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Hefur setið
á þingi fyrir
þrjá flokka
– og líka utan flokka

Ný ferðaskrifstofa
á Ísafirði

Kristinn H. Gunnarsson hefur komið víða
við í pólitíkinni en stendur alltaf með Leeds
United í enska boltanum hvað sem tautar og
raular. Er hann hentistefnumað-ur eða er
hann þvert á móti staðfastur mað-ur sem
vill ekki hlaupa í takt við hentistefnur
flokkanna? Sjá viðtal í miðopnu.

Eimskip siglir á ný til Ísafjarðar
Eimskip hefur ákveðið, í
samvinnu við viðskiptavini
félagsins á Vestfjörðum, að
hefja strandsiglingar á milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur eftir
margra ára hlé. Fyrsta skipið
var við höfn á Ísafirði á laugardag en það eru Ameríkuskip
félagsins, Reykjafoss og Celia,
sem munu sinna þessari þjónustu á tveggja vikna fresti til
reynslu næstu þrjá mánuði.
„Það er svo sannarlega
ánægjulegt að geta boðið upp
á þessa þjónustu á ný, eftir
nokkurt hlé. Jákvæð viðbrögð
fólks og fyrirtækja á Vestfjörðum við þessari ákvörðun
okkar komu okkur ekki óvart.
Vonir okkar standa til þess að

þetta fyrirkomulag siglinga
gefi góða raun og geti til frambúðar styrkt byggð og atvinnustarfsemi í þessum þýðingarmikla landshluta,“ segir
Guðmundur P. Davíðsson,
forstjóri Eimskips á Íslandi.
Á síðustu tveimur árum hefur Eimskip unnið náið með
fyrirtækjum á Vestfjörðum
með það að markmiði að ná
fram aukinni hagkvæmni í
flutningum til og frá svæðinu.
Eðli málsins samkvæmt hefur
félagið því fengið mjög sterk
og jákvæð viðbrögð við þessari ákvörðun frá ýmsum fyrirtækjum sem þurfa að flytja
vörur til og frá Vestfjörðum.
– thelma@bb.is

Reykjafoss var við bryggju á Ísafirði á laugardag.

Hvíldarklettur ehf.,
vinnur nú að því að koma
á legg nýrri ferðaskrifstofu á Ísafirði. „Við erum byrjuð að vinna að
þessu og þurfum því að
bæta við starfsfólki, segir
Elías Guðmundsson hjá
Hvíldarkletti en fyrirtækið hefur undanfarin tvö
sumur tekið á móti sjóstangaveiðimönnum í samstarfi við þýska ferðaskrifstofu. „Ferðaskrifstofan á Ísafirði mun sjá
um bókunarþjónustu og
sölu á sjóstangaveiðiferðum auk aukinnar afþreyingu þegar á staðinn
er komið. Stóra breytingin er hins vegar sú við
erum að hefja samstarf
við fleiri ferðaskrifstofur
í Þýskalandi, Svíþjóð,
Tékklandi og Póllandi.
Við erum því að fara inn
á nýja markaði og munum þannig fjölga ferðamönnum hingað vestur“,
segir Elías.
Hvíldarklettur er með
22 báta á Suðureyri og
Flateyri og hafa hús verið
reist sérstaklega undir
starfsemina ásamt því að
eldri hús gerð upp til að
hýsa ferðamennina auk
þess sem fyrirtækið hefur
sótt um lóðir undir hús í
Bolungarvík. Vörumerki
veiðiferðanna er hinn
glaðbeitti Bobby Fisherman og virðist hugmyndin leggjast vel í erlenda
ferðamenn en aðsókn var
mjög góð í sumar og
bókanir fyrir næsta sumar
ganga vel að sögn Elíasar.
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Ruth er komin heim

Á mánudag var opnuð sýning í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði sem heitir „Lífshlaup
Ruth Tryggvason“. Þar er
fjallað um líf Ruth Tryggvasonar heiðursborgara Ísafjarðarbæjar í máli og myndum.
Guðfinna Hreiðarsdóttir og
Rakel Sævarsdóttir standa að
sýningunni en hún var partur
af sýningu sem var á Þjóðminjasafninu í sumar og
nefndist „Lífshlaup“. „Þar var
fjallað um lífshlaup sex einstaklinga og var Ruth Tryggvason ein af þeim,“ segir Guðfinna Hreiðarsdóttir.
„Þeirri sýningu lauk í síðustu viku og höfðu margir
Vestfirðingar sem höfðu séð
sýninguna á orði að þeir vildu
einfaldlega fá Ruth „heim“ á
Ísafjörð. Ég talaði við Jóhann

Guðfinna ávarpaði gesti við opnun sýningarinnar.
Hinriksson hjá Safnahúsinu Tómassyni sem einnig er
og úr varð samkomulag okkar heiðursborgari Ísafjarðarbæjá milli að flytja þennan hluta ar og frá þessum stað er einnig
af sýningunni á Ísafjörð. Það mjög gott útsýni á Gamla Bakskemmtilega við þennan stað aríið þar sem Ruth starfar,“
sem sýningin er haldin á, er segir Guðfinna.
– birgir@bb.is
að þarna er hún með Jónasi

Ruth Tryggvason við opnun sýngarinnar.

Límkenndur jarðvegur
tefur hafnarframkvæmdir

Framkvæmdir við Bolungarvíkurhöfn hafa staðið yfir í
allt sumar og standa fram á
haustið. Unnið er að því að
skipta um stálþil efst við brjótinn sem og þekjur. Samkvæmt
upplýsingum frá Stefáni E.
Stefánssyni framkvæmdastjóra hafnargerðar og annarra
framkvæmda hjá Íslenska

Gámafélaginu sem sér um
verkið, hefur það tafist vegna
erfiðleika við að reka stálþilin
niður í botn hafnarinnar.
„Niðurrekstur á stálþilinu
hefur verið tregur, jarðvegurinn virðist vera límkenndur
og því hefur verið fremur stíft
að reka þau niður,“ segir Stefán. „Það er búið að reka stálþil,

stög og staksteina niður. Nú
er verið að keyra efni niður í
fyllinguna sem hefur myndast
á milli gamla stálþilsins og
nýja. Það sem á eftir að gera
er að steypa bryggjukantinn,
þá ætti verkið að klárast um
miðjan október ef veður helst
þolanlegt,“ segir Stefán.
– birgir@bb.is

Miklar framkvæmdir standa yfir í Bolungarvíkurhöfn.

SpKef íhugar að loka
útibúum fyrir vestan
Sparisjóðurinn í Keflavík
íhugar að loka afgreiðslum á
Vestfjörðum í hagræðingarskyni og fækka starfsfólki.
Starfshópur hefur unnið að
tillögum um sparnað og er
stefnt að því að þær liggi fyrir
síðar í þessum mánuði. Eins
og kunnugt er sameinuðust
Sparisjóður Vestfirðinga,
Sparisjóði Húnaþings og
Stranda og Sparisjóðurinn í
Keflavík á síðasta ári og er
nýr sjóður starfræktur undir
nafni hins síðastnefnda. Átta
útibú eru á Vestfjörðum og

samkvæmt heimildum fréttastofu Útvarps er nú til alvarlegrar athugunar að loka
a.m.k. tveimur þeirra en hvar
hefur ekki verið formlega
ákveðið.
Þá hefur fréttastofan heimildir fyrir því að stöðugildum
verði fækkað í afgreiðslum
fyrir vestan þótt þeim verði
ekki lokað. Tap af rekstri
Sparisjóðsins í Keflavík fyrstu
sex mánuði ársins var 10,6
milljarðar króna. Þegar hálfsárs uppgjörið var birt var tekið
fram að svigrúm væri til að

lækka rekstrarkostnað, sífellt
væri leitað leiða til hagræðingar í rekstrinum.
Eins og fyrr segir er stefnt
að því að tilkynna um sparnaðaraðgerðir í þessum mánuði. Eftir því sem fréttastofa
RÚV kemst næst fléttast inn í
þetta mál að sparisjóðurinn
rekur póstafgreiðslur á mörgum stöðum fyrir vestan og
hafa forsvarsmenn sparisjóðsins þegar rætt við Íslandspóst
um hugsanlegar sparnaðaraðgerðir.
– thelma@bb.is

Framkvæmdir við GÍ fóru 43
milljónum fram úr áætlun
Áætlaður kostnaður við nýbyggingu Grunnskólans á Ísafirði er 316 milljónir króna,
en fjárhagsáætlun gerði ráð
fyrir að framkvæmdirnar
myndu kosta 273 milljónir.
Munurinn er því 43 milljónir.
Málið var tekið fyrir á fundi
bæjarráðs í síðustu viku og
þar kom fram að ástæðan fyrir
hækkuninni er hækkun vísitölu og hækkun á verði búnaðar, einkum kaupum á húsgögnum. Bæjartæknifræðingur hefur farið fram á aukafjárveitingu til að mæta hækkun-

inni. „Inn í þessu er líka verk
sem var farið í en var ekki
upphaflega á áætluninni,“
segir Halldór Halldórsson
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
„Það voru gerðar upp þrjár
skólastofur í gamla gagnfræðaskólanum svo er inn í
þessu kostnaður vegna sparkvallar. Við sáum líka fyrir
hækkun síðastliðið vor vegna
efnahagsástandsins sem hefur
gert öllum erfitt fyrir,“ segir
Halldór.
„Við munum fresta nokkrum minni verkefnum sem lágu

fyrir til að koma til móts við
þennan aukna kostnað. Ég get
nefnt sem dæmi hafnaframkvæmdir upp á fimm milljónir
og lagfæringar á gólfi íþróttahússins á Torfnesi upp á fimm
milljónir. Ekkert varð heldur
úr malbikunarframkvæmdum
sem áttu að vera í sumar. Það
var samstarfsverkefni Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar
og var fallið frá þeim þegar
Bolungarvíkurkaupstaður hætti
við þær framkvæmdir,“ segir
Halldór Halldórsson.
– birgir@bb.is
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Abbaæði verður í Edinborgarhúsinu á komandi árshátíðum og jólahlaðborðum.

Abbaveisla í Edinborgarhúsinu
Mikið er framundan í Edinborgarhúsinu og segir Erik
Newman veturinn leggjast vel
í Edinborgarmenn. „Það er
nóg framundan. Við erum
byrjuð að bóka hljómsveitir
og trúbadora alveg fram að páskunum. Þar má nefna Bubba
Morthens og Buff auk þess
sem haldnar verða karókíkeppniskvöld og spurningakeppnin Drekktu betur verður
haldin alla fimmtudaga. Árshátíðir og jólahlaðborð eru
mjög stór liður í dagskránni
frá september til desember en

við höfum fengið til liðs við
okkur skemmtikrafta sem
verða með Abba-show með
lifandi tónlistarflutningi“, segir Erik.
Að sögn Eriks hefur september verið rólegur og gefið
starfsfólki Kaffi Edinborgar
færi á að endurnýja krafta sína
fyrir veturinn. „Við þurftum á
rólegum tíma að halda til að
endurskipuleggja okkur eftir
sumartraffíkina. Síðasta sunnudag fóru allir starfsmennirnir
í árshátíðarferð inn í Heydal í
Mjóafirði. Það var nauðsynleg

afslöppun og mjög gaman.
Það sem er næst á dagskrá er
einna helst að við erum að reyna
poppa upp fimmtudagskvöldin. Við stefnum að því að vera
með trúbadora að lokinni
hverri spurningakeppni. Þau
tvö skipti sem Drekktu betur
hefur verið haldið á nýjum
stað hefur verið góð mæting
og skemmtileg keppni farið
fram. Ég vil endilega hvetja
þá sem vilja vera spyrlar að
hafa samband,“ sagði Erik
Newman.
– thelma@bb.is

Siglt verður frá Reykjavíkur til Ísafjarðar tvisvar í mánuði og þaðan til Ameríku.

Strandsiglingar hafnar á ný
Strandsiglingar til Vestfjarða hófust að nýju hjá
Eimskipafélaginu á laugardag er fyrsta skipið kom til
hafnar á Ísafirði. Eimskip
hefur ekki staðið fyrir strandsiglingum til Vestfjarða frá
árinu 2004 og ákveðið var
að hrinda því úr vör á ný í
tengslum við klasaverkefnið í sjávarútvegi. „Þetta
gerðist mjög snöggt og
fyrsta skipið var hér við
höfn á laugardag. Reyndar
hefur það verið lengi til umræðu að koma af stað strandsiglingum og sérstaklega
hafa sjávarútvegsfyrirtæki
óskað eftir því við okkur“,

segir Hafþór Halldórsson
rekstrarstjóri Eimskipafélagsins á Ísafirði. Skipin koma
hálfsmánaðarlega en um tilraunaverkefni er að ræða fram
að áramótum.
„Ég hef mikla trú á þessu
og ef það næst árangur, er
aldrei að vita nema boðið
verður upp á vikusiglingar
áður en langt um líður. Við
höfum fengið mjög góð viðbrögð og mikið af fyrirspurnum. Ég hef trú á að þetta muni
nýtast mörgum því það eru
ekki allir sem þurfa á þeirri
snöggu þjónustu að bjóða sem
við erum með. Ég gæti t.d.
séð fyrir mér að það myndi

nýtast vel til að flytja tæki
og tól vegna jarðgangagerðar“, segir Hafþór.
Skipin Reykjafoss og
Celia sem munu sigla milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur
en þaðan sigla skipin svo
áfram til Ameríku eða Evrópu. „Við erum með skip
sem koma til Reykjavíkur
frá Ameríku og stoppa þar í
um þrjá dag tvisvar í mánuði. Við sáum okkur færi á
að nota þessa daga til að
koma vestur með vörur og
annað frá Reykjavík og
flytja þær sömuleiðis til
baka“, segir Hafþór.
– thelma@bb.is

Matt gler til varnar útsýni

LÍÚ færði Ósvör hálfa milljón
Stjórn Landssambands íslenskra útvegsmanna færði sjóminjasafninu Ósvör við
Bolungarvík 500 þúsund króna gjöf til uppbyggingar safnsins á föstudag. LÍÚ hélt
stjórnarfund á Ísafirði á föstudag og heimsótti við það tækifæri sjávarútvegsfyrirtæki
og stofnanir, þar á meðal Ósvör.Á meðfylgjandi mynd má sjá stjórnar- og varastjórnarmenn ásamt starfsmönnum LÍÚ sem heimsóttu safnið við þetta tækifæri, ásamt
Finnboga Bernódussyni safnverði.

