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Margt jákvætt
að gerast
Áföll í atvinnulífi á norðanverðum Vestfjörðum hafa verið mikil og tíð síðasta árið og er öllum ljóst að bregðast þarf við.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði, er einn þeirra sem mæðir á í þessum málum, en sumum hefur þótt aðgerðarleysi bæjaryfirvalda vera áberandi. Þá vilja margir meina að viðvera hans á skrifstofu hafi minnkað til muna eftir að hann
tók að sér formennsku í Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Bæjarins besta fór á fund bæjarstjóra til að spyrja hann út
þessa gagnrýni, atvinnuástand á svæðinu, olíuhreinsunarstöð og fleira. Sjá nánar viðtal við Halldór í miðopnu.

Þurfa útgerðir að sækja
um byggðakvótann aftur?
Samkvæmt breytingu sem
bæjarráð Ísafjarðarbæjar samþykkti verður fellt út ákvæði
um að byggðakvóta skuli skipt
samkvæmt lönduðum afla til
vinnslu í viðkomandi byggðarlagi á tímabilinu 1. júlí 2006
til 30. júní 2007. Ekki er vitað
hvort þurfi að auglýsa byggðakvótann aftur lausan til umsóknar. Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,

segir að þetta hafi verið gert
að ábendingu Fiskistofu. Ástæðan er sú að samkvæmt úthlutunarreglunum sem unnið var
eftir í fyrra þurfti að landa
afla í viðkomandi byggðarlagi. Einhverjar útgerðir áttu í
vandræðum með að fá aflann
keyptan til vinnslu.
Úthlutunarreglum fyrir
byggðakvótann var breytt og
fyrir fiskveiðiárið sem er að

ljúka nægir að aflinn sé unninn
í viðkomandi sveitarfélagi.
Halldór segir að bærinn hafi
ekki viljað útiloka fyrirtæki
frá því að fá úthlutað byggðakvóta vegna þessa og segir
jafnframt að það gæti farið
svo að það þurfi að auglýsa
hann aftur og útgerðir þurfi
að sækja aftur um. Mjög erfiðlega hefur gengið að úthluta
byggðakvóta yfirstandandi

fiskveiðiárs en kvótaáramót
voru 1. september. Einungis

örfá sveitarfélög á landinu
hafa úthlutað sínum kvóta.

Vekur áhuga
erlendra liða
Ísfirski fótboltakappinn Matthías Vilhjálmsson er undir smásjánni hjá
norska úrvalsdeildarliðinu Odd Grenland. Liðið
er einungis eitt af mörgum á Norðurlöndunum
sem hafa áhuga á að fá
hann í sínar raðir. Matthías hefur farið mikinn
með FH í Landsbankadeildinni í sumar.
Útsendari á vegum Odd
Grenland fylgdist með
Matthíasi skora tvö mörk
í sigri FH á Fylki fyrir
stuttu. Er áhugi hjá norska
liðinu að fá leikmanninn
til reynslu í haust. Matthías hefur vakið mikla og
verðskuldaða athygli í
sumar og sparspekingar
segja það einungis tímaspursmál hvenær hann
heldur í atvinnumennskuna. Hann var valinn
maður fjórtaándu umferðar í Landsbankadeildinni
eftir frammistöðu sína
með FH. Hann hefur alls
skorað níu mörk í sumar.
Matthías er fæddur og
uppalinn á Ísafirði og hóf
að æfa fótbolta með BÍ.
Hann fluttist til Reykjavíkur 16 ára gamall og
gekk þá til liðs við FH.

2

FIMMTUDAGUR 6. SEPTEMBER 2007

Kvikmynd um Gísla Súrsson tekin upp í Dýrafirði

Dagurinn í dag

Leikin mynd um sögu útlagans Gísla Súrssonar var tekin upp í Dýrafirði á dögunum.
Austurríska kvikmyndagerðarkonan Gabriellu Kafka sér um upptökur, en hún vinnur að
gerð kvikmyndar um Íslendingasögurnar. Kvikmyndagerðarfólkið kom úr Vatnsdal, í
Dýrafjörðinn og þaðan var ferðinni heitið á Snæfellsnes þar sem taka á upp Eyrbyggjasögu. Tökur á Gísla sögu fóru aðallega fram í Dýrafjarðarbotni en einnig í Haukadal og á Víkingasvæðinu á Þingeyri. Til stendur að sýna afraksturinn í austurríska
ríkissjónvarpinu. Frá þessu var greint á vef Svæðisútvarps Vestfjarða.

6. september 2007 –249. dagur ársins
Þennan dag árið1943 var skurðaðgerð við brjósklosi í
baki gerð í fyrsta sinn hérlendis. Þennan dag árið 1944
slitnaði burðarstrengur Ölfusárbrúar. Tveir bílar féllu í
ána en bílstjórarnir björguðust, annar eftir að hafa borist
1.200 metra með straumþunganum.

Færði Safnahúsinu á Ísafirði myndskreytta biblíu með gotnesku letri
Jenný Þórunn Rögnvaldsdóttir á Ísafirði hefur fært
bókasafni Safnahússins á Eyrartúni biblíu að gjöf. Biblían,
sem er á dönsku og myndskreytt með gotnesku letri, er
gefin til minningar um Karitas
Hafliðadóttur, kennara, sem
starfrækti einkaskóla fyrir
börn á Ísafirði á fyrri hluta
síðustu aldar og leiðbeindi
mörgum fyrir framhaldsnám,
og foreldra Jennýar og systur,
þeirra Ingibjörgu Jensdóttur
og Rögnvald Guðjónsson, kjörson Karitasar og Helgu Karitasar Rögnvaldsdóttur.
Ung að árum dvaldi Karitas
um nokkurra ára skeið í Danmörku. Þar eignaðist hún biblíuna árið 1894 sem gjöf frá
móðursystur sinni, Guðrúnu

Jóhann Hinriksson, forstöðumaður skoðar biblíuna.
Hallberg. Í gjafabréfi sem „Það er gaman fá svona gamlfylgdi biblíunni vonar Jenný ar og fallegar bækur að gjöf,
að bókasafninu sé fengur að sérstaklega þar sem þetta virðbiblíunni og að þar megi hún ist vera eina eintakið sem til
varðveitast um ókomna tíð. er í landinu. Ég vil færa gef-

Biblían er á dönsku og myndskreytt með gotnesku letri.
andanum bestu þakkir fyrir bókina væntanlega prentuð á
þessa höfðinglegu gjöf,“ segir árunum 1870-1880 en ekki
Jóhann Hinriksson, forstöðu- hefur fengist endanleg staðmaður Safnahússins á Eyrar- festing á því.
– bb@bb.is
túni. Að sögn Jóhanns er

Nemendum fækkar
Nemendum við grunnskóla Ísafjarðarbæjar hefur fækkað um tæp 7% frá
skólaárinu 2005-2006. Þá
voru samtals 660 nemendur við skólana en í
vetur eru 615 nemendur
skráðir. Grunnskólar Ísafjarðarbæjar eru fjórir
talsins, Grunnskólinn á
Ísafirði er fjölmennastur
með 485 nemendur, þá
kemur Grunnskólinn á
Þingeyri með 62 nemendur.
37 nemendur eru við
Grunnskólann á Suðureyri og 31 við Grunnskóla
Önundarfjarðar. Nemendum fækkar við alla
skólana nema einn ef litið
er til síðustu tveggja ára.
Hlutfallsleg fækkun er
mest við Grunnskólann á
Suðureyri, þá við Grunnskóla Önundarfjarðar.
– tinna@bb.is

Rammagerðin lokar

Keppendur syntu 700 metra í sundlauginni í Bolungarvík.

Sigruðu í þríþraut annað árið í röð
Ásgeir Elíasson var fyrstur
í mark í þríþrautarkeppni
Vasa2000 hópsins og Heilsubæjarins Bolungarvík sem
haldin var á laugardag, en
þetta er annað árið í röð sem
Ásgeir sigrar keppnina. Hann
kláraði keppnina á einum
klukkutíma og tæpum 15 mínútum. Fyrst kvenna í mark í
einstaklingskeppninni var
Guðbjörg Rós Sigurðardóttir,
en hún var einnig fyrst kvenna
á síðasta ári.
Guðbjörg kláraði keppnina
á einum klukkutíma og tæpum
24 mínútum. Fengu þau Ás-

geir og Guðbjörg því að halda
farandbikurum fram að næstu
þraut auk þess sem þau fengu
eignarbikara fyrir sigur í sínum flokki. Í liðakeppninni var
það Höskuldsson Elite 1 sem
sigraði en liðsmennirnir, þeir
Birgir Þór Halldórsson, Halldór B Guðjónsson og Lárus
Daníelsson, kláruðu keppnina
á einum klukkutíma og 13
mínútum. Keppendur hófu
þrautina á því að synda 700
metra í sundlaug Bolungarvíkur. Síðan var hjólað 17
kílómetra frá Bolungarvík til
Ísafjarðar þar sem keppendur

hlupu sjö kílómetra. Í liðakeppninni skiptu keppendur
með sér greinum.
„Keppnin tókst afar vel í
ár“, segir Heimir Hansson,
einn skipuleggjenda þríþrautarinnar. „Það rigndi á okkur
og blés dálítið á Óshlíðinni,
en það var að mestu í bakið,
þannig að það kom ekki að
sök. Að keppni lokinni var
þátttakendum boðið í sund á
Ísafirði“, segir Heimir. Þetta
var í sjötta sinn sem keppnin
er haldin og var metþátttaka í
ár.
– tinna@bb.is

Síðasti leggurinn var sjö kílómetra hlaup.

Listmunaverslunin í
Rammagerð Ísafjarðar
var lokað á laugardag. Að
sögn Dagnýjar Þrastardóttur liggja margar ástæður að baki þessari ákvörðun. „Verslunin lokaði í
þeirri mynd sem hún er í
núna á laugardaginn“,
segir Dagný, en hún útilokar ekki að annar rekstur verði í húsinu.
„Það verður alveg lokað í september en ég mun
endurmeta stöðuna í október. Kannski verð ég til
dæmis bara með opna
vinnustofu.“ Sjálf Rammagerðin verður ennþá starfrækt auk þess sem Dagný
mun halda áfram að merkja
bíla og heimili.

Upplýsingar
á tælensku
Kynningarefni um sjúkrasjóð Verkalýðsfélags Vestfjarða hefur verið þýtt á
tælensku. Pálína Sinthu
Björnsson, félagsmaður í
Verk-Vest, sá um þýðinguna. „Við erum að reyna
að virkja fólk af ýmsu
þjóðerni sem hefur sest
hér að til að aðstoða okkur
við að koma á framfæri
upplýsingum og réttindi
á þeirra eigin tungumáli,
segir Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður VerkVest.
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Sirrý ÍS kvótahæsti smábáturinn

Oddatá tekin við vinnsluhúsum Kambs
Oddatá ehf. á Flateyri hefur tekið við eignum Kambs ehf. Um er
að ræða vinnsluhús Kambs, en báta og kvóta fyrirtækisins er þegar
búið að selja. Kristján Erlingsson, einn forsvarsmanna Oddatáar,
segist lítið geta sagt um starfsemi fyrirtækisins að svo stöddu annað
en það að unnið sé að fullu við að koma starfseminni í gang. Kambur hætti sem kunnugt er útgerð og vinnslu í sumarbyrjun og tilkynntu stjórnendur fyrirtækisins að allar eigur félagsins væru til sölu.

Sirrý ÍS frá Bolungarvík er kvótahæsti smábátur landsins sé miðað við aflamark í öllum
tegundum. Á nýju fiskveiðiári er Sirrý, sem áður hét Guðbjörg ÍS, með 1.090 þorskígildistonn. Sirrý var aflahæsti báturinn í smábátakerfinu á síðasta ári þegar Sigurgeir Þórarinsson og áhöfn hans fiskuðu 1.465 tonn. Þrír bolvískir smábátar komast á lista yfir
fimm kvótahæstu smábátana þegar miðað er við steinbítskvóta, Siggi Bjartar ÍS með 255
tonn, Sirrý ÍS með 239 tonn og Guðmundur Einarsson ÍS með 133 tonn. Sirrý er annar
kvótahæsti smábáturinn bæði ef miðað er við ýsukvóta, 499 tonn, og þorskkvóta, 501 tonn.

Áformsyfirlýsingin í heild sinni
Undirritaðir aðilar, bæjarstjórinn á Ísafirði, f.h. Ísafjarðarbæjar, kt.
540596-2639, Hafnarstræti 1, Ísafirði, annars vegar og Brúarfoss ehf.,
kt., 430407-0820, Hegranesi 28, Garðabæ, hins vegar, hafa í tilefni af
fyrirhuguðum viðræðum sínum um sölu Ísafjarðarbæjar á fersku vatni
til Brúarfoss ehf., undirritað meðfylgjandi yfirlýsingu um áform sín
varðandi þær viðræður.
1. gr.
Brúarfoss ehf. hefur um nokkurra missera skeið unnið að undirbúningi
á útflutningi, átöppun og markaðssetningu á fersku vatni úr vatnsbóli
Ísafjarðarbæjar og leitað af því tilefni eftir viðræðum við bæinn um
kaup á tilteknu magni af vatni, umfram vatnsnýtingarþörf vatnsveitunnar
og aðrar skyldur og skuldbindingar vatnsveitu sveitarfélagsins, á hverjum
tíma, sbr. lög um vatnsveitur sveitarfélaga, nú lög nr. 32/2004. Til þessa
áformar félagið að reisa átöppunarverksmiðju við höfnina á Ísafirði
ásamt öðrum mannvirkjum sem þarf til átöppunar, áfyllingar og birgðahalds vatns til útflutnings og hyggst því sækja um aðstöðu til þessara
hluta. Bænum er þetta ljóst og að þetta þarf að vinna saman til að af
áforminu geti orðið.

Halldór Guðbjarnarson og Halldór Halldórsson undirrita áformsyfirlýsinguna. Fyrir aftan þá standa f.v.
Sigurður Hreinsson, Kári Jóhannsson, Áslaug Jensdóttir, Kristján G. Jóhannsson og Birna Lárusdóttir

Hugmyndin að flytja út
ísfirskt vatn í gámum
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, og
Halldór Guðbjarnarson, eigandi Brúarfoss ehf., undirrituðu á föstudag áformsyfirlýsingu vegna fyrirhugaðar átöppunar og útflutnings á vatni úr
Vestfjarðagöngum. Viðstaddir undirritunina voru nefndarmenn í atvinnumálanefnd og
forseti bæjarstjórnar. Halldór
Guðbjarnarson gerði grein
fyrir fyrirætlunum sínum og
kom meðal annars fram í máli
hans að fjármagn í verkefnið
kæmi nær eingöngu erlendis
frá. Sagði hann að hugmyndin
væri ekki að tappa vatni í neyt-

endaumbúðir.
Ástæður þess eru margar,
m.a. væri erfitt að markaðssetja slíka vöru þar sem vatnið
kemur úr jarðgöngum með
bílaumferð. Þess í stað er hugmyndin að flytja út vatn í gámum í þar til gerðum blöðrum,
beint til aðila sem þurfa ferskt
vatn í sína starfsemi. Nefndi
hann sem dæmi bjór- og vínframleiðendur, snyrtivöruframleiðendur og lyfjafyrirtæki. Sagði hann að menn á
sínum vegum hefðu komið
vestur, kannað aðstæður og
komist að því að vatnið væri
afburðahreint. „Það, auk hafn-

araðstöðunnar sem hér er fyrir
hendi, er lykillinn að þessu“,
sagði Halldór.
Áformsyfirlýsingin felur
það í sér að aðilar leitist við
að gera samning um forgangsrétt Brúarfoss ehf. til tiltekins
magns vatns frá Ísafjarðarbæ
sem væri umfram vatnsþörf í
sveitarfélaginu, og að leitast
verði við að ná samkomulagi
um endurgjald fyrir vatnið.
Yfirlýsingin gildir til loka árs
2008 og á þeim tíma mun bærinn ekki taka upp viðræður
um vatnssölu til annarra aðila.
Á móti mun Brúarfoss ehf.,
eigi síðar en eftir hálft ár, leggja

fyrir Ísafjarðarbæ staðfestar
upplýsingar um ráðgert hlutafé félagsins og aðra fjármögnun verkefnisins, kostnaðar- og
rekstraráætlanir og áætlanir
um nauðsynlegar framkvæmdir.
Halldór Guðbjarnarson sagði
að reikna mætti með því að
verkefnið kosti á bilinu 2-3
milljarða. Byggja þyrfti upp
aðstöðu á Ísafjarðarhöfn fyrir
geymslu og átöppun og jafnvel fjárfesta í nýrri vatnsleiðslu. Sagði hann að markaðsmál yrðu alfarið í höndum
þeirra erlendu aðila sem koma
að verkefninu.

