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Kvöldstilla í Ísafjarðarhöfn

Nokkuð sterkt að orði kveðið í
hrakspánum um lífeyrissjóðina
Pétur Sigurðsson, stjórnarformaður Lífeyrissjóðs Vestfirðinga, telur að tap sjóðsins
í hremmingum síðustu daga
sé minna en rætt hefur verið
um varðandi lífeyrissjóðina í
heild. „Það sem kom fram hjá
Benedikt Jóhannessyni tryggingafræðingi í Kastljósinu, að
sjóðirnir væru að tapa jafnvel
25 prósentum af eignum, held
ég að sé fjarri lagi hjá okkur,
að minnsta kosti eins og stað-

an er í dag. En hvað gerist svo
í framhaldinu vitum við ekkert
um. Við stöndum frammi fyrir
því að aldrei hefur verið logið
jafnmikið að jafnmörgum á
jafnskömmum tíma og síðustu
vikuna. Það sem sagt er í dag
stenst ekki á morgun, miðað
við allt sem á hefur gengið“,
segir Pétur.
„Mér virðist hins vegar
nokkuð sterkt að orði kveðið í
þeim hrakspám að lífeyris-

sjóðirnir þurfi að lækka lífeyri
verulega á næstunni, eins og
orðræðan er. Samt held ég að
fólk verði að búa sig undir
einhverja skerðingu hjá okkur. En þá verður líka að líta til
þess, að með þeirri góðu ávöxtun sem lengi hefur verið hjá
okkur, þá höfum við verið að
hækka lífeyri umtalsvert, og
eitthvað af því gengur til baka.“
Samkvæmt síðustu reikningum er Lífeyrissjóður Vest-

firðinga 16. stærsti lífeyrissjóðurinn í landinu af alls 37
og með eignir upp á 28-30
milljarða króna. Pétur segir
að eignir sjóðsins séu mjög
dreifðar og mikið af þeim sé í
bréfum með ríkisábyrgð og
skuldabréfum sveitarfélaga.
Þriðjungurinn er í erlendum
verðbréfum. „Auðvitað eru
peningar sjóðsins ávaxtaðir
með eins mikilli gætni og
hægt er en samt með þeirri

gróðavon sem menn telja að
sé eðlileg.“
Pétur telur að Lífeyrissjóður
Vestfirðinga hafi verið með
tiltölulega lágt hlutfall hlutabréfa í íslensku bönkunum
sem nú eru komnir um koll.
„Að minnsta kosti áttum við
lítið í Kaupþingi og Glitni en
eitthvað meira í Landsbankanum“, segir hann, og í Exista
á sjóðurinn ekki neitt.
– hlynur@bb.is

Hraðfrystihúsið Gunnvör hefur ásamt 3X Technology þróað nýja blóðgunar- og kælitanka sem
tryggja betri meðhöndlun
á hráefni um borð í fiskiskipum. Kristján Jóakimsson, framleiðslustjóri HG, segir að þróun
þessarar blóðgunar- og
kæliaðferðar hafi byrjað
um borð í Páli Pálssyni
árið 1999.
„3X Technology hefur
síðan endurbætt aðferðina með nýjum blóðgunar- og kælitönkum. Þetta
byggir á því að það sé
ískurl í blæðingarkörum.
Þar er fiskurinn blóðgaður og fær fína kælingu
fyrsta hálftímann eftir að
hann er blóðgaður. Fiskurinn blóðtæmist mjög
vel við þá kælingu og
verður hvítur og fallegur.
Við erum með þessu að
auka geymsluþol fisksins
um fjóra til fimm daga.
Fiskurinn sem við verkum svona hefur mælst
mjög vel fyrir á mörkuðum út í heimi og þykir
mönnum hann bera af
ferskfiski sem er seldur
þar,“ segir Kristján.
– birgir@bb.is
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Hnefaleikaæfingar hafnar í Stúdíó Dan
Hnefaleikaæfingar eru hafnar í Stúdíó Dan á Ísafirði undir leiðsögn Lárus Mikael Knudsen Daníelsson. Lárus
er margfaldur Íslandsmeistari í hnefaleikum og veit hvað hann syngur þegar kemur að því að kenna fólki
hnefaleika. Kennslan fer fram í Stúdíó Dan á mánudögum og fimmtudögum. Lárus segir að aðaláhersla
æfinganna sé grunntæknin í boxi. „Við förum í skuggaæfingar, menn „sparra“ við hvorn annan og svo prófa
menn aðeins að takast á við hvorn annan í hnefaleikum, en aðalatriðið er að skora stig en ekki að meiða
mótherjann eða rota hann. Ég hvet alla sem hafa áhuga til að mæta á æfingarnar. Þær eru opnar öllum og
ef einhvern hefur einhvern tímann langað til að læra hnefaleika þá er þetta kjörið tækifæri,“ segir Lárus.

