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Pólitíkin, Póls og nýsköpun af öllu tagi
Hörður Ingólfsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri
og stjórnarformaður Póls í opnuviðtali

Leika áfram í þriðju deild
Sameinað lið BÍ og Bolungarvíkur leikur áfram í
þriðju deild á næsta ári, en
liðið sigraði Tindastól 2-1 á
Skeiðisvelli í Bolungarvík á
föstudag og tapaði því samanlagt 2-4.
BÍ/Bolungarvík stjórnaði
leiknum framan af og óðu
liðsmenn í færum, en óheppni
og klaufaskapur varð til þess
að ekkert mark kom fyrr en
þegar Tindastólsmenn skoruðu eftir hornspyrnu, þvert
gegn gangi leiksins. Var þetta
mikið áfall fyrir Vestfirðinga
og ljóst að skora þyrfti fimm
mörk til að knýja fram sigur.
Það virtist vera möguleiki
þegar heimamenn skoruðu tvö
mörk með örstuttu millibili,
en engu marki var bætt við í

fyrri hálfleik.
Í þeim síðari dró saman með
liðunum, BÍ/Bolungarvík skapaði færi og Tindastólsmenn voru
hættulegir í föstum leikatriðum.
Mörkin urðu þó ekki fleiri og því
ljóst að það verða Tindastólsmenn en ekki Vestfirðingar sem
fara upp um deild.
Ríflega 300 áhorfendur voru
á leiknum, en stjórnir BÍ og
UMFB ákváðu að rukka ekki
inn á leikinn og veita vegleg
verðlaun í hálfleik. Meðal
verðlauna má nefna málsverð
fyrir tvo á Hótel Ísafirði, 9
mánaða gullkort í íþróttamiðstöðina Árborg og utanlandsferð fyrir tvo að eigin vali, en
aðalvinninginn hlaut Bjarni
Pétur Jónsson.
– halfdan@bb.is

BÍ/Bolungarvík og Tindastóll. Fleiri myndir frá leiknum eru á bls. 5.

Aðfluttir
fleiri en
brottfluttir
Flestir fluttu í Ísafjarðarbæ af þeim sem
fluttu til Vestfjarða fyrstu
sex mánuði ársins samkvæmt nýjustu tölum
Hagstofunnar um búferlaflutninga milli landssvæða. Alls fluttust 282
einstaklingar til Vestfjarða á tímabilinu. Þar
af fluttust 125 til Ísafjarðarbæjar. 108 fluttu
frá sveitarfélaginu á sama
tíma, en alls fluttust 242
einstaklingar frá Vestfjörðum á tímabilinu.
Næstflestir fluttu til Bolungarvíkur, eða 56
manns á meðan 30 fluttu
þaðan. 38 fluttu til
Vesturbyggðar og er það
einum fleiri en flutti þaðan. 14 fluttu til Tálknafjarðar, jafn margir og
fluttu þaðan. Einn flutti
frá Kaldrananeshreppi en
níu fluttu þangað á tímabilinu og tveir fluttu frá
Bæjarhreppi á meðan
fjórir fluttu í hreppinn. Í
öðrum sveitarfélögum á
Vestfjörðum voru fleiri
sem fluttu frá sveitarfélaginu en til. Sjö fluttu
frá Reykhólahreppi en
fjórir til og 17 fluttu frá
Súðavíkurhreppi en 10
til. Þá fluttu þrír frá
Árneshreppi en einn til
og 23 fluttu frá Strandabyggð en 21 til.
– tinna@bb.is
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Dagurinn í dag

20. september 2007 –263. dagur ársins
Þennan dag árið1900 olli ofsaveður slysum og tjóni á
skipum og húsum. Meira en 30 manns fórust. Kirkjurnar
á Urðum og Upsum í Svarfaðardal fuku og brotnuðu í
spón. Þennan dag árið 1979 komu 34 flóttamenn frá
Víetnam til landsins. Þetta var stærsti hópur flóttamanna
sem hafði komið til landsins.

Hlutafé í Melrakkasetri auglýst
Frá skemmtimóti Vestra sem haldið var í sundlauginni á Flateyri haustið 2005. Mynd: Páll
Önundarson.

Vestfjarðameistaramótið í sundi haldið
í Bolungarvík
Sundlaugin í Bolungarvík
er eina laugin á norðanverðum Vestfjörðum þar sem
hægt er að halda Vestfjarðameistaramótið í sundi. Þetta
segir Benedikt Sigurðsson,
þjálfari Sundfélagsins
Vestra, en félagið heldur
mótið sem fer fram í Bolungarvík dagana 21.-23.
september.
„Við tókum ákvörðun um
það á fundi með stjórn
Sundfélagsins og foreldrum
að halda mótið utan Ísafjarðarbæjar“, segir Benedikt. „Það er fáránlegt að
ekki skuli vera hægt að
halda sundmót á Ísafirði. Ég
á von á að um 250 til 300
manns komi að mótinu,
áhorfendur og keppendur og
Sundhöll Ísafjarðar rúmar
einfaldlega ekki þennan
fjölda. Ég segi fyrir mitt
leyti að ég er að gefast upp á
þessu aðstöðuleysi og hef
ekki trú á því að það verði
byggð sundlaug hér á Ísafirði á næstunni. Ég tel
einnig að nýleg umræða um

byggingu
sundlaugar,
jafnvel á næsta ári, séu
innantóm orð sem verður
að taka með miklum fyrirvara.“
Fjórar sundlaugar eru í
Ísafjarðarbæ, þrjár innanhúss og ein útilaug.
Benedikt segir að búist sé
við um 140-150 keppendum
á aldrinum 5-24 ára á mótið.
Keppendurnir koma frá sex
félögum, þar á meðal tveimur af suðvesturhorni landsins, Breiðabliki og Grindavík. „Að auki mun sundlið
Hólmvíkinga, Hvammstanga og Vestra taka þátt og
vonandi Bolungarvík einnig. Þetta er stórviðburður og
að tvö lið komi að sunnan
með um 50-60 keppendur
er mikið gleðiefni því það
er ekki vaninn að lið utan
Vestfjarða sæki sundmót
hingað“, segir Benedikt.
„Bolvíkingar voru svo
vænir að lána okkur alla aðstöðu án endurgjalds, sundlaug, skóla og mötuneyti.“
– tinna@bb.is

Nú styttist í að Melrakkasetur Íslands verði stofnað í
Súðavík og hefur hlutafjárskráning verið auglýst. Melrakkasetrið er einkahlutafélag
um söfnun muna og sýningu
á munum er tengjast íslenska
refnum. Hlutafé félagsins er
að upphæð 2. m.kr., skiptist í
jafna hluti og er hver hlutur
að fjárhæð kr. 10.000 að
nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar.
Í Melrakkasetrinu, sem
verður til húsa í gamla Eyrardalsbænum í Súðavík, verður
aðstaða fyrir fræðimenn til að
vinna að rannsóknum á íslenska melrakkanum ásamt
aðstöðu til að fræða almenning um líf og hátterni þessarar
merku skepnu. Stefnt er að
því að opna setrið er framkvæmdum við Eyrardals-

bæinn lýkur en undanfarin ár
hefur verið unnið að endurbyggingu hans. Áætlað er að
það verði ekki seinna en 2009.
Eyrardalsbærinn
var
byggður í lok 19. aldar og var
veglegasta hús Álftafjarðar á

Gamli Eyrardalsbærinn.
þeim tíma. Það var innflutt
frá Noregi og voru það norskir
hvalfangarar sem reistu húsið.
Húsið er friðað og þykir
merkilegt fyrir margra hluta
sakir, t.d. var rekið þar bakarí
um árabil. Undanfarin þrjú ár

hefur fé verið úthlutað frá
fjárlaganefnd Alþingis til að
endurbyggja Eyrardalsbæinn,
en framkvæmdir við húsið
hófust í fyrra og náðist þá að
endurbyggja grunninn.
– tinna@bb.is

Segja fullyrðingu
Benedikts um
sundlaugar hæpna
Bæjarins besta hefur
borist athugasemd vegna
ummæla Benedikts Sigurðssonar sem birtust í frétt
á vefnum í gær varðandi
Vestfjarðameistaramótið í
sundi. Í fréttinni er haft eftir
Benedikt að sundlaugin í
Bolungarvík sé eina laugin
á norðanverðum Vestfjörðum þar sem hægt sé að halda
Vestfjarðameistaramótið,
en að mati Láru Thorarensen, forstöðumanns sundlaugarinnar á Flateyri, og
Sigurðar J. Hafberg, fyrrverandi forstöðumanns, er
þessi fullyrðing Benedikts

„mjög svo hæpin.“ Sigurður
og Lára segja að á árum
áður hafi Vestfjarðameistaramótið verið haldið til
skiptis á Flateyri, sem
heimasundlaug Vestra, í
Bolungarvík og á Tálknafirði.
„Sundlaugin á Fateyri er
engu síðri til mótahalds en
sundlaugin í Bolungarvík. Í
Sundlauginni á Flateyri
hefur Vestri haldið fjölda
móta á undanförnum árum
og látið vel af eftir því sem
við best vitum“, segja Sigurður og Lára.
– tinna@bb.is

Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði og Sparisjóður Vestfirðinga skrifuðu undir samstarfssamning sem gildir
út núverandi skólaár.

Sparisjóðurinn styrkir NMÍ
Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði og Sparisjóður Vestfirðinga hafa skrifað undir samstarfssamning
sem gildir út núverandi skólaár. Er þetta í fyrsta skipti sem
samningur er gerður milli
þessara tveggja aðila. Samningurinn felur m.a. í sér styrk

frá SPVF til NMÍ og gerist
SPVF þar að leiðandi aðalstyrktaraðili Nemendafélagsins. „Við erum mjög ánægð
með þetta samstarf SPVF og
NMÍ og væntum þess að báðir
aðilar njóti góðs af viðskiptunum. Sparisjóðurinn er stoltur af því að geta stutt við starf

nemendafélagsins sem er
mikilvægur þáttur í starfi
skólans“, segir Katrín Skúladóttir, deildarstjóri hjá SPVF
á Ísafirði.
,,Þetta er auðvitað alveg
frábært fyrir okkur. NMÍ er
rekið eingöngu á nemendafélagsgjöldum sem við fáum í

upphafi annar, og svo á styrkjum frá fyrirtækjum eins og
SPVF. Þannig að samningur
sem þessi er okkur mjög
mikilvægur í því starfi sem
framundan er í vetur“, segir í
tilkynningu frá NMÍ.
– thelma@bb.is
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„Húsnæðið framar öllum vonum“
Sjúkraþjálfun Vestfjarða hefur fengið góðar viðtökur eftir að hún
var opnuð í júní. „Þetta hefur gengið mjög vel og við erum hægt og
sígandi að stíga inn í haustið“, segir Ólafur Halldórsson sem á og
rekur sjúkraþjálfunarstöðina ásamt Steingrími Þorgeirssyni en þeir eru
báðir sjúkraþjálfarar. Auk hefðbundinnar sjúkraþjálfunar vinna
félagarnir að verkefni fyrir þjónustufyrirtækið Vinnuvernd sem
sérhæfir sig á sviði vinnu- og heilsuverndar.

Rope-yoga stöðin flytur
Rope-yoga stöðin á Ísafirði er flutt í nýtt húsnæði. Stöðin hefur verið starfrækt á
efri hæð verslunarmiðstöðvarinnar Ljónsins síðustu tvo vetur en hefur nú flutt sig í
húsnæði Sjúkraþjálfunar Vestfjarða, á efstu hæð í Íshúsfélagi Ísfirðinga þar sem
áður var Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Rope-yoga er lífsheimspeki og vellíðunar- og
þjálfunarkerfi sem sameinar öndun, hreyfingu og hugsun. Yogað er þjálfunarkerfi
hugar og líkama sem skapar orku og þrek.
– tinna@bb.is

Háskólasetur í sjálfu sér
ekki mótvægisaðgerð
Kvenfélagið Von
fær afmælisgjöf
frá bæjarstjórn
Háskólasetur Vestfjarða.
„Háskólasetur Vestfjarða er
í sjálfu sér ekki mótvægisaðgerð við þeirri stöðu sem
komin er upp í dag“, segir
Peter Weiss, forstöðumaður
Háskólasetursins. Athygli
vakti að í tilkynningu um
mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna niðurskurðar
aflaheimilda var hvergi
minnst á Háskólasetur Vestfjarða. Í klausu um menntaog rannsóknasetur á landsbyggðinni er minnst á Háskólasetur í Bolungarvík, þar
sem væntanlega er átt við
rannsókna- og fræðasetur
Háskóla Íslands í Bolungarvík.
„Ég held að stofnun háskóla
sé mjög stórt og eldfimt mál,
ekki ósvipað og olíuhreinsunarstöð. Það er oft ekki nefnt
í þessum almennu skýrslum
því það er oft betra að gera
bara sér skýrslu um málið“,
segir Peter. „Svo er annað mál
að Háskólasetur Vestfjarða er
í sjálfu sér ekki beinlínis
mótvægisaðgerð við þeirri
stöðu sem komin er upp í dag.

Setrið kemur auðvitað Vestfjörðum til góða almennt, en
ekki beinlínis þeim sem missa
vinnuna við fiskvinnslu. Það
bætir vissulega við, en á allt
öðrum stað en þörf er fyrir.“
Peter segir ályktun Fjórðungsþings Vestfjarða um
háskóla á Vestfirði styrkja
starf Háskólasetursins. Fyrir
skömmu lýstu forsvarsmenn
Háskólans á Akureyri því yfir
að skólinn taki að sér að hýsa
nýja námsleið Háskólaseturs
Vestfjarða í haf- og strandsvæðastjórnun. „Með þessari
stefnu er Háskólasetrið að
bjóða upp á staðbundið háskólanám. Með viljayfirlýsingunni milli HA og HsVest
er það úr vegi að framkvæmd
námsleiðarinnar stoppi á þeirri
röksemd að setrið sé ekki
háskóli, enda hefur verið
tryggt að innritun og útskrift
sé í lagi, hún verður á vegum
HA. Allt þetta nám verður hér
á Vestfjörðum. Þetta var besta
leiðin að mati mín og stjórnar
Háskólasetursins“, segir Peter.
„Þessi viljayfirlýsing milli

HA og HsVest gengur úr á að
eina námsleið, enn sem komið
er. Þetta verður alþjóðleg og
þverfagleg námsleið á meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun. Áætlað er að
námið hefjist á næsta ári en
undirbúningur hefur staðið frá
áramótum. Ýmislegt svipað
er í skúffunum hjá okkur sem
of snemmt er að tala um núna.
Við vildum ekki kynna áætlun
okkar um staðbundið háskólanám fyrr en viljayfirlýsing er
komin í höfn, einfaldlega
vegna þess að við vorum
hrædd um að einhver myndi
„stela“ hugmyndinni.“
Peter segir að námið verði
kennt í þriggja vikna lotum til
að auðveldara sé að fá gestakennara, annars verði stuðst
við kennara sem eru á svæðinu. „Kennarar þurfa með
þessu móti ekki endilega að
flytja hingað. Ég tel þessa
áætlun vera mjög raunsæja og
gerlega. Þetta verður hágæðanám sem hefur aðdráttarafl á
lands og heimsvísu en kennt
verður á ensku“, segir Peter.