Ekki vitað hvar höfuðstöðvar Ratsjárstofnunar verða
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra, segir að
ekki sé búið að ákveða hvar
höfuðstöðvar Ratsjárstofnunar verði staðsettar. Í samtali
við Svæðisútvarp Vestfjarða
sagði hún að ekki stæði til að
fjölga starfsmönnum á Bolafjalli, en ekki standi heldur til

að draga úr starfseminni á
landsbyggðinni. „Mótvægisaðgerð utanríkisráðuneytisins
verður ljósleiðarinn, sem var
í eigu hersins en er nú í eigu
Íslendinga og verður tekinn í
almenna notkun. Og eykst þá
flutningsgetan um landið allt,
um 60 prósent“, segir Ingi-

björg Sólrún.
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur lagt til við stjórnvöld að
höfuðstöðvar Ratsjárstofnunar verði fluttar til Bolungarvíkur og kannað verði hvort
stjórnstöð geti flutt líka. Bæjarráð hefur einnig ítrekað
þriggja ára gamla bókun bæj-

arstjórnar um uppsagnir starfsmanna Ratsjárstofnunar, en
öllum starfsmönnum stofnunarinnar var sagt upp í kjölfar
yfirtöku ríkisins á Ratsjárstofnun frá NATO, og endurskipulagningu allrar starfseminnar.
– thelma@bb.is

2. gr.
Í viðræðum aðila verður leitast við að gera samning milli þeirra um
forgangsrétt Brúarfoss ehf. til tiltekins magns vatns frá Ísafjarðarbæ,
sem væri umfram vatnsþörf í sveitarfélaginu og hann væri aflögufær
með, að teknu tilliti til skyldna og skuldbindinga vatnsveitu sveitarfélagsins á hverjum tíma. Í því sambandi er miðað við að vatnsafhending
bæjarins raski ekki á neinn hátt öryggi vatnsveitu sveitarfélagsins.
Í samningi aðila yrði m.a. kveðið á um skilmála vatnsafhendingar og
afhendingarstað, nauðsynlegar framkvæmdir sem ráðast þyrfti í, kostnað
við uppsetningu búnaðar, lóð undir átöppunarverksmiðju, hafnarframkvæmdir og flutningsleiðir, sem nauðsynlegar eru til að annast vatnsflutninginn.
3. gr.
Aðilar munu leitast við að ná samkomulagi um endurgjald fyrir
vatnið, sem um yrði samið. Skal það taka mið af gjaldskrá Ísafjarðarbæjar
og lögum um vatnsveitur sveitarfélaga, sem í gildi eru á hverjum tíma,
nú lög nr. 32/2004 og reglugerðum settum samkvæmt þeim, eftir því
sem nánar kynni að vera um samið.
Aðilar munu leitast við að ná samkomulagi um ákvæði um endurskoðun endurgjalds fyrir vatnið með tilteknu millibili og um þau atriði
sem slík endurskoðun tæki mið af, þ.m.t. verðlagsviðmiðanir o.s.frv.
4. gr.
Aðilar munu í eftirfarandi viðræðum sínum leitast við að ná samkomulagi um samningstíma, þ.e. þann tíma sem Brúarfoss ehf. nyti forgangsréttar til umframvatns í Ísafjarðarbæ, en í því sambandi er ráðgert að um
langtímasamning yrði að ræða með viðeigandi fyrirvörum um breyttar
eða brostnar forsendur. Fram hefur komið að Brúarfoss ehf. óskar eftir
99 ára samningstíma með möguleika á 5o ára framlengingarrétti.
5. gr.
Aðilar eru sammála um, meðan á viðræðum þeirra stendur að fara
með sem trúnaðarmál einstök efnisatriði þeirra svo og allar þær upplýsingar sem látnar verða í té og varða viðskiptaleyndarmál, viðskiptaáætlanir, rekstraráætlanir og allar aðrar upplýsingar sem sérstaklega eru
látnar í té í tilefni af viðræðum aðila og eðli máls samkvæmt þurfa að
fara leynt
6. gr.
Ísafjarðarbær lýsir því yfir, að meðan á viðræðum aðila stendur,
samkvæmt áformsyfirlýsingunni, þá muni bærinn ekki taka upp viðræður
um hugsanlega sölu á fersku vatni til annarra aðila sem hyggja á
markaðssetningu og útflutning á slíku vatni frá bænum eða sem ráðgera
átöppun þess til útflutnings. Náist samningur milli aðila skal hann m.a.
innihalda þau ákvæði að bærinn veiti engum öðrum aðila sambærileg
réttindi eða leyfi á meðan samningurinn gildir.
7. gr.
Í áformsyfirlýsingunni felast ekki frekari skuldbindingar en hér
koma fram. Í henni felst ekki skuldbinding af hálfu aðila um gerð samnings um sölu á fersku vatni. Er hvorum aðila um sig heimilt að falla frá
ráðagerðum sem fram koma í henni án tilgreindra ástæðna og án þess að
leitt geti til neins konar efndabóta- eða vangildisbótaábyrgðar.
8. gr.
Yfirlýsing þessi fellur úr gildi 31. desember 2008 nema aðilar séu
sammála um að framlengja efnisatriði hennar með annarri skriflegri
yfirlýsingu.
Brúarfoss ehf. skal þó eigi síðar en 6 mánuðum eftir undirritun yfirlýsingarinnar leggja fyrir Ísafjarðarbæ staðfestar upplýsingar um ráðgert
hlutafé félagsins og aðra fjármögnun verkefnisins, kostnaðar- og rekstraráætlanir og áætlanir um nauðsynlegar framkvæmdir. Aðilar munu
stefna að því að drög að samningi um verkefnið liggi fyrir eigi síðar en
31. mars 2008.
Áformsyfirlýsing þessi er bæði á íslensku og ensku, vegna væntanlegra
erlendra fjárfesta. Komi til ágreinings um skýringu og túlkun hans gildir
íslenski textinn.
Yfirlýsingin er undirrituð í tveimur eintökum í viðurvist votta, sem
staðfesta fjárræði samningsaðila og dagsetningu yfirlýsingarinnar.
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Vinna hjá einni fremstu
rannsóknarmiðstöð heims

Tveir ungir Vestfirðingar,
Tómas Árni Jónasson og
Hlynur Grétarsson eyða sumrinu við nám og störf hjá stórri
rannsóknarstofnun í Genf í
Sviss, nánar tiltekið hjá evrópsku rannsóknamiðstöðinni
í öreindafræði, CERN. Þeir
dvelja í Sviss ásamt á annað
hundrað annarra sumarnema
við stofnunina. Margir kannast við CERN úr bók Dan
Brown, Angels and Demons,
en sagan gerist að einhverju
leyti á stofnuninni. Þeir félagarnir taka það þó strax fram
að einhverjar staðreyndir sem
koma fram um stofnunina í
bókinni séu heldur ýktar.
–Hvernig kom það til að
þið fóruð til Sviss?
Tómas: „Í Háskóla Íslands
er í boði námskeið sem heitir
kjarna- og öreindafræði. Þeim
sem fara á þetta námskeið
stendur til boða að fara til
CERN. Ég átti eftir að fara á
námskeiðið, en Hlynur var í
honum og sagði mér frá
CERN. Ég ákvað síðan að
sækja um.“
Hlynur: „Oftast komast um
einn til tveir nemendur frá HÍ
út á hverju ári, en þar sem
enginn fór í fyrra áttum við
eitt sæti inni og vorum þrír
sem komumst að þessu sinni,
við tveir og Friðrik Freyr Gautason“
–Hvað eruð þið að læra í
Háskóla Íslands?
Hlynur: „Hátæknieðlisfræði.“
Tómas: „Hátæknieðlisfræði
og hugbúnaðarverkfræði – í
rauninni verkfræði með tölvunarfræði.“
–Ertu þá í tvöföldu námi?
Tómas: „Já, ég útskrifast
með tvær gráður, eða stefni
allavega að því. Ég næ nú
ekki að klára báðar greinarnar á þremur árum en

Tómas: „CERN er talin
fremsta stofnun sinnar tegundar í heiminum, en fyrir þá sem
til þekkja er hún á svipuðum
skala og Fermilab-stofnunin í
Bandaríkjunum. Ein helsta
ástæðan fyrir því hvað CERN
stendur framarlega er sú að
hér er verið að ljúka við byggingu stærsta öreindahraðals í
heimi.“
–Öreindahraðall?
Hlynur: „Já, nýi öreindahraðallinn, yfirleitt kallaður
LHC, er hringlaga tæki sem
beinir öreindum eftir brautum
í gífurlegri orku og lætur þær
rekast á. Þegar þær rekast á
getum við lært um innviði
agnanna. Þessu má líkja við
þegar bílar í árekstri leysast
upp í marga parta.“
Tómas: „Árekstrarnir gerast
innan í sérstökum nemum, en
þeir eru nokkrir staðsettir í
hraðalinum. Stærstu tveir
nemarnir heita CMS og Atlas.
CMS er 13.000 tonn, 21 metri
á lengd og 15 metrar í þvermál. Atlas er ekki nema 7000
tonn en er heldur stærri en
CMS, 45 metrar á lengd og 25
metrar í þvermál. Til gamans
má geta þess að Eiffelturninn
er einmitt um 7000 tonn.
Hraðallinn er 27 kílómetrar á
lengd og grafinn um 100 metra
niður í jörðina.“
Hlynur: „Þegar öreindirnar
rekast hver á aðra myndast
hundruð einda og með því að
skoða brautir agnanna er hægt
að færa sönnur fyrir kenningum sem eðlisfræðingar hafa
verið að vinna að undanfarin
ár. Í LHC gerast þessir árekstrar milljón sinnum á sekúndu
og framleiðir CERN því gífurlegt magn gagna.“
Tómas: „CERN er reyndar

þyngdareindina, en það verður
eitt helsta viðfangsefnið.“
– Eru stöður ykkar hjá
CERN einskonar starfsþjálfun?
Tómas: „Nei, ekki beint,
þetta er kannski frekar í áttina
að vera sumarskóli, allavega
kallast þetta „Summer student
program“. „Prógrammið“ er
tvískipt. Annars vegar erum
við á fyrirlestrum sem fjalla
aðallega um kjarna- og öreindafræði. Hins vegar erum
við í vinnu, sem er stærsti
hlutinn af þessu. Allir sumarnemarnir eru settir í vinnu-

„stærri“ en Google,
er síðast var að gáð, það er í
samhengi gagnaflutnings og
gagnageymslu.“
Hlynur: „LHC hefur verið í
byggingu í um 15 ár og verður
hann settur í gang í maí 2008.
Það eru því mjög spennandi
tímar fyrir höndum. Meðal
annars á að reyna að finna

hópa og við
fáum verkefni sem við
kljáumst við í sumar.“
Hlynur: „Við fáum reyndar
ekki borgað fyrir vinnuna
vegna þess að Ísland er ekki
aðildarríki að Evrópusambandinu. En þau lönd sem eru
aðilar leggja mikla peninga í
stofnunina og fá krakkarnir
frá þeim löndum greiddan
allan kostnað. Við hinsvegar
fengum styrki, aðallega frá

Teikning
af Atlas.
hugsa að fjögur ár dugi til.“
–Segið mér aðeins frá þessari stofnun, CERN.
Hlynur: „CERN er kjarneðlis- og rannsóknarstofnun
Evrópu. Rannsóknirnar sem
gerðar eru hér beinast að því
að auka skilning á helstu undirstöðum eðlisfræðinnar.“

Hlynur og Tómas í CERN. Mynd: Friðrik Freyr Gautason.
H.Í., en einnig frá Orkuveitu snarpar breytingar á lögun
Reykjavíkur og svo fyrirtækj- hennar því þá aukast líkurnar
um og góðum mönnum að á árekstri geislans við veggi
vestan og viljum við nota pípunnar. Til gamans má geta
tækifærið og þakka þeim fyrir að orkan sem eitt stykki geisli
hefur, þegar búið er að ná hástuðninginn.“
–Hvernig verkefnum eruð markshraða, er svipuð og orka
þið að vinna að við stofnun- 747 Boeing þotu við lendingu.
Það yrði því ekki gott að missa
ina?
Tómas: „Vinnan mín teng- geislann út í vegg pípunnar.“
–Er þetta ekki gífurlega stór
ist dreifðum tölvukerfum og
þá sér í lagi dreifðum gagna- stofnun?
Hlynur: „Jú, hjá CERN
geymslukerfum. Eins og áður
sagði verður til gífurlegt magn starfa mörg þúsund eðlisfræðgagna hjá CERN sem eru ingar og tæknimenn, reyndar
geymd í gagnageymslum. flestir við LHC, eins og stendFjölmargar stofnanir og há- ur. Við sumarnemarnir erum
skólar um allan heim koma síðan um 160 talsins. Þetta er
að rannsóknunum og að mestu ungt fólk á aldur við
þurfa að fá aðgang að okkur, sem kemur víðsvegar
gögnunum. Þessi gögn að, flestir í eðlisfræði- eða
má nálgast í gegnum tækninámi. Þetta er mjög
kerfið sem ég er að skemmtilegt starfsumhverfi
vinna við. Minn og við höfum skemmt okkur
partur snýr að pökk- vel hérna.“
un og afpökkun á
–Hvernig er að vera í miðri
gagnasettum til að Evrópu, þaðan sem stutt er að
auðvelda niðurhal fara til annarra landa?
gagnanna þar sem
Tómas: „Það er alveg frástundum eru gagna- bært. Við skruppum til dæmis
settin samansett úr til Parísar um daginn og ætlum
mörg hundruð eða þúsund að kíkja á Mont Blanc um
skrám sem eru allt frá nokkr- helgina. Þá kaupum við yfirum megabætum upp í nokkur leitt í matinn í Frakklandi,
terabæti.“
enda er Genf heldur dýr borg
Hlynur: „Mitt verkefni er í samanburði við bæina sem
fólgið í athugunum á geisla- eru í nágrannalöndunum í
pípunni sem inniheldur geisl- kring, en við skreppum stundann/agnirnar sem verið er að um til Genfar um helgar þegar
hraða í LHC. Ég skoða hvern- lítið er að gerast í CERN.“
ig þvermál geislapípunnar
Hlynur: „Við höfum samt
breytist með tilliti til staðsetn- ekki mikinn tíma til að flakka
ingar og hvort að snarpar um Evrópu. Þó að við fáum
breytingar eiga sér stað. Mikil- frí um helgar eru margir sem
vægt er að ekkert sé inni í kjósa að vinna þá líka. Það er
þessum pípum og alls engar engin kvöð, þar sem við erum

auðvitað öll spennt fyrir vinnunni og gerum það með glöðu
geði.
Það er mikið að gerast hér á
svæðinu. Það er ótrúlega gaman í vinnunni og á fyrirlestrunum og mikið af krökkum á
svæðinu sem gaman er að
kynnast. Við erum búnir að
kynnast hópi af Norðmönnum
og Dönum og svo eigum við
félaga frá Japan líka. Við eigum eiginlega furðu mikið
sameiginlegt með þeim.“
–Búið þið á heimavist inni
á stofnanasvæðinu?
Tómas: „Flestir sumarnemarnir búa á farfuglaheimilum
sem eru inni á svæðinu. Margir fastir starfsmenn CERN búa
þó fyrir utan svæðið, í Genf
og bæjum þar í kring. CERN
er svo umfangsmikil stöð.
Hún liggur Svissmegin við
landamæri Sviss og Frakklands en þó eru einhverjir hlutar stofnunarinnar í Frakklandi.“
–Er vinna við stofnun sem
þessa eitthvað sem þið gætuð
hugsað ykkur að stunda í
framtíðinni?
Hlynur: „Tvímælalaust. Að
vera hluti af stóru verkefni er
ótrúlega skemmtilegt og spennandi auk þess hafa allir hér
sama markmið, að
skilja heiminn betur.“
Tómas: „Já, ég gæti vel
hugsað mér það. Þetta eru ekki
beint hálaunastörf, en það væri
sjálfsagt gaman að koma
hérna og vinna – sér í lagi þar
sem þetta er yfirleitt krefjandi
og gefandi starf.“
– tinna@bb.is
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Framkvæmd á þeim tveimur útboðum sem þegar hafa átt sér stað varðandi skólaakstur í Dýrafirði er verulega ábótavant

Segir ástæðuna vera mistök
starfsmanna Ísafjarðarbæjar
Ljóst þykir að framkvæmd
á þeim tveimur útboðum sem
þegar hafa átt sér stað varðandi
skólaakstur í Dýrafirði er
verulega ábótavant og telja
verður einsýnt að ástæður þess
að tilboð Jóns Reynis Sigurðssonar í skólaakstur í Dýrafirði
var ekki opnað á sama tíma
og önnur tilboð sem bárust í
verkið hafi verið vegna mistaka starfsmanna Ísafjarðarbæjar. Þetta segir í bréfi sem
Björn Jóhannesson lögmaður
á Ísafirði hefur sent bæjaryfirvöldum fyrir hönd Jóns
Reynis.
Aksturinn var boðinn út
tvisvar í kjölfar vandræðagangs vegna fyrra útboðsins.
Rökstuðningur bæjaryfir-

valda varðandi þá ákvörðun
að hafna öllum tilboðum í
fyrra útboði Ísafjarðarbæjar í
skólaakstur í Dýrafirði vekur
nokkra furðu Björns og segir
hann að af bréfi bæjarstjóra
varðandi málið megi ráða að
rökstuðningur bæjaryfirvalda
fyrir höfnun tilboðanna sé á
því byggður að starfsmönnum
tæknideildar Ísafjarðarbæjar
hafi fyrst verið kunnugt um
tilboð Jóns eftir lok tilboðsfrests og eftir að tilboð annarra
bjóðenda höfðu verið opnuð.
Þá er vísað til þess í bréfi
bæjarstjóra að þar sem tilboðið hafi verið sent í almennum
pósti en ekki í ábyrgðarpósti
hafi ekki legið fyrir lögfull
sönnun þess að tilboðið hafi

borist tæknideildinni fyrir
auglýstan opnunartíma tilboða, með þeim hætti að fullnægjandi hafi verið gagnvart
öðrum bjóðendum. „Það að
því skuli nú haldið fram að
ekki liggi fyrir lögfull sönnun
þess að tilboð umbjóðanda
míns hafi borist í tæka tíð er
einkennilegt þar sem sú röksemd hefur ekki komið fram
áður og aldrei hefur í raun
verið efast um að tilboð umbjóðanda míns hafi borist fyrir
auglýstan opnunartíma tilboða. Í bréfi bæjarstjóra til
umbjóðanda míns, dags 2.
ágúst s.l. er sagt að ástæða
þess að tilboð hans hafi ekki
verið opnað á sama tíma og
önnur tilboð er bárust hafi ver-

Björn Jóhannesson.
ið sú „að það hafi verið lagt í
ranga skúffu“. Nú er því hins
vegar borið við að ekki liggi
fyrir lögfull sönnun þess að
það hafi borist í tæka tíð“,
segir í bréfi Björns.