Kalla eftir endurskoðaðri fjárhagsáætlun Bolungarvíkur
Minnihluti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur hefur kallað
eftir boðaðri endurskoðun
fjárhagsáætlunar fyrir árið
2008 sem talið var svo brýnt
að ráðast í strax eftir meirihlutaskipti í lok apríl á þessu
ári. Í bókun minnihlutans
segir: „Vert er að benda á að
endurskoðuð fjárhagsáætlun
sem fyrrverandi meirihluti
hafði unnið að í góðri samvinnu við fulltrúa þáverandi
minnihluta, var á lokastigi í
apríl þegar meirihlutanum var

slitið. Á fyrsta fundi bæjarráðs
eftir meirihlutaslit þann 6. maí
síðastliðinn lagði fulltrúi
minnihlutans, Soffía Vagnsdóttir fram í bókun þær tillögur sem fyrir lágu eftir vinnu
við endurskoðunina. En nú er
komið fram í miðjan september og ekkert bólar enn á neinum tillögum eða breytingum
frá núverandi meirihluta.“
Meirihluti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur lagði fram í
kjölfarið eftirfarandi bókun:
„Frá því tillögur er varða end-

urskoðun fjárhagsáætlunar
2008 voru lagðar fram hafa
bæjaryfirvöld unnið eftir þeim
í aðalatriðum enda full samstaða um þær. Því til viðbótar
hafa bæjaryfirvöld unnið að
frekari hagræðingu í rekstri
bæjarins enda ljóst að áður
framlagðar tillögur dygðu
ekki til að ná tökum á rekstri
bæjarins. Vinna við endurskoðun fjárhagsáætlunar 2008
er á lokastigi og verður að
öllum líkindum til umræðu á
næsta bæjarstjórnarfundi.“

Íbúar að Silfurgötu 1 á Ísafirði eru ekki sáttir við framgang mála við frágang á nýbyggingu Grunnskóla Ísafjarðar. Gerðu þeir samkomulag við Ísafjarðarbæ um að
bærinn myndi sjá til þess að
gler í gluggum á suðurhlið
skólans, sem snýr að Silfurgötu, yrði matt. Ástæðan er
sú að fjarlægð milli húsanna
er lítil og með slíku gleri yrði
ekki útsýni frá skólanum og
inn í íbúðir í húsum við Silfurgötu 1. Þegar farið var í að
framfylgja þessu samkomulagi kom fljótlega í ljós að

arkitekt hússins var alfarið
mótfallinn því að sett yrði matt
gler í húsið.
Í ljósi þess kom upp sú
hugmynd að setja spegilgler í
glugga hússins að Silfurgötu
1 sem snýr að nýbyggingu
Grunnskóla Ísafjarðar og var
það rætt við húseigendur. Þar
kom fram vilji til að setja spegilgler í einn glugga hússins til
að sjá hvernig það kæmi út.
Fallið var frá þeirri hugmynd
síðar. Ákvað þá Ísafjarðarbær
að setja filmur í alla glugga á
gafli skólans.
Með þessu taldi Ísafjarðar-

bær sig hafa staðið við sinn
hluta samkomulags við íbúa
Silfurgötu 1 varðandi að matt
gler yrði sett í glugga skólans
sem snýr að þeirri götu. Sett
voru fram rök af hálfu íbúa
við Silfurgötu 1 um að filman
í gluggunum yrði aldrei til
friðs og viðhaldi á filmunni
illa sinnt. Ísafjarðarbær segir
hins vegar að viðhald sé með
besta móti á húsnæði á vegum
sveitarfélagsins eftir að ráðinn
var starfsmaður til Eignasjóðs.
Ef filman verður ekki til friðs
þá verður að sjálfsögðu skoðað að skipta um glerið.

Dæmdur fyrir farandsölu án leyfis
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sakfellt karlmann fyrir
brot gegn tollalögum, lögum um útlendinga, lögum
um verslunarrekstur og lögreglusamþykkt Ísafjarðarbæjar. Manninum var gert
að sök að hafa flutt inn til
landsins ólöglegan varning
og án þess að greiða af
honum tollskyld gjöld, hafa

dvalið á Íslandi í atvinnuskyni
án dvalarleyfis frá 4. júlí til
15. júlí og fyrir að hafa stundað farandsölu án atvinnuleyfis
og leyfis lögreglustjóra.
Maðurinn þarf að greiða
130.000 króna sekt til ríkissjóðs og komi tíu daga fangelsi í stað sektarinnar verði
hún ekki greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu

dómsins. Þá voru einnig
gerðar upptækar 23.500
íslenskar krónur, 38 olíumálverk, 206 póstkort, 19
mynd á laufblöðum, 148
bókamerki og 494 papírusmyndir. Kröfu ákæruvalds
um upptöku á 27.290 krónum í erlendri mynt var hins
vegar hafnað.
– thelma@bb.is
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Kemur lokun sparisjóðsins ekki á óvart

Enn óvissa með Hafnarstræti 18
Viðhaldi á húsnæðinu að Hafnarstræti 18 á Ísafirði, Gamla apótekinu, hefur verið
lítið sem ekkert undanfarin ár og er það mat fjölmargra bæjarbúa að útlit þess í
dag sé lýti á bæjarmynd Ísafjarðar. Engin starfsemi er í húsnæðinu og í janúar á
þessu ári fengust þær upplýsingar frá Hauku Þór Haraldssyni fulltrúa eiganda
hússins, Landsbankanum, að húsið hefði verið dæmt ónýtt og að engin ákvörðun
hefði verið tekin um framtíð þess. Nú, átta mánuðum síðar, hefur enn ekki verið
tekin ákvörðun um hvort húsið verði rifið eða ráðist í endurbætur á því.

Jóni Bjarnasyni, þingmanni Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi, kemur lítt á óvart
að stjórnendur Sparisjóðsins í Keflavík íhugi að loka afgreiðslum á Vestfjörðum.
Hann varaði við sameiningu Sparisjóðs Vestfjarða og Sparisjóðsins í Keflavík á sínum
tíma. Sparisjóður Vestfjarða sameinaðist Sparisjóðnum í Keflavík um síðustu áramót
og eru afgreiðslurnar átta á Vestfjörðum. Tap sparisjóðsins á fyrri helmingi ársins var
10,6 milljarðar króna. Samkvæmt heimildum fréttastofu RÚV er nú til alvarlegrar
athugunar að loka að minnsta kosti tveimur afgreiðslum á Vestfjörðum.

Ritstjórnargrein

Setjum
markið hátt!

Þótt rofað hafi til í samgöngumálum Vestfirðinga sitjum við
enn all aftarlega á merinni sakir áratuga eftirlegu í einu brýnasta
hagsmunamáli hvers landsfjórðungs, nútíma vegakerfis innan
sveitar og við aðra landshluta. Skyldi því engan undra þótt samgöngumál hafi verið ofarlega á baugi á nýafstöðnu þingi Fjórðungssambands Vestfirðinga. Segja má að rauði þráðurinn í
ályktunum um samgöngumál hafi snúist um eftirfarandi:
Í fyrsta lagi að við endurskoðun langtímasamgönguáætlunar
2007 – 2018 verði gert ráð fyrir að stofnvegir milli þéttbýlisstaða á Vestfjörðum uppfylli allar öryggiskröfur sem gerðar eru
til stofnvega á landinu.
Í annan stað var lögð áhersla á að auka þjónustu við að halda
leiðum opnum og tryggja sem best má öryggi vetraraksturs.
(Fagnaðarefni er, þótt undir annan hatt falli, að strandsiglingar
á vegum Eimskips eru hafnar á ný til Ísafjarðar. Vonandi vex
þessari framtakssemi fiskur um hrygg.)
Í þriðja lagi benti þingið á brýna þörf heildaráætlunar um
jarðgangagerð á Vestfjörðum. Allt frá því að vegur var lagður
yfir Dynjandisheiði hefur mönnum verið ljóst að heiðin væri
einn erfiðasti þröskuldurinn í tengingu norður- og suðurhluta
Vestfjarða. Allar götur síðan ákvörðun var tekin um jarðgöng
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar hefur því verið spurt: Hvað
með Dynjandisheiðina? Af þeim gögnum sem fyrir liggja er
ljóst að stystu raunhæfu jarðgöngin undir heiðina myndu á núvirði kosta 14 til 15 milljarða króna. Kostnaður við nýjan uppbyggðan veg, sem talinn er verða vel nothæfur, er áætlaður 4
milljarðar. Tekið er fram að vegurinn muni verða einn af erfiðari fjallvegum landsins, líkt og Steingrímsfjarðar- og Öxnadalsheiði.
Jarðgöng undir Dynjandisheiði kosta offjár. Liðlega þrisvar
sinnum meira en nýr vegur yfir heiðina myndi kosta. Eðlilegt
að menn staldri við. Og svarið er auðvelt ef einungis er horft á
fyrirliggjandi kostnaðartölur. En, stöldrum við. Þótt hægt fari
er trú manna tekin að aukast á að stjórnvöld hafi raunverulegan
áhuga á að styrkja stöðu landsbyggðarinnar. Og uppi er hugmynd
um Vestfirði, sem eitt sveitarfélag. Í þeim efnum er margs að
gæta.
Ákvörðun um vegtengingu suður- og norðurhluta Vestfjarða
á ekki að grundvalla á vali milli tveggja upphæða sem settar
hafa verið á blað; hana verður að byggja á langtíma framsýn
stjórnvalda og heimamanna á framtíð byggðar á Vestfjörðum.
Með jarðgöngunum til Bolungarvíkur var stigið fyrsta skerfið
til langrar framtíðar. Göngin undir Hrafnseyrarheiði eru næst á
dagskrá. Súðavíkurhlíðin verður að fara í safnkistuna með Óshlíðinni. Við verðum að horfa langt fram í tímann, hugsa stórt.
Hefja Vestfirði á ný til þess vegs og virðingar er þeir áður höfðu
í íslensku samfélagi.
Setjum markið hátt!
s.h.

Á þessum degi fyrir 18 árum

Tekið á unglingavandanum í miðbæ Ísafjarðar
Mikil umræða hefur verið að undanförnu um það styrjaldarástand
sem skapast hefur á Ísafirði yfir helgar, þegar unglingar ganga
berserksgang um bæinn og eyðileggja allt sem nálægt þeim
kemur. Mikil ölvun hefur verið samfara þessum uppákomum
unglinganna, sem útaf fyrir sig er nægt vandamál en nú er svo
komið að yfirvöld hafa ákveðið að gera eitthvað róttækt í málunum.
Á fundi bæjarráðs 10. ágúst síðastliðinn mættu þeir Pétur Kr.
Hafstein, bæjarfógeti, Jónas H. Eyjólfsson, yfirlögregluþjónn og
Guðjón Brjánsson félagsmálastjóri til viðræðna við ráðið um
þetta stóra vandamál. Meðal annars var rætt um þann möguleika
að opna útideild að nýju sem menn voru sammála um að myndi
skila árangri. Þá voru menn sammá um nauðsyn þess að nú þegar
væri hafinn undirbúningur að forvarnarstarfi enda haustið sá tími
sem umgengni unglinga væri verst. Sú hugmynd kom fram á
fundinum að efnt yrði til almenns borgarafundar í kaupstaðnum
um þessi mál en fallið frá þeirri hugmynd þar sem menn töldu
slíkur fundur gæti haft ýmsa ókosti í för með sér.[…]

Mikið er af góðum tónlistarmönnum á Ísafirði.

