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Vestfirskt fiskvinnslufólk er í mikilli óvissu.

Ekki jafnt gefið
milli
landshluta

Vestfirskt fiskvinnslufólk í
mikilli óvissu
Meirihluti fiskvinnslufólks
á Vestfjörðum telur að missi
það vinnuna, verði erfitt að fá
starf í heimabyggð. Þetta leiðir
ný rannsókn Fjölmenningarseturs og Háskóla Íslands í
ljós. Fjórðungi vestfirsks fiskvinnslufólks hefur verið sagt
upp störfum og fimmtungur
óttast uppsögn. Fjölmenningarsetrið á Ísafriði vann könnunina í júlí í samvinnu við
félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Hún tók til fiskvinnslufólks á Suðureyri, Bolungarvík, Hnífsdal, Þingeyri, Flateyri og Súðavík. Markmiðið
var að fá fram viðhorf svarenda til atvinnuöryggis.
Könnunin var bæði lögð
fyrir Íslendinga og innflytjendur, alls 220 manns, tæp
70% svöruðu. Meirihluti þátttakenda í könnuninni, eða 2/
3, eru Pólverjar. Þriðjungur
svarenda hafði einungis lokið
grunnskólanámi. Fleiri Pólverjar en Íslendingar höfðu

lokið framhaldskólanámi eða
starfsnámi.
Þriðjungur erlends fiskvinnslufólks hafði búið hér á
landi í skemur en þrjú ár og
fæstir höfðu búið annars staðar á landinu en á Vestfjörðum.
Langflestir komu til Íslands í
leit að vinnu. Rétt tæpur helmingur innflytjenda gat ekki
talað annað en móðurmálið
sitt. Rúmur helmingur taldi
sig öruggan um starf sitt.
Fjórðungi hafði verið sagt upp
störfum og tæpur fimmtungur
óttaðist uppsögn. Pólverjarnir
töldu atvinnumöguleika sína
hafa batnað síðastliðið ár en
Íslendingar töldu þá verri.
Elsa Arnardóttir, framkvæmdastjóri Fjölmenningarseturs, segir það hafa vakið
mesta athygli sína við niðurstöður rannsóknarinnar, hve
margir óttuðust að fá ekki
vinnu í heimabyggð yrði þeim
sagt upp störfum.
– gunnaratli@bb.is

– sjá viðtal í miðopnu við Elías Oddsson,
fyrrum framkvæmdastjóra rækjuverksmiðju
Miðfells hf., á Ísafirði og núverandi
framkvæmdastjóra Vesturferða

Fleiri
fæðingar
en andlát
Tæplega 54 látast að
meðaltali á ári á Vestfjörðum en fæðingar eru
tæplega 115 að meðaltali.
Á árunum 1996-2006 létust 593 á Vestfjörðum.
70 létust í Bolungarvík,
281 á Ísafirði, 34 í Reykhólahreppi, 11 í Tálknafjarðarhreppi, 100 í Vesturbyggð, 18 í Súðavíkurhreppi, níu í Árneshreppi,
sjö í Kaldrananeshreppi,
10 í Bæjarhreppi og 53 í
Strandabyggð. Flestir létust árið 1998 eða 65 manns
en á síðasta ári létust 50
manns. Fæðingar voru ríflega tvöfalt fleiri eða 1260.
143 fæddust í Bolungarvík á árunum 19962006, 681 á Ísafirði, 36 í
Reykhólahreppi, 64 í
Tálknafjarðarhreppi, 160
í Vesturbyggð, 49 í Súðavíkurhreppi, þrír í Árneshreppi, 25 í Kaldrananeshreppi, 22 í Bæjarhreppi
og 77 í Strandabyggð.
Fæðingum hefur fækkað
tilfinnanlega, sem dæmi
um það er að árið 1996
fæddust 88 börn á Ísafirði
en þeim hefur farið fækkandi síðan og voru 58 á
síðasta ári og ekki nema
47 árið 2005. Fæðingar í
fjórðungnum voru 152
árið 1996 en 91 árið 2006.
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Ekki fyrirhugað að hafa sérsveitarmenn á Ísafirði

Dagurinn í dag

4. október 2007 –277. dagur ársins
Þennan dag árið1939 sakaði Þjóðviljinn ráðherra landsins
um að hafa dregið að sér eldivið á skömmtunartímum.
Ráðherrarnir voru hreinsaðir af þessum áburði og ritstjórar blaðsins dæmdir fyrir meiðyrði.

Reksturinn
skoðaður
Samningur við verktaka þann sem sá um
rekstur félagsstarfs aldraðra í húsnæði Félagsbæjar á Flateyri er fallinn úr
gildi. Á fundi félagsmálanefndar Ísafjarðarbæjar á
dögunum var óskað eftir
áliti samstarfsaðila um
hvernig rekstri miðstöðvarinnar skuli háttað og
hvort taka beri fleiri rekstrarþætti inn í samning um
reksturinn.
Senn líður að því að
hauststarfið hefjist í Félagsbæ og hefur verið óskað eftir að fá álit og tillögur samstarfsaðila um
starfsemina svo félagsmálanefnd geti unnið úr
þeim sem fyrst.

Verkefni hjá sérsveit Ríkislögreglustjóra hafa aukist mikið undanfarin ár. Í framhaldi af því hafa vaknað upp
spurningar þess efnis hvort ekki þurfi að hafa sérsveitarmenn til staðar á Ísafirði. Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, segir að mikill fengur væri að fá sérþjálfaða sérsveitarmenn vestur, en ekki sé til
fjármagn fyrir því. „Það væri mikill fengur að vera með sérþjálfaða menn, en við fáum ekki fjármagn til reksturs slíkra manna og þá annað að slíkir menn eru ekki inni í skipulagi sérsveitarinnar. Þeir eru aðeins á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. En liðið mitt er vel þjálfað og ég treysti þeim til allra almennra lögreglustarfa og
þá að geta haldið „kyrru ástandi við“ þar til liðsauki berst sbr. skotmálið í Hnífsdal snemmsumar.“

Alþjóðleg umskipunarhöfn fyrir íshafssiglingar sett upp í Dýrafirði?
Dýrafjörður er einn af fjórum möguleikum fyrir staðsetningu alþjóðlegrar umskipunarhafnar á Íslandi fyrir íshafssiglingar að því er fram
kemur í skýrslu sem Háskólinn á Akureyri hefur unnið.
Þá koma Hvalfjörður, Eyjafjörður og Reyðarfjörður einnig til greina. Settir eru fram
tveir kostir á staðsetningu umskipunarhafnar í Dýrafirði; að
Mýrum og á Sveinseyri. Í
skýrslunni kemur fram að sem
áhrifavaldur á byggðaþróun
er umskipunarhöfn líklega
mikilvægust fyrir Dýrafjörð

og Vestfirði en minnst mikilvæg fyrir Hvalfjörð og Suðvesturhornið.
„Miðað við þróun síðustu
ára má gera ráð fyrir að umskipunarhöfn í Dýrafirði myndi
verða þess valdandi að Ísafjarðarsvæðið missti ekki fólk
frá sér í eins miklum mæli og
verið hefur. Jafnvel gæti höfnin komið á jafnvægi eða hugsanlega gert það að verkum að
aðstreymi fólks verði heldur
meira en frástreymi. Höfnin
myndi því styðja við áframhaldandi byggð og gróskumikið mannlíf á Vestfjörðum

en ýmsir hafa lýst yfir áhyggjum af því að byggð á Vestfjörðum kunni að vera í hættu
á næstu áratugum“, segir í
skýrslunni.
Þá er tekið fram í skýrslunni
að samgöngur milli norðanverðra og sunnanverðra Vestfjarða eru slæmar en frá fjórðunginum er þokkalegt vegasamband til annarra landshluta
og verður það bætt verulega á
næstu árum. Það verði þó ekki
hjá því komist að vegalengdir
verða alltaf miklar frá Vestfjörðum til annarra landshluta.
„Aðgengi að flugsamgöngum

til útlanda er verst frá Dýrafirði og felst það einkum í
færri flugferðum til Reykjavíkur, verri aðstæðum til flugs
og engu beinu utanlandsflugi.
Tækifæri Dýrfirðinga liggur
þó í flugbrautinni við Þingeyri, með umskipunarhöfn á
Sveinseyri er flugvöllur í einungis 4 km fjarlægð og getur
enginn staður státað af slíkri
nálægð“.
Ákaflega líklegt er að Norður-Íshafið opnist fyrir sérhæfðum siglingum á komandi áratugum. Margar siglingaleiðir
á milli Austur-Asíu og Norð-

ur-Evrópu eru mun styttri um
Íshafið svo munar jafnvel
7.000km. Miklir flutningar
eru á milli þessara svæða sem
nemur þúsundum gáma á dag
í aðra áttina og eykst hratt.
Margt bendir til að hagkvæmast sé að sigla með mjög stórum skipum, risaskipum um
Íshafið sem einungis komi við
í tveimur höfnum, annarri Atlantshafsmegin og hinni Kyrrahafsmegin. Umskipunarhöfn
fyrir Íshafssiglingar gæti verið
staðsett á Íslandi. Skýrslan var
unnin fyrir styrk frá utanríkisráðuneytinu.– thelma@bb.is

Óskilamunir vandamál
Þrátt fyrir að aðeins mánuður sé liðinn af skólaárinu eru óskilamunir
farnir að safnast upp í
Grunnskólanum á Ísafirði, en það hefur verið
mikið vandamál í gegnum
tíðina.
„Bæði strætó og Sundhöllin koma með óskilamuni til okkar og við
höfum ekkert pláss fyrir
þá alla. Við óskum eftir
því að foreldrar geri sér
ferð í skólann og kíki á
snagana við kennslustofurnar og gluggana í aðalanddyrinu sem er gegnt
sundhöllinni“, segir Guðbjörg Halla Magnadóttir,
kennari við skólann.

Sjötta bocciamót Ívars
Íþróttafélagið Ívar heldur sitt árlega fyrirtækjamót í boccia í íþróttahúsinu á Torfnesi á sunnudag.
Þetta verður í sjötta sinn á
jafn mörgum árum sem
fyrirtækjamótið er haldið.
Mótið er í raun opið og
eru einu skilyrðin fyrir
þátttöku þau að liðsfélagar
séu tveir og geta þeir verið
vinnufélagar, vinir eða
fjölskyldumeðlimir.
Veittur verður bikar
fyrir efsta sætið en þar að
auki verða veitt ýmis
aukaverðlaun, t.d. fyrir
bestu liðsheild, bestu
hittni, besta búning og
besta stuðningsliðið.
Skráning fer fram í síma
865-4756 og á netfanginu
gg@visir.is.

Allt gras komið á nýjan púttvöll á Torfnesi
Golfklúbbur Ísafjarðar lagði um helgina gras á nýjan nýjan púttvöll við Dvalarheimilið Hlíf á Ísafirði. Tryggvi Sigtryggsson, formaður klúbbsins
segir verkið hafa gengið mjög vel og að allt gras sé komið á völlinn. „Það er smá frágangur hjá okkur en annars er allt gras komið á völlinn. Næsta
verk er að setja girðingu í kringum hann, en ekki er víst hvort það verði gert fyrir veturinn.“ Það er Héraðssamband Vestfirðinga sem hefur umsjón
með gerð vallarins en að honum standa, auk HSV, Ísafjarðarbær, Golfklúbbur Ísafjarðar og Félag eldri borgara í Ísafjarðarbæ. Meðfylgjandi mynd
var tekin af klúbbfélögum við vinnuna.

Varnargarðurinn mun veita íbúum
Bolungarvíkur tilfinningalegt öryggi
Skipulagsstofnun telur að
áhrif fyrirhugaðra snjóflóðavarna á öryggi íbúa, sem við
núverandi aðstæður búa við
snjóflóðahættu og rýmingar,
verði jákvæð og að góðar líkur
séu á því að tryggð verði ásættanleg staðaráhætta innan
byggðarinnar í Bolungarvík.
Þetta kemur fram í skýrslu
Skipulagsstofnunar um hættumat fyrir Bolungarvíkurkaupstað. Þar kemur fram að varn-

arvirkin séu líkleg til að veita
þeim sem óttast snjóflóð tilfinningalegt öryggi. Að sama
skapi munu varnirnar hafa
rask í för með sér.
Sú röskun sem bygging
varnarvirkjanna hefur á bæjarmyndina mun leiða til þess
að rót kemst á umræðuna um
ofanflóðahættu sem er umdeild á meðal bæjarbúa. Sú
staðreynd að langflestir eru á
þeirri skoðun að bregðast eigi

við vandanum á einhvern hátt
leiðir engu að síður til þess að
með byggingu varnanna er
verið að leiða málið til lykta.
Með varnargarðinum verði
staðaráhætta byggðarinnar
aldrei meiri en 1,0 af 10.000
fyrir utan fjögur hús í Traðarlandi en þau verða á hættusvæði B (1,0-3,0 af 10.000)
og tvö hús við Völusteinsstræti sem verði á hættusvæði
C (3,0 eða meira af 10.000)

en áætlað sé að ljúka öllum
vörnum í Bolungarvík fyrir
árið 2010. Þangað til framkvæmdum verði lokið verði
farið eftir rýmingaráætlunum
Veðurstofu Íslands.
Skipulagsstofnun telur að
áhrif fyrirhugaðra snjóflóðavarnamannvirkja á landnotkun verði talvert neikvæð þar
sem rífa þarf sex hús við eina
götu til að koma mannvirkjunum fyrir. Stofnunin telur

að áhrif varnarvirkjanna á útivist verði ekki veruleg. Ljóst
er þó að í stað náttúrulegs útivistarsvæðis s.s. í nágrenni
Bólanna kemur manngert
svæði og því verði útivist að
einhverju leyti með öðrum
hætti á svæðinu en verið hefur.
Að mati stofnunarinnar þarf
að tryggja vel öryggi þeirra
sem um garðinn fara þar sem
um verði að ræða hátt mannvirki.
– thelma@bb.is
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Íþróttaskóli KFÍ byrjaður

Vilja byggja einkahöfn við Norðurtangann
Tveir íbúar við Sundstræti á Ísafirði hafa hug á að byggja einkahöfn við Norðurtangann. Hafnarstjórn
Ísafjarðarbæjar tók fyrir erindi á dögunum þar sem óskað var eftir áliti vegna byggingar varnargarða
og flotbryggju á rústum gömlu Norðurtangabryggju. Íbúarnir eru Ásberg Pétursson og Sævar Óli
Hjörvarsson. Á vef svæðisútvarpsins er haft eftir Sævari Óla að um væri að ræða vörina við tangann,
þar sem róðrabátar Norðurtanga voru ávallt geymdir og eins bryggjastólpana handan hússins. Vilja
þeir byggja upp varnargarðinn og gera þar einkahöfn. Á fundi hafnarstjórnar var bókað að almenna
reglan væri sú að leyfa ekki hafnargerð einkaaðila á hafnarsvæði Ísafjarðarbæjar vegna fordæmisgildis.

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar stendur fyrir íþróttaskóla
fyrir 2-5 ára börn í haust og hófst starfið á laugardag.
Árni Heiðar Ívarsson íþróttakennari er umsjónarmaður
skólans sem fyrr. Áhersla verður lögð á fjölbreytta og
skemmtilega hreyfingu ásamt ýmsum óvæntum uppákomum. Skólinn verður starfræktur í 10 vikur og fer
námið fram í íþróttahúsinu á Torfnesi á laugardögum.

Sjávarþorpið á Suðureyri skipuleggur
mótvægisaðgerðir fyrir 580 milljónir
Sjávarþorpið Suðureyri ehf
hefur undirbúið mótvægisaðgerðir vegna niðurskurðar á
þorskveiði með skipulögðu
verkefni sem undirbúið hefur
verið af stjórn félagsins undanfarið. Verkefnið gangur út
að efla alla innviði og skapa
grundvöll fyrir frekari atvinnusköpun og menningu á
svæðinu. Með þessu tveggja

ára átaksverkefni verði sjávartengdri verkþekkingu haldið
við, samhliða uppbyggingu á
verðmætaskapandi störfum
fyrir samfélagið á nýjum sviðum. Stefnt er að því að ráða
framkvæmdastjóra Sjávarþorpsins Suðureyri sem fyrst
og mun hann ásamt stjórn
klasans halda utan um framangreint átaksverkefni en

áætlað umfang verkefna sem
tilheyra þessum mótvægisaðgerðum eru 580 milljónir kóna
fyrir tveggja ára tímabil.
Arkitekt og hönnuðir vinna
nú að úttekt á innviðum Sjávarþorpsins Suðureyrar með
það í huga að draga fram
ásýnd Suðureyrar sem vistvæns sjávarþorps og lögð hafa
verið fram drög að fram-

kvæmd verkefna sem nauðsynlegt er að fara í. „Af þessari
vinnu kemur fram fjöldi verkefna, misstór og misjafnlega
mikilvæg, en öll eiga þau að
hafa að leiðarljósi að draga
fram menningu og bæjarbrag
þorpsins og þá eiginleika sem
vistvænt sjávarþorp býr yfir“.
Klasaverkefnið Sjávarþorpið Suðureyri hefur verið starf-

rækt í tvö ár. Klasinn samanstendur af tuttugu aðilum sem
hafa barist fyrir uppbyggingu
á svæðinu. Verkefnið hefur
verið mjög árangursríkt og má
áætla að um 13-15 heilsársstörf í ferðaþjónustu og tengdum greinum hafi orðið til sem
bein afleiðing af verkefninu.
„Bundnar eru miklar vonir við
að með átaksverkefni þessu

takist að tryggja áframhaldandi störf og jafnframt að
byggja áfram upp ný afleidd
störf. Gerir stjórn Sjávarþorpsins Suðureyrar sér vonir
um að hægt verði að byggja
upp allt að 15 ný störf ásamt
því að viðhalda störfum 2550 einstaklinga sem annars eru
í hættu vegna kvótaskerðingar“, segir í tilkynningu.

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri
HG segir engar ákvarðanir hafa verið teknar um
uppsagnir starfsmanna.

Engar ákvarðanir
verið teknar um
uppsagnir hjá HG
Um 130 starfsmönnum í
sjávarútvegi hefur verið
sagt upp störfum frá því
ríkisstjórnin kynnti mótvægisaðgerðir vegna samdráttar í þorskveiðiheimildum fyrir tveimur vikum. Í
ljósi þessa hafa vaknað upp
þær spurningar hvort búast
megi við uppsögnum á
Vestfjörðum í kjölfar niðurskurðarins. Einar Valur
Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins –
Gunnvarar hf., segir að ekki
sé búið að taka neinar
ákvarðanir þar að lútandi.
„Það er ekkert búið að
ákveða með uppsagnir, en
það verður leitað allra leiða
til að hagræða og mannahaldið er ekki undanskilið
þar. Ég held að margir átti
sig ekki á þessu. Til að
mynda erum við í HG að
tapa 1600 tonnum, svipað
mikið og Grímseyingar

hafa.“ Hann segir áhrif niðurskurðarins aðeins hafa
komið í ljós að litlu leyti.
„Þetta er aðeins búið að
koma í ljós að litlu leyti.
Þetta hefur ekki bara áhrif á
sjávarútveginn, heldur alla
þjónustu í landinu.“
Einar Valur segir mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar ekki nægar, og að
hann hefði viljað láta taka
auðlindaskattinn af. „Varðandi mótvægisaðgerðinnar
þá hefði ég viljað láta taka
auðlindaskattinn af. Þetta er
eina atvinnugreinin sem er
sérstaklega skattlögð og hún
er nær eingöngu á landsbyggðinni. Ef auðlindaskatturinn væri tekinn af þá
myndu það koma öllum til
góðs. Ég vona bara að menn
fari ekki að færa veiðiheimildir milli skipa, það
myndu gera ástandið ennþá
verra en það er í dag.“

Kindurnar elta Jóhann Pétur á röndum til að reyna ná í sér í það góðmeti sem brauðið er. Mynd: Páll Önundarson.

Vitlausar
í brauðið

Jóhann Pétur Ragnarsson
á Efri-Tungu í Skutulsfirði
hefur 18 kindur og fóru tíu
lömb frá honum á dögunum
í sláturhús á Sauðárkróki.
Meðfylgjandi mynd náðist
af honum á helginni þar sem
kindurnar þyrpast að honum til að fá að gæða sér á
brauði.
„Ég gef þeim oft brauð til
þess að róa þær niður með
því að gefa þeim eitthvað og
þær eru alveg vitlausar í
það. Þær elta mig þegar ég
kem með brauðið og reyna
líka að klifra upp á mig til
að ná í það. Þær eru nú líka
hálfgerðir heimalningar
enda svo fáar.“
– thelma@bb.is
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Tryggvi Sigtryggsson
og Guðmundur Einarsson.