Hann segir rétt að vekja athygli á því að enginn áskilnaður var um það í tilboðsgögnum að tilboð ætti að
senda í ábyrgðarpósti. Tilboð
Jóns hafi verið móttekið innan
tilskilins frest enda hafi því
aldrei verið mótmælt af hálfu
bæjaryfirvalda. Það hafi fyrst
verið með fyrrnefndu bréfi
bæjarstjóra sem það var dregið
í efa.
Samkvæmt lögum er kaupanda óheimilt að efna til útboðs að nýju eða semja um
framkvæmd þess með öðrum
hætti en útboðsgögn kveða á
um fyrr en öllum þátttakendum hefur skriflega verið greint
ítarlega frá ástæðum þess að
öllum tilboðum hafi verið

hafnað. Björn segir að fyrir
liggi að Ísafjarðarbær hafi
brotið þetta ákvæði, því í bréfi
bæjarstjóra frá 2. ágúst kemur
fram að þá þegar hafi verið
búið að auglýsa nýtt útboð í
skólaaksturinn. „Því til viðbótar hafði bréfið frá 2. ágúst
s.l. ekki að geyma ítarlegan
rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun að hafna öllum tilboðum“,
segir í bréfinu.
Björn segir það liggja fyrir
að umbjóðandi hans hafi orðið
fyrir umtalsverðu tjóni vegna
mistaka við útboðið og mun
hann krefja Ísafjarðarbæ um
bætur vegna þess. Einnig mun
það skoðað hvort ástæða sé til
að krefjast ógildingar á seinna
útboðinu.
– tinna@bb.is

Frá 150. sýningunni á Gísla Súrssyni.

Gísli kom fram
í 150. skipti

Afgreiðslunni frestað og óskað eftir meðmælum Skipulagsstofnunar
Sótt hefur verið á ný um
leyfi fyrir byggingu vélaskemmu að Birnustöðum í
Ísafjarðardjúpi. Málið var tekið fyrir á fundi bygginganefndar Súðavíkurhrepps í
síðustu viku. Kom þar fram
að sótt hafi verið í tvígang um
byggingarleyfi fyrir þessari
vélageymslu og að veitt leyfi
hafi verið afturkölluð eða ógilt
með úrskurði Úrskurðarnefnd-

ar skipulags- og byggingarmála.
Bygginganefnd hefur lagt
til við sveitarstjórn að afgreiðslu erindisins verði frestað og
óskað verði eftir meðmælum
Skipulagsstofnunar samkvæmt
3. tl. bráðabirgðaákvæða
skipulags- og byggingarlaga.
Eins og sagt hefur verið frá
eru landeigendur Birnustaða
og eigandi sumarbústaðar á

jörðinni ósammála um staðsetningu vélageymslu fyrir þá
fyrrnefndu 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 útsýnisskerðingu, skugga, snjósöfnun og
hávaðamengun frá vélum.
Landeigendur fengu leyfi

fyrir byggingu skemmunnar,
en sú leyfisveiting var kærð
til Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála sem
komst að þeirri niðurstöðu að
ógilda bæri leyfið. Óskaði
Súðavíkurhreppur þá eftir áliti
lögmanns sveitarfélagsins
sem telur niðurstöðu nefndarinnar í það minnsta umdeilanlega.
– halfdan@bb.is

Kómedíuleikhúsið fagnaði nýju leikári með því að
sýna Gísla Súrsson í 150.
sinn á Silfurtorgi á föstudag.
Vegna veðurs var ekki hægt
að halda þrjár sýningar eins
og ætlunin var, þar sem tveir
af einleikjunum þola ekki
vætu, og var því aðeins
Gísli Súrsson sýndur enda
lét útlaginn rigningarúðann
ekkert á sig fá. Kómedíuleikhúsið fagnar tíu ára afmæli í ár og af því tilefni er
komandi leikár sérlega viðamikið.
Í nóvember frumsýnir
Kómedíuleikhúsið nýjan
einleik; Jólasveinar og grýlusveinar eftir Elfar Loga
Hannesson og Soffíu Vagnsdóttur. Leikurinn er byggður á nýjum jólasveinakvæðum eftir Soffíu. Kvæðin úr
sýningunni verða gefin út á
bók í tilefni af frumsýningunni með teikningum eftir
Marsibil G. Kristjánsdóttur.
Kómedíuleikhúsið mun
gefa út tvær hljóðbækur á

leikárinu.
Fyrir jól kemur út hljóðbókin Þjóðsögur úr Ísafjarðarbæ sem hefur að
geyma fjölbreyttar sögur frá
þessu mikla sagnasvæði
sem nær allt frá Dýrafirði
til Hornstranda. Vorið 2008
kemur svo þriðja hljóðbók
Kómedíuleikhússins út, og
verður greint frá henni þegar nær dregur útgáfu, en
hljóðbókin Þjóðsögur úr
Vesturbyggð kom út í vor.
Verðlaunaleikurinn Gísli
verður á sínum stað, en
Gísli er nú að hefja sitt
fjórða leikár og fer hringinn
í kringum landið í haust.
Dimmalimm er líka í ævintýraskapi þriðja leikárið í
röð og verður m.a. á ferðinni á Norður- og Austurlandi í haust. Fjórði leikurinn á verkefnaskrá Kómedíuleikhússins á leikárinu
er Skrímsli sem verður m.a.
sýndur á höfuðborgarsvæðinu á haustdögum.
– thelma@bb.is
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Ástarvikukartafla kemur upp úr moldinni
Áhrifa nýliðinnar Ástarviku í Bolungarvík gætir víða og greinilegt er að ástúðin og umhyggjan sem umvefja
bæinn þessa viku í ágúst hafa sterk áhrif á umhverfið. Svo virðist sem jarðvegurinn í bænum sé farinn að
halda merki ástarinnar á lofti en íbúi við Hlíðarstræti fékk óvæntan glaðning um daginn þegar hann var að
taka upp kartöflur í soðið í garðinum sínum. Falleg hjartalaga kartafla kom upp úr moldinni, líkt og til að
minna á ástina og kærleikann. Bolvíkingar taka sér ýmislegt fyrir hendur í Ástarvikunni, fara í bílabíó,
lautarferðir og á tónleika, auk þess sem þeir vinna hörðum höndum að því að fjölga Bolvíkingum. Nú er
mál manna í Víkinni að hefja eigi ræktun á hjartalaga kartöflum til að setja á markað fyrir næstu Ástarviku.

Leit að heitu vatni í SkutUtangarðs
ulsfirði og sundlaugamál

Ritstjórnargrein

Nýleg skýrsla Byggðastofnunar og Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands staðfestir að tvö landsvæði hafa setið eftir
með afgerandi hætti þegar skoðaður er hagvöxtur einstakra
landshluta á árunum 1998 til 2005. Annars vegar Norðurland
vestra, þar sem hagvöxtur var neikvæður um 9% og hins
vegar Vestfirðir, þar sem neikvæðnin mældist 3%. Önnur
svæði voru með jákvæðan hagvöxt þótt ekki næðu þau öll
landsmeðaltali.
Höfuðborgarsvæðið, með 53% hagvöxt, og Austurland
með 51% standa upp úr líkt og turnarnir tveir forðum.
Þenslan á höfuðborgarsvæðinu kemur ekki á óvart. Fyrir
austan er hagvöxturinn einkum rakinn til mikillar byggingarstarfsemi. Á öðrum jákvæðum landshlutum er ljóst að
atvinnutækifærin skipta höfuðmáli. Þannig er árangurinn á
Vesturlandi sagður að miklu leyti stafa af álveri Norðuráls
á Grundartanga. Þótt ljóst þyki að draga muni úr hagvexti
fyrir austan er fram líða stundir, er líklegt að uppsveiflan
verði að einhverju leyti varanleg vegna þeirrar miklu uppbyggingar sem þar hefur hátt sér stað.
Vestfirðingar hafa löngum kvartað yfir lélegum samgöngum, bæði innan fjórðungsins sem og við aðra landshluta.
Sem dæmi um réttmæti krafna þeirra má nefna að nú fyrst
rúmum þremur áratugum eftir að hringvegurinn (hvar Vestfirðir voru utangarðs) var opnaður, hyllir loks undir vegi
með bundnu slitlagi, sem tengja kjálkann við ,,meginlandið“.
Hið sama verður ekki sagt um Norðurland vestra. Þar verður slæmum samgöngum vart kennt um ástandið. Vandinn
þar snýr miklu frekar að atvinnulífinu.
Allar götur síðan ríkisstjórn Íslands ákvað að stuðla að
eflingu tiltekinna byggðakjarna á landsbyggðinni hefur
verið hamrað á því, að ef unnt ætti að vera að snúa við þeirri
óheilla þróun sem átt hefur sér stað á Vestfjörðum yrði
markvisst að efla atvinnulífið og auka fjölbreytni þess. BB
hefur ítrekað kvatt bæjaryfirvöld til að beita öllum ráðum til
að laða fyrirtæki til bæjarins, samhliða því sem stutt yrði við
bakið á hverjum sprota, sem hér skyti rótum. Því miður hefur hallað á hinn veginn. Nægir þar að nefna dapurlegt brotthvarf Póls, hátækniiðnaðar sem hér hafði þróast um árabil.
Fram til þessa hefur umræðan um sókn á nýjum miðum
mikið snúist um háskóla á Vestfjörðum. Margvísleg rök
hafa verið færð fyrir því að slíkur skóli gæti skipt sköpum
um viðsnúning. Nægir í því sambandi að benda á þvílík
lyftistöng háskólar hafa orðið byggðarlögum þar sem slíkum
menntastofnunum hefur verið komið á fót.
Ótal tækifæri eru fyrir hendi til að hefja veg og virðingu
Vestfjarða til fyrra horfs. Til þeirra hluta þarf fjármagn og
áræði, en þó fyrst og síðast trú á að hér geti blómstrað öflugt
og fagurt mannlíf.
Vestfirðingar geta ekki með neinu móti sætt sig lengur
við að vera utangarðs.
s.h.

Á þessum degi fyrir 57 árum

Fegurðarsamkeppni
karla í Tívolí
Slysavarnadeildin Ingólfur í Reykjavík efnir til fegurðarsamkeppni karla í Tívolígarðinum n.k. sunnudag til ágóða fyrir
fjölþætta starfsemi sína. Keppt verður um titilinn „Íslendingurinn 1957“. Er þetta í fyrsta skipti sem slík samkeppni fer
fram hérlendis en víða annars staðar í heiminum er slík keppni
árlegur og vinsæll viðburður. Má geta þess, að hinn kunni líkamsræktarfrömuður Charles Atlas, sem margir kannast við
hér á landi, hefir borið sigur af hólmi í slíkri alþjóðakeppni.
Nú hyggst slysavarnardeildin Ingólfur beita sér fyrir þessu nýmæli hér á landi, í trausti þess að Reykvíkingar fjölmenni í
garðinn og geri með því hvort tveggja í senn að velja réttilega
þann, sem verður er sigurs og efla um leið með komu sinni
starfsemi deildarinnar. Þátttakendur eru úr Reykjavík og víðar
að af landinu, vaskir og glæsilegir menn.

Í málefnasamningi B- og
D- lista segir um leit að heitu
vatni: ,,Leitað verði að heitu
vatni í Skutulsfirði í samstarfi
við Orkubú Vestfjarða og
orkusjóð Orkustofnunar.”

Yfirlýsing iðnaðarráðherra
Í tengslum við Vestfjarðaskýrsluna margumtöluðu og
svokallaðar mótvægisaðgerðir hefur verið rætt um að útvega fjármagn svo Orkubú
Vestfjarða geti haldið áfram
leit að heitu vatni í Skutulsfirði. Í þessu sambandi er
mjög ánægjulegt að Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra og ráðherra byggðamála
hefur gefið út þá yfirlýsingu
að aukið fjármagn verði sett í
jarðhitaleit á Vestfjörðum.
Þessi yfirlýsing þýðir að
Orkubú Vestfjarða getur undirbúið nýtt átak í leit að heitu
vatni í Skutulsfirði.

Miklar líkur á að
heitt vatn finnist
Finnist heitt vatn, sem miklar líkur eru taldar á, mun það
bæta verulega búsetuskilyrði
okkar og auka lífsgæði. A.m.k.
er það raunin á þeim svæðum
sem eru með hitaveitur því
heitt vatn úr jörðu gefur alveg
nýja möguleika á nýtingu
hvort sem það er hjá sveitarfélaginu, heimilum eða fyrirtækjum.
Heitt vatn úr jörðu hefur

líklega áhrif á nýtingu orkunnar frá Funa en sú orka er seld
sem ótrygg orka til Orkubús
Vestfjarða sem nýtir það til
að hita Holtahverfið að töluverðum hluta. Mögulegt yrði
þá að nýta orkuna frá Funa í
annað t.d. iðnaðarstarfsemi.
Reyndar verður að hafa í huga
að varaafl þarf fyrir Funa því
starfsemin stöðvast af og til
eins og bæjarbúar þekkja. Engu
að síður geta opnast þarna ný
tækifæri í atvinnulífinu og/
eða fyrir Ísafjarðarbæ t.d.
vegna hitunar á sundlaug með
varaafli frá Orkubúi Vestfjarða eða eigin varaafli.

Framkvæmdir
Miklar framkvæmdir standa
yfir á vegum Ísafjarðarbæjar í
ár og hefur reyndar verið á
undanförnum árum. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir því að
framkvæma fyrir 322 milljónir kr. í ár. Þar af er stærsta einstaka framkvæmdin viðbygging við Grunnskólann á Ísafirði. Ekki er hægt að gera allt
í einu og reyndar ótrúlegt hvað
tekist hefur að vinna mörg
framkvæmdaverkefni í Ísafjarðarbæ undanfarin ár. Stundum heyrist að ekkert sé verið
að vinna í því stefnumáli
meirihlutans að byggja sundlaug á Torfnesi en það er ekki
rétt og vert að minna á að einungis er liðið eitt ár af fjögurra
ára kjörtímabili.

Undirbúningsvinna
vegna sundlaugar

Síðasta haust réði Ísafjarðarbær verkfræðing til að vinna
undirbúningsvinnu vegna
byggingar sundlaugar á Torfnesi. Honum var einnig falið
að bera saman tilboð sem þá
hafði borist frá Eyrarsteypu
vegna byggingar og rekstrar
sundlaugar, laugarhúss og líkamsræktaraðstöðu á Torfnesi.
Verkfræðingurinn leitaði til
íþróttahreyfingarinnar í samstarfi við íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar
til að vinna ákveðna þarfagreiningu og forgangsröðun.

Kostnaður,
framkvæmdir
Eftir þessa vinnu liggja fyrir
upplýsingar um hver kostnaður við byggingu nýrrar sundlaugar með góðu útisvæði og
líkamsræktarstöð verður. Við
vinnslu fjárhagsáætlunar fyrir
árið 2008 verða þessar upplýsingar notaðar til að bæjarstjórn
geti áttað sig á því hvernig forgangsraða skal framkvæmdum á árinu 2008. Á því ári er
ætlunin að ljúka glæsilegri
byggingu við Grunnskólann
á Ísafirði og þess vegna bundn-

ar vonir við að mögulegt verði
að fara í nýjar stórar framkvæmdir.
Í málefnasamningi B- og
D-lista segir um sundlaugamálin: ,,Unnið verði að þátttöku Ísafjarðarbæjar í verkefni
um byggingu íþróttamiðstöðvar með sundlaug á Ísafirði. Þátttaka bæjarins verði í
formi leigu á sundlaugarmannvirkjum en aðrir hlutar
mannvirkisins í einkarekstri.
Miðað er við að leigu- og
rekstrarkostnaður standist þær
forsendur að núverandi rekstrarkostnaður við Sundhöllina
á Ísafirði að viðbættum auknum tekjum standi undir leigukostnaði.
Reiknað verði með þeim
kostnaði sem hlýst af flutningi
íþróttamannvirkja sem fyrir
eru og hugsanlegum kostnaði
vegna flutnings skólabarna í
sundkennslu.”
Eftir úttekt verkfræðings
hefur komið í ljós að forsendur
um kostnað sem nefndar eru í
málefnasamningnum eru aðrar en þar er reiknað með. Það
þýðir að nálgast þarf viðfangsefnið, byggingu sundlaugar á
Torfnesi, með öðrum hætti en
reiknað er með í málefnasamningnum. Markmiðið er
áfram að koma upp bættri aðstöðu fyrir keppnisfólk í sundi
og góðri aðstöðu fyrir fjölskyldur og ferðafólk með sambærilegum hætti og best þekkist víða annars staðar um landið.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Hlutafjársöfnun Eyrarkláfs hafin
Hlutarfjársöfnun Eyrarkláfs
ehf. er hafin. Úlfar Ágústsson,
einn forsvarsmanna félagsins,
segir að markmiðið núna sé
að safna tveimur milljónum
króna til að kaupa og koma
fyrir veðurstöðvum í Eyrarfjalli til að rannsaka veðurfar.
Hægt er að velja milli tveggja
leiða í hlutafjárkaupum í félaginu. Annars vegar er hægt
að kaupa hlutafé á hálfvirði,
eða á genginu 0,5. Hins vegar

er hægt að gerast hluthafi með
því að leggja fé inn á bundin
reikning í Sparisjóði Vestfirðinga. Reikningurinn er í vörslu
sparisjóðsins og peningarnir
ekki notaðir nema til verksins
komi. Verði ekkert úr áformunum fá hluthafar endurgreitt.
Úlfar segir að ef það náist
ekki að koma veðurstöðvum
fyrir í fjallinu fyrir lok september muni öll framvinda tefjast
um eitt ár. „Það er ekkert enn-

þá sem segir okkur að ekki sé
hægt að reisa kláf í hlíðum
Eyrarfjalls. Það er búið að tala
við opinbera aðila sem sinna
eftirlitsskyldu og ekkert komið fram sem er tilefni til svartsýni“, segir Úlfar. Mannvirkin
sem fylgja þessu eru mikil.
Til dæmis þarf að reisa geymslu á fjallinu undir kláfana sem
ferja farþega á fjallið en þeir
verða sextán talsins.
„Það eru margir möguleikar

sem opnast verði þetta að
veruleika. Nú er til dæmis
teiknistofa í Reykjavík að
teikna lúxushótel á Gleiðarhjalla“, segir Úlfar. Hann segir
að komist veðurstöðvarnar
upp í haust verði farið í hönnunarvinnu á undirstöðum og
aðgengi að kláfnum í vor.
Nánari upplýsingar má sjá á
heimasíðu Eyrarkláfs, www.
eyrarklafur.com.
– smari@bb.is
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HG er níunda kvótahæsta útgerðin
Hraðfrystihúsið Gunnvör er níunda kvótahæsta útgerðin á landinu og sú kvótahæsta á Vestfjörðum.
Fyrirtækið er með um 9.540 þorskígildistonn. Á síðasta ári hafði fyrirtækið yfir að ráða 10.200
tonnum. Önnur kvótahæsta útgerðin á Vestfjörðum er Oddi á Patreksfirði, í 34. sæti á landsvísu, með
1.900 þorskígildistonn og fast á hæla hans kemur Jakob Valgeir ehf. í Bolungarvík með um 1.700
þorskígildistonn í 31. sæti. Flaggskip HG frystitogarinn Júlíus Geirmundsson er kvótahæst vestfirskra
skipa með rúm 5.200 þíg.tonn, því næst kemur togarinn Páll Pálsson með 3.600 tonn, svo Núpur á
Patreksfirði með tæp 2.000 og Þorlákur ÍS frá Bolungarvík er fjórða kvótahæsta skipið með 1.700 tonn.