Heimilistónar í tónlistarbænum

Á tónlistardeginum mikla,
á laugardag, verða heimili
margra bæjarbúa opnuð fyrir
gestum og gangandi og boðið
upp á lifandi tónlistarflutning.
Að sögn Önnu Sigríðar Ólafsdóttur, eins skipuleggjenda
tónlistardagsins, eru allnokkrir komnir á skrá og mörg atriði
í boði. Ekki er þó loku fyrir
það skotið að fleiri geti bæst í
hópinn hvort sem þeir vilja

flytja atriði eða opna heimili
sitt fyrir fólki. „Hugmyndinni
svipar til fiskidagsins mikla á
Dalvík þar sem fólk býður upp
á súpu á heimilum sínum, en
af því svo mikil tónlist í þessum bæ er sérlega vel við hæfi
að fólk opni heimili sín og
bjóði upp á lifandi tónlistarflutning. Ekki eru margir staðir á landinu sem geta gert þetta
í því magni sem við getum

þar sem við eigum svo mikið
af flottu tónlistarfólki. Við sjáum fyrir okkur að þetta verði
rosalega ljúft og heimilislegt.“
Tónlistardagurinn mikli er
haldinn í tilefni af 60 ára afmæli Tónlistarfélags Ísafjarðar og Tónlistarskóla Ísafjarðar. Dagurinn verður helgaður
tónlist frá morgni til kvölds
og verða heimilistónar í boði
frá kl. 14.30 til 17:00. „Heim-

ilistónar eru eitthvað alveg
nýtt af nálinni og allt samfélagið getur tekið þátt. Ég vil
hvetja fólk til að hafa samband
hvort sem það vill bjóða fram
heimili sitt eða atriði. Líka vil
ég eindregið mæla með að fólk
merki við daginn og setji sig í
stellingar fyrir góð kaffisamsæti og lifandi tónlistarflutning“, segir Anna Sigríður.
– thelma@bb.is

Auka þarf varnir á Vestfjörðum vegna búfjársjúkdóma
Auka þarf varnir vegna útbreiðslu búfjársjúkdóma á
Vestfjörðum. Þetta kemur
fram í áskorun Fjórðungsþings Vestfirðinga til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem farið er fram á
aukið fjármagn til varnar útbreiðslu búfjársjúkdóma.
Fjórðungsþingið skorar
einnig á Matvælastofnun að
ljúka endurskoðun á varnarlínum fyrir sauðfé, sem gert
er ráð fyrir í skýrslu nefndar
landbúnaðarráðherra um endurskoðun á vörnum gegn bú-

fjársjúkdómum frá júlí 2006.
Þingið krefst þess að strax að
vori verði hafist handa við að
endurreisa nauðsynlegar varnarlínur. Jafnframt leggur Fjórðungsþing Vestfirðinga áherslu
á að virt séu ákvæði laga um
samráð við heimaaðila vegna
breytinga á girðingum og fleira.
Samkvæmt áfangaskýrslu
nefndar frá júlí 2006, sem
landbúnaðarráðherra skipaði
þann 1. apríl 2005, til að kanna
hvort tilefni væri til endurskoðunar á vörnum gegn búfjársjúkdómum á Íslandi, er

lagt til að einungis ein varnargirðing sé á Vestfjarðasvæðinu og fjórðungurinn þar með
settur í eitt hólf. Á svæðinu
frá varnarlínu í Bitrufirði allt
til varnarlínu í Ísafirði hafa
aldrei komið upp neinir hættulegir smitsjúkdómar í sauðfé
en ekki verður það sama sagt um
þau svæði sem liggja að þeim.
Sunnan varnarlínu Bitrufjörður-Gilsfjörður hafa komið upp margir hættulegir smitsjúkdómar í sauðfé, t.d. riða
og garnaveiki og nú síðast riða
í Vestur-Húnavatnssýslu. Vest-

an Ísafjarðarlínu hefur komið
upp riða á Barðaströnd og í
Ísafjarðardjúpi var garnaveiki
en liðin eru ríflega 20 ár frá
þeim niðurskurði. Þar sem
smitleiðir riðunnar eru í raun
ekki þekktar að fullu má telja
það óforsvaranlegt að leggja
mikilvægt líflambasvæði í
hættu með slíkum tillögum.
Því er gerð sú krafa að auk
varnargirðingar í Bitrufirði
yfir í Gilsfjörð verði áfram
varnargirðingar úr Hrútafirði
í Hvammsfjörð, úr Steingrímsfirði. – thelma@bb.is
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TB á EM taflfélaga

Dæmdur fyrir innbrot í golfskála GÍ
Karlmaður á þrítugsaldri var á dögunum dæmdur fyrir Héraðsdómi Vestfjarða til greiðslu sektar
fyrir húsbrot og eignaspjöll. Maðurinn braust heimildarlaust inn í golfskála Golfklúbbs Ísafjarðar í
Tungudal og olli á honum eignaspjöllum með því að brjóta rúðu til að komast inn. Maðurinn
viðurkenndi brot sín fyrir dómi og taldist það honum til málsbóta en samkvæmt vottorði sakaskrár á maðurinn nokkurn sakaferil að baki. Þótti refsing hans hæfilega ákveðin 40.000 króna
sekt til ríkissjóðs og komi fjögurra daga fangelsi í stað sektarinnar verði hún eigi greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins. Engan sakarkostnað leiddi af rannsókn og rekstri málsins.

Taflfélag Bolungarvíkur tekur þátt í Evrópumóti skákfélaga
sem fram fer í Grikklandi dagana 16. - 24. október nk.
Þetta er í fyrsta sinn sem lið frá Vestfjörðum tekur þátt í
keppninni. Liðið er skipað skákmönnunum Jóni Viktori
Gunnarssyni, Braga Þorfinnssyni, Degi Arngrímssyni,
Guðmundi Stefáni Gíslasyni, Guðmundi Halldórssyni,
Halldóri Grétari Einarssyni og Stefáni Arnalds.

Sorpbrennslustöðin Funi.

Rekstri Funa hætt?

Til greina kemur að hætta
rekstri sorpbrennslustöðvarinnar Funa í Engidal á Ísafirði að því er kemur fram í
erindisbréfi ný skipaðs
starfshóps um sorpmál Ísafjarðarbæjar. Í erindisbréfi
starfshópsins kemur fram
að honum er ætlað að kynna
sér nýjar aðferðir við sorpförgun og marka nýja stefnu
í sorpmálum sveitarfélagsins en í því felst að endurskoða þarf fyrirkomulag
sorpmála í Ísafjarðarbæ.
„Miklar breytingar eru
framundan í sorpeyðingarmálum vegna skilagjalds á
fleiri vörum. Því gæti þurft
að breyta gjaldskrá Funa og
vigta inn allt sorp í stað
þess að vera með fasta
gjaldskrá fyrir fyrirtækin.
Leitast verður við að hafa
rekstur Funa sem hagstæðastan og áfram verður tekið
við sorpi til brennslu frá
öðrum sveitarfélögum. […]
Til greina kemur að hætta
rekstri Funa, starfrækja
flokkunar- jarðgerðar- og
endurvinnslustöð í staðinn
en flytja sorp annað til
brennslu. Niðurstaðan ræðst
af því hver kostnaður verður
þegar þetta er allt vegið og
metið“, segir í stefnuræðu
bæjarstjóra með fjárhagsáætlun ársins 2008.
Í drögunum kemur fram

að hlutverk starfshópsins er
m.a. að leggja mat á framtíð
sorpbrennslunnar Funa út
frá viðhaldsþörf, afkastagetu, rekstrarkostnaði og
þess hvort aðrir möguleikar
séu í boði t.d. flutningar
sorps til brennslu annars
staðar. Auk þess að leggja á
mat á hvort breyta þurfi
gjaldskrá og þörf á breytingu vegna meiri flokkunar
og skilagjalds á vörur eins
og plast og pappa og kynna
sér hvernig önnur sveitarfélög standa að sorpmálum.
„Marka þarf stefnu Ísafjarðarbæjar í þessum málaflokki á árinu 2008 þar sem
horft er 10-15 ár fram í tímann og tekið tillit til þess að
endurnýja þarf Funa að
mestu eftir 3-5 ár. Skoða
þarf kosti þess að jarðgera
meira af sorpinu, senda vörur með skilagjaldi í endurvinnslu og jafnvel eyða því
sem eftir stendur með öðrum hætti en í sérstakri sorpbrennslu við Skutulsfjörð.
Þetta þarf allt að vega og
meta út frá rekstrar- og endurnýjunarkostnaði Funa“,
segir í stefnuræðu bæjarstjóra.
Starfshópurinn er skipaður þeim Svanlaugu Guðnadóttur Sigurði Mar Óskarssyni og Ásthildi C. Þórðardóttur. – thelma@bbb.is

Allt frá yngstu nemendum til þeirra elstu spreyttu sig í hlaupinu.

Ísfirsk skólabörn hlupu í skólahlaupinu
Nemendur Grunnskólans á Ísafirði hlupu í norræna skólahlaupinu í síðustu viku. Hlaupið var í
þremur hópum og tóku
um 500 nemendur þátt.
Vegalengdirnar voru mismunandi, í öllum tilvikum

var lagt af stað frá horni
Seljalandsvegar og Urðarvegsbrekku og hlaupið
mismunandi langt inn eftir
og síðan til baka. Nemendur í 8.-10. bekk hlupu fóru
alla leið inn á golfskála í
Tungudal, nemar í 7.-5.

verkefni í orkumálum í iðnaðarráðuneytinu að lyfta raforkumálum Vestfirðinga í
sama gæðaflokk og er annars
staðar á landinu“, segir í bókun síðasta fundar nefndarinnar.
Atvinnumálanefnd hefur að
undanförnu kynnt sér stöðu
orkumála og fengið á sinn

Óbeisluð fegurð ekki meir

Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur falið stjórn
sambandsins að leita eftir
samstarfi við önnur samtök
sveitarfélaga á norðurslóðum. Jafnframt verði áfram
unnið að samstarfi við önnur
sveitarfélög í Evrópu í gegnum héraðanefnd Evrópusambandsins. Miklar breytingar eru í augsýn á norðurslóðum næstu ár og áratugi

samt að þessi hópur sem ég
var í ætli sér ekki að halda
keppnina aftur það er spurning
hvað aðrir gera. Það er alveg
grundvöllur fyrir því að halda
keppnina aftur en við komum
allavega ekki neinum á óvart
aftur,“ segir Matthildur.
Óbeisluð fegurð fór fram í

kynna og skýra nauðsyn
þess að hreyfa sig, reyna á
líkama sinn og stuðla
þannig að betri heilsu og
vellíðan. Að sjálfsögðu eru
kennararnir einnig hvattir
til að spreyta sig á hlaupinu. – thelma@bb.is

Nauðsynlegt að bæta afhendingaröryggi raforku
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar telur mjög mikilvægt
að afhendingaröryggi á raforku á Vestfjörðum verði tryggt
með sambærilegum hætti og í
öðrum landshlutum. „Þetta er
forsenda þess að hér þrífist
stóriðnaður, sem krefst mikillar orku, og getur veitt mikla
atvinnu hér á svæðinu. Nauðsynlegt er í því sambandi að
kanna alla virkjanakosti á
Vestfjörðum og eflingu flutningskerfis. Nefndin fagnar því
að iðnaðarráðherra skuli hafa
gert það að algeru forgangs-

Ekki er fyrirhugað að halda
hina sérstæðu keppni „óbeisluð fegurð“ aftur. „ Ekki hér á
landi allavega,“ segir Matthildur Helgadóttir einn af
frumkvöðlum keppninnar.
„Ég var nú samt að koma frá
Svíþjóð og það er aldrei að
vita hvað gerist þar. Ég tel

bekk hlupu að Grænagarði og yngstu börnin í 1.4. bekk að Engi.
Markmiðið með hlaupinu er að hvetja nemendur
til þess að æfa hlaup og
auka með því útiveru og
hreyfingu auk þess að

mars á síðasta ári í félagsheimilinu í Hnífsdal og vakti
gífurlega athygli hér á landi
og út í hinum stóra heimi.
Meðal annars var Matthildi
Helgadóttur boðið að halda
erindi á 52. þingi kvennanefndar Sameinuðu Þjóðanna
sem haldið var í New York.

fund sérfræðinga á því sviði.
„Ljóst er að miðað við ákveðnar forsendur getur Orkubú
Vestfjarða afhent orku innan
tveggja ára upp á 10-20 MW
á ákveðnum stöðum á norðanverðum Vestfjörðum. Með
hliðsjón af þessu hefur atvinnumálanefnd í samstarfi
við Atvinnuþróunarfélag Vest-

fjarða og Vaxtarsamning Vestfjarða hafið vinnu við greiningu iðnaðartækifæra með
tilliti til afhendingaraðstæðna
á raforku. Ljóst er hins vegar
að afhendingaröryggi er lakara á Vestfjörðum, en annars
staðar á landinu og því nauðsynlegt að það verði bætt.“
– thelma@bb.is

Vill efla samstarf við sveitarfélögin á norðurslóðum
og er mikilvægt að Vestfirðingar sem aðrir séu meðvitaðir
um það. Ein leið til að Vestfirðir verði virkir þátttakendur
og í fararbroddi er aukið samstarf við önnur sveitarfélög á
norðurslóðum sem eru að takast á við sömu breytingar og
sömu verkefni.
Þess má geta að Fjórðungssambandið mun taka þátt í
opnum dögum Héraðanefndar

Evrópusambandsins sem
haldnir verða í Brussel í
Belgíu í október þar sem
fjallað verður um norðurslóðaverkefnið. Fjórðungssamband Vestfjarða er í
samstarfi við landsveitarsamtökin á Vesturlandi og
Norðurlandi vestra og svo í
stærra samtarfi við sveitarfélög á Skotlandi, í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð.
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„... þegar Halldór og liðsmenn hans höfðu jafnað sig á áfallinu var farið í það að berja
niður hreyfinguna innan flokksins og berja niður allar hugmyndir um breytingar. Lykilatriðið fyrir Halldór Ásgrímsson var að fá alla aðra þingmenn flokksins með sér gegn
breytingum. Þar brast mörgum þingmönnum kjarkinn þegar á þurfti að halda. Menn
völdu velvild valdsmanna flokksins og hunsuðu almennan vilja óbreyttra flokksmanna.“