Verknám á að vera álitlegur kostur
Vegur verknáms við Menntaskólann á Ísafirði hefur verið
að aukast jafnt og þétt síðustu
misserin og nú er svo komið
að 32% dagskólanema við
skólann eru í verknámi, alls
95 talsins, og hafa þeir aldrei
verið fleiri. Við skólann er
boðið er upp á nám í vélstjórn,
húsasmíði og stálsmíði til
sveinsprófs og grunnnám í
rafiðngreinum, hár- og snyrtigreinum, málmiðngreinum,
bíliðna og bygginga- og mannvirkjagreinum. Enn sem komið er eru einhverjar greinar
háðar því að lágmarksþátttaka
náist, en flestar eru kenndar í
vetur.
Rík áhersla er lögð á að
verknámið sé í samstarfi við
fyrirtæki á Ísafirði og sem
dæmi um það má nefna samning milli MÍ og 3X Technology ehf. sem var undirritaður
nýlega. Samningurinn gerir
nemendum í málmiðngreinum kleift að ljúka sveinsprófi
í stálsmíði í heimabyggð eftir
þriggja ára nám í skóla og
starfsþjálfun á vinnustað.
Tryggvi Sigtryggson, sviðsstjóri málmiðngreina, og Guðmundur Einarsson, sviðsstjóri
vélstjórnar, hafa verið innstu
koppar í búri í verknámskennslu MÍ síðustu árin. Þeir eru
sammála um að
–Hvaða verknám sjáið þið
um við Menntaskólann?
Tryggvi: „Það sem snýr að
mér er málmdeildin, fyrsta og
annað ár sem er grunnnámið,
og svo er það nýjungin sem
við bjóðum upp á í vetur, en
hægt er að ljúka námi í stálsmíði frá skólanum núna, taka
þriðja árið hérna, og taka
sveinspróf að lokinni starfsþjálfun.“

–Og starfsþjálfunina geta
nemendurnir fengið hér á
Ísafirði þá?
Tryggvi: „Já, bæði hjá 3X
Technology og á öðrum vinnustöðum, til dæmis vélsmiðjunni Þristi. Þetta er þessi nýjung sem við bjóðum upp á í
málmkennslunni og með henni
er komið framhaldsnám í
málm- og tréiðnaði sem er
mjög gott.“
– Hvað ert þú með á þinni
könnu Guðmundur?
Guðmundur: „Ég sé um vélstjórana. Nýlega var gerð sú
skipulagsbreyting við skólann, sem við höfum lengi óskað eftir, að settur var yfirmaður yfir hverri deild verknáms.
Þetta eru svo sérhæfðar greinar að það var þörf á því. Við
bjóðum upp á fyrstu tvö stigin
í vélstjórn hér við skólann og
það tekur tvo vetur að klára
þau. Vélstjóra námið er samtals fjögur stig og þriðja og
fjórða stigið hafa nemendur
vélstjórnar þurft að klára annars staðar, annað hvort á Akureyri eða í Reykjavík.
Nú eru breytingar í bígerð
og til stendur að stokka vélstjóranámið upp á landsvísu.
Í staðinn fyrir að hafa fjögur
stig yrði náminu skipt í A, B,
C og D hluta, það sem núna er
fyrsta stig dettur út. Menn
byrja þá bara strax á öðru stigi
og eru tvö ár að taka það, eins
og verið hefur ef fyrsta stig er
talið með. Ég sé það fyrir mér
að eftir að þessar breytingar
taka gildi ættum við að geta
ráðið við tvö af þessum nýju
stigum og námslok eru þá
sambærileg við þriðja stig í
dag. Ýmsir áfangar sem nú
eru í þriðja stiginu eru færðir
yfir á C hluta. Þá geta vél-

stjóranemar verið lengur við
nám í MÍ, eða þrjú ár. Nú eru
nemendur sem klára annað
stigið með 750 kW réttindi en
eftir breytingar geta þeir aflað
sér 1500 kW réttinda hér á
Ísafirði. Það eru yfir 2000
hestöfl og það eru orðin nokkuð stór skip. Til dæmis er
gamla Framnesið, sem nú
heitir Gunnbjörn, innan þeirra
marka. Ekki er þetta frágengið, en við hér í skólanum stefnum að þessu og ætlum okkur
að framkvæma þetta.“
– Þetta væri mjög jákvæð
þróun ekki satt?
Guðmundur: „Jú, virkilega
og ég get ekki séð annað en að
þetta sé hægt.“
Tryggvi: „Það má nefna það
að núna erum við að samkenna
að hluta málm og vélstjórn.
Þetta er gert í hagræðingarskyni, en margir áfangar í
þessum tveimur greinum eru
líkir þannig að námið skarast.“
– Hvernig gengur það?
Tryggvi: „Það gengur ágætlega ennþá.“
Guðmundur: „Þarna eru
saman vélstjórnarnemar og
tilvonandi járnsmiðir og tilvonandi bifvélavirkjar. Þeir
læra allir sömu rafmagnsfræði
og þurfa allir að fara í sama
grunn um vélar. Við ákváðum
því að steypa þessum brautum
saman í fáeina áfanga, stokkuðum þá upp og bjuggum eiginlega til nýja áfanga þar sem
nemendurnir geta tekið þennan grunn, án þess að það skipti
máli á hvaða braut þeir eru.
Ég tel að með þessu fái þeir
góða undirstöðu og jafnvel
betri en í öðrum skólum, þar
sem þeir sem halda áfram í
aðrar greinar en vélstjórn klára
einnig fyrsta stigið, eins og

fyrirkomulagið er núna. Þeir
þurfa að taka aðeins meira um
vélar en fá réttindin í bónus,
fyrir utan að þeir hafa bara
gott af þessu.“
– Eru nemendurnir sáttir
við þetta fyrirkomulag?
Guðmundur: „Já, þeir eru
mjög ánægðir með það.“
Tryggvi: „Þetta er ákveðinn
kostur, en fer nokkuð eftir
fjölda nemenda í verklegum
greinum hverju sinni.
Það er ár og tíð síðan við
útskrifuðum síðast iðnnema
eftir gamla kerfinu, meistarakerfinu, þar sem framhaldsnámið fór aðallega fram úti í
atvinnulífinu. Þeir sem eru í
stálsmíðinni eru búnir með 2.
ára grunnnám og hafa lokið
við kjarnafögin og eiga bara
eftir sérgreinar stálsmíðinnar.
Þannig er staðan með stálsmíðabekkinn núna. Það er
því nýjung að stálsmíðanemar
og trésmiðir geti klárað sveinsprófið hér.“
– Er ásókn í verknám jöfn
eða er hún að aukast?
Tryggvi: „Mér finnst hún
nokkuð jöfn, nema nú bætast
stálsmíðanemarnir auðvitað
við.“
Guðmundur: „Ég var hissa
að heyra það í ræðu skólameistara við setningu skólans
á dögunum hversu stór prósenta nemenda skólans eru í
verknámi. Mér finnst það
mjög jákvætt. Við þurfum að
ýta undir verknám vegna þess
að verknám í dag á að vera
álitlegur kostur til að stunda
sína vinnu og líka til að byggja
frekara framhaldsnám á, fyrir
þá sem vilja fara í háskóla.
Verknám er til dæmis alveg
kjörið fyrir þá sem eru að fara
í verkfræði, að ég tali ekki um

vélaverkfræði, tæknifræði og
slíkt.
Það er mikill munur á því
háskólafólki sem er í þessum
greinum sem hafa tekið grunn
á gólfinu og því sem hefur
ekki gert það. Það fólk veit
um hvað málið snýst.“
Tryggvi: „Tæknimennirnir
eiga að vita um hvað málið
snýst. Hér áður fyrr var maður
tæknimaður ef maður var með
sveinspróf í einhverju, en
núna getur maður verið tæknimaður án þess að hafa unnið
handtak í neinu.“
Guðmundur: „Þeir hjá 3X
segja til dæmis að það sé gífurlegur munur á tæknimönnum eftir því hvaðan þeir koma,
hvort þeir hafa einhverja reynslu af verknámi í tæknigreinum.“
– Hefur MÍ lagt aukna
áherslu á verknám undanfarin
misseri?
Tryggvi: „Það er vissulega
bryddað upp á nýjungum, til
dæmis hár- og snyrtibrautin
og stálsmíðin, en aukningu
nemenda í verknámi má að
miklu leyti rekja til þessara
nýju greina. En ég held að
umræðan um verknámið hafi
aukist innan skólans og að
hann sé jákvæðari í garð verknámsins, ef hægt er að orða
það þannig. Það á greinilega
að leggja aukna áherslu á verknám.“
Guðmundur: „Númer eitt í
að auka veg verknáms er að
hugsa um væntanlega nemendur, kúnnana. Þetta er svipað og að reka fyrirtæki. Ef við
höfum viðskiptavini reynum
við allt sem við getum til að
veita þeim sem besta þjónustu.
Svo við tökum stálsmiðina
sem dæmi þá var þar til staðar

öflugur hópur sem var kominn
í grunnnámið og ætlaði að
halda áfram. Á því var hægt
að byggja. Síðan koma góðir
aðilar inn í samvinnu við skólann.
Þessi möguleiki að ljúka
sveinsprófi hér fyrir vestan er
orðinn til vegna sameiginlegs
átaks skólans, ráðuneytisins
sem stendur á bakvið skólann
og fyrirtækja og félaga hér í
bænum.
Hvað hugmyndir um að
auka vélstjóranámið hér varðar verður að koma fram að við
ætlum auðvitað að reyna að
vera í samstarfi við fyrirtækin
í bænum, eins og við höfum
alltaf gert. Við höfum getað
gengið í skipin sem liggja hér
í höfninni eins og hver önnur
skólaskip. Þá hefur Orkubúið
verið boðið og búið að veita
okkur aðstoð, við höfum alla
tíð getað gengið að því vísu.
Þetta góða samstarf verður til
þess að auka fjölbreytni og
sparar okkur einnig kostnað
við tæki og tól. Það hefur alltaf
verið auðsótt mál að fá lánuð
sérhæfð verkfæri og allt þar
fram eftir götunum.“
–Eruð þið að kenna eitthvað
sem er ekki í boði annars staðar á landinu?
Tryggvi: „Eftir því sem ég
kemst næst er þetta eini skólinn á landinu sem býður upp á
framhaldsnám í stálsmíði.“
Guðmundur: „Þetta er því
einstakt og við getum beint
ungu fólki sem hefur verið í
grunndeild málmiðngreina til
okkar. Hér fær það persónulega kennslu í góðum skóla
þar sem er góð heimavist og
allt til alls.“
– tinna@bb.is

FIMMTUDAGUR 4. OKTÓBER 2007

5

6

FIMMTUDAGUR 4. OKTÓBER 2007

Kvikmynd um óbeislaða fegurð frumsýnd

Magnús Reynir ráðinn
Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Í-listans
í Ísafjarðarbæ, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri
Frjálslynda flokksins og þingflokks Frjálslynda
flokksins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Frjálslynda flokknum. Magnús Reynir hefur verið framkvæmdastjóri flokksins frá því að Margrét Sverrisdóttir hvarf úr því embætti í fyrra.

Kvikmynd um Óbeislaða fegurð, fegurðarsamkeppnina óhefðbundnu, verður frumsýnd
á Reykjavík International Film Festival á morgun. Eins og margir muna var óhefðbundin og óbeisluð fegurðarsamkeppni haldin í Hnífsdal á vordögum. Þátttakendur voru á
öllum aldri og af öllum stærðum, eina skilyrðið fyrir þátttöku var að hafa náð 20 ára
aldri og að hafa ekki farið í neina fegrunaraðgerð. Það eru kvikmyndagerðarkonurnar
Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Tina Naccache sem gerðu myndina. Þrjár sýningar verða
á myndinni, allar í Regnboganum, á föstudag, laugardag og sunnudag.

Ritstjórnargrein

„Vantar aðeins
herslumuninn“
Samþykkt Fjórðungsþings Vestfirðinga um stofnun Háskóla
Vestfjarða, sem taki til starfa strax á næsta ári, er fagnaðarefni.
Árum saman hafa Vestfirðingar barist fyrir þeirri réttmætu
kröfu að stofnaður yrði háskóli á Vestfjörðum, án þess að ná
lendingu, á meðan þessi sjálfsagði hluti nútíma menntunar- og
menningarþjóðfélags hefur með tiltölulega auðveldum hætti
náð fram að ganga annars staðar.
Til áréttingar mikilvægi háskóla á Vestfjörðum er ástæða til
að vitna til ræðu utanríkisráðherra á Hólahátíð 12. ágúst s.l.,
hvar fram kom hvernig byggðir, sem áður höfðu vaxið og
dafnað, geta breyst í jaðarsvæði sem eigi sér lítillar viðreisnar
von. ,,Þegar ástæður þessar eru skoðaðar rekumst við alltaf á
að sama lögmál er að verki, þ.e. staðirnir eða byggðarlögin
duttu úr alfaraleið, misstu mikilvægustu lífæðarnar við aðra
landshluta eða útlönd og tókst ekki að halda í við önnur svæði
hvað menntun og menningu varðar.“(Leturbr.BB)
Þetta er mergurinn málsins. Áratugum saman áttu ungmenni
á Vestfjörðum ekki annarra kosta völ en að taka sig upp frá
heimilum sínum og halda til fjarlægra landshluta til náms í
menntaskóla. Vestfirðingar háðu langa og stranga baráttu til
að fá þessu helsi aflétt. Við stofnun Háskólans á Akureyri
sagði þáverandi menntamálaráðherra, Sverrir Hermannsson,
sem beitti sér fyrir stofnun skólans, að ,,ekkert (væri) raunhæfara í byggðamálum en að flytja menntun út í byggðir
landsins.“ Tíminn hefur heldur betur staðfest að ráðherrann
hafði rétt fyrir sér. Myndu menn vilja færa ávinninginn af tilvist Háskólans á Akureyri til baka? Varla.
Í grein á bb.is., 24. mars 2003, sem bar heitið ,,Menntamál
eru byggðamál – Byggðamál eru menntamál“ sagði Einar K.
Guðfinnson, núv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra m.a.:
,,Hver hefði trúað því fyrir fáeinum árum, að þrír háskólar
utan höfuðborgarsvæðisins yrðu starfandi á því herrans ári
2003? En þannig er það. Viðskiptaháskólinn á Bifröst, Hvanneyri og Háskólinn á Akureyri. Sá fjórði, Hólaskóli, starfar á
háskólastigi og vantar aðeins herslumuninn að hann fái að
bera háskólaheitið.“ Herslumunurinn var brúaður á haustþingi
2006. Skjót og góð afgreiðsla sé litið til Hólahátíðar fyrr á
árinu.
Samþykkt Fjórðungssambands Vestfirðinga undirstrikar
samstöðu Vestfirðinga um Háskóla á Vestfjörðum. Háskólasetrið var upphafsskref göngu sem nú verður að ljúka. Það
,,vantar aðeins herslumuninn“, eins og ráðherrann sagði um
Hólaskóla forðum. Háskóli á Vestfjörðum hlýtur að vera
næsta skref stjórnvalda ætli þau sér í alvöru að stuðla að öflugum byggðakjarna á Vestfjörðum.
Það verður fylgst grant með framvindu málsins á nýbyrjuðu
þingi.
s.h.

Á þessum degi fyrir 17 árum

Sólarhrings vinnustöðvun á sjúkrahúsum
Aðstoðarlæknar á sjúkrahúsum leggja niður vinnu í dag til
þess að mótmæla vinnuaðstöðu sinni og leggja áherslu á kröfur sínar til úrbóta. Björn Rúnar Lúðvíksson, stjórnarmaður í
Félagi ungra lækna, segir aðstoðarlækna mótmæla óhóflegu
vinnuálagi, meðal annars um 30 stunda vöktum og allt að 300
yfirvinnustundum á mánuði, linnulausum brotum á réttindum
samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustað og skeytingarleysi stjórnvalda gegn kröfum aðstoðarlækna. „Vinnulöggjöfin er gróflega brotin á okkur, aðstoðarlæknar þurfa að vinna sólarhringum saman og víðast hvar við
slæman aðbúnað“, segir Björn. Félag ungra lækna hefur ritað
bréf til formanna læknaráða, yfirlækna og forstjóra sjúkrahúsa,
þar sem fram kemur að kjarasamningar aðstoðarlækna hafa
verið lausir síðan í byrjun sumars. […] Í bréfinu boða læknarnir
að þeir taki sér leyfi frá störfum í einn sólarhring til þess að
ræða þessi mál og væntanlegar áframhaldandi aðgerðir.

Refir hafa verið friðaðir á Hornströndum síðan 1994.

Skotvís vill aflétta friðun refs á Hornströndum

Skotveiðifélag Íslands ætlar
að beita sér fyrir því með
heimamönnum, að friðun á
ref á Hornströndum verði aflétt. Félagið telur friðunina
vera vanhugsaða náttúruvernd. Frá því er greint á visir.is að Skotvís hafi ritað umhverfisráðherra bréf í janúar

og hvatt hann til að heimila
refaveiðar í friðlandinu á
Hornströndum en ekki hafi
enn borist svar. Sigmar B.
Hauksson, formaður Skotvís,
spyr í samtali við Vísi hverjir
hafi beðið um þessa friðun,
það hafi allavega ekki verið
þeir sem búa næst friðlandinu.

Sigmar vísar til rannsókna í
Bandaríkjunum, Svíþjóð, Kanada og víðar þar sem stofnar
rándýra í þjóðgörðum hafa
verið friðaðir. Reynslan sé alls
staðar sú sama, ofvöxtur
hlaupi í stofnana og dýrin fari
að leita út fyrir friðunarsvæðin.

Það sé að gerast hér á landi
auk þess sem refurinn sé að
ganga af fuglalífi dauðu í friðlandinu sjálfu. Bendir hann
meðal annars á tjón vegna
fækkandi æðarfugls en æðarrækt hafi lengi verið þýðingarmikill búgrein á Vestfjörðum.
– thelma@bb.is

„Of mikið gert úr þeim skaða
sem refur getur valdið í lífríkinu“
Jóna Benediktsdóttir, bæjarfulltrúi Í-listans í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar, lagði fram á
fundi bæjarstjórnar á fimmtudag í síðustu viku tillögu þess
efnis að Ísafjarðarbær ákveði
að hætta þátttöku í kostnaði
við refaveiðar. „Ég tel að of
mikið sé gert úr þeim skaða
sem refur getur valdið í lífríki.
Náttúran sér sjálf um að takmarka stærðir stofna sinna ef
hún er látin í friði og óþarfi að
rýr fjárhagur bæjarfélagsins
sé nýttur til þess. Bændur og

aðrir hagsmunaaðilar gætu
eftir sem áður varið lönd sín
þó svo að þeim verði ekki
greitt fyrir það. Að öllu leyti
ætti að fara með veiðar á ref
eins og veiðar á öðrum villtum
dýrum, það er þær séu háðar
samþykki Umhverfisstofnunar.“
Frá því var sagt hér að ofan
að Skotveiðifélag Íslands ætli
að beita sér fyrir því með
heimamönnum, að friðun á
ref á Hornströndum verði aflétt. Félagið telur friðunina
vera vanhugsaða náttúruvernd.

Frá því er greint á visir.is að
Skotvís hafi ritað umhverfisráðherra bréf í janúar og hvatt
hann til að heimila refaveiðar
í friðlandinu á Hornströndum
en ekki hafi enn borist svar.
Sigmar B. Hauksson, formaður Skotvís, spyr í samtali við
Vísi hverjir hafi beðið um
þessa friðun, það hafi allavega
ekki verið þeir sem búa næst
friðlandinu.
Sigmar vísar til rannsókna í
Bandaríkjunum, Svíþjóð, Kanada og víðar þar sem stofnar

rándýra í þjóðgörðum hafa
verið friðaðir. Reynslan sé alls
staðar sú sama, ofvöxtur
hlaupi í stofnana og dýrin fari
að leita út fyrir friðunarsvæðin. Það sé að gerast hér á landi
auk þess sem refurinn sé að
ganga af fuglalífi dauðu í friðlandinu sjálfu. Bendir hann
meðal annars á tjón vegna
fækkandi æðarfugls en æðarrækt hafi lengi verið þýðingarmikill búgrein á Vestfjörðum.
Refaplágan hafi vafalítið líka
áhrif á rjúpnastofninn.