„Hvað þýðir þetta fyrir Vestfirðinga? Jú, hingað koma um
15 námsmenn á meistarastigi.
Kannski munu flestir þeirra
snúa aftur til síns heima að
námi loknu, en ef það er bara
einn á ári sem festir hér rætur
er mikið unnið. Og því fleiri
námsleiðir, því fleiri nemendur. Eftir fimm ár verða
kannski fimm brautir, við
stefnum að því. Þetta er
hágæðanám, við bjóðum ekki
upp á grunnnám. Ég tel það
vera auðveldara að höfða til
framhaldsnema en grunnnámsnema. Grunnnámsnemar
vilja vera í meira lífi og fjöri
en við getum kannski boðið
þeim upp á. Grunnnám er í
boði í svo mörgum háskólum
og þar er samkeppnin erfiðari.
Svo má ekki gleyma því að
fólk sem hefur áhuga á þessu
námi, haf- og strandsvæðastjórnun, hefur væntanlega
áhuga á að búa hér“, segir
Peter Weiss.
– tinna@bb.is

Breytingar á úthlutunarreglum
vegna byggðakvóta endurskoðaðar
Ekki er víst að breytingar
verði á reglum bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar vegna úthlutunar byggðakvóta 2006/2007,
þar sem sýnt þykir að breytingarnar muni tefja fyrir
úthlutun kvótans. Samkvæmt
breytingu sem bæjarráð Ísafjarðarbæjar samþykkti þann
30. júlí var fellt út ákvæði í
úthlutunarreglum sveitarfélagsins vegna byggðakvóta
þar sem segir að honum skuli

skipt samkvæmt lönduðum
afla til vinnslu í viðkomandi
byggðarlagi á tímabilinu 1.
júlí 2006 til 30. júní 2007.
Í ljós hefur komið, samkvæmt upplýsingum frá lögfræðingi í sjávarútvegsráðuneyti, að ef þessi breyting eigi
að taka gildi þurfi að auglýsa
eftir umsóknum um byggðakvóta að nýju. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir að það muni

tefja úthlutun byggðakvóta
um einhverjar vikur. Í ljósi
fyrirsjáanlegra tafa og þess að
breytingin hefur ekki það
vægi við úthlutun sem ráð var
fyrir gert þegar hún var samþykkt, hefur verið lagt til að
samþykktin verði afturkölluð.
Tillagan um breytingu á
reglum Ísafjarðarbæjar var
sett fram á sínum tíma í kjölfar
ábendingar Fiskistofu. Ástæðan var sú að samkvæmt út-

hlutunarreglunum sem unnið
var eftir á síðasta ári 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 var að ljúka nægði að
aflinn væri unninn í viðkomandi sveitarfélagi.
– tinna@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar færði Kvenfélaginu
Von á Þingeyri 100.000
krónur að gjöf á dögunum í
tilefni af 100 ára afmæli
félagsins fyrr á þessu ári.
Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar, afhenti stjórn
félagsins gjöfina á Þingeyri
í síðustu viku og veitti Gunnhildur Elíasdóttir, formaður
kvenfélagsins, gjöfinni viðtöku.
Allt frá stofnun kvenfélagsins 17. febrúar 1907
hefur það verið burðarás í
dýrfirsku félagslífi og lagt
verulega af mörkum til

fjölmargra góðra mála. Má
nefna að um árabil var
félagsstarf aldraðra á Þingeyri í höndum kvenfélagskvenna.
Það er til siðs að þiggja
góðar gjafir á afmælum en
kvenfélagið kaus jafnframt
að gefa veglegar gjafir í
tilefni stórafmælisins og
færði meðal annars Grunnskólanum á Þingeyri
drykkjarvatnsbrunna að
gjöf í vor auk þess sem
Björgunarsveitinni Dýra á
Þingeyri var gert kleift að
kaupa björgunarvesti fyrir
börn.
– tinna@bb.is

Breyting á aðalskipulagi Bolungarvíkur 1980-2000
Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samþykkt tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Bolungarvíkur 1980-2000 vegna snjóflóðavarna. Tillagan var auglýst og lá fram
til kynningar á bæjarskrifstofum Bolungarvíkur 25. maí til 22. júní 2007. Athugasemdafrestur rann út 6. júlí sl. og barst ein
athugasemd. Bæjarstjórn hefur afgreitt
athugasemdina og sent þeim sem gerði
athugasemd umsögn sína. Athugasemdin gaf ekki tilefni til breytinga á tillögunni
og hefur hún verið send Skipulagsstofnun
sem gerir tillögu til umhverfisráðherra um
lokaafgreiðsu tillögunnar. Þeir sem óska
nánari upplýsinga um niðurstöðu bæjarstjórnar geta snúið sér til tæknideildar
Bolungarvíkur.
Sviðstjóri umhverfissviðs
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Þurfum að bjóða upp á meira
en falleg fjöll og djúpa dali
Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir, hótelstjóri á Ísafirði,
hefur allan sinn feril unnið
við ferðaþjónustu á einhvern
máta. Áslaug byrjaði að vinna
á hóteli árið 1967, en hóf síðar
nám við Strathclyde hótelskólann í Glasgow í Skotlandi
þaðan sem hún útskrifaðist
árið 1974. Síðan þá hefur hún
m.a. afrekað að standa að hótelrekstri og opnun upplýsingamiðstöðvar í Reykjavík,
auk þess sem hún tók viðskiptafræði í Háskóla Íslands
eftir heimkomuna frá Skotlandi samhliða hótelrekstrinum. Áslaug kom vestur til Ísafjarðar árið 1989 og hefur unnið að ferðamálum á Vestfjörðum síðan þá ásamt eiginmanni
sínum Ólafi Erni Ólafssyni.
Hún var sæmd heiðursmerki
hinnar íslensku fálkaorðu við
athöfn á Bessastöðum fyrir
störf að ferðaþjónustu landsbyggðar í júní sl.
– Hvernig kom það til að
þú tókst að þér rekstur Hótels
Ísafjarðar sem þú hefur séð
um ásamt manni þínum í nær
20 ár?
„Við réðum okkur einfaldlega í starfið og komum hingað um áramótin 1989. Við
höfðum ráðið okkur til starfsins um mitt árið áður en komumst ekki fyrr þar sem við
vorum í annarri vinnu. Okkur
hafði alltaf langað til þess að
fara út á land og reka þar fyrirtæki. Við höfðum séð um
sumarhótel Hótel Eddu bæði
á Skógum og Laugarvatni og
langaði til þess að prófa að
vera úti á landi. Við höfðum
verið með hótelrekstur í Reykjavík; Hótel Heklu sem síðar
hét Hof og þar á eftir Hótel
Lind. Síðar var hótelið selt
Rauða krossinum og Ólafur
maður minn rak það í tæp tvö
ár á eftir. En ég færði mig um
set og opnaði Upplýsingamiðstöð ferðamála í Reykjavík.
Á þeim tíma hafði ekki verið nein upplýsingamiðstöð á
Íslandi af þessu tagi. Það
höfðu verið starfræktar tímabundnar upplýsingamiðstöðvar bæði í Reykjavík og á ýmsum stöðum um landið, en
þarna árið 1987 var tekin sú
ákvörðun að opna upplýsingamiðstöð fyrir alvöru og ég
fékk það spennandi verkefni.
Þá fékk ég meiri innsýn í
ferðaþjónustuna og meiri
áhuga á ferðamálum almennt
en ég hafði haft, en upplýsingamiðstöðin sá um að afla
og miðla upplýsinga um ferðaþjónustu fyrir allt landið.
Þegar við komum svo vestur
leit ég á það sem hluta af vinnunni að taka þátt í að byggja
upp ferðaþjónustuna líka, því
það kemur enginn til Ísafjarðar eingöngu til þess að gista á

hóteli. Þeir hafa einhvern annan tilgang; vegna vinnu eða
sem ferðamenn og það þarf
að undirbúa þann jarðveg svo
að fólkið hafi ástæðu til þess
að koma og gista hjá okkur.“
– Síðan þá hefurðu verið í
ýmsum nefndum og ráðum
sem tengjast ferðaþjónustu,
ekki satt?
„Já, ég hef verið í Ferðamálasamtökum Vestfjarða frá
því að við fluttum vestur og
setið þar við stjórn. Svo hef
ég verið í ýmsum öðrum
nefndum og ráðum. Auk þess
sem ég hef haft áhuga á gæða
og fræðslumálum í greininni
svo ég hef skipt mér af ýmsu
sem tengist fræðslu og gæðamálum Um tíma var ég formaður Sambands veitinga- og
gistihúsa sem er fyrirrennari
Samtaka ferðaþjónustunnar,
en það voru samtök hótel- og
veitingamanna. Upp úr Sambandi veitinga og gistihúsa
voru svo Samtök ferðaþjónustunnar stofnuð og fyrstu árin
var ég viðriðin við þau, en
síðan hef ég meira verið í þeim
málum sem mér finnst vera
spennandi hér heima fyrir.“

Ferðamynstrið
að breytast
– Nú varstu heiðruð fyrir

framlag þitt í ferðaþjónustu
til landsbyggðarinnar, hvernig
upplifun var það?
„Jú ég fékk riddarakross
hinnar íslensku fálkaorðu sem
var mjög mikill heiður, ekki
bara fyrir mig heldur einnig
fyrir manninn minn og fjölskylduna því að ég er ekki að
þessu ein. Við Ólafur höfum
alltaf unnið saman, alveg frá
árinu 1974, og það er með
samstilltu átaki okkar sem ég
hef unnið að ferðaþjónustumálum. Þetta er líka heiður
fyrir alla í ferðaþjónustuna á
þessu svæði að fá viðurkenningu fyrir það sem við erum
að gera. Það er þó margt enn
óunnið í ferðaþjónustunni svo
það má halda vel á spöðunum.“
– Ferðaþjónustan er að
breytast ekki satt?
„Ferðamynstur fólks er að
breytast mjög mikið. Áður
fyrr fóru allir í hópferðir. Þeir
keyptu sér ferð hjá ferðaskrifstofu og fóru á áfangastað þar
sem þeir ýmist lögðust á sólarströnd, fóru saman upp í rútu
og ferðuðust saman. En þetta
er mjög mikið að breytast í
dag. Við erum öll orðin miklu
sjálfstæðari og þykir meira
spennandi að skipuleggja
ferðalögin okkar sjálf. Því
skiptir miklu að hafa upp á
eitthvað að bjóða til þess að

lokka kúnnann til okkar. Við
þurfum að geta boðið upp á
meira en falleg fjöll og djúpa
dali. Við höfum verið að reyna
að auka fjölbreytnina og
lengja dvöl ferðamannanna.
Þess vegna tókum við meðal
annars þátt í því að stofna
Ferðaskrifstofuna Vesturferðir á sínum tíma, en markmiðið var að skapa fjölbreyttari afþreyingu á svæðinu fyrir
ferðamenn. Það má nefna að
Vesturferðir bjóða upp á bátsferðir í Vigur og til Hesteyrar
og boðið er upp lengri og
styttri gönguferðir á Hornstrandir. Nauðsynlegt er að
sýna ferðamönnum hvers
vegna þeir ættu að koma til
Vestfjarða og við þurfum einfaldlega að vera betri en aðrir
staðir á landinu og það þarf að
vera eftirsóknarvert að koma
hingað vestur, því hingað
koma alltof fáir ferðamenn,
bæði af erlendum og íslenskum toga.
Sumarvertíðin er líka alltof
stutt og því höfum við reynt
að lengja hana með ýmsum
ráðum. Við höfum reynt að
bjóða upp á fundi og ráðstefnur og hvataferðir fyrir fyrirtæki en það hefur ekki gengið
eins vel og við vonuðum. Svo
eru það náttúrulega skíðin, en
það hefur ekki verið á vísan
að róa með þau. Fossavatns-

gangan fer sívaxandi og svo
er það rokkhátíðin Aldrei fór
ég suður sem hefur gert Skíðavikuna mun stærri en hún var.
Veturnætur eru í október og
allt þetta er viðleitni í að lengja
ferðamannatímabilið og gera
það áhugavert að koma vestur.
En betur má ef duga skal.
Flestir gististaðir og önnur
þjónusta hér vestra eru ekki
þéttbókaðir nema nokkrar vikur á ári og meira þarf til svo
fólk geti lifað af þessu allan
ársins hring.“

Skemmtiferðaskipin
eru mikil búbót
„Við í ferðaþjónustunni lítum vonaraugum til Markaðskrifstofunnar sem hefur
starfað Vestfjörðum í tæp tvö
ár. Vonast er til að hún geti
samræmt og ýtt fólki áfram í
að vinna að góðum verkefnum. Markaðssetning er dýr og
flókin og því nauðsynlegt að
vinna sameiginlega að markaðssetningu og kynningu á
svæðinu.
Þetta er eilífðarvinna og
mesta vinnan er á veturna, því
að á sumrin erum við bara í
því að taka á móti fólki og
þjóna og taka á móti afrakstri
markaðssetningarinnar. Auðvitað hjálpar gott veður til en
maður þarf að vinna að því að

koma sér á framfæri og selja
ferðaskrifstofum ferðir hingað
og allt sem þessu tilheyrir.
Þegar gestirnir eru að koma
um hásumarið erum við strax
byrjuð að huga að næsta
sumri.
Ég held að aukning á komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar megi meðal annars
rekja til þess að Vesturferðir
er skrifstofa hér á svæðinu
sem skipuleggur ferðir á
svæðinu. Með tilkomu skrifstofunnar varð mögulegt að
skipuleggja og taka á móti
svona mörgum gestum sem
raun ber vitni. Ísafjörður er
einn af fáum stöðum á landinu,
fyrir utan Reykjavík, sem er
að sjá sjálfur um þjónustu við
skemmtiferðaskipin. Á flestum öðrum stöðum koma
ferðaskrifstofurnar að sunnan,
með rúturnar og leiðsögumennina, og búa til ferðirnar.
Þeir einu sem fá eitthvað í
aðra hönd á þessum stöðum
eru hafnirnar en allt hitt kemur
að sunnan. Þannig að það er
mikil búbót fyrir alla sem
koma nálægt þessari þjónustu
hér að fá skemmtiferðaskipin
og það er engan veginn sjálfsagt að skipin hafi viðkomu á
Ísafirði. Það eru mjög margar
hafnir sem líta til þess að fá
skip til sín. Við þurfum því að
standa okkur í því að taka vel
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á móti þeim.
Ferðin í Vigur er perlan í
Djúpinu eins og hún er kölluð
og hefur verið sérstaklega vinsæl í góða veðrinu í sumar.
Síðan eru gönguferðirnar á
Hornstrandir vinsælar auk
þess sem Vesturferðir taka að
sér að skipuleggja ferðir fyrir
ýmsa hópa s.s. gönguhópa, útskriftarhópa, eldri borgara og
ýmsa sem eru að koma á fundi
eða ráðstefnur. Það er mörgum mikill léttir að hafa einhvern einn staðkunnugan til
þess að skipuleggja slíkar
ferðir í staðinn fyrir að þurfa
hringja út um borg og bí.“
– Nú finnst manni sem íbúa
á Vestfjörðum að svæðið sé
kjörið fyrir blómstrandi ferðamennsku, af hverju er ekki
svo?
„Ferðamennskan er blómstrandi hér en hún þyrfti að
vera meiri. Þessar löngu vegalengdir spila stóru rullu í þessu
máli. Með breyttu ferðamynstri fólks er það ekki að
taka eitt langt frí eins og áður
sem var skipulagt nokkur ár
fram í tímann, nú fer fólk í
fleiri og styttri ferðalög. Það
þýðir að ferðafólk fer kannski
í stutta vetrarferð og svo í
tveggja vikna sumarfrí sem
gerir það að verkum að fólk
hefur ekki tíma til þess að
vera lengi á leiðinni á áfangastað. Þó að vegirnir hafi batnað þá hafa vegalengdirnar ekki
styst að neinu ráði. Algengt er
að ferðamenn fari hringinn á
þjóðvegi 1 á einni viku eða
jafnvel að þeir gisti allan tímann í Reykjavík og fari þaðan
í stuttar dagsferðir.
Einnig þarf að bæta ímynd
svæðisins. Að það sé eitthvað
spennandi hér að sjá en ekki
bara eymd og volæði. Við
þurfum meira en fallega náttúru. Þeir sem koma eru allir
mjög ánægðir með ferðalagið
en það tekur tíma að fara út af
hringveginum og fara Vestfirðina og því þarf að sannfæra
fólk um að það sé þess virði
að koma. Svo er þekking
þeirra sem eru að selja Íslandsferðir ónæg þegar kemur að
Vestfjörðum, þeir þekkja ekki
svæðið og geta þar af leiðandi
ekki selt það eins vel og ella.“