Hefur þótt gaman í öllum f
– Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður í spjalli um pólitíkina og lífið utan hennar
Kristinn Halldór Gunnarsson er Reykvíkingur að uppruna en gerðist ungur
Bolvíkingur eins og hann er enn í dag. Hann lauk stúdentsprófi frá MR og síðar
BS-prófi í stærðfræði frá Háskóla Íslands. Eins og venja er með alþingismenn
hefur hann setið í fjölmörgum stjórnum og ráðum og nefndum. Þar á meðal var
hann um árabil í stjórn Byggðastofnunar og stjórnarformaður um tíma. Eins var
hann formaður stjórnar Tryggingastofnunar ríkisins. Í heimabyggð var hann formaður Verslunarmannafélags Bolungarvíkur í áratug og formaður knattspyrnudeildar UMFB í nokkur ár. Hann var bæjarfulltrúi í Bolungarvík frá 1982 til 1998.
Kristinn hefur ekki verið við eina fjölina felldur í pólitík. Hann er þekktur fyrir
að fara sínar eigin leiðir og standa fast á sínu. Sumir kalla hann flokkaflakkara og
hentistefnumann. Aðrir segja þvert á móti að hentistefna flokkanna og stefnufesta
Kristins hafi orðið til þess að slitnaði á milli. Einhvern tímann hefur það verið
orðað svo, að Kristinn hafi ekki yfirgefið flokkana heldur hafi þeir yfirgefið bæði
sjálfa sig og hann.
Hér í þessu spjalli er farið í gegnum hið pólitíska litróf í kringum Kristin H.
Gunnarsson. Sjálfur telur hann að forysta Framsóknarflokksins hafi gert stórkostleg
mistök með þeim afleiðingum að flokkurinn er orðinn nánast örflokkur – og hann
sjálfur á þingi fyrir annan flokk.
Lítill tími er hjá Kristni fyrir önnur hugðarefni en pólitíkina enda engin furða
hjá svo atorkusömum manni á þeim vettvangi. Samt fylgist hann með enska boltanum og heldur með Leeds United, gengur á fjöll, tekur ljósmyndir og grípur
e.t.v. í skák við landskunnan hálfbróður sinn í Kópavogi.
– Þú hefur reynslu af ýmsum flokkum. Hvernig kanntu
við þig í Frjálslynda flokknum?
Kristinn hlær. „Ég kann ágætlega við mig í honum. Flokkurinn er myndaður utan um
breytingar á sjávarútvegsstefnunni. Það er málaflokkur
sem ég hef alltaf látið mikið
til mín taka, bæði í Alþýðubandalaginu sáluga og ekki
síður í Framsóknarflokknum.
Ég var formaður sjávarútvegsnefndar Alþingis um tíma
og fékk því þá framgengt að
ákveðið var að endurskoða
fiskveiðilöggjöfina. Þá fór
fram mikið starf bæði á vettvangi Framsóknarflokksins
og hinna stjórnmálaflokkanna
í þeim efnum á eftir Alþingiskosningunum 1999, sem lauk
svo með lagasetningu á Alþingi árið 2002. Sjávarútvegsráðherra skipaði nefnd um
endurskoðun laganna sem ég
átti sæti í ásamt fulltrúum frá
öðrum stjórnmálaflokkum.“

Átök um fiskveiðistjórnkerfið
– Framsóknarmenn lögðu
mikla vinnu í umfjöllun um
stjórnkerfi fiskveiða og niðurstaðan var núll ...
„Innan Framsóknarflokksins var þá stærsti starfshópur
sem þar hefur starfað, svo ég
viti til – um tvö hundruð manna
starfshópur – um stefnuna í
sjávarútvegsmálum. Í báðum
þessum starfshópum var tekist

á um grundvallarbreytingar á
fiskveiðistjórnarkerfinu og
menn skiptust í grófum dráttum í tvo hópa. Annars vegar
þá sem vildu engar breytingar
á kerfinu og vildu hafa óbreytta
og endurgjaldslausa úthlutun
kvótanna frá ríkinu til útgerðarmanna og óbreytta möguleika þeirra til framsals kvóta
gegn gjaldi til sín. Hins vegar
þá sem vildu gefa upp á nýtt,
úthluta fiskveiðiheimildum
tímabundið eftir nýjum og almennum reglum gegn gjaldi
til hins opinbera.
Til þess að geta tekið upp
nýtt úthlutunarkerfi hefði orðið að innkalla allar heimildir
og gert var ráð fyrir því að
það yrði gert á allnokkrum
tíma. Þetta var kallað að fyrna
veiðiheimildirnar og þess vegna
fékk þessi aðferð nafnið fyrningarleið. Hugmyndir manna
um fyrningartímann voru mismunandi, frá 5 árum upp í 30
ár.“

Aðhylltist
fyrningarleiðina
„Ég aðhylltist fyrningarleið
því að í mínum huga var það
óhjákvæmilegt að kerfinu yrði
að breyta. Upphafleg úthlutun
kvótanna var lokuð og ókeypis og eftir það gátu nýir aðilar
ekki nálgast heimildir nema
með því að kaupa þær af þeim
sem fyrir voru og greiða þeim
fyrir. Þetta gat ekki gengið, að
mínu mati, sérstaklega í ljósi
þess að um var að tefla þjóð-

areign. Það var ekki raunhæft
að ætla sér að kollvarpa kerfinu og taka eingöngu upp
sóknarstýringu og kasta öllum
kvótum fyrir róða. En best
var geta haft blandað fyrirkomulag þar sem minni bátar
væru að nokkru leyti á sóknarskipulagi.
Átökin á þessum tíma snerust einmitt um grundvallaratriðið og það er staðfest í
áliti Mannréttindanefndar
Sameinuðu þjóðanna. Nefndin gerir ekki athugasemdir við
kvótakerfi sem slíkt og ekki
heldur upphaflegu útdeilingu
kvótanna, sem byggðist á
veiðireynslu, heldur það að
úthlutunin hafi ekki verið tekin upp þegar framsalið var
leyft. Þá var slitið á milli veiði
og nýtingar kvóta og þá átti
að innkalla kvótana og setja
almennar reglur. Mannréttindanefndin orðar það svo að
reglurnar þurfi að vera sanngjarnar, og kemst að þeirri
niðurstöðu, að núverandi reglur séu það ekki.
Og það er kjarni málsins.
Kerfið er ósanngjarnt, það
færir fáum mikil verðmæti
upp í hendurnar sem þeir geta
selt, jafnvel þótt þeir hinir
sömu hafi aldrei greitt fyrir
hið selda neitt í líkingu við
það sem þeir eru að fá.“

Halldór Ásgrímsson
og liðsmenn hans
„Innan Framsóknarflokks-

ins var háð aðalorustan fyrir
breytingum á kerfinu og það
skýrir fjöldann sem var í
starfshópnum, um 200 manns,
þar á meðal allmargir þekktir
útvegsmenn, sem ekki voru í
flokknum, en voru fengnir til
þess af Halldóri Ásgrímssyni
að beita sér innan Framsóknarflokksins til þess að verja
óbreytt kvótakerfi.
Niðurstaðan varð sú, svo
merkilegt sem það kann nú að
hljóma svona eftir á litið, að
hópurinn skiptist í tvo nákvæmlega jafnstóra hluta.
Annar hópurinn, sem ég talaði
fyrir, vildi gera verulegar
breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu, en hinn hópurinn vildi
engar breytingar gera. Þegar
þetta lá fyrir varð uppnám innan flokksins, en þegar Halldór
og liðsmenn hans höfðu jafnað sig á áfallinu var farið í það
að berja niður hreyfinguna
innan flokksins og berja niður
allar hugmyndir um breytingar.
Lykilatriðið fyrir Halldór
Ásgrímsson var að fá alla aðra
þingmenn flokksins með sér
gegn breytingum. Þar brast
mörgum þingmönnum kjarkinn þegar á þurfti að halda.
Menn völdu velvild valdsmanna flokksins og hunsuðu
almennan vilja óbreyttra flokksmanna. Það varð svo niðurstaðan, eins og menn þekkja,
eftir þessi átök innan Framsóknarflokksins, að það urðu
engar breytingar á kerfinu.
Menn þekkja það líka, að
sú niðurstaða átti sinn þátt í
því, ásamt fleiru, að staða
Framsóknarflokksins versnaði verulega og núna er hann
aðeins svipur hjá sjón. Ég er
alveg viss um að sá flokkur
hefði haldið stöðu sinni sem
næstöflugasti flokkur þjóðarinnar ef menn þar hefðu borið
gæfu til að breyta þessari löggjöf í takt við almannavilja.“

Breytingar
munu verða
„Þannig hef ég verið mjög
tengdur þessum málaflokki og
innan Frjálslynda flokksins er
þetta aðalmálið. Þar liggja
skoðanir nokkuð þétt saman
um veigamiklar breytingar á
kerfinu og að því er unnið.
Þetta er stórt pólitískt verkefni
sem mun leiða til þess, þegar
breytingar verða – og ég er

alveg viss um að þær munu
verða, spurningin er ekki
hvort heldur hvenær – að vegur landsbyggðarinnar mun
vaxa á nýjan leik og ekki síst
á Vestfjörðum.
Íslensk stjórnvöld eru ekki
búin að bíta úr nálinni með
álit Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Kvótakerfið
er slíkum annmörkum háð að
ekki verður undan því vikist
að gera grundvallarbreytingar.
Það er aðeins spurning um
það hvenær þær verða en ekki
hvort.“

Nauðsynleg umræða um málefni
útlendinga
– Nú varð Frjálslyndi flokkurinn til nánast út af þessu
eina máli, en síðan hafa fleiri
stefnumál komið til sögunnar.
Er það ekki rétt skilið að talsverð óeining sé innan flokksins um önnur veigamikil mál?
„Síðan ég kom til liðs við
flokkinn hefur töluvert borið
þar á umræðu um útlendingamál. Flokkurinn beitti sér fyrir
því á sínum tíma að umræða
hófst um þessi mál, vegna þess
að útlendingum hafði fjölgað
mjög á Íslandi á mjög stuttum
tíma. Sú umræða var nauðsynleg. Það þurfti að draga
fram í dagsljósið og ræða bága
stöðu margra farandverkamanna sem hér voru starfandi,
bæði varðandi kaup og kjör
og aðbúnað. Sú umræða hefur
leitt til þess, að mínu viti, að
tekið hefur verið á þeim málum til bóta.
Í framhaldi af þessari umræðu hefur síðan ýmislegt
fleira komið fram, sem ég held
að eigi minna erindi inn í pólitíska umræðu. Þar á ég við
viðhorf sem vara við útlendingum yfirleitt, halda því fram
að það sé meiri glæpatíðni í
þeirra röðum en meðal innfæddra Íslendinga, umræða
sem dregur fram þau viðhorf
að við þurfum að óttast útlendinga vegna trúarbragða
þeirra eða framandi siða eða
tortryggja þá.
Þetta eru viðhorf sem ég tel
að eigi ekkert erindi inn í þjóðfélagsumræðuna. Ég hef mælt
kröftuglega á móti þeim og
hef mikinn stuðning með þeim
sjónarmiðum innan Frjálslynda flokksins. Ég vonast til
þess, að hvorki þar né annars

staðar verði þessi viðhorf ofan
á. Við eigum að líta á útlendinga sem einstaklinga. Þeir eru
misjafnir rétt eins og Íslendingar. Þeir hafa misjafna skaphöfn og misjafnt atgervi og
misjafna persónuleika og þeir
eiga rétt á því að vera metnir
sem einstaklingar en ekki sem
menn af tilteknu þjóðerni eða
af tiltekinni trú.“

Frjálslyndir þurfa að
setja markið hærra
– Frjálslyndi flokkurinn hefur haldið velli á þingi í undanförnum kosningum en varla
meira en það. Samkvæmt
skoðanakönnunum þessa mánuðina er álitamál hvort hann
kæmi manni eða mönnum á
þing ef kosið yrði nú. Hvað
heldurðu um næstu þingkosningar? Nú er formaður flokksins kominn á þann aldur þegar
margir draga sig í hlé. Varla
verður um það deilt að hann
hefur dregið vagninn af meiri
krafti en aðrir frá því að hann
gekk til liðs við Frjálslynda
flokkinn á sínum tíma, og
ásamt þér við síðustu kosningar. Ef hann tæki nú þá
ákvörðun að setjast í helgan
stein – heldurðu að flokkurinn
myndi lifa það af? Að ekki sé
nú minnst á það – fyrirgefðu
kvikindisháttinn – ef þú tækir
nú upp á því eina ferðina enn
að skipta um flokk?
„Ekki veit ég hvað Guðjón
Arnar hugsar sér varðandi
framtíðina í stjórnmálum. Ég
hugsa nú að hann verði formaður eins lengi og hann vill
sjálfur. Hann einn verður að
meta það hvenær er rétti tíminn til þess að hætta. Kjósi
hann að hætta og verði ekki í
framboði í næstu kosningum,
þá þarf flokkurinn að velja sér
nýja forystu fyrir þann tíma.
Ég hef trú á því að flokkurinn muni halda áfram að vera
til og muni halda áfram að fá
það fylgi sem þarf til að fá
menn kjörna á þing. Það er
hins vegar ekki nægilegt markmið að mínum dómi. Við þurfum að setja markið hærra.
Flokkurinn þarf að stækka.
Hann þarf að verða öflugri til
að ná meiru fram af sínum
málum. Að vísu er gott að hafa
talsmenn á þingi sem geta
hreyft sjónarmiðunum og
haldið mönnum við efnið, en
þingflokkurinn þarf að verða
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„Þar á ég við viðhorf sem vara við útlendingum yfirleitt, halda því fram að það sé meiri glæpatíðni í þeirra röðum en meðal innfæddra Íslendinga, umræða sem dregur fram þau viðhorf að
við þurfum að óttast útlendinga vegna trúarbragða þeirra eða framandi siða eða tortryggja þá.
Þetta eru viðhorf sem ég tel að eigi ekkert erindi inn í þjóðfélagsumræðuna. Ég hef mælt kröftuglega á móti þeim og hef mikinn stuðning með þeim sjónarmiðum innan Frjálslynda flokksins.“

m flokkum
stærri til að geta fylgt málunum eftir, komist inn í ríkisstjórn og breytt hlutunum þar.
Erindi Frjálslynda flokksins
miðað við málefnagrundvöllinn er svo brýnt, að ég hef
fulla trú á því að flokkurinn
muni ekki aðeins lifa af, heldur eflast – ef menn bera gæfu
til að standa saman um helstu
markmið hans.“