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
og 849 8699, thelma@bb.is – Tinna Ólafsdóttir, sími 868 5963, tinna@bb.is – Smári Karlsson, sími 866 7604,
smari@bb.is · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, halfdan@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk.
Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Útgáfu ljóðabókar Eiríks Arnar flýtt

Málþing um atvinnulíf í október
Málþing um atvinnulíf í Ísafjarðarbæ verður haldið 20. október í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Yfirskrift málþingsins er „Atvinna fyrir alla“ og
meginmarkmiðið er að gera íbúum grein fyrir stöðu atvinnumála með
sérstakri áherslu á þróun og ný tækifæri sem víða er að finna í atvinnulífi
Ísafjarðarbæjar. Þá verður fjallað um hverjar framtíðarhorfurnar eru, séð
frá sjónarhóli ýmissa aðila á svæðinu sem tengjast atvinnuuppbyggingu.
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar vinnur að undirbúningi þingsins.

Útgáfu nýjustu ljóðabókar ísfirska skáldsins Eiríks Arnar Norðdahl hefur verið flýtt vegna
góðrar viðtöku í forsölu. Bókin, Þjónn, það er Fönix í öskubakkanum mínum, verður því
gefin út um miðjan október en ekki í byrjun nóvember eins og til stóð. Ákveðið var að
fyrstu 200 eintökin af bókinni yrðu seld í forsölu á sérstöku tilboði og hefur það gengið
svo vel að einungis um fjórðungur forsölulagersins er eftir. Eiríkur er búsettur í Helsinki, en
verður staddur á Íslandi frá 8.-15. október næstkomandi, til þess að kynna ljóðabókina og
ljóðaþýðingasafnið, og til þess að taka þátt í 3ju alþjóðlegu ljóðahátíð Nýhils.

Ábyrgðin er hjá stofnunum ríkisins og ráðuneyti
Grímur Atlason, bæjarstjóri
í Bolungarvík, segir stofnanir
ríkisins og ráðuneyti bera ein
ábyrgð á seinagangi á gerð
snjóflóðavarnargarðs.
„Skipulagsþátturinn tók
sinn tíma og lengri tíma en
gert var ráð fyrir en það er
reynsla flestra sveitarfélaga á
Íslandi í dag að skipulagsfrumskógurinn sé að þéttast
mikið, hvaða skoðun sem
maður kann að hafa á því.

Gaf hjartastuðtæki
Lögreglan á Ísafirði
hefur fengið afhenta veglega gjöf, hjartastuðtæki
af gerðinni Samaritan
PAD. Tækið færði Helga
Guðbjartsdóttir lögreglustjóranum, Kristínu Völundardóttur, en það er
gefið lögreglunni til minningar um eiginmann Helgu,
Hjört Jónsson bakarameistara frá Flateyri sem
lést 8. júní síðastliðinn.
Oft er talað um að hinn
og þessi séu góðkunningjar lögreglunnar og er
merking þess yfirleitt neikvæð. Hjörtur Jónsson
var hins vegar góðkunningi lögreglunnar á Vestfjörðum í orðsins fyllstu
merkingu. Í tilkynningu
frá lögreglu segir að hann
hafi oftsinnis létt lögreglumönnum lífið.
Í samræmi við óskir
Helgu mun tækið verða í
útkallsbifreið lögreglunnar, á Ísafirði.

Skipulagið hefur hins vegar
ekkert með núverandi stöðu
að gera, þannig að boltinn er
hjá umhverfisráðuneytinu og
framkvæmdasýslunni“, segir
Grímur á bloggsíðu sinni í
kjölfar óljósra frétta úr umhverfisráðuneytinu um sveitarfélagið dragi lappirnar í
þessu máli.
BB greindi frá því í sumar
að allt væri orðið klappað og
klárt fyrir framkvæmdirnar og

að Bolvíkingar vonuðu að
gerð snjóflóðavarnanna yrði
boðin út fljótlega. Þeir bíða
enn. Grímur segir staðreyndir
málsins vera þessar:
„1. Lög um umhverfismat
áætlana hafa gert það að verkum að lengri tíma tók að fara
með ferlið í gegnum skipulagsferlið. Gríðarleg vinna
fyrir sveitarfélagið og kostnaður en mestur tími fer í að
bíða eftir greinargerðum og

aðfinnslum Skipulagsstofnunar.
2. Því ferli er lokið og beðið
er eftir staðfestingu umhverfisráðherra á breytingu á aðalskipulagi.
3. Sveitarfélagið býður ekki
út verkið – það gerir Framkvæmdasýsla ríkisins. Útboðsgögn eru ekki tilbúin en
þau vinnur framkvæmdasýslan. Sveitarfélagið hefur ítrekað óskað eftir drögum eða

endanlegum gögnum en ekki
fengið.
4. Það er ekkert því til fyrirstöðu að bjóða verkið út strax
í dag eða nú eða fyrir mánuði
ef því er að skipta. Það yrði
gert með fyrirvara um staðfestingu ráðherra á breytingum á aðalskipulagi.“
Varnargarðurinn í Bolungarvík á að vera um 18-22 metra
hár og 700 metra langur þvergarður, staðsettur þar sem Dís-

arland er nú. Auk þess verða
8 keilur ofar í fjallinu. Áætlað
er að í varnarvirkin fari um
400 þúsund rúmmetrar af fyllingarefni sem reiknað er með
að fáist innan framkvæmdasvæðisins. Áætlaður heildarkostnaður við byggingu varnarvirkjanna er 750 milljónir
króna en endanlegur kostnaður ræðst þó af þeim tilboðum
sem berast í verkið. Gert er ráð
fyrir verkið taki um 2-3 ár.

23 skemmtiferðaskip hafa
boðað komu sína á næsta ári

Alls hafa 23 skemmtiferðaskip boðað komu
sína til Ísafjarðar á næsta ári. Hjá Vesturferðum
fengust þær upplýsingar að þetta væru færri skip
en hefðu komið í sumar en búast má við að
einhver bætist við og líta bókanir í ár betur út en
bókanir á sama tíma á síðasta ári. Hafnarstjóri
Ísafjarðarbæjar hefur farið reglulega á skemmtiskipasýningar, meðal annars til Hamborgar og
Flórída til að kynna Ísafjarðarhöfn sem vænlegan
kost fyrir skemmtiskip og verður engin breyting á
því í vetur.
Í sumar komu 22 skip til Ísafjarðar og tvö komu
í Vigur og á Hesteyri. Að minnsta kosti eitt nýtt
skipafélag sendir skip til Ísafjarðar á næsta ári, en
það er skipið Delphin Voyager. Skipafélög sem
áður hafa verið í viðskiptum við Ísafjarðarhöfn
senda nokkur ný skip; Spirit of adventure og Ms
Deutschland svo einhver séu nefnd. Þá er Clipper
Adventures skip sem kemur aftur eftir nokkurra
ára hlé. Stærsta skipið sem kemur til Ísafjarðar
sumarið 2008 er Maasdam, sem hefur komið tvisvar sinnum áður. Maasdam er um 55.500 brúttótonn og með því ferðast um 1.300 manns.Fyrsta
skipið kemur 6. júní og það síðasta 29. ágúst.

Maasdam við bryggju á Ísafirði í sumar.

STAKKUR SKRIFAR

Merkileg barátta
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.

Óneitanlega er það merkileg frétt að þekktur hæstaréttarlögmaður í
Reykjavík hafi nú bæst í hóp barna Hermanns heitins Jónassonar fyrrum
forsætisráðherra og formanns Framsóknarflokksins. Lúðvík Gissurarson
taldist ekki lengur til barna Gissurar Bergsteinssonar hæstaréttardómara
eftir úrskurð árið 2004. Að vísu þurfti Lúðvík að leita tvisvar til Hæstaréttar
áður en héraðsdómur tók kröfu hans til efnismeðferðar. En nú er niðurstaða
héraðsdóms Reykjavíkur fengin og telst Lúðvík sonur Hermanns.
Það er raunverulegur kostur fyrir fólk að láta fara fram líferfðafræðilega
rannsókn á sjálfu sér og ættingjum lifandi og látnum til að skera úr um
faðerni. Það er stórmerkilegt svo ekki sé meira sagt og þá vaknar spurningin
um það hverju sé að treysta í ættarskrám Íslendinga. Þjóðin hefur lagt mikið
upp úr ættrakningu og lagt áherslu á áreiðanleika hennar og vakið á sér
athygli fyrir skráningu og nákvæmni varðandi ættartengsl. Hvernig á að
bregðast við þessari nýju staðreynd að ekki er lengur þörf lifandi fólks til
þess að leiða sannleikann um uppruna manna í ljós. Við hljótum að staldra
við.
Auðvitað hristir það upp í öllum að komast að því að fólk sem komið er
á efri ár og lengi hefur talist til afkomenda manna og þar af leiðandi til
ákveðinnar ættar hverfur skyndilega úr ættinni og yfir í aðra ætt. Heldur
flækir það og málið þegar með fylgir fjöldi afkomenda viðkomandi sem

ekki var réttilega færður til ættarbókarinnar. Er ef til vill ekkert að marka
ættfræðina og hversu mörg og mikil eru frávikin? Sennilega eru undantekningar á borð við þessa sem hér hefur verið rædd afar fáar. En þær eru
klárlega til og þá er ekki víst að viðkomandi sem skotist hefur í aðra ætt en
sína eigin fái sömu upplýsingar og Lúðvík hafði greinilega fengið um að
hann væri ekki sonur hins opinbera föður síns.
Þrautseigja Lúðvíks og lögmanns hans, Daggar Pálsdóttur hæstréttarlögmanns, við að fá sannleikann staðfestan er mikil og virðingarverð. Óneitanlega eru það ein mestu réttindi fólks að fá að vita af hverjum það er
komið. Mörg dæmi eru þess að margir leggi mikið á sig til að finna uppruna
sinn, þótt fátitt sé að svo mikið sé viðhaft sem í þessu tilviki.
Öll viljum við vita hvaðan við komum. Það er hluti tilveru okkar og
sjálfsvitundar og verður mönnum æ mikilvægara eftir því sem árum
fjölgar. Við berum fram alls kyns erfðaeiginleika og mörg dæmi eru þess
að fólk hafi fullyrt að þessi eða hinn sé ekki sonur föður síns. Við verðum
sennilega að hætta að afskrifa að svo geti ekki verið. Fróðlegt væri að sjá
tölur frá vísindamönnum um ,,náttúrulega skekkju” varðandi ferðrun
barna eða rangferðrun öllu heldur. Vonandi riðlast ekki Íslendingabók.
Hæstiréttur á síðasta orðið.
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Framkvæmdir við GÍ ganga vel
Framkvæmdir við Grunnskólann á Ísafirði ganga vel og segir Garðar Sigurgeirsson hjá
Vestfirskum verktökum að verkið vera á áætlun. „Þetta gengur bara fínt hjá okkur.
Við erum mest að vinna úti þessa dagana, píparar, rafvirkjar og múrarar. Svo erum
við í lokafrágangi að utan. Við eigum að skila 1.júlí á næsta ári og erum á áætlun eins
og er.“ Verkið er það stærsta sem hefur verið ráðist í á Ísafirði í mörg ár. Tilboð
Vestfirskra verktaka í bygginguna hljóðaði upp á 370.813.369 krónur sem er
102,7% af kostnaðaráætlun. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 361.217.369 krónur.

Bolvíkingar bíða enn eftir að gerð snjóflóðavarna þar í bæ verði boðin út.

Píanóleikari frá Hnífsdal gefur út disk með eigin lögum
Nýr geisladiskur með
tónlist eftir Hnífsdælinginn Salbjörgu Sveinsdóttur Hotz hefur verið
gefinn út. Heiti disksins er
Söngvar lifandi vatna og
flytjendur á honum eru
söngvararnir Gunnar
Guðbjörnsson, tenór og
Sigurður Bragason, baríton. Hljóðfæraleikarar eru
Hjörleifur Valsson, fiðluleikari og Salbjörg, sem
annast píanóleikinn en þau
stigu bæði sín fyrstu skref í
tónlistinni í Tónlistarskólanum á Ísafirði. Hljóðupptaka og hljóðvinnsla var
gerð af Halldóri Víkingssyni en fyrirtækið Gagnvirkni sá um útgáfu
disksins. Söngvar lifandi
vatna hefur að geyma 24
einsöngslög í lagrænum
stíl, ásamt fjölbreyttum
meðleik hljóðfæranna.
Diskurinn samanstendur
af hugleiðingarefni, nánar
tiltekið 9 bænum, 14 heilræðum og einni tilvitnun,
sem er söngdúett með
fiðlu- og píanóleik. Söng-

lögin á disknum eru í raun
bæði lofsöngvar og ástarsöngvar, þar sem andlegt
samband sköpunarverunnar við skaparann er í
brennipunkti. Salbjörg býr
í Sviss og starfar þar m. a.
við kammermúsík og tónsmíðar. Salbjörg útskrif-

Salbjörg Sveinsdóttir Hotz.
aðist sem nemandi Rögnvaldar Sigurjónssonar með
burtfararpróf í píanóleik
frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík 1979 og var síðan við tónlistarnám hjá
austurríska píanóleikaranum Igo Koch í Tónlistarskólanum í Vínarborg

næstu fimm árin. Hún bjó
og starfaði í Haifa í Ísrael
um árabil, en flutti síðan
til Sviss, þar sem hún
stundaði m. a. tónsmíðar á
námskeiðum hjá svissneska tónskáldinu Theo
Wegmann í Tónlistarskólanum í Zürich.

Veitingastaðurinn Við Pollinn er á Hótel Ísafirði.

Vel gengur
við Pollinn
Fyrstu vikurnar í rekstri
veitingastaðarins Við Pollinn á Ísafirði hafa gengið
vel og hlakka eigendurnir,
þeir Halldór Karl Valsson
og Eiríkur Gísli Johansson,
til vetrarins. „Það var mikil
vinna að taka við veitingastaðnum en það gekk þó
vel,“ segir Halldór. „Við
erum nýbúnir að setja upp
nýjan matseðil þar sem við
tókum inn nokkrar nýjungar,“segir Eiríkur. „Meðal
annars bjóðum við upp á
þriggja rétta óvissuferð
með kokkinum sem hefur
verið sérstaklega vinsælt á
veitingastöðum á suðvesturhorninu. Þá komum við
viðskiptavinum á óvart
með þriggja rétta máltíð og
þremur vínglösum.“
Þeir Halldór og Eiríkur
segjast þó hafa haldið í fáeina rétti af matseðli SKG

sem hafi notið mikilla vinsælda auk þess sem áfram
verður boðið upp á súpu
og salatbar í hádeginu á
virkum dögum. Piltarnir
segjast einnig munu halda
áfram einhverjum hefðum
SKG, svo sem villibráðakvöldi, jólahlaðborði og
skötuveislu á Þorláksmessu. „
Okkur dettur heldur ekki
í hug að hætta að vera með
smørrebrød á aðventunni,“
segir Eiríkur. Ekki verður
aðeins haldið í hefðirnar
heldur einnig bryddað upp
á nýjungum, en þeir félagar
áætla að halda konukvöld
í október í tengslum við
hátíðina Veturnætur. „Við
ætlum að prufa okkur
áfram og sjá hvaða réttir
og viðburðir fara vel í
fólk,“ segir Eiríkur.
– tinna@bb.is

Vilja framleiða olíu úr fiskúrgangi
Rannsóknir standa nú yfir á
hagkvæmri olíuvinnslu í Bolungarvík. Ekki er um að ræða
hefðbundna olíu heldur olíu
sem unnin er úr fiskúrgangi.
„Við höfum verið að leita leiða
til að losna við þennan ófögnuð sem slógið er. Það vita það
allir að slóginu er hent í höfnina og það er gert alls staðar á
Vestfjörðum. Þetta er í rauninni umhverfisslys en eins og
staðan er í dag ræður útgerðin
ekki við meiri álögur ef þær
þyrftu að borga fyrir förgun-

ina,“ segir Grímur Atlason,
bæjarstjóri í Bolungarvík.
„Við höfðum samband við lífefnafræðing sem skoðaði málið. Niðurstaðan er tvíþætt. Ef
slóg er safnað saman og unninn með sýru og sett í skilvindu skilur fitan sig frá og úr
henni er hægt að vinna bíódísel. Um 20% af hráefninu
verður að olíu, restina er hægt
að vinna í áburð.“
Grímur segir að gallinn við
þessa hugmynd sé sú að í
framleiðslu sem þessari séu

ekki miklir peningar í spilunum. „En orkuskorturinn er að
aukast og sem dæmi um það
er að það hráefni sem notað er
í lífrænt eldsneyti, svo sem
maís, er að hækka mjög í
verði.“
„Það er allt til alls fyrir vinnslu af þessu tagi hér í Bolungarvík en við eigum eftir að
athuga með fjármagn og semja
við hlutaðeigandi aðila. Þangað til hefur alltént verið unnin
mjög metnaðarfull skýrsla um
málið sem við höfum kynnt á

ýmsum stöðum og það eru
margir afar spenntir. Við viljum losna við slógið og máfinn,“ segir Grímur.
Miðað við að unnið verði
úr slóg frá höfnum á norðanverðum Vestfjörðum segir
Grímur að hægt væri að framleiða um 2-300 tonn af olíu á
ári. „Smábátarnir í Bolungarvík eyða að meðaltali 2-300
lítrum í túr þannig að það er
ljóst að þessi olíuframleiðsla
gæti séð þeim fyrir stórum
hluta eldsneytis. Þetta er

spurning um að gera sjávarútveginn sjálfbærari og vistvænni.“ Áburðurinn segir
Grímur einnig myndu gera
landbúnaðinn vistvænni.
„Sauðfé í fjórðungnum er
mjög heilbrigt, lítið hefur borist hingað af fjársjúkdómum
og því lyf lítið verið notuð. Ef
áburðurinn sem notaður er á
túnin er 100% lífrænn þá sé
ég fyrir mér að hægt sé að
markaðssetja kjötið héðan
sem eitt hreinasta kjöt í heimi,“
segir Grímur.

„Ég hef áður sagt það að ég
sé ekkert nema tækifæri hér á
svæðinu. Þessar áætlanir samræmast ályktun Fjórðungsþings Vestfjarða árið 2006 um
svæðisskipulag Vestfjarða
sem byggir á samspili nýtingar náttúru, þróunar efnahags
og samfélags á grunni sjálfbærrar þróunar og hvort sem
olíuhreinsistöð kemur á Vestfirði eða ekki finnst mér að
við eigum að halda þessari
stefnu áfram.
– tinna@bb.is
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„Það sem mestu máli skiptir er þessi stimpill sem svæðið myndi þá fá og það yrði
á allan hátt miklu auðveldara að markaðssetja svæðið. Nýlega var frétt um það
hversu mikið ferðamannastraumur hafði aukist yst á Snæfellsnesi eftir að þar var
stofnaður þjóðgarður. Það er þjóðgarður sem ekki hefur valdið nokkrum deilum
að því er ég best veit og hefur ekki raskað lífi þeirra sem þar eiga hús og jarðir.“

Stjórnvöld hafa spilað framhjá la
byggðinni með efnahagsstjórn
Elías Oddsson þekkja flestir
Ísfirðingar sem framsóknarmann, áhugamann um friðland Hornstranda og síðustu
ár sem framkvæmdastjóra
rækjuvinnslunnar Miðfells á
Ísafirði. Flestum ættu að vera
kunnugar þær breytingar sem
urðu á högum Elíasar fyrir
skemmstu þegar Miðfell var
úrskurðað gjaldþrota eftir
mikla erfiðleika í rækjuveiðum og – vinnslu, á Vestfjörðum sem og annars staðar á
landinu. Elías ákvað með tiltölulega litlum fyrirvara að
sækja um stöðu framkvæmdastjóra Vesturferða, en hann
hefur lengi haft áhuga á ferðamálum á svæðinu. Við þessi
tímamót þótti tilvalið að ræða
við Elías um nýja starfið og
það gamla, framtíð ferðamennsku á Vestfjörðum og
stöðu rækjuiðnaðarins á Íslandi.

