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Sveitarfélögin
verði sameinuð
– að því tilskildu að
fólkið sjálft vilji

Elías Jónatansson bæjarstjóri í Bolungarvík
í opnuviðtali um erfiða stöðu bæjarfélagsins,
hugsanlega sameiningu sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum, gríðarlega möguleika
í þorskeldi og sitthvað fleira

Byrjað að bora eftir heitu vatni
Borun eftir heitu vatni í
Tungudal í Skutulsfirði hófst
aðfaranótt mánudags. „Menn
voru alla síðustu viku að stilla
bornum upp“, segir Sölvi Sólbergsson, framkvæmdastjóri
orkusviðs hjá Orkubúi Vestfjarða. „Borinn og búnaðurinn
sem fylgir honum er um 300
tonn og mikið verk að stilla
þessu upp.“ Gert er ráð fyrir
því að borunin taki rúman
mánuð héðan í frá, þannig að
henni ætti að vera lokið um
mánaðamótin október-nóvember. Sölvi segir að hér sé
um svokalla stefnuborun að
ræða. „Fyrst verður borað lóðrétt niður á 350 metra en síðan
verður borað um 35 gráður út
úr lóðlínu þannig að á þúsund
metra dýpi ætti lengd holunnar

að vera eitthvað um 1200
metrar. Í útboði var gert ráð
fyrir að heildarlengdin gæti
orðið talsvert meiri en það.“
Sölvi segir að reynt verði
að þvera sprunguna þar sem
leitað er að vatni með því að
halla borstönginni. Hann segir
að þetta sé ein af fyrstu holunum þar sem þessari aðferð er
beitt í lághitaleit. Hins vegar
sé hún orðin algeng í háhitanum. „Þessi aðferð að þvera
sprungur gefur betri raun en
vera lóðrétt í þeim“, segir hann.
Verkið mun kosta á bilinu
150 til 200 milljónir króna.
Um síðustu mánaðamót var
tilkynnt að Orkubú Vestfjarða
hefði fengið 102 milljóna
króna lánveitingu úr Orkusjóði til að leita að heitu vatni

Borun eftir heitu vatni í Tungudal í Skutulsfirði hófst aðfaranótt mánudags.
í Tungudal en það er hæsta heppnist“, sagði Kristján Har- lakari er gert er ráð fyrir hefur
upphæð sem veitt verið úr aldsson orkubússtjóri þegar iðnaðarráðherra heimild til að
sjóðnum í eitt verkefni. „Þetta greint var frá láninu frá Orku- fella niður endurgreiðsluer áhættuverkefni þótt ég telji sjóði. Ef borunin reynist ár- skyldu lánsins.
– htm@snerpa.is
meiri líkur en minni að það angurslaus eða árangur mun

Uppgræðslan mistókst
Uppgræðsla á snjóflóðavarnargarðinum fyrir ofan Múlaland í Skutulsfirði hefur ekki gengið
vel. Verkinu hefur ekki
verið sinnt sem skyldi og
er þörf á stórtækari aðgerðum til að ná gróðurástandi hans í þokkalegt
form að sögn Jóhanns
Birkis Helgasonar forstöðumanns tæknideildar
Ísafjarðarbæjar.
„Ísafjarðarbær mun
fara í samstarf við Landgræðsluna á næsta ári.
Vonum við að það muni
nást betri árangur í uppgræðslu hans með fagþekkingu starfsmanna
hennar,“ segir Jóhann
Birkir.
„Reynt var að handsá í
varnargarðinn eftir að
verktakinn kláraði sinn
hluta verksins en það er
þörf á stórtækari aðgerðum til að ná betri árangri
í uppgræðslu hans. Að
hluta til næst aldrei að
græða allan varnargarðinn upp vegna þess að
efsti hluti hans er einungis klöpp og festir ekki
gróður þar. Ég tel þörf á
að leggja vatnslögn að
varnargarðinum til að
geta vökvað hann svo
gróður geti dafnað. Á
næsta ári vonumst við
eftir miklum framförum
í uppgræðslu hans,“ segir
Jóhann Birkir.
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Nýr púttvöllur var vígður á Torfnesi á föstudag.

Reykjafoss skip Eimskipa við bryggju á Ísafirði.

Strandsiglingar geta ekki staðið
undir sér nema með styrk frá ríkinu
Kristján Möller, samgönguráðherra segir ljóst að strandflutningar milli Reykjavíkur
og Ísafjarðar geti ekki staðið
undir sér nema með styrk frá
ríkinu að undangengnu útboði. Eins og greint hefur verið frá hefur Eimskip hafið
strandsiglingar til Ísafjarðar

en um er að ræða tilraunaverkefni til þriggja mánaða.
Kristján segir ánægjulegt að
þessi tilraun sé hafin. Undanfarin ár hafa strandsiglingar
verið stopular; nokkur fyrirtæki hafa reynt fyrir sér með
þær, einkum milli Reykjavíkur og Vestfjarða, en horfið frá

þar sem flutningarnir hafa
ekki staðið undir sér.
Vöruflutningar um land allt
hafa færst á flutningabíla og
umferð þeirra orðið mikil á
vegakerfinu. Undan því hefur
verið kvartað, bæði vegna
mikils vegaslits og vegna
slysahættu. Kristján Möller

segir talsverðan áhuga vera
fyrir að taka aftur upp strandsiglingar, ekki síst vegna
álagsins á vegi og umferð og
hann hefur átt fundi með fulltrúum skipafélaganna. Frá
þessu segir í fréttum Svæðisútvarps Vestfjarða.
– thelma@bb.is

Undirbúningur vatnsútflutnings frá Ísafirði á áætlun
Vatnsútflutningsfyrirtæki
hafa sprottið upp í ýmsum
landshlutum á síðustu árum .
Öðru hverju berast fréttir af
undirbúningi vatnsútflutnings
frá Hafnarfirði, Fjarðabyggð
og Rifi á Snæfellsnesi og jafnvel fleiri stöðum en fremur
lítið hefur heyrst af gangi mála
hjá Brúarfossi ehf. sem hyggur á vatnsútflutning frá Ísafirði. Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
veit hins vegar ekki til annars
en undirbúningurinn gangi
samkvæmt áætlun. „Við gerð-

um samning við Brúarfoss í
mars síðastliðnum og samkvæmt honum hefur fyrirtækið tíma til loka apríl 2010 til
þess að komast í full afköst í
vatnsútflutningi. Fyrirtækið
hefur níu mánaða svigrúm frá
því að samningurinn var undirritaður til að leggja fram
áætlanir um uppbyggingu svo
að við getum tekið tillit til
þeirra við endurskoðun á okkar aðal- og deiliskipulagi. Við
þurfum auðvitað nokkuð rúman tíma til að breyta gildandi
skipulagi. Enn bendir ekkert

Afmælisfagnaður
Í tilefni af 40 ára afmæli Hamraborgar er
boðið til afmælisfagnaðar í Arnardal, laugardaginn 27. september kl. 20:00-24:00.
Allir fyrrverandi og núverandi starfsmenn
Hamraborgar og hótels Hamrabæjar eru
hjartanlega velkomnir.
Vinsamlegast skráið ykkur í síma 456
3166 eða á netfangið
hamraborg@heimsnet.is.
Rútuferð verður frá
Hamraborg kl. 20:00
og heim að veislunni
lokinni.

til annars en að áætlanir Brúarfoss standist enda þurfa þeir
ekki að leggja fram áætlanir
sínar samkvæmt framansögðu
fyrr en um áramót“, segir Halldór.
„Forsvarsmenn Brúarfoss
hafa greint okkur frá því að
fyrirtækið hafi fengið húsnæði
við Sindragötu á Ísafirði þar
sem búið er að leggja inn sérstaka mjög afkastamikla vatnslögn á kostnað fyrirtækisins.
Jafnframt er fyrirtækið komið
með starfsmann í hlutastarfi á
Ísafirði og hefur gefið okkur
þær upplýsingar að stefnt sé

að því að fyrsta tilraunasendingin fari utan jafnvel í þessum mánuði. Ef við miðum
okkur við aðra staði, þá hefur
undirbúningur að vatnsútflutningsverkefninu á Rifi staðið í fjögur-fimm ár og hefur
dregist um líklega tvö-þrjú ár
frá því sem áætlað var, þannig
að það er komið langt á eftir
áætlun“, segir Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Hann kveðst hins vegar
ekki þekkja gang þessara mála
í Fjarðabyggð eða í Hafnarfirði.
– htm@snerpa.is

Nýr púttvöllur
vígður á Torfnesi
Nýr púttvöllur á Torfnesi
á Ísafirði var formlega vígður á föstudag. Við opnunina
fluttu Björn Helgason, formaður púttvallarnefndar,
Halldór Hermannsson, formaður Félags eldri borgara
á Ísafirði, og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar ávörp. Að vellinum koma Golfklúbbur
Ísafjarðar, Félag eldri borgara og Ísafjarðarbær. Um er
að ræða stærsta púttvöll
sinnar tegundar á landinu.

Völlurinn er um 80 metrar
á lengd en framkvæmdir
hófust síðasta haust.
Staðsetning vallarins þykir til fyrirmyndar, en hann
er bæði miðsvæðis og nálægt sjúkrahúsinu og dvalarheimilinu Hlíf, að ekki sé
minnst á leikskólann. Púttvöllurinn hefur lengi verið
á dagskrá og stóð til að
byggja hann fyrir þremur
árum, en vegna annríkis
iðnaðarmanna var verkinu
frestað. – thelma@bb.is

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar mundar hér pútterinn.

Hætt við óvissuferð NMÍ vegna
slæms orðspors nemenda skólans
Hætt var við fyrirhugaða
óvissuferð Nemendafélags MÍ,
sem vera átti á föstudag í síðustu viku. Jón Reynir Sigurvinsson skólameistari MÍ segir að ekki sé hægt að leyfa
slíka ferð í nafni skólans
vegna orðspors hennar undanfarin ár. „Ég lít svo á að mörg
undanfarin ár hafi alltaf verið
uppákomur og eftirmál. Umgengi og umgjörð þessarar
ferðar hefur verið með þeim
hætti að ég vil ekki bendla
skólann við slíkar ferðir. Nem-

endur skólans verða að fara
að taka sig á hvað þetta varðar,“ segir Jón Reynir. „Ég vil
ekki að foreldrar unglinga sem
eru ekki orðnir 18 ára geti
skrifað upp á leyfi til þess að
fara í ferðir sem eru ekki undir
annarri yfirskrift en að fara á
fyllerí“.
Jón Reynir segir að það hafi
ekki dugað til að hafa herta
gæslu eins og hafi verið reynt
áður. „Þrátt fyrir kennarafylgd
og nánast gjörgæslu með lögreglu- og björgunarsveitar-

mönnum voru samt nemendur
sem voru drukknir og einnig
þeir sem höfðu aldrei drukkið
áður og þurfti að senda þá
heim í lögreglufylgd. Til þess
að hægt sé að halda svona
ferð verðum við að sjá breytingu í hegðun nemenda til
batnaðar, og ég hef fulla trú á
því,“ segir Jón Reynir.
„Þetta kemur okkur afar
spánskt fyrir sjónir,“ segir
Brynjólfur Óli Árnason formaður NMÍ. „Sérstaklega
vegna þess að í upphafi skóla-

árs þegar við settumst niður
með stjórn skólans og ræddum þessa ferð, mælti hann
með því að við færum frekar í
Reykjanes heldur en á aðra
staði. Þannig að það var ekki
að heyra í honum að hann
ætlaði að slá óvissuferðina af
þá,“ segir Brynjólfur. „Það er
mikill pirringur í nemendum
skólans vegna þessa og út af
busuninni og við bíðum átekta
með hvað hann bannar næst.
Verður það kannski Skrallið?,“ segir Brynjólfur.
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Aðsóknin að Byggðasafni
Vestfjarða eykst nokkuð
Aðsókn að Byggðasafni
Vestfjarða á Ísafirði var
heldur meiri í sumar en í
fyrra, að sögn Jóns Sigurpálssonar forstöðumanns. „Síðustu ár hefur
aðsóknin verið heldur að
aukast. Fyrir nokkrum
árum stóð gestafjöldinn í
stað og jafnvel var einhver
fækkun milli ára en núna
er þetta heldur upp á við“,
segir hann. Hlutföllin milli
innlendra og erlendra
gesta eru nánast jöfn og
hefur svo verið um árabil.

Engar byltingar eru væntanlegar á safninu fyrir
ferðamannatíðina á næsta
ári. „Við reynum hins
vegar alltaf að bæta einhverju við á hverju ári og
koma með nánari útfærslur á því sem við erum
með. Við leggjum sérstaka
áherslu á sjávarútvegsþáttinn í safninu og munum halda því áfram, bæði
hvað varðar bátana og
saltfiskvinnsluna.“
Veitingareksturinn í
Tjöruhúsinu gamla hefur

sett skemmtilegan svip á
svæði Byggðasafnsins í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
Hann hefur um árabil
verið í höndum hjónanna
Magnúsar Haukssonar og
Ragnheiðar Halldórsdóttur og segist Jón Sigurpálsson eindregið vona
að svo verði áfram á næsta
ári. „Þau hafa byggt þetta
upp og hlotið alþjóðlega
athygli og viðurkenningu
fyrir“, segir Jón Sigurpálsson.
– htm@snerpa.is

Byggðasafn Vestfjarða er
til húsa í Neðstakaupstað.

