
allra best að fyrirtækjunum
og því fólki sem hér býr. Einn
hluti þess er að standa vel að
skipulagsmálum.
Með sumarkveðju úr Bolungarvík 08. 08.’08, Elías
Jónatansson, bæjarstjóri.
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Auður fann
fítonskraftinn
Auður Jónsdóttir rithöfundur hefur verið tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í fjórgang, og einu sinni
hlotið, fyrir bókina Fólkið í
kjallaranum. Auður er fædd
árið 1973, ólst upp í Mosfellsdal, barn þeirra Jóns Gunnars
Ottóssonar og Sigríðar Halldórsdóttur, sem aftur er dóttir
Halldórs Laxness. Bækur
Auðar einkennast af glímu við
samtímann – og koma málefni
innflytjenda þar m.a. mikið
við sögu. Hún var fastagestur
á Flateyri stærstan hluta tíunda
áratugarins og gerist fyrsta
skáldsaga hennar, Stjórnlaus
lukka, þar. Auður flutti nýverið til Ísafjarðar ásamt
manni sínum, Þórarni Leifssyni, rithöfundi og myndlistarmanni, en þau hjónin eiga
sér annað heimili í Barcelona
á Spáni.
Blaðamaður Bæjarins besta
á fund við Auði yfir kaffibolla
á Edinborgarhúsinu á Ísafirði
og finnur hana umkringda
fólki á spjalli.
„Ég ætla að vera með námskeið í skapandi skrifum í
Edinborgarhúsinu í haust –
þú kannski kemur því að“,
segir hún þegar við erum sest.
„Mér finnst það mjög sniðugt
því hér byrjaði ég minn feril,
sem öldrunarheimilisstarfsmaður á Flateyri, og nú get ég
kannski fundið einhvern annan sem er í svipuðum sporum.“

Kraumandi
mannlífspottur
- Hvenær komstu fyrst vestur og hvað dró þig hingað?

„Ætli það hafi ekki verið
1992, eða um það bil. Ég fékk
vinnu í frystihúsinu á Flateyri
í gegnum rosa klíku (fjölskylduna á Sólbakka). Það var
svaka feitur biti að fá pláss í
frystihúsi á þeim tíma. Ég var
mjög blönk og flaug hingað
til að vinna mér inn peninga
yfir sumarið. Þegar sumarið
var liðið fór ég heim, en hafði
þótt svo gaman um sumarið
að ég ákvað að vera líka veturinn og kom aftur í lok september. Keyrði með vinum mínum á gömlum amerískum
kagga. Leigði í Vagninum og
fór aftur að vinna í frystihúsinu.“
- Var svona mikil stemning?
„Mér fannst rosalega gaman. Kannski var það vegna
þess hvað maður var búinn að
vera lengi í Reykjavík. Á Flateyri var alls konar fólk, frá tíu
löndum, og ég var alveg
heilluð. Fyrsta blaðagreinin
sem ég skrifaði árið 1996 var
um Flateyri og hét „Kraumandi mannlífspottur“. Þannig
að áhugi minn á fjölmenningu
kviknaði í raun á Flateyri.
Þetta var svaka stuð.
Svo fór ég heim rétt fyrir
jólin, og þá var nú orðið dálítið
kaldranalegt fyrir vestan. Síðan kom ég aftur nokkrum sinnum til að vinna í skelfiski eða
frystihúsinu með Binnu vinkonu [Brynhildi Einarsdóttur.
Innsk. blm.] Þetta voru mjög
óreglulegar ferðir. Stundum
stoppaði ég í mánuð, stundum
í viku, stundum í tvo mánuði.
Tveimur vikum eftir að snjóflóðið féll kom ég síðan og
var í rúmt ár og vann á öldrunarheimili.“

- Hvar varstu þegar snjóflóðið féll?
„Ég var bara í bænum eitthvað að skakklappast. Ég
þekkti náttúrulega orðið mikið
af fólki fyrir vestan og fór í
hálfgerðu ráðaleysi. Ég hélt
ég gæti kannski gert eitthvað,
orðið að einhverju gagni, sem
var náttúrulega mjög mikil vitleysishugmynd. Fólkið í kringum mann var svo vanmáttugt.
Þetta var skrítinn tími.“

Gifti sig til að
fá frí í vinnunni
- Þú giftir þig þegar þú bjóst
á Flateyri?
„Já, ég gifti mig hjá Ólafi
Helga, eiginlega til að fá frí í
vinnunni. Ég átti að mæta á
vakt á öldrunarheimilinu en
var syfjuð svo ég hringdi í
Ólaf og spurði hvort hann gæti
gift mig. Ég var líka blönk og
vildi eiga dálítið öðruvísi dag.
Hugmyndin var sú að ef ég
gifti mig myndi ég fá frí í
vinnunni og gjafir, allavega
aur fyrir sígarettum. Ólafur
Helgi sagði að það væri kannski ekki ráðlegt en þó framkvæmanlegt. Þannig að við
slógum bara til. Flateyrartrúbadorinn Óli Popp keyrði okkur til Ísafjarðar frá Flateyri.
Við vorum nú ekki gift í alvöru
nema í nokkra mánuði. Við
skildum að borði og sæng, en
síðan gleymdum við að klára
skilnaðinn og skrifa undir
fullnaðarskilnaðarpappíra.
Við héldum því áfram að vera
gift og þetta gleymdist þar til
ég gifti mig í annað sinn, mörgum árum seinna. Ég þurfti
aftur að hringja í Ólaf Helga

og skilnaðurinn hafðist með
heljarinnar reddingum, og ég
held það hafi hjálpað til að
þetta var úti á landi frekar en í
Reykjavík. Það sem ég lærði
af þessu er að maður getur
gift sig núna eftir klukkutíma,
en skilnaðurinn er töluvert
flóknari. Þetta var maður sem
var tuttugu árum eldri en ég
og mér fannst þetta allt spennandi. Hann kallaði lífið í
Reykjavík Walt Disney-veröld, og sjóarar verða með eindæmum töff þegar maður er
búinn að hanga of lengi á
Kaffibarnum.“

Eins og að
krydda mat
- Fyrsta skáldsagan þín,
Stjórnlaus lukka, gerist svo á
Flateyri, ekki satt?
„Jú, hún er byggð á Flateyrardvölinni, plús það að ég
skrifaði eina smásögu í tímaritið Andblæ 1997 sem gerist
á Flateyri, en hún er frekar
ævisöguleg. Ég byrjaði að
skrifa Stjórnlausa lukku á
Flateyri meðfram öldrunarheimilisstörfunum.“
- Er það fyrir vestan að þú
ákveður að gerast rithöfundur?
„Ég var búin að vera með
þessa dillu lengi. Þetta var
áhugamál þegar ég var unglingur. Ef ég var í ástarsorg
eða eitthvað illa fyrirkölluð
þá fannst mér mjög þægilegt
að skrifa.“
- Koma engar tilvistarkreppur upp úr því að vera
barnabarn Nóbelsskáldsins og
ganga með rithöfundadraum í

maganum?
„Kannski tók fólk ekki mikið mark á mér. Sumir héldu
að ég væri að gera þetta til að
vera eins og hann. En mér
fannst þetta gott, og það var
fólgin í þessu dálítil sjálfshjálp. Ég var ekki að skrifa
sérlega góðan texta, en mér
fannst gjörningurinn gefandi.
Og þess vegna hafði ég voða
litlar áhyggjur af þessu. Það
var eiginlega svolítil uppreisn
í minni fjölskyldu að fara að
skrifa, af því afi var svo yfirgnæfandi stærð. Hér fór þetta
síðan í gang. Maður var svo
mikið einn og allt virtist einhvern veginn mögulegt hérna,
og ég held að það hafi gefið
mér kjarkinn til að byrja að
skrifa skáldsögu. Ef ég hefði
hangið í Reykjavík á Kaffibarnum þá hefði þetta kannski
ekki gerst, ég hefði ekki fengið
fítonskraftinn í það.“
- Þú skrifar samtímasögur
sem tengjast oftar en ekki einhverju sem þú þekkir. Hvernig
vinnurðu úr veröldinni í kringum þig?
„Ég tek beisikk tilfinninguna og kannski einhverja atburði héðan og þaðan, og síðan gef ég mér alveg fullt
skáldaleyfi. Mestu skiptir að
halda tilfinningunni. Oft eru
orðin og atburðirnir allt aðrir,
en tilfinningunni reynir maður
að halda. Þá leyfi ég mér líka
að grauta saman, sumt er púra
skáldskapur og margt getur
verið úr lífum annarra en mín.
Þetta er eins og að krydda
mat. Maður er með ákveðið
hráefni og notar alls kyns
meðöl til að matreiða það. Útkoman verður óvænt þó mað-

ur hafi upphaflega sett tóninn
með einhverju sem raunverulega gerðist.“
- Hefurðu lent í því að fólki
sárni þegar það sér sig, réttilega eða ranglega, í bókum
þínum?
„Oftast eru fyrirmyndirnar
skapaðar úr nokkrum persónum plús skáldskap. Einhverjir
hafa áttað sig á að þeir voru
fyrirmynd. Ég held ég hafi
aldrei hitt neinn sem var fúll
yfir því. Stundum hefur fólki
þótt þetta gaman og stundum
hefur því þótt gott að fjallað
hafi verið um erfiða hluti, að
þeir væru höndlaðir á þennan
hátt. Ég hef aldrei lent í neinum sem varð brjálaður við
mig. Ég veit um einn mann
sem einu sinni kippti sér eitthvað aðeins upp við eitthvað,
en það fjallaði ekki svo mikið
um hann. Fólk getur líka
ímyndað sér ýmislegt. Skáldsögur eru einfaldlega skáldsögur. Þær eru alltaf einhver
hluti af manni sjálfum og einhver hluti af einhverju öðru.
Þær eru leit að einhverju.
Maður tekur eitthvað úr sjálfum sér og mátar það við eitthvað annað.“