Flokkurinn ætti að
geta sótt fylgi víða
– Ef það ætti fyrir Frjálslynda flokknum að liggja að
eflast að einhverju ráði á næstu
árum, hvert myndi hann einkum sækja það fylgi?
„Hann er að grunni til flokkur sem byggir á áherslum í
atvinnumálum, byggir á stöðu
fólks á landsbyggðinni, byggir á því að búa einstaklingum
þann möguleika að geta haslað
sér völl í atvinnulífinu og látið
til sín taka og staðið á almennum reglum í markaðsþjóðfélagi. Við viljum búa öllum
góð tækifæri til þess að skapa
sér og sínum gott og heilbrigð
líf og sækja sér menntun.
Þetta eru hinar pólitísku
skírskotanir sem flokkurinn
hefur, ásamt með nokkuð
sterkum félagslegum undirtónum sem koma fram í öflugum áherslum á málefni aldraðra og öryrkja og kjör þeirra
og öðrum félagslegum áherslum eins og jöfnun lífskjara
eins og við höfum sýnt á þingi
með framlagningu okkar þingmála.
Eftir þessari lýsingu ætti
hver og einn fyrir sig að geta
metið erindi Frjálslynda flokksins í íslenskum stjórnmálum.
Ég held að flokkurinn geti sótt
fylgi mjög víða inn í raðir annarra stjórnmálaflokka sem
hafa starfað á undan honum.“

Skemmtilegt
í öllum flokkum
– Nú hefur þú verið þingmaður fyrir Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkinn
og nú Frjálslynda flokkinn og
auk þess þingmaður utan
flokka um tíma. Hvar hefur
þér fundist skemmtilegast að
vera?
„Ég hef nú alltaf haft ánægju
af starfinu þannig að þetta
hefur alltaf verið skemmtilegt.
Fyrstu árin voru vissulega mjög
skemmtileg þegar þetta var
allt nýtt fyrir mér.

Fyrri hluti þess tíma sem ég
var í Framsóknarflokknum
fannst mér líka mjög skemmtilegur. Við vorum við völd, ég
hafði aðstöðu til þess að koma
málum áfram og beita mér í
atvinnu- og byggðamálum.
Ýmislegt tókst mér þá sem
reið á að gera málum til framdráttar. Það voru vissulega
skemmtilegir tímar þó að vissulega hafi verið bæði skin og
skúrir.
Ekki var síður gaman þegar
ég komst á þing fyrir Frjálslynda flokkinn, því að ég man
ekki eftir neinni skoðanakönnun alla kosningabaráttuna sem gerði ráð fyrir því að
ég kæmist inn. Reyndar spáðu
flestar kannanir því að ekki
einu sinni Guðjón Arnar kæmist inn.
En hvar í flokki sem ég hef
verið, þá finnst mér í raun að
ég sé alltaf að vinna að sama
verkefninu – fyrir landsbyggðarfólkið, fyrir Vestfirðinga,
fyrir jöfnun lífskjara, fyrir því
að skapa tækifæri. Ég hef alla
tíð verið að vinna að hagsmunum landsbyggðarinnar í
atvinnumálum, byggðamálum og sveitarstjórnarmálum
og öðru því sem snertir líf og
starf fólks úti á landi.“

Risastórt kjördæmi
– Kjördæmið sem þú þjónar
nú er allmiklu stærra en var
þegar þú byrjaðir ferlilinn á
alþingi. Sú tíð er liðin að frambjóðendur geti heilsað hundunum á hverjum sveitabæ með
nafni ...
„Já, maður kemst aðeins á
fáa bæi eftir að kjördæmið
varð svona stórt. Það er orðið
fátítt að maður geti sinnt heimsóknum til kjósenda að einhverju gagni. Þetta er ókosturinn.
Ef Vestfjarðakjördæmi væri
enn við lýði væri vel hægt að
fara í heimsókn á hvern bæ
yfir kjörtímabilið. Norðvesturkjördæmi er svo feiknarlega
stórt að það er ekki nokkur
vegur koma nema á helstu
þéttbýlisstaði þegar á okkur
er kallað og þess er þörf. Kjördæmið er um þriðjungur
landsins að flatarmáli.“

Sinnir áhugamálunum illa
– En það er líf fyrir utan
pólitíkina ...
„Já, ég á nokkur áhugamál
en sinni þeim illa. Það fer svo

mikill tími í pólitíkina því að
hún er einfaldlega svo mikið
áhugamál hjá mér. En helsta
hugðarefni mitt að öðru leyti
er fjölskyldan, maður reynir
að sinna henni.
Svo á ég gömul og ný
áhugamál eins og að fylgjast
með ensku knattspyrnunni,
sem ég hef gert á fjórða áratug
en horfi minna á en efni standa
til. Ég var mikið í skákinni á
unglingsárum. Ég fylgist alltaf
með henni en tefli sáralítið.
Síðan er það útivist, fjallgöngur og annað slíkt. Ég fór til
dæmis í sumar upp á Ernirinn
í Bolungarvík og hafði ekki
gert það áður.
Ég hef lengi haft það hugðarefni að taka ljósmyndir og á
svolítið af myndum. Nú er ég
búinn að fá mér stafræna

myndavél og er að læra á hana
og kominn á ljósmyndanámskeið. Núna ætla ég að taka
þetta af alvöru og læra að taka
almennilegar myndir. Ég hef
mjög lengi tekið myndir á
jólakort sem ég sendi jafnan í
nokkur hundruð eintökum. Ég
held að allar þær myndir hafi
ég tekið fyrir vestan. Ég hef
þá reglu að velja mynd frá
Vestfjörðum.“
– Eitthvert uppáhaldslið í
ensku knattspyrnunni?
„Já, uppáhaldsliðið er Leeds
United, sem var í fararbroddi
í enska boltanum en er nú tímabundið aðeins neðar ...“

– Þú varst áður með annað
heimili í Reykjavík en ert nú
fluttur í Kópavoginn. Gunnar
bróðir þinn mælti á sínum tíma
hin fleygu orð: Það er gott að
búa í Kópavogi ...
„Já, það er alveg rétt, það er
gott að búa í Kópavogi! Ég
var áður í Grafarvoginum og
það er auðvitað ágætur staður,
en það er betra að búa í Kópavoginum.“
– Þið kannski takið skák
stöku sinnum?
„Það gæti nú alveg verið.
Hann er bara miklu betri en ég.“

Gott að búa
í Kópavogi

– Hvenær komstu fyrst til
Bolungarvíkur?
„Fyrst kom ég þangað til að
vinna í Íshúsfélaginu árið

Bolvíkingur í 35 ár

1973, tvítugur að aldri. Ég
hafði verið að kenna á Tálknafirði veturinn á undan og um
sumarið fór ég norður í Bolungarvík og var þar í frystihúsinu og reyndar líka á sjó.
Um haustið fór ég til útlanda
og var þar um veturinn en
kom svo aftur til Bolungarvíkur haustið 1974 og fór að
kenna. Og þar hef ég átt heima
síðan.
Þegar ég er syðra á þingi
reyni ég að koma sem oftast
vestur þó að dvölin sé ekki
löng í hvert sinn nema yfir
sumartímann. Ég gat verið
töluvert mikið heima í sumar.
Við eigum okkar hús í Bolungarvík og reynum að vera
þar eins og hægt er.“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Hvalreki í Þernuvík?

Mugison túrar um Ameríku
Mugison heldur til Bandaríkjanna 20. september, en
hann og félagar hans í Mugibandinu halda þá áfram að
kynna plötuna Mugiboogie fyrir heimsbyggðinni. Platan er komin út í Bandaríkjunum og verða því tólf tónleikar í ellefu borgum í tveimur hollum, 20.-27. september og 1.-4. október. Ferðast Mugison og félagar
frá New York til Texas og Arizona til Los Angeles.

Lögreglan á Ísafirði fékk í síðustu viku tilkynningu um hvalreka í Þernuvík í Ísafjarðardjúpi. „Við brugðumst við á eðlilegan máta. Þegar svona hvalreki kemur þá höfum við
ferli sem fer í gang. Lögreglumenn voru inni í Djúpi og fóru í Þernuvík. Þar var engan
hval að sjá. Þeir leituðu inn um allt Djúp og spurðu fólk á sveitabæjum og það kannaðist
enginn við þetta, höfðu ekki séð neitt. Það er því tvennt til í dæminu. Annar svegar
hefur einhver séð hval sem að blés, og talið upp á að hann væri fastur eða þá að þetta
hafi verið hreint og beint gabb,“ sagði Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn á Ísafirði.

Engin svör frá samgönguráðherra
varðandi millilandaflugvöll á Ísafirði
Engin svör hafa borist við
erindi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar þess efnis að heimild
verði veitt fyrir millilandaflugi til og frá Ísafirði. Halldór
Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segist hafa ítrekað rætt við Kristján L. Möller
samgönguráðherra en fái engin svör um afstöðu hans til
málsins eða hvað hann vilji
gera. „Nei það hefur því miður
ekki verið gangur á því. Samgönguráðherra gaf undanþágu
fyrir Twin Otter vél síðastliðið
vor, ég veit ekki hvernig sú
undanþága á að virka,“ segir
Halldór.

„Við erum búin að vera að
þrýsta á yfirvöld. Ég sendi
bréf á dögunum, sem var lagt
fyrir bæjarráð fyrir tveimur
vikum. Þar var ég að benda á
þetta að við værum í verkefni
um Grænland og þetta væri
lykillinn. Síðan þá er ég búinn
að hitta samgönguráðherra,
það er búið að ræða þetta á
fjórðungsþingi og hann tók
þátt í þeim umræðum en það
er ekkert komið frá honum
um hvað hann ætlar að gera.
Við vitum alveg hvað þarf að
gera til að Ísafjarðarflugvöllur
verði alvöru millilandaflugvöllur. Það þarf vopnaleitar-

Engin svör fást hjá samgönguráðherra varðandi millilandaflug frá Ísafirði.
búnað, það þarf að fjárfesta setja upp starf sem mun vera vallarins,“ segir Halldór Hall- arbæjar í samtali við blaðið.
þarna fyrir 39 milljónir og öryggisfulltrúi millilandaflug- dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð– birgir@bb.is

Sjávarútvegsráðherra ónæmur fyrir gagnrýni
Á Fjórðungsþingi, sem haldið var að Reykhólum 5. og 6.
september s.l., kom m.a. fram,
að íbúatala Vestfjarða er nú
rúmlega 7.000 manns. Íbúunum hefur fækkað um 1.400 á
tíu árum og er þá ekki tekið
tillit til fólksfjölgunar í landinu á þessu tímabili. Þetta eru
váleg tíðindi og ekki að undra
þótt leitað sé skýringa. Megin
skýringin er, að flestra dómi,
sú, að aðgangur Vestfirðinga
að fiskimiðunum, sem í flestum tilfellum eru við bæjardyrnar, hefur nánast verið
bannaður og sífellt þjarmað
fastar að því fólki sem hefur
haft viðurværi sitt af fiskveiðum og vinnslu aflans.

Á Fjórðungsþinginu að
Reykhólum ræddi Sturla Böðvarsson, fyrsti þingmaður NVkjördæmis og forseti Alþingis,
ágæta ræðu og hvatti til meiri
framleiðslu og tekjuöflunar í
þjóðfélaginu. Hann sagði þjóðarbúið, sveitarfélögin og einstaklingana í þörf fyrir meiri
tekjur til að halda sínum hlut.
Hann ræddi þó ekki beint um
aukningu þorskveiða, en margir þóttust geta lesið úr ræðunni
að hann teldi að nauðsynlegt
væri að nýta þann möguleika.
Um missera skeið hefur
sjávarútvegsráðherra, Einar
K. Guðfinnsson, legið undir
mjög harðri gagnrýni fyrir að
fara í blindni eftir tillögum Haf-

rannsóknastofnunar, um niðurskurð þorskafla á Íslandsmiðum. Að dómi þeirra sem
talað hafa og skrifað gegn niðurskurðinum, og þar hafa sjómenn farið fremstir í flokki,
er nú meiri fiskgengd við Ísland en verið hefur í mjög
langan tíma. Svo mikil að
ábyrgðarlaust hlýtur að teljast
að að taka ekki mark á.
Þjóðarbúið hefur ekki efni
á því að nýta ekki þorskstofninn betur og sveitarfélögin og
einstaklingarnir, sérstaklega
þeir, sem byggt hafa afkomu
sína á sjávarafla um áratuga
skeið, lifa ekki af þær hörmungar sem ákvörðun sjávarútvegsráðherra hefur, og hefur

Magnús Reynir
Guðmundsson.
haft, vegna þessa stórfellda
niðurskurðar.
Á Reykhólafundinum voru
allir þingfulltrúar ósammála

sjávarútvegs ráðherranum.
Þeir samþykktu samhljóða að
skora á ráðherrann að endurskoða ákvörðun sína um
niðurskurð þorskaflaheimilda. Ástæðan fyrir þessu samhljóða sjónarmiði allra þingfulltrúanna á Fjórðungsþingi
Vestfirðinga 2008 er sú, að
þeir óttast að nú sé komið að
úrslitastundu í þróun byggðar
á Vestfjörðum. Þeir vita að
neikvæð byggðaþróun hefur
haldið áfram af fullum þunga
síðustu mánuðina. Þeir vita
líka hvað getur snúið þróuninni við.
Aðgangur að fiskimiðunum, þau sjálfsögðu mannréttindi, sem nú hafa verið ítrekuð

af Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna, mun bjarga
byggðunum, ef ríkisstjórn Íslands, með sjávarútvegsráðherra í broddi fylkingar, vill
bjarga fólkinu sínu. Ábyrgð
hans er mikil og tíminn er
naumur.
Vestfirskir sveitarstjórnarmenn, sem byggja kröfur sínar
um auknar þorskveiðar á upplýsingum sjómannanna úr sínum byggðarlögum og áliti
flestra íslenskra sjómanna, eru
ekki að senda sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórninni
neina gamankveðju. Þetta er
neyðarkall og við því ber að
bregðast.
Magnús Reynir Guðmundsson.