Kröfur ferðamannsins aukast æ meir
– Nú hefur þú nánast allan
þinn feril unnið með manninum þínum, hvernig hefur það
gengið?
„Það hefur gengið vel, maður væri ekki í því annars“,
segir Áslaug með kímið bros
á vör. „Jú við höfum alltaf
unnið saman og höfum passað
okkur á því að hafa góða
verkaskiptingu. Hann sér um
sitt og ég sé um mitt. Svo
leysum við þau vandamál sem
koma upp saman og tökum
stórar ákvarðanir í sameiningu, en þessi daglegu verk
eru í föstum skorðum. En það
hefur skapað vandamál þegar
við viljum fara saman í frí því
þá erum við bæði í burtu, sem
er nú kannski stærsti gallinn
við þetta. Við vorum eitt til
tvö ár á sitt hvorum vinnu-

staðnum eins og fram hefur
komið og fannst mjög spennandi að fara aftur að vinna
saman, og við sjáum ekkert
eftir því.“
– Nú er hvorugt ykkar að
vestan, var það alltaf ætlunin
að setjast að á Ísafirði?
„Okkur fannst mjög spennandi að koma til Ísafjarðar, en
nei ætlunin var ekki að vera
svona lengi. Við ætluðum í
fyrstu bara að vera hér í tvö ár
en þau eru greinilega ekki liðin. Það er mjög gott að vera á
Ísafirði og krökkunum okkar
líður vel hér. Þau hafa líka
tekið þátt í þessu öllu með
okkur, sérstaklega þau tvö
yngri, en Gylfi hefur mikið
verið í leiðsögn og hjá Vesturferðum og hefur undanfarin
misseri verið framkvæmdastjóri þar og Kristín sem hefur
aðallega starfað á hótelinu í
sumarfríum. Geir Oddur elsta
barnið okkar er hins vegar í
starfandi í Reykjavík. Þetta er
orðinn okkar vettvangur. Hér
getum við tekið þátt í að móta
meira stefnuna í ferðamálum
þar sem við erum bæði í
ferðaþjónustunni og hótelrekstrinum. Ég er ekkert viss
um að ég hefði ílengst hér
bara við það að reka rúmlega
30 herbergja gistingu þar sem
það verður ósköp mikil rútína
til lengdar. En hér eru alltaf
nýir og spennandi hlutir að
gerast svo maður hefur þurft
að spreyta sig reglulega á einhverju nýju.“
– Hvað er svo framundan?
„Við munum reyna auka
ferðamennskuna enn frekar.
Hótelið hefur nú nýlega fest
kaup á Gamla gistihúsinu, sem
er lítið og skemmtilegt gistihús á Ísafirði. Síðan eru alltaf
einhver spennandi verkefni
hjá Vesturferðum. Svo fylgir
það hótelrekstrinum að maður
þarf alltaf að vera á tánum og
bæta þjónustuna og standa við
það sem maður lofar. Kröfurnar aukast meir og meir og
ferðafólk vill betri hótel og
meiri þjónustu, og til þess að
standast samkeppnina verðum
við að fylgja með.“
– Nú með tilkomu gistiheimilisins hafið þið allar sortir af gistiplássum ásamt sumarhóteli Eddu sem þið rekið í
Menntaskólanum, ekki satt?
„Jú, ég held að það hafi
verið mjög gott að fá þessa
viðbót á Ísafjörð á sínum tíma
því að það jók fjölbreytnina í
gistingunni á staðnum. Það
var eitt annað gistiheimili á
staðnum sem nú er hætt að
mestu svo að Gamla gistihúsið
víkkar sviðið og það er greinilega þörf fyrir allar tegundir
af gistingu. Bæði innlendir og
erlendir ferðamenn eru tilbúnir að kaupa sér dýrari gistingu
með meiri þjónustu og alveg
eins eru margir sem vilja
kaupa allra ódýrari gistinguna
eins og svefnpokapláss. Svo
má ekki gleyma tjaldsvæðunum sem eru enn annar kostur
fyrir ferðamenn. Svo að á Ísafirði getur fólk valið hvers
konar gistingu það kýs sér“,
segir Áslaug ferðafrömuður
og hótelstjóri á Ísafirði.
– thelma@bb.is

5

Myndir frá leik BÍ/Bolungarvík og Tindastóls

6

FIMMTUDAGUR 20. SEPTEMBER 2007

Vetrarstarf Vestfjarða-akademíunnar að hefjast
Vetrarstarf Vestfjarða-akademíunnar er að hefjast á ný og framundan er aðalfundur félagins sem
haldinn verður í Háskólasetri Vestfjarða kl. 12 þann 1. október. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa er
ætlunin að fjalla um framtíðarhorfur og þróun í þekkingarsamfélagi og háskólastarfi á Vestfjörðum, m.a.
í ljósi nýlegrar samþykktar Fjórðungssambands Vestfirðinga um stofnun háskóla á Vestfjörðum.
Sameiginleg fyrirlestraröð Vestfjarða-akademíunnar og Háskólaseturs Vestfjarða er nú að hefja göngu
sína líkt og undanfarin tvö ár.

Ritstjórnargrein

Tvískinnungur
Bæjarstjórn Vesturbyggðar hefur tekið af skarið og vill
leyfa byggingu olíuhreinsistöðvar í landi Hvestu í Arnarfirði.
Viljayfirlýsing um landakaup þar undir hreinsistöð liggur
fyrir. Að auki mun Fjórðungssamband Vestfirðinga vera að
skoða hugsanlega staðsetningu í landi Sanda og Hóla í
Dýrafirði.
Vestfirðingar lýstu því yfir á sínum tíma að þeir tækju
ekki þátt í kapphlaupinu um álver. Markmiðið væri að Vestfirðir yrðu grænt svæði, hugsanlega eini hluti landsins. Allt
var þetta ályktað með góðum hug og af mikilli bjartsýni á að
hér væri hægt að byggja upp öflugt samfélag, grundvallað á
vistvænum iðnaði, menntun og þjónustu.
,,Við höfum tapað 20% íbúa á síðustu 10 árum og getum
búist við enn frekari skerðingu í kjölfar niðurskurðar þorskkvóta,“ segir Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri Vesturbyggðar,
og bætir við að ,,Vestfirðingar lifi ekki á því einu saman að
horfa á falleg fjöll.“
Sinnaskipti Vestfirðinga hafa víða fallið í grýttan jarðveg.
Þannig fullyrðir formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands
að olíuhreinsistöðin standist engin lög; umhverfisráðherra
segir stöðina ekki rúmast innan heimilda Kyoto-bókunar og
iðnaðarráðherra er lítt hrifinn, a.m.k. ekki jafn upprifinn og
hann er af olíuleit í íslenskri lögsögu, vongóður um árangur.
Hver á að hreinsa þá olíu, ef hún finnst, hefur hann ekki látið
uppi. Kannski einhver þjóð, sem betur er treystandi til að
tryggja lágmarks mengun frá stöðinni en Íslendingum, eða
hvað? Óneitanlega gætir tvískinnungs í því að vilja vinna
olíu úr iðrum jarðar en vilja svo hvergi koma nálægt vinnslu
hennar í afurðir, sem við þurfum á að halda og notum trúlega
í meira lagi en margar aðrar þjóðir, miðað við mannfjölda.
Greinilegt er á umræðunni um stóriðju á Íslandi að það er
ekki sama hvar henni er ætlaður staður. Fátt virðist því til
fyrirstöðu að álver spretti upp hist og her í (væntanlegum)
úthverfum höfuðborgarinnar, til hvorrar handar sem litið er.
Þegar að Vestfirðingum kemur hafa menn allt á hornum sér.
Vestfirðingar eiga áfram að vera grænir (og friðlýstir!) tilbúnir að taka á móti hluta þeirra milljón ferðalanga sem
menn vænta að leggi einhvern tíma leið sína til landsins og
sem jafn mikil mengun hlýst af, við að koma þeim hingað,
eins og olíuhreinsistöðinni.
Vestfirðir og Norðvesturland eru einu landshlutarnir sem
eru í mínus í hagvexti. Halda menn að Austfirðir væru í
þeirri stöðu sem þeir eru í dag ef álverið á Reyðarfirði og
Kárahnjúkavirkjun hefðu ekki komið til sögunnar? Með
öfgakenndri, tilfinningaríkri fyrir fram mótaðri afstöðu fæst
aldrei vitræn niðurstaða í olíustöðvarmálið. Meðan Vestfirðingum býðst ekkert annað er erfitt að leggjast gegn þeim
fjölda starfa sem olíuhreinsistöðin hefur í för með sér.
Þetta mál verður að gaumgæfa áður en endanleg ákvörðun
verður tekin.
s.h.

Á þessum degi fyrir 22 árum

Seldi 60 skipavogir
Póllinn hf. á Ísafirði hefur selt yfir 60 skipavogir á sjávarútvegssýningunni í Vigo á Spáni, að verðmæti 15-20 milljónir
kr. að sögn Birgis Úlfssonar, sölustjóra hjá Pólnum á Reykjavíkursvæðinu. Þessi nýjung Pólsins hefur vakið mikla athygli
eins og sést á þessu, en sýningin á Spáni hefur aðeins staðið
yfir í þrjá daga. Skipavogin var hönnuð frá grunni af starfsmönnum Pólsins og stóð hönnunarvinnan heilt ár. Vogin vegur með allt að 10 gramma nákvæmni um borð í skipunum
sama hvað á gengur, en það hefur verið eitt af vandamálum við
vinnslu sjávarafla um borð í skipunum að vogirnar hafa ekki
unnið rétt í veltingi og titringi. Fyrsta skipavogin frá Pólnum
fór í togarann Sólrúnu frá Bolungarvík og stóðst vogin fullkomlega þær kröfur sem til hennar voru gerðar. Er talið að þessi
vog geti haft miklar breytingar í för með sér fyrir útgerð verksmiðjuskipa, þar sem búist er við að þær hafi í för með sér 510% tekjuauka fyrir útgerðina.

Tillögur bæjarfulltrúa
Í-listans í atvinnumálum
Bæjarfulltrúar Í-listans í
Ísafjarðarbæ og fulltrúar Ílistans í nefndum bæjarins
leggja áherslur á eftirfarandi
tillögur til uppbyggingar
atvinnulíf í bæjarfélaginu.
Eftirfarandi tillögur hafa verið
settar fram í viðræðum við
þingmenn og ráðherra og fylgt
eftir í nefndum og ráðum
Ísafjarðarbæjar á undanförnum vikum. Aðgerðaplan 2007
lýsir nauðsynlegum aðgerðum til að endurreisa atvinnulíf
byggðarlagsins. Þar eru vörður sem leitt geta samfélagið á
beinni og breiðari vegi, verði
eftir þeim farið.

Sjávarútvegur
1. Sérstakur byggðakvóti.
Til að koma upp fiskvinnslu
á Flateyri á ný þarf að grípa til
sértækra aðgerða, líkt og gert
var á Þingeyri fyrir nokkrum
árum. Byggðastofnun (eða
ráðuneyti) tryggir veiðiheimildir, 4-500 tonn, til fimm ára
gegn því að fyrirtæki komi
með jafn mikið magn á móti
og að aflinn verði allur unninn
á Flateyri.
Markmið: Að skapa fiskvinnslufólki atvinnu strax, og
koma þannig í veg fyrir
fjöldaflótta úr byggðarlaginu.
2. Stofnun almenningshlutafélags til kaupa á kvóta.
Bæjarráð og bæjarstjórn
samþykkti í maí „... að Ísafjarðarbær ásamt einstaklingum, félagasamtökum og
fyrirtækjum í sveitarfélaginu
gangist fyrir stofnun almenningshlutafélags, sem hafi þann
tilgang að kaupa veiðiheimildir og tryggja fullvinnslu
sjávarafurða í sveitarfélaginu.
Bæjarstjórn fól atvinnumálanefnd að vinna að málinu.
3. Frekari uppbygging
þorskeldis og kræklingaeldis
í fjörðum vestra.
Þorskeldi er nú þegar vaxandi í Ísafjarðardjúpi og víðar
á Vestfjörðum.
Efla þarf samstarf ríkisstofnana, fjárfestingasjóða og

fyrirtækja á þessu sviði.
4. Áframhaldandi rekstur
rækjuverksmiðju.
Rækjuverksmiðjan Miðfell
er best búna verksmiðja landsins, með mikil verðmæti í
tæknibúnaði, vinnslu og
pökkun. Á staðnum er mikil
þekking til staðar í rækjuvinnslu. Allt þetta gæti glatast
á stuttum tíma.
5. Raunhæfar bætur til
sveitarfélaga sem hlutfallslega missa mestan þorskkvóta.
- Taka rækjuveiðar út úr
kvótakerfinu, og fleiri fisktegundir.
- Leyfa handfæraveiðar að
sumrinu á ákveðnum stöðum
kringum landið.
- Styrkja atvinnuþróunarsjóði
á þeim landssvæðum sem
verst verða úti.

Almennar aðgerðir
til stuðnings byggð
og atvinnulífi
1. Flutningsjöfnun.
2. Strandsiglingar. Raunhæf athugun og tillögur um
styrki til strandsiglinga.
3. Endurgreiðsla námslána
falli niður á skilgreindum
vaxtarsvæðum.
4. Háhraðatenging kringum Vestfirði.
5. Sveitarfélögin fái hlutdeild í fjármagnstekjuskatti.
6. Auðlindagjald renni til
sveitarfélaga.

Uppbygging
opinberrar þjónustu
1. Háskóli Vestfjarða verði
stofnaður árið 2008.
Í fyrstu með alhliða frumgreinar og grunnháskólanám
á hug- og raunvísindasviði (að
BA og BS prófi til að byrja
með) en fengi með tímanum
(5-10 ár) að þróast yfir á sérsvið og framhaldsrannsóknir.
Mætti hugsa sér uppbyggingu
náms í sama anda og nú er

verið að hleypa af stokkum í
Keili, þar sem áhersla yrði
lögð á hinn breiða grunn til að
byrja með sem nýtist nemendum í námi við aðra skóla á
síðari stigum. Stuðst yrði við
þá reynslu sem þegar er fengin
af háskólafjarkennslu á háskólastigi hjá Stofnun fræðasetra HÍ og í Háskólasetri.
Rannsóknir og kennsla gætu
tekið mið af:
Umhverfis og vistfræðirannsóknum t.d. á dýralífi,
gróðri, sjávarbúskap, hafstraumum, loftslagi, veðri og
snjóalögum.
Fiskeldis- og veiðafærarannsóknum.
Menningar- og félagsrannsóknum í tengslum við sögu
svæðisins og búskaparskilyrði
fyrr og nú (hvalveiðisaga
Baska, Spánverjavíg, galdrabrennur, vestfirsku skáldin,
Vestfirðingasögur, o.fl.)
Þá mætti hugsa sér sérstaka
tækni- eða verkmenntadeild
innan háskólans í samstarfi
við fyrirtæki hér á staðnum.
2. Störf án staðsetningar strax verði byrjað að nýta
Störf án staðsetningar með
Vestfirði sem sýnidæmi.
3. Lýðháskóli / háskóli /
rannsóknasetur / meðferðarheimili ... á Núpi í Dýrafirði.
4. Hjúkrunarheimili á Ísafirði - brýn nauðsyn fyrir 2030 rými.
5. Orkufyrirtæki á Vestfjörðum. Orkubú Vestfjarða
eflt með stækkun starfssvæðis
og hitavatnsöflun.
6. Hafrannsóknarstofnun
og/eða Landhelgisgæslan
flytji útgerð skipa til Ísafjarðar
7. Þjóðskjalasafn flytji hluta
starfsemi sinnar til Vestfjarða.
Athuga sérstaklega skráningu
öryggismálasafns og kaldastríðsskjala auk annarra
verkefna.