Mennirnir tóku sig óneitanlega vel út við hlið jeppanna; Þorfinnur Þorvaldsson, Gunnar Þór Sigurðsson,
Einar Halldórsson, Stefán Örn Stefánsson og Páll Önundarson. Myndir tók Páll Önundarson og Pétur Björnsson.

Jeppaferð til Djúpavíkur
Hópur jeppaeigenda á Vestfjörðum fóru í leiðangur um
Strandir dagana 25. og 26.
ágúst. Að sögn Páls Önundarsonar, jeppakalls, var þetta frábær ferð um fallega fjallvegi í
blíðskaparveðri.
„Við höfðum lengi talað um
að fara þessa ferð og létum
núna bara verða af því. Við
vorum á átta bílum. Upprunalega voru það eigendur Mercedes Benz jeppa, eða G-

Benz, sem ætluðu í ferðina en
svo fengu fjórir Toyota jeppar
að fylgja með. Í ferðina fóru
Björn Finnbogason, Jóhann
Snæfell Guðjónsson, Gunnar
Þór Sigurðsson, Einar Halldórsson, Pétur Björnsson,
Stefán Örn Stefánsson, Þorfinnur Þorvaldsson auk mín
og svo hittum við Hinrik Jóhannsson og Sigríði Ástu
Guðjónsdóttur á Hólmavík en
þau komu frá Reykjavík.“

Ferðin hófst á Ísafirði og
ekið var til Hólmavíkur þar
sem farið var yfir fjallveg sem
liggur frá Bjarnarfjarðarhálsi
yfir í Ingólfsfjörð. Þaðan var
ekið til Djúpavíkur þar sem
gamla síldarverksmiðjan var
skoðuð undir leiðsögn vertsins á Hótel Djúpavík. Skiljanlega vakti það mikla athygli
mannanna að þar eru margir
gamlir bílar geymdir. Einnig
vakti gamalt skip M/S Suður-

Frá vinstri: Björn Finnbogason, Jóhann Snæfell Guðjónsson, Gunnar Sigurðsson,
Einar Halldórsson, Pétur Björnsson, Stefán Örn Stefánsson, Þorfinnur Þorvaldsson.

land athygli ferðalanganna en
það á sér merka sögu í Djúpuvík og þjónaði hlutverki verbúðar eitt sinn.
„Við skoðuðum margt og
mikið á ferð okkar og segja
myndirnar allt sem segja þarf.
Við komum svo heim ánægðir
með ferðina og ætlum að fara
í enn stærri ferð á næsta ári,“,
segir Páll Önundarson, jeppakarl og áhugaljósmyndari í samtali við blaðið.

Haldið var í fylkingu um fagra fjallavegi.

Ferðalangarnir nutu hinnar stórbrotnu vestfirsku náttúru
á ferð sinni. Hér sést yfir Trékyllisvík.

Vill þvera Hrútafjörð og byggja
upp veginn um Laxárdalsheiði
Sú hugmynd er komin fram
hjá Leið ehf. að þvera Hrútafjörðinn og beina umferð milli
Suðvestur- og Norðurlands
um Laxárdalsheiði. Í pistli á
heimasíðu Leiðar segir að það
sé mat Leiðar að margt bendi
til að leiðin um Vestfjarðaveg,
Laxárdalsheiði og yfir Hrútafjörð gæti verið heppilegasta
leiðin fyrir slíkan veg til að

tengja Suðvestur- og Norðurlands en ekki leiðin um Holtavörðuheiði sem nú er aðalleiðin þarna á milli. Þótt fyrrnefnda leiðin verði lítið eitt
lengri en leiðin um Holtavörðuheiði hefur hún þá tvo
ótvíræðu kosti að hún mun
liggja mun neðar og nýtast
8.000 manns fleiri, þ.e. öllum
íbúum og vegfarendum um

Dali og Vestfirði. Allt er þetta
þó undir því komið að Hrútafjörður verði þveraður á móts
við Reykjaskóla en ekki á
flatlendinu inni í botni fjarðarins eins og nú er áformað, en
með þverun við Reykjaskóla
mætti jafnframt stytta umtalsvert leið milli byggða sín
hvors vegar við Húnaflóa svo
og milli Vestfjarða og Norð-

urlands vestra, byggðunum
þar til styrkingar.
Þörf er gagngerrar endurnýjunar vegarins milli Búðardals og Bröttubrekku auk þess
sem vegurinn um Laxárdalsheiði er að mestum hluta gamall malarvegur. Huga þyrfti
að uppbygginu veganna á
þessari leið til að þeir uppfylli
nútímakröfur með það í huga

að þetta yrði aðalleið í framtíðinni. Það er mat Leiðar að
sú uppbygging gæti vel átt sér
stað í einkaframkvæmd. Segir
í pistlinum að það sé full þörf
á ítarlegum athugunum á kostum þessarar leiðar áður en
ráðist verður í kostnaðarsamar
framkvæmdir í Hrútafjarðarbotni sem gera þennan kost
óraunhæfan, a.m.k. næsta

árin.
Leið ehf. var stofnað þann
1. desember 2001 Bolungarvík. Félaginu er ætlað að beita
sér fyrir framþróun í samgöngum á landi með því m.a.
að annast fjármögnun og eftir
atvikum gerð og rekstur vega
og annarra samgöngumannvirkja.
– smari@bb.is
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„Ég tek undir með þeim segja að hlutirnir gerist ekki nógu hratt. Ég hefði viljað gera þetta
hraðar, og margir kollegar mínir annars staðar á landinu eru í sömu stöðu. Ég veit að ég
hef sagt það áður, meðal annars í viðtölum í BB, en okkur vantar fleira fólk á svæðið. Það
er mikið sog frá öðrum stöðum og okkar helsti vandi er að okkur vantar fleira gott fólk.
Sjálfur held ég að það sé betra að búa í Ísafjarðarbæ núna en fyrir 10 eða 20 árum.”

Markmið okkar er atvinn
Áföll í atvinnulífi á norðanverðum Vestfjörðum hafa
verið mikil og tíð síðasta árið og er öllum ljóst að
bregðast þarf við. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á
Ísafirði, er einn þeirra sem mæðir á í þessum málum,
en sumum hefur þótt aðgerðarleysi bæjaryfirvalda
vera áberandi. Þá vilja margir meina að viðvera hans
á skrifstofu hafi minnkað til muna eftir að hann tók
að sér formennsku í Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Bæjarins besta fór á fund bæjarstjóra til að spyrja
hann út þessa gagnrýni, atvinnuástand á svæðinu,
olíuhreinsunarstöð og fleira.
Bíðum eftir verkfræðilegum
athugunum
– Mikið hefur verið rætt og
ritað um olíuhreinsistöð á
Vestfjörðum síðustu vikur og
mánuði. Bæjarstjórn Vesturbyggðar ákvað nýlega að ráðast í skipulagsbreytingar sem
gerðu ráð fyrir slíkri stöð í
landi Hvestu í Arnarfirði, en
hvar er málið statt innan bæjarkerfisins í Ísafjarðarbæ?
„Í maí var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn bókun
sem felur það í sér að bæjarstjórnin hafi áhuga á að ganga
með málið lengra og halda
áfram með athuganir. Ég gerði
Íslenskum hátækniiðnaði grein
fyrir þessari afstöðu í bréfi
þar sem einnig kom fram að
þessi tvö sveitarfélög, Ísafjarðarbær og Vesturbyggð,
ættu að vinna saman en ekki
vera í samkeppni þegar kemur
að staðarvali fyrir stöðina,
verði hún að veruleika. En
við höfum ekki gert álíka samþykkt og Vesturbyggð sem
snýr að skipulagsmálum. Við
höfum ekki séð neina verkfræðilega úttekt á því hversu
hentugur Dýrafjörður er fyrir
stöðina. Íslenskur hátækniiðnaður þarf fyrst að segja okkur
hvar þeir vilja helst vera, áður
en að við förum í skipulagsbreytingar.“
– En þar stendur hnífurinn í
kúnni, er það ekki? Er nokkuð
verið að gera einhverjar verkfræðilegar athuganir á heppilegri staðsetningu?
„Eins og ég skil þetta þá eru
þeir að bíða eftir úttekt á innsiglingu, mögulegum hafnaraðstæðum og aðstæðum í
landi. Ólafur Egilsson hjá Íslenskum hátækniiðnaði segir
mér að það sé verið að vinna
slíka úttekt. Fjórðungssam-

band Vestfirðinga lét vinna
grófa úttekt á fimm stöðum
og nú er sérstaklega verið að
skoða tvo staði, rétt fyrir utan
Þingeyri í Dýrafirði og Hvestu
í Arnarfirði.
Svo trúi ég ekki öðru en að
skoðaðir verði fleiri þættir, félagslegir þættir og annað.
Segjum svo að staðirnir verði
metnir jafn góðir, þá hljóta
menn að skoða hvernig uppbygging samfélagsins er á
staðnum, hvernig er að fá
vinnuafl og fleira. Austfirðingar segja mér að það hafi
skipt miklu máli að Reyðarfjarðarhreppur var ekki lengur
6-700 manna sveitarfélag,
heldur orðið hluti af stærri
heild, þegar ákveðið var að
reisa þar álver. Þess vegna
skiptir samstaða og samstarf
Ísafjarðarbæjar og Vesturbyggðar öllu máli sem og almennilegar samgöngubætur á
milli sama hvorum megin
stöðin yrði.“

Missum ekki
sjónar á öllu öðru
– Það mætti halda að bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ og í
Vesturbyggð hefðu ákveðið
það fyrirfram að vera ekki í
neinum tippaslag, ef svo má
að orði komast, um það hvar á
Vestfjörðum stöðin myndi
rísa.
„Við höfðum nú ekkert
samráð um það fyrirfram. En
við höfum verið samstíga í
þessu, enda held ég að það
væri mjög vitlaust að fara að
keppa um það. Verði stöðin
sett niður á Íslandi, þá verður
hún þar sem hagkvæmast er
að hafa hana. Þess vegna er
algjörlega tilgangslaust hjá
okkur að fara að rífast um það
hvoru megin sé betra að byggja.“
– Nú hefur þú hamrað á því

að þetta sé ekki eitthvað sem
er að fara að gerast í bráð, og
að olíuhreinsunarstöð sé ekki
að fara að redda okkur í snatri
úr þeim vandræðum sem atvinnulífið á í.
„Ég vil í það minnsta ekki
að við förum að setja allt okkar
traust á eitthvað sem ennþá er
bara á hugmyndastigi. Þessi
hugmynd hefur komið upp
áður og þá í tengslum við aðra
staði á landinu. Mér skilst að
fyrir austan hafi undirbúningurinn verið kominn býsna
langt, en hætt hafi verið við
verkið vegna þess að hið opinbera vildi fá orkufrekari iðnað
svo hægt væri að selja meira
rafmagn og fá inn meiri tekjur
fyrir þjóðarbúið.
Ég vil alls ekki að við einblínum á olíuhreinsunarstöð
og missum sjónar á öllu öðru.
Ég get nefnt sem dæmi að
strax árið 1976 var farið að
tala um stóriðju á Reyðarfirði.
Ég heyrði þá sögu að einhvern
tíma áður en álverið varð loks
að veruleika hefði blaðamaður
hefði rætt við strák sem var að
dorga á bryggjunni á Reyðarfirði, og spurði hann hvað
hann ætlaði að gera þegar
hann yrði stór. Strákurinn
svaraði því til að hann ætlaði
að bíða eftir álveri eins og afi
sinn.
Mín ósk er sú að við höldum
áfram að byggja svæðið upp í
ímynd hreinleika, sem olíuhreinsunarstöðin mun klárlega hafa áhrif á. Ef af henni
yrði myndum við þurfa að aðlaga ímyndina að nýjum veruleika.“

Byggja upp störf
fyrir háskólamenntað fólk
„Ég vil að fólk haldi áfram
að leita nýrra tækifæra eins

og það hefur verið að gera.
Menn hafa verið að þróa sig
áfram í þorskeldinu, sumir eru
að kaupa kvóta þrátt fyrir niðurskurð og nýir menn eru að
taka við atvinnulífinu á Flateyri. Þar eru menn með miklar
hugmyndir um beint millilandaflug frá Ísafjarðarflugvelli. Svo má ekki gleyma öllu
því sem er að gerast í ferðaþjónustunni.
Við sveitarstjórnarmenn
verðum að passa okkur á því
nákvæmlega sama og megum
alls ekki hætta að byggja upp
atvinnulífið og bíða eftir olíuhreinsistöð. Við höfum náð
árangri í því að undanförnu,
sérstaklega í því sem rætt hefur verið um í 20-30 ár, þ.e.a.s.
að búa til störf fyrir háskólamenntað fólk svo unga fólkið
okkar mennti sig ekki í burtu
frá svæðinu. Í þeim tilgangi
voru bæði Þróunarsetrið og
Háskólasetrið stofnað og okkur hefur tekist að fá viðurkenningu á stofnunum þar
fyrir innan, eins og til dæmis
rannsóknarstofnun Veðurstofunnar. Það var 10 ára barátta
hjá Ísafjarðarbæ að ná því í
gegn. Fleira má nefna, eins
og viðurkenningu á því að hér
sé miðstöð þorskeldisrannsókna og veiðarfærarannsókna. Fólk segir að þetta séu
bara örfá störf, sem er í sjálfu
sér alveg rétt, en þarna er búið
að byggja upp grunn og fjöldi
starfa á eftir að aukast mjög
hratt héðan af. Þá vil ég minna
á að stefna meirihluta bæjarstjórnar samkvæmt málefnasamningi er að hér byggist
upp sjálfstæður háskóli. Að
því þarf að vinna af miklum
krafti því það eykur umsvifin
enn frekar.
En þá bendir fólk á að þetta
sé bara fyrir háskólamenntað
fólk og það vanti verkamannastörf. En þetta eru þessar nýju
atvinnugreinar, þetta er það
sem fólk er að fást við á höfuðborgarsvæðinu. Þar er fólk
í rannsóknarstörfum og öðrum
háskólamenntuðum störfum,
og síðan í verslun og þjónustu.“

Verkamannastörfum fækkar
– En þú hlýtur að skilja að
þetta er engin huggun fyrir þá
sem hafa verið að missa vinnuna við gjaldþrot eða vinnslustöðvanir í fisk- og rækjuvinnslu. Er ekki eitthvað hægt
að gera fyrir þetta fólk?