Fjölmenningin
- Síðan eru þessar tvær fjölmenningarsögur – Annað líf
og Tryggðarpantur ...
„Þessi áhugi á fjölmenningu
kviknaði upphaflega á Flateyri. Annað líf er mjög ungæðisleg saga sem fjallar um
mann sem giftist tælenskri
konu. Ég væri alveg til í að
skrifa hana aftur núna, aðeins
eldri. Hugmyndirnar um til-
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veruna eru allt aðrar þegar
maður er 26 ára. Maður verður
líka betri í því að setja sig í
spor fólks með aldrinum. Ég
skrifaði hana meira eins og
létta gamansögu, og þetta er
efni sem ég myndi vilja fást
við aftur einhvern daginn.
Jafnvel skrifa heimildaskáldsögu um þetta.“
- Síðustu tvær bækur þínar,
skáldsagan Tryggðarpantur
og ritgerðarsafnið Íslam með
afslætti, fjalla síðan um innflytjendaástandið ekki bara á
Íslandi, heldur í einhverjum
evrópskum dráttum.
„Tryggðarpantur er skrifuð
í Kaupmannahöfn og ber keim
af því, en borgin í bókinni á
að vera óræð, evrópsk stórborg, og getur staðið fyrir
ólíka hluti í ólíkum borgum.
Íbúðaskortur passar kannski
ekki í Berlín, en atvinnuleysi
gerir það, á meðan þetta snýst
við annars staðar. Þegar ég
var hér fyrir tíu árum var allt
rosalega jákvætt og allir
ánægðir með að hafa hér útlendinga. Maður var því hálfhissa þegar árin fóru að líða
og neikvæðara viðhorf til útlendinga varð meira áberandi.
Síðan flutti ég til Danmerkur
og það rótaði mjög upp í
hausnum að lesa umræðuna
þar og fatta hvað þetta var
mikill pólitískur debatt. Þetta
er mjög spennandi efni að
skrifa um. Maður þarf að
varast að hafa of mikla samúð,
til að karakterarnir verði ekki
einvíðir. Sá sem maður heldur
með verður líka stundum að
vera leiðinlegur. Það er mikil
áskorun í þessu.“
- Margir urðu síðan foj út í
Íslam með afslætti í byrjun
árs ...
„Ég er ennþá hissa á því.
Efnið í Íslam með afslætti er
sama eðlis og greinar í erlendum dagblöðum, m.a.s í Danmörku þar sem greinar af
þessu tagi eru hluti af umræðunni. Þær eru mótvægi við
hitt. Það eina sem gerðist var
að þessar greinar komu, og þó
það væri seint held ég að það
hafi verið mikilvægt framlag.
En hugmyndir af þessu tagi
hafa mjög lítið átt upp á pallborðið hér. Umræðan hérna
er mjög skammt á veg komin
og fólk ímyndar sér oft ýmislegt fyrirfram, býr til vandamál þar sem engin vandamál
er að finna, um leið og það
eru mörg brýn verkefni sem
verður að fara að taka á. Það
þarf að setja peninga í málanám og fleira, en tendensinn

er að fara strax í varnarstöðu
út af einhverjum mögulegum
eða ómögulegum vandamálum. Á Spáni er t.d. meira rætt
um jákvæð efnahagsáhrif af
innflytjendum, sem heyrist
sjaldan hér á landi.
Það eru miklar alhæfingar
um útlendinga á Íslandi, og
ímyndirnar eru mjög steríótýpískar. Það gleymist svo
mikið manneskjulegi þátturinn. Þetta verða hópar frekar
en manneskjur. Þetta er eins
og með Múhameðsteikningarnar í Danmörku – ég er ekki
hlynnt ritskoðun á neinn hátt,
en þar er sífellt verið að ýta
undir steríóímyndir af múslimum. Og það er sífelldur
áróður gegn múslimum, það
eru öll sóknarfæri nýtt.“
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Gistinóttum fækkaði í júní
Gistinóttum í júní fækkaði
um tæp 2% á milli ára á samanlögðu svæði Suðurnesja,
Vesturlands og Vestfjarða, úr
14.420 í 14.156. Á fyrstu sex
mánuðum ársins fækkaði
gistinóttum um tæp 9% á
svæðinu en þó ber að hafa í
huga að í fyrra var metár hvað

varðar gistinætur. Á landinu í
heild sinni fækkaði gistinóttum lítillega í júní en fjölgaði
um rúmt 1% þegar litið er á
fyrstu sex mánuði samanborið
við sama tímabil í fyrra.
Fækkun varð einnig á gistinóttum á höfuðborgarsvæðinu
og á Norðurlandi en þó varð

fækkunin mest á Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum.
Þessar tölur eru fengnar af
vef Hagstofu Íslands en af einhverjum ástæðum eru Suðurnes og Vesturland höfð inni í
reikningum Vestfjarða þegar
kemur að gistinóttum. Athygli

skal vakin á því að hér er eingöngu átt við gistinætur á hótelum, þ.e. hótelum sem opin
eru allt árið.
Til þessa flokks gististaða
teljast hvorki gistiheimili né
hótel sem eingöngu eru opin
yfir sumartímann.
– nonni@bb.is

Mikið af skrítnum
minningum
- Segðu mér aðeins frá nýju
bókinni.
„Það er einn múslimi í
henni!“ segir Auður og hlær.
„Og einn maður veðurtepptur
á Ísafirði. Hún heitir Vetrarsól
og kemur út í haust. Hún vindur sig frá Ísafirði að Tangier í
Marokkó og á ýmsa staði þar
á milli, aðallega Reykjavík og
Barcelona. Mér fannst nafnið
ná að fanga alla þessa staði í
einu – líka sólarkaffið.“
- Hvernig kom það til að þú
komst aftur vestur núna, tíu
árum síðar?
„Ég kíkti aðeins hingað í
fyrra og byrjaði að gæla við
að skrifa skáldsögu um þorp
eins og Flateyri þar sem allt
breytist svona mikið. Ég var
byrjuð á henni, en ákvað að
frysta hana í bili. Ég var forvitin að koma aftur því það
hefur svo margt breyst á þessum tíu árum, ekki síst á Flateyri. Ég vildi líka fá næði til
að skrifa, og Ísafjörður er alger
andstæða Barcelona. Mér
hefur reynst mjög vel að skrifa
á Ísafirði, maður er svo frjáls
undan öllu. Síðan var líka
hentugt fyrir rithöfund, vegna
gjaldeyrismálanna, að koma
aðeins heim. Við förum aftur
til Barcelona í desember, þar
er gott að vera á veturna, en
við höfum hugsað okkur að
eyða jafnvel sumrunum hér.
Þetta er líklega sá staður sem
ég tengi mest við fyrir utan
Reykjavík og Mosfellsdal, ég
á mikið af skrítnum minningum héðan“, segir Auður og
brosir út að eyrum.
– eirikur@bb.is

Markaðsstofa Vestfjarða er til húsa í Edinborgarhúsinu.

Óvissa um framlög skapaði
6,7 milljóna kr. tekjuafgang
Rekstrartekjur Markaðsstofu Vestfjarða umfram gjöld
námu um 6,7 milljónum króna
á síðasta ári, að því er fram
kemur í bréfi Fjórðungssambands Vestfjarða til bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar. Í bréfinu segir
enn fremur að skýringin sé sú
að veruleg óvissa hafi verið
með framlög stjórnvalda til
starfsemi Markaðsstofunnar á
árinu 2007. „Verulegar væntingar voru fyrri hluta ársins,
gagnvart tillögu sem kom
fram í skýrslu Vestfjarðanefndar frá apríl 2007 um 20

m.kr. framlag. Á miðju ári
var ljóst að ekki yrði farið
eftir þessari tillögu og niðurstaða, sem fól í sér 5 m.kr.
framlag, fékkst ekki fyrr en í
desember s.s.“ segir í áðurnefndu bréfi.
Þá segir að vegna framangreindrar óvissu hafi stjórn og
forstöðumaður Markaðsstofu
Vestfjarða ákveðið að draga
úr eða fresta áætluðum markaðsaðgerðum á árinu 2007.
„Þegar niðurstaða um framlög
stjórnvalda lá fyrir var þessi
ákvörðun endurskoðuð. Sett

var upp ný áætlun þar sem
nýttur er rekstrarafgangur
ársins 2007 og ársins 2008 til
aðgerða á því ári.“
Í skýrslu Vestfjarðanefndarinnar svokölluðu um leiðir
til að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum sem kom gefin var út
í fyrravor kom fram svohljóðandi tillaga um eflingu opinberrar þjónustu, sem vísað er
til hér að ofan: „Gerður verði
samningur til fjögurra ára
milli samgönguráðuneytis og
Markaðsskrifstofu Vestfjarða
um markaðssókn í íslenskri

ferðaþjónustu með áherslu á
Vestfirði. Markmið samningsins verði að móta og framfylgja samræmdri stefnu í
markaðsmálum á Vestfjörðum í samstarfi samgönguráðuneytis, sveitarfélaga og fyrirtækja í ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Árlegt framlag til
Markaðsskrifstofu Vestfjarða
verði 20 m.kr. sem m.a. er
ætlað að standa straum af
kostnaði við ímyndarvinnu,
gerð kynningarefnis og auglýsinga.“
– eirikur@bb.is

Kjallarakeppninni framhaldið
Þótt óvissa sé um kráarkeppnina Drekktu betur á Ísafirði þurfa spurningaglaðir og
ölþyrstir Ísfirðingar ekki að
leita langt því Kjallarakeppnin
hefur verið reglulega undanfarna vetur í Kjallaranum í
Einarshúsi í Bolungarvík.