Nýsköpun og
nýiðnaður

1. Miðstöð gagnahýsingar
á Ísafirði. Skýrsla liggur fyrir
í Iðnaðarráðuneyti.
Vestfirðir eru utan jarðskjálfta- og eldgosasvæðis.
2. Rannsóknarmiðstöð fyrir
jarðkerfisfræði á norðurhveli
/ Háskóli hafsins. Mælingaog fræðasetur lofts og lagar í
tengslum við Háskóla Vestfjarða.
3. Vatnsútflutningur frá
Ísafirði.
4. Bjórverksmiðja á Ísafirði.
5. Þjónustumiðstöð fyrir
Austur-Grænland.
Aðgerðir til lengri tíma sem
tryggja og efla byggð á Vestfjörðum.
Veiðiheimildir tryggðar í
héraði, með byggðatengingum, sjálfstæðri úthlutun
sveitarfélaga eða lágmarksveiðirétti strandbyggða eftir
ákveðnum reglum. Breyta
reglum um byggðakvóta.
Opnun kvótakerfisins með
því að taka út tegundir svo
sem rækju, ýsu og steinbít,
þar sem náttúrulegar aðstæðu
og efnahagsleg rök stýra
sókninni fremur en ekki
kvótaúthlutun.
Samgöngubætur. Tenging
Ísafjarðarsýslu og Barðastrandarsýslu í eitt atvinnusvæði og klárar samgöngur
við aðra landshluta.
Rannsóknir á möguleikum
til nýtingar sjávarfalla og
sjávarstrauma til orkuframleiðslu.
Stækkun Þingeyrarflugvallar svo nota megi hann til útflutnings á fiski.
Lagt fram í viðræðum við
ráðherra og þingmenn í júlí
og ágúst 2007.
Bæjarfulltrúar Í-listans í
Ísafjarðarbæ:
Sigurður Pétursson,
Magnús Reynir Guðmundsson,
Arna Lára Jónsdóttir,
Jóna Benediktsdóttir.

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
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Hrólfur Einarsson aflahæstur í ýsu
Hrólfur Einarsson frá Bolungarvík var með mestan ýsuafla krókaaflamarksbáta á nýliðnu fiskveiðiári með 479 tonn. Næstur
kom bróðurbátur hans Guðmundur Einarsson frá Bolungarvík með 462 tonn, Sirrý frá Bolungarvík var með þriðja mesta aflann
eða 439 og Gestur Kristinsson frá Suðureyri var fjórði aflahæsti krókaaflamarksbáturinn í ýsu með 402 tonn. Sirrý var einnig
með þriðja mesta þorskaflann eða 682 tonn. Þá gerðu vestfirsku krókaaflamarksbátarnir það afar gott í steinbít en Selma Dröfn
frá Patreksfirði var annar hæsti báturinn í steinbítsafla með 300 tonn, Guðmundur Einarsson var þriðji með 271 tonn, Hrólfur
Einarsson fjórði með 251 tonn og Sirrý fimmti með 210 tonn. Þetta kom fram á vef Landssambands smábátaeigenda.
– thelma@bb.is

Aðgerðir til að koma í veg fyrir
atvinnuleysi og fólksfækkun
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur lagt fram aðgerðaráætlun í atvinnumálum sveitarfélagsins í tengslum við kynntar
mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar. Bæjarstjórn telur að
þrátt fyrir að í mótvægisaðgerðunum sé að finna ýmislegt jákvætt vanti talsvert upp
á að stjórnvöld komi af krafti
og þunga til móts við fyrirtækin, sveitarfélögin og einstaklingana sem harðast verða
úti vegna niðurskurðar aflamarks í þorski. Meðal aðgerða
sem Bolvíkingar vilja að ráðist
verði í nú þegar er undirbúningur byggingar öldrunardeildar í Bolungarvík, úttekt
á atvinnuástandi og menntunarþörf í Bolungarvík og
uppbygging á íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum í
sveitarfélaginu. Ljóst er að
stærstur hluti fjármagns til
framkvæmda verður að koma
úr ríkissjóði, en með því að
ráðast í aðgerðirnar sem finna
má í áætluninni telur bæjarstjórn Bolungarvíkur að koma
megi í veg fyrir atvinnuleysi
og fólksfækkun.
Svohljóðandi ályktun var
samþykkt samhljóma á bæjarstjórnarfundi: „Sá mikli vandi
sem sjávarbyggðir um landið
standa frammi fyrir í kjölfar
niðurskurðar á aflaheimildum
í þorski um þriðjung er gríðarlegur. Raunverulegar afleiðingar eru víða aðeins komnar
fram að litlu leyti, en munu
koma fram af fullum þunga á
árinu 2008. Hins vegar er rétt
að benda á að áhrifa niðurskurðarins gætir nú þegar í
Bolungarvík þar sem að undanförnu hafa tæplega 60
starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækja misst vinnuna. Það er
þungt högg fyrir lítið bæjarfélag og jafngildir rúmlega
10% vinnufærra manna í
bæjarfélaginu.
Þrátt fyrir að í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar
sé að finna ýmislegt jákvætt
vantar talsvert upp á að stjórnvöld komi af krafti og þunga
til móts við fyrirtækin, sveitarfélögin og einstaklingana sem
harðast verða úti vegna niðurskurðar aflamarks í þorski.
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
fagnar því sérstaklega að 20
milljónum skuli varið í uppbyggingu fræðaseturs Háskóla Íslands í Bolungarvík.

Rétt er að taka fram að
mótvægisaðgerðirnar eiga
þjóðhagslega fullkomlega rétt
á sér og ber ekki að líta á þær
sem styrk heldur sem fjárfestingu í uppbyggingu og innviðum landsins.
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
leggur fram aðgerðaráætlun í
atvinnumálum sveitarfélagsins í tengslum við kynntar
mótvægisaðgerðir ríkisstjórnar Íslands. Ráðist verður nú
þegar í þessar aðgerðir enda
ríma þær við mótvægisaðgerðir stjórnvalda og þá alvarlegu stöðu sem uppi er í
atvinnumálum sveitarfélagsins. Það er ljóst að stærstur
hluti fjármagns til framkvæmda verður að koma úr
ríkissjóði. Með því að ráðast í
þessar aðgerðir telur bæjarstjórn Bolungarvíkur að koma
megi í veg fyrir atvinnuleysi
og fólksfækkun.

Aðgerðaáætlun:
Byggð verði öldrunardeild
í Bolungarvík. Hafist verði
handa við undirbúning að
byggingu hennar strax í haust.
Samið verði við Fræðslumiðstöð Vestfjarða um að
hefja nú þegar undirbúning
að starfstengdu námi þar sem
námsmenn verði á launum við
að mennta sig til starfa við
öldrunardeildina. Verkefnið
mun skapa fjölda einstaklinga
störf – ekki síst kvenna sem
m.a. hafa misst vinnu í fiskvinnslu.
Ráðist verði í endurbætur á
félagsheimili Bolungarvíkur
nú þegar í samræmi við framlagðar teikningar. Sveitarfélagið stendur straum af hluta
kostnaðar auk þess sem óskað
verður eftir því að opinberir
aðilar komi að fjármögnun
auk einkaaðila.
Hafin verði uppbygging á
íþróttamannvirkjum
og
íþróttasvæðum í sveitarfélaginu þannig að hægt verði að
sækja um að halda Unglingalandsmót Íslands sumarið
2010. Starfshópur hefur þegar
hafið störf og mun skila
skýrslu innan tíðar.
Við fjárhagsáætlunargerð
2008 verði horft til flýtingar
framkvæmda í sveitarfélaginu. Horft verður sérstaklega
til viðhalds gatna, gangstétta
og lagna í sveitarfélaginu. Auk

Bolungarvík.
þess verði fegrunarátaki sem
hófst s.l. vor framhaldið m.a.
með verulegri fjölgun starfsmanna í áhaldahúsi bæjarins.
Í tengslum við aðalskipulagsgerð verður framkvæmdum á hafnarsvæðinu hraðað
þannig að fyrirtæki sem vinna
við sjávarútveg og ferðaþjónustu eflist og geti skotið fastari
rótum hér. Tekið verður tillit
til þessa við gerð fjárhagsáætlunar 2008.
Haldin verði nýsköpunar-

samkeppni strax í vetur þar
sem byggir á atvinnuuppbyggingu og nýjum tækifærum. Markmiðið er að laða
að frumkvöðla sem aftur vekja
áhuga fjárfesta. Keppnin
verður haldin í samstarfi við
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
og verðlaunafé komi úr opinberum sjóðum.
Kannaðir verða möguleikar
þess að stórefla fjárfestingasjóðinn Hvetjanda og að
Bolungavíkurkaupsstaður

taki þátt í sjóðnum.
Gerð verði úttekt á atvinnuástandi og menntunarþörf í
Bolungarvík þar sem fram
komi hversu mörg störf hafi
glatast í sveitarfélaginu síðastliðin ár. Samhliða verði unnin
greining á því hvað kynntar
aðgerðir bæjarstjórnar Bolungarvíkur hafi í för með sér:
a) Hve mörgum störfum
þær skila
b) Hve mikill kostnaður við
þær er og hvernig sá kostnaður

skiptist
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
leggur ríka áherslu á að
tillögur sem komu fram í
Vestfjarðaskýrslunni verði
allar komnar til framkvæmda
fyrir árslok 2008.
Að lokum leggur bæjarstjórn Bolungarvíkur til að
höfuðstöðvar Ratsjárstofnunar verði fluttar til Bolungarvíkur.“
– thelma@bb.is

Vestfjarða-akademían fagnar
stofnun háskóla á Vestfjörðum
„Stjórn Vestfjarða-akademíunnar fagnar ályktun
Fjórðungssambands Vestfirðinga sem hefur falið
stjórn sambandsins að hefja
þegar undirbúning að stofnun háskóla á Vestfjörðum í
samráði og samstarfi við
stofnanir og félagasamtök
sem hafa helgað sig rannsóknum og fræðastarfi á
svæðinu“, segir í ályktun
sem samþykkt var á stjórn-

arfundi Vestfjarða-akademíunnar fyrir skemmstu.
Eins og greint hefur verið
frá var samþykkt á 52. Fjórðungsþingi Vestfirðinga um
síðustu helgi að stefna að
stofnun sjálfstæðs háskóla
strax á næsta ári og hefja
kennslu haustið 2008. Þá var
stjórn Fjórðungssambandsins
falið að kalla þegar til fulltrúa
Háskólaseturs, sveitafélaga,
rannsóknastofnanna, fyrir-

tækja og félagasamtaka til
undirbúnings málinu. „Stjórn
Vestfjarða-akademíunnar
lýsir sig reiðubúna til samstarfs og samráðs um þetta
verkefni,“ segir í ályktuninni.
Vestfjarða-akademían er
samtök fólks með framhaldsmenntun á háskólastigi og
hefur þann tilgang að virkja
krafta þeirra sem hafa æðri
háskólamenntun og geta látið
gott af sér leiða við eigin rann-

sóknir, þátttöku í vísindaverkefnum og/eða kennslu
á háskólastigi og efla háskólaumræðu á svæðinu.
Upprunaleg hugmynd að
stofnun akademíunnar kemur frá Ólínu Þorvarðardóttur sem á sínum tíma var
einn af stofnendum Reykjavíkur akademíunnar. Ásamt
henni vann Anna G. Edvardsdóttir að undirbúningi
að stofnun félagsins.
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„Einkaleyfið á Samvalsvélinni skipti verulegu máli. Það
var áþreifanlegasta einstaka verðmætið í Póls. Í þessum
bransa úreldast tækin svo hratt þannig að einkaleyfið var
gríðarlega mikils virði þegar kom að því að meta það og
athuga hvort það væri þess virði að kaupa það.“

„Fúlt að þurfa að grípa til örþrifa
ráða eins og að reisa olíuhreinsis
Kannski var það bjartsýniskast og barnaskapur að ætla
að rumpa af einu viðtali við
Hörð Ingólfsson, þekkjandi
manninn. Nánast fyrirvaralaust rassakastast hann landshorna og heimsálfa á milli
bæði í leik og starfi. Eftir að
hafa mælt okkur mót oftar en
einu sinni og oftar en tvisvar
kom að því að farið var til
Fljótavíkur til að taka viðtalið.
Þar var hann flugvélalaus og
engrar undankomu auðið.
Ekki að hann hafi verið tregur
til að koma í viðtal, síður en
svo það er bara mikið að gera
hjá honum og plönin breytast
hratt. Það kom mörgum Ísfirðingum á óvart að sjá Hörð í
fyrsta sæti Íslandshreyfingarinnar í Norðausturkjördæmi í
vor. Tilvalið að spyrja hann
út í það og hvernig honum
fannst takast til.
„Ég get ekki kvartað yfir
árangnum Ég náði ekki inn á
þing, rétt eins og formaður
Framsóknaflokksins, sem er
elsti stjórnmálaflokkur landsins. Málstaður Íslenkrar náttúru sem Ómar hafði vakið svo
rækilega athygli á var ástæðan
fyrir því að ég fór út í þetta.
Það þrömmuðu fimmtán þúsund manns niður Laugarveginn með Ómari og mikil vakning um þessi umdeildu mál en
þegar dróst að því að koma
framboðinu á koppinn og umdeilt hvort það ætti í raun og
veru rétt á sér þá fannst mér
allir yfirgefa Ómar. Sérstaklega fyrir norðan þar sem ég
bý. Fyrir umhverfisverndarsinna er það erfiðasta kjördæmið með álverið á Húsavík
á aðra hönd og nýreista Kárahnjúkavirkjun á hina. Það var
eiginlega enginn sem þorði
að taka þennan slag fyrir norðan þannig að mér fannst það
nógu ögrandi. Fyrir utan að
mér finnst Ómar eiga það skilið að maður stæði upp og rétti
honum hjálparhönd. Svo skipti
öllu máli að ná að bjóða fram
í öllum kjördæmum, annars
hefði ekki verið möguleiki á
landskjörnum þingmanni. Það
má segja að þetta hafi verið
varnarstuðningur, en ég lærði
gríðarlega mikið á þessu og
sé síður en svo eftir þessu því
persónulega stórgræddi ég á
þessu, aflaði mér meiri þekkingar og reynslu auk þess að
kynnast mikið af góðu fólki“.