Kom fljótt upp á
– Nú hefur þú hafið störf
hjá Vesturferðum. Var þetta
eitthvað sem þú hafðir velt
fyrir þér lengi, eða ákvaðstu
með stuttum fyrirvara að
sækja um?
„Þetta kom þannig lagað
mjög fljótt upp á, en ég hef
verið tengdur inn í þessa grein
lengi. Ég hef verið stjórn Hótels Ísafjarðar hf. í mörg ár og
er eini einstaklingurinn sem
er hluthafi í Fjord Fishing sjóstangveiðifyrirtækinu. Svo
hef ég lengi haft mikinn áhuga
á friðlandi Hornstranda. En
varðandi starfið þá gerðist
þetta mjög fljótt, þetta var ekki
eitthvað sem ég hafði gengið
með í maganum í einhvern
tíma.“
– Og hver verða brýnustu
verkefnin hjá Vesturferðum í
vetur? Felst vetrarstarfið ekki
aðallega í bæklingagerð og
kynningu?
„Ég er ennþá að koma mér
inn í starfið og á hverjum degi
gerist eitthvað nýtt. En helsta
verkefnið í vetur verður að
halda við kynningarstarfi í
gegnum þær ferðaskrifstofur
sem við höfum verið í samstarfi við og koma á framfæri
ferðum og hugmyndum sem
menn hafa hér. Svo sinnum
við að sjálfsögðu því sem
verður tilfallandi í vetur.“

Brýnt að auka
þjónustu við
veiðimenn
– Er ekki ennþá brýnasta
verkefni ferðaþjónustunnar að
lengja ferðamannatímabilið?
Það hlýtur ennþá að há mönnum hvað tímabilið er stutt?
„Tímabilið hefur að vísu
verið að lengjast, þó það hafi
gerst hægum skrefum. En á
sumum sviðum ferðaþjónustunnar hefur þetta gengið hraðar fyrir sig en á öðrum. Til að
mynda hefur sjóstangveiðin,
sem nú er boðið upp á í Súðavík, á Táknafirði, Bíldudal,
Suðureyri og Flateyri, dregið
ferðamenn inn á svæðið í apríl
og alveg fram í september.“
– Hefur þessi broddur í
ferðaþjónustunni ekki verið
enn beittari en menn þorðu að
vona í upphafi?
„Jú, það var farið af stað
með þetta í hitteðfyrra og aftur
í fyrra, og strax næsta sumar
má gera ráð fyrir því að á
svæðinu verði á bilinu 2.0002.500 ferðamenn, bara í sambandi við þetta. Það er vissulega mikill fjöldi, en þetta er
mjög sérstök ferðamennska
sem er rekin á mjög lágum
verðum og þjónusta við þetta
fólk hefur kannski ekki verið
eins mikil og menn vonuðust
til, en vonandi fer það að
breytast eftir því sem hlutirnir
komast í fastari skorður.“

Vantar peninga
– Í þessum geira sem þú ert
nú kominn í er til siðs að flokka
ferðamenn eins og kindur, eftir því hversu lengi þeir gista,
hversu miklu þeir eyða og þar
fram eftir götunum. Hvernig
eru þessir sjóstangveiðimenn,
eru þeir að stoppa lengi?
„Þessi sjóstangveiði er þekkt
í ferðamennsku annars staðar
í heiminum og þar er reynslan
sú að þessir ferðamenn eru að
dvelja lengur en meðalferðamaðurinn, og sú hefur einnig
verið raunin hér fyrir vestan.
Þeir dvelja á Íslandi í heila
viku yfirleitt og eru meginhluta þess tíma hér á svæðinu.
En gallinn er eins og áður segir
að við höfum ekki náð að selja
þeim mikið meira en lágmarksþjónustu, en vonandi breytist
það.“
– Hafa verið einhverjar

hugmyndir um að selja einhvers konar heildarpakka, þar
sem menn eyða til að mynda
tveimur dögum í sjóstangveiði, tveimur dögum í friðlandinu og svo framvegis?
„Þetta er í rauninni alveg
óplægður akur og við höfum
mjög góða aðstöðu til að bjóða
upp á slíka pakka. Eins og
margt annað er hægt að athuga
að bjóða mönnum upp á eitthvað meira en bara sjóstöng,
bara gönguferð í friðlandinu
eða bara fuglaskoðun. Það er
úr mörgu að moða, en það
sem hefur háð þessum iðnaði
er peningaleysi. Það er stóra
vandamálið í ferðaþjónustu á
Vestfjörðum að hér eru margir
aðilar í ferðaþjónustu en örfáir
sem geta kallast stórir og fáir
sem hafa mikil peningaráð.
Markaðssetning í þessari atvinnugrein er gífurlega kostnaðarsöm og það getur liðið
langur tími þar til hún skilar
sér í auknum viðskiptum.“

Áhugamaður
um friðlandið
– Hafa menn verið að velta
fyrir sér nýjum vaxtabroddum
í ferðaþjónustu, eins og sjóstangveiðin hefur verið síðustu tvö ár og Hornstrandaferðirnar voru á sínum tíma?
„Við erum ennþá að vinna í
að blanda sjóstönginni betur
inn í ferðaþjónstuna, og fuglaskoðun er eitthvað sem menn
hafa verið að skoða hér á undanförnum árum. Í byrjun september voru haldin námskeið
fyrir ferðaþjóna í tengslum við
það. Hingað kom fyrrverandi
ferðamálafulltrúi Falklandseyja til að segja frá því hvernig
hlutirnir eru gerðir þar, en
fuglaskoðun hefur alltaf verið
stór hluti af ferðaþjónustu eyjanna. Ég held að einhvers
konar samblanda af sjóstangveiði, gönguferðum í friðlandinu og fuglaskoðun ásamt
ýmsum náttúrutengdum ferðum verði okkar stóru verkefni.
Þetta eru þau atriði þar sem
svæðið skarar frammúr öðrum.
En varðandi friðland Hornstranda, sem ég hef alla tíð
haft mikinn áhuga á, þá hefur
það alltaf verið skoðun mín
að þó við stefnum á að fjölga
ferðamönnum, þá má ekki
ofkeyra svæðið því þeir sem

þar eiga lönd og sumarhús
eiga meginhluta landsins og
geta því sett skorður ef ágangurinn verður of mikill. Ef það
gerist er líka hætta á að svæðið
missi þá sérstöðu sem það
hefur. Nú þegar hafa orðið
breytingar á sumum stöðum
vegna aukinnar ferðamennsku, eins og til dæmis í Hornvík, á Hesteyri, í Aðalvik og
víðar. En ég er fullviss um að
með góðri skipulagningu er
hægt að ná hvoru tveggja,
auka ferðamannastraum en
viðhalda samt sem áður friðsældinni á svæðinu.“
– En ef lengja á ferðamannatímann á þessu svæði, þarf þá
ekki reglugerðarbreytingu til
þar sem umferð er bönnuð
öðrum en landeigendum á
vorin?
„Það er spurning hvort það
sé einhver þörf á því að lengja
tímabilið í þann endann á
þessu svæði. Ástæðan fyrir
því að umferð er bönnuð er
friðun náttúrunnar á veikasta
tíma ársins og er þar átt við
viðkvæmt fuglalíf. Eitt fyrirtæki hér á svæðinu, Borea Adventures, hefur verið að sérhæfa sig í að sigla á svæðið á
vorin á sinni stóru og glæsilegu skútu. Þar hafa þeir gist
um borð í bátnum og eru lýsandi dæmi um það hvernig
hægt er að gera þetta á skemmtilegan hátt.
En við höfum margt annað
upp á að bjóða. Fuglaskoðun
fer til að mynda að mestu leyti
fram á vorin. Þar höfum við
úr miklu að moða víða á Vestfjörðum, ekki bara í friðlandinu. Til að mynda er mikið og
áhugavert fuglalíf á Reykhólasvæðinu, í Gilsfirði, Látrabjargi, að ógleymdum Hornog Hælavíkurbjörgum. Eins í
kringum Heydal í Djúpinu, í
Önundarfirði, á Ströndum og
í Syðridal í Bolungarvík, þetta
eru allt mjög þekkt svæði í
fuglaskoðun.“

Vill þjóðgarð
í stað friðlands
„Til að auka ferðamennsku
á norðursvæði Vestfjarða held
ég að næsta rökrétta skref væri
að gera þjóðgarð úr Hornstrandafriðlandi. Menn verða
að átta sig á því að þjóðgarður
er í dag töluvert annað en áður
þegar þjóðgörðum fylgdi alls-

herjar friðun og eignaupptaka
í mörgum tilfellum. Það er
enginn að tala um slíkt. Ég
bendi í þessu samhengi á
Vatnajökulsþjóðgarð þar sem
líklega verður búskapur innan
þjóðgarðsins.“
– En hvað er unnið með því
að gera þjóðgarð?
„Það sem mestu máli skiptir
er þessi stimpill sem svæðið
myndi þá fá og það yrði á
allan hátt miklu auðveldara
að markaðssetja svæðið. Nýlega var frétt um það hversu
mikið ferðamannastraumur
hafði aukist yst á Snæfellsnesi
eftir að þar var stofnaður
þjóðgarður. Það er þjóðgarður
sem ekki hefur valdið nokkrum deilum að því er ég best
veit og hefur ekki raskað lífi
þeirra sem þar eiga hús og
jarðir.
Það er misskilningur að það
myndi þrengja eitthvað að
land- og sumarhúsaeigendum
ef það yrði gerður þjóðgarður
á Hornströndum. Sumar reglur friðlandsins eru jafnvel
strangari en þær sem gilda í
þjóðgörðum landsins.“

Tröllasögur
um friðun
– Nú hafa verið viðraðar
hugmyndir um stækkun friðlandsins í suður og vægt til
orða tekið má segja að margir
landeigendur séu ósáttir við
þær hugmyndir. Heldurðu að
ferðaþjónustan myndi njóta
góðs af slíkri stækkun?
„Burt séð frá allri ferðaþjónustu, þá held ég að það væri
áhugaverður kostur fyrir landeigendur á þessu svæði, og
fyrir svæðið í heild, að stækka
friðlandið. Það eru ekki það
miklar takmarkanir á nýtingu
sem í friðuninni felst, að öðru
leyti en því að menn þurfa að
hafa í huga hvernig umhverfið
er og hefur verið. En ef friðlandið yrði stækkað yrði auðveldara fyrir menn að halda
umferðinni frá sér, yrði hún
of mikil.
Það hafa verið svo miklar
tröllasögur í gangi um það
hvað felst í þessari friðun. Í
sumar heyrði ég til að mynda
í Reykjarfirði að bændur í
Furufirði mættu ekki einu sinni
slá grasið í kringum húsin sín,
sem er náttúrlega hinn mesti
misskilningur.

Ég held í rauninni að ef við
ætlum að vera framsýn ættum
við að hugleiða það af alvöru
að gera allt þetta svæði að
þjóðgarði, alveg frá Ófeigsfirði á Ströndum og Kaldalóni
í Djúpi, og norður eftir. Það
yrði rós í hnappagat allra okkar sem búum hérna, ekki bara
fyrir þá sem vinna í ferðaþjónustu.“

Lágt hlutfall útlendinga koma vestur
– Hefur ekki verið vandamál hversu lítill hluti þeirra
erlendu ferðamanna sem koma
til Íslands halda áfram til Vestfjarða? Er eitthvað sem við
getum gert til að auka það
hlutfall?
„Það er bara markaðssetning og aftur markaðssetning.
Og þar komum við aftur að
peningaleysinu. Í fyrra liðum
við mjög fyrir þessar stórframkvæmdir á Austurlandi, en
það fór þangað gífurlegur
fjöldi Íslendinga til að skoða
og sleppti því að koma vestur.
En hlutfall þeirra erlendu
ferðamanna sem koma vestur
er vissulega mjög lágt. Við
því er í rauninni lítið annað að
gera en að vinna markvisst í
kynningu og passa upp á að
þeir sem eru að bjóða upp á
þjónustu við ferðamenn standi
sína plikt eins og þeir hafa
gert hingað til.“
– En ferðamálafulltrúar ríkisins, hafa þeir verið að standa
sig í því að benda á Vestfirði?
„Okkur hefur alltaf fundist
við vera utangarðs þar. En það
er spurning hvernig ætti að
meta kynningarmagnið, við
erum náttúrlega frekar fá
þannig að ef miðað yrði við
höfðatölu getur verið að við
fáum eðlilega mikla kynningu, ég veit það ekki.“

Spilað framhjá
landsbyggðinni
– Eitt hefur væntanlega
verið þér hugarangur síðustu
árin, bæði í þessu nýja starfi
og því gamla, en það er gengi
íslensku krónunnar. Hátt
gengi hennar hefur væntanlega valdið miklum vandræðum?
„Hátt gengi hefur skaðað
allar útflutningsgreinar, það
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„Vissulega finnst mér að stjórnvöld hafi spilað framhjá landsbyggðinni með efnahagsstjórninni og í raun lagt heljarskatt á útflutningsfyrirtæki, sem hlutfallslega spila miklu stærri
rullu á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Það má segja að allt frá Akranesi, norður
eftir og allt að norðausturlandi, hefur verið eignaupptaka vegna gengisskráningar. Og mér
finnst við ekki hafa fengið að njóta þess í nægilega ríkum mæli í útgjöldum ríkisins.“

á landsórninni
er alveg á hreinu. Sjávarútvegurinn er nær eingöngu í útflutningi svo hann hefur farið
illa út úr þessu, ferðaþjónustan
að miklu leyti líka, en ekki
öllu leyti. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa víða tekið upp þann
sið að verðleggja sig í íslenskum krónum til að reyna að
tryggja sig gagnvart þessum
gengissveiflum. En ferðamanninum finnst það náttúrlega furðulegt að auglýst verð
í dollurum breytist frá degi til
dags, þannig að vissulega er
þetta til trafala.
Mörg fyrirtæki hafa einnig
náð að jafna gengissveiflurnar
út að einhverju leyti með því
að skulda í erlendri mynt.
Í sjávarútvegi er staða fyrirtækja gagnvart íslensku
krónunni mjög mismunandi.
Í Miðfelli til að mynda höfðu
hreyfingar í gengi um það bil
30% áhrif, þ.e.a.s. ef krónan
styrktist um 1%, minnkuðu
tekjur okkar um 0,3%. Þetta
var vegna þess að hráefni var
keypt í erlendri mynt. En hjá
þeim fyrirtækjum sem veiða
sjálf allt sitt hráefni hafa gengisbreytingar miklu meiri áhrif
á tekjur.
Vissulega finnst mér að
stjórnvöld hafi spilað framhjá
landsbyggðinni með efnahagsstjórninni og í raun lagt
heljarskatt á útflutningsfyrirtæki, sem hlutfallslega spila
miklu stærri rullu á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Það má segja að allt
frá Akranesi, norður eftir og
allt að norðausturlandi, hefur
verið eignaupptaka vegna
gengisskráningar. Og mér
finnst við ekki hafa fengið að
njóta þess í nægilega ríkum
mæli í útgjöldum ríkisins.
Ég er náttúrlega enginn sérfræðingur í efnahagsmálum,
en mér finnst skrítið að Seðlabankinn skuli beita stýrivöxtum svona ótæpilega meðan
stærsti hluti skulda þjóðarinnar er í erlendri mynd. Þau lán
sem fyrirtæki og fasteignakaupendur taka snerta ekkert
þessa stýrivexti, þannig að það
eina sem þeir stýra eru vextir
á vanskilagjöldum og slíku.
Árangur af vaxtastefnunni er
því afskaplega lítill, en vegna
hennar hefur erlendum aðilum
einhvern veginn tekist að ná
sér í þennan vaxtamun sem
hefur valdið því að gengi

krónunnar hefur styrkst. Ég
tel að um leið og Seðlabankinn
fór yfir 6-8% stýrivexti, þá
hafi hann verið kominn á
ranga braut. Við sjáum að í
kringum okkur, í öllum hinum
siðmenntaða heimi, eru þessir
vextir á bilinu 0-6%.“

Ekki jafnt
gefið milli landa
– Nú varst þú lengi í rækjuvinnslu. Hvernig kom það til
að þú fórst í þann bransa?
„Ég byrjaði í þessu 1999,
þegar Miðfell var stofnað af
Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru,
Básafelli og Þormóði – ramma,
sem keyptu rækjuvinnsluna út
úr Básafelli. Til að byrja með
átti ég engan hlut í fyrirtækinu,
en það æxlaðist þannig að
Básafell keypti hlut Þormóðs
– ramma og átti hann í einhvern tíma. Síðan kom í ljós
að Básafell vildi losna út úr
þessu og loka fyrirtækinu,
þannig að ég, og sérstaklega
Guðni Geir Jóhannesson,
keyptum hlut þeirra. Tæpu ári
seinna keypti ég síðan hlut
Guðna í félaginu og átti þá
ríflega 60% í fyrirtækinu.“
– Var reksturinn ekki frekar
strembinn alla tíð? Var ekki
erfitt að vera öðrum háður
með hráefni?
„Ég veit það nú ekki. Fyrstu
árin vorum við að kaupa bæði
íslenskt og erlent hráefni, en
veiðin við Ísland var þá strax
farin að minnka og í talsvert
langan tíma hafa veiðarnar
varla náð að standa undir
nema 1-2 verksmiðjum. En
það var og er rekstrargrundvöllur fyrir rækjuverksmiðjum á Íslandi, þó að það þurfi
að kaupa hráefni á alþjóðamarkaði. Við höfum ákveðið
forskot hérna, við höfum mjög
gott vatn, góðar verksmiðjur,
fólk með þekkingu á iðngreininni og markaðurinn á Bretlandi hefur hingað til borið
mikla virðingu fyrir rækju frá
Íslandi.
En staðan á þessum alþjóðlega hráefnismarkaði er mjög
sérstök. Íslendingar og Norðmenn mega kaupa og selja
hráefni sín á milli. Færeyingar
mega kaupa af eigin skipum
og selja tollfrjálst inn á Evrópumarkað, en það máttum
við ekki. Rækja af kanadískum skipum var tollskyld, en
Kanadamenn þurftu að vísu
líka að borga toll af henni svo
það var nokkuð jafnt gefið
með það. En Grænlendingar,
sem hafa til langs tíma verið
einna stærstu hráefnisframleiðendurnir, gátu ekki selt
okkur rækju nema við borguðum toll af henni. Aftur á
móti gátu þeirra eigin verksmiðjur keypt tollfrjálst af
grænlenskum skipum og selt
tollfrjálst inn á Evrópumark-

að, þannig að við vorum engan
veginn samkeppnishæfir um
það hráefni.
Svo spilar líka inn í að í
Noregi og Kanada eru rækjuverksmiðjur á svæðum með
litla eða enga þenslu, eins og
á Vestfjörðum, og stjórnvöld
í þessum löndum hafa freistast
til að niðurgreiða reksturinn
með ýmsum hætti. Styrkir til
sjávarútvegsins hafa ekki viðgengist í langan tíma á Íslandi,
svo við stöndum ekki jafnfætis norskum og kanadískum
verksmiðjum að því leyti.“

Munar um
þennan vinnustað
„Vissulega var reksturinn
því frekar snúinn allan tímann,
en í seinni tíð vorum við
komnir með verksmiðju sem
sennilega var sú hagkvæmasta
í greininni. Alveg fram á það
síðasta vorum við með meiri
afurðasölu en aðrir, en því
miður þá dugði það ekki til.
Sumar verksmiðjur höfðu
sterka bakhjarla sem bökkuðu
þær upp í gegnum mesta öldudalinn. En ég get ekki kvartað,
flestir þeir sem komu að fyrirtækinu voru mjög jákvæðir
og heilir í sínum viðskiptum,
þannig að ég get ekki sagt að
einn eða neinn hafi farið illa
með okkur.“
– Það hlýtur að vera leiðinlegt fyrir þig persónulega að
sjá eina fullkomnustu rækjuverksmiðju landsins standa
tóma?
„Já, það tekur alltaf á þegar
svona er. En nú eru uppi fréttir
um að hún fari í gang aftur, en
ég veit að vísu ekki hvernig
þau mál standa. En þarna er
sennilega afkastamesta verksmiðjan á tímaeiningu sem
finnst hér á landi og að sjálfsögðu vona ég að hún fari
aftur í gang sem fyrst. Á stað
eins og Ísafirði munar um 3040 manna vinnustað eins og
þennan, svo við tölum ekki
um allt sem leiðir af. Það fylgir
þessu talsvert mikil velta fyrir
bæinn og höfnina, en við vorum að flytja inn hráefni á bilinu 5 til 7 þúsund tonn á ári og
fluttum út afurðir sem námu
um 100 gámum yfir árið, að
meðaltali 2 gámar í viku.
Starfsemi sem þessi hefur
gífurleg margfeldisáhrif í
bænum, svo auðvitað vona ég
að verksmiðjan komist í gang
aftur.“

Fylgist af áhuga
með fréttum
– En nú eru komin ákveðin
vatnaskil hjá þér og þú ert
ekkert á leiðinni aftur í rækjubransann, þó þú kannski fylgist með fréttum af honum? Þú
ert bara sáttur við nýja stólinn?