STAKKUR SKRIFAR

Mannréttindi og útlendingar
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.

Í fyrri viku gerði lögregla húsleit hjá hælisleitendum á Suðurnesjum.
Margir hafa farið mikinn yfir mannvonsku af því tilefni. En athyglisvert er
að sjá hvað kom út úr þessari aðgerð lögreglunnar. Útlendingastofnun er nú
að hugleiða að senda einhverja þeirra úr landi, allt að 10 manns. Manngæska
er góð. En slíka gæsku á ekki að misnota. Sterkar vísbendingar eru um að
svo hafi verið að þessu sinni. Hingað koma hælisleitendur undir fölsku
yfirskini og neita að eiga skjöl, sem svo síðar finnast. Er um misnotkun að
ræða og trúnaðarbrest af hálfu þess sem undir fölsku flaggi reynir að sigla
inn í íslenskt samfélag og útilokar um leið þá, sem eru heiðarlegir og eiga
ekki í önnur hús að venda, frá því að geta nýtt sér þessa leið.
Mannréttindi eru leið til að tryggja að ekki sé brotið á fólki. Það er því
undarlegt að til skuli vera fólk í samfélaginu sem telur að þau eigi að vera
til þess að tryggja kosti þeirra sem eru óheiðarlegir og neita samvinnu við
yfirvöld. Ekki má gleyma því að sá sem borgar brúsann af afgreiðslu mála
hælisleitenda er skattborgarinn, sem fær þá ekki sinnt öðrum þörfum sínum
eins og heilsugæslu og skólum. Það er lítill vandi að vekja vorkunn með
fólki sem býr við erfiðar aðstæður og á eingöngu slæma kosti framundan.
Lausnin er ekki sú að hilma yfir með þrjótunum, sem telja sér heimilt að
gefa yfirvöldum rangar upplýsingar um stöðu sína og hagi.
Á sama tíma kvarta þeir, sem nú ýfast yfir aðgerðum lögreglunnar á

Suðurnesjum, yfir því að ekki sé sinnt þörfum íslenskra ríkisborgara, sem
glíma við fátækt, drykkjusýki, eíturlyfjafíkn, að ekki sé talað um þá stöðu
sem fæðingar barna eru komnar í á Íslandi. En er ekki löngu tímabært að
skoða stöðu útlendinga og hælisleitenda heildstætt á Íslandi? Jú, það þarf
að gerast og upplýsingar til almennings um það hvernig slík mál ganga
fyrir sig er afar brýn og fjölmiðlar eiga þar stóru hlutverki að gegna. Umræðan um málaflokkinn einkennist mjög af upphrópunum og inntómum
fullyrðingum.
Við, almenningur á Íslandi, þurfum á því að halda að vita hvaða reglur
gilda og hver farvegur umsókna um hæli á Íslandi er lögum samkvæmt.
Nýlega var Paul Ramses vísað úr landi, með réttu, til Ítalíu. Alls kyns fólk
tók sig til og fór mikinn gagnvart Birni Bjarnasyni dómsmálaráðherra,
sem kom þó hvergi nærri málum sjálfur. Þrátt fyrir rétta málsmeðferð
ákvað hann að leyfa Ramses, sem staðinn hafði verið að því að gefa ekki
réttar upplýsingar, að koma aftur. Þá sameinuðust Ramses og kona hans,
sem hér dvelst í trássi við lög og rétt. Enginn kom til að þakka Birni
Bjarnasyni þessa manngæsku, sem ef til vill er gagnrýnisverð, því sumir
vilja meina að hann hafi gengið of langt í góðmennsku sinni. Upphefja
skal lögbrotin og skamma yfirvöld fyrir að fylgja réttum lögum. Það er
vont.
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Þátttaka í Útsvari undirbúin

Holdugt fé á Vestfjörðum
Fé vestfirskra bænda er yfirleitt í góðum holdum eftir sumarið,
enda hefur veðurfarið verið allmennt hagfellt í sumar. Guðmundur Steinar Björgmundsson bóndi á Kirkjubóli í Valþjófsdal
er búinn að fara í fyrstu göngur. Hann segir að féð leiti sífellt
hærra og hærra í nýgræðinginn. Vestfirskir bændur færa féð
flestir til slátrunar á Sauðárkróki. Guðmundur segir að bændur
séu alls ekki sáttir við afurðaverð. Frá þessu er greint á ruv.is.

Ísafjarðarbær undirbýr nú þátttöku sína í sjónvarpsþættinum Útsvari hjá Sjónvarpinu. Formaður menningarmálanefndar hefur nú
þegar svarað jákvætt þegar leitast var eftir því hvort Ísafjarðarbær
mundi taka þátt í ár og þarf nú að tilnefna fulltrúa í þáttinn. Á
menningarmálafundi voru lagðar fram hugmyndir um þátttakendur
fyrir hönd Ísafjarðarbæjar og formanni falið að ræða við nokkra
einstaklinga um að vera fulltrúar sveitarfélagsins í þættinum.

Lýsa yfir áhyggjum vegna
niðurskurðar aflaheimilda

Fjórðungsþing Vestfirðinga
skorar á ríkisstjórnina að grípa
til aukinna mótvægisaðgerða
sem nýtast sjávarbyggðum og
skorar á sjávarútvegsráðherra
að endurskoða ákvörðun um
niðurskurð þorskaflaheimilda. Þetta kemur fram í ályktun fjórðungsþingsins: „53.
Fjórðungsþing Vestfirðinga
haldið á Reykhólum dagana
5. og 6. september 2008 lýsir

miklum áhyggjum af því að
áhrif niðurskurðar aflaheimilda í þorski muni á nýhöfnu
fiskveiðiári koma fram af fullum þunga, en aðstæður í efnahagslífi Íslendinga eru mjög
ólíkar því sem var þegar
ákvörðun um niðurskurð var
tekin og því áhrifin af þeirri
ákvörðun mun harkalegri en
áður var talið. Þingið skorar á
sjávarútvegs- og landbúnaðar-

ráðherra að breyta ákvæðum
reglugerðar nr. 741/2008 í þá
veru að tryggt sé að sá kvóti
sem ætlaður er til línuívilnunar nýtist að fullu.
Þá skorar 53. Fjórðungsþing Vestfirðinga á ríkisstjórn
Íslands að grípa til aukinna
mótvægisaðgerða sem nýtast
sjávarbyggðum sérstaklega.
53. Fjórðungsþing Vestfirðinga skorar jafnframt á ríkis-

stjórnina og Alþingi að auka
fjárframlög til hafrannsókna
þannig að óháðar rannsóknarstofnanir sem starfa myndu í
tengslum við Háskólasetur
Vestfjarða hafi einnig möguleika á að stunda hafrannsóknir. Að lokum skorar þingið á
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að endurskoða ákvörðun um niðurskurð þorskaflaheimilda.“ – thelma@bb.is

Fjórðungsþing Vestfirðinga skorar á sjávarútvegsráðherra að endurskoða ákvörðun um
niðurskurð þorskaflaheimilda.

Súðvíkingar efna
til íbúaþings
Íbúaþing verður haldið í
Súðavík 25. október nk.
Ætlunin er að sveitarstjórnarmenn Súðavíkurhrepps
setjist niður með íbúum og
rýni í stefnumörkun hans
fyrir 2005 -2010. „Við héldum íbúaþing í mars 2004
og tókst það afskaplega vel
og þá lágu fyrir mikið af
niðurstöðum sem sveitarstjórnin nýtti sér síðan til að
búa til stefnumörkun Súðavíkurhrepps 2005-2010,“
segir Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri.
„Nú eru liðin fjögur ár
síðan íbúaþing var haldið
og við erum komin hálfa
leið inn í stefnumörkun
2005-2010 og hugmyndin
að setjast niður með íbúum
hreppsins og fara yfir það
sem hefur áunnist á þessu
tímabili, taka stöðuna, og
rýna í seinni hluta tímabilsins og sjá hvort að við
séum á réttri leið. Ef ekki þá

þurfum við að byrja að
endurskoða okkar áætlanir,“
segir Ómar.
„Þegar við héldum íbúaþingið síðast, var gríðarlega
góð mæting og þingið vel
heppnað í alla staði. Við
finnum fyrir miklum vilja
hjá íbúum til að koma að
íbúaþingi aftur og teljum að
þetta sér rétti tíminn til þess.
Síðast var það framkvæmt
af skrifstofu Súðavíkurhrepps en núna ætlum við
að vera með fulltrúa frá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða til að sjá um framkvæmd þingsins,“ segir Ómar Már.
– birgir@bb.is

Vill efla sveitarstjórnarstigið
Kristján L. Möller samgönguráðherra kynnti átak til
eflingar sveitarstjórnarstigsins á Fjórðungsþingi Vestfirðinga sem fram fór fyrir stuttu.
Í því felst meðal annars að
málefni aldraða og fatlaðra
verði flutt til sveitarfélaganna
á árunum 2011 til 2012 og
tekjustofnalög yrðu endurskoðuð og breytt árið 2011.
Þá færi fram risaverkefnatilfærsla, eins og það er orðað í
ávarpi samgönguráðherra á

þinginu, sem í felst að 30 milljarðar færu til sveitarfélaga, um
20% af núverandi útgjöldum
sveitarfélaga og hlutdeild
þeirra í opinberum útgjöldum
yrði allt að 38%.
Ef af átakinu verður kemur
upp sú spurning hvort sveitarfélög séu nógu sterk til að
takast á við þessi nýju verkefni. Hefur því verið rætt um
að mynduð verði þjónustusvæði að lágmarki 7.000 til
8.000 íbúa fyrir ný velferðar-

Hvalveiðum í atvinnuskyni verði haldið áfram
Útvegsmannafélags Vestfjarða, leggur áherslu á að
hvalveiðum í atvinnuskyni
verði haldið áfram, bæði á
hrefnu og langreyði. Hvorki
stofnar hrefnu né langreyðar
eru í útrýmingarhættu og
sjálfbærar veiðar í samræmi
við tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar munu ekki
ganga um of á þessa stofna
að mati vísindanefndar Alþjóða hvalveiðiráðsins. Ráð-

ið sjálft hefur ennfremur úrskurðað að hvalveiðar Íslendinga séu fyllilega löglegar.
Ályktun þessa efnis var samþykkt á aðalfundi félagsins
sem haldinn var í síðustu viku.
„Til að framhald geti orðið
á veiðum á langreyði í atvinnuskyni þarf að tryggja að
útflutningur á hvalkjöti til Japan verði að veruleika, en engar
alþjóðlegar reglur eða lög
banna þau viðskipti. Stærð

hvalastofna við landið er nú
nálægt sögulegu hámarki og
er afrán þeirra úr vistkerfinu
verulegt, eða um 6 milljónir
tonna á ári. Þar af eru um 2
milljónir tonna fiskur. Verði
stærð hvalastofna haldið í
skefjum með sjálfbærum veiðum getur það leitt til þess að
þorskstofninn vaxi mun hraðar en ella, enda éta hvalir, samkvæmt mati Hafrannsóknastofnunarinnar, um milljón tonn

af loðnu og gífurlegt magn af
sandsíli árlega. Báðar þessar
fisktegundir eru undirstöðufæða þorsksins. Þar að auki
hafa rannsóknir sýnt að hrefnan étur umtalsvert magn af
veiðanlegum þorski.
Auðlindagjald sem lagt er á
sjávarútveg einan atvinnugreina verði fellt strax niður,
þannig að sjávarútvegurinn
njóti jafnræðis við aðrar atvinnugreinar.“

verkefni. Þetta hefur óneitanlega vakið athygli þar sem
helmingur sveitarfélaga landsins hefur færri en 1.000 íbúa.
Eins og fram hefur komið
verður frumvarp væntanlega
lagt fram á vorþingi sem felur
í sér að lágmarksíbúafjöldi
samkvæmt lögum verði 1.000
en í dag er hann 50 manns. Í
ávarpi Kristjáns á þinginu
kom þó fram að sveitarfélögin
munu þó fá svigrúm til að velja
sameiningarkosti og hugs-an-

legar undantekningar yrðu
veittar vegna staðbundinna aðstæðna. Breytingar gætu gengið í gegn árin 2012 til 2014.
Kristján sagði einnig að
mikilvægt væri að semja um
framhald á aukaframlögum úr
Jöfnunarsjóði, eða a.m.k. til
ársins 2011. Unnið er að útreikningi annarrar greiðslu
þessa árs en á síðasta ári fengu
Vestfirðir um 283 milljónir
króna í sinn hlut sem er um
20% af heildarframlagi.
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Tekjur hafnanna þurfa að vera tryggar til að geta brugðist við breyttum aðstæðum hverju sinni. Myndin er af Sundahöfninni á Ísafirði.