Ekki á móti stóriðju
en á móti heimsku
– En voru sjónarmið Íslandshreyfingarinnar þörf
sjónarmið?
„Já, það sýndi sig. Íslandshreyfingin kom fram með
einarða umhverfisverndarstefnu í kjölfar undirliggjandi
umræða um náttúrvernd og
stóriðju sem hafði smitast inn
í alla stjórnmálaflokka. Það
er sjónarmið náttúruverndar
versus hvernig þú hagnýtir
náttúruna blint í þágu mannsins. Aðkoma Íslandshreyfingarinnar var að vissu leyti
„ógn” við þá flokka sem óttuðust að tapa fylgi vegna umhverfisstefnu ríkisstjórnarinnar og ég held að Íslandshreyfingin öðrum fremur hafi ýtt
öðrum flokkum til að taka
þessi sjónarmið alvarlega og
gera þeim hærra undir höfði.
En það er von til þess að engin
þörf verði á Íslandshreyfingunni ef hinir flokkarnir taka
nógu vel á þessum málum.
Líkleg niðurstaða er bara
þessi hefðbundna málamiðlun
milli tveggja ólíkra sjónarmiða. Það er kannski farsælast“
– Ert þú stóriðjuandstæðingur?
„Ég er ekki á móti stóriðjunni sjálfri heldur fáviskulegum náttúruspjöllum. En mér
fannst það vera rakið mál að
við vorum að gera tóma vitleysu með því að ana svona
áfram í blindni með stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar. Ég
fann það á eigin skinni í Póls
að gengi íslensku krónunnar
fór á hvolf þegar framkvæmdirnar fóru á fullt. Það fjaraði
undan Póls. Við höfðum fullan tilverurétt en vegna þessa
skakka gengis höfðum við
hann ekki lengur. Óbein ruðningsáhrif stóriðju kipptu grundvellinum undan Póls. Það voru
nægar viðvörunarbjöllur fyrir
mig. Svo tala menn um fjárfestinguna bak við hvert starf
í álverinu fyrir austan sem mér
skilst að sé 400 milljónir per
starf. Hjá Póls voru það 10
milljónir. Af hverju að klippa
þennan nýgróður niður? Ég
sagði oft sem svo „Látið mig
fá 400 milljónir og ég get skapað minnsta kosti 40 störf”. Ég
er sem sagt ekkert á móti stór-

iðjunni sem slíkri,ég er á móti
blindri heimsku.
Hagsmunirnir eru svo miklir.
Landsvirkjun er milljarðafyrirtæki en samt bara peð við
hliðina á Alcoa þannig að það
er ekki auðvelt fyrir einstaklinga að halda uppi lýðræðislegri umræðu. Þú sem einstaklingur hefur einfaldlega
ekki sama vægi og vel fjármögnuð fjölmiðlamaskína
stórfyrirtækja. Þetta snýst um
afl peningana, en íslensk náttúra gerir það tilkall að trygg
verði að öll sjónarmið heyrist.“

Heimóttarskapur
Ísfirðinga
–Nú selduð þið Póls fyrir
einhverjum árum. Var reksturinn dauðadæmdur?
„Nei, ekki dauðadæmdur en
reksturinn var mjög erfiður.
Nær öll okkar umsvif voru í
útlöndum og þegar gengið
styrktist þá hrundu tekjurnar.
Við skárum niður, fækkuðum
fólki og ætluðum að þreyja
þorrann. Síðan skekktist gengi
krónunnar ennþá meira og þá
vorum við búnir að skera allt
niður. Samkvæmt áætlunum
þá ætluðum við að lifa þetta
tímabil af en það þýddi að við
þurftum að hætta öllu þróunarstarfi. Við vorum í rauninni
að bakka mörg ár aftur í tímann og stefndum aftur í bílskúrinn ef svo má segja og á
algjöran byrjunarreit. Það var
ekki víst að við hefðum haft
afl til að lifa af og sama gamla
sagan blasti við okkur eigendunum sem höfðum byggt þetta
upp, að fara í eigin vasa og
sækja meira hlutafé til að blása
lífi í fyrirtækið og byggja það
upp. Á þessum tímapunkti fengum við gott tilboð í fyrirtækið
sem gerði ráð fyrir að framleiðslu fyrirtækisins væri
haldið áfram, starfsfólkið fékk
áfram vinnu. Hagræðingin var
gríðarleg á öllum sviðum við
að sameinast stærra félagi,
framleiðslan varð ódýrari,
stjórnunarkostnaður lækkaði
og einnig markaðskostnaður.
Við vitum hvernig það allt
saman fór en ég veit það fullvel að starfstöðin á Ísafirði
hefði alveg getað blómstrað
hefði verið vilji fyrir því. En
þeir tóku sína ákvörðun í ljósi

þessa að Marel keypti Skanvekt og það þurfti einfaldlega
að fækka útibúum og starfsstöðum um allan heim í kjölfarið. Marel þurfti að sjálfsögðu að gera það á Íslandi
líka og þeir voru ekki endilega
að horfa í það hvort að einhver
hagnaður hafi verið á viðkomandi starfstöð.“
–Það var sagt að Marel hafi
í raun verið á höttunum eftir
einu einkaleyfi.
„Einkaleyfið á Samvalsvélinni skipti verulegu máli. Það
var áþreifanlegasta einstaka
verðmætið í Póls. Í þessum
bransa úreldast tækin svo hratt
þannig að einkaleyfið var
gríðarlega mikils virði þegar
kom að því að meta fyrirtækið
og athuga hvort það væri þess
virði að kaupa það. Marel gat
valið úr tugum fyrirtækja í
Danmörku og Noregi sem
voru álík Póls að stærð og
eiginleikum, þ.e. þroskuð fjölskyldufyrirtæki í svipuðum
geira. Samvalið er áfram í
fullri framleiðslu og margir
fyrrum starfsmenn Póls starfa
áfram hjá Marel. Það má alveg
fullyrða að Póls hvarf ekki,
það bara breyttist og rann alfarið inní Marel.“
– Marel er ekki vinsælasta
fyrirtækið á Ísafirði.
„Það er bara heimóttarskapur að hugsa þannig. Margir
fatta ekki að heimurinn hefur
breyst og Marel er alþjóðlegt
fyrirtæki. Póls var líka orðið
alþjóðlegt og var með níutíu
prósent af tekjur sínum erlendis. Við vorum farnar að
horfa í það að auka starfsemi
okkar í útlöndum og ætluðum
að kaupa fyrirtæki úti í Evrópu. Einnig ætluðum við að
efla okkur í Asíu. Ef okkur
hefði lukkast þetta þá hefðum
við orðið eins og Marel að því
leyti að íslenski markaðurinn
hefði haft lítið vægi og starfsstöðvar í mörgum löndum. Í
raun er þetta rökréttur vöxtur
fyrirtækis sem gengur vel og
hefur ekkert með tilfinningar
að gera. Stórfyrirtæki eru gjörsamlega tilfinningalaust gagnvart því hvar þau eru og leita
eins og vatnið að auðveldustu
leið til sjávar.“
–Er óeðlilegt hjá stjórnendum að hugsa á aðra leið?
„Þarna takast á gamli og
nýi tíminn. Gamli útgerðarmaðurinn bar uppi heilt sjáv-

arþorp hafði skyldum að
gegna við hvern einasta einstakling sem vann hjá honum
og við fjölskyldur þeirra. Ef
þú stekkur úr þessu yfir í nútíma banka á Íslandi þar sem
litið er á einstaklinga og fjölskyldur sem tekjulind þá er
munurinn mikill. Það er markaðssett á börnin, unglingana,
ellilífeyrisþeganna, húsakaupendur og litið á alla þessa
hópa sem einingar sem passa
inn í módel fyrirtækisins. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er
fyrst og fremst gagnvart eigendum sínum og starfsfólki.
Ef þau sýna samfélagslega
ábyrgð þá er það hræsni og
eingöngu gert til að græða
meira. Eina réttlætingin til að
vera með gæsku í garð þjóðfélagsins er að gera starfsfólk
ánægðara og þá til þess að
græða meiri pening.“

Póls á tímabili
stærra en Marel
„Þegar samkeppnin milli
Póls og Marel var sem mest
þá var það þannig að þegar
annar betrumbætti sínar vörur
þá var hinn ekki lengi að gera
það sama. Hvatinn að samkeppninni var báðum fyrirtækjunum til lífs þegar við
fórum að keppa erlendis þá
voru bæði fyrirtækin alvön að
keppa og orðin ansi harðger á
innanlandsmarkaði og völtuðu yfir fyrirtæki erlendis.
Þegar Póls og Marel héldu
innreið sína til Noregs þá voru
þar fyrir vogafyrirtæki sem
áttu sér langa sögu. Þeir voru
með mekanískar vogir en
bæði Marel og Póls tileinkuðu
sér tölvutæknina og við rúlluðum yfir þessi fyrirtæki.
Norðmenn höfðu ekki frumkvæðið til að tileinka sér nýja
tækni.“
– En af hverju tútnaði Marel
út á meðan Póls stóð nokkurn
veginn í stað?
„Einhvers staðar á ferli
beggja fyrirtækja voru þau
bæði komin að fótum fram
fjárhagslega. Á þessu tímabili
voru fyrirtækin svipað stór og
á tímabili var Póls reyndar
örlítið stærra en Marel. En það
sem greindi milli fyrirtækjanna var að Marel varð snemma
mjög markaðssinnað fyrirtæki
meðan Póls hélt lengur áfram
að vera tæknisinnað. Þetta

gerði í raun gæfumuninn að
mínu viti. Einnig er það staðsetning Marel. Þeir höfðu aðgang að breiðara úrvali af
starfsfólki meðan Póls var
vestur á fjörðum þar sem er
takmarkaðra mannaúrval.
Þegar okkur vantaði verkfræðinga eða tæknifræðinga
þá stoppuðu þeir kannski í
eitt til tvö ár á Ísafirði á meðan
slegist var um störf hjá Marel
og háskólamenntaðir menn
stoppuðu þar mjög lengi. Það
að vera nær þekkingarbrunninum er líklegasta helsta ástæða
þess að Marel varð fyrr markaðssinnaðra en Póls. Menn
tala ennþá um að „eyða” peningum í markaðssetningu í
staðinn fyrir að „fjárfesta” í
markaðssetningu en þetta er
algjört lykilatriði í rekstri hátæknifyrirtækja.“

Olíuhreinsistöð ekki
eintóm hamingja
– Er tími nýsköpunarfyrirtækja á landsbyggðinni eins
og Póls var liðinn?
„Nei, alls ekki. Það er miklu
auðveldara í dag að stofna fyrirtæki og markaðssetja það.
Við skulum segja að alþjóðavæðingin sé komin til að vera
í minnsta kosti hálfa öld. Það
er þá alveg á hreinu að þetta
er mikið auðveldara í dag og í
sjáanlegri framtíð. Ekkert
breytir þeirri staðreynd að
áttatíu prósent nýrra starfa
verða sköðuð hjá litlum og
meðalstórum fyrirtækjum.
Formið hefur breyst og ef við
tökum dæmi af nýsköpun á
Vestfjörðum í dag þá er hægt
að benda á sjóstangaveiðina,
þar sem drifkraftur og frumkvæði heimamanna er lykilatriði. Þetta er ekki gert í þágu
bankanna í Reykjavík þó þeir
græði örugglega á þessu framtaki. Ég þekki það reyndar
ekki en geri ráð fyrir því.“
– En hvað með eitt stykki
olíuhreinsistöð?
„Ef það á að taka upplýsta
ákvörðun hvort slík starfsemi
sé rétta svarið fyrir Vestfirði
þá þarf að kanna málið í þaula.
Það sem blasir við er að við
höfum ekki rými í Kyoto-samkomulaginu til að losa svona
mikið af gróðurhúsalofttegundum, en við getum hæglega
keypt slíkan kvóta. Landnotkunin er annað mál. Mun olíu-
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„En mér fannst það vera rakið mál að við vorum að
gera tóma vitleysu með því að ana svona áfram í blindni
með stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar. Ég fann það á eigin
skinni í Póls að gengi íslensku krónunnar fór á hvolf þegar framkvæmdirnar fóru á fullt. Það fjaraði undan Póls.“

rifansistöð“
hreinsunarstöð skaða uppbyggingu í ferðaþjónustu?
Þessum spurningum er ósvarað. Ef aðeins ískalt hagvaxtarsjónarmið er látið ráða þá er
þetta hiklaust eitthvað sem er
jákvætt fyrir atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum. Okkur
hefur blætt út og væntanlega
verða Vestfirðir mannlausir á
næstu 60-70 árum og enginn
íbúi eftir líkt og á Hornströndum. Svo er hægt að deila um
það hvort ekki sé hægt að gera
eitthvað annað fyrir aðeins
brot af þessari fjárfestingu sem
færi í olíuhreinsistöð. Í raun
hef ég ekki mikla þekkingu á
olíuhreinsunarstöðvum frekar
en aðrir Íslendingar, en þær
litlu upplýsingar sem ég hef
aflað mér vísa ekki á gott.
Bandaríkjamenn hafa lagt
blátt bann við að reisa nýjar
olíuhreinsunarstöðvar í áratugi, það vill enginn hafa þær
vegna mengunar. Þeir eru í
vandræðum vegna þess að
þeir hafa svo litla hreinsigetu.
Í Noregi hafa verið byggðar
mjög flottar stöðvar með lokuðum kerfum en samt voru
þeir að lenda í alvarlegum
mengunarslysum og dæmi
um að fyrirtækin hafi verið
dregin fyrir Hæstarétt. Ekki
að fólk hafi orðið fyrir skaða
heldur voru fyrirtækin kærð
fyrir að skaða lífríkið. Ég er
alveg sannfærður um að olíuhreinsistöð á Vestfjörðum
verður ekki eintóm hamingja.
En út frá peningalegum sjónarmiðum einum er þetta hugsanlega öflugasta svarið í
augnablikinu og eðlilegt að
skoða málið, þó ekki væri til
annars en að afla þekkingar.
Einnig má velta því upp
hver alþjóðleg staða okkar í
umhverfismálum er. Eigum
við að ganga fram með góðu
fordæmi og hafna svona iðnaði? Menn voru rosa stoltir
þegar þeir lýstu yfir stóriðjulausum Vestfjörðum án þess
að láta það fylgja með að þetta
var einungis sagt vegna þess
að ekki er mögulegt að reisa
hér álver. Alveg eins og Ragnar Reykás var bara sagt „ma
ma ma“ þegar hreinsistöðin
kom upp á borðið rétt fyrir
kosningar. Þetta er vandræðalegt en ekkert vandræðalegra
en höfnin í Aðalvík sem ekki
náðist sátt um hvort átti að
vera á Sæbóli eða Látrum og

að lokum varð engin höfn gerð
og byggðin dó. Innri gerð
samfélagsins á Vestfjörðum
spilar þarna inn í. Samanber
hvernig við spiluðum úr
kvótakerfinu en það vita allir
að við fórum afar illa að ráði
okkar í þeim spilaleik. Ég hef
heyrt það á Norðurlandi að
menn óttast að Akureyri hafi
þegar tapað frá sér ákveðnum
manngerðum. Tækifærin á
höfuðborgarsvæðinu og í útlöndum soga til sín hæfileikafólk og landsbyggðin getur
staðið frammi fyrir því að forystusauðirnir verða farnir.
Þetta er þekkt hugtak og kallast hæfileikaflótti og það eru
fullt af dæmum um þetta. Þetta
gerðist hér á Hornströndum.
Ef ekki hefði notið við manna
eins og Gunnars Friðrikssonar
þá hefði það væntanlega flýtt
fyrir flóttanum frá Hornströndum.
Svo er það fúlt að þurfa að
grípa til örþrifaráða eins og
að reisa olíuhreinsistöð meðan
svæðið hefur ekki fengið tækifæri til að spjara sig sjálft.
Það er ekki komið almennilegt
vegsamband, netsamband er
ekki á jafningagrundvelli,
menntunarmálin eru ekki í
góðum farvegi fyrr en Háskóli
er kominn á Ísafjörð og þetta
vita allir. Mín skoðun er að
gera þetta fyrst og ef það virkar ekki þá er hægt að reisa
olíuhreinsistöð eftir tuttugu ár.“

Skilyrðin þrjú:
Flugvöllur, sýn til
sjávar og skíðasvæði
„Upp úr miðri síðustu öld
komust íslenskir vísindamenn
að því að landsbyggðin færi
fjandans til ef ekki væri byggt
upp öflugt samgöngu- og
menntakerfi. Þeir lögðu til að
farið yrði út í þetta af miklum
krafti, og meðal annars lögð
áhersla á ákveðna byggðakjarna í hverju landshorni.
Hljómar eins og gömul tugga
en þetta lá semsagt fyrir fyrir
mörgum áratugum. Í staðinn
byggðu stjórnvöld upp öflugar
hafnir út um allt land en enga
vegi. Þar af leiðandi varð innri
gerðin ekki til og þegar eitthvað breytist eins og minni
þorskveiðar þá fara heilu
byggðarlögin á hliðina. Ef
stjórnvöld bakka út úr þessu
Vestfjarðadæmi og hætta að
krukka í málunum, þá eru ekki
nema kynslóðir eða tvær í það
að hér verði elliþorp og síðan
engin byggð. Einhverjum kynslóðum eftir það verða menn
kannski mjög hamingjusamir
með þetta og barist verður
fyrir því að hér verði einn risastór þjóðgarður.“
– Hvernig kom til að þú
fluttist til Akureyrar?
„Konan mín er þaðan og
hennar stórfjölskylda býr öll
fyrir norðan. Akureyri upp-

fyllir þrjú mjög mikilvæg skilyrði fyrir mig. Þar er góður
flugvöllur, sést til sjávar og
stutt á skíði. Svo datt í hendurnar á okkur gott hús og við
ákváðum með vikufyrirvara
að flytja úr 101 Reykjavík norður í sæluna. Togkraftur Akureyrar var meiri en það sem
hélt mér í Reykjavík. Umferðin þyngist með hverju árinu
og sömuleiðis verða vegalengdirnar meiri. Reykjavík
er líka að verða ljótari með
hverju árinu með hverju skipulagsslysinu á fætur öðru, þar
sem bíllin trjónar í öndvegi
og höfuðborgin hefur tapað
mörgum jákvæðum eiginleikum sem hún hafði. Í rauninni
býður Ísafjörður upp á það
sama og Akureyri nema hvað
að mín stórfjölskylda er nánst
öll flutt á brott, einungis einn
bróðir minn býr á Ísafirði af
okkar sex systkina hópi. Systkini konunnar búa hinsvegar
öll í Eyjafirði og það munar
miklu þegar kemur að aðdráttarafli. Eyjafjarðarsvæðið nýtur stærðarinnar og hefur ekki
tapað jafn miklu og Ísafjörður.”