Rafvirki/
rafveituvirki

Fjallmyndarlegir á sviði
Fjallabræður þóttu standa sig frábærlega á tónleikum þeirra á Tónlistardeginum mikla á Ísafirði á laugardag. Má
það þakka góðri undirbúningsvinnu sem þeir lögðu á sig fyrir tónleikana. Þeir byrjuðu á því að hittast á Vagninum á
Flateyri þar sem farið var yfir mikilvæg málefni fyrir tónleikana. Síðan var boðið upp á kjötsúpu og nýmjólk til að hlaða
inn allri þeirri nauðsynlegu karlmennsku sem þarf til að flytja Fjallabræðralögin. Mældist hún vel fyrir og var haft á
orði að krafturinn sem henni fylgdi nægði til að flytja fjöll. Svo hoppaði allur kórinn upp í rútu sem flutti þá beint í
hljóðprufu í Edinborgarhúsið á Ísafirði. Fullt var út úr dyrum í Edinborgarhúsinu þegar Fjallabræður hófu upp raust
sína. Fluttu þeir sitt eigið efni við mikið lof áhorfenda og leiddu svo gesti í fjöldasöng á lagi Magnúsar Þórs Sigmundssonar „Ísland er land þitt“. Að tónleikunum loknum var aftur haldið á Vagninn á Flateyri þar sem Fjallabræðrabandið
lék fyrir dansi fram á rauða nótt.
– birgir@bb.is

Segir ástandið í gengismálum ekki ganga til lengdar
„Við erum bara að reka okkar fyrirtæki alveg eins og við
höfum gert síðan 1941. Auðvitað erum við búnir að fara í
gegnum ótal gengisbreytingar
upp og niður á þeim tíma“,
segir Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins Gunnvarar hf.
þegar hann er spurður um
áhrifin af falli krónunnar á
reksturinn. Margir hafa talið
að gengishrunið hafi gósentíð
í för með sér fyrir útgerðina
og útflutning á fiski og fiskafurðum. „Auðvitað aukast
tekjur fyrirtækisins, en þó sérstaklega tekjur sjómannanna
þar sem mjög aukinn olíukostnaður svo og annar kostnaður fellur allur á útgerðina.
Að því leyti fara hagsmunir

fyrirtækisins og sjómanna
saman. Landverkafólkið nýtur
hins vegar ekki góðs af þessu.
En við skuldum náttúrlega í
erlendum gjaldmiðlum og
skuldirnar hækka að sjálfsögðu hjá okkur eins og allir
vita“, segir Einar Valur.
„Við fylgjumst auðvitað
með umræðunni í þjóðfélaginu um gjaldeyrismálin. Vandinn er sá að við verðum að
afla meira en við eyðum. Það
er grundvöllurinn í rekstri
bæði hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Við reynum að
haga seglum þannig. Þess
vegna er dálítið gaman að
fylgjast með evru-umræðunni. Það er eins og menn
telji að við það eitt að taka
upp evru muni allt lagast. Eins

og einhver sagði: Það breytir
engu um líðan sjúklingsins
hvort hann er mældur með
Fahrenheit eða Celsíus, sjúkdómurinn verður ennþá til
staðar – við höfum eytt meiru
en við höfum aflað.
Vissulega er ágætur skriður
hjá okkur sem stundum útflutning núna, en við höfum
áhyggjur af ástandinu. Við
erum í samfélagi þar sem öllum þarf helst að líða nokkuð bærilega. Við höfum líka
miklar áhyggjur af því að það
skuli ekki mega veiða nema
130 þúsund tonn af þorski.
Það eru hinar stóru áhyggjur.
Þetta veldur því að við getum
ekki aflað þjóðarbúinu meiri
tekna. Við hefðum viljað gera
betur, höfum til þess tæki og

tól. Við vitum að það munar
um þann gjaldeyri sem sjávarútvegurinn aflar, auk þess sem
talið er að hvert eitt starf í
sjávarútvegi skapi þrjú önnur,
því má ekki gleyma.
Ég hef hamrað á þessu við
bankamenn og sérfræðinga –
það er ekki nema ár síðan Viðskiptaráð var að tala niður til
sjávarútvegsins. Þeir voru að
hneykslast á því að menn
skyldu voga sér að skjóta hval
– með því væri verið að spilla
fyrir útrásinni. En menn verða
að átta sig á því að það hefði
aldrei orðið nein útrás ef ekki
hefðu verið stundaðar fiskveiðar og hvalveiðar við Ísland. Ég er hræddur um að
menn hafi farið fram úr sér í
þessum efnum“, segir Einar.

Orkubú Vestfjarða leitar að starfsmanni
til fjölbreyttra starfa í vinnuflokki OV á Ísafirði. Störfin felast meðal annars í almennum nýframkvæmdum og viðhaldi á rafbúnaði dreifi-, aðveitu- og kyndistöðva, uppsetningu og viðhaldi iðntölvustýringa í aðveitu- og kyndistöðvum, uppsetningu og
viðhaldi á há- og lágspennubúnaði og
reglubundnu eftirliti með fjölbreyttum stýribúnaði veitunnar auk annarra tilfallandi
starfa við rafveitur.
Menntunarkröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun.
Reynsla af störfum við rafveitur er æskileg,
en ekki skilyrði. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti unnið sjálfstætt sem og í hóp.

Ófaglærður starfsmaður í vinnuflokk
Orkubú Vestfjarða leitar að duglegum
einstaklingi sem hefur gaman af að takast
á við fjölbreytt verkefni. Störfin felast meðal
annars í vinnu við nýlagnir og viðhald, jafnt
innanbæjar sem og í sveitum og ferðalögum um fjöll og firnindi til vinnu við línur
og strengi, jafnt að sumri sem vetri. Viðkomandi þarf að hafa gaman af útiveru og
ævintýrum. Meirapróf og vinnuvélaréttindi
er kostur en ekki skilyrði.
Hæfniskröfur:
Hæfileg lífsreynsla og almenn skynsemi.
Viðkomandi mun fá þjálfun í starfi, jafnt
í viðhaldi innanbæjarkerfa sem og í línuvinnu. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti
unnið sjálfstætt sem og í hóp.
Nánari upplýsingar veitir verkstjóri í rafveituflokki Orkubús Vestfjarða á Ísafirði,
Henrý Bæringsson í síma 450 3202 og
894 0899.
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Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar færði
Olgu með formlegum hætti lyklana að húsinu.

Margir bæjarbúar lögðu leið sín aí skólann til að verða vitni að þessum merku tímamótum. Hér eru
Sunna Hreinsdóttir og Agnes Ósk Marzellíusardóttir, nemar við GÍ, að syngja fyrir viðstadda.

Við þetta tækifæri færði Þorsteinn Jóhannesson og
Margrét Hreinsdóttir skólanum flygil að gjöf.

Nýbygging GÍ formlega afhent

Nýbygging Grunnskólans á
Ísafirði var formlega afhent
við hátíðlega athöfn á fimmtudag í síðustu viku. Við athöfnina afhenti Garðar Sigurgeirsson hjá Vestfirskum verktökum, Þorsteini Jóhannessyni,
formanni bygginganefndar
framtíðarhúsnæðis Grunnskólans á Ísafirði lyklana að
húsinu, sem hann afhendi síðan Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, sem
færði Olgu Veturliðadóttur,
skólastjóra GÍ, lyklana með
formlegum hætti. Margir voru
saman komnir til að verða

vitni af þessum tímamótum.
Birna Lárusdóttir forseti bæjarstjórnar stjórnaði athöfninni
og sagði þessi áfangi ætti sér
langan aðdraganda en góðir
hlutir gerðust hægt. Í boði
voru ýmis tónlistaratriði, m.a.
fjöldasöngur þar sem allir viðstaddir voru beðnir um að taka
hraustlega undir í laginu Í
faðmi fjalla blárra.
Einar Ólafsson arkitekt fór
yfir hönnun hússins og fólk
gat skoðað sig um. Þá var nýr
flygill afhentur skólanum, en
hann er gjöf frá þeim Margréti
Hreinsdóttur og Þorsteini

Jóhannessyni. Framkvæmdir
við bygginguna hófust í júní
2006 og þá hafði tengibygging
milli gamla skólans og barnaskólans verið rifin. Þeim lauk
nú í september. Nýbyggingin

sem um ræðir er um 1.800m²
að stærð á tveimur hæðum og
á að hýsa kennslu í sérgreinum. Kostnaður var um 500
milljónir.
– thelma@bb.is

Athafnasvæði Ásels ehf., á Ísafirði.

Góð verkefnastaða hjá Ásel
Verkefnastaða steypufyrirtækisins Ásel hefur verið góð
í sumar að sögn Grétars Helgasonar framkvæmdastjóra. Eru
þeir að leggja lokahönd á verk
við Grunnskóla Patreksfjarðar
sem er stórt og mikið og hefur
staðið yfir síðan síðasta sumar.
„Svo unnum við að hellulagningu við Grunnskóla Ísafjarðar í sumar. Við erum að bíða
eftir að það viðri vel svo við
getum klárað að leggja tartanefni við skólann,“ segir Grétar.
„Það minnkar núna verkefnastaða okkar eins og gefur
að skilja á þessum árstíma.

Við keyrum á fáum starfsmönnum yfir vetrartímann. Þá
erum við að undirbúa okkur
fyrir næsta sumar með því að
steypa hellur fyrir verkefnin
sem við ráðumst í“, segir Grétar.
„Við erum í samstarfi við
BM-Vallá í sambandi við Bolungarvíkurgöng en við sjáum
um að harpa fyrir þá efni og
koma því til Bolungarvíkur. Í
vetur verðum við í Félagsheimili Bolungarvíkur að vinna
verk þar að innan dyra. Þannig
að það er nóg að gera hjá Ásel,“ segir Grétar.
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Orðin þreytt á mótbyrnum
„Ég er orðin þreytt á þeim
mótbyr sem hugmyndir um
atvinnuuppbyggingu fá ef þær
eru ekki unnar af rétta fólkinu,“ segir Soffía Vagnsdóttir,
athafnamanneskja, skólastjóri
og bæjarfulltrúi í Bolungarvík
í grein sem hún birtir á bb.is.
Eins og fram hefur komið er
samningur á milli Kjarnabúðar, fyrirtækis Soffíu og
systkina hennar, og Kingfisher reisen, eins af stærstu ferðaþjónustuaðilum í Evrópu, um
sölu stangveiðiferða í Bolungarvíkur í uppnámi vegna þess
að fyrirtækið fær ekki úthlutað
lóðum vegna deiliskipulagsvinnu. „Ég undrast það áhugaleysi sem bæjarbúar sýna.
Hvers vegna láta þeir ekki í
sér heyra um það verklag sem
viðhaft er varðandi afgreiðslu
mála hjá bæjaryfirvöldum?
Eða eru kannski allir búnir að
gefast upp? Hér er eytt milljörðum króna í opinberar framkvæmdir við garð, göng og
höfn,“ segir Soffía.
Kjarnabúð hugðist ráðast í
framkvæmdir og uppbyggingu fyrir verkefnið fyrir tæpar
300 milljónir á næstu þremur
árum. Strax á næsta ári áttu
tíu hús að vera tilbúin en sala
í þessa menningartengdu

ferðaþjónustu á að hefjast í
haust. Hætta var á að samningurinn félli úr gildi ef ekki
fengjust tilskilin leyfi í tíma.
„Það er sárara en tárum tekur
að upplifa þau átök sem hafa
fylgt því sem verið er að reyna
að gera, og fullyrðingar um
hrokafullar hótanir hins þýska
ferðamálafrömuðar um 16
klst. “hótunarfyrirvara” eru út
úr korti. Maðurinn hafði beðið
svara í tæpa 5 mánuði í gegnum sitt samstarfsfólk hér. Hins
vegar þegar hann var orðinn
úrkula vonar, tók hann þá
ákvörðun að koma að hitta
bæjaryfirvöld. Hans orð voru
hins vegar þau að hann hefði
vonast eftir því að fá einhver
skýrari svör, áður en hann yfirgæfi Bolungarvík aftur, degi
eftir fundinn. Svo var því miður ekki,“ segir Soffía.
Eins og greint hefur verið
frá sagði Soffía í Kastljósi að
önnur sveitarfélög hefðu farið
á fjörurnar við hana um að
koma með verkefnið til þeirra.
Sveitarstjórar þeirra sveitarfélaga sögðust hins vegar ekki
hafa sent formlegt boð um
slíkt. „Verst finnst mér svo að
blanda þeim ágætu sveitarfélögum inn í sem nefnd hafa
verið í tengslum við verkefn-

Styttist í minningartónleikana
Hinir árlegu minningartónleikar um hjónin Ragnar
H. Ragnar og Sigríði Jónsdóttur verða haldnir í Hömrum næsta sunnudag kl. 15,
en sá dagur er einmitt afmælisdagur Ragnars. Minningartónleikarnir eru nú
haldnir í 21. sinn en Ragnar
lést árið 1987 og Sigríður
sex árum síðar. Tónleikarnir
nú eru með miklum hátíðarbrag. Þar kemur fram Kammersvetin Ás, sem lagt hefur
áherslu á tónlist frá barokktímanum og leikur á upprunaleg hljóðfæri.
Flytjendur í sveitinni að
þessu sinni eru þau Martin

Frewer, fiðla og víóla,
Hildigunnur Halldórsdóttir,
fiðla, tenor gamba og sópran, Svava Bernharðsdóttir,
víóla,Sigurður Halldórsson,
selló, tenor gamba og piccolo selló og Dean Ferrell
violone (kontrabassi) og
basse de violon (selló stærð).
Á efnisskránni eru Brandenborgarkonsert nr. 6 eftir
Bach, tvær einsöngskantötur eftir Bach og kvintettar
eftir Fischer og Boccherini.
Aðgangseyrir er 1.500
kr., 1.000 kr.fyrir lífeyrisþega en ókeypis fyrir skólafólk 20 ára og yngra.
– thelma@bb.is

ið. Fréttaflutningur gaf til kynna
að um hreinar lygar hefði verið
að ræða af minni hálfu. Það
eru ekki sveitarstjórnirnar
sjálfar sem vinna endilega að
slíkum samningaviðræðum,
heldur fulltrúar, einstaklingar
eða fyrirtæki úr þessum sveitarfélögum. Uppsetning fréttarinnar var með þeim hætti að
ætla mætti að tilgangurinn
hefði verið sá einn að rýra

mig trausti. Þeir einstaklingar
sem við okkur hafa talað frá
þessum sveitarfélögum vita að
orð mín eru sönn.“
Soffía segir að hefðu sér
dottið í hug þau eftirköst, sem
það að gera heiðarlegar tilraunir til atvinnuuppbyggingar í Bolungarvík, hafa haft í
för með sér hefði hún látið
það vera, og vekur athygli á
því að síðan henni og systkin-

um hennar tókst að landa
samningi við fyrirtækið Ósafl
vegna þjónustu við jarðgangamenn, hefur hver hindrunin
rekið aðra. „Gera bæjarbúar
sér grein fyrir að í tengslum
við samninga okkar vegna
verkefna á svæðinu eru hér
nú starfandi 32 Slóvenar, 3
Austurríkismenn, 2 Pólverjar,
12 aðkomumenn að sunnan,
25 heimamenn og að auki

Frá vígslu sparkvallarins við Grunnskóla Ísafjarðar. Fjölbýlishúsið að Grundargötu 2 sést í baksýn.