Brýnt að fórna ekki mannvirkjum
sem tímabundið skila ekki arði

Áríðandi er að hafnir á Vestfjörðum uppfylli alla staðla
hins opinbera um öryggi sjófarenda og annarra sem athafna sig á hafnarsvæðum.
Með það í huga og það hversu
sögulega mikilvægar hafnirnar eru, þarf að gæta þess að
hafnarmannvirki grotni ekki
niður með þeim afleiðingum
að þau verði bæði hættuleg
og til lýta. Þetta kemur fram í
skýrslu samgöngunefndar
Fjórðungssambands Vestfirðinga. Alls eru fjórtán starfandi
hafnir á Vestfjörðum. Flestar
eiga þær það sameiginlegt að
öll útgerð báta og skipa hefur
minnkað verulega, einkum nú

eftir niðurskurð á aflaheimildum í þorski. Í kjölfar þessa
samdráttar hafa tekjur hafnanna dregist verulega saman,
en á sama tíma hefur viðhaldsþörf frekar aukist, einkum þar
sem oft er um eldri mannvirki
er að ræða.
„Nú er brýnt, sem áður, að
gæta þess að fórna ekki mannvirkjum sem tímabundið nýtast illa og skila ekki arði. Aðstæður breytast ört og ekki
ólíklegt að í náinni framtíð
verði hafnirnar að nýju miðstöðvar athafna- og viðskiptalífs sem þær áður voru, hvort
sem það verði í tengslum við
sjávarútveg, ferðaþjónustu

eða annað. Má þar nefna
möguleika í aukinni þjónustu
við Austur Grænland, uppbyggingu stórrar þjónustuhafnar vegna siglinga á Norðurhöfum og aukning sjóflutninga vegna hækkunar eldsneytisverðs. Þangað til er þó
mikilvægt að sveitarfélög fái
aðstoð við rekstur og viðhald
hafna. Nýjar og auknar kröfur
eru einnig fyrir hendi. Má þar
helst nefna komur stórra
skemmtiferðaskipa, einkum
til Ísafjarðar, sem og útgerð
svokallaðra sjóstangveiðibáta
en vinsældir þeirra hafa aukist
mikið á allra síðustu árum“,
segir í skýrslunni.

Ljóst er að tekjur hafnanna
þurfa að vera tryggar til að
geta brugðist við breyttum aðstæðum hverju sinni. Nefndin
segir að ein leið til að tryggja
tekjur hafna gæti verið að hluti
núverandi veiðigjalds myndi
renna til hafnanna, sem og af
veiðigjaldi af þorski og rækju
eftir að það verður tekið upp
að nýju, eftir fiskveiðiárið
2008/2009.
Þrátt fyrir verulegan samdrátt í sjávarútvegi er ljóst að
hafnirnar eru og verða áfram
lífæðar byggðarlaganna á
Vestfjörðum. Með niðurskurði aflaheimilda í þorski á
síðasta ári er þó ljóst að rekstur

hafna verður jafnvel enn erfiðari en áður, vegna samdráttar
í fiskveiðum og lönduðum
afla. Tekjur flestra hafna hafa
því dregist mikið saman og
rekstri þeirra hagrætt á margvíslegan hátt. Hjá mörgum er
ástandið þannig að ekki er
hægt að hagræða meira, þótt
einhver sóknarfæri séu í sjónmáli, einkum í ferðaþjónustu.
Hugsanlegar breytingar í sjóflutningum gætu einnig haft
hér áhrif.
Þá setur nefndin það sem
markmið að tryggt verði að
sveitarfélögin fái aukin framlög til að standa að nauðsynlegum endurbótum og við-

haldi hafna. Að núverandi
veiðigjald renni að hluta til
fiskihafna og geri það einnig
eftir að veiðigjald á þorski og
rækju verður tekið upp að nýju
eftir fiskveiðiárið 2008/2009.
Að höfnum verði gert kleift
að laga sig að breyttum aðstæðum, hvort heldur er vegna
samdráttar eða aukinna umsvifa, t.a.m. í tengslum við uppbyggingu í ferðaþjónustu. Að
samkeppnisstaða hafna á landsbyggðinni miðað við hafnir á
höfuðborgarsvæðinu verði
tryggð. Og öryggi sjófarenda
verði tryggt með hafnarmannvirkjum sem uppfylla ítrustu
öryggiskröfur hins opinbera.

Bolungarvík verst statt vestfirskra sveitarfélaga árið 2007
Kristján L. Möller samgönguráðherra dró upp dökka mynd
af rekstri bæjarsjóðs Bolungarvíkur á árinu 2007 á Fjórðungsþingi Vestfirðinga sem
haldið var á Reykhólum fyrir
stuttu, en Bolungarvík var
verst statt sveitarfélaga á Vestfjörðum í fyrra. Grímur Atlason, fyrrum bæjarstjóri Bolungarvíkur, varpar ljósi á málið á bloggsíðu sinni. Þá fóru
fram í sveitarfélaginu uppsagnir tuga starfsmanna. Sveitarfélagið brást við með því að
hleypa af stað atvinnuátaki í
sveitarfélaginu. Ráðist var í
uppbyggingu göngustíga o.fl.
Þetta kostaði peninga en dró

úr fólksflótta og óöryggi. Að
auki var 30% niðurskurður
aflaheimilda í þorski var gríðarlegt áfall fyrir byggðarlagið.
Þá voru skuldir sveitarfélagsins í upphafi árs 2007 850
m.kr.
„Þetta þyngir róðurinn enn
meira í ár. Það er gríðarlegur
baggi að burðast með, sérstaklega í sveitarfélagi þar sem
allt er komið á viðhald – ekki
aðeins ein fasteign eða ein
lögn heldur allt saman. Og að
lokum þetta sem ráðherra fór
yfir á hundavaði: Greiðslur úr
Jöfnunarsjóði stóðu í stað á
milli ára í Bolungarvík en
hækkuðu gríðarlega hjá nær

öllum sveitarfélögum á Vestfjörðum“, segir í bloggfærslunni.
Grímur segir ljóst að afkoma Bolungarvíkur hefði
batnað um 20 til 40 m.kr. hefði
sveitarfélagið fengið 15 til
33% hækkun á framlögum á
milli ára eins og önnur sveitarfélög á svæðinu. „Þetta bentu
forsvarsmenn sveitarfélagsins
á þegar þetta lá fyrir í lok árs
2007. Það var réttmæt krafa
þar sem sveitarfélagið fær
minna en flest sveitarfélaga á
Vestfjörðum per íbúa úr Jöfnunarsjóði. Sveitarfélögin hér
að ofan skiluðu sum hver betri
afkomu fyrir árið 2007 vegna

gengishagnaðar en eins og
alþjóð veit verður annað upp
á teningnum í ár og lætur nærri
að afborganir lána hækki um
40%.“
Að lokum minnir Grímur á
helstu verkefni fyrri bæjarstjórnar í Bolungarvík 2007:
1. Ráðist var í framkvæmdir. Sundlaug, vatnsveita, náttúrugripasafn, íbúðir aldraðra
og önnur viðhaldsverkefni.
Spurningin var: Eigum við að
leggja skútunni eða grípa til
vopna okkar?
2. Blásið var til sóknar í
„markaðsmálum“ sveitarfélagsins. Hvers vegna ætti fólk
að búa eða reka fyrirtæki eins

og Bolungarvík ef ímynd landsmanna og íbúanna sjálfra væri
í anda móðuharðindanna? Markvisst var tekið frumkvæði í
málum og réttmætar kröfur
settar fram í stað eilífðar
barrlóms og hörmunga.
3. Sett var á laggirnar félagsþjónusta – en fram að
þeim tíma hafði henni verið
sinnt í hlutastarfi og lögbundnum skyldum sveitarfélagins
vart sinnt.
4. Tekið var upp fagleg
stjórnun skipulagsmála og
þekking efld til muna.
5. Tekin var upp rafræn
stjórnsýsla, nýtt skipurit og
starfsmannastefna með það

fyrir augum að bregðast við
kalli nútímans og veita íbúum
faglega og betri þjónustu.
„Engum sem sat í bæjarstjórn Bolungavíkur duldist sú
staðreynd að róðurinn væri
afar erfiður og jafnvel tvísýnt
um útkomuna. Fjárhagsáætlun ársins 2007 var samþykkt í
einu hljóði í bæjarstjórn. Það
vissu allir um sína ábyrgð og
kusu að standa saman um þetta
verkefni í stað þess að bregða
fyrir einhverjum pólitískum
fótum. Þetta breyttist því miður í vor og eftir situr sveitarfélag í sárum og engu bættara“,
segir Grímur.
– thelma@bb.is
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Mikil aðsókn að Litlabæ í Skötufirði

Tveir handteknir
Tveir aðilar voru handteknir á fimmtudagskvöld vegna
gruns um aðild að innbrotum í Bolungarvík, en eins og
greint hefur verið frá var brotist inn í margar bifreiðar og
íbúðarhús í Bolungarvík aðfaranótt fimmtudags. Stolið
var ýmsum tækjum úr bifreiðum og skemmdir unnar á
nokkrum þeirra. og hafa þeir verið yfirheyrðir. Þeim var
sleppt að yfirheyrslum loknum. Hluti þýfisins er fundinn.

Smáauglýsingar
Til sölu er Suzuki Vitara, ekinn
70 þús. km. Sjálfskiptur, grænn,
5 dyra, 4x4. Tveir eigendur frá
upphafi. Mjög góður reyklaus
bíll. Er fyrir sunnan en get komið með bílinn til kaupanda. Yfirtaka 1.400.000 + 100.000 út. Afb.
28.000 á mánuði. Uppl. í síma
823 7310 eða á annamr@hive.is.
Til sölu er Musso jeppi, bensín,
árg. 1998, ek. 130 þús. km. Skoðaður 2008. Uppl. í síma 894 6125.
Til sölu er Volkswagen Golf árg.
1997, station, ekinn 150 þús. km.
Uppl. í síma 864 2803 eða 896
4969.
Óska eftir rúmi, 120 cm á breidd
og hornsófa, ódýrt eða gefins.
Má vera gamalt. Uppl. í síma
456 4093 eða 841 1813.
Vantar lítið píanó eða píanettu
til kaups eða láns. Uppl. gefur
Magnús í síma 844 7153.
Til leigu er stúdíóíbúð á Ísafirði.
Fullbúin húsgöngum og húsbúnaði. Hentar fyrir einstaklinga
eða par. Uppl. gefur Gunnar í
síma 899 4091.
Er með pláss fyrir fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla í einangruðu og
þurru húsnæði. Uppl. í síma 895
7131 (Siggi) og 893 8269 (Ómar).
Bifreið að verðmæti 500 þúsund
til ein milljón óskast til kaups.
Uppl. í síma 897 6795.
Til sölu er MMC Montero árg.
01, ekinn 110 þús. km. Sumarog vetrardekk. Upplýsingar í
síma 861 4681.
Halló! Mig bráðvantar Hoover
þvottavél. Á ekki einhver eina
slíka í geymslunni. Uppl. gefur
Gréta í síma 456 4998 eða 869
6396.
Spilavist í Guðmundarbúð laugardagskvöldið 20. sept. kl. 20.
Til sölu er NMT sími með ferðaeiningu og loftneti. Verð kr. 10
þús. Uppl. í síma 895 4115.
Til sölu eru tvö Queen size rúm.
Uppl. í síma 869 4838.
Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Grundargötu 6 á Ísafirði. Íbúðin
er ný uppgerð. Leigist með eða
án húsgagna. Laus fljótlega.
Aðeins ábyrgir leigjendur koma
til greina. Uppl. í síma 867 9696.
Til sölu eru tvær bifreiðar, Ford
Explorer Sport Track árg. 2002
og VW Polo árg. 2000. Uppl. í
síma 867 7815 eða á netfanginu
haukur@ronkko.net.

Nýr trúnaðarmaður fatlaðra
Jóna Benediktsdóttir á Ísafirði
tók til starfa sem trúnaðarmaður
fatlaðra á Vestfjörðum 1. september síðastliðinn. Það er Svæðisráð Vestfjarða sem skipar trúnaðarmann á sínu svæði og er hlutverk hans meðal annars að gæta
hagsmuna þeirra fötluðu einstaklinga sem búa á Vestfjörðum.

Spurning vikunnar
Á að vísa erlendum
afbrotamönnum úr landi?
Alls svöruðu 990.
Já sögðu 960 eða 97%
Nei sögðu 17 eða 2%
Hlutlausir voru 13 eða 1%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Mikið hefur verið um gestagang að Litlabæ í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi sem byggður var af þeim Finnboga
Péturssyni og Guðfinni Einarssyni árið 1895. Það eru hjónin Kristján Kristjánsson og Sigríður Hafliðadóttir
frá Hvítanesi í Skötufirði sem hafa umsjón með bænum. „Það hefur verið mikið um gestagang. Við vorum
þarna eitthvað yfir sumarið, svo fórum við líka ef að það var hringt til að sýna staðinn og veita leiðsögn
um svæðið, segir Kristján. Að sögn hans var töluvert um framkvæmdir í sumar. „Við unnum að endurbótum á grjótveggjum. Þeir voru snyrtir og hlaðnir upp þar sem hafði hrunið úr þeim en það er mikið
eftir. Svo er meiningin að vinna í húsinu í vetur og klára það fyrir vorið,“ sagði Kristján.