Að hætta hjá Marel
– Hvað ertu að brasa fyrir
norðan?
„Ég var að vinna hjá Marel
í markaðsdeildinni og þá fyrst
og fremst tæknilegri hlið

þeirra frekar en beinni sölumennsku og mestan partinn
fór mín vinna fram erlendis.
Ég heimsæki dótturfélög Marel og umboðsaðila og aðstoða
þá við að innleiða vélar og
tæki sem þeir ekki þekkja.
Fyrstu árin mín hjá Marel var
ég að innleiða tæki frá Póls
því menn þekktu þær ekki í
vörulínu Marel. Ég ákvað fyrir
skömmu, eftir að ég hafði verið í feðraorlofi að hætta hjá
Marel. Það er komið nóg af
matvælaiðnaðartæknimálum
hjá mér. Ég byrjaði í þessum
bransa þegar ég var um tvítugt
og nú styttist í að ég verð
fimmtugur og þetta er komið
gott. Ég veit ekki hvað ég fer
að gera og hef engar áhyggjur
af því. Ég er í nokkrum verkefnum þar sem ég er að reyna
að hjálpa til og ég veit ekkert
hvað kemur út úr því. Reyndar
hefur mitt aðalstarf undnafarið
hefur föðurhlutverkið sem og
afahlutverkið.
Ferðalögin erlendis taka
sinn toll þó þau séu ekki löng,
kannski vika eða tíu dagar.
Ég hef unnið mikið á fjarlægum mörkuðum eins og í Asíu
sem er mjög skemmtilegt en
að sama skapi miklu erfiðara.
Ef vinnuferðin er ein vika þá
tekur þrjá til fjóra daga að
jafna sig á tímamuni og þetta
verður minna spennandi með
hverju árinu. Þessar ferðir eru
alveg stöðugar. Ég stoppa

kannski í viku heima og er að
undirbúa og vinna í gegnum
tölvu.“
–Þú hefur engar áhyggjur
af því að fá ekkert að gera?
„Einhvern veginn er það
þannig að þegar ég er innan
gæsalappa „ekkert að gera”
þá byrjar dagurinn snemma
og endar seint og ég veit varla
af því að hafa ekki verið í
vinnunni. Í gríni hef ég sagt
að ég hafi engan tíma til að
vinna. Á Akureyri þekki ég
nokkra menn sem eru að vinna
að frumkvöðlaverkefnum og
ég er að vinna með einum að
hans verkefni. Ég bý að því
að hafa byrjað tvítugur í
þessum bransa og ég get lagt
af mörkum bæði ráð og reynslu. Mig langar til að nefna
frábært dæmi um nýsköpun
er í Eyjafirði. Sjómaður sem
ákvað að koma í land vildi
gera eitthvað sem myndi gefa
eitthvað af sér og skapa vinnu.
Hann fór á stúfana og fann
hugmynd og fór á milli allra
stofnana í þessu hefðbundna
kerfi og fékk takmarkaðan
stuðning. Hann fór til fjárfesta
og jú, einhverjir voru áhugasamir en þeir bökkuðu út þegar topparnir komust í málin
og sögðu þessa starfsemi vera
á vitlausum stað á landinu,
þ.e. í Eyjafirðinum en ekki á
höfuðborgarsvæðinu. Hann
þrjóskast áfram og veðsetur
húsið og startar dæminu þrátt
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Atvinnuleysi karla mest á Vestfjörðum
Atvinnuleysi karla á landsbyggðinni var mest á Vestfjörðum í ágústmánuði eða 1,3% af áætluðum mannfjölda. Meðalfjöldi atvinnulausra á Vestfjörðum var 55 í
ágúst eða 1,3% af áætluðum mannafla á Vestfjörðum en var 1,1% í júlí. Atvinnulausum hefur fjölgað milli mánaða um 9. Atvinnuleysi kvenna var 1,4% í ágúst
en var 1,1% í júlí. Atvinnulausir karlar voru 31 í ágúst en 27 í júlí en atvinnulausar konur voru 24 í ágúst en 19 í júlí. Þá fjölgaði lausum störfum hjá
Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða úr 41 starfi í júlí í 53 störf í ágúst. Í lok mánaðar voru 63 skráðir atvinnulausir á Vestfjörðum, þar af var einn í Árneshreppi, 13 í
Bolungarvík, 40 í Ísafjarðarbæ, 1 í Strandabyggð, 1 í Tálknafjarðarhreppi og 7 í Vesturbyggð. Skráð atvinnuleysi í ágúst var 0,9% á landsvísu eða að meðaltali
1.578 manns sem eru 102 færri en í júlí. Atvinnuleysi er um 24% minna en á sama tíma fyrir ári þegar það var 1,2%.

Íslendingar geta
hjálpað íbúum Perú
fyrir mótbyrinn og fer að framleiða og viti menn, öll framleiðslan seldist upp og hann
þurfti að stækka verksmiðjuna
nánast strax í kjölfarið. Og þá
vildu allir vera með, allir vildu
lána pening og eiga sitt í fyrirtækinu. Þetta er bruggverksmiðjan á Árskógsströnd. Dásamleg sönnun á því hvað
frumkvæði heimamanna getur
leitt af sér.“

Flug eitt og sér
undursamlegt
– Þú nefndir góðan flugvöll
sem búsetuskilyrði. Hvað er
svona heillandi við flugið?
„Bara það að fljúga er
nægilega undursamlegt til að
sé gaman út af fyrir sig. Síðan
er það náttúrulega að skoða
landið sem maður sér öðruvísi
úr lofti en úr bíl og einnig
kemst maður á nýja staði.
Reyndar er miklu skemmtilegra að fljúga fyrir vestan en
norðan. Það eru miklu fleiri
flugvellir á Vestfjörðum og
stutt á milli þeirra. Ástæðan
er einfaldlega sú að vegakerfið
var mun fyrr skikkanlegt fyrir
norðan. Ég hef sagt það við
marga að ég vinn til að fljúga
en ekki öfugt. En það er algjört
grundvallaratriði fyrir mig að
fljúga. Á Akureyri er góð aðstaða til einkaflugs og mikil
hefð fyrir flugi. Flugfélag Íslands er stofnað fyrir norðan
og sterkir einstaklingar á bak
við flugið, eins og Arngrímur
í Atlanta. Svo er grundavallaratriði að vera með flugvél til
að geta skotist til Fljótavíkur.“
– Hvers vegna sækirðu
hingað?
„Það er eitthvað bogið við
fólk sem er héðan. Eins og
með laxinn þá virðist fólk alltaf fara upp sömu ána og koma
aftur og aftur og fær ekkert
við ráðið. Engir aðrir staðir
toga svona í mann. Ég skil
ekki alveg hvað það er sem
fær mig til að koma hingað
aftur og aftur. Ef til vill er
einungis hægt að finna svarið
við þeirri spurningu fyrir handan.“
– smári karlsson.

Jarðskjálfti sem var 7,9 á
Richterskalanum skók miðja
strandlengju Perú þann 15.
ágúst síðastliðinn. Jarðskjálftar eru frekar algengir í Perú,
enda mætast Nazcaflekinn og
Suður-Ameríkuflekinn rétt
fyrir utan strendur Perú.
Skjálftinn sem varð nú í ágúst
var þó óvenjulega stór og stóð
lengi, í rúmar tvær mínútur.
Sérfræðingar segja að jarðskjálftar af þessari stærðargráðu verði á um 100 ára fresti,
en síðasti stóri jarðskjálftinn
sem varð í Perú var árið 1974.
Hundruð manna létust í skjálftanum í ágúst og rúmlega
200.000 manns misstu heimili
sín, flestir frá bæjunum Pisco,
Ica og Chincha. Enn er verið
að vinna að því að grafa fólk
úr rústum húsa sem hafa hrun-

ið, en það gengur hægt.
Á Ísafirði býr ungt par frá
Perú, þau Juana Patricia Vera
Arana og Ruddy Wesley
Durand Rojas. Þau hafa komið
sér fyrir í Holtahverfinu ásamt
syni sínum sem fæddist fyrr á
þessu ári. Juana Patricia talar
góða íslensku, en hún segist
ekki hafa farið nema einu sinni
á námskeið til að læra málið.
Annað hefur hún lært af því
að hlusta á fólkið í kringum
sig.
–Hvaðan í Perú eruð þið?
„Við komum frá höfuðborg
Perú, Lima.“
–Hvenær komuð þið til Ísafjarðar?
„Ég kom til Íslands fyrir
sex árum, þau verða sjö í október, og maðurinn minn kom
hingað fyrir um tveimur árum

síðan, árið 2005. Ég átti heima
á Patreksfirði, en þar var bróðir minn fyrir. Þaðan flutti ég
til Keflavíkur og síðan til
Bíldudals áður en ég flutti
hingað.“
–Hvar eruð þið að vinna?
„Við vinnum bæði hjá
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru í
Hnífsdal.“
–Og líkar ykkur Íslandsdvölin?
„Já, mjög vel, en það er
samt mjög kalt á Íslandi, miklu
kaldara en í Perú.“
–Hvað getur þú sagt mér
um jarðskjálftana sem skóku
Perú fyrir skömmu?
„Þetta er alveg hræðilegt,
það er ekki hægt að segja
annað. 70% bæjarins Pisco,
sem var næstur upptökum
skjálftans hrundi til grunna. Í

Á kortinu má sjá upptök skjálftans.

fleiri bæjum er ástandið litlu
skárra og fólkið býr á götunum, það hefur engan samastað. Mikill matar- og vatnsskortur er á svæðinu. Allt rafmagn fór af svæðinu og engir
símar virkuðu. Síðan gekk
erfiðlega að koma hjálpargögnum og mannskap á svæðið. Stórar sprungur komu á
vegina, auk þess sem rafmagnsstaurar féllu um koll.
Umferðin tafðist mikið við
þetta.“
–Hafið þið heyrt frá ættingjum ykkar í Perú eftir skjálftann?
„Já. Fjölskyldur okkar búa
í höfuðborginni og hún varð
ekki svo illa úti í skjálftanum.
Upptök skjálftans voru um
150 kílómetrum fyrir sunnan
Lima. Fólk í borginni varð
greinilega vart við skjálftann,
en eyðilegging var ekki jafn
mikil og í bæjunum nær upptökunum. Það er því allt í lagi
með fjölskyldur okkar. En það
eru ekki allir jafn heppnir og
alls hafa meira en 500 manns
fundist látnir eftir skjálftana
og þúsundir liggja slasaðir á
sjúkrahúsi. Þá eru mjög margir ennþá týndir og það er vitað
að það liggur fólk í rústum
hruninna húsa sem á enn eftir
að finna. Þetta fólk er auðvitað
dáið. Ég held því að tala
látinna eigi eftir að hækka.
Sjúkra- og líkhús urðu jafn
illa úti og önnur hús og því
hafa skapast mikil vandamál
varðandi hvar á að hlú að
slösuðum og hvar hægt er að
geyma þá látnu. Þær líkgeymslur sem eru til staðar eru alveg
fullar. Því var líkunum raðað
upp á torg í miðju bæjanna,
torgum svipuðum Silfurtorgi,
síðan þurftu fjölskyldur hinna
látnu að vitja þeirra þangað.
Jarðskjálftinn varð þegar
margir voru í messu og til
dæmis hrundi stór kirkja í
bænum Ica. Þar dóu 17 manns
og 70 slösuðust. Hótel sem
var á fjórum hæðum hrundi
og eftir standa tvær efri hæðirnar á rústum tveggja neðri
hæðanna.“
–Hvernig líður fólki í Perú
eftir þetta?
„Fólk er mjög hrætt eftir
skjálftann. Honum hafa fylgt
margir eftirskjálftar og nú

hleypur fólk út á götu um leið
og jörðin fer að hristast, það
er svo hrætt. Eftirskjálftarnir
voru líka mjög stórir, allavega
þeir fyrstu, yfir fimm á Richter.“
–Er erfitt að vera svona
langt í burtu frá heimalandinu
þegar eitthvað svona kemur
fyrir?
„Já, það er erfitt. Ég horfi
ekki mikið á fréttir og er lítið
á internetinu þannig að ég
vissi ekki af skjálftanum fyrr
en tveimur dögum eftir að
hann reið yfir. Þá hringdi vinur
okkar hér á Íslandi í okkur og
sagði okkur frá þessu. Mér
brá auðvitað mjög mikið.“
–Manst þú eftir að hafa
fundið fyrir jarðskjálfta þegar
þú bjóst enn í Perú?
„Já, en aldrei neinum sem
voru nærri því svona stórir.
Þeir stærstu vörðu líka bara í
5-10 sekúndur, en skjálftinn í
ágúst varði í heilar tvær mínútur.“
Fréttir frá Perú hafa ekki
verið áberandi í íslenskum
fjölmiðlum en Juana og Ruddy
hafa getað fylgst með í gegnum internetið. Meðal annars
má finna fjölda myndbrota á
heimasíðunni youtube.com.
Ruddy sýnir blaðamanni nokkur myndbrot, meðal annars eitt
þar sem sést hvar æstur hópur
fórnarlamba jarðskjálftans
reynir að komast að hjálpargögnum, mat og vatni. Á öðru
sést borgarstjóri einnar borgarinnar sem varð verst úti biðja
umheiminn um aðstoð.
–Er eitthvað sem Íslendingar geta gert til að liðsinna Perúbúum?
„Undanfarnar vikur hafa
verið send fjölmörg tölvubréf
frá Perú þar sem verið er að
biðja um hjálp. Enn sem komið er, er mikið um að fólk
leggi bara pening inn á reikninga hjálparsamtaka í landinu.
Nú, fyrst um sinn, fer sá peningur í að útvega mat og húsaskjól fyrir fólkið. Bráðabirgðahúsnæði hefur verið
komið upp fyrir marga þeirra
sem misstu hús sín í skjálftanum og búa þeir í litlum kofum,
margir saman. En það þarf að
byggja upp heilu borgirnar
aftur.“
UNICEF og Rauði Kross-
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Forkeppni fyrir Gettu betur í MÍ
Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði hefur ákveðið að hafa forkeppni fyrir Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna, í haust.
Er þetta í fyrsta skipti sem þetta er gert í MÍ en Gettu betur hefst í byrjun næsta árs. Alls taka 24 nemendur þátt og verður þeim skipt í
þriggja manna lið. Keppt verður á þriðjudögum í vetur og verður fyrsta keppnin í næstu viku þegar fyrstu tvær keppninnar í fyrstu umferð
fara fram. Þeir þrír keppendur sem eru taldir standa sig best verða fulltrúar MÍ í keppninni. ,,Okkur langar að gera aðeins meira úr Gettu
Betur í ár. Í fyrra komumst við í aðra umferð þar sem við mættum Verslunarskóla Íslands. Það er klárlega eitt af sterkari liðunum í Gettu
betur og kannski frekar mikil óheppni að dragast gegn þeim strax í annarri umferð“, segir í tilkynningu frá stjórn NMÍ.