„Ég veit að þetta er engin
huggun fyrir sérhæft fiskvinnslufólk sem hefur verið
að missa vinnuna. Áhyggjurnar jukust svo enn meira við
30% niðurskurð í aflaheimildum á þorski sem á eftir að
hafa mikil áhrif hér á svæðinu.
En þess vegna hefur maður
verið að horfa til nýrra tækifæra. Í Vestfjarðaskýrslunni
er til að mynda talað um störf
við skráningu og annað slíkt
þar sem ekki er krafist sérstakrar menntunnar, heldur
sérstakrar þjálfunar. Ég hef
verið að vona að hluti fólksins
geti fundið sér frama á þessu
sviði og við erum að vinna að
því að aðstoða það fólk við að
fá þjálfun. Atvinnumálanefnd
bókaði í byrjun júlí að stefna
ætti að því að búa til 50 ný
störf á næstu tveimur árum,
til dæmis með því að endurmennta fólk til starfa á nýjum
vettvangi. Þessir erfiðleikar
eru í öllum sveitarfélögum á
Vestfjörðum og ég hefði viljað
bjóða upp á námskeiðahald í
samstarfi við önnur sveitarfélög. Þetta er ekki farið af stað
ennþá en ég reikna með því
að það gerist mjög fljótlega.
Það hefur verið ákveðið í
stjórn Háskólaseturs Vestfjarða að þróa og bjóða upp á
svokallað frumgreinanám sem
hentar þeim sem vilja fara í
háskólanám en eru ekki með
stúdentspróf. Vegna stöðu
mála hér á að hraða þessu og
að reyna að bjóða upp á námið
í haust eða a.m.k. ekki síðar
en um áramót.
Annars er nú ekki öll nótt
úti enn með t.d. fiskvinnslu á
Flateyri og rækjuvinnslu á Ísafirði. Nýir menn eru með hugmyndir um vinnslu á Flateyri
og verið er að skoða kaup á
húsnæði og tækjum Miðfell.
Auðvitað vonar maður að
þarna fari að rofa til, en áttar
sig á því að fólk getur ekkert
beðið endalaust.
Svo er staðan orðin þannig
á Ísafirði að þeir sem hafa
verið að missa vinnuna, en
vilja vera hér áfram, geta sest
á skólabekk og náð sér í
menntun. Málið er að verkamannastörfum er alls staðar
að fækka, ekki bara hér á Ísafirði heldur um allt land og í
raun í öllum hinum vestræna
heimi ef út í það er farið. Heilu
fyrirtækin hafa flutt sína framleiðslu til Eystrasaltslandanna
eða þaðan af lengra. Við verðum að vera meðvituð um þetta
og getum ekki bara sagt nei

við þróuninni, annars fer hún
bara framhjá okkur og skilur
okkur eftir. Því miður.
Þú talaðir um gagnrýni á
bæjaryfirvöld vegna aðgerðarleysis. Er það aðgerðarleysti
að ná fram 85 nýjum störfum
í gegnum Vestfjarðaskýrslu?
Er það aðgerðarleysi að leita
nýrra tækifæra á öllum mögulegum sviðum, er stuðningur
við ferðaþjónustuna með upplýsingamiðstöð, rekstri tjaldsvæða og markaðssetningu
hafnanna aðgerðarleysi? Er
það aðgerðarleysi að framkvæma á vegum bæjarins fyrir
322 m.kr. á þessu ári? Er starfræksla Atvinnuþróunarfélags,
Markaðsstofu og sérstaks atvinnufulltrúa aðgerðarleysi?
Eða leit að tækifærum eins og
vatnsverksmiðju og ótalmörgu fleiru. Mér finnst að
ábyrgðin hvíli á okkur öllum
og vil fá tillögur og hugmyndir
frá þeim sem telja að hægt sé
að gera annað og betur.
Varðandi olíuhreinsunarstöðu þá heyrir þú í mörgum,
jafnvel sumum bæjarfulltrúum sem hreinlega leggjast
gegn slíkri framkvæmd. Hvaða
tillögur eru þeir með í staðinn?“

Opinber störf og
vatnsverksmiðja
„Við erum stanslaust að
berjast fyrir atvinnulífinu og
höfum náð mjög sýnilegum
árangri í því að byggja upp
Háskólasetur og Þróunarsetur,
þó allir geti verið sammála
um að við viljum að þetta
gerist hraðar. Og þetta mun
gerast hraðar nú með þessum
85 störfum sem eru samþykkt
í Vestfjarðaskýrslunni.“
– En eru samt ekki öll komin á fjárlög, eða hvað?
„Nei, það er rétt. Á þessu
ári eiga þetta að verða 28 störf.
Þau störf sem ekki er til fjármagn fyrir, þurfa að fara á
aukafjárlög og það verður ekki
orðið endanlegt fyrr en í nóvember eða desember. Við í
Vestfjarðanefndinni fylgjumst með þessu og höfum
fengið staðfestingu forsætisráðherra og fjármálaráðherra
fyrir stórum hluta þessara
starfa. Og það er meira að
segja búið að auglýsa nokkur
þeirra, eins og t.d. hjá Háskólasetrinu, Matís og Veðurstofunni.
En þessi 85 störf eru öll nú
þegar samþykkt í ráðuneyt-
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„Það lá fyrir að sparnaðurinn myndi taka lengri tíma en áður var talið. Það lá einnig fyrir að þannig
séð væri lítill munur á deildarstjórastöðu og stöðu aðstoðarskólastjóra II. Ég ræddi við Jónu sem hafði
strax í upphafi verið boðin staða deildarstjóra og við urðum sammála um að lítill munur væri á þessum stöðum. Á þeim fundi mínum bauð ég henni stöðuna á sömu launum og hún hafði haft sem aðstoðarskólastjóri. En hún hafði þá gert ýmsar áætlanir og ákvað eftir umhugsun að þiggja ekki stöðuna.“

nna fyrir alla!
unum. Þá eru fleiri hugmyndir
í vinnslu, eins og til dæmis að
flytja Innheimtustofnun sveitarfélaga vestur og hugmyndir
um sameiningu Orkubús Vestfjarða og Rarik með höfuðstöðvar á Ísafirði.“
– En gæti sú sameining ekki
komið í bakið á okkur? Gætu
störf ekki einmitt flust í burtu
við slíka sameiningu?
„Ef það myndi gerast væri
það til marks um það að stjórnvöld meini ekkert með því sem
þau segja. En ég trúi því að
það sé einhver meining á bak
við þeirra orð, og mér finnst
að allar þessar framkvæmdir í
vegamálum og öðru sýni að
þetta eru ekki bara orðin tóm.“
– En vatnsverksmiðja á Ísafirði, nú hefur þú verið í viðræðum sem virðast ekki þola
dagsljósið. Hvernig þróast það
mál?
„Þeir menn sem ég hef verið
í viðræðum við mig hafa óskað eftir trúnaði. Í raun get ég
ekki sagt mikið meira en ég
hef sagt hingað til. Ég hef
áður verið í viðræðum við aðila út af sama máli, en mér
finnst þessi hópur fjárfesta
vera öflugri en aðrir. Núna
vill fulltrúi þessa hóps skrifa
undir viljayfirlýsingu þess
efnis að þeir fái 18 mánuði til
að vinna áfram að málinu, án
þess við förum á sama tíma að
semja við einhvern annan. Á
móti þurfa þeir eftir 3 mánuði
og aftur eftir 6 mánuði að gefa
upp hver staðan er, svo það
líði ekki 18 mánuðir án þess
að nokkuð gerist.“

Það er margt
jákvætt að gerast
– Svo við ræðum aðeins
um ímyndarmál bæjarins og
svæðisins alls. Nú hafa neikvæðar fréttir verið yfirgnæfandi að vestan síðasta árið að
minnsta kosti. Er þetta eitthvað sem bæjaryfirvöld geta
og eiga að reyna að breyta? Á
bærinn að leggja einhverja
peninga í herferðir til að bæta
ímynd svæðisins?
„Fréttir af atvinnulífinu hafa
verið mjög slæmar undanfarin
misseri og þar hafa verið að
koma upp erfiðleikar. Einnig
hefur verið erfitt að ráða fólk
í þessi sérhæfðu störf, sem er
náttúrlega alls ekki nógu gott.
En á sama tíma hafa verið
jákvæðar fréttir af öðrum hlutum, til dæmis varðandi ferðaþjónustuna og ýmis uppátæki
og hátíðir eins og Aldrei fór

ég suður og Mýrarboltann.
Svo fáum við reglulega uppbyggilegar fréttir af 3XTechnologi sem alltaf virðist
geta bætt við sig fólki og gerði
nýlega samning við Menntaskólann, þar sem nemendur
eru núna fleiri en í fyrra. Svo
má nefna jákvæðar fréttir í
vegamálum og nýbyggingum
á svæðinu. Ég get líka nefnt
hugmyndir sem verið er að
skoða varðandi byggingu leiguíbúða í bænum vegna þess að
85 nýjum störfum fylgir fjöldi
fólks sem þarf húsnæði. Einnig vegna þess að háskólastarfsemin er að aukast og það
þarf að hugsa húsnæðismálin
í tengslum við það líka. Að
maður tali ekki um íbúðir fyrir
aldraða, byggingu hjúkrunarheimilis o.fl. sem stendur til.
Ég er alveg sannfærður um
að sveitarfélagið á að vinna
að einhverri ímyndarherferð.
Hún verður bara að vera hófstillt. Eitt sem við getum gert,
og ég hef nýverið lagt til í
bæjarráði, er að halda aðra
atvinnuvegasýningu. Við héldum tvær slíkar sýningar á sínum tíma, þegar mjög dimmt
var yfir svæðinu, áföll í atvinnulífi höfðu verið mikil og
tíð og snjóflóðin nýafstaðin.
Þegar fyrirtækin komu saman
og sýndu hvað þau voru að
gera, þá var eins og það losnaði einhver kraftur úr læðingi.
Mér finnst mjög mikilvægt
að halda svona sýningu. Þá
sjáum við allt það sem ferðaþjónustan er að gera, sjáum
hvað smáframleiðslufyrirtækin eru að gera eins og t.d.
Villimey á Tálknafirði og
Vestfjarðakjötið á Patreksfirði, hvað sjávarútvegsfyrirtækin eru að gera í fiskeldi og
nýjum framleiðslugreinum og
hvað verktakar á svæðinu hafa
verið að gera. Þetta myndi
lyfta okkur á hærra plan, ég er
alveg sannfærður um það.“

Margt í umhverfinu hefur batnað
– En hvað viltu ganga langt
í þessari markaðssetningu?
Viltu gera eins og sum sveitarfélög og leggja peninga í að
auglýsa í sjónvarpi og blöðum?
„Ég væri alveg til í að skoða
það. Það þarf peninga til að
búa til peninga og þetta er
eitthvað sem við þurfum að
skoða. Við þurfum að segja
okkur sjálfum og þeim sem

eru í kringum okkur að þrátt
fyrir að það hafi verið erfiðleikar þá ætlum við að vinna
okkur út úr þeim og takast á
við þá. Hér er fullt af tækifærum.“
– Nú hafa gagnrýnisraddir
sagt að þó verið sé að vinna í
hlutunum, þá gerist allt á hraða
snigilsins og miklu hægar en í
öðrum sveitarfélögum. Menn
hafa bent á Keflavík í þessu
samhengi, en um leið og ameríska setuliðið pakkaði saman
og fór, réðust menn í það að
byggja upp á mettíma stórt
þorp í byggingunum sem voru
á vellinum. Hvernig fara þeir
að því að gera þetta á svona
miklum hraða?
„Fyrir það fyrsta þá erum
við á rúmlega 5.000 manna
svæði hérna á norðanverðum
Vestfjörðum, en Keflavík er í
jaðrinum á 170.000 manna
svæði. Það sem þeir gerðu var
að bjóða ódýrustu námsmannaíbúðir á landinu þar
sem herinn var áður, og bjóða
upp á strætóferðir milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Viðskiptavinirnir koma alls staðar
að af landinu, fólk sem ætlar í
nám á höfuðborgarsvæðinu
og sér þetta sem vænlegan
kost. Keflvíkingar eru einfaldlega í allt annarri stöðu og
mjög erfitt að bera þetta saman. Hér er allt minna í sniðum
og færra fólk. Í Reykjanesbæ
einum búa fleiri en á öllum
Vestfjörðum.
En ég bendi á það að aðstæður fyrir atvinnulíf í Ísafjarðarbæ eru ágætar. Húsnæðiskostnaður er lægri en
víða annars staðar, vatnsgjöld
eru mjög hófleg, og öll þjónusta er mjög góð miðað við
stærð samfélagsins.
Svo bendi ég á að við höfum
verið að skapa atvinnu. Á vegum bæjarins eru framkvæmdir
í ár fyrir 322 milljónir samkvæmt fjárhagsáætlun. Þetta
skiptir miklu máli fyrir stóran
hóp manna.“
– En er svona framkvæmdagleði eitthvað sem bærinn getur haldið úti til langs tíma?
„Við erum náttúrlega í átaki
núna. Fyrir daga þessa átaks
var verið að framkvæma fyrir
örfáa tugi milljóna á hverju
ári. En núna erum við að
byggja skóla, leggjum áherslu
á gatnaframkvæmdir og erum
sífellt að fegra bæinn. Svo má
benda á að átaksverkefni á
vegum bæjarins hefur skilað
hingað 17 þúsund farþegum
skemmtiferðaskipa.
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Unnið að átaki til atvinnusköpunar
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar vinnur nú að því að hrinda af stað átaki í atvinnusköpun í sveitarfélaginu.
Verkefnið gengur út á að halda námskeið um stofnun og rekstur fyrirtækja og gera það aðgengilegra að
stofna fyrirtæki og afla hlutafjár. Væntanlegir samstarfsaðilar eru; Bolungarvíkurkaupstaður, Súðavíkurhreppur, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Verkalýðsfélög, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Hvetjandi, Vinnumálastofnun og Byggðastofnun. Atvinnumálanefnd telur nauðsynlegt að ráða sérstakan verkefnisstjóra til að
sinna verkefninu, leiða saman samstarfsaðila og vinna að því að skapa þau störf sem átakið muni leiða af sér.
Þá hefur verið óskað eftir stuðningi frá Byggðastofnun við að greiða verkefnisstjóranum laun.

Spurningakeppni
sveitarfélaganna

En ég tek undir með þeim
segja að hlutirnir gerist ekki
nógu hratt. Ég hefði viljað
gera þetta hraðar, og margir
kollegar mínir annars staðar á
landinu eru í sömu stöðu.
Ég veit að ég hef sagt það
áður, meðal annars í viðtölum
í BB, en okkur vantar fleira
fólk á svæðið. Það er mikið
sog frá öðrum stöðum og okkar helsti vandi er að okkur
vantar fleira gott fólk. Sjálfur
held ég að það sé betra að búa
í Ísafjarðarbæ núna en fyrir
10 eða 20 árum. Matvæli eru
ódýrari, samgöngur eru betri,
rafmagns- og hitunarkostnaður er minni og svona má lengi
telja. Búsetuskilyrði hafa
batnað”

Tók þrjá mánuði
að losna úr
stjórnarstörfum
– Nú hafa margir bæjarbúar
fullyrt að eftir að þú tókst við
formennsku í Sambandi íslenskra sveitarfélaga, hafi viðvera þín á skrifstofu minnkað
til muna og erfiðara sé að ná í
þig. Er eitthvað til í þessu?
„Þegar verið var að kjósa á
milli manna í þetta embætti
tók ég það skýrt fram við fulltrúa á sambandsþinginu að ég
væri bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar fyrst og fremst. Ég sagði að
ég myndi gefa mér þrjá mánuði til að aðlaga mig þessu
nýja starfi og losa mig út úr
öðru, en ég var í hinum og
þessum nefndum. Það hefur
verið lögð áhersla á það hjá
Ísafjarðarbæ að við eigum
fulltrúa í einhverjum áhrifastöðum á landsvísu, það hefur
verið talið mjög mikilvægt
fyrir þetta svæði. Áður en að
ég byrjaði sem bæjarstjóri var
talað um að Ísafjarðarbær
hefði ekki næg ítök. Ég var í
stjórn Jöfnunarsjóðs og varastjórn húsnæðismála þar sem
okkar hagsmunir hafa legið.
Ég held að við ættum að gleðjast yfir því að við höfum einhverja til að tala máli okkar á
landsvísu. Það er mjög mikilvægt að við eigum þar okkar
fulltrúa.
Ég hefði haldið að fólk
myndi fagna því að Ísafjarðarbær ætti fyrsta formann
Sambandsins sem kemur annars staðar frá en af höfuðborgarsvæðinu. Og auðvitað hafa
margir fagnað því, en ég held
að margir séu að rugla saman
því að vera formaður Sambandsins eða framkvæmdastjóri. Ég er bara formaður
stjórnar og sem slíkur stýri ég
fundum stjórnarinnar sem eru
haldnir einu sinni í mánuði,
og kem fram fyrir hönd Sambandsins út á við.
Það er enginn munur á mér
og öðrum bæjarstjórum hringinn í kringum landið hvað

þetta varðar. Þeir sitja í ýmsum stjórnum og ráðum, en ég
hef losað mig úr flestu slíku
eftir að ég tók við formennsku
í Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Ég held að fyrstu þrjá mánuðina eftir að ég tók við embættinu hafi viðvera mín á
skrifstofu verið eitthvað minni
en áður, en það tók einfaldlega
þann tíma að losa sig út úr
öðrum nefndarstörfum.
Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur
enga skrifstofu og er ekki daglega að sinna neinum rekstri.
Nú er það meira að segja að
aukast að fólk kemur til Ísafjarðar vilji það á annað borð
hitta mig. Þannig verður næsti
fundur Sambandsins hér á Ísafirði. Hann tekur tvo daga
vegna þess að bæði er haldinn
stjórnarfundur og sérstakur
stefnumótunarfundur stjórnar.
Á meðan gistir fólk á Hótelinu
og notar aðstöðu hér í bænum,
þannig að út frá sjónarmiði
ferðaþjónustunnar er það
mjög jákvætt.
Hvað varðar það að ná í
mig, þá hef ég alltaf gert mitt
ýtrasta til að vera aðgengilegur. Um daginn stormaði maður inn á skrifstofu og sagði:
„Loksins næ ég í þig, ég er
búinn að reyna í tvær vikur.“
Ég spurði hvort hann hefði
pantað tíma, hvort hann hefði
skilið eftir skilaboð, og hann
hafði gert hvorugt. Oft held
ég að meiningar um lélegt aðgengi séu á misskilningi
byggðar. Auðvitað geta fallið
niður skilaboð eða tölvupóstur
en ég vona að það sé í undantekningartilfellum.