„Keppninni verður framhaldið á komandi vetri og eru íbúar
Ísafjarðar sérstaklega boðnir
velkomnir í bland við Bolvíkinga til að spreyta sig í keppninni“, segir Ragna J. Magnúsdóttir, vert í Kjallaranum.
Kjallarakeppnin hefur verið

haldin annað hvert föstudagskvöld og eru vinningar í fljótandi formi eins og hefðin segir
til um.
Keppnin hefst að nýju
föstudaginn 5. september og
ryður bæjarstjórinn í Bolungarvík, Elías Jónatansson braut-

ina að þessu sinni og fetar í
fótspor bæjarstjóranna hér
vestra, en Halldór Halldórsson, Ómar Már Jónsson og
Grímur Atlason hafa allir
spurt gesti Einarshúss spjörunum úr í Kjallarakeppni.
– thelma@bb.is
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Segir Bolvíkinga skella hurðinni
á 700 milljóna króna uppbyggingu
Sigurjón M. Egilsson, ritstjóri Mannlífs, á vart orð yfir
framvindu mála í Bolungarvík
þessa dagana, og gerir bæjarstjórnarmál og viðskiptalíf að
umræðuefni í nýjum pistli sínum. Þar vísar hann til samninga sem fyrirtækið Kjarnabúð var búið að gera við þýska
fyrirtækið Kingfischer Reisen
um ferðaþjónustu við sjóstangveiðimenn. Samningurinn hljóðaði upp á 400 milljónir og hugðist Kjarnabúð

framkvæma fyrir um 300
milljónir vegna hans á næstu
þremur árum. Uppbyggingin
hefur hins vegar strandað á
afgreiðslu aðal- og deiliskipulags í bæjarfélaginu, og er hinn
stóri samningur í miklu uppnámi. „Bolvíkingar gera það
ekki endasleppt“, segir Sigurjón í pistli sínum.
„Ekki nóg með að meirihluti hafi fallið, bæjarstjóri látinn fara og allt vegna þess að
þáverandi forseti bæjarstjórn-

ar, Soffía Vagnsdóttir, hafi
gerst umsvifamikil í bæjarfélaginu. Nei, nú hefur nýr
meirihluti komið í veg fyrir
uppbyggingu ferðaþjónustufyrirtækis Soffíu og hennar
fjölskyldu. Skellt hurðinni á
700 milljóna króna uppbyggingu. Eftir að Soffía og fjölskylda náðu samningi upp á
200 milljónir vegna Óshlíðarganga varð allt galið, uppreisn
í bæjarstjórninni og í framhaldi var hurðinni skellt á 700

milljóna innlegg í bæjarfélagið. Svo segja sögur að núverandi bæjarstjóri sé í brasi með
Gná, fyrirtæki sem ekki gangi
eins og vonir hafa staðið til.“
Kingfisher Reisen evrópsk
ferðaskrifstofa sem sérhæfir
sig í ýmis konar stangveiðiferðum. Kingfisher Reisen hóf
rekstur árið 1987 og þjónustar
milli 7.500 og 8.000 viðskiptavini á ári sem flestir koma frá
Þýskalandi, Austurríki og
Sviss. Til þessa hafa áfanga-

staðir Kingfisher verið Noregur, Svíþjóð, Írland, Kanada
og Alaska og nú bætist við
Bolungarvík á Íslandi.
Kjarnabúð ehf. er í eigu
Vagnsbarna frá Bolungarvík.
Haukur, Hrólfur, Soffía og
Ingibjörg Vagnsbörn hafa
verið tengd ferðaþjónustu um
nokkurra ára skeið. Fyrst með
foreldrum sínum við fólksflutninga og þjónustu í tengslum við Læknishúsið á Hesteyri í Jökulfjörðum. Síðar

hófu systurnar Ingibjörg og
Soffía rekstur íbúðagistingar
í Systrablokkinni í Bolungarvík. Haukur rekur gistiheimili
og veitingastaðinn vaXon í
miðbæ Bolungarvíkur og mun
einnig hefja rekstur á 50 tonna
eikarbát í ævintýraferðum í
sumar. Haukur mun auk þess
reka 20 manna farþegabát
ásamt Hrólfi til farþegaflutninga milli Bolungarvíkur, Jökulfjarða og Hornstranda.
– eirikur@bb.is

Kjarnabúð í Bolungarvík metur stöðuna
Bæjarráð Bolungarvíkur
telur að ekki sé hægt að úthluta
lóðum til Kjarnabúðar fyrr en
deiliskipulagsmeðferð á viðkomandi svæðum er lokið.
Hins vegar samþykkir ráðið
að veita stöðuleyfi á iðnaðarlóðum í samráði við bæjaryfirvöld til að flýta fyrir smíði
húsa sem fyrirtækið hugðist
ráðast í. Kjarnabúð hugðist

ráðast í framkvæmdir og uppbyggingu fyrir verkefnið fyrir
tæpar 300 milljónir á næstu
þremur árum. Strax á næsta
ári áttu tíu hús að vera tilbúin
en sala í þessa menningartengdu ferðaþjónustu á að
hefjast í haust. Hætta var á að
samningur félli úr gildi ef ekki
fengust tilskilin leyfi í tíma.
„Við verðum að viðurkenna

að við urðum fyrir vonbrigðum því við höfðum miklar
væntingar og vonuðumst til
að bæjarráð myndi samþykkja
þessar lóðaveitingar. Við vorum að koma af fundi með bæjarstjóra þar sem vísað var í
lög og reglugerðir en við hefðum viljað sjá þá vinnu hraðari.
Við finnum vilja frá bæjaryfirvöldum að þetta gangi upp

en engu að síður eru þetta vonbrigði“, segir Soffía Vagnsdóttir, einn eigenda Kjarnabúðar.
Soffía segir Kjarnabúðarfólk vera að meta stöðuna og
ekkert hafi verið ákveðið. Forsaga málsins er sú aðstandendur Kjarnabúðar höfðu farið
fram á tímabundið stöðuleyfi
þar sem gerð aðal- og deili-

skipulags af svæðinu hefur
ekki verið lokið. Forsvarsmenn þýsku ferðaskrifstofunnar höfðu gefið Kjarnabúð
frest til mánaðamóta til að
skýra gang mála.
Bókun bæjarráðs er svohljóðandi: „Bæjarráð telur að
ekki sé hægt að úthluta lóðum
til Sumarbyggðar, Hvíldarkletts né Kjarnabúðar, fyrr en

deiliskipulagsmeðferð á viðkomandi svæðum er lokið.
Bæjarráð telur ekki rétt að
grípa inní það skipulagsferli
sem í gangi er með veitingu
stöðuleyfis á opnu svæði sem
ekki er skipulagt fyrir byggingar. Bæjarráð er tilbúið til
að veita stöðuleyfi á iðnaðarlóðum í samráði við bæjaryfirvöld.“
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Jarðgöng boða betri tíð
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Það eru miklar gleðifréttir að jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar
skuli vera í augnsýn. Vart þarf að taka fram að þótt gaman geti verið að aka
Hrafnseyrarheiði að sumarlagi er hún ófær að vetrarlagi og í besta falli illfær
með einum eða öðrum hætti. Vetrarferðalög um þessa heiði eru ekki á allra
færi og stundum hættuleg. Enda er það svo að Vestur Barðastrandarsýsla einangrast frá norðursvæði Vestfjarða að vetrum með þeim afleiðingum að íbúar
hennar leita annað eftir þjónustu og menntun. Íbúum á Vestfjörðum er lífsnauðsynlegt að geta átt samstöðu, ekki síst þegar aldrei hefur verið brýnna að
snúa íbúaþróun við og fjölga hér fólki.
Skilyrðislaust ber að stefna að því að jarðgangagerð geti hafist eins fljótt og
hægt er eða haustið 2009 og helst fyrr ef nokkur kostur er á. Auðvitað er það
til mikils ætlast. Gott væri að upphafið yrði á næsta ári. Komin er fram matsskýrsla og er einn höfunda hennar okkur Vestfirðingum að góðu kunnur. Gísli
Eiríksson er öllum hnútum kunnugur eftir langan og góðan feril sem umdæmisstjóri Vegagerðarinnar á Vestfjörðum, oft við erfiðar aðstæður og mikla og
stundum óvægna gagnrýni. Það verður jafnan hlutskipti þeirra sem ætlað er að
starfa við þær aðstæður að þörfin er mikil en fé og möguleikar til að standa
undir væntingum ekki í samræmi við óskir og nauðsyn.
Vestfirðingar hafa notið þess að samgöngur hafa batnað á undanförnum
árum og áratugum. Fyrir það ber að þakka. En í þjóðfélagi allsnægta er það ein-

faldlega svo að líta verður til þess að eðlilegt er að halda byggð í öllu landinu.
Okkur er trúað fyrir Íslandi og ber að gæta þess að byggð haldist í öllum landshlutum. Í því sambandi er skynsamlegt að horfa til Noregs, þaðan sem forfeður okkar komu, og taka mið af því, að þótt köld rök efnahagshyggju til skemmri
tíma segi að það sé ekki upp úr því að hafa að halda byggð í öllu landinu
höfum við sem nú erum uppi skyldur við fortíð og ekki síður við framtíðina.
Því fyrr sem samgöngur á Vestfjörðum færast til nútímahorfs og þess sem
gerist annars staðar á landinu því fyrr mun verða hægt að skipuleggja þjónustu við íbúa allra Vestfjarða þannig að hún verði sambærileg við aðra
landshluta. Það er skilyrði þess að unnt verði að fjölga hér fólki og tryggja lífvænlegri kjör. Öll menntum, einkum framhaldsmenntun er það sem foreldrar
spyrja um til handa börnum sínum og reyndar sjálfum sér líka. Framtíð okkar
sem þjóðar byggir á þeim grunni að hér verði í boði bestu kostir í námi, svo
fólk líti á Vestfirði sem raunverlegan kost til búsetu. Jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar ættu að gera kosti íbúa bæði á sunnan- og norðanverðum
Vestjförðum betri og fýsilegri og veita ungu fólki tvennt að vera lengur á
heimaslóð og meiri möguleika á því að snúa aftur heim að loknu framhaldsnámi.
Sama gildir um alla þjónustu aðra og samskipti fólks, menningu og heilbrigðiskerfið. Göngin eru afar brýn framkvæmd.
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Vinnuskólakrakkarnir kvöddu
sumarið með vatnsslag og pylsum
Krakkar Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar fögnuðu í
síðustu viku lokum árangursríks og skemmtilegs
vinnusumars í góðu veðri í
Tungudal. Grillaðar voru
pylsur ofan í svangt vinnufólk sem lét sér ekki leiðast
en efnt var til vatnsstríðs
þar sem hart var barist.
Að sögn Helgu Margrétar
Marzellíusardóttir hjá

Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar skemmtu krakkarnir
sér konunglega. „Þetta var
rosalega gaman. Föstudagurinn var síðasti
vinnudagurinn og því
ákváðu krakkarnir að
koma saman og halda
slúttpartý, grilla saman og
skemmta sér“, segir Helga
Margrét. Sumarið er búið
að vera viðburðarríkt hjá

krökkunum. Auk þess að
sinna hefðbundnum
hreinsunarverkum og viðhaldi í bænum sinntu rúmlega 110 krakkar margvíslegum sérverkefnum svo
sem á leikskólum bæjarins
og aðstoðuðu krakka við
framkvæmdir í kofabyggð
bæjarins. „Þetta er búið
að vera frábært sumar.
Veðrið var eins og best

verður á kosið og við fengum aðeins tvo rigningardaga sem settu strik í
reikninginn hjá okkur. Við
létum þá meira að segja
ekkert á okkur fá og á öðrum þeirra fórum við bara
inn að prjóna. Krakkarnir
eru búnir að vera mjög
duglegir og fólk í bænum
er rosalega ánægt með
þá“, segir Helga Margrét.

Gott var að hvíla sig á vatnsslagnum
og svolgra ofan í sig pylsu.

Vinnuskólakrakkarnir gáfu allt sitt í vatnsstríðið.

Jón B. G. Jónsson á Patreksfirði
er tekjuhæsti læknir Vestfjarða
Jón Björgvin G. Jónsson,
læknir á Patreksfirði, er annar
tekjuhæsti heilbrigðisstarfsmaðurinn á skrá í tekjublaði
Frjálsrar verslunar, með tæpar
2,2 milljónir króna á mánuði í
fyrra. Af Vestfirðingum er
Þorbergur Högnason, læknir
á Ísafirði, þar á eftir með 1.873
þúsund á mánuði. Fjölnir
Freyr Guðmundsson, einnig
læknir á Ísafirði, er þá með
1.644 þúsund á mánuði, og
kollegi þeirra Þorbergs og
Fjölnis, Helgi Kristinn Sigmundsson á Ísafirði er með

1.584 þúsund á mánuði. Íris
Sveinsdóttir, læknir í Bolungarvík er þá með 1.531 þúsund
krónur í mánaðarlaun. Þorsteinn Jóhanesson, skurðlæknir og yfirlæknir á Ísafirði er þá
með 1.408 þúsund krónur.
Lýður Árnason, læknir á Flateyri, er með 1.009 þúsund á
mánuði, en Hallgrímur Kjartanson, læknir á Ísafirði er með
830 þúsund krónur á mánuði.
Samkvæmt tekjublaði Mannlífs er sr. Magnús Erlingsson,
prestur á Ísafirði, tekjuhæsti
sóknarpresturinn á Vestfjörð-

um með 793 þúsund krónur á
mánuði. Þá kemur sr. Sigríður
Óladóttir á Hólmavík með 715
þúsund á mánuði. sr. Agnes
M. Sigurðardóttir í Bolungarvík, er ekki á blaði hjá Mannlífi en hjá Frjálsri verslun er
hún skráð með 648 þúsund
krónur í mánaðarlaun. Í Mannlífi er sr. Sveinn Valgeirsson
á Tálknafirði skráður með 616
þúsund krónur. Þá er sr. Stína
Gísladóttir á Holti í Önundarfirði með 592 þúsund krónur,
en sr. Leifur Jónsson á Patreksfirði með 570 þúsund

krónur í mánaðarlaun.
Tölurnar hér að ofan koma
úr tekjublaði Mannlífs og
Frjálsrar, og eru alfarið á
ábyrgð þeirra fjölmiðla. Algengt er að skekkjur leynist í
tekjuútreikningum af þessu
tagi, og ber að taka tölunum
með þeim fyrirvara að ekki sé
endilega víst að þær séu heilagur sannleikur. Auk þess er
kærufrestur ekki runnin út, og
því ekki víst að reiknaðar tekjur miðist við endanlega álagningu.
– eirikur@bb.is

Rætt um virkjunarkosti á
Vestfjörðum á Fjórðungsþingi
Fimmtugasta og þriðja Fjórðungsþing Vestfirðinga verður
haldið á Reykhólum dagana
5. og 6. september næstkomandi. Á dagskrá eru meðal
annars orkumál. Rætt verður
um orkuflutningskerfi Vestfjarða, virkjunarkosti á Vestfjörðum og nýja orkugjafa á
svæðinu, stöðu og framtíðarsýn auk þess sem málefni

Landsnets, Orkubús Vestfjarða og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands verða sett í
brennidepil. Þingið fer fram í
íþróttahúsinu og grunnskólanum á staðnum. Meðal þeirra
sem flytja ávörp á þinginu
verða Kristján L. Möller, samgönguráðherra og ráðherra
sveitarstjórnarmála, Sturla
Böðvarsson, forseti Alþingis

og 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis og Halldór Halldórsson, formaður stjórnar
Sambands íslenskra sveitarfélaga og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Þá verða sérstök erindi um
starfsemi Markaðsstofu Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða og Menningarráðs
Vestfjarða, og skýrsla fasta-

nefndar um samgöngumál
verður kynnt. Unnið verður
að stefnumótun í samgöngumálum á Vestfjörðum, og
staða svæðisskipulags Vestfjarða kynnt.
Fastir liðir eins og venjulega
verða þá á dagskrá, kosning
stjórnarmanna og endurskoðenda, fulltrúa í fastanefnd um
samgöngumál og fleira.
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Hiti yfir meðallagi í Bolungarvík í júlí

Meðalhitinn í Bolungarvík í júlí var 11,2 stig og er það 2,2 stigum fyrir ofan
meðallag að því er fram kemur á vef Veðurstofunnar. Ívíð hlýrra var þó þar í júlí
2004. Óvenjulega hitabylgju gerði síðari hluta mánaðarins og hitamet voru sett
allvíða um land. Meðal annars mældist hiti á Þingvöllum 29,7 stig þann 30. júlí
sem er hæsti hiti sem mælst hefur á staðlaðri sjálfvirkri stöð hér á landi frá upphafi
slíkra mælinga. Eins og greint hefur verið frá var nýtt hitamet sett á Vestfjörðum
þegar 26 stig mældust á Hólum í Dýrafirði en þar hefur verið mælt frá 1983.

Fullmannað í kennslu á Ísafirði
Að sögn Kristínar Óskar Jónasdóttur hjá Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar
hefur gengið mjög vel að manna kennslustöður í Ísafjarðarbæ fyrir næsta vetur. Fullmannað er við Grunnskólann á Ísafirði en kennara vantar í tvær stöður við grunnskóla í
öðrum bæjum sveitarfélagsins - einn í almenna kennslu á Þingeyri, ásamt hlutastöðu við
kennslu í íþróttum og dönsku á Flateyri og Suðureyri. Samanlagt nær sú kennsla ekki að
fylla heila stöðu. Hlutfall réttindakennara við Grunnskólann á Ísafirði hefur aukist mikið á
nokkurra ára tímabili, og er það liðin tíð að ólært og óreynt fólk ráðist til slíkra starfa.

Störf í boði
Hafrannsóknastofnunin auglýsir lausar
til umsóknar tvær stöður við útibú stofnunarinnar á Ísafirði.
Starf tæknimanns
Starfið felst m.a. í umsjón og viðhaldi rafeindabúnaðar og neðansjávarmyndavéla.
Einnig í öflun rafrænna gagna úr fiskvinnslu og skipum. Tölvukunnátta nauðsynleg. Æskilegt er að umsækjendur hafi
próf í rafeindavirkjun. Reynsla eða sambærileg menntun kemur einnig til greina.
Starf sérfræðings
Starfið felst m.a. í fjölbreyttum verkefnum
tengdum rannsóknum á veiðarfærum og
atferli fiska við þau. Æskilegt er að umsækjendur hafi próf í líffræði eða tengdum
greinum og reynslu á sviði atferlisfræði
og/eða lífeðlisfræði.
Umsóknir sendist stofnuninni fyrir 30.
ágúst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um störfin veitir
Vignir Thoroddsen í síma 575 2053 og
Einar Hreinsson útibúinu á Ísafirði í síma
575 2301.
Hafrannsóknastofnunin.

Nýtt öryggiskerfi vantar í Hlíf.