Sparkvöllur veldur ónæði
„Það er orðið ansi þreytandi
ástandið hjá mér,“ segir Pálína
Pálsdóttir íbúi Grundargötu 2
á Ísafirði. Pálína á þar við
sparkvöll á skólalóð Grunnskóla Ísafjarðar sem var formlega opnaður fyrir stuttu. Pálína segir sparkvöllinn hafa
verið reistan í óþökk íbúa í
nágrenni skólans. Að hennar
sögn fór framkvæmdin ekki
undir grenndarkynningu og
fengu því íbúar í nágrenni
sparkvallarins ekki að mótmæla formlega framkvæmd
hans. Hún segir aðeins sjö

metra skilja að enda vallarins
og svefnherbergisglugga íbúðar hennar. Hún segir ónæðið
sem fylgir boltasparki nemenda skólans á lóðinni valdi
henni gífurlegu ónæði. Nú
þegar hafi ein rúða brotnað
vegna þess og gróður sem er í
garðinum fyrir utan heimili
sitt sé allur traðkaður niður.
„Það vekur furðu mína
hversu lág girðingin er sem á
að vernda húsið sem ég bý í
fyrir boltasparki. Boltarnir
svífa margir hverjir yfir hana
og bað ég um að hún yrði

hækkuð hið fyrsta en hef ekkert svar fengið frá Ísafjarðarbæ
eins og er um hvort það verði
gert. Hér áður fyrr var Grunnskóli Ísafjarðar tryggður fyrir
skemmdum sem urðu vegna
leik barna skólans. Þá brotnuðu rúður í húsum nágrenni
skólans ítrekað vegna boltaleiks nemenda við mark sem
snéri að íbúðum á skólalóðinni. Var þá starfsmaður hjá
Grunnskóla Ísafjarðar sem
skipti um rúður. Nú er ástandið ekki svo gott. Nú síðast
þegar brotnaði rúða í íbúð

Kanna möguleika á samstýringu tónlistar- og grunnskóla
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur samþykkt að láta kanna
möguleika á því að menntamála- og samgönguráðuneytin geri úttekt á samstýringu
tónlistar- og grunnskóla sveitarfélagsins. Þá skal vera tekið
tillit til fjárhagslegs ávinnings
en horft jafnframt til gæða
þjónustu. Var það ákveðið í
kjölfar þess að Soffía Vagnsdóttir bæjarfulltrúi K-listans
lagði fram eftirfarandi bókun:
„Fyrir nokkrum árum lagði

ég fram tillögu um að samstýra tónlistar- og grunnskóla.
Til þess að liðka fyrir þeirri
framkvæmd sagði ég upp
stöðu minni sem tónlistarskólastjóri. Tækifærið var ekki
nýtt þá. Í 45. grein nýrra grunnskólalaga er nú opnað á þann
möguleika að samstýra leikskólum, tónlistarskólum og
grunnskólum í sveitarfélögum,“ segir í bókun Soffíu.
Þar segir einnig: „Með tilliti
til þeirrar erfiðu fjárhagsstöðu

vinna nú 8 manns í tímabundnum störfum og 5 í framtíðarstörfum hjá fyrirtækjum
systkinanna? Þessi stóri hópur
(rúmlega 50 manns fyrir utan
heimamenn) borðar nú hér og
sefur og innan skamms mun
hann hefja útsvarsgreiðslur til
Bolungarvíkur vegna þess að
samningnum var landað hingað,“ segir Soffía.
– thelma@bb.is

sem nú er í sveitarfélaginu geri
ég að tillögu minni að gerð
verði úttekt á því hvort hægt
sé að taka upp samstýringu á
tónlistar-, leik - og grunnskóla
Bolungarvíkur. Þessi úttekt
verði gerð í nánu samráði við
samgöngu- og menntamálaráðuneytið. Komi til samstýringar verði tryggt að hvergi
verði slegið af kröfum eða
gæðum í menntun og þjónustu.“
– thelma@bb.is

Frá Bolungarvík.

minni þá var ég svo lánsöm
að drengurinn sem varð fyrir
því óhappi að sparka bolta í
rúðuna kom til mín og baðst
afsökunar á því. Þá var það á
ábyrgð föður hans að skipta
um rúðu en hefði ég ekki vitað
hver braut rúðuna hefði ég
þurft að bæta tjónið sjálf,“ segir Pálína sem gerir sér fulla
grein fyrir að það sé og verði
mikill atgangur á skólalóð við
heimili sitt en vill þó að frágangi sé þannig sinnt við
sparkvöllinn að ekki verði
skemmdir á eignum íbúa.
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Einu tilboðin langt yfir kostnaðaráætlun

Bæjarráð Bolungarvík hefur ákveðið að hafna báðum tilboðum sem
bárust í viðgerð á þaki íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar en þau voru
langt yfir kostnaðaráætlun. Tvö tilboð bárust í verkið. Spýtan ehf.
bauð 18.625.000 kr., sem er 320% af kostnaðaráætlun sem hljóðaði
upp á 5.811.300 kr. Vestfirskir verktakar buðu 10.473.300 kr. sem
nemur 180% kostnaðaráætlun. Á bæjarráðsfundi var bæjarstjóra falið
að ræða við tæknideild varðandi framkvæmd verksins.

Grjótgarðurinn verði hækkaður
Vegagerðin á Ísafirði segir að unnið sé að úrlausnum varðandi
varnargarðinn við Pollgötu á Ísafirði. Mjög stórstreymt var í
Skutulsfirði í síðustu viku og gengu öldurnar yfir varnargarðinn
við Pollgötu og á bifreiðum sem áttu þar leið um. Varnargarðurinn þykir úreltur og að sögn starfsmanna Vegagerðarinnar er
gert ráð fyrir að varnargarðurinn verði hækkaður til að koma í
veg fyrir að öldurnar lendi á veginum og umferð um Pollgötu.

Ritstjórnargrein

Umburðarlyndi!
,,Umburðarlyndi gagnvart skattsvikum kostar milljarða.“ Fyrirsögn greinar í Morgunblaðinu 28. f. m. hvar
vitnað er í skrif Kristínar Norðfjörð, skrifstofustjóra virðisaukaskattskrifstofu Skattstjórans í Reykjavík, sem birtist
fyrir nokkru í Tíund, fréttablaði ríkisskattstjóra. Í grein
Kristínar kemur fram að um 20% aðila á virðisaukaskrá
sæti áætlun skattayfirvalda þar sem þeir hirða ekki um (og
komast upp með) að skila ekki framtölum. Af skrifum
Kristínar má ráða að ríkissjóður verði af talsverðum
fjárhæðum sakir þessa slóðaskapar, jafnvel 5-6 milljörðum
króna árlega. BB eftirlætur lesendum sínum orðaval yfir
yfir þá háttu að ríkissjóði sé ekki staðin skil á innheimtufé
og ,,umburðarlyndi“ stjórnvalda, sem með þessu velta
þyngri byrðum yfir á aðra þegna þjóðfélagsins en þörf er
á ef allt væri með eðlilegum hætti. Svo mikið er víst að
umburðarlyndisins gætir ekki í garð eftirlaunaþega, sem
ríkisvaldið sér ástæðu til að tvískatta (að hluta) og krefjast
tekjuskatts af ávöxtun sparnaðar til elliáranna, svo dæmi
sé tekið.
Þótt hljóma kunni sem öfugmæli hefur umrótið og
óvissan sem skekið hefur peningamarkaðinn undanfarið
þó leitt það af sér að stjórnvöld hafa ákveðið að gerði
verði úttekt á peningastefnu okkar Íslendinga. Til verksins
verða kvaddir færustu sérfræðingar, útlendir og innlendir.
Ekki seinna vænna að taka til hendi. Þá hefur félagmálaráðherra boðað nýtt almannatryggingarkerfi; segir vonlaust
að lappa frekar en orðið er upp á gildandi kerfi, sem enginn botnar hvorki upp né niður í, allra síst þeir sem njóta
eiga. Ætla verður að með þessu sé unnið þarft verk og
tímabært.
En, fleiri eru verkin að vinna. BB hefur margsinnis
vitnað til skrifa mætra manna um gildandi skattakerfi,
sem mismunar þegnunum með óþolandi hætti. Hvernig
væri að taka þar til hendi? Ekki bara að lyfta litla fingri til
sýndar heldur stokka spilin og gefa á ný. Því það gengur
ekki, eins og Rangar Önundarson hefur réttilega bent á
,,að siðleysinu sé gert hærra undir höfði skattalega en
vinnu og rekstri.“ Úr því skal ekki dregið að full nauðsyn
sé á úttekt á peningastefnunni og nýju bótakerfi almannatrygginga, en það er ekki síður þörf á algerri uppstokkun
á skattakerfinu.
Tilvitnaðri grein lýkur Kristínar Norðfjörð með þessum
orðum: ,,Á Íslandi hefur of lengi þrifist ákveðið umburðarlyndi gagnvart skattsvikum. Í siðmenntuðu þjóðfélagi
verður ekki við það unað að yfirvöld séu úrræðalaus
gagnvart áætluðum aðilum.“ Orð að sönnu. Er vandinn ef
til vill sá að við eigum ekki stjórnmálamenn sem hafa
kjark til að höggva á hnútinn?
s.h.

Á þessum degi fyrir 10 árum

Íshúsfélagið kaupir
rækjuvinnslu Bakka
Íshúsfélag Ísfirðinga hf. er í þann veginn að ganga frá
kaupum á rækjuvinnslu Bakka í Hnífsdal af Þorbirni í
Grindavík. Björgvin Bjarnason framkvæmdastjóri félagsins
staðfesti þetta við blaðið. Íshúsfélagið og aðaleigandi þess
Gunnvör hf. á Ísafirði, eiga töluvert mikinn rækjukvóta, eða á
annað þúsund tonn. Ekki er enn ljóst hvenær félagið byrjar
rækjuvinnslu í Hnífsdal, en ætla má að það verði í allra síðasta
lagi um áramót en hugsanlega allmiklu fyrr.
Engin vinnsla hefur verið í rækjuvinnslunni um alllangt
skeið, en hún er mjög fullkomin og í góðu standi. Varðandi
kaupverðið fékkst hið hefðbundna svar, að það væri ekki gefið
upp.
„Við fáum verksmiðjuna á mjög góðu verði, að okkur
finnst“, segir Björgvin, en um þessar mundir er verðið á
rækjunni í öldudal og því ætti að vera hagstætt að kaupa.

Hlíf, þjónustuíbúðir aldraða á Ísafirði.

Brýn þörf fyrir 52 hjúkrunarrými
Brýn þörf er fyrir a.m.k. 52
hjúkrunarrými í Ísafjarðarbæ.
Þetta kemur fram í umsögn
þjónustuhóps aldraðra vegna
umsóknar um byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði. „Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ hafa
um langan tíma verið mjög
óánægð með stöðu og þróun
mála í úrræðum fyrir aldraða
þegar litið er til aðkomu
stjórnvalda. Ber þar helst að
líta til baráttu sveitarfélagsins
frá árinu 1993 fyrir aukinni
kostnaðarhlutdeild ríkisins í
rekstri þjónustudeildar á Hlíf.
Baráttu sem engin skilaði“,
segir í umsögninni. Þar kemur
fram að þjónustudeildin hafi

verið rekin frá upphafi með
miklum kostnaði fyrir Ísafjarðarbæ svo skiptir tugum
milljóna ár hvert.
Þegar ljóst var að ekkert
framlag myndi fást frá ríkinu
vegna þjónustudeildarinnar
var tekin sú ákvörðun 2007
að loka deildinni með því að
taka ekki inn nýtt heimilisfólk.
„Bæjaryfirvöld vilja horfa til
framtíðar með þarfir eldri
borgara sveitarfélagsins í huga
og horfa þá til þess að 450
manns eru 67 ára eða eldri
eða 11,3% af heildarmannfjölda í Ísafjarðarbæ. Hlutfall
sem hefur farið vaxandi um
hríð og bendir allt til að muni

aukast enn frekar. Því er það
eindreginn vilji bæjaryfirvalda
í Ísafjarðarbæ að byggt verði
nýtt hjúkrunarheimili í Ísafjarðarbæ án þess að það hafi
áhrif á þá þjónustu sem fyrir er.
Samkvæmt umsögninni er
brýn þörf sé fyrir 33 rými á
Ísafirði, 10 á Flateyri og 9 á
Þingeyri eða alls 52 hjúkrunarrými. „Þjónustuhópur leggur áherslu á mikla þörf fyrir
úrræði til handa þeim íbúum
Ísafjarðarbæjar sem minnsta
getu hafa til þess að bera hönd
yfir höfuð sér og gera kröfu
um mannsæmandi úrræði
sjálfum sér til handa. Því vill
þjónustuhópur ganga til verka

svo fljótt sem auðið er og hefja
þegar undirbúning að byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði, þar sem þörfin er greinilega mest. Að auki vill þjónustuhópur leggja áherslu á að
þjónustuíbúðum á Tjörn verði
breytt í hjúkrunarheimili“,
segir í umsögninni.
Bæjarráð tók umsögn þjónustuhópsins fyrir á fundi í gær
og vísaði henni til nefndar um
byggingu hjúkrunarheimilis
til umfjöllunar. Bæjarráð fól
einnig Sigurði Péturssyni og
Svanlaugu Guðnadóttur að
fara á fund ráðherra með
kröfur Ísafjarðarbæjar vegna
byggingar hjúkrunarheimilis.