„Jú, ég er það og ætla ekkert
að skipta mér af rækjuvinnslu

þó ég fylgist kannski með af
áhuga. En ég er ánægður á

nýjum vettvangi og horfi bara
með bjartsýni fram á veginn.“
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Nýr bátur í stað Bjargar Hauks

Stjórnsýslusviðun fækkað úr fjórum í þrjú

Kristján Andri Guðjónsson, útgerðarmaður á Ísafirði hefur fest
kaup á bátnum Blika EA-12. Báturinn kemur í stað Bjargar Hauks
ÍS sem fórst í mynni Ísafjarðardjúps í vetur. „Hann kemur í
staðinn fyrir bátinn sem fórst í vetur. Ég mun gera hann út frá
Drangsnesi fram að áramótun en kem svo með hann til Ísafjarðar
eftir það.“ Bliki EA-12 er línu- og handfærabátur sem var
smíðaður í Hafnarfirði árið 2000. Kaupverð fæst ekki uppgefið.

Sérstök stjórnsýslunefnd hefur lagt fram tillögur um nýtt skipurit fyrir Ísafjarðarbæ og lýsingu á
breyttu stjórnfyrirkomulagi. Meginbreytingarnar eru fólgnar í fækkun sviða úr fjórum í þrjú. Sviðin
verða stjórnsýslusvið, skóla- og fjölskyldusvið og framkvæmdasvið. Gert er ráð fyrir ráðningu
upplýsingafulltrúa og eflingu Eignasjóðs með stjórnun á umsjónarmönnum íþróttamannvirkja. Einnig
er tillaga um að ráða mannauðsstjóra og sérstakan umhverfisfulltrúa. Stjórnsýslunefndin gerir ráð
fyrir því að færa umsjón atvinnumála frá stjórnsýslusviði undir framkvæmdasvið. Tillögurnar fengu
umfjöllun á fundi bæjarstjórnar í júní og síðari umræða mun fara fram 4. október í bæjarstjórn.

Slátrað úr fiskeldi
framtíðarinnar

Rúmlega tvö hundruð
kílóum af þorski var slátrað
úr sjálfbæru eldi í Lóninu á
Suðureyri fyrir stuttu. Hugmyndasmiðurinn og frumkvöðullinn að þessu starfi,
Jens Daníel Holm, segir
eldið vera áhugamál hjá sér
sem hann byrjaði á árið
1995. „Þetta er tilraun til að
sjá hvort fiskurinn myndi
fjölga sér og hrygna í sjálfbæru eldi. Hann er í náttúrulegu umhverfi í lóni þar sem
ræsið fer undir veginn og
því eru reglulega fersk skipti
á sjó. Svo ég viti til er þetta
eina eldið af þessu tagi á
Íslandi en fiskurinn gengur
laus þar allt árið og bara
gefið af og til. Þetta er fiskeldi framtíðarinnar.“ Síðast
var slátrað úr eldinu árið
1998 og telur Jens að þeir
fiskar sem slátrað var á
föstudag hafi verið úr hrygningu árin 2002 og -3. „Við
slátruðum 73 stykkjum og
meðalþyngdin var 3 kg.“
Jens segir eldið hafa
vakið mikla athygli ferðamanna en fiskarnir eru afar
gæfir og komi þegar hann
kallar á þá þegar hann ætlar

Ekki er búið að taka ákvörðun um hvort sjúkraflugvél verði staðsett á Ísafirði í vetur.

Jens Daníel Holm byrjaði með fiskeldi í Lóninu á
Suðureyri fyrir tólf árum. Mynd: Jón Víðir Njálsson.
að gefa honum. Þá bjóði eldi að byrja í bransanum en fá
af þessu tagi upp á marga ekki kvóta nema vera fæddmöguleika. „Í því fiskveiði- ir með þorskinn í kjaftinum
stjórnunarkerfi sem við lifum væri þetta góð lausn, þetta
gæti þetta verið möguleiki fyr- er möguleiki fyrir nýja
ir unga frumkvöðla, ef hægt kynslóð sjómanna.“
Verkefnið er unnið í samværi að opna fyrir svona dæmi
alls staðar á landinu sem svona ráði við sjávarútvegsráðuaðstæður. Fyrir stráka sem eru neytið og Fiskistofu.

Verður sjúkraflugvél á Ísafirði í vetur?

Mikil óvissa ríkir nú um
hvort sjúkraflugvél verði staðsett á Ísafirði í vetur. Hjá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu fengust þær upplýsingar að ekki væri búið að
taka neina ákvörðun um málið. „Málið er í athugun hjá
ráðuneytinu og verður ákvörðun tekin í næstu viku.“ Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-

fjarðarbæjar, segir að aðeins
þurfi eitt tilvik til að réttlæta
staðsetningu sjúkraflugvélar
á Ísafirði.
„Ég hef ekki fengið upplýsingar sem breyta þeim forsendum mínum að öruggast
sé að hafa sjúkraflugvél staðsetta hér. Ég veit að við erum
með mjög gott sjúkrahús og
að sjúkraflug er ekki algengt

héðan. En það þarf bara eitt
tilfelli til að réttlæta staðsetningu sjúkraflugvélar. Auk
þess getur sama vél nýst til
ferða milli sunnan- og norðanverðra Vestfjarða þegar heiðar
lokast. Það ástand varir þar til
búið verður að bora göng á
milli og leggja betri vegi,“
sagði Halldór Halldórsson.
– gunnaratli@bb.is

Geðsjúkir, stöndum upp fyrir okkur sjálf!
Ég vil hrósa þessu góða
samfélagi hérna fyrir vestan
sem hefur tekið svo vel á móti
mér og öðrum geðsjúkum einstaklingum. Það er alltaf
ánægjulegt að vera heilsað út
á götu sama hversu slæmt
ástandið er á mér. Þetta er
samfélag sem fer sí batnandi.
Þegar ég kom til Ísafjarðar
fyrir 2 árum síðan var ekki
mikið um að vera fyrir geðsjúka hérna, en margt hefur
gerst síðan.
Ég er t.d. notandi Vesturafls. Vesturafl er starfsemi fyrir fólk sem býr við skert lífsgæði vegna aðstæðna eða
sjúkdóma. Núna er opið alla
virka daga fyrir fólk sem vill
komast út úr einangrun, en
athugið það verður að vilja
það sjálft, því ekki er hægt að
neyða hjálpinni til fólks, það
verður að taka sjálft ákvörðun
um að bæta líf sitt og batna.
En ég get sagt ykkur að ótrúlegir hlutir eru að gerast þarna.
Einangrað fólk er að koma út
og eru í samskiptum við annað
fólk. Þetta má kalla dulda fötlun þegar einstaklingurinn nær

ekki að vera í samskiptum við
aðra eða tekið þátt í samfélaginu á eðlilegan þátt. En hægt
er að gera betur og bæta lífsgæðin. Þetta kemur ekki á
einni nóttu en það kemur ef
þú ætlar þér.
Ég hef t.d. náð miklum árangri, hef tekið þátt í að byggja
þessa starfsemi upp og er
þátttakandi í að bæta samfélagið ásamt mörgu öðru stórkostlegu fólki. Það var sko
sannarlega þörf á Vesturafli
því það kemur margt fólk til
okkar daglega. Og í rauninni
er þörf fyrir aðra starfsmannastöðu því það er nóg að gera.
Harpa Guðmundsdóttir iðjuþjálfi er nú komin til starfa í
sína 50% stöðu og Sigríður
Magnúsdóttir dekkar hin 50
prósentin. Við erum enn að
móta starfið og meta stöðuna,
hvernig þetta verður. Þær fá
margar hringinar á dag, því
það er margt fólk sem þjáist
heima. Hjá okkur í Vesturafli
er mikið hlegið enda margir
þar með þunglyndi en reynslan hefur sýnt að þeir hlæja
mest;) Við í Vesturafli viljum

Svava Ingþórsdóttir.
þakka öllum sem hafa lagt
hönd á plógin til að byrja starfsemina, þetta hefur verið mitt
hugðarefni og mín ósk að geðfatlaðir hafi það betur og að
við fáum líka tækifæri til að
njóta lífsins.
Einnig hefur verið komið á
fót búsetuúrræði þar sem er
starfsmaður á daginn. Og það
er fínt að geta leitað til einhvers þegar maður líður illa.
Það er mjög öflugt liðveislukerfi hér og við, sem fengum
að njóta þess úrræðis, þiggjum
flest öll liðveislu. Þar er fylgst
vel með okkur og aðstoðað
okkur þegar þess þarf. Þetta

er allt mjög gott en það þarf
einhvern til að vera til staðar á
kvöldin, það er mest þá sem
einmanna sálir þurfa aðstoðina. Þegar öll starfsemi er lokuð og allt harðlæst. Við þurfum öll net í kringum okkur
sem styður okkur og hjálpar.
Það sem mætti fara betur er
betra samstarf við heilsugæsluna. Ég mundi vilja sjá lækna
og hjúkrunarfólk koma á ráðstefnur eins og Hugarafl var
með í vor, hún var vel auglýst.
Við söknuðum þess að sjá ekki
lækna. Læknar og hjúkrunarfólk þurfa að læra að hlusta á
okkur sem erum geðsjúk til
að mæta þörfum okkar. Við
viljum samstarf en ekki mótspyrnu.
Við erum líka fólk með mismunandi þarfir og skoðanir.
Geðsjúkdómar hafa ekkert
með greind að gera. Það er
mín ósk að fleiri geðfatlaðir
standi upp fyrir sjálfum sér
og verði sýnilegri hér á Vestfjörðum svo að samfélagið nái
að endurhæfast og þroskast
gegn fordómum í okkar garð.
Þó hefur þetta lagast en við

eigum langt í land miðað við
nágrannaþjóðirnar. Við þurfum sárlega góðan geðlækni
hingað og fleiri sálfræðinga
því mörgum líður mjög illa
og þurfa aðstoð. Bætur öryrka
lækkuðu núna í haust og er
það ekki á bætandi. Það er
ekki verið að hjálpa þeim sem
minnst mega sín heldur láta
þeim líða enn verr.
Þegar allt fer á verri veg hjá
okkur og við fáum okkar köst
leitum við oft til lækna eins
og aðrir sem fá magapest.
Þegar við fáum ekki góðar
móttökur þar eins og hefur
svo oft gerst í mínu tilfelli þá
þá er eins og maður sé fyrir í
samfélaginu og ekki velkomin. Læknar og hjúkrunarfólk
bendir á hvort annað og veit
ekkert hvað á að gera. Stundum er ekkert gert fyrr en maður er búin að gera tilraun til
sjálfsvígs. Því maður er skilinn einn eftir með sínar upplifanir og líðan. Maður fær á
tilfinninguna að maður eigi
ekki rétt á læknisþjónustu eins
og aðrir borgarar. Heyrt hef
ég raddir eins og að sjúkra-

húsið sé ekki gert fyrir geðsjúka en ég geri ráð fyrir að í
langflestum tilfellum þurfi að
hlúa að fólki með geðraskanir.
Það er eins og ég mundi segja
að sjúkrahúsið sé ekki gert
fyrir krabbameinssjúklinga.
Ég veit að hjúkrunarfólk á
legudeildinni er almennt mjög
gott og reynir að skilja mann
eftir bestu getu en á hinn boginn mættu læknarnir standa
sig betur.
Vinur minn lýsti líðan sinni
svo vel, mér finnst það eiga
við mig líka: „Lífið er eins og
póker. Sumir eiga hús eða
lengjur og geta farið í skóla,
góða vinnu og hafa endalaust
af tækifærum í lífinu. Eru með
góð spil á hendi en við erum
kannski bara með eitt spil á
hendi, en það er aðalspilið!
Veistu hvaða spil það er? Það
er Jókerinn… tilheyrir ekki
einu sinni búnkanum en er
samt alltaf þarna.“
Svava Ingþórsdóttir. Höfundur greindist með geðklofa á
tvítugsaldri og hefur verið að
berjast fyrir réttindum geðsjúkra
þegar hún hafði heilsu til.

FIMMTUDAGUR 4. OKTÓBER 2007

13

Melrakkasetur Íslands stofnað

Subway leitar enn að húsnæði

Eins og greint hefur verið frá hefur alþjóðlega skyndibitakeðjan Subway haft hug á því
í nokkurn tíma að opna á Ísafirði. Er Subway ekki eini skyndibitastaðurinn sem hefur
áhuga á að opna á Ísafirði, en Hjörtur Aðalsteinsson, annar eigenda skyndibitakeðjunnar Quiznos, hefur hug á því að opna útibú frá keðjunni á Ísafirði. Skúli Gunnar
Sigfússon, eigandi Subway á Íslandi, segir málin skýrast betur á næstu vikum. „Við
höfum enn hug á að opna sem fyrst á Ísafirði um leið og húsnæðismál skýrast. Ekkert
er hins vegar ákveðið í þeim efnum ennþá. Það skýrist vonandi næstu vikurnar.“

Melrakkasetur Íslands var stofnað 15. september s.l. í félagsheimilinu í
Súðavík. Á stofnfundinum var safnað 1.870.000 krónum í hlutafé og eru
hluthafar 39 talsins. Á fundinum voru flutt tvö erindi, Ester Rut Unnsteinsdóttir hélt fyrirlestur um sögu, atferli og líf refa á Íslandi og Jón Jónsson, nýráðinn menningarfulltrúi Vestfjarða, hélt erindi um sýn sína á hvaða tækifæri
gefast með uppsetningu safns og hvaða áhrif það getur haft á samfélög eins
og Súðavík að fá slíkt safn, samanber uppsetningu galdraseturs á Ströndum.

Þrír sóttu um verkefnastjórn
átaksverkefnis í atvinnusköpun
Þrjár umsóknir hafa borist
atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar vegna verkefnastjórnar
átaksverkefnis í atvinnusköpun sem nú er verið að hrinda
af stað á norðanverðum Vestfjörðum. Umsækjendur eru
Shiran Þórisson viðskiptafræðingur í samstarfi við Guðmund Kjartansson lögg. esk.
og Björn Jóhannesson hrl.
fyrir hönd óstofnaðs ráðgjafafyrirtækis. Ingi Þór Ágústsson
hjúkrunarfræðingur og nemi í
MPA námi í stjórnsýslu í

samstarfi við ráðgjafafyrirtækið Capacent. Ólafur Arnar
Ingólfsson og Steinþór Bragason í samstarfi við Einar Ársæl
Hrafnsson og Sigmund R.
Guðnason. Menntun og reynsla þeirra er á sviði viðskipta, sjávarútvegs-, umhverfis- og
tæknimála. Stofnað yrði einkahlutafélag um reksturinn.
Í bókun atvinnumálanefndar kemur fram að nefndin
fagnar umsóknunum en í
öllum tilfellum er reiknað með
stofnun eða staðsetningu ráð-

gjafafyrirtækis í Ísafjarðarbæ.
Atvinnumálanefnd mun taka
viðtöl við alla umsækjendur
áður en ákvörðun um ráðningu verður tekin. Starfið var
auglýst valkvætt þar sem til
greina kom bæði að ráða einstakling beint til starfa eða fá
ráðgjafafyrirtæki til að annast
verkefnisstjórnina gegn því að
slíkt ráðgjafafyrirtæki verði
staðsett og/eða stofnað í Ísafjarðarbæ.
Markmið verkefnisins er að
skapa 50 ný störf á tveimur

árum. Það var atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar sem
lagði til á fundi sínum í júní
að átakinu yrði hrint úr vör til
að skapa störf bæði í framleiðslu og þjónustu og ekki
síst að lögð yrði áhersla á þjónustu út af svæðinu. Á fundi
nefndarinnar voru einnig
lagðar fram umsagnir Verkalýðsfélags Vestfirðinga, Vaxtarsamnings Vestfjarða og Háskólaseturs Vestfjarða um
hvernig þessir aðilar geta
komið að átakinu.

Fornleifarannsókn fer
fram við varnargarðinn
Fornleifadeild Náttúrustofu
Vestfjarða mun rannsaka
framkvæmdasvæðið við væntanlegan varnargarð í Traðarhyrnu í haust og munu framkvæmdir því ekki tefjast frekar en orðið er. Frá þessu er
greint á vefsíðu Bolungarvíkur í kjölfar frétta af því að
Skipulagsstofnun hafi sagt í
áliti sínu að snjóflóðavarnarmannvirki fyrir ofan byggðina
í Bolungarvík muni spilla
ásýnd svæðisins til langframa
og raska fornleifum. Einnig
kemur fram í álitinu að öryggi
íbúanna verði hins vegar betur
tryggt.
Náttúrustofa Vestfjarða
sendi Skipulagsstofnun matsskýrslu um snjóflóðavarnir í

Bolungarvík.
Bolungarvík fyrir rúmum stofnun leggur áherslu á að
mánuði með ósk um mat á fornleifarannsóknum á svæðumhverfisáhrifum. Skipulags- inu verði að fullu lokið áður

en snjóflóðavarnargarður verður reistur
Varnargarðurinn í Bolungarvík á að vera um 18-22 metra
hár og 700 metra langur þvergarður, staðsettur þar sem Dísarland er nú. Auk þess verða
8 keilur ofar í fjallinu. Áætlað
er að í varnarvirkin fari um
400 þúsund rúmmetrar af fyllingarefni sem reiknað er með
að fáist innan framkvæmdasvæðisins. Áætlaður heildarkostnaður við byggingu varnarvirkjanna er 750 milljón
krónur en endanlegur kostnaður ræðst þó af þeim tilboðum sem berast í verkið. Gert
er ráð fyrir að bygging varnanna taki um 2-3 ár.
– thelma@bb.is

Deilt um fiskfarm sem hvarf
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt Fiskmarkað Suðurnesja til þess að greiða útgerðinni Ikan hf. skaðabætur
fyrir fiskfarm sem hvarf. Þá
var vöruflutningsbílstjóri og
Fiskvinnslan Kambur, sem
stefnt hafði til vara, sýknuð.
Deilt var um fiskfarm sem
landað var í Bolungarvík í júlí
og fluttur var í hús Fiskmarkaðs Suðurnesja en ekki tókst
að upplýsa hvað um farminn
varð. Sök var lögð á Fiskmarkaðinn fyrir að geta ekki
gert grein fyrir afdrifum
farmsins og hann dæmdur til
að greiða stefnanda skaðabætur. Samkvæmt skilningi aðalstefnda hafði stefnandi ákveðið að selja fiskinn beinni sölu

til Kambs. Verður að leggja
til grundvallar að aðalstefndi
hafi á grundvelli þessa skilnings tekið fiskinn í hús til varðveislu og ætlað að afhenda
hann flutningsmanni, sem
annaðist fiskflutninga fyrir
Kamb.
Starfsmenn Fiskmarkaðs
Suðurnesja skýrðu frá því fyrir
dómi að þeir hafi afhent fiskinn til vöruflutningsbílstjórans ásamt öðrum fiski sem
þeir fluttu til Fiskvinnslunnar
Kambs þennan dag. Engra
annarra gagna nýtur við um
að fiskurinn hafi í raun verið
afhentur til flutnings með
þessum hætti. Vitni sem annaðist slægingu fyrir Kamb
undir merkjum Fiskmarkaðar

Flateyrar, ber eindregið að
þessi afli hafi aldrei komið
þangað til slægingar og af
hálfu þrautavarastefnda er eindregið staðhæft að til hans hafi
hann aldrei borist.
Dómnum þótti varhugavert
að telja nægilega sannað með
munnlegum skýrslum starfsmanna aðalstefnda að umræddur afli hafi verið afhentur
þrautavarastefnda til flutnings. Er því óupplýst hvað um
fiskinn varð eftir að hann kom
í húsnæði aðalstefnda.
Aðalstefndi þykir eiga að
bera sönnunarbyrði um það
hvert hann ráðstafaði fiskinum úr sinni vörslu. Þykir hann
verða að bera hallann af því
að hann hefur ekki getað gert

fullnægjandi grein fyrir því
hvað af fiskinum varð enda
hefur ekki tekist að upplýsa
það með öðrum hætti.
Óumdeilanlega varð Ikan
hf. fyrir tjóni vegna þess að
fiskurinn kom ekki fram svo
sannað sé, til þrautavarastefnda, enda hefði stefnandi
þá enn átt þess kost að ráðstafa
honum með öðrum hætti ef
þrautavarastefndi hefði ekki
viljað veita honum viðtöku.
Þótti aðalstefndi hafa sýnt af
sér gáleysi við meðferð fisksins þar sem hann hefur ekki
getað gert fullnægjandi grein
fyrir því hvað hann gerði við
hann. Þykir hann með því hafa
bakað sér skaðabótabyrgð
gagnvart stefnanda.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Snjóflóðavarnir
í Bolungarvík
Mat á umhverfisáhrifum –
álit Skipulagsstofnunar
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt á
mati á umhverfisáhrifum snjóflóðavarna í
Bolungarvík samkvæmt lögum nr. 106/
2000 m.s.b.
Helstu niðurstöður Skipulagsstofnunar
eru að fyrirhugaðar framkvæmdir við varnarmannvirki fyrir ofan byggðina í Bolungarvík muni hafa jákvæð áhrif á öryggi íbúa
m.t.t. snjóflóðahættu miðað við núverandi
aðstæður. Stofnunin telur að helstu neikvæðu áhrif af framkvæmdum við varnarvirki í Bolungarvík verði áhrif á landslag
og sjónræn áhrif auk áhrifa á fornleifar og
uppkaup sex húsa og niðurrif þeirra. Varnarmannvirkin koma til með að breyta
ásýnd svæðisins til langframa. Draga má
úr neikvæðum áhrifum með vandaðri landmótun og uppgræðslu.
Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík.
Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrslu
Bolungarvíkurkaupstaðar má sjá á heimasíðu stofnunarinnar:www.skipulag.is.
Skipulagsstofnun.
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Sumrinu lokið og
vetrarstarfið að hefjast

Nú þegar sumarvertíð ísfirskra fótboltakappa, á öllum
aldri og af báðum kynjum, er
lokið og vetrarstarf félagsins
að fara af stað þótti tilvalið að
ræða við Svavar Þór Guðmundsson, formanns Boltafélags Ísafjarðar. Viðtal þetta
var tekið seint í ágúst þegar
sameinað lið BÍ og Bolungarvíkur atti kappi við Hugin um
laust sæti í 2. deild á næstu
leiktíð, og áður en æfingar
yngri flokka hófust á ný eftir
hlé.