Óska eftir aukafjárveitingu vegna öryggiskerfis
Jóhann B. Helgason, bæjartæknifræðingur á Ísafirði,
hefur óskað eftir aukafjárveitingu úr bæjarsjóði til kaupa á
nýju öryggiskerfi á Hlíf I,
þjónustuíbúðum fyrir aldraða
á Ísafirði. Núverandi kerfi var
úrskurðað ónýtt um miðjan
síðasta mánuð, eftir að það
hafði bilað í júní. Þegar það
var sett aftur í gang þann 11.
júlí var það úrskurðað ónýtt,
meðal annars vegna þess að
varahlutir í kerfið eru ófáan-

legir. Það eru íbúar á Hlíf sem
greiða þjónustugjöld vegna
kerfisins, en Ísafjarðarbær
hefur séð um rekstur og viðhald. Samkvæmt lögum um
málefni aldraðra er skylda að
í þjónustuíbúðum aldraðra sé
öryggiskerfi. Bæjarráð frestaði ákvörðunartöku um aukafjárveitingu þar til endanlegur
kostnaður liggur fyrir.
Skóla- og fjölskylduskrifstofa hafði farið fram á það
við bæinn að nýtt öryggiskerfi

yrði keypt. Vilja þau leggja
áherslu á að nýja öryggiskerfið uppfylli þá staðla sem
fyrir voru á Hlíf 1, og því
fylgi sambærilegt kallkerfi
sem sambærilegt sé við þau
kerfi sem eru í nýlega byggðum þjónustuíbúðum. Þá þurfi
einnig að huga að nýjustu
lausnum í öryggismálum, eins
og t.d. lausum öryggishnöppum, enda yrði með tilkomu
slíkra hnappa framför í öryggismálum Hlífar 1.

Bæjarráð samþykkti að
fjárhæðir í bréfi bæjartæknifræðings verði trúnaðarmál
þar til verðkönnun hefur farið
fram í samræmi við innkaupareglur.
Í bréfi Skóla- og fjölskylduskrifstofu til bæjarráðs í síðasta mánuði sagði hins vegar
að samkvæmt lauslegri könnun myndi endurnýjun öryggiskerfisins kosta ríflega fimm
milljónir króna.
– eirikur@bb.is

Útlitið bjart hjá Hvíldarkletti
Bolungarvíkurkaupstaður

Laus störf
Grunnskóli Bolungarvíkur auglýsir lausa
stöðu stuðningsfulltrúa í u.þ.b. 65% starf
til eins árs. Einnig stöðu aðstoðarmanns
í dægradvöl. Vinnutími frá kl. 13:00-16:00
og stöðu skólaliða. Vinnutími frá kl. 09:0013:00.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins. Allar upplýsingar
veita skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri í
síma 456 7129. Einnig má senda inn umsóknir á netfang skólastjóra; sossa@bol
ungarvik.is eða á netfang aðstoðarskólastjóra; steinunng@bolungarvik.is.
Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2008.
Grunnskóli Bolungarvíkur.

Góðu sumri hjá ferðaþjónustunni Hvíldarkletti fer senn
að ljúka en margir erlendir
hafa lagt leið sína til Vestfjarða í sumar til að stunda
sjóstangveiði. Hvíldarklettur
er með 22 báta á Suðureyri og
Flateyri og hafa hús verið reist
sérstaklega undir starfsemina

ásamt því að eldri hús gerð
upp til að hýsa ferðamennina.
Sjávarþorpið Suðureyri hefur
verið vel markaðsett ásamt
hinum glaðbeitta Bobby Fisherman sem vörumerki þess og
virðist hugmyndin leggjast vel
í erlenda ferðamenn en aðsókn
hefur verið ljómandi fín í sum-

ar og bókanir fyrir næsta sumar ganga vel að sögn Elíasar
Guðmundssonar, framkvæmdastjóra Hvíldarkletts.
Ferðamennirnir geta víst
ekki kvartað undan veiðinni.
„Við vorum með hóp af sænskum blaðamönnum sem voru
að veiða hérna hjá okkur um

daginn. Þeir fóru út á bátnum
og rétt sigldu út að baujunni,
um 60 metra frá hafnarmynninu og hófu að veiða. Það beit
strax á risalúða þannig að þeir
urðu bara að koma strax í land,
það var stuttur veiðitúr og fólk
kvartar frekar yfir of góðri veiði
en veiðileysu“, segir Elías.

Taka þátt í stofnun Starfsendurhæfingar Vestfjarða
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að taka þátt í
stofnun Starfsendurhæfingar
Vestfjarða, sem stjórn Lífeyrissjóðs Vestfirðinga hefur haft
forgöngu um undirbúning að.
Markmiðið með stofnuninni
er að aðstoða þá fjölmörgu
einstaklinga sem ekki eru þátttakendur á vinnumarkaði af

ýmsum orsökum til þess að
hefja störf að nýju, eftir starfstengda endurhæfingu í heimabyggð, að því er fram kemur í
bréfi til bæjarráðs.
„Starfstengd endurhæfing
hefur þegar sýnt gildi sitt en
slík starfssemi hefur verið
starfrækt á Norðurlandi um
árabil og hefur nú verið hrint

af stað á Austfjörðum og á
Suðurlandi [...] Ljóst er að
stofnun og rekstur Starfsendurhæfingar Vestfjarða kallar
á samvinnu margra aðila, bæði
opinberra og annarra og er
því nú leitað til þeirra aðila
sem hafa hagsmuni af starfrækslu slíkrar starfssemi og
þeim boðið að gerast stofnfé-

lagar.“
Eins og áður segir samþykkti bæjarráð að taka þátt í
stofnuninni, og hefur verið
óskað eftir því að rekstraráætlun verði lögð fram við
fyrsta tækifæri þar sem fram
kemur hvernig undirbúningshópurinn áætlar tekjuinnkomu fyrir reksturinn.
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Byrjaði snemma að syngja
Þrátt fyrir ungan aldur hefur
Eyrún Arnardóttir vakið athygli Vestfirðinga fyrir fallega söngrödd. Hún er einnig
mjög efnilegur tónsmiður. Eyrún er 18 ára og sækir nám við
Tónlistarskóla FÍH samhliða
námi við Verzlunarskóla Íslands. Hún segir að draumurinn sé að geta lifað af á tónlistinni en hún ætli sér þó að
hafa eitthvað við bakhöndina.
Hér er á ferð stúlka með báða
fætur niðri á jörðinni þrátt fyrir
stóra drauma og hrífur hún
blaðamann með hógværð
sinni og rósemd.
Eyrún er frá Suðureyri og
fyrir ættfræðiþyrsta má geta
þess að hún er dóttir Kristínar
Óskar Egilsdóttur og Arnars
Barðasonar
– Hefurðu alltaf haft áhuga
á söng?
„Já, ég byrjaði snemma að
semja lög og á upptökur af
mér 4-5 ára gamalli að syngja
einhverja skrítna texta.
Núna er ég í söng- og
píanónámi. Ég hef lært á píanó
í 10 ár en verið í söngnámi hjá
FÍH í tvö ár hjá Jóhönnu Linnet og í klassísku píanónámi
þar hjá Svönu Víkingsdóttur.“
– Blaðamaður minnist þess
að hafa fyrst orðið var við
Eyrúnu þegar hún sigraði í
samféskeppni í grunnskóla
fyrir nokkrum árum og leikur

því forvitni á að vita hvort
hún hafi tekið þátt í einhverjum öðrum keppnum.
„Ég hef aðallega verið að
taka þátt í keppnum innan
skólans, en ég stunda nám við
Verzlunarskólann. Þar hef ég
tekið þátt bæði í söng- og tónsmíðakeppnum, en ég er mikið fyrir það að semja lög og
texta.“
– Ætlarðu að verða söngkona þegar þú verður „stór“?
„Ég veit það ekki. Mig langar líka að fara í háskólann og
læra eitthvað. En það er jú
draumurinn að geta lifað á því
að semja og syngja. Ég held
að það sé það sem hver tónlistarmaður vill. En það kemur
bara í ljós hvort eitthvað verði
úr því. Það er samt ekki það
eina sem ég ætla mér að gera
eftir menntaskólann, en að
syngja og semja lög er það
sem mér finnst skemmtilegast
að gera.“
– Hefurðu verið að flytja
þín eigin lög opinberlega fyrir
fólk?
„Já, ég hef verið að gera
það. Ég hef sent lag í Sæluhelgarkeppnina og á Sæluhelgarlagið 2005 ásamt frænku
minni Ég söng líka Sæluhelgarlagið í ár, en lagið er eftir
Ævar Einarsson og texti eftir
Óðinn Gestsson. Á fyrsta ári í
verzló sendi ég líka inn lag í

tónsmíðakeppni og hafnaði í
öðru sæti.“
Er mikið um tónlist í fjölskyldunni?
„Ekkert sérstaklega en við
systkinin höfum öll farið í tónskóla og lært á einhver hljóðfæri. Bróðir minn spilar t.d. á
gítar og hefur gert það lengi.
En ég er sú eina sem vill láta
eitthvað verða úr þessu í framtíðinni. T.d. að kenna en síðasta ár hef ég verið að kenna
strák á píanó og kann mjög
vel við það. En eins og er
langar mig bara að klára söngnámið í FÍH, það er mjög gott
veganesti að vera útskrifaður
þaðan ef mig skildi langa til
að til að fara út í frekara nám
erlendis, en þar er skólinn vel
virtur.“

Heiður að syngja
með Ragga Bjarna
– Skemmst er að minnast
þess þegar þú söngst á Markaðsdeginum í Bolungarvík í
sumar við mikla hylli áhorfenda. Ertu mikið beðin um að
syngja hér heima?
„Já, það er allavega meira
um það fyrir vestan. Í rauninni
eru miklu fleiri tækifæri fyrir
unga tónlistarmenn að koma
sér á framfæri hér vestra. Í
bænum þarf maður að vinna
hart að því. Okkur er kennt í

skólanum að við þurfum að
vera mjög ágeng þegar við
erum að vekja á okkur athygli
og verða okkur úti um verkefni. Það er ótrúlega gaman
að vera beðin um að syngja
og ég tek vel í það.“
– Á Markaðsdeginum söngstu með goðsögn í íslensku
tónlistarlífi, Ragga Bjarna,
hvernig var það?
„Mjög gaman og hann var
alveg æðislegur og búinn að
lofa mér að syngja með mér á
burtfarartónleikunum í FÍH
hvenær sem þeir verða. Ég
þekki hann aðeins því pabbi
keypti bílaleigu af honum.
Þegar ég var nýkomin suður
til dæmis fékk ég að spila á
flygilinn hjá honum þegar ég
átti ekki píanó. Hann er ótrúlega fínn maður og mjög
skemmtilegur söngvari og
mér finnst mikill heiður að
hafa fengið að syngja með
honum.“
– Hefurðu verið að syngja
með fleiri landsþekktum tónlistarmönnum?
„Nei eiginlega ekki. Ég tók
þátt í skemmtun hjá FÍH í febrúar sem hét Sálarmessa í skólanum. Þar var Samúel Samúelsson úr Jagúar að stjórna
okkur. Svo eru mjög efnilegir
krakkar í FÍH; t.d. Ína og Bríet
Sunna úr Idolinu. Dísa dóttir
Jakobs Frímanns og Röggu