Vilja stofna nefnd til að
tryggja jafnan rétt kynjanna
Lagt hefur verið til að jafnréttisnefnd Ísafjarðarbæjar
verði skipuð, en í nýjum lögum sem kynnt voru á fundi
Jafnréttisstofu á Ísafirði á dögunum ber hverri stofnun sem
telur 25 starfsmenn eða fleiri
að setja sér stefnu eða áætlun
í jafnréttismálum sem er endurskoðuð á þriggja ára fresti.
Í lögum um jafna stöðu og
jafnan rétt karla og kvenna
segir: „Sveitarstjórnir skulu að
loknum sveitarstjórnarkosningum skipa jafnréttisnefndir
sem fjalla um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla

innan viðkomandi sveitarfélags. Skulu nefndirnar vera
ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir
í málefnum er varða jafnrétti
kynjanna og fylgjast með og
hafa frumkvæði að aðgerðum
þar með talið sértækum aðgerðum til að tryggja jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna
og karla innan viðkomandi
sveitarfélags. […] Hver nefnd
skal annað hvert ár afhenda
Jafnréttisstofu skýrslu um
stöðu og þróun jafnréttismála
innan viðkomandi sveitarfélags.“
Hlutverk Jafnréttisstofu er

að stuðla að því að markmið
laganna náist ásamt því að
hafa eftirlit með framkvæmd
þeirra og gera athugasemdir
þar sem úrbóta er þörf. Jafnréttisstofa hefur með nýjum
lögum meðal annars öðlast rétt
til að beita dagsektum, allt að
50.000 krónum á dag, sé
ákvæðum laganna ekki fylgt.
Starfsmenn Jafnréttisstofu
hafa þó lagt áherslu á að þeir
vilji fyrst og fremst vinna með
fólki og aðstoða við að koma
málum í réttan farveg.
Mannauðsstjóri Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að jafnrétt-

isnefnd verði skipuð til að stuðla
að því að þessum málaflokki
sé vel sinnt í sveitarfélaginu,
lögum framfylgt og uppfyllt
séu ákvæði í starfsmannastefnu Ísafjarðarbæjar um
jafnan rétt karla og kvenna.
Við skipan í nefndina verði fylgt
ákvæði laganna um þátttöku í
nefndum, ráðum og stjórnum
á vegum ríkis og sveitarfélaga
og þess gætt hlutfall kynjanna
verði sem jafnast og ekki minna
en 40% ef um fleiri en þrjá
fulltrúa er að ræða. Bæjarráð
hefur vísað erindinu til umsagnar félagsmálanefndar.
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Atvinnuátakssamningi
sagt upp af báðum aðilum
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur sagt upp atvinnuátakssamningi við ráðgjafafyrirtækið Alsýn á Ísafirði frá og
með fimmtudeginum 18. september. Á bæjarstjórnarfundi
var greint frá því að niðurstaða
endurskoðunar atvinnumálanefndar á samningnum var sú
að nefndin lagði til uppsögn á

honum Niðurstaða atvinnumálanefndar er sú að markmið
um fjölgun starfa hafi ekki
gengið eftir. Þrátt fyrir viðræður um breytingu á samningnum hafi borið of mikið á
milli aðila til að samningar
gætu náðst. Uppsögn samningsins var samþykkt af hálfu
bæjarstjórnar með fimm at-

kvæðum gegn fjórum.
Forsaga málsins er sú að í
nóvember í fyrra gerði Ísafjarðarbær samning við Alsýn
um að fyrirtækið stjórnaði atvinnuátaki í Ísafjarðarbæ.
Verkefnið gekk út á að halda
námskeið um stofnun fyrirtækja og rekstur og gera það
aðgengilegra að stofna fyrir-

tæki og afla hlutafjár. Markmiðið var að skapa 50 ný störf
á tveimur árum. Þegar níu
mánuðir voru liðnir af samningstímanum núna þann 17.
ágúst fór í gang endurskoðunarferli á vegum atvinnumálanefndar. Í frétt sem birtist
á bb.is sagðist Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-

arbæjar, vera afar óánægður
með framkvæmdina á samningnum.
Þá vekur það athygli að
sama dag ákvað stjórn Alsýnar
að segja upp samningnum.
„Við kærum okkur ekkert um
að vinna samkvæmt þessum
samningi á meðan vinnubrögð
bæjaryfirvalda eru eins og þau

eru í dag. Treysti bæjaryfirvöld sér til að vinna að verkefninu á faglegan hátt, af einhug og af sönnum vilja þá
erum við tilbúin til áframhaldandi viðræðna, þar sem við
erum jú búin að leggja mikla
orku í verkefnið nú þegar“,
segir Einar Á. Hrafnsson,
stjórnarformaður Alsýnar.

Tónar í gler Dagnýjar

Hrafnseyri er einn þeirra staða sem dregur ferðamenn til Vestfjarða.

Ferðamönnum fjölgar á Vestfjörðum
Meðal aukning ferðamanna
á Vestfjörðum hefur verið um
8% á ári undanfarin fimm ár
en á milli áranna 2006 og 2007
varð 13,7% aukning. Þetta
kemur fram í skýrslu um stöðu
ferðamála á Vestfjörðum sem
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hefur tekið saman.
Mesta aukningin er á erlendum ferðamönnum og er bilið
milli innlendra og erlendra

ferðamanna stöðugt að minnka
og ef tekið er mið af þróuninni
undanfarin ár þá verða erlendir ferðamenn á Vestfjörðum
orðnir í meirihluta árið 2010.
Þá kemur einnig fram að á
milli áranna 2006 og 2007
voru það einungis 3 landsvæði
sem juku markaðhlutdeild
sína í gistinóttum en það voru
höfuðborgarsvæðið, Vesturland og Vestfirðir. Þrátt fyrir

þessa aukningu var markaðshlutdeild Vestfjarða einungis 3%.
Skýrslan er unnin upp úr
tölum frá Hagstofu Ísland og
gefur skýra mynd af þróuninni
undanfarin ár. Í skýrslunni er
farið yfir þróunina á landinu
öllu, Vestfirðir skoðaðir í
heildina og bornir saman við
þróunina á landsvísu og svo
er hvert svæði fyrir sig á Vestfjörðum skoðað ítarlega.

Dagný Þrastardóttir, glerlistamaður á Ísafirði, opnaði
listasýninguna „Tónar og
gler“ í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði á föstudag. Sýningin er sjöunda
einkasýning Dagnýjar en
hún hefur einnig sýnt á
stærri sýningum með öðrum
listamönnum. „Ég hef unnið
glerlist síðan 1996 en að
þessari sýningu hef ég unnið
síðan í apríl. Það var alltaf
stefnan að opna hana á 60
ára afmæli Tónlistarskóla
Ísafjarðar og ekki skemmdi
fyrir að afmælisdaginn minn
bar upp á opnunardegi sýningarinnar,“ segir Dagný.
Á sýningunni notaðist Dagný
við lög vestfirska tónlistarmanna.
„Verkin eru þannig upp-

Dagný ásamt börnum sínum fyrir
framan eitt verka hennar.
byggð að ég nota nótur úr Kaldalóns og fjölmörg önnvestfirskum lögum og geri ur lög. Mig langar að gera
glerlist úr þeim t.d. lög eins aðra sýningu með svipað
og „Vals fyrir Ásgeir“ eftir „konsept“ í framtíðinni, ég
Villa Valla, „Húsið og ég“ get ekki haldið áfram með
eftir Helga Björns og „Á þessa sýningu því verkin eru
sprengisandi“ eftir Sigvalda uppseld,“ segir Dagný.

Fjölmargir gestir virtu sýninguna fyrir sér. Gunnlaugur Jónasson þurfti ekki
sýningarskrá til að sjá hvaða tónsmíðar voru á verkum Dagnýjar. Honum nægði
að syngja nóturnar á verkunum til að finna út hvaða lag þau höfðu að geyma.

Metveiði í Langadalsá Staðfestir dóm Hér-

Aldrei hefur veiðst eins
mikið af laxi í Langadalsá í
Djúpi og núna í sumar.
Veiðitímanum lauk eftir
hádegi á sunnudag og voru
þá komnir á land 369 laxar
og 17 bleikjur, að sögn
Kristjáns Steindórssonar á
Kirkjubóli í Langadal, en
til samanburðar veiddust
233 laxar í ánni í fyrra. Gríðarlegir vatnavextir hafa
verið í ánni að undanförnu.
„Ég hef trú á því að veiðin
hefði komist í 400 laxa ef
veðrið og vatnavextirnir
hefðu ekki verið svona.

Raunar finnst mér merkilegt
að síðasta þriggja daga hollið
sem endaði í gær fékk níu
laxa, meirihlutann af því smálaxa. Það voru tvö holl á undan
sem fengu ekkert“, segir Kristján.
Nú þegar stangveiði í Langadalsá er lokið er eftir að draga
á og taka fisk vegna eldis.
„Þeir voru að reyna í morgun
en ég held að þeir hafi gefist
upp. Það er búið að vera svo
svakalegt vatn í ánni að það er
ekkert venjulegt. Ég hef aldrei
vitað svona nema þá í jakaburði á vetrum. Það hefur
grafist svo mikið frá brúnni

hérna fram frá að það er
ekki fært yfir hana. Það var
haft aðeins lægra hérna
megin við brúna svo að
vatnið kæmist þar yfir ef
brúin sjálf tæki það ekki.
Núna hefur grafist svo mikið frá brúnni að það eru tveir
metrar upp á hana. Flaumurinn hreinsaði þetta allt
saman í burtu en það er allt
í lagi með brúna sjálfa.
Núna er heldur farið að
sjatna í ánni. Þetta var mest
aðfaranótt fimmtudagsins
þegar veðrið var verst“, segir Kristján Steindórsson.

aðsdóms Vestfjarða

Hæstiréttur hefur staðfest
dóm Héraðsdóms Vestfjarða
vegna deilu eigenda jarðanna
Kleifa og Borgar í Skötufirði
um landamerki milli jarðanna
á svæði sem nefnt er Eyjar.
Héraðsdómur Vestfjarða úrskurðaði fyrir tæpu ári að hluti
svæðisins kæmi í hlut eigenda
Kleifa en hinn hlutinn væri í
eigu eigenda Borgar.
Í dómsorði segir að skilyrði

hefðarlaga um huglæga afstöðu þess sem hefðarland á
grundvelli laganna þurfi að
vera fullnægt með þeim hætti
að sá sem á hefðarland má
ekki búa yfir þeirri vitneskju
að annar aðili geri sambærilegt tilkall til sama svæðis.
Gögn málsins þóttu veita
óræka vísbendingu um að frá
fornu fari hafi verið óljóst með
eignarhald á Eyjunum. Málinu

var vísað til Hæstaréttar sem
kvað upp á dögunum að dómur héraðsdóms skyldi vera
óraskaður.
„Landamerki jarðanna Kleifa
og Borgar í Skötufirði skulu
vera þessi: Að austanverðu
ræður Kleifárós merkjum frá
sjó og fram að Borgará, en
þaðan ræður Borgará merkjum alla leið fram að Mjódd“,
segir í dómnum.
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„Ég get nefnt hér annað atriði sem er algjört grundvallaratriði í augum okkar Bolvíkinga, en það
er áframhaldandi starfsemi sjúkrastofnunar fyrir aldraða á staðnum. Á undanförnum árum hefur vistmönnum verið að fjölga, heimahjúkrun að aukast og allar líkur á að þörfin eigi eftir að
aukast enn fyrir slíka þjónustu með hækkandi lífaldri Íslendinga. Það er ekki til umræðu í huga
okkar Bolvíkinga að sú þjónusta sem er við aldraða í bæjarfélaginu í dag færist úr bænum.“

Fjárhagur bæjarfélagsins m
– segir Elías Jónatansson, sem tók við starfi bæjarstjóra í Bolungarvík í vor
Talsvert hefur gustað í bæjarpólitíkinni í Bolungarvík á þessu ári. Meirihlutinn
sprakk á vordögum og nýr var myndaður jafnframt því sem þar urðu bæjarstjóraskipti. Við tók Elías Jónatansson verkfræðingur, sem hefur átt sæti í bæjarstjórn
frá 2002 og jafnframt verið oddviti sjálfstæðismanna í bæjarfélaginu. Hann kveðst
þó ekki hafa stefnt að stól bæjarstjóra fyrr en við síðustu kosningar.
„Nei, ég gerði aldrei ráð fyrir því, hvorki fyrr né síðar, ekki fyrr en þessi staða
kom upp. Allt frá ungum aldri fannst mér aftur á móti ekki koma til greina að eiga
annars staðar heima en í Bolungarvík og það hefur aldrei breyst. Ég ákvað
snemma að leita mér menntunar sem ég myndi síðan nýta í mínum heimahögum.
En bæjarstjórastarfið var ekki í huga mér.
Í kosningunum 2002 var gengið hart eftir því að ég færi á oddinn í bæjarpólitíkinni
fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sem ég og gerði. Jafnframt var óskað eftir því að ég yrði
bæjarstjóraefni, því að þá var komið að því að Ólafur Kristjánsson myndi draga
sig í hlé og menn vildu stilla upp nýju bæjarstjóraefni í kosningunum til að taka
við af honum. En ég var þá í mjög krefjandi starfi, sem ég hafði tekið að mér aðeins tveimur árum fyrr, og ég vildi ekki hverfa frá því til þess að gerast bæjarstjóri. Eins og margir muna stjórnaði ég sushi-verksmiðjunni Sindrabergi á Ísafirði, sem var geysilega spennandi verkefni. Fyrirtækið var í þannig stöðu, að það
hefði verið mjög afdrifaríkt ef ég hefði yfirgefið það á þessum tíma, og það var
ég ekki tilbúinn að gera. Ég fór inn í bæjarstjórnina og var forseti bæjarstjórnar
síðasta kjörtímabil en var áfram framkvæmdastjóri Sindrabergs.“
– Átökin innan bæjarstjórnar fyrr á þessu ári voru mjög í
fréttum. Var þetta að mestu á
yfirborðinu eða risti það djúpt?
Eru menn kannski sammála í
flestum efnum ef grannt er
skoðað?
„Við erum í sjálfu sér mjög
sammála um það hvert við
viljum stefna og hvert við viljum koma bæjarfélaginu. Á
það skortir ekki neitt.
Það sem hefur hins vegar
skilið á milli þess meirihluta
sem er starfandi núna og þess
sem var á undan, er að okkur
þótti ekki nægilegrar aðgæslu
gætt í fjármálum, eins og
margoft hefur komið fram í
fjölmiðlum. Okkur þótti fjármálastjórnin ekki nógu ábyrg,
farið var í miklar fjárfestingar
án þess að þær hefðu verið
fjármagnaðar á nokkurn hátt.
Ég held að allir geri sér grein
fyrir því núna að það var óskynsamlegt. Skuldastaðan fyrir
þann tíma var að langmestu
leyti til komin vegna félagslega húsnæðiskerfisins, eða
líklega að a.m.k. tveimur þriðju
hlutum.“

Með skuldugustu
sveitarfélögum
„Þær úttektir sem gerðar
hafa verið á árum áður á rekstri
sveitarfélagsins hafa jafnan
sýnt að það hafi verið vel
rekið. Fjárhagur bæjarfélagsins núna er því miður afar
erfiður. Afkoman er slæm ef
hún er borin saman við afkomu annarra bæjarfélaga,

tekjurnar nægja engan veginn
fyrir útgjöldunum. Skuldirnar
eru líka orðnar of miklar.
Því miður erum við með
skuldugustu sveitarfélögum
landsins á hvern íbúa, sem er
óásættanleg staða. Helsta
verkefni okkar er að reyna að
auka tekjurnar og komast hjá
því að þurfa að skerða þjónustu. Við stöndum einfaldlega
frammi fyrir því að láta endana
ná saman með einhverjum hætti.“