Atvinnuleysi eykst á Vestfjörðum
Atvinnuleysi jókst á Vestfjörðum í september samkvæmt
tölum Vinnumálastofnunar.
Meðalfjöldi atvinnulausra á
Vestfjörðum var 27 í september eða 0,7% af áætluðum
mannafla í landshlutanum á
móti 0,4% í ágúst. Atvinnuleysi kvenna var 1% í síðasta
mánuði en 0,6% í ágúst. At-

vinnuleysi karla var 0,4% í
september en 0,3% mánuðinn
áður. Atvinnulausir karlar
voru tíu í september en sex í
ágúst en 17 atvinnulausar
konur voru á atvinnuleysisskrá í september en níu í ágúst.
Rétt er að taka fram að samkvæmt upplýsingum Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða

fjölgaði tímabundið á atvinnuleysisskrá vegna langtíma
vinnslustöðvunar hjá fiskvinnslunni Vísi á Þingeyri. Í lok
mánaðar hafði atvinnulausum
fækkað í 16 manns.
Flestir voru á atvinnuleysisskrá í Ísafjarðarbæ í lok mánaðar eða sjö. Því næst komu
Bolungarvík og Súðavíkur-

hreppur en þrír voru á skrá
þar. Þess má geta að ef litið er
til síðustu 12 mánaða hafa að
meðaltali 20 manns verið atvinnulausir í Vestfjörðum í
hverjum mánuði eða 0,5% af
áætluðum mannafla fjórðungsins.
Ef litið er til landsins í heild
var atvinnuleysið í september

1,3% og jókst úr 1,2% í ágúst.
Að meðaltali voru 2.229 manns
atvinnulausir og er það aðeins
um 4% aukning frá í ágúst.
Atvinnuleysi er nú mun meira
en á sama tíma á árinu 2007,
þegar það var 0,8%. Vegna
samdráttar í efnahagslífinu er
líklegt að atvinnuleysið í október muni aukast verulega og

verða á bilinu 1,5 til 1,9% en
mjög erfitt er að sjá fyrir þróun
efnahags- og atvinnulífs og
þar með þróun atvinnuleysis um þessar mundir.
Meðalatvinnuleysi ársins
2008 stefnir í að verða 1,4%
miðað við þá aukningu sem
fyrirsjáanleg er nú á næstu
vikum og mánuðum.

Fjallabræður
í jólaskapi
Önfirski karlakórinn
Fjallabræður hefur lokið
upptökum á nýju jólalagi
sem nefnist „Hó“. Að sögn
Halldórs Gunnars Pálssonar, tónlistarstjóra
Fjallabræðra, fjallar
jólalagið „Hó“ um íslensku
jólasveinana. „Þetta er
jólalagið sem aldrei var
samið um íslensku jólasveinana og fólk mun
komast að því hvað ég
meina þegar það fer að
hljóma í viðtækjum lands-

manna í desember. Okkur
þykir líka mjög viðeigandi
að syngja um íslensku jólasveinana og gera þeim hátt
undir höfði, okkur líkar
ekki hvað þessi ameríski
„Coca-cola“ jólasveinn er
búinn að fá mikla athygli
hér á landi og viljum
breyta því. Við í kórnum
finnum okkur líka vel í
íslensku jólaveinunum, við
erum mikil jólabörn sem
finnst gott að koma heim
til mæðra okkar og fá

STARFSMAÐUR VIÐ
ÍÞRÓTTAMANNVIRKI
Ísafjarðarbær auglýsir eftir starfsmanni til að sjá um íþróttamannvirki
sveitarfélagsins. Um er að ræða 100%
starf og unnið er á vöktum. Umsækjandi þarf að hafa góða þjónustulund.
Helstu verkefni eru þjónusta við viðskiptavini, öryggis- og baðvarsla, þrif
og þvottar, umhirða og eftirlit með
íþróttavöllum og önnur verkefni sem
starfinu tilheyra.
Laun eru skv. kjarasamningu F.O.S.
Vest og launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 28. október
nk. Allar nánar upplýsingar um starfið
veitir umsjónarmaður eigna, Jóhann
Birkir Gunnarsson í síma 450 8000
eða um netfangið verkefnastjori@
isafjordur.is.
Umsóknir sendist til skrifstofu sveitarfélagsins, Hafnarstræti 1, Ísafirði
eða um netfangið mannaudsstjori@
isafjordur.is.

Fjallabræður syngja um íslensku jólasveinana í nýjasta jólalagi þeirra „Hó“.
iskonu“. Halldór kveðst
gjörlega sér á báti hvað
staðgóða máltíð,“ segir vera að líkja okkar lagi við
hinsvegar engar áhyggjur
það varðar,“ segir Hall„Jólahjól“, þetta er ekki
Halldór. Sögur hafa gengið
hafa yfir því að lagið eigi
dór. Lagið heitir sem fyrr
sama tónlistarstefna og
manna á milli um að jólaeftir að móðga enskumællag Fjallabræðra svipi til það lag. Þetta er ekki beint segir „Hó“ en það er vísun
andi einstaklinga. „Nei,
í jólasveinana þegar þeir
hefðbundið jólalag. T.d.
„Jólahjóls“ Stefáns Hilmengan veginn. Lagið er á
boða komu jólanna og
arssonar og Sniglabands- eru alltaf jólabjöllur í jólaíslensku, fyrir Íslendinga,
ins og Halldór segir það lögum en við tókum upp á segja: „Hó, hó, hó, gleðileg
og þeir sem tala íslensku
jól.“. En orðið „ho“ á
því að nota gamla skipsvera ágætis samlíkingu.
skilja alveg meiningu
ensku tungumáli er albjöllu úr Önundarfirðin„Það er kannski álíka
okkar,“ segir Halldór.
um, þannig að lagið er al- þekkt slangur yfir „vændgrípandi þó ég vilji ekki