Horft til enn
frekara samstarfs
– Sumarstarf Boltafélagsins
gekk prýðisvel og þótti árangur yngri flokka félagsins sérstaklega góður.
„Sumarið hefur í raun gengið framar öllum vonum. Meistaraflokkur karla, sem við
höldum úti í samstarfi við
Ungmennafélag Bolungarvíkur, er núna að spila um síðasta
lausa sætið í annarri deild og
það er nokkuð langt síðan þeir
komust í þá stöðu. Það gekk
að vísu ekki alveg eins vel hjá
meistaraflokki kvenna, en
þetta er bara annað sumarið
síðan honum var komið á fót
og það má líta á það þannig að
það sé afrek út af fyrir sig að
halda úti meistaraflokki kvenna.
Það hefur verið svolítið erfitt
og við höfum átt í erfiðleikum
með mannskap en við lítum
björtum augum til framtíðar
enda þurfa yngri iðkendur að
hafa einhvern endapunkt á fótboltaferlinum og eitthvað til
að keppa að.
Almennt má segja að við
skiptin úr 3. flokki í 4. flokk
sé komið að ákveðnum vendipunkti hjá knattspyrnumönnum og –konum. Þá þarf að
ákveða sig hvort halda eigi
áfram í fótboltanum af einhverri alvöru eða bara sleppa
þessu, og við höfum verið að
sjá brottfall á þessum tíma,
hjá báðum kynjum. Og við
erum ekki það mörg að við
megum við mikilli blóðtöku,
og þess vegna hafa 3. flokkar
verið veikir fyrir. Þá hefur 2.
flokkur ekki verið til fyrr en
síðasta vetur þegar við fórum
að halda honum úti með Bolvíkingum. Hann æfir á sama
tíma og meistaraflokkur, og
hefur verið að gefa mikið upp
í meistaraflokk.
Samstarfið með Bolvíkingum hefur gengið mjög vel og
gerir okkur kleift að halda úti
kraftmeira starfi. Við erum
farnir að vinna með þeim alveg niður í fjórða og jafnvel
fimmta flokk. Bæði við í
Boltafélaginu og Bolvíkingar

gerum okkur grein fyrir því
að það er ómögulegt að halda
úti kröftugu starfi án þess að
vinna með þeim sem eru í
kringum okkur.
Þetta samstarf hefur skilað
því að við erum að fá stærri
hópa og við erum að fá sterkari
lið. Þetta eykur breiddina alveg hiklaust og býður upp á
ýmis tækifæri sem aukast náttúrlega enn frekar þegar göngin
verða komin. Þá verður auðveldara fyrir okkur að sækja
æfingar hjá þeim og öfugt.
Hér á Ísafirði er íþróttahúsið
fullsetið og við getum ekki
boðið upp á meira en tvær
æfingar á viku yfir vetrartímann, sem er einfaldlega alltof
lítið. Með því að starfa með
UMFB og hafa hluta æfinganna í Bolungarvík getum við
boðið upp á jafnvel tvær æfingar til viðbótar í hverri viku
að því gefnu að bæjaryfirvöld
og yfirmenn íþróttahúsa verði
okkur hliðhollir. Ég hef enga
ástæðu til að ætla annars en
að það gangi vel.
Eins og ég segi þá hefur
samstarfið gengið mjög vel
og við horfum til enn frekara
samstarfs, og ég, prívat og
persónulega, vil sjá samruna í
framtíðinni.“

Mjög góður árangur
yngri flokka
„Hápunktar sumarsins í
starfi yngri flokkanna eru án
efa Króks- og Pæjumótin sem
eru haldin á Sauðárkróki og
Siglufirði í ágúst. Þetta árið
voru krakkarnir að standa sig
framar vonum. Ég man þegar
ég var að byrja að fara með
strákinn minn á Króksmót
fyrir nokkrum árum, vorum
við að tapa leikjum með stæl.
Leikirnir voru að fara 13-0 og
svona, og á móti liðum eins
og Tindastóli sem við berum
okkur oft saman við. Síðan lá
leiðin upp á við, töpin urðu
ekki eins óþyrmileg og þegar
strákurinn minn var á eldra
ári í 6. flokki þá gerðu þeir
jafntefli við Tindastól og unnu
þá svo í 5. flokki.
Í ár vorum við með A- og
B-lið í 6. flokki og A-liðið var
til að mynda að leggja Þór frá
Akureyri sem er með eitt efnilegasta 6. flokks lið á landinu.
Svo töpuðu þeir naumlega fyrir KA í leik um réttinn til að
spila til úrslita, og unnu síðan
leikinn um 3. sætið með fimm
marka mun. B-liðið vann ekki
eins marga leiki, en þeir voru
flestir á yngra ári og voru að
spila við lið eins og FH sem
hefur úr kannski 100 strákum
að velja og er litlu lakara en

A-lið FH. Þá sendum við
blandað B-lið 7. flokks sem
náði 2. sæti í sinni keppni.
Á Pæjumótinu á Siglufirði
voru stelpurnar mjög flottar.
Þar byrjaði 4. flokkurinn að
vísu hægt, en fór svo upp á
við og landaði góðum sigrum
þegar á leið. 5. flokkur stóð
sig frábærlega og var mjög
nálægt því að spila um 3. sæti
á mótinu. Þær voru jafnar Þór
að stigum, en Þórsstelpur
höfðu skorað einu marki
meira, og okkar stelpur enduðu þess vegna í 6. sæti. Hjá
6. flokki var sama sagan og
hjá þeim 4., þær byrjuðu hægt
en tóku sig síðan á og náðu
nokkrum góðum sigrum.
Þetta sýnir það að við erum
farin að geta borið okkur saman við stærri landsbyggðarliðin, sem ég held að við
hefðum ekki getað fyrir nokkrum árum. Við eigum hins
vegar nokkuð í land með að
ná stóru liðunum á höfuðborgarsvæðinu.“

Erfiðleikar í
þjálfaramálum
„Nú er vetrarstarfið að fara
af stað og eitt af því sem við
ætlum að bjóða upp á eru æfingar með 8. flokki. Þar spila
stelpur og strákar á tveimur
efstu árunum í leikskóla. Við
stefnum á að hafa tvær æfingar
í viku, ókeypis fyrir þátttakendur. Þetta er miklu meiri
leikur en hjá hinum flokkunum og æfingarnar miða að því
að þjálfa upp hreyfiþroska.
Þarna eru alls konar leikir, eins
og stórfiskaleikur og annað
sem getur hjálpað til í fótboltanum.
Þjálfaramál eru ekki ennþá
komin á hreint fyrir veturinn,
en þetta hefur verið sama
vandamálið á hverju ári. Málið
er að við missum svo til alla
eftir tvítugt sem annað hvort
hætta að æfa, fara suður í
háskóla eða fara jafnvel annað
til að spila fótbolta. Við höfum
þurft að reiða okkur á unga
krakka sem eru að spila í
meistaraflokki, sem er slæmt
því þeirra dagskrá með meistaraflokki skarast oft á við
yngri flokka starfið og oft eru
leikir á sama tíma á mismunandi stöðum á landinu. Þau
eru að gera sitt besta í þjálfuninni og er það þakkarvert en
þessi skörun er ekki nógu góð.
Þetta er erfitt, en okkur
hefur ekki boðist neitt annað.
Aðalvertíðin er um sumarið
og þá er verið að fara í mót
um helgar. Þetta er tíminn
þegar fólk vill fá að vera í fríi
og það fólk sem við höfum

helst viljað fá, þ.e.a.s. foreldrar sem voru að æfa fótbolta á
sínum yngri árum, hefur ekki
fengist í þetta.
Þess vegna höfum við verið
að reyna að ráða einhvern í
hálfa vinnu sem sæi þá alfarið
um þjálfun yngri flokkanna. Í
vor auglýsti ég á landsvísu
eftir slíkum einstaklingi, og
bauðst til að redda honum íbúð
og hálfri vinnu á móti þessari,
en ég fékk ekki eitt einasta
svar.“

Jöfnunarsjóður
myndi hjálpa mikið
– Nú hefur ferðakostnaður
alltaf verið smærri íþróttafélögum á landsbyggðinni mjög
erfiður. Fyrir nokkru var samþykkt að stofna sjóð sem ætti
að jafna þennan kostnað og
koma til móts við þessi íþróttafélög.
„Það er búið að samþykkja
stofnun hans og skipa nefnd,
sem Jóhann okkar Torfason
er meðal annarra í, og sjóðurinn fer vonandi að taka til
starfa. Ég hef ekki heyrt neitt
um greiðslur úr honum ennþá
en við bíðum og vonum.
Þessi sjóður myndi klárlega

breyta miklu fyrir okkar starf,
því hver leikferð sem við förum í er að kosta um 300 þúsund krónur. Núna er 4. flokkur
karla að fara suður í úrslitakeppni Íslandsmótsins þar
sem þeir spila þrjá leiki á
þremur dögum, og þetta er
ferðakostnaður upp á alls 350
þúsund kall. Þeir hafa nú þegar
farið í þrjár svona ferðir, svo
kostnaðurinn er gríðarlega
mikill. Við höfum því miður
ekki bolmagn til að standa
undir þessum kostnaði, en
reynum að styrkja alla flokka
til þessara ferða með því að
borga fyrir þjálfara og fararstjóra, en meira getum við því
miður ekki gert. Þessi krakkar
hafa verið alveg óskaplega
duglegir við að safna peningum til að niðurgreiða ferðirnar
og það gerir þeim kleift að
komast þetta.
Aðstöðumunur okkar og
liðanna fyrir sunnan er svakalega mikill. Til dæmis í þessari
úrslitakeppni, þá þurfa okkar
strákar að borga þennan pening, en hinum liðunum nægir
að labba á völlinn eða taka
strætó. Jöfnunarsjóðurinn
mun aldrei laga þennan aðstöðumun alveg, en samt sem

áður verður þetta kærkomin
hjálp fyrir okkur. Ef við fáum
10% ferðakostnaðarins til
baka munar það strax miklu.“

Lagt af stað inn í
veturinn
„Núna er sumarstarfinu að
lokið hjá okkur og flestir
flokkar fara í frí í september.
Svo byrjum við aftur að æfa
fljótlega, yngri flokkarnir fara
strax inn í íþróttahús en þeir
eldri æfa á gervigrasinu eitthvað áfram. Um leið og menn
eru farnir inn í hús eru þeir í
rauninni farnir að æfa allt aðra
íþrótt. En inniæfingar á veturna eru sniðugar til að þjálfa
upp tækni, sem síðan nýtist
þegar þú ert kominn út á grasið
á vorin.
Við hefjum okkar vetrarstarf með uppskeruhátíð sem
verður auglýst fljótlega. Að
henni lokinni munum við
leggja af stað inn í veturinn af
fullum krafti því að fótboltinn
er ekki lengur bara sumaríþrótt. Ef við lítum þannig á
drögumst við aftur úr hinum
liðunum á ný.“
– halfdan@bb.is
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Rannsóknir hafnar á rækjustofnum

Ísafjarðarbær þjónustumiðstöð fyrir A-Grænland?
Meirihluti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar segir það vera stefnu sveitarfélagsins að vera þjónustumiðstöð fyrir Austur Grænland. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir málið
enn vera á hugmyndastigi. „Þetta er mest á hugmyndastiginu ennþá. Úlfar Ágústsson hefur
barist fyrir þessum hugmyndum í nokkur ár. Það sem við viljum gera er að vera miðstöð fyrir
flutninga til og frá Grænlandi með hafnaraðstöðu og flugvelli. Þannig teljum við að fjölda
verkefna þurfi að vinna hér á svæðinu sem því tengjast. Atvinnumálanefnd hefur lagt til
ráðningu verkefnisstjóra í þetta verkefni og það er næsta skref að ganga frá slíkri ráðningu.“

Hafrannsóknaskipið Dröfn er lögð af stað í rannsóknarleiðangur til að
kanna rækjustofna á svæðum þar sem ekki hafa verið leyfðar rækjuveiðar
að undanförnu. Á Vestfjörðum verður Ísafjarðardjúp rannsakað sem og
Arnarfjörður. Einnig verða svæði í Öxarfirði, Skjálfanda, Skagafirði og
Húnaflóa rannsökuð. Leiðangurinn er farinn á vegum Hafrannsóknastofnunar. Í Blaðinu segir Unnur Skúladóttir, verkefnastjóri hjá Hafró, að
ekki sé vitað hversu lengi leiðangurinn muni standa yfir.

Fjármagnsöflun fyrir viðskiptaáætlun komin vel á veg
Eignarhaldsfélagið Hvetjandi hf. hefur útvegað fjórðung af heildarkostnaði við
gerð viðskiptaáætlunar um
stofnun almenningshlutafélags til kaupa á aflaheimildum
til Vestfjarða. Eiríkur Finnur
Greipsson, framkvæmdastjóri
Hvetjanda, mætti á fund at-

vinnumálanefndar og greindi
frá gangi mála. Hefur hann
rætt við ýmsa fagaðila og
þannig útvegað fyrrnefnda
upphæð. Hvetjandi tók að sér
fyrr í mánuðinum að finna aðila til þess að vinna viðskiptaáætlun og finna fjármagn til
verksins. Reynist áætlunin

jákvæð verður næsta skref að
halda stofnfund og leita eftir
hlutafé frá almenningi, fyrirtækjum og Byggðastofnun.
Hugmynd um stofnun almenningshlutafélags um kaup
á aflaheimildum kom fyrst
upp eftir að ákveðið var að
hætta vinnslu í fiskvinnslunni

Kambi á Flateyri. Frá því að
hugmyndin kom upp hefur atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar verið falið að vinna að
málinu í samstarfi við Hvetjanda og athuga hvort stofnun
slíks hlutafélags geti fallið að
starfsemi eignarhaldsfélagsins.
– thelma@bb.is

Smalað í ný vígða rétt í Önundarfirði
Ný rétt var vígð við formlega athöfn að
Tröð í Önundarfirði á sunnudag. „Það hefur
verið í umræðunni í tvö ár að fá rétt hér. Við
höfum rekið beint inn í fjárhús en nú fækkar
fjárhúsunum svo ört að við komum kindunum
ekki lengur inn“, segir Ásvaldur Magnússon,
réttarstjóri. Ísafjarðarbær stóð að byggingu
réttarinnar og var Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar, viðstödd vígsluathöfnina fyrir
hönd bæjarstjórnar. Sr. Stína Gísladóttir
blessaði réttina. Að sögn Ásvaldar smalaðist
býsna vel, betur heldur en oft áður.
„Menn vita um lítið sem eftir var, þó það sé
alltaf eitthvað.“ Mikill fjöldi af fólki tók þátt í
smöluninni og ríkti almenn ánægja með nýju
réttina. Hún tekur 1300 fjár og í henni eru 8
dilkar og almenningur. Kostnaður við réttina
ásamt girðingum umhverfis hana var um 3
milljónir. Ásvaldur og Karl Bjarnason í Hjarðardal sáu um byggingu réttarinnar og var
framkvæmdatíminn um mánuður.

Réttu tökin voru sýnd í glænýrri rétt að Tröð í Önundarfirði.
Mynd: Páll Önundarson.

Vilja afnema auðlindagjaldið
„Stærð helstu hvalastofna
við Ísland er nú í sögulegu
hámarki, en talið er að fjöldi
hvala sé nú vel yfir 300.000
dýr. Áætlað er að þær 12 tegundir hvala sem halda reglulega til hér við land éti um 6
milljónir tonna af fæðu á ári
hverju. Af þessum 6 milljónum tonna eru rúmlega 2 milljónir tonna fiskur. Þetta er
mun meira magn en allur íslenski fiskveiðiflotinn ber að

landi,“ segir m.a. í ályktun
sem samþykkt var á aðalfundi
Útvegsmannafélags Vestfjarða sem haldinn var í síðustu viku.
Þar segir einnig: „Hrefnan
er atkvæðamesti afræninginn
bæði hvað varðar heildarmagn
(2 millj. tonna) og fiskát (1
millj. tonn). Talið er að hvalir
éti á aðra milljón tonna af
loðnu á ári og bráðabirgðaniðurstöður úr fyrri helmingi

rannsókna Hafrannsóknastofnunarinnar benda til þess
að hlutdeild þorsks í fæðu
hrefnu sé umtalsvert meiri en
gert var ráð fyrir í eldri útreikningum. Frumathuganir
benda til að hvalastofnar geti
haft veruleg áhrif á langtíma
afrakstur þorskstofnsins. Þannig gæti afrakstur þorskstofnsins í framtíðinni orðið allt að
20% minni en ella ef hvalastofnarnir nytu algerrar frið-

unar samanborið við að þeir
væru nýttir á sjálfbæran hátt
og haldið í 70% af hámarksstærð.“
Aðalfundurinn lagði einnig
til að auðlindagjald sem lagt
er á sjávarútveg einan atvinnugreina yrði fellt strax niður. Þannig yrði stuðlað að því
að sjávarútvegurinn nyti jafnræðis á við aðrar atvinnugreinar í landinu.
– tinna@bb.is

Telja grunnframlag ríkissjóðs til náttúrustofa of lágt
Samtök náttúrustofa telja
grunnframlag ríkissjóðs til
náttúrustofa vera of lágt og
hafa óskað eftir upplýsingum
frá sveitarfélögum á Vestfjörðum um heildarlaun stjórnenda sem eðlilegt gæti talist
að miða forstöðumenn náttúrustofa við. Þetta er gert til
undirbúnings samningaviðræðna við umhverfisráðu-

neytið. Samtökin hyggjast útbúa greinargerð þar sem tínd
verða til þau atriði sem samtökin telja mikilvægt að tekið
verði tillit til við gerð nýrra
rekstrarsamninga. Eitt af því
sem samtökin telja mikilvægt
að endurskoða er framlag ríkissjóðs til reksturs náttúrustofa.
Í lögum um náttúrustofur

segir að framlag ríkissjóðs til
náttúrustofa sé ákveðið í fjárlögum hverju sinni og miðast
við fjárhæð sem nemur launum forstöðumanns í fullu
starfi að viðbættri fjárhæð sem
er allt að jafnhá þeirri fjárhæð
og rennur hún til reksturs náttúrustofu. Í bréfi sem SNS
sendu Ísafjarðarbæ segir: „Í
núverandi samningum nátt-

úrustofa við umhverfisráðuneytið var sú upphæð sem
miðað var við sem laun forstöðumanns ekki í takt við
það sem gengur og gerist á
opinberum vinnumarkaði. Af
því leiðir að grunnframlag ríkissjóðs er of lítið. Því liggur
beint við að fá þetta leiðrétt
og verður lögð áhersla á að
rökstyðja það í fyrirhugaðri

greinargerð SNS. Ekki þarf
að fjölyrða um mikilvægi þess
fyrir rekstrarsveitarfélög náttúrustofa að fá hækkað grunnframlag ríkissjóðs til reksturs
þessara stofnana sinna.“
Samtökin hafa því óskað
eftir því við rekstrarsveitarfélög náttúrustofa að teknar
verði upp viðræður við umhverfisráðuneytið um endurskoðun samninga fyrir fjárlagagerð ársins 2008. Jafnframt óska samtökin eftir því
að fá að taka þátt í því samn-

ingaferli sem framundan er.
Sveitarfélög á Vestfjörðum
reka eina náttúrustofu, Náttúrustofu Vestfjarða. Náttúrustofan hóf starfsemi í ársbyrjun 1997 með ráðningu forstöðumans en verkefni náttúrustofunnar eru öflun upplýsinga um náttúru Vestfjarða
og gera þær aðgengilegar
þeim sem á þurfa að halda.
Náttúrustofan tekur að sér
margvísleg verkefni á þessu
sviði fyrir; sveitarfélög, stofnanir eða einkaaðila.
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Valur með traustum veiðifélaga sínum, hundinum Neró.