Ég legg mikla áherslu á að
svara símaskilaboðum og
menn eru oft hissa á því þegar
ég hringi í þá um kvöldmatarleytið eða síðar um kvöldið,
en þá er ég bara ennþá á skrifstofunni að klára þau símaskilaboð sem liggja fyrir.“

Jóna ekki of hávær
– Annað mál sem hefur
verið mikið í umræðunni er
uppsögn Jónu Benediktsdóttur, annars aðstoðarskólastjóra
Grunnskólans á Ísafirði, og
sýnist sitt hverjum. Upphaflega kom hugmyndin um að
leggja niður stöðuna upp við
gerð fjárhagsáætlunar fyrir
síðustu jól, en síðar kom í ljós
að sparnaður við það yrði ekki
eins og fyrst var talið. Síðar
óskuðu skólastjórnendur eftir
því að uppsögnin yrði dregin
til baka og bæjarráð fól þér að
vinna í málinu.
„Það lá fyrir að sparnaðurinn myndi taka lengri tíma
en áður var talið. Það lá einnig
fyrir að þannig séð væri lítill
munur á deildarstjórastöðu og
stöðu aðstoðarskólastjóra II.
Ég ræddi við Jónu sem hafði
strax í upphafi verið boðin
staða deildarstjóra og við urðum sammála um að lítill
munur væri á þessum stöðum.
Á þeim fundi mínum (föstudaginn 17.8. Innskot: BB)
bauð ég henni stöðuna á sömu
launum og hún hafði haft sem
aðstoðarskólastjóri. En hún
hafði þá gert ýmsar áætlanir
og ákvað eftir umhugsun að
þiggja ekki stöðuna.
Ef við megum ekki gera

svona skipulagsbreytingar,
hvað megum við þá gera. Það
stendur til að ráðast í frekari
skipulagsbreytingar sem eru í
raun viðameiri en þessi.“
– Þú þvertekur fyrir það að
ástæða uppsagnarinnar hefði
verið sú að hún hefði verið
hávær og óþekk í skólamálum?
„Já, mér fannst hún aldrei
hávær í skólamálum. Auðvitað hafði hún sitt fram að færa
og hafði sínar meiningar, en
að mínu mati kom hún alltaf
með mjög góðar ábendingar.“

Okkur vantar fólk
,,Þeim sem lesa þetta finnst
ég kannski taka djúpt í árinni
þegar ég segi að okkur vanti
fleira fólk en þannig er það.
Það þarf að ráða í störfin sem
Vestfjarðanefndin lagði til.
Það vantar sérhæft fólk á ýmsa
vinnustaði í bænum. Það
verða miklar framkvæmdir
hér næstu árin í samgöngumálum, snjóflóðavörnum og
fleiru. Það er einfaldlega mikið um að vera hérna og við
verðum að horfa á það sem
gerist hérna en ekki ímynda
okkur að við getum staðið í
svipuðum umsvifum og eru á
höfuðborgarsvæðinu og nágrenni. Það er einfaldlega ekki
samanburðarhæft vegna fólksmergðarinnar þar í samanburði við okkur.
Það er mjög gott að búa
hérna í Ísafjarðarbæ, við þurfum að vera duglegri að minna
okkur á það og öll tækifærin
sem við stöndum frammi fyrir.
Nýtum þau til fulls.”
– halfdan@bb.is

Ólína Þorvarðardóttir, Halldór Smárason og Ragnhildur
Sverrisdóttir skipa lið Ísafjarðarbæjar í Spurningakeppni sveitarfélaganna sem
verður á dagskrá Sjónvarpsins
í haust. Menningarmálanefnd
Ísafjarðarbæjar fékk það hlutverk að velja í liðið, en Ríkisútvarpið lagði á það sérstaka
áherslu að í liðinu væri einn
frægur einstaklingur. Sá þyrfti
ekki að vera búsettur í sveitarfélaginu heldur var aðal skilyrðið að viðkomandi væri
skemmtilegur og að sveitarfélagið væri stolt af honum.
Ragnhildur Sverrisdóttir,
sem er blaðakona á Morgunblaðinu og dóttir Sverris Hermannssonar fyrrum þingmanns og bankastjóra, þykir
uppfylla þessi skilyrði. Ólína
er þjóðfræðingur og fyrrverandi skólameistari Menntaskólans á Ísafirði. Halldór er
nemi við MÍ og er í Gettu
betur liði skólans. „Við reyndum að velja í liðið með það í
huga að í því væri ákveðin
breidd og fólk á ólíkum aldri“,
segir Ingi Þór Ágústsson,
formaður menningarmálanefndar. Hann bætir því við
að Sjónvarpið hafi síðan haft

Ólína Þorvarðardóttir
verður á meðal keppenda
Ísafjarðarbæjar í spurningakeppni sveitarfélaganna í Sjónvarpinu.
úrslitavald varðandi hver var
valinn sem frægur meðlimur
liðsins.
Spurningakeppni sveitarfélaganna hefst 14. september
og munu stærstu sveitarfélög
landsins etja þar kappi. Um
útsláttarkeppni er að ræða og
því reynir mikið á meðlimi
keppnisliðanna að halda uppi
heiðri síns sveitarfélags.
– tinna@bb.is

Fjölbreytt dagskrá
hjá Sólstöfum í vetur
Sólstafir, systursamtök Stígamóta á Vestfjörðum, eru nú
að undirbúa haust- og vetrarstarfið og er ýmislegt í bígerð.
Má þar nefna frekari fræðslu í
Grunnskólanum á Ísafirði,
opið spjallkvöld öll þriðjudagskvöld frá kl. 20-22, hópastarf og einstaklingsviðtöl.
„Haustið og veturinn leggst
mjög vel í okkur. Það er margt
á dagskrá hjá okkur og hlökkum við mikið til að takast á
við hin ýmsu verkefni. Í sumar
höfum við tekið þó nokkur
einstaklingsviðtöl og munum
að sjálfsögðu halda því áfram.
Í fyrravetur var Sunneva
Sigurðardóttir með fræðslu í
Grunnskólanum á Ísafirði og
gekk hún vonum framar. Við
ætlum okkur að reyna að halda
áfram með þá fræðslu og
vonandi komumst við að hjá
öðrum grunnskólum hér í
kring“, segir Harpa Oddbjörnsdóttir Sólstafakona. Í
lok september fara starfskonur
á leiðbeinandanámskeið hjá
Stígamótum þar sem þær læra
að stýra sjálfshjálparhópum.
Á þriðjudagskvöldum í vetur á milli kl. 20 og 22 verður

opið hús hjá Sólstöfum þar
sem öllum er boðið að þiggja
kaffi og gott spjall um það
hvernig fullorðið fólk geti
verndað börnin. „Við setjum
ábyrgðina í hendur okkur fullorðna fólksins með að fyrirbyggja það að börnin verði
fyrir kynferðislegu ofbeldi.
Við viljum líka leggja áherslu
á að þessi spjallkvöld eru ekki
endilega ætluð til þess að ræða
um persónulega reynslu heldur almennt um forvarnir,
greiningu og viðbrögð við
kynferðislegu ofbeldi. Því
hvetjum við sérstaklega foreldra og alla þá sem vinna
með börn til að kíkja til okkar“, segir Harpa.
Þess má geta að sumarið
var viðburðaríkt hjá Sólstöfum en félagið fékk heimsókn
frá bandaríska sendiráðinu
þann 2. ágúst og þann 10. júní
var formleg opnun á Sólstafahúsinu að Túngötu 12 á Ísafirði. Sími Sólstafa er opinn
allan sólahringinn fyrir bókanir í einstaklingsviðtöl og vilja
Sólstafakonur benda á að öllum er velkomið að kíkja til
þeirra í spjall. – thelma@bb.is

FIMMTUDAGUR 6. SEPTEMBER 2007

11

VáVest hvetur til öflugs foreldrastarfs
Af því tilefni að grunnskólarnir og Menntaskólinn á Ísafirði hafa hafið vetrarstarf sitt vill Vá Vesthópurinn
hvetja foreldra til að vera virkir í foreldrasamstarfi. „Mikilvægt er að foreldrar séu tilbúnir til að taka að sér
ýmis hlutverk er lúta að slíku starfi s.s. í stjórn foreldrafélaga og bekkjarfulltrúa. Oft eru foreldrar ragir við
að gefa kost á sér í slík verkefni en hafa skal það í huga að allir foreldrar bera ábyrgðina í þessu sambandi.“
„Öflugt foreldrasamstarf eykur möguleika okkar, foreldra, á því að geta haft samráð um ýmis álitamál er
tengjast börnum og uppeldi. Ef erfiðleikar steðja að er gott að vera hluti af öflugu foreldrasamstarfi. Einn
af mikilvægum þáttum forvarnastarfs er öflugt óþvingað foreldrasamstarf,“ segir í tilkynningu frá hópnum.

Glímusýningin vakti mikla lukku meðal ferðamannanna. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Glímt fyrir skemmtiskipafarþega í Vigur
Farþegum skemmtiskipsins
Van Gogh var boðið upp á
óvenjulegt skemmtiatriði er
þeir heimsóttu eyna Vigur í
Ísafjarðardjúpi í síðustu viku.
Þegar líður á sumar og æðarfuglinn og lundinn eru flognir
frá varpstöðvum sínum með
ungana með sér, fækkar því
sem hægt er að sýna farþegum
skemmtiskipa sem fara í skoðunarferð inn í Vigur. Enn eru
farþegarnir leiddir um eyjuna,

þeir fræddir um sögu hennar
og náttúru, gamla myllan og
æðardúnsverkunin eru skoðaðar auk þess sem minnsta
pósthús á Íslandi er heimsótt.
Að göngunni um eyjuna
lokinni er sest inn í Viktoríuhús þar sem boðið er upp á
kaffi og heimabakað meðlæti.
Þegar farþegar Van Gogh
höfðu lokið göngu sinni í gær
beið þeirra óvænt skemmtiatriði fyrir utan Viktoríuhús.

Einn starfsmaður Sjóferða
Hafsteins og Kiddýjar, sem
flytja gestina í eyjuna, sýndi
íslenska glímu ásamt félaga
sínum. Þeir Stígur Berg Sophusson og Brynjólfur Örn Rúnarsson eru báðir félagar í Herði
á Ísafirði og varð því ekki
skotaskuld úr því að glíma
fyrir gestina. Stígur er glímukóngur Vestfjarða og að glímu
lokinni fræddi hann ferðamennina um uppruna glím-

unnar og sögu og þeir félagar
sýndu hin ýmsu brögð sem
notuð eru í sókn og vörn.
Ferðamennirnir létu síðan
spurningum rigna yfir þá
félaga, enda vakti sýningin
mikla athygli þeirra. Ekki var
annað að sjá en að fólkið hafi
skemmt sér konunglega og
uppskáru þeir Stígur og Brynjólfur mikið lófaklapp að sýningu lokinni.
– tinna@bb.is

Rangar upplýsingar í
merkingum fyrir ferðafólk
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur óskað eftir því
að Upplýsingamiðstöð ferðamála og Markaðsstofa Vestfjarða komi leiðréttingum á
framfæri á merkingum í upplýsingabæklingum fyrir ferðafólk, en borið hefur á því að
rangar upplýsingar komi fram
í bæklingnum Áning 2007.
Áslaug Jensdóttir, varaformaður atvinnumálanefndar,
segir að í auglýsingum og
götukorti í bæklingnum komi

fram númerarugl sem feli í
sér að auglýsingar frá Patreksfirði eru ekki rétt númeraðar
og geti það valdið miklum
misskilningi.
„Erlendir ferðamenn átta sig
ekki á þessu, það hefur að
mér vitandi ekki enn reynt á
þetta með Íslendinga, en ef
það er farið bókstaflega eftir
númerunum mæta þeir á Patreksfjörð í stað þess að mæta á
gististað á norðanverðum
Vestfjörðum, og málið kemst

jafnvel ekki upp fyrr en seint
um kvöld eða næsta dag. Í
þeim tilfellum hefur hallað á
norðanverða Vestfirði.“
Áslaug segist hafa haft samband við útgefenda bæklingsins um leið og hún varð vör
við mistökin og baðst útgefandinn afsökunar. „En það
leysti ekki vandann þar sem
dreifing á bæklingnum er góð
og hann er mikið notaður,
enda mjög þægilegur og nær
yfir flesta gististaði landsins,

og er því mjög mikilvægt að
kostnaður við auglýsingarnar
skili sér á réttu staðina.“
„Þessi mistök, sem að sögn
aðstandenda voru mannleg og
seint hægt að útrýma, verða í
dreifingu fram að útgáfu næsta
bæklings, sem verður vonandi
ekki með slíkum villum“,
segir Áslaug. Áning 2007 er
gefin út á íslensku, ensku og
þýsku í 55.000 eintökum og
er dreift ókeypis á helstu viðkomustöðum ferðamanna.

Atvinna
Samkaup hf., og Húsfélagið Neisti auglýsa eftir starfsmanni við ræstingar í Samkaup úrval og sameign húsfélagsins á 1.
hæð. Um er að ræða 50% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar gefur verslunarstjóri í versluninni eða í síma 456 5460.
Samkaup úrval Ísafirði.
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Óbeisluð fegurð frumsýnd í október

Vonast til að ný bygging rísi í vetur

Vonast er til að framkvæmdir við nýbyggingu Byggðasafns Vestfjarða geti hafist með
haustinu. Að sögn Jóns Sigurpálssonar safnvarðar hafa framkvæmdir við safnið strandað á fjármagni og biðin eftir að framkvæmdir hefjist því verið löng. Lengi hefur þótt
vera brýn þörf á að stækka og bæta aðstöðu safnsins, ekki síst ef litið er til stóraukinnar fjölgunar gesta af skemmtiferðaskipum. Í vor hvatti stjórn safnsins eigendur þess að
leggjast á eitt um að ljúka framkvæmdum hið fyrsta, í samstarfi við ríkisvaldið. Eigendur safnsins eru Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur og Bolungarvík.

Heimildarmynd um Óbeislaða fegurð, fegurðarsamkeppnina óhefðbundnu
sem haldin var í Hnífsdal um miðjan apríl, verður frumsýnd á Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðinni í Reykjavík 5. október. „Við erum búnar að klippa
myndina og síðan verður ráðist í loka myndvinnslu og hljóðvinnslu um
miðjan september“, segir Hrafnhildur Gunnarsdóttir, sem vinnur að
myndinni ásamt Tinu Naccache. Hrafnhildur vonast til þess að Tina sjái
sér fært að vera viðstödd frumsýninguna en Tina er frá Líbanon.

Kalla eftir tafarlausum
aðgerðum stjórnvalda
Í ljósi þess að aflaheimildum hefur verið úthlutað fyrir
komandi fiskveiðiár hefur
bæjarráð Bolungarvíkur ályktað um mótvægisaðgerðir vegna
niðurskurðar aflamarks í þorski.
Niðurskurður aflamarks í
þorski er rúmlega 1.100 tonn
í Bolungarvík. Í ályktuninni
segir að bæjarstjórn Bolungarvíkur hafi á undanförnum
mánuðum lagt fram og kynnt
stjórnvöldum metnaðarfullar
og framkvæmanlegar tillögur
til að mæta þessum niðurskurði. Einnig að fyrirtæki á
svæðinu hafi þurft að grípa til
aðgerða og ljóst að tugir einstaklinga hafa misst vinnuna
undanfarna mánuði.
Í ályktuninni segir: „Bæjarráð Bolungarvíkur kallar eftir
tafarlausum aðgerðum stjórnvalda. Framkomnar mótvægisaðgerðir stjórnvalda eru ekki
til þess fallnar að leysa þennan
vanda nema að litlu leyti. Bæjarráð ítrekar þann vilja sem
það hefur sýnt til þess að vinna
með stjórnvöldum í þessu
máli.“ Eftirfarandi tillögur eru
meðal þeirra hugmynda sem
bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur lagt fram og kynnt fyrir
stjórnvöldum á undanförnum
mánuðum:
Byggja sérhæfða öldrunardeild í Bolungarvík eða Ísafirði strax í haust og í tengslum
við uppbygginguna bjóða upp

á endurmenntunarnám. Þannig má tryggja fjölda starfsmanna sem nú ganga atvinnulausir starf. Tryggja að stofnanir auglýsi alltaf störf án staðsetningar. Hugsanlega mætti
beita jákvæðri mismunun –
ráða frekar þá sem vilji fara út
á land. Setja á laggirnar nýjar
stofnanir á svæðinu og flytja
aðrar þegar hægt er að koma
því við. Tryggja að störf fari
vestur eins og lagt er til í Vestfjarðaskýrslunni.
Eftirlit með óskoðuðum
ökutækjum verði flutt til sýslumannsins í Bolungarvík. Fella
niður veiðigjald þann tíma
sem skerðingin nær yfir. Ekki
bara af þorski heldur öllum
tegundum. Fella niður skuldir
sveitarfélaganna við Íbúðalánasjóð. Staða sveitarfélaganna er slæm og nauðsynlegar
viðhaldsframkvæmdir hafa
setið á hakanum. Tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga –
þarf að skera upp strax! Taka
1/3 af fjármagnstekjuskatti og
tekjuskatti lögaðila og leggja
í jöfnunarsjóð. Nota síðan
jöfnunarsjóð sem jöfnunartæki.
Með bættum fjárhag geta
sveitarfélögin farið í framkvæmdir sem lengi hafa setið
á hakanum. Þannig brúa þau
bilið á meðan grunnþjónusta
er bætt og sem aftur gerir
svæðið samkeppnishæfara.