Jarðgöngin
breyta miklu
– Nú verða jarðgöngin komin í gagnið eftir tvö ár eða svo
og munu auka öryggi vegfarenda stórlega. En breytir það
einhverju öðru? Breytir það í
sjálfu sér einhverju fyrir rekstur bæjarfélagsins?
„Já, svo sannarlega. Tilkoma
ganganna getur orðið gríðarleg lyftistöng, sérstaklega fyrir
Bolungarvík. Auðvitað skipta
göngin máli fyrir Ísfirðinga
líka og aðra sem um þau fara,
en fyrir Bolungarvík er atvinnusvæðið í raun að stækka
um allan helming. Það þýðir
að ekki aðeins þeir sem hafa
þorað að fara Óshlíðina fram
til þessa geti stundað vinnu
annars staðar, heldur hver sem
er, því hún verður úr sögunni
sem farartálmi.
Ég hygg að þetta skipti
miklu meira máli en margir
gera sér grein fyrir. Það eru
ekki allir sem vilja ræða það
að þeir þori ekki að fara veginn
til þess að stunda atvinnu. Ég

lít þannig á að atvinnutækifærum fjölgi svo mikið í Bolungarvík með tilkomu ganganna,
að í rauninni séu þau að margfaldast vegna þess að við erum
að tengjast miklu stærra atvinnusvæði með öruggum
samgöngum.“

Sameina ef íbúarnir
vilja það sjálfir
– Sameiningarmál eru sífellt til umræðu. Hingað til
hafa Bolvíkingar ekki léð máls
á sameiningu við önnur sveitarfélög. Nú hefur Kristján L.
Möller ráðherra sveitarstjórnarmála viðrað þá hugmynd,
að lágmarksfjöldi í sveitarfélagi verði þúsund manns.
Bolungarvíkurkaupstaður er
rétt fyrir neðan það mark. Telur þú heppilegt að sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum – Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær og
Súðavíkurhreppur – sameinist
í eitt áður en langt um líður?
„Ef það er vilji íbúanna, þá
sé ég ekkert því til fyrirstöðu
að þau verði sameinuð. Ég set
það sem algert skilyrði að
íbúarnir sjálfir vilji sameiningu og tel að hún eigi að
koma innan frá en ekki samkvæmt valdboði að ofan. Ég
hef alltaf verið þeirrar skoðunar.
Alveg fram að því að ákveðið var að ráðast í þessar samgöngubætur með gerð jarðganganna hef ég hins vegar
alltaf sagt að sameining kæmi

ekki til greina – á meðan við
hefðum ekki fullkomnar samgöngur, þá væri sameining
ekki inni í myndinni. Núna
eru þessar forsendur að breytast og þess vegna finnst mér
sameining koma vel til greina
af íbúarnir sjálfir vilja. Það
eru margir kostir sem fylgja
sameiningu sveitarfélaga.
Henni fylgja vissulega ókostir
líka, svo sem meiri fjarlægð
frá miðstöð stjórnsýslunnar.
Mér finnst umræðan um
sameiningarmálin vera að
breytast. Fólk sem fram að
þessu hefur alltaf verið andvígt sameiningu ræðir hana
núna frekar hlutlægt en af tilfinningasemi. Við megum
ekki gleyma því, að á milli
Bolungarvíkur og Ísafjarðar
er ekki nema liðlega tíu mínútna akstur. Ef til sameiningar
kemur, þá er það ekki stjórnsýsluþátturinn sem skiptir
mestu máli. Þegar svona stutt
er á milli skiptir minna máli
hvar miðstöð stjórnsýslunnar
verður.“

Ekki allt sett
niður á Ísafirði
„Hins vegar væri mjög mikilvægt að við sameiningu yrði
mörkuð sú stefna, að þegar ný
atvinnutækifæri myndast yrði
horft til Bolungarvíkur en ekki
allt sett niður á Ísafirði. Aðkoma stjórnvalda gæti auk
fjárhagslegs stuðnings við
sameiningu meðal annars falist í því að setja niður starfsemi
í Bolungarvík, sem þýddi
fleiri ný störf en þau sem töpuðust við samdrátt í stjórnsýslunni.
Utanaðkomandi kann að
þykja þetta vera aukaatriði,
en ég er sannfærður um að
það skiptir mun meira máli en
margan grunar. Ég segi fyrir
sjálfan mig, að mér finnst mikilvægt að í Bolungarvík verði
litríkt atvinnulíf og þannig
tryggjum við miklu betur
framtíð staðarins en með algjörri sérhæfingu í störfum.
Í Bolungarvík erum við
með starfsemi eins og Náttúrustofu Vestfjarða og Fræðasetur Háskóla Íslands. Þetta
eru stofnanir sem eru að vinda
upp á sig og þær styðja líka
við og hafa stuðning af Háskólasetri Vestfjarða. Reynslan sýnir að þær geta allt eins
verið í Bolungarvík eins og á

Ísafirði. Fyrir starfsemi af því
tagi er engin þörf fyrir að vera
í kjarnanum sem hýsir stjórnsýsluna.
Þjónusta sem þarf að vera
miðlæg á heima í miðjunni,
þ.e. á Ísafirði, en okkar tækifæri liggja í þjónustu sem þarf
ekki að vera miðlæg, eins og
sú starfsemi sem ég var að
nefna. Hún á einmitt heima í
Bolungarvík. Ef sameinað
verður, þá verða Ísfirðingar
alveg eins og Bolvíkingar að
gera sér grein fyrir þessu og
horfa á hagsmuni beggja.“

Nýtt húsnæði fyrir
sjúkrastofnun
„Ég get nefnt hér annað
atriði sem er algjört grundvallaratriði í augum okkar
Bolvíkinga, en það er áframhaldandi starfsemi sjúkrastofnunar fyrir aldraða á staðnum. Á undanförnum árum hefur vistmönnum verið að fjölga,
heimahjúkrun að aukast og
allar líkur á að þörfin eigi eftir
að aukast enn fyrir slíka þjónustu með hækkandi lífaldri Íslendinga. Það er ekki til umræðu í huga okkar Bolvíkinga
að sú þjónusta sem er við aldraða í bæjarfélaginu í dag færist úr bænum.
Þar sem sjúkrahúsið er barn
síns tíma og nánast komið á
eftirlaunaaldur sjálft þýðir
þetta einfaldlega það, að
byggja þarf nýtt húsnæði fyrir
starfsemina. Það er að minnsta
kosti mat þeirra sem ég hef
rætt málið við og þekkja til
heilbrigðismála, að ekki sé
hægt að endurbæta núverandi
húsnæði þannig að það uppfylli þær nútímakröfur sem
gerðar eru til aðstöðu fyrir
vistmenn og starfsfólk.
Í þessu sambandi er vert að
hafa í huga, að jafnan þegar
reksturinn hefur verið tekinn
út, þá hefur komið í ljós að
þar hefur verið gætt mikillar
ráðdeildarsemi. Þá er líka rétt
að rifja það upp fyrir fólki, að
í dag er sami framkvæmdastjóri fyrir Heilbrigðisstofnun
Bolungarvíkur og Heilbrigðisstofnunina á Ísafirði og ég
veit ekki annað en að það hafi
gengið ágætlega.
Það sem ég er að nefna hér
eru grundvallaratriði þegar
kemur að umræðu um sameiningu. Einmitt þeirra hluta
vegna er svo nauðsynlegt að

umræðan fari fram áður en
fólk er knúið til að taka ákvörðun.“

Stopull frítími
í seinni tíð
– Lífið fyrir utan starfið,
áhugamál ...
„Ég hef mjög gaman af því
að vera á skíðum. Það hefur
verið mitt áhugamál alveg frá
því að ég var krakki. Og
stundum fer ég í golf, þó að
ég sé ekki flinkur. Þeir hlæja
nú sjálfsagt félagarnir sem
hafa aldrei séð mig á golfvellinum í sumar. Á seinni árum
hef ég tekið upp á því að hjóla.
Ég hef gaman af því að fara í
hjólatúra og hef stundað það
aðeins. Skemmtilegast finnst
mér ef ég get stundað áhugamálin með fjölskyldunni. Ég
vil gjarnan geta varið frítímanum með fjölskyldunni, en
því miður verður hún oft útundan í starfi sem þessu þar
sem maður ræður ekki alltaf
sínum tíma jafnvel þótt utan
hefðbundins vinnutíma sé.
Áður en ég tók upp á því að
fara í pólitík tók ég þó nokkurn
þátt í félagsstarfi, sem minna
hefur farið fyrir upp á síðkastið. Ég var virkari í Lionsklúbbnum þá heldur en ég hef
verið undanfarin ár. Þá var ég
í stjórn knattspyrnuráðs meistaraflokks UMFB í nokkur ár,
með Magnúsi Hanssyni og
fleirum. Eftir á að hyggja, þá
finnst mér skemmtilegast að
hafa tekið þátt í uppbyggingu
knattspyrnuæfingasvæðisins
sem ég held að hafi skilað
sínu hlutverki mjög vel, en þar
sýndu Bolvíkingar í verki hverju
er hægt að áorka með sjálfboðavinnu, ef viljinn er fyrir
hendi.“

Menntaskólinn
á Ísafirði
Elías gekk á sínum tíma í
Menntaskólann á Ísafirði og
brautskráðist þaðan árið 1979,
á síðasta ári Jóns Baldvins og
Bryndísar. Hann lætur vel af
árunum þar.
„Menntaskólinn á Ísafirði
var mjög skemmtilegur. Þessi
tími fer mér aldrei úr minni.
Þá mynduðust vináttubönd
sem hafa haldist síðan. Fyrstu
veturna bjó ég á Ísafirði og
var með herbergi þar, ekki á
heimavistinni heldur hjá Helgu
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„Við Vestfirðingar erum ekki aðeins sérfræðingar í fiskveiðum heldur einnig í verkun og vinnslu.
Við eigum framleiðslufyrirtækin í þetta, við höfum þekkinguna hjá fólkinu. Hér er allt til staðar.
Það er svo margt til sem við þurfum ekki að byggja upp frá grunni. Nánast það eina sem á skortir
hér á Vestfjörðum er hráefnisþátturinn, vegna þess að kvótinn hefur alltaf verið að minnka. Ef við
stöndum okkur vel, þá getum við fyllt í þau skörð að minnsta kosti að hluta með fiskeldinu.“

ns mjög erfiður
móðursystur minni rétt hjá
skólanum, en fór alltaf heim á
helgum.
En þetta breyttist með bættum samgöngum um Óshlíð
og síðasta veturinn var ég farinn að keyra á milli. Sú breyting varð á þeirri leið á þessum
tíma, að það þótti ekki lengur
tiltökumál að keyra daglega í
skólann.“

Dvölin vestanhafs
– Seinna lá leiðin til vesturstrandar Bandaríkjanna ...
„Já, ég fór út í heim til að
afla mér þekkingar. Ég held
að það hafi líka aukið mér
víðsýni. Við hjónin fórum þá
barnlaus til Oregon og dvöldum þar í tvö ár, þar sem ég var
í framhaldsnámi í iðnaðarverkfræði. Þar myndaðist
mikill og góður vinskapur við
aðra Íslendinga, sem flestir
búa reyndar í Reykjavík eða
nágrenni í dag en við hittum
reglulega. Ég hef nú oft haft
það á orði, að það hafi ekki
síður verið mikilvægt að fara
utan til náms heldur en prófin
sem ég tók. Ég held í rauninni
að það sé svo jákvætt fyrir
alla að kynnast fleiru en heimalandinu, að það í sjálfu sér sé
ekki síður menntun en að sitja
á skólabekknum.
Þetta gerði okkur mikið
gagn. Við ræddum það oft
framan af, að allt væri betra
heima en í Bandaríkjunum,
en eftir að við vorum búin að
vera þar eitt ár eða svo tókum
við eftir að dæmið hafði eiginlega snúist við. Þarna eru
menn svo skipulagðir í mörgum hlutum. Á vesturströndinni þar sem við bjuggum voru
almenn samskipti fólks svo
þægileg – vinaleg, mætti segja
– að manni leið mjög vel að
búa þar.
Það sem var ekki síður
skemmtilegt var að hitta
Vestur-Íslendinga, frændfólk
mittt, sem bjó í aðeins nokkurra klukkustunda fjarlægð.
Þegar við fluttum út hafði ég
fengið símanúmer til að hringja
í, sem ég gerði þegar nokkrir
mánuðir voru liðnir. Það stóð
heima að okkur var tekið eins
og við hefðum verið þar
heimagangar frá blautu barnsbeini, en faðir minn og húsmóðirin eru þremenningar. Hún
talaði ótrúlega góða íslensku.“

– Framtíð Vestfjarða, ekki
bara Bolungarvíkur ...
„Þetta er spurning sem
maður er með í huga nánast á
hverjum degi. Hvert eigum
við að stefna? Hvaða möguleika eigum við? Það sem mér
sýnist vera núna næst okkur í
tíma og við eigum að leggja
ofurkapp á, það er að ná tökum
á þorskeldi. Mér sýnast vera
mjög spennandi tímar framundan í þorskeldinu.
Ef ég ber saman umræðuna
núna við það sem var fyrir
þremur til fimm árum, þegar
menn voru að slíta barnsskónum í þessari grein – sumir
segja kannski að menn séu að
því ennþá – þá finnst mér bara
alltaf vera svo jákvæðar fréttir
sem ég er að heyra af þorskeldinu. Menn eru að leysa og
jafnvel búnir að leysa sum af
þeim vandamálum sem voru
talin nánast óyfirstíganleg í
byrjun. Atriði eins og los í
fiskinum, hvað eldisfiskurinn
var lausholda, var eitt af stóru
vandamálunum þegar menn
voru að byrja í þorskeldinu.
Þetta eru menn búnir að leysa.
Við Vestfirðingar erum
ekki aðeins sérfræðingar í
fiskveiðum heldur einnig í
verkun og vinnslu. Við eigum
framleiðslufyrirtækin í þetta,
við höfum þekkinguna hjá
fólkinu. Hér er allt til staðar.
Markaðssetningin er líka til
staðar. Það er svo margt til
sem við þurfum ekki að
byggja upp frá grunni. Nánast
það eina sem á skortir hér á
Vestfjörðum er hráefnisþátturinn, vegna þess að kvótinn
hefur alltaf verið að minnka.
Ef við stöndum okkur vel, þá
getum við fyllt í þau skörð að
minnsta kosti að hluta með
fiskeldinu.
Og það sem meira er, þegar
fiskeldið verður orðið í einhverju magni, þá getum við
farið að laga hráefnisstreymið
að vinnslunni. Þá getum við
stýrt því að við séum alltaf
með glænýjan fisk, einfaldlega slátrað eftir því sem hentar, og líka stýrt því hvað við
tökum fiskinn stóran í vinnsluna. Þetta gefur framleiðslunni gríðarlega möguleika.“