Verður að halda tófunni niðri
Umræða um blessaða tófuna skýtur upp kollinum með
reglulegu millibili. Deildar
meiningar eru um hvort það
eigi að skjóta hana þó friðunarsinnar séu í talsverðum
minnihluta. Hornstrandafriðlandið hefur af gárungunum
verið kallað tófuuppeldismiðstöð ríkisins en rúmur áratugur
er síðan tófa var friðuð þar.
Minkaveiðar eru ekki eins umdeildar, enda hann aðskotadýr
í íslenskri náttúru. Tófan hefur
hinsvegar verið á Íslandi í árþúsundir. Valur Richter er ein
af mörgum grenjaskyttum Ísafjarðarbæjar. Blaðamaður leit
til hans í kaffi og ræddi við
hann um tófu, mink og hvað
betur má fara í veiðum á þeim
að hans mati.
„Fyrstu tófuna mína skaut
ég fyrir tuttugu árum. Í kringum 1990 byrjaði ég sem
grenjaskytta á vegum hins
opinbera og þá var ég mest í
Arnarfirði og Dýrafirði. Á
þeim tíma var lögð mikið
meiri áhersla á tófuveiðar og
borgað ágætlega fyrir þær. Ég
var að taka tvöhundruð tófur
á þessum tveimur mánuðum
sem ég lá á greni fyrir utan
vetrarveiðina. Verðið fyrir tófuna hefur hækkað sáralítið
síðan þá. Fyrir einn yrðling
eru borgaðar 1.600 krónur. Ef
maður situr einn til tvo sólarhringa yfir einu greni fyrir
nokkra yrðlinga þá fæst ekki
mikið fyrir það. En tófu hefur
fjölgað mjög mikið. Þegar ég
var að byrja í þessu voru þrír
til fimm yrðlingar á hverju

greni en í dag eru það fimm til
níu stykki.“
– Gengur henni sem sagt
betur að koma þeim upp?
„Ég veit ekki hvað veldur.
Annaðhvort gengur henni einfaldlega betur að koma þeim
upp eða að stofninn hefur
blandast við búrdýr, ég er
hreinlega ekki viss.“

Veldur stórskaða í fuglalífi
„Þegar ég var að byrja í
þessu þá sá ríkið um tófuveiðarnar. Smám saman kom ríkið
þessu yfir á sveitarfélögin og
nú borgar ríkið þriðjung af
hverju dýri, restina borga
sveitarfélögin. Ríkið kom
þessu vandamáli yfir á sveitarfélögin, vandamáli sem þau
ráða ekki við. Svo við tölum
nú ekki um þessa friðun á
Hornströndum sem veldur því
að tófan flæðir um allt. Það er
ríkið sem friðaði tófuna þar
en tekur enga ábyrgð á því og
bendir á sveitarfélögin. Það
voru ekki þau sem friðuðu
tófuna í friðlandinu. En sveitarfélögin þurfa að borga fyrir
afleiðingarnar af því.“
– En nú má alveg spyrja, af
hverju að veiða tófur? Mega
þær ekki vera í friði eins og
þær voru í árþúsundir?
„Við höfum veitt tófu frá
örófi alda og með mikilli
áherslu í áratugi. Við höfum
haldið stofninum niðri með
veiðunum og ef við sísona
hættum veiðum þá verður offjölgun í stofninum. Ég stórefa

að fuglalífið þoli gríðarlega
fjölgun í tófunni eins og
myndi gerast ef veiðarnar
leggjast af. Það mun að minnsta kosti taka tugi ára fyrir
margar fuglategundir að jafna
sig á því. Henni hefur fjölgað
gífurlega, á okkar svæði að
minnsta kosti og það sést berlega að fuglalífið geldur fyrir
það.“
–En er það ekki gott og gilt
sjónarmið að tófan eigi bara
að vera hluti af lífríkinu og
náttúran fái bara að hafa sinn
gang?
–En þá þurfum við að skila
náttúrunni eins og við fengum
hana. Við erum búin að flytja
inn búrdýr og styrkt stofninn.
Við fluttum inn mink og allir
vita að hann er algjör skaðræði. Á veturna höfum við
veitt hann í gildrur og bærinn
má eiga það að þeir hafa ýtt
undir gildruveiðar og það hefur komið ágætlega út.“
–Er tófan veidd í gildrur
líka?
„Nei, ég held hún sé of klár
til að láta gabba sig í gildrur
öfugt við minkinn. En þrátt
fyrir ágætis vetrarveiði þarf
að veiða hann allt árið. Honum
hefur fjölgað mikið því hérna
í kring er gósenland fyrir
minkinn.“
–Hvers vegna?
„Nú það eru allar fjörurnar
og hann þrífst mjög vel í öllum
grjótvarnahleðslum. Smýgur
þar um allt. Alveg eins og
tófan gerir hann mikinn usla í
varpi og svo er hann kræfur í
fiski. Hann getur gert mikinn

skaða á lax- og silungsveiðisvæðum.“

Bærinn sýnir þessu
ekki nægan áhuga
–En nú hafa sveitarfélögin
ekki digra sjóði. Er ekki skiljanlegt að tófuveiðar séu ekki
ofarlega á listanum?
„Það er alveg rétt að þeirra
sjóðir eru ekki digrir. En Ísafjarðarbær hefur ekki sýnt
þessu mikinn áhuga og þetta
er flokkur sem hefur orðið útundan og þeir reyna að ýta
þessu frá sér. Ég veit um mörg
sveitarfélög sem eru að borga
sjálf fyrir vetrarveiði og allt
að helmingi meira en gert er
hér. Við vorum stoppaðir í
júlí því peningarnir voru búnir
og ekkert til fyrr en á næsta
ári. Það má aldrei útrýma
tófunni en það verður að halda
henni niðri ef ekki á að vera
mikill skaði í fuglalífinu. Það
er orðið það mikið af tófu að
það stór sér á fuglalífinu, bæði
rjúpu og sér í lagi mófuglunum. Hver tófa þarf sitt og hún
er skaðræði í fuglavarpi. Svo
er það þekkt hvernig hún fer í
björgin og það virðist vera að
hún sé að þjálfast betur og
betur í því að fara upp um öll
björg og þá fyrst og fremst að
ná sér í máfa og svartfugl.“

Þorir ekki að reikna
út tímakaupið
– Hefur veiðimönnum fækkað?

„Nei, þeim hefur ekki fækkað. En menn leggja sig minna
fram við veiðarnar þegar svo
lítið fæst greitt. Ég tel að best
væri að borga vel fyrir vetrarog vorveiði og taka jafnframt
á grenjunum á sumrin. Það
hefur sýnt sig að þar sem við
veiðum vel á veturna og vorin
er mjög lítið af tófu um sumarið. Á veturna er settur út
matur og legið fyrir henni.“
– Er ekki ansi kalt að liggja
fyrir tófu um hávetur?
„Jú, manni getur orðið ansi
kalt. Á greni hef ég lengst
legið í fjóra sólarhringa og
var orðinn ansi þreyttur þegar
hún kom. En á veturna hef ég
legið mest í 12 tíma og var
kaldur og dofinn af því loknu.
En það var góð veiði, fékk
fimm tófur.“
– Hvaða svæði ert þú með?
„Ég sé um grenjavinnslu í
Súgandafirði og er mikið í
Arnarfirðinum í vetrarveiði.
Arnarfjörðurinn er mjög skemmtilegt svæði og ég hef veitt
mikið þar í gegnum tíðina.“
– Hefurðu tekið þig til og
reiknað út tímakaupið við
veiðarnar?
„Það er varla að maður þori
því. En ég hugsa að það myndi
ekki ná nema nokkrum krónum. Ætli það væri ekki í mínus
þegar búið er að taka bensínkostnað inn í dæmið. Hér áður
fyrr var borgað fyrir ekna kílómetra en í dag er einungis
greitt fyrir skotna tófu“

Erfitt að hætta

–Tíðarfarið hefur verið mjög
gott undanfarin ár. Hefur það
áhrif á stofnana?
„Það held ég að sé alveg
öruggt. Bæði er betri viðkoma
í stofnunum og veiðarnar eru
erfiðari þegar það er snjólétt.
Hún finnur sér ný greni og
menn leggja ekki mikið á sig
við að finna þau þegar ekkert
fæst greitt fyrir það. Það hefur
aukist verulega að menn skjóti
hlaupatófu í staðinn fyrir að
liggja á greni.“
–En menn væru tæpast í
þessu ef þeir hefðu ekki áhuga
á tófuveiðum? Ekki eru það
peningarnir sem heilla?
„Þetta er bara sport og maður fær eitthvað upp í kostnaðinn. En þeir sem byrja á þessu
og hafa veiði í sér fá rosalegan
áhuga og erfitt að hætta.“
–Hefurðu tölu á tófunum
sem þú hefur skotið?
„Nei, en þær eru orðnar
margar. Fyrstu árin tók ég
sirka tvö hundruð á grenjum
plús vetraveiðina. Þannig að
þær skipta þúsundum.“
–Er einhver nýliðun meðal
grenjaskyttna?
„Ekki nógu mikið. Það eru
ekki allir sem hafa þolinmæði
í þetta og svo fara margir dagar
á ári í veiðar. Ég held að ég
fari í hverri einustu viku.
Meira að segja um hávetur og
í brjáluðum veðrum. Ég fór
einu sinni í alveg kolvitlausu
veðri, það var bölvað rugl að
reyna þetta en mig langaði að
prófa. En ótrúlegt en satt náði
ég einni.“
–smari@bb.is
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Lettneskur stórmeistari til Bolungarvíkur
Lettneski stórmeistarinn Normunds Miezis er genginn til liðs við Taflfélag Bolungarvíkur. Miezis er með 2.524
skákstig og eru aðeins fimm íslenskir skákmenn stigahærri en hann. Með þessari viðbót þykir ljóst að Bolvíkingar
eru því að styrkja sig verulega fyrir átökin í haust og hljóta að teljast til alls líklegir í baráttunni um 1. deildarsæti að ári, en Íslandsmót skákfélaga fer eftir hálfan mánuð í Rimaskóla. Þrír skákmeistarar hafa einnig gengið
nýlega til liðs við Taflfélag Bolungarvíkur. Árni Ármann Árnason og Guðmundur Halldórsson riðu á vaðið en
Árni hafði áður verið alla sína tíð í Taflfélagi Reykjavíkur og var hann formaður þess 1991-1994. Guðmundur
hefur síðustu ár verið í Taflfélaginu Helli. Svo gekk FIDE-meistarinn Elvar Guðmundsson til liðs við félagið.

„Gott að vera íbúi í Ísafjarðarbæ“
Meirihluti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar hefur lagt
fram áherslur fyrir fjárhagsáætlun komandi árs. Við tillögugerðina var meðal annars
litið til mótvægisaðgerða
ríkisstjórnarinnar, Vestfjarðaskýrslunnar, málefnasamnings B- og D- lista í bæjarstjórn, tillagna atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar og
annarra tillagna sem fram hafa
komið eða munu koma fram
frá minnihluta bæjarstjórnar.
Í fréttatilkynningu frá meirihlutanum segir að mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar
skapi ný störf og nýja möguleika. „Ákveðið hefur verið
að fara í jarðhitaleit, efla Fjölmenningarsetur, koma á frumgreinadeild við Háskólasetur,
flýta vegamálum og auka
fjármagn til þorskeldisverkefna.
Í tilkynningunni kemur
einnig fram að Vestfjarðaskýrslan sé uppspretta hugmynda og möguleika þar sem
85 ný störf eiga að vera til á

tveimur árum auka annarra
verkefna til að styrkja samfélagið. „Þá telur meirihlutinn
að nýleg áformsyfirlýsing í
vatnsmálum milli Ísafjarðarbæjar og Brúarfoss ehf. sé líkleg til að skapa hér störf og
verðmæti. Eftirspurn eftir
vatni er að aukast og þar er
staða Ísafjarðarbæjar góð.“
Aðrar áherslur meirihlutans:
Í gjaldskrármálum mun
meirihlutinn leggja til að:
· Leitast verður við að halda
gjaldskrám sem mest óbreyttum og jafnvel lækka.
· Vegna samdráttar aflaheimilda verða hafnargjöld
lækkuð.
· Varðandi fimm ára börn
verða fjórir tímar gjaldfrjálsir
en eru tveir í dag.
· Gjaldskrá leikskóla verður lækkuð.
· Alltaf verður tekið mið af
rekstrargetu og möguleikum
til hagræðingar.
Framkvæmdir á vegum Ísafjarðarbæjar:

· Áfram verður mikið um
framkvæmdir.
· Ný grunnskólabygging –
stórframkvæmd sem ljúka á
haustið 2008.
· Malbikunarframkvæmdir
2008.
· Hafnarframkvæmdir.
· Nýr Mávagarður undir
olíubirgðastöð.
· Átak í holræsismálum.
· Markviss viðhaldsvinna
á eignum sveitarfélagsins.
· Aðal- og deiliskipulagsvinna.
· Þarfagreining vegna sundlaugar og líkamsræktaraðstöðu á Torfnesi hefur farið
fram. Verið er að undirbúa
næsta skref.
Bygging hjúkrunarheimilis:
· Fyrrverandi heilbrigðisráðherra kynnti áform um
byggingu 10 rúma hjúkrunarheimilis árið 2010.
· Þörfin er 30 rúma hjúkrunarheimili að mati bæjarstjórnar Ísafjarðar
· Áfram verður unnið að
því máli af festu.

Frá blaðamannafundi meirihlutans.
ungarvíkur og milli Dýrafjarð· Skipulag einfaldað.
Styrking innviða stjórnsýsl· Sviðum fækkað úr fjórum ar og Arnarfjarðar. Þá standa
unnar:
fyrir dyrum bætur á raforku· Skipulagsbreytingar miða í þrjú.
kerfinu og aukin útbreiðsla
· Þjónustuver styrkt.
að styrkingu stjórnsýslunnar
GSM sambands á VestfjörðNýtt Byggðamerki:
· Ráðinn verður mannauðs· Dómnefnd um byggða- um. Þessi styrking grunngerðstjóri / starfsmannastjóri
arinnar vinnur að því að
merki er að störfum.
· Upplýsingafulltrúi.
· 42 umslög bárust og út úr styrkja samfélög eins og Ísa· Umhverfisfulltrúi.
fjarðarbæ í sessi. Það er gott
þeim um 80 tillögur.
· Nýja byggðamerki Ísa- að vera íbúi í Ísafjarðarbæ,
fjarðarbæjar er ætlað að sam- þjónusta er almennt góð og
eina bæjarbúa enn frekar og biðraðir og biðlistar þekkjast
auka samkennd og samstöðu. varla. Með því að rýna í tækiÁ næsta ári stefnir í að færin sem hér eru nefnd
bundið slitlag verði komið nokkur dæmi um og umfram
milli Ísafjarðar og Reykja- allt nýta þau, mun samfélagið
víkur um Djúp og Arnkötlu- styrkjast þegar til lengri tíma
dal. Framundan er jarðganga- er litið.
– gunnaratli@bb.is
gerð milli Ísafjarðar og Bol-
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Biðst afsökunar á að hafa sent SMS í nafni Ólínu

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til leigu er lítið einbýlishús í
Hnífsdal. Húsið er búið húsbúnaði og húsgögnum og leigist til
1. júní. Húsið leigist í mánaðarleigu og best væri að fá einn
leigjanda allan tímann en styttri
tímabil koma til greina. Húsaleiga er kr. 50 þús. á mánuði
með hita og rafmagni. Uppl. í
síma 869 4566 (Erna).

Nemandi Menntaskólans á Ísafirði hefur sent blaðinu opinbera afsökunarbeiðni til Ólínu Þorvarðardóttur fyrir að hafa sent nemendum textaskeyti í farsíma undir hennar nafni í tengslum við óvissuferð
nemenda, eins og greint var frá í fjölmiðlum. Afsökunarbeiðnin er svohljóðandi. „Undirritaður vill
koma á framfæri innilegri afsökunarbeiðni til dr.Ólínu Þorvarðardóttur fyrrverandi skólameistara á Ísafirði. Föstudaginn 19.september s.l. sendi undirritaður SMS skeyti til hóps nemanda í Menntaskólanum á Ísafirði og lét líta svo út sem það hafi verið sent úr símanúmeri Ólínu. Sá gjörningur var hörmuleg yfirsjón og verður ekki réttlættur á nokkurn hátt. Með vinsemd og virðingu. Gunnar Atli Gunnarsson.“

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

Er með til sölu Royal Canin
hunda- og kattafóður, Plush
Puppy hundasnyrtivörur og
margt annað til gæludýrahalds.
Uppl. gefur Gerður í síma 863
8353.
Til sölu er hornbaðkar með
nuddi. Einnig sturtuskilrúm úr
gleri. Uppl. í síma 456 4584.
Íbúð óskast til leigu á eyrinni á
Ísafirði frá og með 15. desember. Uppl. í síma 849 8699.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Nær en
blærinn

Á morgun, föstudaginn 5.
október kl. 16 verður sýningin „Nær en blærinn“
opnuð í Safnaðarheimili
Ísafjarðarkirkju. Sýningin
samanstendur af 30 vatnslitateikningum eftir listakonuna SeSeliu og hefur
hver mynd sitt heiti. Við
opnunina verður boðið
upp á meðlæti. SeSelia
leggur aðaláherslu á sjálft
myndefnið sem hver og
einn túlkar út frá sinni
eigin reynslu og upplifun.
Myndefnið höfðar til þess
sem mannkynið á sameiginlegt, þ.e. tilfinningar, og
er því alþjóðlegt. Myndirnar eru ekki til sölu og er
aðgangur ókeypis. Sýningin
stendur yfir til loka
otkóber. Styrktaraðilar
sýningarinnar eru Vestfjarðadeild RKÍ, JC Ísafjörður, Krabbameinsfélagið Sigurvon, menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar
og Guðbjörg B. Árnadóttir.