Gísla. Þær tóku líka þátt í
Sálarmessunni og svo var einmitt Ísfirðingurinn Ingvar Alfreðsson á hljómborðinu. Það
var ótrúlega góð reynsla að
taka þátt í svona stóru „sjói“.
Svo eru kennararnir í FÍH allir
fyrirmyndartónlistarmenn.“

Mikið fyrir að
syngja kántrí
– Hvað er svo framundan
hjá þér í tónlistinni?
„Ég á lítið eftir í píanónáminu og stefni að því að klára
næsta vor, ef allt gengur vel.
Það er náttúrulega mjög mikið
að vera í fullu námi í tveimur
greinum auk námsins í Verzló
svo ég veit ekki hvort það
tekst. Nóg er eftir af söngnáminu samt. Ég er nú bara
mjög ánægð að hafa komist
inn í FÍH því þetta er svo lítill
skóli og það vantar stærra húsnæði og peninga til að getað
tekið inn fleiri nemendur. Ég
mæli eindregið með þessum
skóla.
Ég er að læra djazzsöng en
ég fæ alveg að fara út fyrir
það svið. Ég er mjög lítil
djazzmanneskja í rauninni. En
við fáum alveg að syngja rokk,
popp og kántrí og í rauninni
hvaða ryþmísku tónlist sem
er. Ég er mikið fyrir að syngja

kántrí, finnst það mjög gaman.
Rétt er að taka fram að
Tónlistarskólinn á Ísafirði er
líka mjög sterkur skóli, en
þar lærði ég lengi vel. Sérstaklega er píanódeildin þar
sterk. Árið 2003 tók ég þátt í
píanókeppni EPTA og þar
voru þrír keppendur frá Ísafirði af þeim 13-14 keppendum sem komu alls staðar af
landinu.
Mikill metnaður er í kennaraliðinu að veita góða tónlistarkennslu og skólinn allur
er alveg til fyrirmyndar. Ég
myndi hiklaust segja að hann
væri með topptónlistarskólum
á landinu.“
– Eitthvað að lokum?
„Ég vil þakka afa mínum
og ömmu fyrir að hafa styrkt
mig allt mitt tónlistarnám,
fjárhagslega og andlega. Þau
hafa mætt á alla tónleika og
stutt mig mjög mikið. Það er
mjög dýrt að vera í tónlistarnámi í Reykjavík þegar maður
er með lögheimili á Vestfjörðum. Ég hef þó verið svo heppin að hafa fengið styrk frá
Ísafjarðarbæ og styrk upp á
150.000 krónur úr Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur en ég er í tvöföldu námi
og það er mikill peningur sem
fer í þetta. Svo ég er mjög
þakklát ömmu og afa.“
– thelma@bb.is
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701 þeytir skífum frá Íslandi til Japan

Mannlífið

Ísfirski tónlistarmaðurinn 701, hvers jarðneski staðgengill nefnist Jóhann Friðgeir Jóhannsson, mun fjarspila músík á
íslenskri menningarhátíð í Tokíó í Japan undir lok mánaðarins. Segist 701 hafa verið beðinn um að vera með einhvers konar „dj-sett“, eða skífuþeytingar, sem hann myndi setja saman heima hjá sér og yrði það svo leikið í útlandinu. „Það er hún Yuka Ogura, sem selur mikið af íslenskri tónlist í Japan, sem bað mig um þetta, og einhvern annan
hjá Kimi Records“, segir 701. „Þetta er 1-2 tímar af efni, og svo verður alls konar annað dót þarna. Ég held þau
ætli að sýna Rokk í Reykjavík, nema það hafi verið Popp í Reykjavík.“ 701 hefur gefið út þrjár plötur sem allar hafa
fengið góða dóma, en það eru 7oi síngur, Allt virðist svo smátt séð héðan frá og Þið eruð ekki að taka mig nógu bókstaflega.

Smáauglýsingar
Óskum eftir húsnæði til leigu
fyrir fjögurra manna fjölskyldu.
Uppl. gefa Jón Páll í síma 899
4311 og Þuríður í síma 894 4211.
Til sölu er sex metra langur trébátur, 2,2 tonn með Yanmar
vél. Opinn og án yfirbyggingar.
Uppl. í síma 892 1755.
Til sölu er vandað Picasso eikarsófasett með ljósu plussi.
Uppl. í síma 864 6575.
Til sölu eru heyrúllur. Gott hey.
Uppl. í síma 895 4115.
Er í atvinnuleit. Er með meirapróf og þungavinnuvéla réttindi. Get byrjað strax. Uppl. í
síma 895 4115.
Til sölu er lúxus bifreiðin vW
Transporter árg. 96. Óska eftir
tilboði. Einnig er píanó til sölu
á sama stað. Upplýsingar í síma
891 6381.
Til leigu er 153m² einbýlishús í
með bílskúr í Hnífsdal. Leiguverð er kr. 70-75 þúsund á mánuði. Uppl. í síma 863 3591.
Til sölu er Nissan X-Trail árg.
03, ekinn 94 þús. km. Vel með
farinn. Nýlega búið að bæta
við aukahlutum. Ásett verð er
kr. 1,6 milljónir. Tilboðsverð kr.
1,5 milljónir. Skoðum öll skipti
á ódýrari bíl. Uppl. í síma 843
0028 eða 869 3656.

Sögukort Vestfjarða koma út
í september
Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, RFF, ætlar að
gefa út Sögukort Vestfjarða í
september, ásamt sjö öðrum
kortum sem saman ganga undir heitinu Sögukort Íslands.
Árið 2004 samþykkti bæjarráð Ísafjarðarbæjar að veita
verkefninu 450 þúsund króna
styrk gegn því að fá 650 kort
sem nýta á til gjafa, í kynningarskyni eða í skólastarfi,
og hefur Ísafjarðarbær þegar
greitt helming þeirrar upphæðar.
Upphaflega átti Sögukort
Vestfjarða að koma út mun
fyrr, en þar sem ákveðið var
að gefa út öll sjö kortin samtímis hefur verkið dregist
verulega og jafnframt aukist
að umfangi, að því er fram
kemur í bréfi RFF til bæjarráðs. Þá mun teiknarinn Ingólfur Björgvinsson hafa þurft
að taka sér frí frá verkefninu
til að sinna eigin teiknimyndasöguútgáfu. Hann hefur nú
unnið alls um 300 teikningar
úr sögu Íslands.

Spurning vikunnar
Hefur þú tekið lán í
erlendri mynt á síðustu
tólf mánuðum?
Alls svöruðu 484.
Já sögðu 83 eða 17%
Nei sögðu 401 eða 83%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Nemarnir dvöldu á Íslandi í sjö vikur og fræddist um endurnýjanlega orkugjafa.

Fræðast um endurnýjanlega orkugjafa á Íslandi
Fyrir stuttu var á Ísafirði
hópur af bandarískum nemum
á vegum Háskólaseturs Vestfjarða. Hópurinn hafði komið
hingað til lands til að fræðast
um endurnýjanlega orkugjafa
og hvað Ísland hefði upp á að
bjóða í þeim málum. Ferðin
var skipulögð af Háskólasetri
Vestfjarða og RES Orkuskólanum á Akureyri í samvinnu
við School for International
Training í Vermont í Bandaríkjunum og á vegum skólans
var með þeim til halds og
trausts leiðbeinandinn Dave
Timmons. Þegar blaðamaður
hittir þennan 18 manna fjölbreytta hóp ásamt Dave í
aðstöðu Háskólasetursins
nálgast þau lok ferðar sinnar
til Vestfjarða og Íslands. Á
síðustu sjö vikum hefur hópurinn farið víða og ekki bara
verið niðursokkinn í vinnu,
hvernig gekk verkefnið og
hvernig kunna þau við land
og þjóð?

Sameiginlegur áhugi
Hópurinn samanstendur af
18 manns af báðum kynjum
og þau segjast vera allstaðar
að í Bandaríkjunum. „Skólinn
sem sér um þetta er í Vermont
en við erum nokkuð dreifð

um Bandaríkin. Við eigum
það öll sameiginlegt að hafa
áhuga á endurnýjanlegum
orkugjöfum og sóttum um að
fá að taka þátt í þessu verkefni
sem SIT (School for International Training) auglýsti á
netinu“, segir einn nemandinn. Þau viðurkenna fúslega
að tækifærið á að ferðast yfir
sumarið á ævintýraslóðir hafi
líka haft áhrif þó þau hafi
kannski ekki vitað mikið um
Ísland í fyrstu. „Eftir að ég sá
verkefnið hóf ég að lesa mig
til um Ísland og hvernig þau
standa í orkumálum, mér
fannst það mjög spennandi.
Fyrir utan það hafði ég kannski ekki mikla hugmynd um
hverju ég átti að eiga von á“,
segir ein stúlkan.
Hópurinn hefur verið á Íslandi í tæpar sjö vikur og hafa
nemendur dvalið í Reykjavík
og á Akureyri þar sem gist var
hjá íslenskri fjölskyldu. Á
meðan á dvöl þeirra á Vestfjörðum stóð gistu þau á Friðarsetrinu í Holti í Önundarfirði.
Að sögn Dave snýst verkefni þeirra á Ísafirði aðallega
um húshitunina á svæðinu.
„Okkur langaði að skoða miðlæga húshitun á Íslandi en hún
er mjög óalgeng í Bandaríkjunum. Þar er oftast hver húsa-

eining með sitt eigið kerfi,
oftast hituð með gasi. Ísland
notar auðvitað aðallega jarðvarma til upphitunar en þið
eruð ekki með það á þessu
svæði. Okkur leikur því forvitni á hvernig stendur á því
að miðlæg húshitun er á Ísafirði og hvernig hún virkar.
Einnig viljum við vita hver
kostnaður við hana er og hvort
þetta sé eitthvað sem Bandaríkjamenn mega læra af Íslendingum. Við gerð verkefnisins vorum við í miklu samstarfi við Orkubú Vestfjarða
og var aðstoð þeirra ómetanleg“, segir Dave.