Aldrei jafn mikil þörf
á atvinnuuppbyggingu
Tveir fulltrúar K-listans í
umhverfismálaráði Bolungarvíkur hafa mótmælt tillögu
meirihluta ráðsins sem felur í
sér að taka eigi til ráðstöfunar
síðar þær lóðir sem eftirspurn
er eftir til atvinnuuppbyggingar í sveitarfélaginu, en
leggja til skipulag lóða sem
fullnægja ekki þörfum umsækjenda Kjarnabúðar ehf.
„Með þessu er verið að
koma í veg fyrir atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu.
Aldrei hefur verið jafn mikil
þörf á atvinnuuppbyggingu og

erlendum gjaldeyri inn í íslenskt samfélag sem nú. Það
eru forkastanleg vinnubrögð
af hálfu meirihlutans að leggja
stein í götu fólks með þessum
hætti. Við viljum jafnframt
ítreka þá skoðun okkar að við
teljum Katrínu Gunnarsdóttur
enn vera vanhæfa er varðar
málefni Kjarnabúðar og þeirra
venslamanna vegna persónulegrar óvildar hennar í þeirra
garð“, segir í bókun Jóhanns
Hannibalssonar og Auðar
Hönnu Ragnarsdóttur á síðasta umhverfismálaráði. Þá

ítrekuðu þau einnig bókun
minnihluta frá síðasta fundi
að deiliskipulagi um hafsækna
ferðaþjónustu á Grundum við
Hólsá yrði lögð óbreytt fram
til grenndarkynningar.
Katrín Gunnarsdóttir varaformaðurr ráðsins lagði þá
fram eftirfarandi bókun: „Undirrituð vill árétta að fundargerð
umhverfismálaráðs frá 29.
sept. sl. var samþykkt með
öllum greiddum atkvæðum, í
bæjarstjórn Bolungarvíkur,
þ.m.t. sá liður sem tók á tillögu
minnihlutans um vanhæfi

KAG í umhverfismálaráði en
tillagan var felld með 3 atkv.
gegn 2. Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur því staðfest afgreiðslu meirihluta ráðsins
hvað vanhæfi undirritaðrar
ræðir.“
Deiliskipulagstillagan var
lögð fram til atkvæðagreiðslu
og var hún samþykkt með
þremur atkvæðum og tveimur
á móti. Umhverfismálaráð
leggur til við bæjarstjórn að
deiliskipulagstillagan verði
auglýst samhliða aðalskipulagstillöguninni.
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Kómedíuleikhúsið í Tjöruhúsið

Dæmdur fyrir að sigla óhaffæru skipi
Héraðsdómur Vestfjarða hefur dæmt skipstjóra til greiðslu sektar fyrir að hafa siglt
tæplega 9 rúmlesta fiskiskipi óhaffæru úr höfn vegna þess að haffærisskírteini hans
var útrunnið. Lögregla hafði afskipti af manninum við komu hans til hafnar í Súðavík. Maðurinn mætti ekki fyrir dóm og segir í dómsorði að jafna mætti útivist til játningar hans, enda samrýmdist sú niðurstaða gögnum málsins. Var hann dæmdur til að
greiða 30.000 króna sekt til ríkissjóðs og komi fjögurra daga fangelsi í stað sektarinnar verði hún eigi greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins að telja.

Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að Kómedíuleikhúsið
fái aðgang að Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað á Ísafirði í vetur til æfinga og
sýninga. Jafnframt fái Kómedíuleikhúsið heimild til geymslu leikmuna á
lofti Tjöruhússins í vetur, sé þar rými til. Var þetta ákveðið á fundi
menningarmálanefndar. Er þetta annar veturinn sem Kómedíuleikhúsið
hefur aðstöðu í Tjöruhúsinu en áður fyrr var það til húsa í Herkastalanum
á Ísafirði. Kómedíuleikhúsið er eina atvinnuleikhúsið á Vestfjörðum.

Litlar breytingar á
fólksfjölda

Bolungarvík.