Litla fjölskyldan frá Perú, Ruddy Wesley, Juana patricia Vera Arana og Durand Rojas.
BBVA Banco Continental
Banco de Crédito BCP
inn eru meðal hjálparsamtaka sé hægt að styrkja hjálparstarf
Swift: BCON-PE-PL
Swift: BCPL-PE-PL
sem vinna að hjálparstarfi í með því að leggja dollara beint
0011-0444-4444444446-44
193-19999999-1-16
Perú en Juana segir að einnig inn á reikninga í Perú.

Tæplega helmingur
nemenda vill búa áfram á
norðanverðum Vestfjörðum
Tæplega helmingur nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla á norðanverðum Vestfjörðum segist vilja búa áfram
í bæjarfélagi sínu í framtíðinni
en sú tala var 65% árið 2003.
Þetta kemur fram í skýrslu
sem Rannsóknir og greining
ehf. birti nýlega um hagi og
líðan ungs fólks á norðanverðum Vestfjörðum. Svipaða
niðurstöðu má sjá yfir landið
allt en 61% nemenda á þessum
aldri vilji búa áfram í því
bæjarfélagi sem það býr nú í,
en sú tala var 68,5% árið 2003.

Grímur Atlason, bæjarstjóri
í Bolungarvík, segir erfitt að
finna eitthvað eitt sem gæti
orsakað þessa niðurstöðu en
nefnir að neikvæð umræða í
samfélaginu geti haft áhrif.
„Neikvæð umræða í samfélaginu og á heimilum þessara barna hefur áhrif á viðhorfin. Tækifæri til framhaldsmenntunar eru af skornum
skammti hér – það kallar á
flutning“, segir Grímur.
Nemendur voru einnig
spurðir hvort þeir væru mjög
eða frekar sammála því að það

sé mjög gott að búa í þeirra
bæjarfélagi en 84% svöruðu
því jákvætt nú en sú tala var
90,5% árið 2003. Aðra þróun
er að sjá ef landið allt er
skoðað, 88,5% töldu svo vera
árið 2003 en er sú tala komin
í 89,5% nú. Grímur segir að
bjóða þurfi upp á samfélag
sem er jákvætt og uppbyggjandi.
„Það má samt ekki gleyma
því að ungmenni um allan
heim ganga í gegnum tilfinninguna að þau þurfi að fara í
víking. Í Reykjavík er það

oftar en ekki að fara erlendis á
meðan fyrsta skrefið er fyrir
okkur að fara til Reykjavíkur.
Á hverjum tíma eru þannig
þúsundir Íslendinga erlendis.
Bróðurparturinn kemur aftur
heim en það á ekki við um
Vestfirði. Við þurfum að
bjóða upp á samfélag sem er
jákvætt og uppbyggjandi,
byggt á því sem við höfum og
möguleikum svæðisins. Það
sem er mikilvægast í þessu er
að börn og unglingar upplifi
jákvæð æskuár þar sem ríkir
bjartsýni og trú.“

Fimm „ísfirskar“ hljómsveitir á Iceland Airwaves í ár

Hljómsveitin Reykjavík.

Ísfirðingar eru atkvæðamiklir á Iceland Airwaves
hátíðinni sem haldin verður í
níunda skipti dagana 17.-21.
október í Reykjavík, líkt og
undanfarin ár. Á meðal þeirra
sem hafa staðfest komu sína á
hátíðina í ár eru Mugison,
Reykjavík! og Sign með
bræðurna Ragnar Sólberg og

Egil Rafnssyni í fararbroddi.
Einnig eru hljómsveitirnar
Hraun og Ampop á lista, en
Jón Geir Jóhannsson,
trommuleikari og Ísfirðingur,
er liðsmaður í þeim báðum.
Hátíðin í ár verður stærri en
nokkru sinni fyrr, en rúmlega
150 íslenskir og erlendir
flytjendur hafa staðfest komu

sína, þótt enn eigi um 50
nöfn eftir að bætast við þá
tölu.
Hátíðin í ár fer fram á átta
stöðum í miðborginni; í
Hafnarhúsinu, Iðnó, á
NASA, Gauknum, Lídó við
Hallveigarstíg, Organ,
Grand Rokk og Barnum.
– gunnaratli@bb.is
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Vill fresta niðurrifi Silfurgötu 5
Óskað hefur verið eftir því að niðurrifi hússins að Silfurgötu 5, sem lengi hýsti verslunina Straum, verði frestað. Húsið gekk lengst af undir nafninu
Norska bakarí. Til stóð að rífa húsið í tengslum við framkvæmdir við Grunnskólann á Ísafirði. Hefur húsið að mestu staðið autt frá því að verslunin
Straumur flutti sig um set fyrir tæpu ári síðan. Síðast var húsnæðið notað í vor sem kosningaskrifstofa Sjálfstæðisflokksins. Í tillögu frá Sigurði Péturssyni,
bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ, er lagt til að niðurrifi á húsinu verði frestað og bæjartæknifræðingi verði falið að gera nú þegar tillögu um frágang hússins að
utan, til að koma í veg fyrir slysa- eða fokhættu af því. Jafnframt verði unnin úttekt á ástandi hússins og mat lagt á kostnað við endurgerð þess sem næst
upphaflegri mynd þess. Bæjarráð hefur vísað tillögu Sigurðar Péturssonar til umhverfisnefndar.

Milljörðum varið í mótvægisaðgerðir
Rúmlega 58 milljónum
verður veitt til styrkingar Fjölmenningarseturs á Vestfjörðum og verður stöðugildum
fjölgað úr einu og hálfu í fimm
til sex. Þetta er hluti af mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna niðurskurðar
þorskveiðiheimilda en aðgerðirnar voru kynntar í gær.
Samtals verður 10,5 milljörðum króna varið til mótvægisaðgerða á næstu tveimur fiskveiðiárum vegna niðurskurðar
þorskkvóta. Ekki eru í þessari
tölu framlög til vísindaverkefna. Meðal þess sem á að
ráðast í á Vestfjörðum er fyrrnefnd styrking Fjölmenningarseturs, en í henni felst
meðal annars að ráðið verður
í stöður upplýsingafulltrúa,
túlka og þróunarfulltrúa. Er
verkefninu einkum ætlað að
koma til móts við einstaklinga
af erlendum uppruna sem
missa munu störf vegna aflasamdráttar. Þá verður 54
milljónum króna varið í verkefni tengdum tillögum Vestfjarðanefndar á þessu ári og
224 milljónum á næsta ári.
Á vegum Þjóðskjalasafns
Íslands er gert ráð fyrir að
hefja grunnskráningu og
endurskráningu á lítt eða
óskráðum skjalasöfnum svo
og stafræna gerð manntala,
meðal annars við héraðsskjalasafnið á Ísafirði. Er gert
ráð fyrir að 20 störf á ári
skapist vegna verkefnisins
sem unnin verða í samstarfi
við héraðsskjalasöfnin á Sauðárkróki og Húsavík, auk
Ísafjarðar. Gert er ráð fyrir 40

milljónum króna til verkefnisins á fjáraukalögum 2007 auk
100 milljónum á ári á næstu
tveimur árum. Með verkefninu er gert ráð fyrir að bæta
aðgengi almennings, fræðimanna og opinberra stofnana
að mikilvægum réttar- og
menningarsögulegum heimildum með hjálp upplýsingartækni og alþjóðlegra staðla.
Auk sérstakrar áherslu á
námskeiðahald og starfsþjálfun í gegnum sí- og endurmenntunarmiðstöðvar og
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er gert ráð fyrir að styrkja
verulega framhaldsnám á
landsbyggðinni. Gert er ráð
fyrir svipaðri starfsemi á
Vestfjörðum og nýverið var
sett á fót á Suðurnesjum með
frumgreinadeild Keilis.
Gert er ráð fyrir 200 milljón
króna framlagi á næstu þremur
árum til aukningar starfsemi
atvinnuþróunarfélaga á landsbyggðinni með það að markmiði að auka stuðning við
nýsköpun og þróun nýrra
atvinnutækifæra og starfsemi.
Orkubú Vestfjarða mun
leggja 160 milljónir króna á
næsta ári í vinnu við að tengja
Ísafjarðardjúp við raforkukerfi annarra landshluta. Ísafjarðardjúp er nú einangrað
frá raforkukerfi landsins og
er rekið þar sérstakt raforkukerfi. Orkuöflun í Ísafjarðardjúpi er kostnaðarsöm og
rafmagn er óstöðugt sökum
margra smárra orkuvinnslustöðva. Úr þessu á að bæta. Þá
verður 150 milljónum króna
veitt til jarðhitaleitar víðs

Skutulsfjörður.
vegar um landið, meðal annars
á Vestfjörðum.
Settar verða 20 milljónir
króna í níu verkefni með
„einsskiptisframlagi“, eins og
það er orðað í tilkynningu, til
tækjakaupa og/eða frekari
aukningar starfa sbr. nánari
ákvörðun viðkomandi stofnana. Um er að ræða Háskólasetrið í Vestmannaeyjum
vegna hafrannsókna, Hafrannsóknastofnun á Ólafsvík,
Matís á Hornafirði, samvinnuverkefni Versins á Sauðár-

króki, Matís og Háskólans á
Hólum, rannsóknir vegna
eldis sjávardýra á Patreksfirði,
Háskólaseturs í Bolungarvík,
en hér má gera ráð fyrir að átt
sé við rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands sem
verið er að koma á fót í
Bolungarvík, Sjávarlíftækniseturs á Skagaströnd, Sjávarrannsóknarseturs á Ólafsvík
og Háskólaseturs í Stykkishólmi. Athygli vekur að ekki
er minnst á Háskólasetur
Vestfjarða á Ísafirði í þessu

sambandi.
Í tilkynningu frá ríkisstjórninni segir að aðgerðir stjórnvalda til að koma til móts við
afleiðingar tímabundins
kvótasamdráttar skiptist í
verkefni sem ætlað er að hafa
bein áhrif strax og ýmsar
aðgerðir sem bæta stöðu
sjávarbyggðanna til lengri
tíma litið.
Þá segir jafnframt: „Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr neikvæðum áhrifum af tíma-

bundnum samdrætti í aflamarki þorsks taka mið af því
að á þessu stigi málsins er
ekki hægt að segja fyrir um
hver þau muni verða nema í
mjög almennum atriðum. Af
þeim sökum er hluti þeirra
ákvarðana sem voru kynntar í
gær ekki endanlega staðsettar
eða tímasettar og munu þær
skýrast betur er líður á fiskveiðiárið og áhrif minnkandi
þorskafla munu koma betur í
ljós.“

– tinna@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Busun og almennt agaleysi
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.

Busun fór úr böndunum sagði skólameistari Menntaskólans á Ísafirði.
Það var ekki í fyrsta skipti en vonandi verður það til þess að nú verði tekið
á málum og þessari ósmekklegu iðju, sem fólgin er í því að niðurlægja nýnema í skólum, verði hætt. Löngu er orðið tímabært að stjórnendur framhaldskóla á Íslandi taki höndum saman og beiti sér fyrir því að niðurlægingu ungs
fólks sem er að hefja framhaldsnám verði ýtt út úr menntastofnunum. Engan
veginn er hægt að fallast á það, að athafnir, sem sumir vilja kalla manndómsvígslur séu með þeim hætti að gera lítið úr fólki, sem ætlar sér að mennta sig
og verða sjálfu sér og samfélaginu til gagns.
Á hverju ári kemur upp umræða um innvígslur nýrra nemenda í framhaldsskólum. Því verður vart trúað að eldri nemendur hafi gaman og ánægju af
því að níðast á þeim sem eru að bætast í hópinn. Kannski er það hópsálin sem
tekur völdin og engin þorir að standa gegn því að ata verðandi skólafélaga
auri í bókstaflegri merkingu. Það getur ekki verið að eldri nemendur séu á
svo lágu plani að vilja hefna harma sinna frá sinni eigin innvígslu og hamast
gegn þeim sem minna mega sín.
Kannski er þessi gamli siður, sem fólginn var í því að tollera nemendur í
einni elstu starfandi menntasofnun landsins, Menntaskólanum í Reykjavík,
löngu ofvaxinn og að auki genginn út fyrir öll velsæmismörk, hluti af því

aga- og virðingarleysi sem um þessar mundir einkennir íslenskt samfélag.
Því miður ber mikið á því að vald í hvers kyns mynd sé látið ráða fremur en
skynsemi. Það er vont að ofbeldi skuli vera orðinn þáttur í starfi menntastofnana. En þess heldur er það líka niðurlæging fyrir viðkomandi stofnanir. Er
eitthvað sem réttlætir þess háttar framferði, sem fólgið er í því til viðbótar
því sem að framan er lýst að sprauta köldu vatni á fólk, neyða það til að þvo
bíla eldri nemenda eða annað þaðan af verra?
Svarið hlýtur að verða eitt einfalt Nei. Til viðbótar öllum þeim fjölmörgu
rökum sem mæla gegn þessari svokölluðu busun við inngöngu í framhaldsskóla landsins er rétt að minna á að í flestum tilvikum er um börn að ræða.
Barnaverndaryfirvöld eiga að skerast í málið. Má ef til vill ætla að samfélaginu
finnist þetta framferði í góðu lagi sé miðað við aðgerðaleysi barnaverndaryfirvalda? Auðvelt væri að draga þá ályktun. Nú eiga barnaverndaryfirvöld á
Ísafirði næsta leik í samráði við Menntaskólann, nemendur og foreldra. Þeir
geta ekki verið ánægðir með slíka framkomu gagnvart börnum sínum og
bera lögum samkvæmt skyldu til að koma í veg fyrir ofbeldi í garð barna
sinna. Mál er að linni og vonandi tekur umboðsmaður barna málið upp og
beitir sér fyrir því að útrýma þessum ósóma.
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Mannlífið
Smáauglýsingar
Til sölu Yamaha skemmtari
tveggja borða ásamt fótbassa.
Selst ódýrt. Uppl. í síma 8403141.
LR-Hemmingskúrinn, sá árangursríki. Uppl. í síma 8689514, Guðmundur.
Til sölu er Mitsubishi Space
Wagon árgerð 1997 ekinn
205.000 km. Nánari uppl. í síma
867 9758.
Til sölu er Brúðarkjóll hvítur.
Búið að nota einnu sinni. Uppl.
í síma 866 4692.
Til sölu: tveir stofuskápar og
borðstofuborð. Selst fyrir lítið.
Uppl. í síma 456 4681.
Til sölu tveir hátalarabotnar
fyrir hljóðkerfi. Mackie SWA1801 með innb. 900W mögnurum. Uppl. í síma 695 4174.

Næstum allur íslenzki hópurinn samankominn í Sacsayhuaman í nærri 3800 metra hæð. Allir tengdust Vestfjörðum eða Vestfirðingum.

Vestfirskt brúðkaup í Perú
KSÍ heldur
námskeið í
knattspyrnuþjálfun á
Ísafirði
Knattleikssamband Íslands
heldur svokallað KSÍ-1 námskeið á Ísafirði helgina 9.-11.
nóvember, þar sem farið er í
undirstöðuatriði í knattspyrnuþjálfun ungmenna. Er
námskeiðinu skipt í tvennt,
bóklegan hluta og verklegan
sem fram fer í íþróttahúsinu á
Torfnesi. Áhugasamir geta
skráð sig á námskeiðið hjá
Svavari Þór Guðmundssyni í
síma 860-7443 eða Jóhanni
Torfasyni í síma 860-7446.