Flytja höfuðstöðvar Ratsjárstofnunar til Bolungarvíkur og
kanna hvort stjórnstöð geti
líka flutt.
Taka upp flutningsjöfnun
strax – í formi niðurgreiddra
strandsiglinga eða landflutninga. Sjávarútvegsklasi Vestfjarða lagði til að flutningurinn
yrði niðurgreiddur um 100
milljónir á ári í 3 ár. Eftir það
væru vegir betri og flutningar
á sjó sjálfbærir. Þannig væri
möguleiki á að frystigeymslur/vöruhótel myndu rísa og
þar með væri von til þess að
togarar, sem landa flestir á
SV-horninu en sigla frá miðunum hér í kring, myndu aftur
landa í vestfirskum höfnum.
Ódýrari flutningur bætir starfsskilyrði framleiðslufyrirtækja.
Vöruverð á svæðinu lækkar.
Raforkumálum fjórðungsins verði komið í lag. Svæðið
verði hringtengt og línur frá
landsnetinu lagðar í jörð.
Núverandi ástand fælir stór
og smá fyrirtæki frá rekstri á
Vestfjörðum. Koma upp háhraðatengingu á svæðið – í
dag er hvorki hægt að flytja út
hugvit né vörur. Flutningsgeta
með neti of hæg og flutningur
með vörubílum of dýr.
Byggja upp rannsóknir á
norður-Atlantshafi. Þær stofnanir sem gegna þar lykilhlutverki eru: Háskólasetur, Náttúrustofa Vestfjarða, Matís og

Hafró. Stefna að því að Háskóli taki til starfa haustið
2008. Benda má á Tromsø í
þessu samhengi en byggðastefna Norðmanna sést þar
ljóslifandi í verki.
Lengja strax og endurbæta
flugvöllinn á Þingeyri. Þannig
mætti efla ferðaþjónustuna og
möguleika vestfirskra útgerð-

Frá höfninni í Bolungarvík.
armanna á að flytja út fisk.
Endurskoða hafnarlög. Setning þeirra voru mistök sem
koma fæstum höfnum til góða
og eru í engu samræmi við
raunverulega stöðu hafna á
landinu. Nýsköpunarþáttur
Byggðastofnunar – margfalda
möguleika Byggðasjóðs og
Impru. Frumkvöðla þarf að

virkja og það er staðreynd að
neikvæð umræða um Vestfirði
og önnur jaðarsvæði á Íslandi
hafa dregið úr löngun fjárfesta
til að fjármagna á svæðinu.
Skoða allar þær útfærslur, sem
fram hafa komið í tengslum
við skattaívilnanir, með opnum huga.
– smari@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Hátæknistörf til Vestfjarða
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.

Sagt er að fátt sé svo með öllu illt að ei boði nokkuð gott. Brotthvarf flotaliðs Bandaríkjanna frá Keflavíkurflugvelli er gott dæmi um það. Skyndilega
er bærinn á Keflavíkurflugvelli, sem áður hýsti bandaríska hermenn og
fjölskyldur þeirra, orðinn stærsti stúdentagarður Íslands. Einvern tíma
hefði það þótt saga til næsta bæjar. En í raun er hér um að ræða gott dæmi
þess að í breytingum felist tækifæri, hafi menn á annað borð kjark og framsýni til að bera að finna þau í stað þess að láta bugast af aðstæðum. Sama er
uppi á teningnum við afsal Bandaríkjanna á Ratsjárstöðvunum á Íslandi.
Komið hefur í ljós að ljósleiðarar sem lagðir voru til þess að þjóna stöðvunum fela í sér nýja möguleika.
Nú ríður á að Vestfirðingar missi ekki af lestinni og setji fram einbeittar
óskir um að fá aðgang að þessari hraðbraut nútíma tækni og finni leiðir til
þess að koma störfum á sviði hátækni á fót hér vestra svo renna megi frekari
stoðum undir samfélag sem byggir á menntuðu starfsfólki, sem vinnur
framsækin störf enn frekar en verið hefur. Margt hefur verið gert til þess að
byggja upp skólasamfélag á Ísafirði með það að sérstöku markmiði að hægt
verði að stunda háskólanám í meira mæli en hingað til hefur verið kleift.
Hluti þessarar þróunar er að sjálfsögðu að styrkja upplýsingasamgöngur
eins og kostur er. Nú er lag að sækja á ríkisvaldið sem fengið hefur umráð

yfir upplýsingahraðbraut sem áður var ætluð Ratstjárstofnun einni.
Fyrirmyndin úr Reykjanesbæ kallar beinlínis á það að sótt verði á sömu
mið, að nýta þau tæki og kosti sem urðu eftir þegar Bandaríkjastjórn ákvað
í nokkurri skyndingu að fara frá Íslandi. Hvers vegna fer bæjarstjón Ísafjarðarbæjar ekki í fræðslu- og kynnisför til bæjarstjórnar í Reykjanesbæ og lærir
af henni og því ágæta fólki ser þar stýrir og hefur undir forystu Árna
Sigfússonar séð ótal tækifæri þar sem margir sáu svartnættið eitt og héldu að
leiðin lægi niður á við? Fjórðungssamband Vestfirðinga, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf ., Menntaskólinn á Ísafirði og fjölmörg fyrirtæki í atvinnulífinu eiga verk að vinna á þessu sviði.
Það er allra hagur að stefna ótrauðir að því að vinna að sameiginlegu átaki
í þá veruna að byggja upp traust vinnuumhverfi sem kallar á starfskrafta vel
menntaðs fólks, einkum á svið tækni alls konar. Nægir að líta til Danmerkur
hvað það varðar. Ekki búa Danir við miklar náttúruauðlindir en hafa samt
sem áður byggt upp mikinn útflutning sem byggir fyrst og fremst á því að
selja þjónustu með undirstöðu sína í vel menntuðu starfsfólki fyrirtækja.
Danir hafa sótt á erlenda markaði. Það eigum við líka að gera og skapa okkur
tækifæri með aðstoð ríkisins, en frumkvæðið verður að koma frá okkur hér
heima til þess að dæmið gangi upp. Þá er að bretta upp ermarnar.
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Malarvellinum skipt úr fyrir sparkvöll
Sparkvöllur verður byggður á núverandi malarvelli á Suðureyri. Staðsetningin var samþykkt
á fundi umhverfisnefndar á dögunum samkvæmt tillögu frá Teiknistofunni Eik. Samþykkt var
að gera ráð fyrir undirbúningi að gerð sparkvallar á Suðureyri í ár eftir að Knattspyrnusamband Íslands staðfesti að sveitarfélagið gæti fengið viðbótarsparkvöll, en KSÍ stendur fyrir
sparkvallaátaki á Íslandi. Suðureyri er eini byggðakjarninn í Ísafjarðarbæ þar sem ekki er
sparkvöllur. Sparkvellir risu á Ísafirði og Þingeyri árin 2005 og 2006 og vellir hafa risið á
Flateyri og í Hnífsdal í sumar. Voru íbúar Suðureyrar orðnir heldur langeygir eftir velli.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til leigu er lítið einbýlishús á
Ísafirði. Laust strax. Aðeins
reyklausir og reglusamir leigjendur koma til greina. Upplýsingar í síma 861 4913.
Til sölu eða leigu er einbýlishús
með bílskúr í Holtahverfi á Ísafirði. Laus strax. Upplýsingar
gefa Anna í síma 898 6762 eða
Erlingur í síma 893 1693.
Til sölu er AEG þurrkari án
barka. Á sama stað fæst hilluveggur í stofu og 2ja sæta sófi.
Allt á góðu verði. Uppl. í síma
892 4814 og 456 3814.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.
Til sölu eru vel með farin 15"
nagladekk. Upplýsingar í síma
847 3058.
Til leigu er 4ra herb. íbúð að
Fjarðarstræti 59. Íbúðin er í
góðu standi. Upplýsingar í síma
456 4060 og 898 0460.
Til sölu er Toyota Corolla Touring. Seld til niðurrifs. Þokkalega
góð sumar- og vetrardekk á álfelgum fylgja. Upplýsingar í
síma 862 0937.

Rúnar Örn Rafnsson.

Fermingarfræðsla í Ísafjarðarkirkju hefst í þessari
viku og verður starfið með
hefðbundnum hætti að sögn
Magnúsar Erlingssonar sóknarprests. „Lögð er áhersla á
fræðslu og upplifun. Við byrjum á að fara í ferðalag og
gista eina nótt“, segir Magnús.
„Við höfum annað hvort
farið með rútu eða báti og
hafa þessar ferðir verið mjög
skemmtilegar.“ Auk hefðbundinna fræðslustunda fá unglingarnir að kynnast ýmsum
þáttum safnaðarstarfsins. Þeir
taka til dæmis þátt í söfnun
Hjálparstarfs kirkjunnar í nóvember.
Fermingarfræðslan endar
fyrir áramót með skemmtikvöldi um miðjan desember
en Magnús segir að dagskrá
fermingarstarfsins eftir áramót sé enn í mótun.

Spurning vikunnar
Kvíðir þú skammdeginu?
Alls svöruðu 522.
Já sögðu 131 eða 25%
Nei sögðu 391 eða 75%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Svavar Þór Guðmundsson.

Birna Lárusdóttir.

Benedikt Sigurðsson.

Fyrsta sumarvinnan mín
Á hverju sumri stíga nýir
aðilar sín fyrstu skref í atvinnulífinu þar sem skólakrakkar nota fríið til að verða
sér úti um aur. Störfin eru að
ýmsum toga, sum leiðigjörn
en önnur geta haft áhrif á
starfsferil og líf viðkomandi.
Bæjarins besta spurði nokkra
Vestfirðinga hvert þeirra fyrsta
starf hefði verið.

Í ruslinu og fluginu

Fermingarfræðsla að
hefjast

Jóhann Birkir Helgason.

Rúnar Rafnsson er rekstrarstjóri hjá Árdegi hf. sem rekur meðal annars verslanir BT
og Skífunnar en þar á undan
stýrði hann BT í Skeifunni og
BT á Ísafirði fyrstu tvö árin
frá opnun hennar. Hann vann
á sama stað og fyrsta sumarvinnan hans var til margra ára.
„Það má segja að ég hafi
verið alveg í rusli, í orðsins
fyllstu merkingu, í minni
fyrstu sumarvinnu. Þá fór ég
að vinna hjá pabba mínum á
flugvellinum á Ísafirði, en
starfið fólst aðallega í að tína
rusl á flugvallarsvæðinu. Það
að tína ruslið sjálft var nú ekkert sérstaklega skemmtilegt,
en það að vera á flugvellinum
alla daga bætti það svo sannarlega upp, enda nóg að gerast
þar, flugvélar, allskyns tæki,
og ekki síst mjög líflegt fuglalíf, sem sannarlega var spennandi fyrir gutta eins og mig.
Bráðlega hækkaði ég líka
svolítið í tign og þá fékk ég að
mála skóflurnar af moksturstækjum flugvallarins, og ýmislegt annað skemmtilegt.
Það fór líka þannig að ég
kunni svo vel við mig á flugvellinum að ég vann þar í
mörg ár með skóla, og svo í
fullu starfi eftir það. Enn þann
dag í dag verður mér alltaf
hugsað til lítils stráks sem dró
lítinn vagn, sem búið var að
negla ruslafötu á, að þvælast
um flugvallarsvæðið með
hjálm á höfði til að verjast
ágangi kríunnar. Þetta var frábær sumarvinna sem ég mun
ætíð minnast!“

Byrjaði sem
handlangari
Jóhann Birkir Helgason,
hefur í mörg horn að líta sem
bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar en hann lærði að vinna
í fyrstu sumarstarfinu sínu. Sú
vinna varð einnig áhrifavaldur
í vali hans á menntabrautinni.
„Ég fékk starf hjá afa mínum Geirmundi Júlíussyni og
bróður mínum Magnúsi Helgasyni í Trésmiðjunni Hnífsdal.
Ég var að mig minnir tíu ára
og vann sem handlangari við
að binda járn í sökkla, naglhreinsa og ýmislegt fleira. Það
sem ég man þó best eftir er
þegar ég óskaði eftir að fá frí
í vinnunni einn dag vegna veðurs, það var svo gott veður að
ég og frændi minn Rúnar Óli
vorum að laga gamlan björgunarbát sem var allur í götum
og þetta þótti upplagt veður
til að líma bæturnar á bátinn.
Þetta var annars mjög gaman, þarna lærði ég að vinna,
mér var haldið að verki allan
tímann. Ég vann frá kl. 8-12,
svo var ég svo glaður með
kaupið allavega þegar miðað
var þá sem voru í bæjarvinnunni. Þetta varð til þess að ég
fór í Iðnskólann og lærði
smíðar. Ég vann hjá Trésmiðjunni öll sumur þar til ég útskrifaðist úr Tækniskólanum
þannig að það hlýtur að hafa
verið gaman að vinna við
þetta.“

Byrjaði neðarlega
í virðingarstiga
Svavar Þór Guðmundsson
starfar sem kerfisstjóri hjá
Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ. Hann er einnig formaður Boltafélags Ísafjarðar.
Svavar segist ekki hafa mikla
ánægju af fyrstu sumarvinnunni en lærði þó af henni.
„Fyrsta sumarvinnan mín
var við kallaðist í minni sveit
Vinnuskóli. Vann ég þá hálfan

daginn við það að rölta um
Akureyrarbæ og sjá til þess
að gras væri hirt og troðið í
poka. Ekki er hægt að segja
að ég hafi haft mikla ánægju
af þessari vinnu enda var hún
hvorki fjölbreytt né krefjandi
og heldur neðarlega í virðingarstiga starfaflórunnar. Við félagarnir litum til dæmis með
takmarkalausri virðingu upp
til kollega okkar sem fengu
að gera nákvæmlega það sama
og við en var ekið á milli staða
á meðan við notuðumst við
tvo jafnfljóta.
Eitthvað lærðist nú af þessu.
Ég veit til dæmis í dag að gras
hoppar ekki hæð sína þegar
það sér hrífu og svartan ruslapoka þó að nýslegið sé. Ég
lærði líka að það borgar sig að
klæða sig eftir veðri, þó svo
að stíllinn bíði nokkurn hnekki
enda virtust regngallar þá
gerðir úr geislavirku efni.
Mest um vert var þó að finna
það út að einhver verður að
gera hlutina og um leið að
erfiðu verkin, og þau sem
manni finnst leiðinleg, klára
sig ekki sjálf, þess vegna er
best að drífa þetta af fljótt og
örugglega.“

leikskólalóðum borgarinnar
og ég var svo heppin að komast að í þeirri deild, en mun
færri fengu en vildu. Starfið
var nefnilega óvenju fjölbreytt, við fórum um alla borg,
sinntum garðyrkju, þökulögðum, plöntuðum sumarblómum og máluðum leiktæki.
Þetta var í raun áhaldahús leikskólanna og þarna störfuðu
nokkrir menn allt árið og svo
bættumst við sumarkrakkarnir
í hópinn á vorin.
Þarna vann ég í fimm sumur
og kynntist mörgu góðu fólki,
bæði köllunum og krökkunum. Núna erum við engir
krakkar lengur og störfum hér
og þar um landið og vafalaust
heiminn líka, kennarar, lögfræðingar, hjúkrunarfræðingar, flugmenn og svona mætti
lengi telja. En það er gaman
að hugsa til þess að ég er ekki
ein úr þessum hópi hér á Ísafirði í dag því Rannveig Þorvaldsdóttir, kennari við GÍ,
var meðal þeirra mörgu sem
þarna unnu og nú liggja leiðir
okkar aftur saman í starfi því
hún er varabæjarfulltrúi í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.“

Fyrsta sumarvinnan mín
Benedikt Sigurðsson er yfirþjálfari sundfélagsins Vestra
á Ísafirði og er nýkominn heim
úr í æfingaferð í Katalóníu
með hóp sundgarpa. Bæjarins
besta spurði Benedikt, sem
ætíð er þekktur sem Benni,
hvert fyrsta sumarstarfið hans
hefði verið.
„Fyrsta sumarvinnan var af
skera af netum hjá pabba og
hann sagði mér að ef hnífurinn
hætti að bíta átti ég að fara í
næsta skúr og biðja kallana
að stála en ég þorði því ekki
og skar af netum allt sumarið
með bitlausan hníf (beit ekki
á blautan skít) og það endaði
með því að ég skar mig illilega.
Síðan fór ég á net með
pabba, sennilega 13 ára, og
varð svo sjóveikur að ég lá á
gólfinu í lúkarnum og olían
frá kabísunni lak í andlitið á
mér, þá kom Óðinn Birgisson
niður í lúkarsgatið og hló svo
mikið að ég fór að skellihlæja.
Þannig fór um sjóferð þá.“

Sá um viðhald á
leikskólalóðum
Birna Lárusdóttir er forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
en hún hefur í árafjöld unnið
við pólitík. Fyrsta starfið var
þó af öðrum toga en svo
skemmtilega vill til hún starfar
enn með manneskju sem hún
starfaði með í þá daga.
„Fyrsta alvöru sumarstarfið
mitt var hjá Reykjavíkurborg,
í bæjarvinnunni svokölluðu.
Auðvitað hafði ég passað börn
og verið í Vinnuskólanum
fram að því en þarna vann
maður í fyrsta sinn allan daginn og fékk alvöru laun fyrir.
Þetta var uppúr 1980 og þá
var skipulag bæjarvinnunnar
þannig að sérstök deild innan
hennar sá um allt viðhald á

Til sölu eða leigu
Til sölu eða leigu er Silfurgata 1 á Ísafirði, 212m² verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á besta stað í miðbæ Ísafjarðar. Húsið er staðsett við Silfurtorg.
Miklir möguleikar fyrir ýmiskonar starfsemi.
Nánari upplýsingar gefnar í síma 456
3244, á www.fsv.is og eignir@fsv.is
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Vel gengur að veiða í eldi Álfsfells
Rjúkandi gangur er í eldisveiðum Álfsfells á Ísafirði. Davíð Kjartansson, annar
eigenda Álfsfells, segir að veiðarnar hafi gengið mjög vel en þær fara fram í
Aðalvík. Fyrirtækið fékk úthlutað 95 tonna eldiskvóta og er hann búinn. Að
sögn Davíðs er verið að útvega meiri kvóta. Gísli Jón Kristjánsson skipstjóri og
eigandi Öldunnar ÍS sér um veiðarnar og bátur Álfsfells, Bjargey ÍS, sér um að
flytja fiskinn í kvíarnar í Skutulsfirði. Davíð segir að í kvíunum séu núna um
það bil áttatíu tonn af þorski og er hann í kringum eitt og hálft kíló að þyngd.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Suðvestanátt og vætusamt, en
úrkomulítið austantil á landinu. Hiti 10-18 stig, hlýjast á
Austurlandi. Horfur á laugardag: Suðvestanátt og
vætusamt, en úrkomulítið austantil á landinu. Hiti 1018 stig, hlýjast á Austurlandi. Horfur á sunnudag:
Vestlæg átt og rigning eða skúrir. Kólnandi veður.