Ekki bara vinna
„Þetta er ekki bara vinna?“
spyr blaðamaður, „Þið fáið
vonandi eitthvað að upplifa
af landi og þjóð?“. „Jú“, svarar
einn, „Þetta er svona 50%
skemmtun og 50% vinna“.
„Ég held að skiptingin sé frekar 90% og 10%“, skýtur Dave
á hópinn í léttu gríni. Hópurinn hefur farið víða og greinilegt að þau hafa skemmt sér
vel þrátt fyrir alla vinnuna.
Húsavík, Kellingarfjöll, Sólheimar og Grímsey eru meðal
þeirra staða sem þau hafa
heimsótt og virðast þau hafa
kunnað vel við sig á Íslandi.

„Það var rosalega skemmtilegt
að skoða sig um á Akureyri
og í Reykjavík. Maður fær þá
tilfinningu á Íslandi að hægt
sé að tala við hvern sem er
hvenær sem er, hvort sem það
er á kaffihúsi eða úti á götu.
Fólk hefur verið mjög opið
gagnvart okkur og við höfum
kynnst mörgu skemmtilegu
fólki“, segir einn og virðast
þau flest sammála.
Einnig er greinilegt að upplifunin að gista í norðlensku
heimahúsi hefur vakið lukku
en þau hafa einnig reynt að
læra íslensku á meðan á dvöl
þeirra stóð. „Hvernig gengur
að læra íslensku?“, spyr blaðamaður á ylhýrri. „Bara vel“,
heyrist úr hópnum með að því
virðist ósviknu íslensku R-i.
Þau viðurkenna þó að tungumálið sé ekki auðvelt og ekki
heiglum hent að leggja á sig
að læra það, enda er það ólíkt
nokkru tungumáli sem þau eru
vön.

Fólkið og Vestfirðir
Hópurinn virðist kunna vel
við Íslendinga þó þau séu ekki
sammála því að til sé persónueinkenni sem megi endilega
lita alla með, en þau segja
Íslendinga jafn fjölbreytta og

þeir eru margir. Þau hafa
kynnst mörgu skemmtilegu
og áhugaverðu fólki en íslenskri stereótýpu hafa þau
ekki fundið. „Nema kannski
eitt“, heyrist úr einni, „Íslendingar virðast ekki hafa jafn
miklar áhyggjur af öryggi og
Bandaríkjamenn. Fólkið virðist óhræddara við að gera hluti
án þess að hafa áhyggjur af
því að það gæti meitt sig. Ef
þú ferð í þjóðgarð eða þess
háttar svæði í Bandaríkjunum
eru varúðarskilti og merkingar
alls staðar. Hérna virðist þetta
vera afslappaðra og fólk ekki
hugsa eins mikið út í þetta“.
Þau eru sammála um að
Vestfirðir hafi verið skemmtileg upplifun en kannski að
eina vandamálið sé hvað þau
hafa verið aðskilin öðru fólki
þar sem þau gistu í Holti, en
fyrr í ferðinni hafi þau verið
meira innan um Íslendinga.
Síðastliðna helgi hafi þau þó
farið á útiballið Rokk og Rolla
í Önundarfirði og skemmt sér
vel. „Fólkið var mjög vingjarnlegt og skemmtilegt“,
segir ein, „Það er alveg ótrúlegt hvað það þekkja allir alla
hérna á svæðinu. Maður hefur
heyrt um svona áður en þetta
er svona í alvöru hérna fyrir
vestan“.
– nonni@bb.is
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Mugison tekjuhæsti vestfirski listamaðurinn
Þeir eru ekki margir vestfirsku listamennirnir sem komast á skrá hjá tekjublöðum Mannlífs og Frjálsrar verslunar
þetta árið. Efstur á blaði hjá Mannlífi er Örn Elías Guðmundsson, Mugison, sem ku hafa haft 411 þúsund krónur
í mánaðartekjur í fyrra. Rúnar Helgi Vignisson, rithöfundur, er þá skráður með 239 þúsund á mánuði. Hjá
Frjálsri verslun er Helgi Björnsson, söngvari og leikari, skráður með 112 þúsund krónur í mánaðartekjur, en þá
ber kannski að líta til þess að Helgi er með nokkur umsvif erlendis og greiðir því að líkindum stærstan hluta sinna
skatta þar. Ef bb.is má leyfa sér dálítinn hálfkæring í skilgreiningu Vestfirðinga, má nefna að Sigurjón Kjartansson,
leikari og handritshöfundur, sem ólst að hluta upp á Ísafirði, var með 496 þúsund krónur í mánaðarlaun.
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Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Suðvestlæg átt með vætu á vestanverðu landinu, en þurrviðri austantil. Hiti 10-16 stig.
Horfur á laugardag: Ákveðin suðlæg átt og vætusamt
sunnan- og vestanlands, en þurrt að mestu norðaustan
til. Áfram hlýtt í veðri. Horfur á sunnudag: Ákveðin
suðlæg átt og vætusamt sunnan- og vestanlands, en þurrt
að mestu norðaustan til. Áfram hlýtt í veðri.

Erfiðara með hverju
ári að verja titilinn
Stúlkurnar í Gleðisveit
Gaulverjahrepps eru fjórfaldir
Evrópumeistarar í mýrarbolta
en þær sigruðu Ofurkonur í
æsispennandi úrslitaleik um
síðustu verslunarmannahelgi
í þessari óhefðbundnu og
drullugu íþrótt. Þær hafa unnið undanfarin fjögur ár, eða
öll þau ár sem sveitin hefur
tekið þátt en hún var ekki með
á fyrsta árinu. Þrátt fyrir að
hafa þátttökurétt í heimsmeistaramóti mýrarboltans sem fer
fram í Finnlandi hafa Gaulverjarnir aldrei látið til skarar
skríða að keppa á mótinu. Valdís María Einarsdóttir fyrirliði
segir þó vel þess virði að
skoða það. Auk hennar er liðið
skipað Karitas S. Ingimarsdóttur, Veru Dögg Snorradóttur, Dúfu Dröfn Ásbjörnsdóttur, Helgu Guðrún Magnúsdóttur, Guðný Petrínu Þórðardóttur, Lísu Marý Viðarsdóttur, Guðbjörgu Stefaníu
Hafþórsdóttur og Ingibjörgu
Elínu Magnúsdóttur.
– Hverju þakkið þið sigurinn? Eru strangar æfingar fyrir
mót?
„Við þökkum hann góðum
liðsanda og skemmtilegum
móral. Reyndar voru engar
æfingar hjá okkur en við bara
hvöttum hver aðra vel áfram,“
segir Valdís María.
– Einhverjar ykkar eru að
æfa fótbolta ekki satt?
„Jú, við erum allar búnar að
vera í boltanum fyrir vestan.
Við erum frá Ísafirði og Bolungarvík en nokkrar brottfluttar núna. Dúfa var í Bolungarvík að þjálfa eitt sumar og er
núna ásamt Karitas og Guðný
að æfa með Keflavík.“
– Voruð þið harðákveðnar í
að sigra?
„Að sjálfsögðu!“, segir Valdís María kímin og hlær dátt.
„Nei, nei, það má alls ekki
þessu of alvarlega. Þetta er til
þess að hafa gaman af þessu.“
– Úrslitaleikurinn var ansi
spennandi þar sem þið tókust
á við Ofurkonur til þess að
verja titilinn.
„Já þetta var mjög spennandi keppni yfir höfuð. Úrslitaleikurinn var mjög erfiður, liggur við það erfiðasta
sem ég hef gert. Mun erfiðari
en við bjuggumst við því að
Ofurkonur komu með svo
sterkt lið. Þær voru rosalega
góðar.“
– Nú hafið þið tekið þátt í
mýrarboltanum í fjögur skipti

Sælkeri vikunnar er Ólöf Þorkelsdóttir á Ísafirði

Humar og kjúklingur
Ólöf býður upp á tvær uppskriftir sem eru í miklu uppáhaldi hjá henni. „Sú fyrri
gengur undir nafninu Humar
ala Ragnheiður og er alveg
sjúklega góður réttur“, segir
Ólöf. Seinni uppskriftin er
mjög þægileg og fljótleg þar
sem hún tekur mjög stuttan
tíma í undirbúning, en þar er á
ferðinni kjúklingaréttur sem
er alveg meiriháttar góður að
sögn Ólafar.
Humar ala Ragnheiður
1,5-2 kg af humri
1 askja af sveppum
½ rjómi
150 g af smjöri
1 steinseljubúnt
Salt
Pipar
Karrý