Spurning vikunnar

Ætlar þú í haustferð til útlanda?
Alls svöruðu 497.
Já sögðu 173 eða 35%
Nei sögðu 271 eða 55%
Óvíst sögðu 53 eða 10%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Gott að búa í gömlu húsi
Sigríður Ragnarsdóttir og
Jónas Tómasson búa í Smiðjugötunni á Ísafirði, í húsi sem
eitt sinn hýsti Tónlistarskóla
Ísafjarðar.
– Hvað er húsið gamalt?
„Einhversstaðar stendur að
það sé byggt 1923, en yfirleitt
er miðað við að byggingarárið
sé 1924. Annað hús stóð á
lóðinni hér á undan, en það
brann og þá var þetta hús flutt
til Íslands frá Noregi og byggt
á gamla grunninum. Þetta er
sem sagt eitt af þessum norsku
húsum sem voru sett saman
hér á Íslandi.“
–Hvað eruð þið búin að eiga
heima hér lengi?
„Við fluttum inn 1993. Foreldrar mínir fluttu hingað inn
1952. Þá átti Tónlistarfélag
Ísafjarðar húsið. Það var maður að nafni Jón Samúelsson
Eðvald sem byggði húsið og
hann seldi það Þorleifi Guðmundssyni, föður Þórhildar
Þorleifsdóttur leikstjóra, en
hún fæddist hér í húsinu.“
–Það hafa þá ekki búið

margir í þessu húsi þrátt fyrir
að það sé orðið svona gamalt?
„Nei, eins og ég sagði þá
fluttu foreldrar mínir hingað
inn 1952. Þau keyptu húsið af
Tónlistarfélaginu og svo keyptum við Jónas húsið þegar
mamma dó 1993.“
– Er húsið í sinni upprunalegu mynd, eða hefur eitthvað
verið byggt við það?
„Árið 1932 var byggð útbygging við aðrar útidyrnar,
en það eru einu stóru breytingarnar sem hafa verið gerðar. Í sumar létum við svo
breyta einum stofuglugganum
í hurð til að komast út í garðinn.“
– Hafið þið unnið mikið að
því að gera húsið upp?
„Nei, ekki svo mikið, næst
á dagskrá er að gera stofuna
upp, en við höfum bara verið
í viðhaldi eins og að skipta
um ofna og þess háttar. En
það stendur til að klæða húsið
að utan.“
– Hvernig finnst ykkur að
búa í svona gömlu húsi?

„Það er rosalega gott, ég
kann voða vel við það. Þetta
er auðvitað húsið sem ég ólst
upp í. Það er svolítið sérstakt
að flytja aftur inn á gamla
heimili sitt, mér finnst það
mjög notalegt.
Það er samt þannig að í
gömlu húsi sem þessu þyrfti
að búa fólk sem er flinkt í
höndunum og getur lagað hitt
og þetta eftir þörfum. Það þarf
heilmikið að dytta að í svona
gömlum húsum og við finnum
fyrir því að hvorugt okkar
hefur kunnáttu til þess.“
– Hverjir eru kostirnir?
„Það er góður andi í húsinu
og því fylgir mikil saga, hér
er hlýlegt og viðkunnanlegt
að búa.“
–En gallarnir?
„Það eru kannski ekki beint
neinir gallar, en mesti vandinn
við að búa í gömlu húsi er að
það krefst mikils viðhalds.
Síðan þarf að passa upp á það
þegar breytingar eru gerðar
að þær séu í sama stíl og húsið.“

– Finnið þið fyrir því að
Ísfirðingar fylgist með gömlu
húsunum á Eyrinni?
„Nei, ekki sérstaklega, það
hefur enginn agnúast út í það
að við höldum húsinu ekki
nógu vel við eða neitt þannig“,
segir Sigríður hlæjandi. „Það
er helst að ferðamannahópar
stoppi hérna, og ekki bara við
okkar hús heldur öll húsin hér
í kring. Ferðamönnum finnst
mörgum áhugavert og gaman
að koma í þetta gamla hverfi.
Það er ekkert algengt á Íslandi
að til séu heilu hverfin sem
eru nánast bara byggð gömlum húsum. Það hefur heilmikið verið unnið í húsunum
hér á Eyrinni á undanförnum
árum. Mörg eru því orðin
mjög falleg.“
– Húsinu fylgir dálítill garður ekki satt?
„Jú, við erum með svolítið
villtan og skemmtilegan garð.
Þegar ég var barn var talið að
ekki væri hægt að láta neitt
vaxa hér á Eyrinni. Hér væri
enginn jarðvegur og lóðirnar

væru bara þaktar sjávarmöl.
En það er löngu búið að afsanna það, garðarnir hér eru
mjög blómlegir og hægt að
láta ýmislegt vaxa. Við erum
til dæmis með rósir og hegg
og allt vex mjög vel, en auðvitað er búið að moka heilmikilli mold á lóðirnar. Menn
voru ekkert að rækta í görðunum hjá sér og voru eitthvað
ragir við að gróðursetja í mörg
ár. Það hefur orðið viðhorfsbreyting allstaðar í samfélaginu.“
– Hvað finnst ykkur merkilegast við sögu hússins?
„Tónlistarskólinn var í húsinu til fjölda ára. Hér fór kennsla fram og samæfingar, tónleikar, kóræfingar og fleira.
Saga hússins er því sérstök að
því leytinu til og spilaði væntanlega stórt hlutverk í því að
mælt hefur verið með því að
húsið verði friðað, en það var
gert í kjölfar húsakönnunar
sem var gerð fyrir nokkrum
árum hér í bænum.“
– tinna@bb.is
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Sumarið fór fram úr væntingum

Helgarveðrið

Þórir Traustason, rekstrarstjóri Cafe Edinborg á Ísafirði, segir sumarið
hafa gengið mjög vel á staðnum og farið fram úr væntingum. ,,Þetta
stóð svo sannarlega undir væntingum og verður vonandi áframhald á
því.“ Hann segir sumarið hafa verið viðburðaríkt, og margt sé framundan. „Það er ýmislegt á döfinni hjá okkur, veislur, tónleikar og fleira.
Einar Ágúst Víðisson fyrrverandi liðsmaður Skítamórals spilar hjá okkur í
næsta mánuði þannig að það er nóg að gerast.“

Horfur á föstudag: Austlæg átt og skúrir Hiti 3-8 stig.
Horfur á laugardag: Norðanátt og slydda eða snjókoma
norðan og austantil á landinu en þurrt suðvestanlands.
Kólnandi veður. Horfur á sunnudag: Austlæg eða
breytileg átt, skýjað með köflum og yfirleitt úrkomulítið.
Hiti í kringum frostmark.

Sælkeri vikunnar er Braga Ósk Bragadóttir á Ísafirði

Fylltar svínalundir a´la Braga

Guðmundur S. Einarsson og Davíð Barðason tóku vel á því í réttunum.

Mikill fjöldi í Kirkjubólsrétt
Réttað var í Kirkjubólsrétt í
Skutulsfirði um síðustu helgi.
Að sögn Kristjáns Ólafssonar,
eins fjáreigenda í Skutulsfirði,
komu um 600 kindur í réttina.
„Heimtur voru allsæmilegar
en ekki of góðar. Mig vantaði

t.d. 40 lömb af 390 en samt
teljum við að heimtur hafi verið mjög góðar í heildina séð.“
Mikill fjöldi fólks tók þátt í
leitunum.
„Það var hellingur af fólki
enda hafa allir gaman af því

að koma í réttir“, segir Kristján. Réttirnir stóðu frá hádegi
á föstudag og er Kristján enn
að en hann átti mesta féð af
því sem leitað var. Á hann
ennþá að á eftir að smala í
Tungudal en þar hefur fé farið

sem þangað sem það átti ekki
að fara. Réttarkóngur var
Steingrímur Jónsson í EfriEngidal en Engidalsbændur
hafa ætíð séð um réttarvörslu
og hefur titilinn því gengið
mann fram af manni.

Ómissandi og í uppáhaldi
Allir eiga eitthvað sem þeir
geta ekki verið án og er í sérstöku uppáhaldi hjá þeim.
Fjölskyldan og vinirnir eru
nær undantekningalaust efst
á blaði, en hvað annað finnst
fólki vera nauðsynlegt í lífi
og tilverunni? Bæjarins besta
leitaði til nokkurra Vestfirðinga og spurði þá hvers þau
gætu ekki verið án.

Þykir vænst
um hjólið
„Það sem mér dettur fyrst í
hug er gemsinn. Mér finnst
erfitt að vera án hans, vil ná í
fjölskylduna og aðra þegar
mér hentar og að þau nái í mig
og þannig er hann stundum
einskonar fjarstýring. Ég á líka
erfitt með að vera án klukku,
það er að segja armbandsúrs,
og man að eitt sinn þegar ég
átti bara eitt arbandsúr og það
var í viðgerð gekk ég með
vekjara í vasanum. Þetta var
auðvitað fyrir tíma GSM síma.
Mér þykir þó vænst um hjólið
mitt,“ segir Margrét Halldórsdóttir, kennari og formaður
Skíðafélags Ísfirðinga.

Margrét Halldórsdóttir.

Háður einkatölvunni
„Sá hlutur sem er mér ómissandi er einkatölvan mín. Ég
er algjörlega háður þessu
galdratæki og allt sem hún
töfrar fram á skjáinn með
minnstu snertingu fingra minna.
Fréttir og tölvupóstur er eitthvað sem gerir þennan grip
svo nauðsynlegan í mínu lífi.
Ég er í stjórn Körfuknattleikssambands Íslands og vegna
þessa, sem og staðsetningar
minnar á landinu gerir þetta
tæki ómissandi í dag. Það er
mér alveg óskiljanlegt hvernig

Guðjón Þorsteinsson.
ég „funkeraði“ þegar síminn
var eina tólið sem ég gat brúkað, og þaðan af verra: Bara
landlína!,“ segir Guðjón Þorsteinsson, kokkur á Fernando's.

Peysufötin
í uppáhaldi
„Það er úr vöndu að ráða
þegar velja á svona uppáhals
hlut. Þegar allt kemur til alls á
ég líkast til ekki neinn hlut
sem er uppáhalds, eða er í það
minnsta fljót að skipta. Margt
kom til greina svo sem uppáhalds skórnir mínir, fartölvan,

Matthildur Helgadóttir.
gleraugun eða peysufötin. En
það eru einmitt peysufötin
sem eru mitt uppáhald þessi
misserin. Ég saumaði þau sjálf
í fyrra vetur, að mestu leyti í
höndum eftir ströngustu reglum hefðarinnar, undir handleiðslu Hildar hjá Heimilisiðnaðarskólanum. Ég hef ekki
lagt í að leggja saman vinnustundirnar sem fóru í verkið
en er ánægð með útkomuna.
Þar að auki á ég nú spariföt
við öll tækifæri því Íslenski
búningurinn er alltaf viðeigandi,“ segir Matthildur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Snerpu.

Sælkeri vikunnar býður að
þessu sinni upp á ostafylltar
svínalundir sem hún segir að
klikki ekki þegar hún vilji elda
góðan mat. Uppskriftin er ætluð fyrir ca fjóra manns. Braga
mælir með því að bera réttinn
fram með salati og hrísgrjónum. Þess ber að geta að Braga
hleypur í skarðið fyrir Lilju
Ósk Þórisdóttur, sem skorað
var á í síðasta blaði, en hún
hafði sinnt skyldum sælkera
vikunnar fyrir alls ekki svo
löngu.
Fylltar svínalundir
a´la Braga
2 svínalundir

1 bréf beikon
1 mexikó ostur eða samskonar ostur
Skerið svínalundirnar í
tvennt og ostinn í bita. Setjið
svo ostinn á milli lundanna
og lokið með beikoni (gott er
að nota tannstöngla til að halda
við). Kryddið eftir smekk.
Setjið lundirnar á pönnu og
steiktar í um 2 mín hvor hlið.
Svo eru lundirnar settar inn í
ofninn í ca 20-30 min,(fer eftir
stærð) við 180°. Tilvalið er að
baka upp sósu úr soðinu sem
er alveg ómissandi með þessu.
Ég skora á Guðrúnu Guðmundsdóttur á Flateyri til að
koma með næstu uppskrift.

Óskar með
gospelnámskeið
Óskar Einarsson gospelfrömuður frá Reykjavík verður með gospelnámskeið í
Hnífsdal þriðju helgina í október. Óskar staðfesti nýlega
komu sína en með honum í
för verða söngkonurnar og
raddþjálfarnir Hrönn Svansdóttir og Fanney K. Tryggvadóttir. Þetta verður í þriðja
skiptið sem Óskar kemur á
norðanverða Vestfirði með
námskeið en fyrstu tvö skiptin
voru námskeiðin haldin í Bolungarvík 2003. Hið fyrra var
öllum opið og var mjög vel
sótt. Þá endaði námskeiðið
með tónleikum og var húsfyllir á þeim, en námskeiðinu
nú lýkur einnig með tónleikum. Seinna námskeiðið var
eingöngu fyrir kórfélaga í
Gospelkór Vestfjarða og mæltist það vel fyrir meðal félaganna.
„Núna finnst okkur tími til
kominn að fá Óskar hingað
aftur og vonum að því verði
vel tekið, bæði að þátttakan á
námskeiðinu sjálfu verði góð
og eins að húsfyllir verði á
tónleikunum,“ segir Auður
Arna Höskuldsdóttir, kórstjóri
Gospelkórs Vestfjarða.
„Námskeiðið er opið öllum

Óskar Einarsson.
og við viljum endilega hvetja
fólk til að taka frá þessa helgi
og skrá sig, það verður ekki
fyrir vonbrigðum. Ekki er
endanlega búið að ákveða
námskeiðsgjaldið en því verður haldið í algjöru lágmarki
og verður auglýst þegar nær
dregur,“ segir Auður.
Sem fyrr segir verður námskeiðið haldið í gamla barnaskólanum í Hnífsdal og stendur yfir frá 19. -21. október.
Endað verður á tónleikum í
Ísafjarðarkirkju klukkan 14 á
sunnudeginum. Þeir sem hafa
áhuga eru beðnir um að skrá
sig hjá Auði Örnu kórstjóra í
síma 847 3049, Sigrúnu í síma
846 7482 eða Þorbjörgu í síma
892 7550.
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Einar Valur Kristjánsson, stjórnarmeðlimur LÍÚ,
afhenti Jóni Reyni Sigurvinssyni, skólameistara
MÍ, fjárhæðina í verkmenntahúsi skólans.

LÍÚ færir MÍ eina
milljón að gjöf
Landssamband íslenskra
útvegsmanna hefur fært
Menntaskólanum á Ísafirði
eina milljón til styrktar vélstjórnarbraut skólans. Einar
Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG í Hnífsdal
og stjórnarmaður í LÍÚ
afhenti Jóni Reyni Sigurvinssyni, skólameistara MÍ
gjöfina í verkmenntahúsi
skólans. Sagði hann við það
tækifæri að nám af slíku tagi
væri afar mikilvægt fyrir
sjávarútveginn en æ færri
fengjust til að sinna störfum
á sjó og menntun myndi
hvetja fleiri til þeirra starfa.
Jón Reynir sagði að upphæðin ýtti enn frekar undir
ákvörðun MÍ að stefna að
frekari uppbyggingu á náminu svo hægt sé að bjóða
upp á þriðja árið í vélstjórnarnámi, en við skólann er
eingöngu kennt 1. og 2. stig.

Sú þróun yrði vonandi til
þess að þeir nemendur sem
yrðu lengur við skólann
myndu nýta menntun sína
þar.
Jón Reynir sagði einnig
að svo myndarlegur styrkur
til verkmenntunar efldi
einnig bóknámið þar sem
skólanum gæfist þá aukið
svigrúm til að styðja við
þær greinar, en til dæmis
stæði til að efla raungreinar
enn frekar. Nemar sem
ljúka vélstjóranámi 2. stigs
við MÍ öðlast rétt til að vera
vélavörður á skipi, en að
loknum ákveðnum starfstíma á skipi hann öðlast vélstjórnarréttindi á skip með
allt að 750 kw vél. Til
stendur að innleiða 3. stigið
í Menntaskólanum og ef
það nær fram að ganga geta
nemar aflað sér 1500 kW
réttinda á Ísafirði.

Flugvöllurinn á Ísafirði.

Vilja áframhaldandi farþegaflug
milli Ísafjarðar og A-Grænlands
Bæjarfulltrúar Í-listans hafa
lagt það til að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar krefjist þess við
yfirvöld samgöngumála að
þau sjái til þess að þegar verði
gerðar viðeigandi ráðstafanir
til að Ísafjarðarflugvöllur geti
haldið áfram að þjóna farþegaflugi milli Íslands og AusturGrænlands, líkt og verið hefur
mörg undanfarin ár. Helstu
rökin fyrir þessu segja bæjarfulltrúarnir vera að margt

bendi til þess að aukin umsvif
verði á næstu misserum í sambandi við rannsóknir og atvinnuuppbyggingu á AusturGrænlandi.
„Því mun fylgja aukin umferð skipa og flugvéla yfir
Grænlandssund,“ segir í bókuninni. „Ísafjörður er ákjósanlegur viðkomustaður skipa og
flugvéla á leiðinni milli Íslands og Austur-Grænlands
og hér er öll helsta þjónusta til

staðar, svo sem sjúkrahús,
höfn og flugvöllur. Því er
nauðsynlegt að þær úrbætur
sem eru á Ísafjarðarflugvelli
vegna aukinna krafna um flugvernd komist strax í framkvæmd, svo Ísafjörður geti
áfram gegnt hlutverki sem brú
til næstu nágranna okkar á
Grænlandi.“
Svo virðist sem þessa dagana sé róið að því öllum árum
að gera Ísafjörð að þjónustu-

miðstöð fyrir Austur-Grænland sem fyrst en í síðustu
viku kynnti meirihluti Ísafjarðarbæjar stefnu sveitarfélagsins um að vera þjónustumiðstöð fyrir Austur Grænland. Þá hefur verið lagt til að
ráðinn verði starfsmaður til
að markaðssetja og selja Ísafjörð, sem þjónustumiðstöð
fyrir A-Grænland. Leita á
stuðnings ríkisstjórnar um
aðkomu að málinu.

Klofningur frumkvöðull ársins 2006
Fyrirtækið Klofningur á
Suðureyri hlaut Virðisaukann,
frumkvöðlaverðlaun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2006. Kristján G. Jóhannsson, formaður
atvinnumálanefndar, og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, afhentu verðlaunin í síðustu viku og Guðni
Einarsson, framkvæmdastjóri
Klofnings, tók við þeim fyrir
hönd fyrirtækisins.
Klofningur er 10 ára gamalt
fyrirtæki sem hefur sérhæft
sig í vinnslu aukaafurða og
markaðssetningu þeirra í Afríku og Evrópu. Þannig hefur
fyrirtækið vaxið á 10 árum og
er með um 35 starfsmenn í
dag. Klofningur tók á móti 12

þúsund tonnum af hráefni á
síðasta ári og hefur fært út
kvíarnar á síðustu árum og er
nú með fimm starfsstöðvar á
Ísafirði, Brjánslæk, Tálknafirði og tvær á Suðureyri. Fyrirtækið er öflugur bakhjarl í
atvinnulífi Ísafjarðarbæjar.
Atvinnumálanefnd ákveður
hver hlýtur verðlaunin að
hverju sinni en þau eru ætluð
sem hvatning handa þeim sem
sýna frumkvæði í málum sem
varða bæjarfélagið og samborgarana. Við veitingu þeirra
er einkum tekið tillit til framlags til aukningar á atvinnu
eða menntun, til meiri fjölbreytni í atvinnu, menntun eða
afþreyingu, til aukins sýni-

leika bæjarfélagsins á landsvísu eða sérstaks árangurs eða
framtaks á sviði þróunar vöru,
þjónustu eða markaðssetningu. Með hliðsjón af því þótti
Klofningur vel að verðlaununum komið.
Af hálfu fyrirtækisins Klofnings voru stjórnarmennirnir
Óðinn Gestsson, Einar Valur
Kristjánsson og Jakob Flosason viðstaddir verðlaunaafhendinguna. Auk þeirra voru
Guðni Einarsson framkvæmdastjóri, Sigurður Ólafsson,
vinnslustjóri, Jóhann Daníelsson verkstjóri, Deborah Ólafsson verkstjóri, Sigrún Sigurgeirsdóttir og Pálína Pálsdóttir
fyrir hönd eigenda mætt.

Kristján G. Jóhannsson, formaður atvinnumálanefndar, og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, afhentu frumkvöðlaverðlaun atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar.