Fjármagn
vantar á svæðið
„Ég held að möguleikarnir

í fiskeldi hér fyrir vestan séu
nánast óþrjótandi og ekki síst
hér við Djúp. Ég held að það
sé komið að því núna – hér
eru frumkvöðlar sem hafa
byggt þetta upp og hafa þekkinguna. Þeir hafa hins vegar
ekki bolmagn til þess, tel ég,
að fara út í gríðarlegar fjárfestingar. Þá væru þeir að hætta
of miklu, það væri óvarlegt.
Þess vegna er nauðsynlegt að
fjárfestar komi þar inn. Hins
vegar eru fjárfestar kannski
ekki heldur tilbúnir að taka
alla áhættuna, og þess vegna
er mikilvægt að til séu öflugir
fjárfestingarsjóðir sem gætu
komið að þessu máli.
Ég sæi fyrir mér, ef við horfum á fiskeldið, að skala það
upp þannig að við værum ekki
að tala um þúsund tonn, heldur
þúsundir og jafnvel tugþúsundir tonna. Segjum að sá sem
ætlar í slíkt eldi gæti komið
með kannski þriðjung fjármagnsins, fjárfestir kæmi með
annað eins og síðan væri fjárfestingarsjóður sem setti í
þetta áhættufjármagn, og þar
með væri verkefnið fjármagnað.
Mér finnst vera kominn tími
til að vinda sér í þetta mál.
Stjórnvöld gætu komið að því
með einhverjum hætti að efla
slíka fjárfestingarsjóði. Við
höfum séð fjármagn streyma
í aðra landshluta, sem er af
hinu góða, því að fjármagnið
sem hefur verið sett í atvinnulífið er að skila arði. Fiskeldið
er mjög stórt tækifæri sem við
eigum að notfæra okkur.
Það hefur staðið okkur
Vestfirðingum fyrir þrifum að
fjármagn hefur ekki verið að
koma inn á svæðið í nægilegu
magni. Ástæðan er einfaldlega
sú, að fjárfestar hafa ekki
komið auga á tækifærin hér.
Við þurfum að finna leiðir til
að gera Vestfirði að aðlaðandi
fjárfestingarkosti. Fjármagninu fylgja framkvæmdir og
framkvæmdunum fólk. Þær
aðstæður sem nú eru ríkjandi
á fjármálamarkaði eru tímabundnar. Þegar þær aðstæður
snúast við þurfum við að vera
tilbúnir með fjárfestingartækifærin og laða að okkur fjármagnið til að treysta hér
mannlíf og áframhaldandi
uppbyggingu. Í fiskeldinu
felst eitt slíkt tækifæri.“
– Hlynur Þór Magnússon.

Elías Jónatansson er fæddur í Bolungarvík árið 1959, sonur hjónanna Höllu P. Kristjánsdóttur frá Ísafirði og Jónatans Einarssonar framkvæmdastjóra í Bolungarvík og oddvita Hólshrepps í sextán ár (1958-74). Elías lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Ísafirði og lauk síðan prófi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands. Þaðan hélt hann í nám í
Bandaríkjunum og lauk MSc.-prófi í iðnaðarverkfræði frá Oregon State University með
viðskiptafræði sem aukafag.
Fyrstu árin eftir nám vann Elías við verkfræðistörf hjá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen í Reykjavík. Hann fluttist aftur heim til Bolungarvíkur árið 1988 og hefur búið þar
síðan ásamt fjölskyldu sinni. Elías hefur starfað við og stýrt framleiðslufyrirtækjum sem
öll tengjast sjávarútvegi eða matvælaframleiðslu á einhvern hátt. Þá hefur hann einnig
starfað við ýmis ráðgjafarstörf.
Elías hefur setið í bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar frá 2002 og var forseti bæjarstjórnar kjörtímabilið 2002 til 2006. Hann átti sæti í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga
2002-2006 og í stjórn Íslandspósts hf. frá stofnun 1998 til 2008. Í stjórn Gnár hf. í Bolungarvík frá 1993 til 2008. Stjórnarformaður Lífeyrissjóðs Bolungarvíkur 2005-2006, þegar
lífeyrissjóðurinn sameinaðist Frjálsa lífeyrissjóðnum. Í stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins frá
2007. Þá hefur Elías starfað við ýmis félags- og nefndarstörf í Bolungarvík.
Elías er kvæntur Kristínu Guðrúnu Gunnarsdóttur, sem er Ísfirðingur að uppruna, og
eiga þau þrjú börn. Elstur er Gunnar Már, 22 ára, Berglind Halla er 16 ára og Erna Kristín
er 8 ára. Gunnar er að hefja nám í verkfræði núna í haust, Berglind er í Menntaskólanum
á Ísafirði og Erna í Grunnskóla Bolungarvíkur.
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Páll sigraði á golfmóti sparisjóðsins

Skólagata 10 fær nýtt hlutverk
Menningarhús fyrir unglinga 16 ára og eldri verður opnuð að Skólagötu 10 á
Ísafirði á næstunni. Það er Margrét Halldórsdóttir, íþrótta- og tómstundafulltrúi
Ísafjarðarbæjar sem hefur haft veg og vanda að undirbúningi stofnunar hússins.
Engin forstöðumaður verður í húsinu, heldur munu starfsmenn félagsmiðstöðvar
Grunnskóla Ísafjarðar starfa þar. Íþróttafélög í Ísafjarðarbæ munu einnig hafa
aðgang að félagsaðstöðu hússins. Ekkert menningarhús fyrir 16 ára og eldri hefur
verið starfrækt í Ísafjarðarbæ síðan 2007 þegar Gamla apótekið lokaði.

Páll Guðmundsson sigraði á golfmóti Sparisjóðs Bolungarvíkur sem haldið var á Syðridalsvelli í Bolungarvík á sunnudag. Leiknar voru 18 holur í punktakeppni og voru um 40
þátttakendur að þessu sinni. Eins og áður segir var það Páll Guðmundsson úr Golfklúbbi
Bolungarvíkur sem stóð uppi sem sigurvegari en hann lék á 37 punktum, annar varð Guðbjartur Flosason úr Golfklúbbi Bolungarvíkur með 36 punkta og Gísli Jón Hjaltason úr
Golfklúbbi Ísafjarðar varð þriðji með 35 punkta. Guðbjartur Flosason átti einnig besta skor
dagsins en hann lék á 81 höggi. Þá fékk Wirot Khiansanthia nándarverðlaun á 3. braut.

Lið Ísafjarðarbæjar í Útsvari valið

Heilsárssamgöngur forsenda
fyrir uppbyggingu Ísafjarðar
Samgönguframkvæmdir á
Vestfjörðum eru nú í takti við
samþykktir Alþingis um byggðaáætlun frá árunum 2002-05
og 2006-09, samkvæmt skýrslu
samgöngunefndar Fjórðungssambands Vestfirðinga, en eitt
af meginmarkmiðum þeirra er
uppbygging byggðakjarna
utan höfuðborgarsvæðis, þ.e.
á Ísafirði, Akureyri og MiðAusturlandi. Horft til MiðAusturlands og Akureyrar má
telja að stjórnvöld hafi á síðustu árum einbeitt sér að uppbyggingu grunngerðar framangreinda byggðakjarna. Telja
verður að lokaátakið í uppbyggingu grunngerðar byggðakjarna sé nú á Vestfjörðum að

mati samgöngunefndar.
Ný verkefni hafa einnig
komið fram sem styrkja þau
markmið og eru sambærileg
við uppbyggingu byggðakjarnanna á Akureyri og MiðAusturlandi. Bera þar hæst
staðarvalsverkefni Fjórðungssambands Vestfirðinga, sem
gefa til kynna að forsendur
séu fyrir starfsemi hafnsækins
stóriðnaðar í Arnarfirði og í
Dýrafirði. Ein af meginforsendum þeirrar niðurstöðu er
að komið verði á heilsárs vegasamgöngum milli atvinnusvæðanna í Vestur Barðastrandasýslu og Ísafjarðarsýslum.
„Landssamgöngur á Íslandi

byggja eingöngu á einu samgöngukerfi þ.e. vegasamgöngum. Vegakerfið hefur
lengi verið í uppbyggingu
vegna takmarkaðs fjármagns
til málaflokksins, sjóflutningar voru því nýttir sem flutningsleið. Undir lok tíunda áratugarins tóku flutningsfyrirtæki ákvörðun um að beina
þungaflutningum nær eingöngu
á vegakerfið, byggt á þeirra
mati um að stofnvegakerfið á
milli stærstu þéttbýlissvæða
landsins gæti tekið við slíkum
flutningum. Kröfur um daglega flutninga komu einnig frá
atvinnulífi varðandi flutning
hráefnis, afurða og almennra
aðfanga. Krafa íbúa var einnig

samhljóma um flutning dagvöru og þjónustu. Vegakerfið
á Vestfjörðum var á þessum
tíma vanbúið að taka við slíkri
aukningu á þungaumferð og
versnaði samkeppnisstaða atvinnulífs og byggðar verulega. Til að bæta samkeppnisstöðu byggðar- og atvinnulífs
var ljóst að byggja yrði upp
vegakerfið, jafnt til að tengja
við stofnvegakerfi landsins og
milli samgöngusvæða til að
efla Ísafjörð sem byggðakjarna“, segir í greinargerð um
markmið í vegamálum sem
samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga hefur
gefið út.
– thelma@bb.is

Fulltrúar Ísafjarðarbæjar
í spurningakeppni sveitarfélaganna í sjónvarpsþættinum Útsvari hafa verið
valdir. Þeir eru Jónas Tómasson tónskáld, Baldur
Trausti Hreinsson leikari og
Hildur Halldórsdóttir, líffræðingur og aðstoðarskólameistari MÍ. „Við erum ekki
komin með dagsetningu
fyrir hvenær Ísafjarðarbær
munu keppa en búast má
við að þetta verði mjög
skemmtilegt og við teljum
okkur hafa valið mjög góða
fulltrúa“, segir Inga S. Ólafsdóttir, formaður menn-

ingarmálanefndar.
Þátturinn naut mikilla
vinsælda hjá íslensku þjóðinni síðasta vetur og eflaust
er margir spenntir að sjá
hver standi upp úr sem
sigursælasta bæjarfélagið í
ár. Lið Ísafjarðarbæjar laut
í lægra haldi fyrir Akurnesingum í 16 liða úrslitum í
spurningakeppninni Útsvar
síðastliðinn vetur. Liðið var
þá skipað þeim Halldóri
Smárasyni menntaskólanema, Ragnhildi Sverrisdóttur blaðamanni og Ólínu
Þorvarðardóttur.
– thelma@bb.is

Þröstur og Þúfutittlingarnir taka upp plötu
„Það eru 90 prósent af
efni plötunnar tilbúið,“ segir
Þröstur Jóhannesson tónlistarmaður á Ísafirði en
hann hyggur á útgáfu nýrrar
plötu með frumsömdu efni
og er vinnuheitið á tónlistarafurðinni „Vorið góða“.
„Það er ekki föst dagsetning komin á útgáfudaginn
en ég stefni að því að gefa
hana út um páskana ef allt
gengur eftir. Platan er tekin
upp í stúdíó Lubba í Keflavík og stjórnar Ingi Þór
Ingibergsson upptökum,“
segir Þröstur. Eitt lagið á
plötunni heitir „Plútó“. „Það
lag er óður til reikistjörnunnar Plútó sem missti þann

titil nýverið og ég harma
það. Ég er búinn að stofna
baráttusamtök til að bjarga
heiðri Plútó,“ segir Þröstur.
Ásamt Þresti spila Þúfutittlingarnir með honum á
plötunni. „Já, við göngum
undir nafninu Þröstur og
Þúfutittlingarnir þegar við
komum fram. Þúfutittlingana skipa þeir Stefán Freyr
Baldursson gítarleikari, Tumi
Þór Jóhannesson trommuleikari og Halldór Smárason
píanóleikari. Þeir koma allir
frá Ísafirði og svo er síðastur
en ekki sístur Valdimar Olgeirsson frá Bolungarvík á
kontrabassa. Þeir eiga svakalega stóran þátt í plötunni.“

STAKKUR SKRIFAR

Atvinna og afskipti sveitarstjórna
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.

Atvinna er nauðsyn til að samfélög fái þrifist. Lengi voru afskipti sveitarstjórna af atvinnulífi mikil og nægir að nefna bæjarútgerðir. En það var
margt fleira og allt af gert af góðum hug. Þegar sveitarstjórnir komust í þrot
vegna atvinnufyrirtækja á þeirra vegum eða ábyrgða, sem þær tóku á sig til
að tryggja atvinnu fór svo að settar voru hömlur í lög til þess að þau lentu
ekki á vonarvöl vegna misskilinnar góðsemi eða of mikils metnaðar. Síðasta áratuginn hafa sveitarfélög haldið sig til hlés í atvinnulífinu.
Það virtist hafa orðið breyting á hjá bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar sem
samdi við ráðgjafarfyrirtækið Alsýn um að færa eða finna 50 ný störf í
sveitarfélagið. Deilt er um afskipti bæjarstjórans, Halldórs Halldórssonar
og hefur atvinnumálanefnd samþykkt á fundi sínum að hann eigi ekki að
skipta sér af störfum nefndarinnar í þessum efnum. Það er skynsamlegt að
benda á það ef hlutirnir eru ekki að ganga upp, líkt og bæjarstjóri gerði. Við
því er ekki nema gott eitt að segja.
En þessi samningur við Alsýn sem kostar skattgreiðendur í Ísafjarðarbæ
mikið fé er eftirtektarverður fyrir tvennt. Í fyrsta lagi ber sveitarstjórnarmönnum að fara vel með fé bæjarbúa og í öðru lagi lýsir hann mikilli bjartsýni, sem bæjarstjóri hefur nú séð að muni vart ganga eftir. Hann hefur séð
að væntingar bæjarstjórnar rættust ekki og að varlega skuli farið með peninga skattgreiðenda.