Spurning vikunnar
Er raunhæft að stofna
háskóla á Vestfjörðum á
næsta ári?
Alls svöruðu 583.
Já sögðu 416 eða 71%
Nei sögðu 135 eða 23%
Veit ekki sögðu 32 eða 6%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Það er ekki á hverjum degi
sem Vestfirðingur gengur í
hjúskap í Perú. Hinn 1. september gengu þau Atli Freyr
Sævarsson og Cecilia Elizabeth Garate í heilagt hjónaband í kaþólskri kirkju í Arequipa í Perú. Foreldrar þeirra,
þau Margrét Ósk Jónsdóttir
og Sævar Óskarsson og Margarita Ojeda og Maximo Garate
buðu til brúðkaupsins gestum
frá Íslandi og alls þáðu 20
Íslendingar boðið og flugu til
Perú seinni hluta ágústmánaðar í þrennu lagi.
Sannast sagna var um að
ræða algera ævintýraferð, með
skoðunarferðum á slóðir Inka
þar sem menjar heimsveldis
Inkanna voru skoðaðar. Bar
þar einna hæst ferð til Machu
Picchu, Inkaborgarinnar sem
fannst árið 1911, en hana
höfðu spænsku sigurvegararnir ekki eyðilagt. Vel er þess
virði að gera frekari grein fyrir
þeim ferðalögum öllum sem
fylgdu því að skoða eitt af sjö
undrum veraldar og margar
aðrar byggingar og mannvirki
frá tíma stórveldis Inkanna,
sem leið undir lok 1532.
Megin tilgangur fararinnar
var að sjálfsögðu að fara í
brúðkaupið, sem haldið var
um kl. hálfníu að kveldi og
stóð í rúma klukkustund. Athöfnin var mjög hátíðleg en
það vakti athygli okkar Íslendinganna að presturinn gekk

Fjölskyldur brúðhjónanna, Sævar, Margrét Ósk, Luis Pedro mágur , Joanna systir,
Jón Kristinn, Cecilia, Atli og Óskar og Patricia systir, Maximo, Margarita (foreldrar) og Sólveig.
um gólf, var mjög líflegur, í dansinum og í hópnum okkar urinn þeirra Óskars og Sól- ita, en fimm Íslendingar notbaðaði út höndunum og minnti var Íslandsmeistari í dansi, veigar farið upp í nærri 5000 uðu tækifærið til að fara í
kirkjugesti reglulega á að sem vakti verðskuldaða at- metra hæð. Það voru því þraut- skoðunarferð upp í hálendið
klappa fyrir brúðhjónunum. hygli, Pétur Magnússon, 13 reyndir ferðalangar sem mættu að Titicaca vatni og Inka turnunum. Það kvöld opnaði MaxÞví var hlýtt af mikilli sam- ára gamall. En öðrum var ekk- í brúðkaupið.
vizkusemi. Einnig sungu karl ert gefið eftir og stóð skemmtHópnum var tekið með imo skóbúð sína fyrir hópinn,
og kona ýmist ein eða saman. unin til kl. fjögur um nóttina. kostum og kynjum og allt fyrir eftir venjubundna lokun. ForSýndir voru alls kyns þjóð- okkur gert. Cecilia lagði á sig eldrar Ceciliu og tengdaforAllt var þetta mjög hátíðlegt
og nokkuð á annan hátt en við dansar og hljómsveit lék undir mikla vinnu við að skipu- eldrar Atla eru afar elskulegt
eigum að venjast. Ættingjar dansi. Að öðrum ólöstuðum leggja skoðunarferðir fyrir fólk og skemmtilegt að þessi
Ceciliu mættu vel í kirkjuna má segja að hetjur ferðarinnar okkur og þau voru boðin og tengsl skuli hafa myndast milli
hafi verið afi og amma brúð- búin til þess að hjálpa okkur á Ísafjarðar og Perú.
og veizluna á eftir.
Við óskum brúðhjónunum
Veizlan var haldin stórum gumans, þau Óskar Eggerts- alla lund. Meðal annars var
sal. Þar var boðið upp á son og Sólveig Hermannsdótt- öllum hópnum boðið í kvöld- til hamingju og hópurinn
skemmtiatriði, mat og drykk ir, sem fóru ótrauð í allar skoð- verð á veitingastað Joanna og þakka fyrir sig.
Texti og myndir:
og afskaplega vel að öllu stað- unarferðir og að sjálfsögðu til Luis Pedro við komuna til
Ólafur Helgi Kjartansson.
ið. Við skildum hvað átt var Machu Picchu. Allur hópurinn Arequipa frá Cusco og daginn
við með því að mikið væri fór upp í 3.850 metra hæð yfir eftir var öllum boðið í mat
dansað. Hvergi var gefið eftir sjávarmáli, en áður hafði hóp- heim til Maximo og Margar-
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Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Norðlæg átt og rigning eða slydda
með köflum, en þurrt sunnan- og vestanlands. Hiti 1 til
10 stig, hlýjast syðst. Horfur á laugardag : Lítur út fyrir
austanátt með rigningu eða slyddu.
Horfur á sunnudag : Lítur út fyrir áframhalldandi
austanátt með rigningu eða slyddu.

Sælkeri vikunnar er Gylfi Ólafsson á Ísafirði

Doritos kjúklingur
og kókosbollubomba

Þann 25. ágúst gekk Ísfirðingurinn Eiríkur Örn Norðdahl, skáld og rithöfundur, að eiga unnustu sína, hina finnsksænsku Nadju Widell. Athöfnin fór fram í Träskberga, austur af Helsinki í Finnlandi. Viðstaddir voru auk ættingja
brúðhjónanna vinir og kunningjar þeirra af ýmsum þjóðernum, m.a. frá Frakklandi og Tékklandi. Athöfnin fór fram
utandyra í fallegu síðsumarsveðri. Brúðhjónin mættu á staðinn í bleikum Ford Galaxie fornbíl við mikinn fögnuð
viðstaddra. Að vígslu lokinni skemmtu viðstaddir sér í félagsheimili staðarins þar sem meðal annarra komu fram Skúli
Þórðarson, trúbadúr og vinur brúðgumans.

Gylfi býður upp á klassíska
tvennu, Doritos kjúkling og
marens eftirrétt. „Uppskriftina
að marensbombunni fann ég
fyrir löngu á netinu og hef
alltaf haldið upp á hana síðan.
Það má kannski segja að þetta
sé ekki uppskrift heldur stef
sem maður getur svo leikið
tilbrigði við eftir árferði og
skapi hverju sinni.“ Gylfi segist vera meira fyrir uppvaskið
heldur en eldamennskuna. „Þá
kveiki ég gjarnan á Bylgjunni
og vaska og þríf frá mér allar
áhyggjur heimsins og hugarvíl. En stundum þarf maður
að elda og þá er gott að grípa
í þessa rétti,“ segir Gylfi.
Doritos kjúklingur
fyrir fjóra
4 kjúklingabringur
Ostasósa (mæli með Newman’s)
Salsa
Ostur
Doritos poki
Byrjið á að mylja snakkið í
botninn á eldföstu móti. Skerið bringurnar í bita c.a. 1 cm á

kant og þurrsteikið á pönnu.
Piprið vel og saltið smá, en
ekki of mikið því osturinn og
sósurnar eru alveg nógu saltar.
Raðið kjúklingnum ofan á
snakkið og hellið sósunum
yfir, fyrst ostasósunni og svo
sölsunni. Dreifið osti yfir og
setjið í nokkuð heitan ofn
þangað til osturinn er gullinn.
Heppilegt er að bera fram með
þessu litríkt salat, lárperumauk (guacamole), sýrðan
rjóma og ískalt grapefruit gos.
Kókosbollubomba
Byrjið á að brytja marens
niður í form. Þeytið því næst
rjóma og hrærið saman við
nokkrar kókosbollur og máski
nóakropp. Skellið svo þessari
hræru ofan á marensinn og
skreytið með ávöxtum að eigin vali. Aðalbláber og jarðarber eru sérlega vel til þess
fallinn, nema ef tengdó er í
mat eða rétturinn er borinn
fram í fermingu eða skírn, þá
notar maður blæjuber.
Gylfi skorar á Hörpu Henrýsdóttur kennara að vera
sælkeri næstu viku.

Bolvískir bátar
aflahæstir á síðasta fiskveiðiári

Brúðhjónin með foreldrum Atla, Margréti og Sævari, bróður hans Jóni Kristni og Sólveigu og Óskari, afa og ömmu.

Krókaaflamarksbátar úr
Bolungarvík raða sér í þrjú
efstu sætin yfir aflahæstu báta
síðasta fiskveiðiárs. Alls náðu
níu krókaaflamarksbátar á
landinu að afla meira en 1.000
tonna. Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem bátarnir úr Bolungarvík raða sér í efstu sætin. Á
síðasta ári voru þessir sömu
bátar einnig efstir, en þá höfðu
skipverjar Guðmundar Einarssonar ÍS slegið sitt eigið
heimsmet og fiskað 1.510
tonn og voru því aflahæstir

það árið.
Á nýliðnu fiskveiðiári var
það hins vegar Sirrý ÍS sem
var með mestan afla, 1.360
tonn. Næstur kemur Hrólfur
Einarsson ÍS með 1.337 tonn
og þriðji er Guðmundur Einarsson ÍS með 1.282 tonn.
Bátarnir þrír eru allir gerðir út
af Jakobi Valgeiri ehf., en eins
og fram hefur komið er búið
að leggja Hrólfi Einarssyni ÍS
til að hagræða í rekstri fyrirtækisins vegna kvótaskerðingar.
– tinna@bb.is
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Flestir stefna á
framhaldsnám
Grunnskólinn á Ísafirði.

Vímuefnanotkun
unglinga minnkar
Í nýútkominni skýrslu sem
Rannsóknir og greining ehf.
hefur birt, kemur fram að
vímuefnanotkun á unglingastigi grunnskóla á norðanverðum Vestfjörðum hefur
minnkað. Í skýrslunni er
athyglinni beint að högum og
líðan nemenda í 8., 9. og 10.
bekk grunnskóla á norðanverðum Vestfjörðum. Horft er
til neyslu ungmenna á tóbaki,
áfengi og ólöglegum vímuefnum og þær niðurstöður
bornar saman við stöðu mála

annars staðar á landinu.
Einnig eru teknir til skoðunar
áhættuþættir og verndandi
þættir sem snerta félagslegt
umhverfi ungmenna.
Fram kemur í skýrslunni að
mikið hafi dregið úr reykingum unglinga á norðanverðum Vestfjörðum á síðastliðnu ári, sem og neftóbaksog áfengisneyslu. Hassneysla
ungmenna á norðanverðum
Vestfjörðum er áþekk landsmeðaltali, um 6% níundubekkinga hafa prófað hass

einhvern tíma um ævina og
um 7% tíundubekkinga.
Hlynur Snorrason, verkefnisstjóri Vá Vesthópsins,
segir þetta ánægjuleg tíðindi
en biður foreldra að sofna ekki
á verðinum. „Í heild þá sést
að útkoman árið 2007 er betri
en útkoman 2006 fyrir
norðanverða Vestfirði. Ég bið
samt foreldra og aðra þá sem
vinna með börnum og ungmennum um að sofna ekki á
verðinum, því aðhald og
forvarnir er sífelluverkefni og

lýkur seint eða aldrei. Við
höfum séð slæmar tölur í
þessum efnum og eins séð
góðar tölur. Við finnum það
öll á samfélaginu þegar tölurnar eru óhagstæðar og öfugt.
Við höfum reynslu af því
hvernig við getum náð árangri
í forvörnum og líka hvernig
getur farið ef við sinnum ekki
þessari skyldu okkar, að halda
vel og dyggilega utan um
börnin okkar – alla leið.“

Í skýrslu sem Rannsóknir
og greining ehf. birti á
dögunum, kemur fram að
93% drengja í 9. og 10.
bekk grunnskóla á norðanverðum
Vestfjörðum
hyggjast fara í framhaldseða háskólanám. Framtíðarhugmyndir stúlkna á
þessu svæði um framhaldsnám eru í samræmi við
landsmeðaltal, en 98%
þeirra hyggja á æðri menntun. Þegar aðrar niðurstöður
í skýrslunni eru skoðaðar,
má sjá að rúmur þriðjungur
drengja á norðanverðum
Vestfjörðum eru með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum og er
það í samræmi við landsmeðaltal. Fyrir fjórum árum
var hlutfallið á þessu landsvæði rétt rúm 20%. Þróunin hefur verið á aðra lund á
meðal stúlknanna. Árið
2003 sögðust um 40%
þeirra oft eða nær alltaf vera

– gunnaratli@bb.is

með foreldrum sínum utan
skólatíma á virkum dögum
en þetta hlutfall hefur lækkað niður í 32% árið 2006.
Um 45% stráka segjast
oft eða nær alltaf eyða tíma
með foreldrum sínum um
helgar og er það hlutfall
hærra en annars staðar á
landinu, en stúlkur á norðanverðum Vestfjörðum eru
síður með foreldrum sínum
um helgar en stúlkur annars
staðar á landinu.
Unglingar á norðanverðum Vestfjörðum telja síður
að foreldrar þeirra fylgist
með því hverja þeir umgangist utan skólatíma en
unglingar annars staðar á
landinu. Rétt um fjórðungur
stúlkna og tæplega 40%
drengja telja svo vera, en
landsmeðaltalið er annars
vegar 74% fyrir stúlkur og
60% fyrir drengi.
– gunnaratli@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði.

María Júlía komin til hafnar á Ísafirði
Björgunarskipið María
Júlía BA-36 kom til hafnar á
Ísafirði í síðustu viku en til
stendur að gera skipið upp í
sem upprunalegustu mynd og
breyta því í fljótandi safn sem
siglir frá Breiðafirði að Horni.
Byggðasafn Vestfjarða og
Minjasafn Egils Ólafssonar á
Hnjóti sameinuðust um kaup
á skipinu og stefna á sameiginlegan rekstur þess. Skipið
liggur nú á langlegudeildinni
svokölluðu í Ísafjarðarhöfn en
er að sögn Jóns Sigurpálssonar, forstöðumanns Byggðasafnsins, langt í frá dauðvona.
„Það verður blásið í herlúðra og fengið fjármagn til
að gera Maríu Júlíu upp“, segir
Jón. „Skipið var í sumar í
Stykkishólmi þar sem það var
skrokkskoðað og öxuldregið
og reyndist í góðu ástandi. En
það þarf að sandblása allt
járnverk og zinka skipið og
fara síðan smátt og smátt í að
gera útlitið sem næst upprunalegri mynd, m.a. með því

að breyta hvalbaknum í það
horf sem hann var í áður. En
skipið er vel haffært og sigldi
fyrir eigin vélarafli frá
Stykkishólmi til Ísafjarðar,
með viðkomu í Bolungarvík.“
María Júlía er fyrsta björgunarskip Vestfirðinga og á sér
glæsta sögu sem slík, en ekki
síður úr landhelgisstríðinu
1958 sem einn af varðbátunum í baráttu um yfirráð
Íslendinga yfir fiskinum í
sjónum í kringum landið.
Skipið var síðan notað sem
hafrannsóknarskip á milli
stríða og björgunaraðgerða.
Skipið er nátengt sögu Vestfirðinga. Það er 137 brúttósmálestir að stærð og 27,5 m
að lengd, smíðað í Danmörku
og kom hingað til lands
snemma vors 1950. Auk þess
að vera útbúið til björgunarstarfa var það hannað til að
gegna fjölþættu hlutverki á
sviði hafrannsókna og strandgæslu.
– halfdan@bb.is

María Júlía í Ísafjarðarhöfn.