Kjarnabúð fær ekki lóðir við Hólsá
Hrólfur Vagnsson hjá Kjarnabúð segist eiga von á því að
þýska ferðaskrifstofan Angelreisen leiti á önnur mið með
sínar 400 milljónir krónur í
kjölfar þess að fyrirtækið fái
ekki úthlutaðar umbeðnar lóðir við ósa Hólsár í Bolungarvík. Á síðasta fundi umhverfismálaráðs var lagt til við bæjarstjórn að aðalskipulagstil-

lagan verði auglýst með eftirfarandi breytingu:
Að aðalskipulag norðan
Hólsár verði óbreytt frá núgildandi aðalskipulagi. Breytingartillagan var samþykkt
með þremur atkvæðum, en
tveir sátu hjá. Kjarnabúð hugðist ráðast í framkvæmdir og
uppbyggingu fyrir verkefnið
fyrir tæpar 300 milljónir á

næstu þremur árum en samið
var við Kingfisher reisen, sem
er ein af stærstu ferðaþjónustuaðilum í Evrópu í sölu
stangveiðiferða, í maí. Strax
á næsta ári áttu tíu hús að vera
tilbúin en fyrstu ferðamennirnir koma næsta vor. Framkvæmdir hafa tafist þar sem
verið var að vinna deiliskipulag fyrir svæðið og breyta

hefði aðalskipulagi vegna framkvæmdanna.
Sölvi Sólbergsson formaður
umhverfismálaráðs Bolungarvíkur sagði í samtali við svæðisútvarp Vestfjarða að á þessum lóðum sé gert ráð fyrir
hafnsækinni ferðaþjónustu,
þegar fyrirséð sé hver þörfin
verði fyrir þessa atvinnugrein.
Þó svo Kjarnabúð ætli að bjóða

upp á þá þjónustu virðist félagið ekki fá byr undir vængina hjá umhverfismálaráðinu.
Þá er haft eftir Sölva á vef
ruv.is að eftir eigi að gera veg
á svæðinu meðfram höfninni,
því brúin sem þar er sé að gefa
sig og lóðunum verði ekki úthlutað fyrr en vegurinn sé
kominn. Ekki stendur til gera
þennan veg í nánustu framtíð.

Litlar breytingar hafa
orðið á mannfjölda á
Vestfjörðum síðustu þrjá
mánuði, samkvæmt áætlun Hagstofunnar um mannfjölda um síðustu mánaðamót. Samtals er þar
gert ráð fyrir fækkun um
19 manns. Tölur Hagstofunnar um mannfjölda í
einstökum sveitarfélögum fara hér á eftir, fyrst
tölur um fólksfjöldann 1.
júlí og síðan áætlun um
fólksfjölda 1. október
innan sviga.
Bolungarvík 897 (908).
Ísafjarðarbær
3.941
(3.935). Reykhólahreppur 271 (266). Tálknafjarðarhreppur 291 (293). Vesturbyggð 914 (905). Súðavíkurhreppur 217 (218).
Árneshreppur 49 (49).
Kaldrananeshreppur 106
(107). Bæjarhreppur 108
(100). Strandabyggð 485
(479)

Ýmis konar handverk voru til sýnis.

Vel sótt handverkssýning Fögnuðu 100 ára fæðingÁ sjötta hundrað manns voru saman komin í GÍ til að fagna 100 ára fæðingarafmæli Steins Steinarrs.

Um 260 manns sóttu sýningu á handverkum sem
haldin var í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á laugardag.
Verkin eru afrakstur prjónaklúbbs sem komið hefur
saman á hverju mánudagskvöldi síðan í fyrravetur.
„Það var mjög góð mæting, við áttum varla til orð yfir
því. Við viljum þakka Office 1 fyrir að styrkja okkur
og þeim á Kaffi Edinborg fyrir frábæra aðstöðu. Við
vorum rosalega ánægðar með daginn og hver veit
nema þetta verði árlegur viðburður“, segir Rósa María
Karlsdóttir klúbbfélagi. Sýningargestir voru beðnir
um að koma með hugmyndir að nafni á klúbbinn og
létu þeir ekki á sér standa. Valið var nafnið Handavinnuklúbburinn Herkúles.
– thelma@bb.is

arafmæli Steins Steinarrs

Nemendur og starfsmenn
Grunnskólans á Ísafirði komu
saman á mánudag í tilefni af
því að 100 ár voru liðin frá
fæðingu ljóðskáldsins Steins
Steinarrs. Sungin voru nokkur
lög við ljóð Steins og í leiðinni
var vígður nýr flygill sem
skólanum var færður að gjöf í

haust. Voru vel á sjötta hundrað manns saman komin í
anddyri nýbyggingar skólans.
Allir bekkir í skólanum hafa
verið að vinna verkefni um
Stein Steinarr, með ýmsum
útfærslum á síðustu dögum
og verður sett upp sýning á
þessum verkefnum í anddyr-

inu. Sýningin stendur í eina
viku.
Steinn Steinarr var meðal
áhrifamestu ljóðskáld Íslendinga á 20. öld. Hann fæddist á
Laugalandi við Ísafjarðardjúp
13. október 1908. Hugur hans
beindist snemma að skáldskap
og fyrstu kvæði hans birtust á