En hvað er til ráða? Sveitarfélög eiga fyrst og fremst að búa þannig um
hnútana að skipulagsmál séu í því horfinu að atvinnufyrirtæki geti komið
sér þar fyrir. Aðstaða sé fyrir hendi að því marki sem hægt er að gera kröfur
til sveitarstjórna um. En vafasamt er að verja fé úr sveitarsjóðum til atvinnumála, þótt vissulega sé freistingin oft sterk. Fyrst og fremst þarf að
gæta jafnræðis, að allir sitji við sama borð í samræmi við lög og reglur þar
um og ekki hlaupi pólitík í málin.
Soffía Vagnsdóttir fer mikinn í pistli á vef Bæjarins besta og finnur
harkalega að vinnubrögðum bæjarstjórnar Bolungarvíkur. Er það vegna
stórbrotinna áætlana fyrirtækis hennar, Kjarnabúðar, og samninga við
Kingfisher Reisen um aðstöðu fyrir þá sem stunda vilja sjóstangveiði frá
Vestfjörðum. Segir hún bæjarstjórn bregaðst seint við og blandar því
saman við þá staðreynd að fyrirtæki hennar náði samningi við verktakafyrirtæki sem annast jarðgangagerð og ræðir um 50 aðkomumenn, einkum útlendinga í þeim efnum. Ljóst er að þeir hefðu komið og þurft að sofa og
borða og einhver hefði þurft að sjá þeim fyrir þessum þörfum. Hún var
ekki að flytja atvinnu inn í sveitarfélagið. Það gerði ríkið. Hitt er annað mál
að bæjarstjórn þarf að huga að því skipulagsmál standi ekki í vegi fyrir því
að atvinna færist til Bolungarvíkur.
Þar liggja skyldur sveitarstjórna.
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Vilja samræma veiðar á ref og mink

Vestfjarðaskýrslunni fylgt eftir
Svanlaug Guðnadóttir formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar sóttu fund fjárlaganefndar Alþingis 10. september síðastliðinn þar sem hins svokallaða
Vestfjarðaskýrsla var rædd, en skýrslan gengur út á að fá 85 störf til Vestfjarða á næstu þremur
árum. Fram kemur í bréfi Halldórs til bæjarráðs Ísafjarðarbæjar að viðtökur nefndarinnar hafi verið
góðar. „Á fundinum kom fram að fjárlaganefnd Alþingis mun óska eftir upplýsingum frá forsætisráðuneytinu um stöðu mála og hvort ekki hefur verið gengið þannig frá fjárlagaerindum ráðuneyta að
tillögur Vestfjarðarskýrslunnar séu þar með,“ segir Halldór í bréfi sínu til bæjarráðs.

Búnaðarsamband Vestfjarða skorar á sveitarstjórnir á Vestfjörðum að
samræma veiðar á mink og ref. Sambandið tekur undir tillögur þess eðlis
sem Fjórðungssamband Vestfirðinga gaf frá sér árið 2007 og segir að
stórauka þurfi fjármagn í verkefnið svo árangur náist. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar tók erindið fyrir og bendir á að 53. Fjórðungsþing Vestfirðinga
sem haldið var á Reykhólum fyrir stuttu hafi falið stjórn FV að útfæra
hugsanlega yfirfærslu málaflokksins til Fjórðungssambandsins .

Margrét Geirsdóttir og Baldur Geirmundsson
tóku lagið á heimili Margrétar ásamt börnum
húsmóðurinnar og barnabarni.

Ísfirðingar opnuðu heimili sín og buðu upp á tónlistarflutning.

Tónlistarbærinn bar nafn
með rentu á laugardag
Ísfirðingar opnuðu
heimili sín fyrir gestum og
gangandi á laugardag
þegar tónlistardagurinn
mikli var haldinn. Að sögn
Önnu Sigríðar Ólafsdóttur
skipuleggjenda dagsins

tókst uppátækið mjög vel.
Yfir 20 heimili opnuðu
dyrnar fyrir gestum sem
vildu hlýða á tónlistaratriði af ýmsum toga. Á einu
heimilinu voru gestirnir
taldir og vel á annað

hundrað manns komu til
að hlýða á tónlistarflutning fjölskyldunnar.
Flytjendur voru á öllum
aldri og sýndu hæfni sína á
ýmis hljóðfæri auk raddbandanna. Segja má að

Önundur Pálsson, Samúel Einarsson, Stefán Baldursson, Magnús Reynir Guðmundsson, Vilberg Vilbergsson og Ólafur Kristjánsson tóku lagið í Hamraborg.

tónlistarbærinn Ísafjörður
hafi borið nafn með rentu
á laugardag en hátt hlutfall bæjarbúa hefur sótt
nám þau 60 ár sem Tónlistarskólinn hefur verið
við lýði. – thelma@bb.is

Systurnar Anna Áslaug og Sigríður Ragnarsdætur
tóku lagið á heimili þeirrar síðarnefndu.

Mikið fjör var á mörgum heimilum.

Og tónlistarmennirnir voru á öllum aldri.

Þar var fjölmennt eins og víðar um bæinn.

Tónlistarmennirnir léku á ýmis hljóðfæri.

Harmonikkan hljómaði í húsi einu við Tangagötu.
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Vill stofna þekkingar- og handverksmiðstöð gamalla húsa og báta
Ísafjarðarbær væri tilvalinn
vettvangur til þess að stofna
þekkingar- og handverksmiðstöð gamalla húsa og báta.
Þetta sagði Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í fyrirlestri í Farskóla íslenskra safna og safnmanna
sem haldinn var á Ísafirði í
síðustu viku. „Hér er fjöldi
gamalla húsa og hér er fjöldi
þeirra friðaður. Hér er Byggðasafn Vestfjarða sem hefur þá
stefnu að varðveita gamla báta
og helst að hafa þá á floti,
fyrir þessa stefnu og gott starf
hlaut safnið hin Íslensu safnaverðlaun um daginn. Hér er
töluvert mikil þekking á viðhaldi gamalla húsa og ekki
síður á því að gera upp gamla
báta“, sagði Halldór og bætti
við að mikill fjársjóður væri í

þessum gömlu húsum, menningarverðmæti sem tilheyra
þjóðinni allri.
Þá minntist hann á tillögu
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar skipulagshagfræðings sem hann fram tillögu
sem hann kallaði Hinir fögru
fimm og gekk út á að fara í
átaksverkefni á Ísafirði, Hnífsdal, Suðureyri, Flateyri og
Þingeyri í viðhaldi og uppgerð
gamalla húsa sem eru hlutfallslega mjög mörg í Ísafjarðarbæ á öllum þessum stöðum
innan sveitarfélagsins. „Hér
verði lögð áhersla á að byggja
upp frekari þekkingu á að gera
upp gömul hús og báta og sú
þekking verði breidd út um
landið með því að bjóða upp á
nám hér á Ísafirði á þessu
sviði. Hugsa mætti sér sam-

Forstöðumaður
Starfsendurhæfingar
á Vestfjörðum
Starfshópur um starfsendurhæfingu á Vestfjörðum auglýsir hér með eftir forstöðumanni
Starfsendurhæfingar á Vestfjörðum með aðsetur á Ísafirði. Um er að ræða nýja starfsemi
í samræmi við stefnu stjórnvalda um starfsendurhæfingu í heimabyggð.
Hlutverk nýrrar stofnunar er:
· að annast skipulag endurhæfingar einstaklinga með skerta starfsgetu á Vestfjörðum.
· að annast samningagerð um heilbrigðis-,
félags- og menntunarúrræði o.fl. við þar tilbæra
aðila.
· að bjóða upp á nám, endurhæfingu og
starfsþjálfunarúrræði.
· að hafa eftirlit með gæðum og árangri úrræða.
· að annast samskipti við einstaklinga, stofnanir, stjórnvöld og félagasamtök.
· að annast fjármálalega umsýslu stofnunar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Háskólapróf sem nýtist í starfi.
· Reynsla af rekstri, stjórnun og samningagerð.
· Frumkvæði í starfi ásamt leiðtoga- og samskiptahæfileikum.
· Reynsla og þekking af málefnum menntaog/eða heilbrigðiskerfis æskileg.
Leitað er að jákvæðum og framtakssömum
einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt. Í boði
er fjölbreytt og spennandi framtíðarstarf við
stjórnun og stefnumótun í skemmtilegu umhverfi á landsbyggðinni. Nánari upplýsingar
veitir Arnheiður Jónsdóttir í síma 456 1337 eða
863 0961. Umsóknir skulu sendar á Verkalýðsfélag Vestfirðinga, Pólgötu 2, 400 Ísafirði merktar „Starfsendurhæfing“ fyrir 1. október nk.*
*Áskilinn er réttur til að hafna öllum umsóknum og auglýsa að nýju ef ekki finnst einstaklingu sem hentar starfseminni.

Gömul og friðuð hús er mikil menningarverðmæti.
starf stofnana ríkisins eins og
t.d. Húsafriðunarsjóðs, Mennta-

skólans á Ísafirði og e.t.v.
fleiri. Þá gæti ég séð fyrir mér

að Ísafjarðarbær kæmi að
slíku verkefni sérstaklega í

upphafi“, segir Halldór.
– thelma@bb.is

Upphaf hrefnuveiða á Íslandi
Í BB 14. ágúst s.l. var skrifað um upphaf hrefnuveiða við
Ísland. Þar segir m.a.: „Heimir
Tryggvason skipstjóri á Ísafirði hefur sett upp sögufræga
hrefnubyssu í garðinum hjá
sér. Þetta er byssa með mikla
sögu. Hrefnu-Gestur í Súðavík átti hana fyrst en hann var
einn af upphafsmönnum hrefnuveiða á Íslandi.“ Báturinn sem
Gestur notaði við hrefnuveiðar hét Einar, áður Dagstjarnan,
smíðaður á Ísafirði 1939.
Ekki verður hjá því komist
að víkja nánar að þessari söguskoðun um upphaf hrefnuveiða Íslendinga. Þorlákur
Hinrik Guðmundsson var
fæddur í Eyrardal í Álftafirði
7. desember 1877. Hann var
settur í fóstur á fyrsta ári að
Saurum í Álftafirði og átti þar
heima til æviloka. Á uppvaxtarárum Þorláks voru Norðmenn með hvalveiðstöð á
Langeyri við Álfafjörð. Heimamenn höfðu góðar atvinnutekjur af þeirri atvinnustarfsemi og var Þorlákur þar á
meðal. Hann lagði sig eftir
því að ná tökum á norsku máli
og var í góðu sambandi við
Norðmenn. Á þessum árum
var mikið um hrefnur í Ísafjarðardjúpi og hafði Þorlákur

Guðmundur Guðmundsson.
áhuga á því að eignast tæki og
búnað til hrefnuveiða. Síðla
árs árið 1913 tókst honum að
ná því marki að komast yfir
byssu og annan búnað sem
nauðsynlegur var til veiðanna.
Hann eignaðist lítinn þilfarsbát, 6-7 rúmlestir, sem var látin heita Magga. Það var svo
vorið 1914 sem Þorlákur gat
siglt út á Djúpið og svipast
eftir hrefnum og leið ekki
löngu þar til þær birtust. Þorlákur var góður sjómaður og
stundaði veiðarnar áfallalaust
nær því til hinsta dags. Síðustu
hrefnuna skaut hann 1950,
sama árið og hann gekk á vit
feðra sinna.
Þegar Þorlákur var allur
héldu synir hans, Karl og

Kristján, áfram hrefnuveiðum. Þeir voru reyndar löngu
búnir að læra réttu handtökin
við veiðarnar og höfðu áður
farið margar veiðiferðir í forföllum föður síns. Síðar kom
að því að þriðji ættliðurinn,
Kjartan Geir Karlsson tók við
arfinum og hélt hrefnuveiðum
áfram á bát sínum þar til hvalveiðar við Ísland voru bannaðar.
Ég vona að það sem hér
hefur verið ritað svari þeirri
spurningu hver hafi verið upphafsmaður hrefnuveiða á Íslandi. Hrefnubyssan hans
Þorláks er varðveitt í byggðasafninu á Ísafirði.
Eftirmáli:
Þegar Þorlákur hafði fangað
hrefnu dró hann hana að landi
til skurðar, oftast til Súðavíkur. Að því verki loknu var
aflinn seldur og var þá jafnan
farið á bátnum til Ísafjarðar,
sjávarþorpa við Ísafjarðardjúp
og víðar. Fékk þá hver það
sem hann vildi af kjeti, spiki
og rengi á meðan birgðir entust.
Þorlákur var jafnan kallaður
Hrefnu-Láki og var hann
kunnur víða um land undir
því nafni. Tvíburabróðir hans,
Guðmundur Stefán var faðir

minn. Hann ólst upp á Folafæti. Þó að þeir bræður ættu
ekki samleið á æskuárum urðu
þeir mjög samrýmdir strax á
unglingsárum. Báðir höfðu
mikinn áhuga á alls konar
veiðimennsku. Eitt sinn lentu
þeir í alvarlegum lífsháska.
Þá voru þeir 17 ára og fóru út
á Súðavíkurhlíð til refaveiða.
Þá vildi svo til að þeir lentu í
snjóflóði og bárust með flóðinu í sjó fram. Þeir voru vel á
sig komnir og gátu brotist í
gegnum krapann og náð landi.
Það var hörkufrost og bylur
og föt þeirra frusu því fljótlega
eftir volkið. Þeir vissu af verbúðum utar á Hlíðinni, náðu
að brjótast þangað og komust
í skjól.
Ég kynntist föðurbróður
mínum, Hrefnu-Láka, strax á
unglingsárum mínum. Hann
kom stundum í heimsókn til
okkar í Hnífsdal. Ég minnist
Þorláks sem hæglætismanns
og léttum í skapi sem vildi
öllum vel. Í bók eftir Guðmund Guðna Guðmundsson,
Vaskir menn, sem var gefin
út 1968 er frásagnarþáttur um
þá bræður Þorlák og Guðmund Stefán.
Guðmundur
Guðmundsson.
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Örninn spókaði sig í blíðunni í Vatnsfirði. Ljósmynd: Grétar Sigurðsson.