Gleðisveit Gaulverjahrepps. Mynd: Ágúst Atlason.
svo það er greinilegt að eitt- engin spurning. Maður verður skoða það. Allavega fyrir
hvað við þessa íþrótt heillar að reyna verja titilinn þótt það tveimur árum var talað um að
ykkur. Hvað er það sem ykkur verði erfiðara með hverju við mættum taka þátt en það
varð aldrei neitt úr því. Það
árinu.“
líkar við mýrarboltann?
– Gefur Evrópumeistaratit- væri ekki úr vegi að afla sér
„Ætli það sé ekki andrúmsloftið, allir eru hressir og ilinn ykkur ekki þátttökurétt á upplýsingar um þetta svo maðskemmtilegir og komnir til heimsmeistaramótið sem fer ur gæti stefnt á næsta mót.“
þess að skemmta sér. Ég las í fram í Finnlandi, er stefnan
–Hvernig tilfinning er það
frétt í einhverju blaði að það tekin á heimsmeistaratitilinn að geta kallað sjálfan sig Evrað spila í mýrarboltanum væri í ár?
ópumeistara?
„Við segjumst nú á hverju
afturhvarf til þess þegar maður
„Það er alveg ólýsanleg tilvar lítill og var að leika sér í ári ætla að fara en við höfum finning“, segir Valdís hlæjpollum og gera sig skítugan. aldrei farið. Ég er ekki einu andi.
Ég held að það sé alveg rétt.“ sinni klár á því hvenær heims– Eitthvað að lokum?
meistaramótið fer fram. En
– Á að mæta aftur að ári?
„Við kvennalið mýrarbolt„Að sjálfsögðu! Það er sko það er nú alveg þess vert að ans segi ég: Sjáumst að ári.“

Takið humarinn úr skelinni
og setjið skelina á pönnu
ásamt smjörinu og látið malla
við meðalhita í nokkrar mínútur svo smjörið taki í sig kraft
úr skelinni. Veiðið skelina upp
úr og humarinn settur á pönnuna ásamt salti og hvítum pipar, ekki of mikið. Látið malla
í rúma mínútu, ekki fullelda.
Setjið humarinn til hliðar í
skál og látið sveppina linast
aðeins upp í smjörinu. Bætið
karrý út í og svo rjómanum
og látið malla þar til sósan fer
aðeins að þykkna. Setjið þá
humarinn út í aftur og bætið
við fínsaxaðri steinselju. Látið
malla í 2-3 mínútur og berið
svo fram með hrísgrjónum,
fersku salati og hvítlauksbrauði. Uppskriftin er fyrir 4

til 6.
Fullur kjúklingur
1 heil kjúklingur
1 lítill bjór
2 sítrónu- eða limesneiðar
Orientalkyrddbladna frá
Normu eða bara krydd eftir
smekk, best að nota
framandi krydd
Grill er nauðsynlegt
Þrífið kjúklinginn og drekkið bjórinn niður í hálfa dós.
Makið kryddinu á allan kjúllann og passið að setja undir
vængi og leggi. Svo er bjórdósinni komið upp í kjúllann
og passið að hann sitji vel á
henni og haldi jafnvægi. Svo
er sítrónum eða lime sneiðum
komið fyrir í efra opinu undir
skinnið svo þær tolli vel. Setjið kjúklinginn á grillið við
meðalhita í um klukkutíma en
passið samt að hann brenni
ekki, það þarf að vakta hann
aðeins í byrjun. Eftir grillun
er fínt að stinga kjötgaffli í
kjúllann og lyfta honum og
draga svo dósina út úr honum.
Leggið kjúklinginn á disk og
berið fram. Meðlætið er í
höndum hvers og eins enda
rosalega margt sem passar
með þessu. Sjálf er ég alltaf
að prófa nýt meðlæti og það
er allt gott með þessu enda
verður kjúllinn rosalega safaríkur og góður.
Ég skora á Guðnýju Þórsdóttur á Ísafirði að koma með
uppskrift í næsta blaði enda
ofurduglega manneskju að
ræða.

Halldór bæjarstjóri fær eitraðar pillur

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, fær eitraðar pillur á vef dv.is, þar sem
Flateyringurinn Reynir Traustason er skipper. Þar segir að Vestfirðingar haldi vart vatni
yfir launum bæjarstjórans, sem slá út flesta ráðherra ríkisstjórnarinnar og aðra bæjarstjóra. „Halldór er samkvæmt tekjublaði Mannlífs með tæplega 1,2 milljónir króna á
mánuði. Ljóst þykir að þau laun eru ekki árangurstengd þar sem bæjarfélag hans glímir
við rekstrarerfiðleika. Aðrir þættir ráða því örlætinu.“ Í tekjublaði Mannlífs er bæjarstjórinn skráður með 1.227 þúsund krónur á mánuði, en í Frjálsri verslun með 1.178
þúsund krónur á mánuði. Mun hann hafa rúma milljón fyrir störf sín sem bæjarstjóri, en
Halldór er einnig formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.
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Lóðaumsóknir Hvíldarkletts
og Sumarbyggðar í biðstöðu
Ekki er hægt að úthluta
lóðum til Hvíldarkletts og
Sumarbyggðar fyrr en deiliskipulagi lýkur á viðkomandi
svæðum samkvæmt úrskurði
bæjarráðs Bolungarvíkur en
bæði fyrirtækin hafa sótt um
lóðir undir ferðaþjónustu í
Bolungarvík ásamt Kjarnabúð. Að sögn Elíasar Guðmundssonar, framkvæmdastjóra Hvíldarkletts, hafa
miklir fjármunir verið settir í
að markaðssetja sjóstangaveiði á svæðinu og því skipta
lóðaúthlutanir í Bolungarvík
fyrirtækið miklu máli. „Við
höfum sett um 60 milljónir í
að markaðssetja svæðið sem

ákjósanlegt fyrir sjóstangaveiði. Við höfum einnig gert
stóra samninga líkt og Kjarnabúð við ferðaskrifstofur í Póllandi, Svíþjóð, Tékklandi og
Englandi sem eru samanlagt
stærri en samningurinn sem
við erum núna með við þýska
ferðaskrifstofu. Þessi samningar miða að því að fá ferðamenn hingað á svæðið árið
2010 og það eina sem þarf er
að koma þeim fyrir“, segir
Elías.
Hann segist þó vita að vinna
við deiliskipulag taki tíma og
það hafi alltaf verið vitað að
ekki væri hægt að ljúka þessu
fyrir næsta sumar. „Við erum

auðvitað raunsæ hvað þetta
varðar, við vitum hvernig
svona gengur fyrir sig. Við
bíðum bara eftir því að deiliskipulagi lýkur og sækjum þá
aftur um lóðir“, segir Elías.
Svipaða sögu er að segja af
Sumarbyggð en að sögn Vilborgar Arnarsdóttur, framkvæmdastjóra fyrirtækisins,
er vilji fyrir að komast að í
Bolungarvík.
„Við vitum að þetta er ekkert búið mál og enn er verið
að skoða málið. Óskastaðan
hjá Sumarbyggð er að komast
að í Bolungarvík en við erum
að leita að möguleikum til að
færa út kvíarnar. Við erum í

samstarfi við þýska ferðaskrifstofu, Andreas Angel Reisen,
og ljóst er að það er geta og
vilji fyrir því að senda okkur
fleiri ferðamenn. Þá þurfum
við auðvitað að fjölga húsum
og bátum og þetta yrði liður í
því. Einnig er þetta spurning
um að geta boðið upp á ákveðinn fjölbreytileika en fyrir
erum við með aðstöðu í Súðavík og á Tálknafirði. Hvernig
sem fer þá er ekkert í húfi
fyrir okkur þannig séð enda
erum við með rekstur annars
staðar. Við bíðum því bara
róleg“, segir Vilborg Arnarsdóttir hjá Sumarbyggð.
– nonni@bb.is

Jakob Valgeir tekjuhæstur
í sjávarútvegi á Vestfjörðum
Hæst launaði einstaklingur
í sjávarútvegi á Vestfjörðum
er Jakob Valgeir Flosason útgerðarmaður í Bolungarvík,
samkvæmt tekjublaði Mannlífs, með 1.460 þúsund krónur
í mánaðartekjur. Á eftir honum kemur Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri í
Hnífsdal, sem Mannlíf kveður
hafa 1.396,5 þúsund krónur í
laun á mánuði, og þar á eftir
Sigurður Viggósson, framkvæmdastjóri Odda á Patreksfirði, með 1.317 þúsund á

mánuði. Páll Halldórsson,
skipstjóri á Ísafirði, er þá með
1,1 milljón á mánuði í fyrra,
en Ómar Guðbrandur Ellertsson, einnig skipstjóri á Ísafirði, með rétt rúma milljón.
Bjarni Viggósson, skipstjóri
Stefnis ÍS er með 947 þúsund
á mánuði og Flosi Valgeir
Jakobsson með 862,5 þúsund
krónur. Egill Jónsson skipstjóri í Bolungarvík er þá með
838 þúsund krónur í mánaðarlaun, en Skjöldur Pálmason
framleiðslustjóri Odda á Patr-

eksfirði er með 739 þúsund á
mánuði. Óðinn Gestsson framkvæmdastjóri Íslandssögu á
Suðureyri er með 726 þúsund
krónur.
Teitur Björn Einarsson, útgerðarmaður á Flateyri, kemur
þar næstur með 524 þúsund
krónur á mánuði, og þá Guðbjartur Ásgeirsson, skipstjóri
á Ísafirði, með 387,5 þúsund
krónur. Kristján Andri Guðjónsson, útgerðarmaður á Ísafirði mun hafa verið með 264
þúsund í mánaðarlaun í fyrra,

og Ásgeir Guðbjartsson, skipstjórimeð 179 þúsund.
Tölurnar hér að ofan koma
úr tekjublaði Mannlífs, og eru
alfarið á ábyrgð þess fjölmiðils. Algengt er að skekkjur
leynist í tekjuútreikningum af
þessu tagi, og ber að taka tölunum með þeim fyrirvara að
ekki sé endilega víst að þær
séu heilagur sannleikur. Auk
þess er kærufrestur ekki runnin út, og því ekki víst að reiknaðar tekjur miðist við endanlega álagningu.