prenti upp úr 1930.
Fyrsta ljóðabók hans, Rauður loginn brann, kom út í des.
1934, en síðar komu bækurnar
Ljóð, Spor í sandi, Ferð án
fyrirheits og svo Tíminn og
vatnið. Steinn lést 25. maí
1958.
– thelma@bb.is
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Breytist hægt og bítandi í menningarhús
Framkvæmdir við að breyta Skólagötu 10 í menningarhús
fyrir unglinga 16 ára og eldri eru nú í fullum gangi. „Endurbætur
ganga hægt og bítandi. Við erum langt komin með efri hæðina
og aðeins byrjuð á neðri hæðinni. Ég hafði gert mér vonir um
að húsið yrði orðið klárt í október en það fer eftir því hversu
margar hendur fást til að hjálpa til við endurbæturnar“, segir
Margrét Halldórsdóttir, íþrótta- og tómstundafulltrúi Ísafjarðarbæjar sem hefur haft veg og vanda að undirbúningi stofnunar
hússins. Óskað hefur verið eftir sjálfboðaliðum við að koma
húsinu í gott stand og hefur þar sérstaklega verið biðlað til
íþróttafélaganna.
Húsið er hugsað til að koma til móts við menntskælinga og
íþróttafélög í Ísafjarðarbæjar með félagsaðstöðu. Ekkert menningarhús fyrir 16 ára og eldri hefur verið starfrækt í Ísafjarðarbæ
síðan 2007 þegar Gamla apótekið lokaði. Enginn forstöðumaður verður í húsinu, heldur munu starfsmenn félagsmiðstöðvar Grunnskólans á Ísafirði starfa þar.
– thelma@bb.is

Brátt verður opnað menningarhús að Skólagötu 10 á Ísafirði.

Mjólkandi mæður komu saman á Edinborgarhúsinu.

Mjólkandi mæður
tóku þátt í fjöldagjöf
Á annan tug mæðra komu saman í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á föstudag til að vekja athygli
á mikilvægi brjóstagjafar. Uppátækið var í tilefni af alþjóðlegri brjóstagjafaviku sem lauk á
sunnudag. „Ég er alveg rosalega ánægð með mömmurnar, að svona margar hafi mætt, sérstaklega miðað við það að þetta var bara ákveðið daginn áður“, sagði Guðný Stefanía Stefánsdóttir sem stóð fyrir uppátækinu.
Alþjóðlega brjóstagjafavikan er haldin
hátíðleg á Íslandi dagana 6.-12. október
en eins og áður sagði snýst hún um
að vekja athygli á mikilvægi
brjóstagjafar. „Móðurmjólkin er
það besta sem við getum gefið
börnunum okkar“, segir Guðný
Stefanía. Á vef brjóstagjafavikunnar segir að stuðningur við
mjólkandi móður er mikilvægur frá upphafi til enda brjóstagjafar. „Í anda Ólympíuleikanna köllum við eftir stuðningi
við konur til þess að þær geti
haft börn sín á brjósti. Íþróttamenn þurfa stuðning og hvatningu
frá umhverfi sínu til þess að ná
árangri og því er eins farið með mæður
með börn á brjósti.“
– thelma@bb.is
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Hverjir ætla að gæta hagsmuna Vestfirðinga?
„Nú þegar efnahagskerfi Íslands er hrunið og stjórnvöld
vinna hörðum höndum við að
koma því í starfandi ástand að
nýju, væri gott að heyra hugmyndir frá vestfirskum ráðamönnum um hvernig þeir
hyggjast beita sér til að koma
í veg fyrir hrun þeirra fyrirtækja sem eftir eru starfandi í
fjórðungnum,“ segir atvinnurekandi á Ísafirði sem ekki
vill láta nafn síns getið í samtali við blaðið. „Almenningur
og fyrirtæki, sem búið hafa
við neikvæðan hagvöxt um
árabil á Vestfjörðum á meðan
góðærið vall um allt höfuðborgarsvæðið, hafa þurft að
þreyja þorrann. Nú berast þau
tíðindi frá stjórnvöldum að

allir landsmenn þurfi að axla
byrðarnar, m.a. af óstjórnlegri
ofneyslu - nú séu allir á sama
hripleka bátnum. Ekki gilti
það sama þegar ferðast var
um á fyrsta farrými á hinu
„glæsta skemmtiferðaskipi“
Ofgnótt RE, sem íbúar suðvesturhornsins nutu í meira
mæli en aðrir og nýttu sér
óspart í gengdarlausu kapphlaupi um lífsgæði,“ segir
hann.
Atvinnurekandinn segir að
sárt sé að horfa upp á þetta
óréttlæti sem og að enginn
þeirra sem eiga að heita leiðtogar eða forystumenn Vestfirðinga, standi upp og bendi
á óréttlætið. „Ekki er að sjá að
þessir leiðtogar ætli sér að

stappa stálinu í okkur, og enn
síður að þeir ætli að beita sér
með einum eða öðrum hætti
til að lágmarka tjón Vestfirðinga af þessum ósköpum. Það
myndi vafalaust telja kjark í
marga ef t.d. kæmu yfirlýsingar frá sveitarfélögunum og
opinberum aðilum um að allra
leiða verði leitað til að beina
öllum mögulegum viðskiptum til vestfirskra fyrirtækja
til að verja atvinnu og afkomu
íbúa og fyrirtækja. Einnig
mætti hugsa sér að kallað yrði
til samráðsfundar til að fara
yfir stöðu mála og þær ráðstafanir sem mögulega er hægt
að grípa til. Það er engan veginn sjálfgefið að aðilar sem
nú standa í atvinnurekstri á