Fimm nýir sparkvellir vígðir
Fyrstu sparkvallaleikarnir í Ísafjarðarbæ voru haldnir um síðustu helgi. Voru
þeir haldnir í tilefni þess að vígja átti
fimm nýja velli í Ísafjarðarbæ. Keppt var
í tveimur flokkum og í flokki barna fæddra
1994-1996 sigruðu Neðribæjarpúkar. Í
flokki barna fæddra 1997 og yngri sigruðu Fjarðarpúkarnir. Einnig fengu allir
þátttakendur verðlaun og að sögn Margrétar Halldórsdóttur, íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar var ekki
aðalmálið að sigra.
„Nei, þetta var meira spurning um að
leika sér og hafa gaman,“ sagði Margrét.
„Við ákváðum að halda sparkvallaleika í
ár til að fagna nýjum sparkvöllum í Ísafjarðarbæ. Vígðir voru fimm nýir sparkvellir og eru þeir því eru orðnir sex talsins.
Til gamans má geta að það eru 5,5% af
öllum sparkvöllum landsins og en aðeins
1,3% landsmanna búa í Ísafjarðarbæ,“
sagði Margrét.
Skúli Pálsson í Hnífsdal klippti á borðann við opnun sparkvallarins í Hnífsdal.
Skúli var ekki hár í lofti þegar hann fór af
stað með undirskriftarlista fyrir nokkrum
árum til að fá sparkvöll út í Hnífsdal. Nú
er draumur hans orðinn að veruleika og
skein gleðin úr andliti hans þegar hann
opnaði völlinn formlega.
– birgir@bb.is

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, meistaraflokkur BÍ/Bolungarvíkur
og Jóhann Kristinsson frá KSÍ við opnun sparkvallarins við Grunnskóla Ísafjarðarbæjar.

Strandabyggð og Fjallabyggð
hafa ekki sent formlegt boð
Soffía Vagnsdóttir einn af
forsvarsmönnum Kjarnabúðar ehf. í Bolungarvík sagði í
Kastljósi síðastliðinn fimmtudag að fjögur sveitarfélög
hefðu haft formlega samband
við fyrirtækið til að bjóða lóð
undir starfsemi fyrirtækisins.
Soffía nefndi tvö bæjarfélög
þeirra, Hólmavík og Ólafsfjörð. Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri Strandabyggðar segir
að það hafi aldrei farið svo
langt að Strandabyggð hafi
haft formlegt samband við

Kjarnabúð og boðið þeim lóð.
„Á síðasta fjórðungsþingi fór
á milli manna frá Strandabyggð og Soffíu að þau væru
velkomin til Hólmavíkur með
sitt fyrirtæki. Ég var ekki í
þeim umræðum og hefur þetta
því ekki komið frá sveitarfélaginu sjálfu. Þetta var meira í
líki stuðningsyfirlýsingar við
hana og hennar fyrirtæki tel
ég,“ segir Ásdís.
Ásdísi kemur ekki á óvart
lengd afgreiðslutímans á lóðunum sem Kjarnabúð sótti um

í Bolungarvík. „Nei, í rauninni
ekki og veit ég til þess að
svona mál geta tekið allt upp í
tvö ár. Þetta er mismunandi
auðvitað eftir svæðum en þegar þarf að gera nýtt deiliskipulag þá getur sú vinna tekið
langan tíma,“ segir Ásdís.
Þórir Kristinn Þórisson
bæjarstjóri Fjallabyggðar
segir að ekki hafi verið formlega haft samband við Kjarnabúð og þeim boðið lóð af
þeirra hálfu. „ Ég held að það
hafi verið einhverjir einstakl-

Dekurhúsið opnar á ný!
Hárgreiðslustofan Dekurhúsið í Súðavík opnar á nýjum stað
að Holtagötu 4 í Súðavík fimmtudaginn 18. september.
Gamlir og nýir viðskiptavinir eru hjartanlega velkomnir. Tímapantanir í síma 456 5070.
Hlakka til að sjá ykkur. Kær kveðja, Laufey.

Dekurhúsið Holtagötu 4, sími 456 5070

ingar í sveitarfélaginu sem
hafi haft samband við hana,
en sveitarstjórn Fjallabyggðar

hefur ekki haft formlegt samband við Kjarnabúð og boðið
þeim lóð,“ segir Þórir.

Úttekt gerð á sjálfsmatsaðferðum GÍ
Grunnskólinn á Ísafirði er
meðal 39 grunnskóla þar
sem fram fer úttekt á sjálfsmatsaðferðum á haustmisserinu. Menntamálaráðuneytið hefur falið utanaðkomandi aðilum framkvæmd
verksins en úttekt í hverjum
skóla er í höndum a.m.k.
tveggja einstaklinga sem
hafa menntun og reynslu á
sviði úttekta og skólastarfs
í grunnskólum. Úttektir
byggjast m.a. á gögnum frá
skólanum, heimsóknum í
skólann, viðtölum við stjórnendur og fulltrúa starfsmanna og nemenda auk
sjálfsmatsskýrslu viðkomandi skóla ef hún liggur yfir.
Úttektaraðili mun að óbreyttu
verða BSI (British Stand-

ards Institution) á Íslandi.
Í lögum um grunnskóla
og framhaldsskóla eru ákvæði
þess efnis að sérhver skóli
skuli innleiða aðferðir til að
meta skólastarfið, þar á
meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan
skólans og tengsl við aðila
utan skólans. Skal að frumkvæði menntamálaráðuneytisins á fimm ára fresti,
gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum skóla.
Úttektir á sjálfsmatsaðferðum grunnskóla fóru
fyrst fram á árunum 2001
til 2003. Önnur umferð úttekta hófst árið 2007 og hafa
nú verið gerðar úttektir í 67
skólum.
– thelma@bb.is
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Óvissa með opnun Mjóafjarðarbrúar

Horfur á föstudag: Vestan og suðvestan 10-15 m/s, en
hvassara á annesjum. Skúrir á vestanverðu landinu, en
bjart eystra. Horfur á laugardag: All hvassar suðvestlægar áttir og vætusamt, einkum sunnan- og vestanlands.
Áfram milt í veðri. Horfur á sunnudag: All hvassar
suðvest-lægar áttir og vætusamt, einkum sunnan- og
vestanlands. Áfram milt í veðri.

Ekki er víst hvort að brúarsmíðin í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi ljúki fyrir veturinn, en
opna átti brúna fyrir umferð í október. „Óvissan felst í því að ekki er hægt að
steypa fyrir brúnni nema að veðurskilyrði séu hagstæð og er erfitt að spá fyrir um
þau svona á haustin,“ segir Sævar Óli Hjörvarsson hjá KNH. „Menn vilja ekki
eyðileggja brúnna og til þess að hægt sé að steypa hana fyrir veturinn þyrfti að vera
sól í tvær vikur og það er erfitt að spá fyrir um veðurskilyrði á þessum árstíma,
Vegagerðin verður að taka ákvörðun um hvort eigi að steypa,“ segir Sævar.

Blásið til sóknar í fullorðinsfræðslu á Vestfjörðum
Framboð námskeiða Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur aldrei verið meira en í vetur.
Þetta kemur fram í námsvísi
miðstöðvarinnar fyrir veturinn 2008-2009. Í bæklingnum
eru kynnt 66 námskeið eða
námsleiðir sem haldin verða
víðs vegar um Vestfirði. Auk
þess mun Fræðslumiðstöðin
setja upp fleiri námskeið eftir
því sem óskir berast um. Starf-

semi miðstöðvarinnar hefur
aukist ár frá ári og mun vaxa
enn frekar á komandi starfsári.
Eftir stefnumótunarvinnu sem
farið var í á vormisseri má
segja að Fræðslumiðstöð Vestfjarða sé í útrás.
Í vor voru María Ragnarsdóttir á Patreksfirði, Dagný
Sveinbjörnsdóttir á Ísafirði og
Kristín Sigurrós Einarsdóttir
á Hólmavík ráðnar í fast starf

sem verkefnastjórar. Þá hafa
Fræðslumiðstöðin og Menntaskólinn á Ísafirði eflt samstarf
sitt og munu meðal annars
vinna saman að eflingu fjarkennslu. Guðjón Torfi Sigurðsson og María Ragnarsdóttir
munu stýra því verkefni.
Fræðslumiðstöðin hefur eflt
náms- og starfsráðgjöf meðal
annars með sérstökum fjárveitingum til mótvægisað-

gerða og mun jafnhliða þróa
svokallað raunfærnimat, þar
sem markmiðið er að meta
reynslu og kunnáttu fólks inn
í skólakerfið eða á vinnumarkaði. „Verkefnin hafa því aldrei
verið fleiri og með nýja og
skýra framtíðarsýn að leiðarljósi hefur Fræðslumiðstöðin
blásið til sóknar í fullorðinsfræðslu á Vestfjörðum“, segir
í tilkynningu.

Atvinnuleysi enn í lágmarki
Enn einn mánuðinn er atvinnuleysi í lágmarki á Vestfjörðum. Meðalfjöldi atvinnulausra á Vestfjörðum var 15 í
síðasta mánuði eða einungis
0,4% af áætluðum mannafla á
Vestfjörðum. Atvinnuleysi
kvenna var 0,6% í ágúst en
0,1% í júlí s.l. og atvinnuleysi
karla var 0,3% í ágúst en 0,1%
í júlí. Atvinnulausir karlar
voru sex í ágúst en tveir í júlí,
en níu konur voru á atvinnu-

leysisskrá í ágúst samanborið
við eina konu í júlí. Í lok ágúst
hafði tala atvinnulausra hækkað upp í 27 en samkvæmt upplýsingum Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða var um tímabundna fjölgun að ræða vegna
langtíma vinnslustöðvunar hjá
fiskvinnslunni Vísi á Þingeyri.
Voru því flestir skráðir atvinnulausir í Ísafjarðarbæ
þegar tölur voru teknar saman
í mánaðarlok eða 19 manns.

Þá voru fimm á skrá yfir atvinnulausa í Vesturbyggð,
tveir í Bolungarvík og einn í
Tálknafjarðarhreppi en enginn
í öðrum sveitarfélögum fjórðungsins.
Ef litið er á landið í heild
var atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu 1,2% af áætluðum
mannafla í ágúst samanborið
við 1,3% á landsbyggðinni. Á
landsbyggðinni er atvinnuleysið mest 2,5% á Suðurnesj-

um, en minnst á Vestfjörðum
og Austurlandi eða 0,4%.
Meðal karla er atvinnuleysi
mest á Suðurnesjum 1,7% en
minnst á Austurlandi 0,2%.
Atvinnuleysi meðal kvenna er
mest á Suðurnesjum 3,6%,
næst kemur Norðurland eystra
þar sem atvinnuleysi kvenna
er 2,3% og minnst á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra,
og Austurlandi 0,6%.
– thelma@bb.is

Sælkeri vikunnar er Agnieszka Tyka á Ísafirði

Fiskiréttur og rafaello
Sælkeri vikunnar býður upp
á fiskirétt sem Agnieszka segir
vera góðan jafnt heitur sem
kaldur. Þá sé gott að bera hann
fram með ristuðu brauði eða
hrísgrjónum. Í eftirrétt er rafaello, spennandi réttur sem allir
desertaunnendur ættu að prófa.
Fiskiréttur
6 bitar af fiski
7 gulrætur
Smá fersk steinselja
1 stk laukur
2 msk tomato paste
4 tsk tómatsósa
Salt, pipar og sykur eftir
þörfum
Steikið fiskinn í olíu og raðið á disk. Mixið lauk, gulrætur
og steinselju saman. Steikið í
olíu þar til grænmetið verður
mjúkt. Bætið svo við tomato
paste, tómatsósu, kryddi og
hrærið saman. Setjið svo allt
saman við fiskinn.
Rafaello
1 lítri mjól

1 glas sykur
4 tsk vanillusykur
4 egg
4 msk hveiti
4 msk kartöflumjöl
200 g kókosmjöl
2 pks Ritzkex
1 smjör (grænt án salts)
Setjið saman í pott 2 glös af
mjólkinni, sykur og vanillusykur og sjóðið. Hrærið saman restina af mjólkinni, egg,
hveiti og kartöflumjöl. Setjið
allt saman í pottinn og hrærið
hratt svo ekki brenni við.
Kælið allt mjög vel og bætið
út í mjúku smjöri og hrærið
vel saman. Setjið síðan kókosmjöl út í. Takið eldfast mót
20x40 að stærð. Setjið kexið í
botninn og helminginn af búðingnum ofan á, og þar ofan á
restina af kexinu og svo búðinginn. Skreytið með kókosi
og kælið yfir nótt.
Ég skora á Jolöntu Högnason og Þórð Högnason á
Ísafirði að verða næstu sælkerar vikunnar.

Ástkær bróðir okkar og mágur

Héðinn Valdimarsson
frá Miðvík í Aðalvík, Hlíf II, Ísafirði

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði fimmtudaginn
11. september. Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 20. september kl. 11:00.
Birna Unnur Valdimarsdóttir
Birgir Breiðfjörð Valdimarsson

Bauð Vestfirðingum upp á leikhústorg
Silfurtorginu á Ísafirði var umbreytt í leiksvið á föstudag þegar leikhústorg Kómedíuleikhússins fór fram í fyrsta
sinn. Leikskólabörn mættu á staðinn til að hlýða á hið sígilda ævintýri um Dimmalimm og svaninn vin hennar, en allir
voru velkomnir á sýninguna. Leikhústorgið var haldið í tilefni að nýju leikári Kómedíuleikhússins sem var kynnt fyrir
stuttu. Þannig vill leikhúsið bjóða Vestfirðingum, sem alla tíð hafa stutt atvinnuleikhúsið sitt, að fagna nýju leikári með
því að bjóða upp á vandaða leiksýningu fyrir alla. Á morgun verður Leikhústorg haldið að nýju og þá verður verðlaunaleikurinn Gísli Súrsson sýndur á Silfurtorgi.

María Erla Eiríksdóttir

Þakkir
Innilegar þakkir fyrir gjafir, árnaðaróskir
og hlýjar kveðjur, í tilefni af 70 ára afmæli
mínu og gullbrúðkaupi okkar hjóna 1. september síðastliðinn.
Sigrún Verharðsdóttir
og Guðni Ásmundsson.