Örn við þjóðveginn í Vatnsfirði
Talið er að fjölmargir arnarungar hafi komist á legg í ár að sögn Böðvars Þórissonar, líffræðings hjá Náttúrustofu
Vestfjarða. Grétar Sigurðsson á Ísafirði átti leið um Vatnsfjörð á Barðaströnd í síðustu viku og náði þá þessari góðu
mynd af erni sem spókaði sig í blíðunni rétt hjá þjóðveginum. „Örninn heldur sig mjög mikið á þessu svæði, þ.e. við
Breiðafjörðinn. Árið hefur verið hið þokkalegasta hjá erninum og vonumst við til að það sjáist oftar til hans,“ segir
Böðvar. Örninn hefur verið alfriðaður í nær heila öld. Erfiðlega hefur gengið hjá honum að dafna þrátt fyrir að langur
tími liðinn frá því hann var friðaður. Eru það því gleðitíðindi að örninn skuli sjást oftar á Vestfjörðum. – birgir@bb.is

Bætt GSM
samband á
Flateyri
Nýr GSM sendir hefur verið
settur upp á Flateyri til að bæta
GSM sambandið á staðnum.
„Fyrr á árinu var settur upp
sendibúnaður við Holt í Önundarfirði, sem átti að þjóna
Flateyri en þar sem ekki fékkst
leyfi til að setja búnaðinn
nægilega hátt í mastrið á
staðnum dugði hann ekki til.
Við höfum þess vegna bætt
við sendi svo Flateyringar geti
notið bestu mögulegu þjónustunnar“, segir Hrannar Pétursson forstöðumaður almannatengsla Vodafone.
Uppsetning sendisins er liður í uppbyggingu GSM sambands um allt land. Hópur
manna á vegum Vodafone er
að störfum í Dalasýslu við
undirbúning uppsetningar á
fjölmörgum sendum þar sem
lýkur væntanlega innan 6-8
vikna, sem er um tveimur
mánuðum á undan áætlun. Á
sama tíma verða að líkindum
gangsettir sendar í austur- og
vestur Barðastrandasýslu. Að
sögn Hrannars verður að því
lokun öll sú leið vestur komin
í GSM samband.
– thelma@bb.is
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Ekki þörf á grenndarkynningu
Jóhann Birkir Helgason forstöðumaður tæknideildar Ísafjarðarbæjar segir
sparkvöllinn við Grunnskóla Ísafjarðar ekki hafa þurft að fara undir grenndarkynningu vegna þess að ekki var verið að breyta skipulagi lóðarinnar sem
hann var settur á. „En varðandi girðinguna sem á að vernda húsið fyrir ónæði
vegna boltaleiks nemenda þá er hún fjögurra metra há. Ég hefði talið að það
ætti að duga en ef svo er ekki verðum við að skoða hvað við getum gert til að
vernda húsin betur í umhverfi sparkvallarins,“ segir Jóhann.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til sölu eru fjögur nýleg 13"
nagladekk. Verð kr. 8000. Uppl.
í síma 698 1850.
Til leigu er 3ja herb. rúmgóð
íbúð á jarðhæð í Skipholti í
Reykjavík. Fæst leigð með húsgögnum. Uppl. gefur Guðmundur í síma 899 8819.
Til sölu er Nissan X-trail árg.
2003, ekinn 95 þús. km. 4X4,
sjálfskiptur, með krók, kösturum, loftkælingu o.fl. Einnig nýjum stigbrettum og dekktum
filmum. Rúmgóður og þægilegur bíll sem eyðir litlu. Tilboð 1,5
millj. og gott 100% lán áhvílandi
frá Lýsingu. Upplýsingar í síma
843 0028.
Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Aðalstræti 20 (ofan við Ríkið).
Uppl. í síma 893 4604.
Til sölu er sjónvarpsskápur,
uppþvottavél, skrifborð, DVD
spilari og ryksuga. Uppl. í síma
893 4604.
Til leigu er lítið 64m² einbýlishús í Hnífsdal. Húsið leigist til
1. júní og er fullbúið húsgögnum og húsbúnaði. Uppl. í síma
869 4566 (Erna).
Til leigu er 70m², 2-3ja herb.
íbúð. Laus strax. Uppl. í síma
694 9913.
Til sölu er Pajero sport árg. 06.
Sumar- og vetrardekk fylgja.
Húddhlíf og gluggahlífar. Góður bíll. Uppl. í síma 861 2265.
Til sölu eru tvö Queen size rúm.
Uppl. í síma 869 4838.
Til sölu er NMT sími með ferðaeiningu og loftneti. Verð kr. 10
þús. Uppl. í síma 895 4115.
Mig bráðvantar Hoover þvottavél. Á ekki einhver eina slíka í
geymslunni? Uppl. gefur Gréta
í síma 456 4998 eða 869 6396.
Til sölu er Mitshubishi Motero
árg. 2001, ekinn 110 þús. km.
Sumar- og vetrardekk. Uppl. í
síma 861 4681.
Bifreið óskast að verðmæti 500
þúsund til 1. milljón. Uppl. í
síma 897 6795.

Dagskráin hófst með ferð tónlistartrukksins um bæinn.

Kærleiksríkur og gleðilegur dagur
Mikil hátíðarhöld fóru fram
á Ísafirði á laugardag er 60
ára afmæli Tónlistarfélags Ísafjarðar og Tónlistarskóla Ísafjarðar var fagnað. „Ég er alveg himinlifandi með hvernig

til tókst. Ég á ekki alveg í
fórum mínum lýsingarorð yfir
það hversu einstaklega vel
heppnaður dagur þetta var.
Þetta var svo kærleiksríkt og
mikil gleði í öllu, svo margir

Er með pláss fyrir fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla í einangruðu
og þurru húsnæði. Uppl. í síma
895 7131 (Siggi) og 893 8269
(Ómar).
Til leigu er stúdíóíbúð á Ísafirði.
Fullbúin húsgögnum og húsbúnaði. Hentar vel fyrir einstaklinga eða par. Íbúðin er laus.
Uppl. gefur Gunnar í síma 899
4901.
Vantar lítið píanó eða píanettu
til kaups eða láns. Uppl. gefur
Magnús í síma 844 7153.
Óska eftir rúmi 120 cm á breidd
og hornsófa, ódýrt eða gefins.
Má vera gamalt. Uppl. í símum
456 4093 eða 841 1813.
Það er mun ódýrara að vera
áskrifandi að BB heldur en að
kaupa það í lausasölu. Gerist
áskrifendur með því að hringja
í síma 456 4560.

Spurning vikunnar

Þakkir

Telur þú tímabært að
Súðavík og Bolungarvík
sameinist Ísafjarðarbæ?
Alls svöruðu 1.043.
Já sögðu 471 eða 45%
Nei sögðu 572 eða 55%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Fólk safnaðist saman á Silfurtorgi og söng saman afmælislagið.
þátttakendur og fólk svo til í húsið þar sem Fjallabræður vala frábært lið sem lét þetta
þetta allt“, segir Anna Sigríður þöndu raddböndin áður en verða svona flott eins og raun
Ólafsdóttir, skipuleggjandi dagskránni var slitið með ber vitni. Ég fann mjög sterkt
dagsins. Dagurinn hófst með magnaðri flugeldasýningu á fyrir því hvert sem ég leitaði
hvað það er mikill hlýhugur
tónlistartrukksins um bæinn Pollinum.
„Ég vil nota tækifærið til gagnvart skólanum“, segir
með skólalúðrasveitina sem
blés inn veisluna. Þá bauð að þakka öllum sem lögðu Anna Sigríður.
– thelma@bb.is
Music-Aid flokkurinn gestum hönd á plóginn. Það var einog gangandi í miðbæ Ísafjarðar upp á lifandi hljóðfæraleik.
Sögusýning í boði Glitnis
var opnuð í Hömrum en þar er
Við þökkum öllum vinum okkar á Íslandi
saga Tónlistarskóla Ísafjarðar
og Tónlistarfélag Ísafjarðar
fyrir ykkar miklu hjartahlýju, hjálp og samúð
sögð í máli og myndum. Um
sem við höfum fundið mikið fyrir á þessum
kvöldið safnaðist margmenni
erfiða tíma eftir andlát unnusta míns, Bogusaman á Silfurtorgi og söng
slaw, sem lést af slysförum í Mjóafirði.
saman afmælislag hátíðarinnar Á vængjum söngsins. Því
Patrycja, Ewa og Andrzej Lopacinscy.
næst var haldið í Edinborgar-

Dagskránni var slúttað á glæsilegri flugeldasýningu.
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Umferðar- og hegningarlagabrotum fjölgar
Umferðarlagabrotum fjölgaði mikið í ágúst á Vestfjörðum miðað við sama tíma í fyrra. 96 brot voru framin í umdæmi lögreglunnar í síðasta mánuði á móti 68 í fyrra en árið 2006 voru þau101. Þá fjölgaði hegningarlagabrotum
einnig mikið milli ára en 25 slík brot voru framin í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í ágústmánuði í ár á móti
10 fyrir ári síðan, en árið 2006 voru hegningarlagabrotin 15 talsins. Ekkert fíkniefnabrot var framið í umdæminu í
ágúst, í fyrra voru þau sex og tvö árið 2005. Tölurnar eru fengnar úr afbrotatölfræði lögreglunnar fyrir september
sem hefur verið birt á vef ríkislögreglustjóra. Rétt er að geta þess að við samantekt tölulegra upplýsinga eru tilgreind
öll brot sem tilkynnt voru lögreglunni að frátöldum þeim sem reynast við nánari athugun ekki vera brot.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Suðlæg átt og rigning, einkum S- og
V-lands. Snýst í norðvestanátt um kvöldið. Hiti 7-13
stig. Horfur á laugardag: Vestlæg átt og léttir til, en
skúrir eða slydduél í fyrstu NA-lands. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag: Hæglætis veður, yfirleitt þurrt og
bjart. Hiti 5-10 stig, en víða næturfrost í innsveitum.

Sælkeri vikunnar er Jolanta Högnason á Ísafirði

Kryddaðar fiskibollur
og spænsk ostaterta
Sælkeri vikunnar býður upp
á kryddaðar fiskibollur í ofni
og spænska ostatertu. Jolanta
mælir með því að bera fiskibollurnar fram með sopnum
hrísgrjónum og fersku salati

Hópurinn með Katri nútímadanskennara en hún er mjög þekkt í heimalandi sínu Finnlandi og er mjög virtur dansari.

Ballettferð til Finnlands

Sex stúlkur sem nema ballett hjá Listaskóla Rögnvaldar
Ólafssonar fóru í sumar í dansferð til Finnlands. Margt dreif
á daga þeirra á meðan ferð
þeirra stóð, til að mynda fóru
þær á námskeið, sáu danssýningar og tóku þátt í einni sýningu sem fór fram á torgi í
miðbæ Koupio. Blaðamaður
ræddi við þær Salóme Katrínu
Magnúsdóttur, Rannveigu
Jónsdóttur, Sólveigu Maríu H.
Aspelund, Kristínu Hálfdánardóttur og Erlu Sighvatsdóttir
um dansinn og ferðina. Einn
ferðalanganna, Hanna Lára
Jóhansdóttur, var fjarverandi
þar sem hún var stödd í Ung-

verjalandi þegar viðtalið fór
fram.
„Við fórum í daga a ferð til
Finnlands og dvöldum í Koupio sem er skammt frá Helsinki. Við fórum á tvö námskeið í djazz og nútímadansi
og sáum þrjár sýningar. Einnig sýndum við einu sinni á
stóru torgi þar sem oft voru
söng- eða dansatriði og þar
voru seldir ávextir og alls konar. Við vorum með íslenska
fánann og þetta var mjög
gaman.“
– Hver var hápunktur ferðarinnar?
„Ég myndi segja að hápunkturinn hafi verið síðasta

danssýningin, hún var svo
flott og allt öðruvísi en hinar
tvær. Þar var sýnd blanda af
nútíma og klassísku, allt mjög
fágað“, segir Rannveig og
hinar taka undir með henni en
flissa svo að segja að það hafi
líka staðið upp úr hversu mikið hafi verið verslað.
„Afgreiðsludömurnar í búðunum voru farnar að kveðja
okkur og segjast sjá okkur
aftur á morgun við vorum svo
miklir fastakúnnar þarna.
Mömmur okkur fóru með
okkur og þær voru nú alveg
jafn skæðar í verslunarleiðangrinum og við. Meðan við
vorum í danstímum voru þær

á búðarrápi.
– Hvernig kom það til að
þið fóruð í þessa ferð?
„Síðustu tveir danskennarar
hafa verið Finnar og því
vaknaði áhugi á því að fara til
landsins. Fyrrum kennari okkar Henna Riikka Nurmi fylgdi
okkur eftir alla ferðina, en hún
býr í Helsinki. Við höfum allar
verið frá upphafi í ballettinum,
eða frá því að kennsla hófst
2001. Við vorum allar saman
í tímum en svo splundraðist
hópurinn þar sem mikill aldursmunur er á okkur. Þess
vegna var mjög gaman að fara
í þessa ferð saman,“ sögðu
stelpurnar við blaðið.

Kryddaðar fiskibollur,
gratíneraðar í ofni
600 g ýsuflök, beinhreinsuð
og roðflett
2 egg
1 dl rjómi
2-4 msk hveiti
2 msk maizena mjöl
1 skalott laukur skorinn í
bita
½ -1 chilipipar, kjarnahreinsaður og skorinn í bita
½ græn paprika, skorinn í
bita
1 lítið búnt steinselja
2 tsk jurtasalt
Hvítur pipar úr kvörn
Olía til steikingar
Látið allt matvinnsluvélina
og keyrið þar til það er orðið
vel hakkað saman. Athugið
að bæta smá hveiti saman við
ef farsið er of blautt. Saltið
vel og piprið að smekk. Mótið
fiskibollurnar úr farsinu með
skeið og lófa. Steikið á pönnu.
Látið forsteiktar bollurnar í
eldfast fat.
Sósa
1-2 laukur, saxaðir
1-2 gulrætur, skornar í teninga
1-2 sellerístönglar, skornir
í teninga
3-6 hvítlauksgeirar, fínt
saxaðir
1 msk ólífuolía
2 ½ dl fisk- eða kjúklingasoð
1 dl rjómi
Maizena mjöl til að þykkja
2 eggjarauður
2 dl rifinn ostur
Salt og pipar úr kvörn

Stúlkurnar ásamt Hennu þar sem að við erum fyrir utan ráðhúsið í Koupio
og erum nýkomnar af sviðinu sem að við vorum að dansa á.

Léttsteikið grænmetið í víðum potti. Hellið soðinu og

rjómanum yfir og þykkið með
maizenamjöli. Saltið og piprið
að smekk. Látið rjúka aðeins
úr sósunni. (Gott er að byrja á
sósunni og láta rjúka á meðan
verið er að steikja bollurnar.)
Þegar sósan hefur kólnað aðeins er eggjarauðunum bætt
út í ásamt rifna ostinum. Hrærið saman, hellið yfir fiskibollurnar og bakið í 180 gráðu
heitum ofni í 20-30 mínútur
eða þar til gullinbrún húð
hefur myndast ofan á sósunni
og bollunum.
Spænsk ostaterta
Kexbotn
½ pakki hafrakes
20 g smjör
25 g sykur
Myljið kex í matvinnsluvél
og bætið sykri út í. Bræðið
smjör og blandið því saman
við með höndunum. Setjið í
botn á 26 sm springformi.
Fylling
340 g rjómaostur
2 stk egg
1 stk vanillustöng
100 gsykur
Hrærið rjómaost með sykri.
Skafið fræin innan úr vanillustönginni og blandið saman
við og síðan eggjum, einu í
einu. Hellið yfir kexbotninn
og bakið við 180 °40-50 mín.
Toppur
220 g sýrður rjómi
100 g sykur
½ stk vanillustöng, fræ
Jarðarber í skraut
Kljúfið vanillustöng og
skafið úr henni fræin. Hrærið
sýrðum rjóma, sykri og vanillufræjum saman og setjið
yfir ostakökuna kalda. Skreytið með ferskum jarðarberjum.
Ég skora á Sóley Arnórsdóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.