Vestfjörðum munu reyna fyrir
sér aftur ef illa fer. Þess vegna
er óskiljanlegt að enginn stígi
fram til að sinna forystuhlutverki sínu og verja veikburða
atvinnulíf Vestfirðinga,“ segir
atvinnurekandinn.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga, segir að vestfirskir ráðamenn hafi alltaf
reynt að finna öll þau tækifæri
sem möguleg voru, líka í uppganginum. „Við reyndum að
njóta þeirra tækifæra sem voru
í uppganginum þó að það hafi
ekki skilað sér nema að hluta
til okkar og því miður er það
langt frá því að vera nóg. Við
reynum auðvitað að beina öll-

um viðskiptum í heimabyggð.
Ég á von á því að þegar við
erum búnir að átta okkur á
stöðunni eftir nokkra daga,
komi vel til greina að halda
samráðsfund með fyrirtækjum og einstaklingum á svæðinu. En fyrst og fremst er þjóðin í heild að sigla inn í þetta
ástand, því miður. Það er auðvitað ekki sanngjarnt en því
miður er það þannig,“ segir
Halldór.
„Eitt af því mikilvægasta
sem kom fram í ræðu Geir H.
Haarde, forsætisráherra var að
tryggja ætti það að fyrirtæki
geti haldið áfram starfsemi
sinni. Þá vil ég benda á að
Ísafjarðarbær er fyrirtæki með
400 manns í vinnu. Þannig að

það liggur ekkert lítið undir
til að geta haldið sveitarfélaginu uppi við þessar aðstæður.
Því miður þegar vel gengur,
gengur misjafnlega vel hjá
svæðum landsins, en þegar illa
gengur þá fer þetta mikið niður, en ég tel að við eigum
mikla möguleika. T.d. varðandi fiskveiðarnar og ég tel
að það þurfi að auka þorskkvótann. Ákvörðunin um
niðurskurð þorskkvótans var
tekin með vísindalegum rökum og að við stæðum efnahagslega mjög vel, en það eru
aðrar forsendur í dag og ég tel
að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þurfi að taka tillit
til þess,“ segir Halldór.
– birgir@bb.is

Hlutverk sveitarstjórna að gæta hagsmuna Vestfirðinga
„Það er að sjálfsögðu hlutverk
sveitarstjórna að gæta hagsmuna Vestfirðinga,“ segir
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, aðspurður um hvernig vestfirskir
ráðamenn ætla að beita sér til
að koma í veg fyrir hrun þeirra

fyrirtækja sem eftir eru starfandi í fjórðungnum. „Það er
ekki við öðru að búast en að
sveitarstjórnarmenn sem aðrir
fylgist vel með þróun mála og
meti möguleg úrræði til að
aðlagast því umhverfi sem við
störfum og búum við. Það

verður þó að taka tillit til þess
að það er ekki langt síðan að
ljóst var hversu alvarleg staðan var orðin og ríkisvaldið
vinnur í því dag og nótt að
bæta stöðuna og því eru margar stefnumótandi ákvarðanir
teknar á hverjum degi sem

hafa mikil áhrif á framhaldið
og stöðu þjóðarbúsins,“ segir
Ómar Már.
„Það er því erfitt á þessari
stundu að aðlaga rekstur vestfirskra sveitarfélaga eitthvað
sérstaklega að því umhverfi
sem líklegt er að við munum

„Erfiðleikarnir í fjármálageiranum eru ekki svæðisbundnir“
Kristinn H. Gunnarsson
þingmaður Frjálslynda
flokksins, telur að erfiðleikar í fjármálageiranum og
það sem af þeim lifir, bitni
ekkert verr á fyrirtækjum á
Vestfjörðum en annars staðar á landinu. Kristinn telur
að erfiðleikar í fjármálageiranum séu ekki svæðisbundið vandamál. „Hins vegar
kemur þessi vandi miklu
meira niður þar sem fjármálageirinn er stór atvinnugrein. Sem er þá annars staðar en á Vestfjörðum og hann
kemur verr niður þar sem
verið hefur hátt verðlag á
atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Með öðrum orðum, það má búast við því að
skuldavandinn verði mestur

á höfuðborgarsvæðinu,“ sagði
Kristinn og bætir við:
„Það liggur fyrir þegar búið
er að bregðast við með því að
opna lagaheimildir fyrir Íbúðalánasjóð til að yfirtaka íbúðarlán viðskiptabankanna vegna
þess að menn óttast um afdrif
þúsunda fjölskyldna sem hafa
keypt sér íbúð eða húsnæði á
mjög háu verði og ráða svo
illa við þegar að þrengir um
tekjur þeirra. Það getur átt við
um fólk út um allt land en að
öllum líkindum verður það
fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu. Í þessu ástandi njóta
Vestfirðingar þess að verðlag
á fasteignum og atvinnuhúsnæði lækkaði á Vestfjörðum
fyrir löngu síðan. Margir hafa
keypt sér húsnæði á tiltölulega