Á Ísafirði má finna fjölmörg gömul og falleg hús og á hvert
og eitt þeirra langa sögu að baki. Bæjarins besta hitti eigendur
eins þeirra og spurði þá fáeinna spurninga um húsið.

Með álfastein í kjallaranum
Lísbet Harðardóttir og Erik
Newman búa á Seljalandsveginum á Ísafirði, í húsi sem
heitir Bjarg.
– Hvenær var húsið byggt?
Lísbet: „Húsið var byggt
1922. Það var allt byggt á
sama tíma, en breytingar voru
gerðar á því í kringum 1970.“
Erik: „Einu breytingarnar
sem hafa verið gerðar á útliti
hússins eru á einum stofuglugganum. Annars er húsið í
upprunalegri mynd og allir
veggir, panillinn og fleira eru
frá því húsið var byggt.“
–Hvað hafa verið margir
eigendur að húsinu?
Lísbet: „Þrír eða fjórir með
okkur. Fólk hefur búið hér
lengi í einu, konan sem átti
það á undan okkur bjó hér í 20
ár. Það er óvenjulegt hvað hafa
búið fáir í húsinu miðað við
hvað það er gamalt. Enda er
það mjög vel farið.“
–Er þetta þá ekki eitt af þessum gömlu húsum þar sem
bjuggu 2-3 fjölskyldur í einu?
Lísbet: „Nei, hér hefur alltaf
bara búið ein fjölskylda í einu.
–Hafið þið eitthvað gert við
húsið eftir að þið fluttuð inn?
Erik: „Nei, það eina sem
við höfum gert er að mála
veggina í nokkrum herbergjum á efri hæðinni, veggfóðrað
einn vegg í stofunni og svona
ýmislegt smálegt.“
Lísbet: „Það er samt ekki
mikið sem við höfum gert,
annað en það sem flestir gera
þegar þeir flytja inn í nýtt hús.
Okkur líkar vel þessi stíll sem
er í húsinu og þurfum ekkert
að breyta neinu. Okkur finnst
þetta bara sjarmerandi eins og
það er.“
– Hvernig finnst ykkur að
búa í svona gömlu húsi?

Lísbet: „Mér finnst það
mjög fínt núna en ég var dálítið hrædd fyrstu tvo mánuðina sem við bjuggum hérna.
Ég var myrkfælin og eitthvað
óróleg. En eftir því sem mér
fannst húsið verða meira og
meira okkar eigið lagaðist það.
Það er góður andi í húsinu og
þó að álfarnir stríði manni aðeins þá er það allt í lagi.“
– Já, ég hef frétt af því að
þið séuð með álfastein í kjallaranum, er það satt?
Erik: „Já, við erum með
góðan álfastein hér í húsinu.
Þegar verið var að grafa fyrir
grunni hússins í kringum 1920
komu mennirnir sem voru að
byggja húsið niður á stórt
bjarg. Vinnuvélar þess tíma
réðu ekki við að moka steininum í burtu þannig að sprengjumaður var fenginn til að
sprengja steininn burt. Sprengjumaðurinn boraði í steininn
fyrir hleðslu og allt var tilbúið
til að sprengja. Nóttina áður
en átti að sprengja dreymdi
hann að til hans kæmi álfkona
sem bað hann að hlífa bjarginu
fyrir frekari spjöllum. Eftir
þetta þorði enginn að hreyfa
við steininum þannig að húsið
er byggt í kringum bjargið,
og dregur raunar nafn sitt af
því.“
Lísbet: „Konan sem bjó hér
á undan okkur málaði mikið
það sem hún varð vör við hér
í húsinu og þegar við keyptum
það fylgdi með því málverk
af álfkonunni sem býr hér.“
Erik: „Steininum og húsinu
fylgja ákveðnar kvaðir. Á öllum álfahátíðum, um áramót,
á þrettándanum og á Jónsmessu, þurfum við til dæmis
að kveikja á kerti sem er í
holu í steininum, holunni sem

Álfasteinninn góði.

Sælkeri vikunnar er Jón Gunnarsson á Ísafirði

Hamborgarar fyrir kúreka
Sælkeri vikunnar er Jón
Gunnarsson og býður hann
upp á hamborgara fyrir kúreka. Segja má að hamborgararnir séu holdgervingar sannrar karlmennsku, bornir fram
með chili-kryddaðri sölsu og
beikoni. Jón mælir með því
að njóta borgaranna með góðu
rauðvíni. Hann mælir sérstaklega með argentínsku Malbec
frá Mendoza, og segir að hvert
mannsbarn eigi að vita að árgangar 2002 og 2004 voru
sérstaklega góðir. Í eftirrétt er
íssamloka, sem Jón segir að
sé sérstaklega góð borin fram
með bláberjum, jarðarberjum
og karamellusósu.

Erik og Lísbet fyrir framan Bjarg.
var boruð fyrir sprengiefni á svo pottþétt við það.“
Erik: „Það er líka bara gamsínum tíma.“
Lísbet: „Mér finnst þetta an að búa í húsi sem fylgir
skemmtileg hefð og börnin einhver saga og hefð.“
–Nú kannast flestir við þetta
okkar njóta þess líka að taka
þátt í henni. Þau bera mikla hús, Bjarg, finnið þið fyrir
virðingu fyrir steininum, og því að fylgst er með húsinu?
Lísbet: „Já, að einhverju
vita að það má ekki príla upp
á hann og láta illa í kringum leyti er húsið eins og sameign
allra Ísfirðinga. Það getur
hann.“
– Hverjir eru kostir þess að verið mjög notalegt, en við
finnum líka fyrir pressu, sérbúa í svona gömlu húsi?
Lísbet: „Sumum myndi staklega hvað varðar garðinn
kannski finnast það vera gallar í kringum húsið. Það eru allir
sem mér finnst vera kostir, með skoðanir á því hvaða tré
eins og að það skuli braka í eiga að fá að standa og hver á
gólfinu. Það er allt svo per- að fella og hversu mikið við
sónulegt hérna, þó hurðirnar klippum af limgerðinu.“
Erik: „Sumir hafa góðlátséu kannski litlar og ýmislegt
lega sagt við okkur að við
skakkt og skrítið.“
Erik: „Það er ákveðin róm- megum helst ekki breyta
neinu í garðinum eða því
antík sem fylgir þessu.“
Lísbet: „Mér finnst líka hvernig húsið er á litinn og
traustvekjandi hvað húsið er svo framvegis.“
gamalt. Ég er til dæmis ekki
Lísbet: „Það er oftast skemmtibúin að vera til nema í einn legt að vita af því að fólk fylgfjórða af þeim tíma sem húsið ist með húsinu og passar upp
hefur verið til. Það er eitthvað á það með okkur.“

Argentínskir kúrekaborgarar með fersku salsa
Dugar í 6 alvöru borgara.
Borgarar:
1 kíló nautahakk
2 egg
1/2 bolli brauðmolar
1 lítill laukur
fersk steinselja, eftir smekk
salt og pipar
Setjið hakkið, eggin og
brauðmolana í skál og hnoðið
saman. Bætið salti, pipar og
ferskri steinselju út í eftir
smekk. Fínsaxið laukinn, léttsteikið hann og bætið út í
hakkið. Hnoðið hakkið í kúlur
á stærð við tennisbolta. Mótið
þá því næst í hamborgara.
Grillið á meðalháum hita og
setjið ostsneið á undir lokin,
rétt svo að osturinn bráðni.
Fersk salsa:
5 tómatar
1/2 laukur
1 rauð paprika
1 msk sítrónusafi
1 hvítlauksrif
ferskur chili eftir smekk
ferskur kóríander eftir smekk
salt og pipar
Fínsaxið allt hráefnið og
blandið því saman. Magn
chilis fer eftir smekk hvers og
eins. Almenna reglan er hinsvegar sú að því meiri nagli
sem maður er, því meiri chili
setur maður út í.
Meðlæti:

hamborgarabrauð
beikon
ostur
grænmeti eftir smekk, t.d.
kál, tómatar, gúrka, sveppir
sýrður rjómi og/eða majones
Berið sýrðan rjóma og/eða
majones á brauðið og setjið
salsa á botninn. Raðið grænmetinu á brauðið, borgarann
ofan á og svo loks steikt beikon.
Súkkulaðiköku-íssamloka
Dugar í átta samlokur
250 gr. suðusúkkulaði,
brytjað niður
90 gr. dökkt súkkulaði
(Helst 70%)
6 msk smjörlíki
1 bolli sykur
3 stór egg
1/2 teskeið vanilludropar
1 bolli hveiti
1/4 teskeið salt
rjómaís
Hitið ofninn í 190° C.
Bræðið helming suðusúkkulaðisins, allt dökka súkkulaðið
og smjörlíkið saman við vægan hita. Setjið til hliðar og
kælið í u.þ.b. fimm mínútur.
Þeytið sykurinn saman við
blönduna þangað til að hann
leysist upp, eða í um þrjár
mínútur. Hrærið eggjunum
saman við þangað til að allt er
vel blandað saman. Bætið þá
vanilludropunum, hveitinu,
saltinu og restinni af súkkulaðibitunum saman við og
hrærið.
Setjið bökunarpappír á ofnplötu og notið skeið til að setja
deigið í litlar kúlur á pappírinn. Hafið gott bil á milli og
bakið í 9-11 mínútur þangað
til endarnir eru vel bakaðir en
miðjan ennþá aðeins mjúk.
Þegar smákökurnar eru tilbúnar er hægt að setja rjómaís
á milli tveggja og útbúa þannig íssamloku.
Ég skora á samferðalang
minn og lífskúnstnerinn Hauk
Sigurðsson að vera næsti
sælkeri. Efast ég ekki um að
hann hafi hugrekki til að taka
þeirri áskorun.
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Ísafjarðarbær tekur
190 milljón króna lán
til að fjármagna nýbyggingu Grunnskólans á Ísafirði.

Keppendur í knattspyrnuleik milli höfuðborgar og landsbyggðar.

„Orðlausir yfir móttökunum“
Íslandsleikar Special olympics voru haldnir á Ísafirði
um helgina og tóku um 30
aðkomumenn og 8 heimamenn þátt í leikunum. Keppni
hófst að kvöldi föstudags þegar dregið var í lið í knattspyrnu, en degi síðar var keppt
í frjálsum íþróttum; 100 metra
hlaupi, kúluvarpi og lang-

stökki. Leikunum lauk svo
með fótboltaleik milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar og fóru leikar 6-1, höfuðborgarsvæðinu í vil. „Þetta
gekk bara mjög vel og við
vorum heppin með veður á
föstudagskvöldinu, en á laugardag var rosalega blautt“,
segir Harpa Björnsdóttir, for-

maður íþróttafélagsins Ívar og
skipuleggjandi leikanna. „Það
voru allir rosalega ánægðir,
en margir keppenda voru að
koma til Ísafjarðar í fyrsta
sinn.“
Harpa segir að móttökur
einstaklinga og fyrirtækja í
bænum hafi verið til fyrirmyndar. „Við fengum svaka-

lega góðar móttökur alls staðar þar sem við báðum um
styrki. Magnús Hauksson í
Tjöruhúsinu gaf okkur súpu á
föstudagskvöldi, Bakarinn gaf
okkur kringlur og brauð og
Vífilfell Svala og Kók. Síld &
Fiskur gaf allt kjötið í grillveisluna í Skíðaskálanum í
Tungudal. Þá keyrði Trausti í

Stjörnubílum okkur upp í
Skíðaskála og til baka, okkur
að kostnaðarlausu. Við erum
mjög þakklát fyrir þetta og
þeir keppendur sem komu
annars staðar að voru alveg
orðlausir yfir þessum móttökum“, segir Harpa Björnsdóttir
formaður Íþróttafélagsins Ívars.
– halfdan@bb.is

Vestfirsk skip fá 8,6%
af heildaraflamarki
Vestfirsk skip fá úthlutað
8,6% af heildaraflamarki íslenskra fiskiskipa. Fiskistofa
hefur sent út tilkynningu um
aflaheimildir á fiskveiðiárinu
sem hefst þann 1. september
og er aflamark og krókaaflamark íslenskra fiskiskipa
301.307 þorskígildistonn.
Vestfirsku skipin sem fá úthlutað aflamarki á grunni aflahlutdeilda við upphaf fiskveiðiársins eru 121 talsins og
er aflamark og krókaaflamark

þeirra um 25.955 þorskígildistonn. Þar af eru krókaaflamarksbátar með 7.439 þorskígildistonn.
Skuttogarinn Júlíus Geirmundsson frá Ísafirði fær úthlutað langmest, eða um 5.126
þorskígildistonnum. Næstmest fær Páll Pálsson frá
Hnífsdal, um 3.610 þorskígildistonn. Langflestir bátanna eru
í Bolungarvík, eða 24 talsins.
14 eru frá Patreksfirði, 11 frá
Tálknafirði og 11 frá Ísafirði.

Júlíus Geirmundsson ÍS-270.

Tekur tvær
milljónir
evra að láni
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að
taka lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga til að fjármagna nýbyggingu Grunnskólans á Ísafirði að
fjárhæð 2 milljónir evra
sem jafngildir um 190
milljónum íslenskra króna.
Til tryggingar láninu
standa tekjur sveitarfélagsins og verða tvær
afborgarnir greiddar árlega.
Halldóri Halldórssyni,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar hefur verið veitt
fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd
Ísafjarðarbæjar að undirrita lánssamninginn við
Lánasjóð sveitarfélaga,
sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út,
og afhenda hvers kyns
skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast
lántökunni. Í fjárhagsáætlun ársins 2007 er gert
ráð fyrir að taka langtímalán að fjárhæð 195
m.kr. sem nú er tilbúið
til útborgunar.
– thelma@bb.is

Hagnaður Sparisjóðs Vestfirðinga eykst
Hagnaður Sparisjóðs Vestfirðinga nam 822 milljónum
króna á fyrstu sex mánuðum
ársins. Það er meira en hagnaður sparisjóðsins var á öllu
síðasta ári, en þá var hagnaðurinn rétt rúmar 800 milljónir
króna. Á fyrstu sex mánuðum
síðasta árs var hagnaður SPVF
217 milljónir króna. Arðsemi
eigin fjár bankans var 84,0%
samanborið við 37,7% arð-

semi á sama tímabili á árinu
2006. Hreinar vaxtatekjur
lækka um tvær millj. kr. frá
fyrra ári og nema nú 104 millj.
kr. Hreinar rekstrartekjur
námu 1.323 millj. kr. og
hækka um 786 millj. kr. frá
fyrra ári.
Rekstrarkostnaður á tímabilinu nemur 232 millj. kr. og
hækkar um 32 millj. kr. frá
fyrra ári. Virðisrýrnun útlána

nam 101 millj. kr. og hækkar
um 19 millj. kr. frá fyrra ári.
Heildareignir námu 11.546
millj. kr. og hafa aukist um
13% frá árslokum 2006. Útlán
til viðskiptamanna námu
7.035 millj. kr. og hafa aukist
um 4% á árinu. Innlán námu
5.333 millj. kr. og jukust um
6% á tímabilinu. Eigið fé nam
3.115 millj. kr. í lok tímabilsins og eykst um 34% á tíma-

bilinu. Eiginfjárhlutfall sjóðsins í lok júní var 14,0% en
það var 12,0% í árslok 2006,
að því er segir í tilkynningu.
Þetta er í fyrsta sinn sem
árshlutauppgjör Sparisjóðsins
er byggt á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IFRS. Við
innleiðingu staðlanna hækkaði eigið fé sjóðsins um 512
millj.kr. Samanburðarfjárhæðum vegna ársins 2006

hefur verið breytt til samræmis við nýjar reikningsskilareglur. Innleiðing IFRS leiðir til
breytinga bæði á mati eigna
og skulda svo og framsetningu
á rekstrar- og efnahagsreikningi sparisjóðsins.
Rekstur Sparisjóðs Vestfirðinga hefur gengið vel fyrstu
sex mánuði ársins og er hagnaðurinn umfram áætlanir.
Sjóðurinn skilaði 822 millj.

kr. hagnaði á tímabilinu, en
umtalsverð hækkun varð á
verðbréfum sjóðsins. Sú verðlækkun sem varð á verðbréfaeign sjóðsins eftir lok reikningstímabilsins er nú að mestu
gengin til baka. Stjórnendur
sparisjóðsins gera ráð fyrir að
afkoma fyrir árið í heild verði
góð þó svo ekki sé gert ráð fyrir
sömu hækkunum á verðbréfum sjóðsins á seinni hluta ársins.