lágu verði og skulda þá fremur
lítið, núna er það kostur,“ segir
Kristinn.
„Í öðru lagi er það ljóst að
afleiðingarnar af þessari kreppu
eru að tekjur fólks muni lækka
um allt land. Þær munu lækka
meira þar sem þær hafa verið
háar heldur en þar sem þær
hafa verið lágar. Tekjumunur
eftir landshlutum mun minnka
og það má búast við að tekjur
á Vestfjörðum munu lækka
minna heldur en tekjur á höfuðborgarsvæðinu. Sem þýðir
að munurinn sem hefur verið
á tekjuskiptingu landshluta
minnkar og staða Vestfirðinga
í samanburði mun batna.
Þannig að hvað þetta varðar
um tekjur fólks og verðlag á
fasteignum, þá mun ætla að

staða Vestfjarða mun fremur styrkjast heldur en að
veikjast miðað við stöðu
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Auðvitað mun staða
sjávarútvegsfyrirtækja verða
þung því þau hafa verið að
kaupa veiðiheimildir á háu
verði. En á móti kemur að
lækkandi gengi skilar þeim
verulegum tekjum og ef að
ríkisstjórnin ber gæfu til
þess að auka þorskveiðar
um 20-30 þúsund tonn, eins
og LÍÚ lagði til á sínum
tíma, þá mun það verða
verulegur búhnykkur fyrir
landsbyggðina og Vestfirðinga. Þannig að þær aðgerðir tel ég að væru mjög þarfar
og hvet til þess að ríkisstjórnin grípi til þeirra.“

búa við á næstu vikum og
misserum þar sem það getur
breyst mjög hratt. Þrátt fyrir
erfiðari rekstrarskilyrði margra
fyrirtækja má einnig sjá fram
á mikla tekjuaukningu hjá
öðrum, m.a. hjá þeim sem
standa í útflutningi á vörum
og þjónustu og í ferðaþjónustunni og er mikilvægt að
gera ekki lítið úr því,“ segir
Ómar Már.
„Aðkoma sveitarfélaga að
rekstri fyrirtækja sem núverandi staða bitnar illa á, er því
miður frekar takmörkuð nema

gegn um fasteignagjöld og
gjaldskrár sínar. Nú er mörg
sveitarfélög að undirbúa fjárhagsáætlanir fyrir komandi ár
og þrátt fyrir miklar vísitöluhækkanir, þá finnst mér líklegt
að þau leitist við að halda
gjaldskrám óbreyttum og í
staðinn verði leitað leiða til
að draga úr rekstrarkostnaði
og / eða fresta framkvæmdum
að því gefnu að staðan fari
ekki að lagast til hins betra,“
segir Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík.
– birgir@bb.is

„Höggið verður ekki jafn
þungt fyrir Vestfirðinga“
„Sá vandi sem við erum að
glíma við núna er ekki staðbundinn. Hann er ekki vestfirskur vandi, hann er ekki
sunnlenskur vandi og hann er
ekki reykvískur vandi, þetta
er þjóðarvandi,“ segir Einar
K. Guðfinnsson, sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra. Einar Kristinn segir að allar þær
aðgerðir sem ráðamenn þjóðarinnar grípa til núna vegna
fjárhagserfiðleikana munu
koma Vestfirðingum og þjóðinni allri til góða.
„Það er alveg rétt að Vestfirðingar nutu ekki uppsveifl-

unnar þegar hún var og þess
vegna má kannski segja að
höggið verði ekki jafnt þungt
hjá Vestfirðingum líkt og hjá
íbúum á höfuðborgarsvæðinu.
Það breytir hinsvegar ekki því
að þessi vandamál munu hitta
Vestfirðinga fyrir og við þingmenn og aðrir forystumenn á
Vestfjörðum stöndum vaktina
fyrir Vestfirðinga, það þarf
enginn að efast um það. Þær
aðgerðir sem verið er að grípa
núna til er lausn sem mun gagnast Vestfirðingum og landsmönnum öllum,“ segir Einar
Kristinn.
– birgir@bb.is
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Samræma verð

Ákæra gefin út vegna innbrota
Sýslumaðurinn á Ísafirði hefur ákveðið að gefa út ákæru á hendur tveimur mönnum vegna innbrota í Bolungarvík í septembermánuði. Átta tilkynningar bárust lögreglu vegna innbrotanna en
þau voru öll framin sömu nóttina. Farið var inn í sex bifreiðar og ýmsum munum stolið úr þeim.
Má nefna hjómtæki, I-pod spilara og GPS tæki. Þá voru unnar talsverðar skemmdir á einni bifreiðinni sem stóð á hafnarsvæðinu í Bolungarvík en allar rúður í bifreiðinni voru brotnar, ásamt ljósum
og speglum, og hjómtækjum síðan stolið. Fóru innbrotsþjófarnir einnig inn í tvö íbúðarhús í Bolungarvík sömu nótt en þeir hlupu á brott er húsráðendur vöknuðu og urðu varir við umgang þeirra.

Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að stakur
tími í líkamsræktaraðstöður sveitarfélagsins verði kr. 350 og að
mánaðarkort verði selt á kr. 3.000. Komst nefndin að þeirri niðurstöðu eftir vettvangsferð íþrótta- og tómstundafulltrúa og formanns íþrótta- og tómstundanefndar á alla staðina. Telja þeir
aðstöðuna sambærilega á öllum stöðunum þremur, en sveitarfélagið er með líkamsræktaraðstöðu á Suðureyri, Þingeyri og Flateyri.

Ritstjórnargrein

Við nyrstu voga
Fáir eru þeir enn á meðal okkar, sem komnir voru til vits
og ára á kreppuárunum svokölluðu. Þeim fækkar einnig ört
sem upplifðu þau sem börn og unglingar. Þekking síðari
tíma Íslendinga á þessu tímabili sögunnar, þegar ekki
fékkst neitt til neins og stór hluti þjóðarinnar lapti dauðann
úr skel, byggist á skráðum heimildum. Forfeðurnir voru
margir hverjir ekki svo miklu vanir. Þess vegna var kreppuástand þeirra tíma þeim ekki eins tilfinnanlegt, þótt vissulega
hafi margir orðið illa úti, og vandinn sem nú ríður yfir er
kynslóðinni sem er að taka við.
Bankar stórþjóðanna hrynja hver af öðrum. Stórfljót
lausafjár sem áður flæddu um fjármálamarkaðinn eru uppþornuð. Öllum á óvart! Lítið fer fyrir trausti manna og
þjóða á milli. Um það virðist ekki deilt að vandi íslensku
þjóðarinnar stafar öðru fremur af of stórum bönkum í of
litlu þjóðfélagi. Það er búið og gert. Verður ekki aftur tekið. Nauðug súpum við seyðið.
Ljóst er að við stöndum frammi fyrir gríðarlegum vanda,
sem taka mun tíma að vinna sig út úr. Að það sé hægt virðast flestir sammála um. En til að svo megi verða þarf órofa
samstöðu á öllum sviðum þjóðlífsins. Nú gengur ekki að
eyða dýrmætum tíma í karp um málefni, sem skipta litlu
eða engu máli. Og gleymum ekki, að hvað sem okkur sjálfum viðvíkur er endurreisnin gerð fyrir komandi kynslóðir.
Við getum ekki látið það spyrjast til okkar að afkomendurnir
taki við þjóðfélagi í rúst; ef til vill á klafa erlendra valdhafa.
Ástæðurnar fyrir því hvernig komið er, eru ekki þeirra.
Þeirra vegna getum við ekki hort til baka. Þeirra vegna
verðum við að horfa fram á veginn.
Sveitarfélögin fara ekki varhluta af hörðu árferði sem í
vændum er. Fyrirséð er að ekki er hægt að líta til nýrra
framkvæmda svo neinu nemi. Undan einu verður þó ekki
vikist: Tryggja verður að grunnþjónusta, sem sveitarfélögum ber lögum samkvæmt að inna af hendi, skerðist ekki.
Til að mæta tekjusamdrætti og kostnaðarhækkunum verður
stóri bróðir að koma með útrétta hönd.
Hver á fætur öðrum hafa áhrifamenn öðru fremur lagt
áherslu á samstöðu meðal þjóðarinnar. Tími óhjákvæmilegs
uppgjörs verður að bíða. Nú verður að sannast hið fornkveðna að þegar býður þjóðarsómi þá eigi Ísland eina sál.
Fyrirsögn leiðarans er sótt í hátíðarljóð Davíðs Stefánssonar, ,,Að Þingvöllum 930-1930.“ Látum nú sannast orð
þjóðskáldsins, að þjóð er búið hefur í þúsund ár við nyrstu
voga, sem veit að ,,í djúpi andans duldir kraftar bíða“, muni
áfram ganga djörf og sterk mót þrautum sínum vegna þess
að ,,hennar líf er eilíft kraftaverk.“
s.h.

Á þessum degi fyrir 10 árum

Framtíð Skrúðs
tryggð með fjársöfnun
Nú er að hefjast fjársöfnun til þess að tryggja framtíð Skrúðs að
Núpi í Dýrafirði. Fyrir um fimm árum komu nokkrir áhugamenn og
velunnarar garðsins því til leiðar að hafist var handa um að færa hann
í upprunalegt horf. Framkvæmdanefnd sem sett var á laggirnar skilaði
garðinum síðan íhendur eigenda í ágúst 1996 að loknu uppbyggingarstarfi. Í framhaldi af því var ákveðið að stofna Framkvæmdasjóð
Skrúðs, með stjórn sem undirbýr fjársöfnun. Leitað verður til allra
Vestfirðinga og allra þeirra sem voru á Núpi og fundist hefur hvar eru
niður komnir. Fyrirhugað er að senda Vestfirðingum og Núpverjum
gíróseðil, sem gefur kost á frjálsum framlögum til sjóðsins. Miðvikudaginn 11. nóvember gengst söfnunarnefndin fyrir kvöldvöku í Súlnasalnum á Hótel Sögu og verður þar létt dagskrá tengd Skrúði og Núpi. Þá
er í undirbúningi gerð heimildamyndarum Skrúð. Núpsskóli starfaði
frá 1906 til 1992 og var hann ávöxtur bræðranna, sr. Sigtryggs og Kristins Guðlaugssona á Núpi. Skólinn var ávöxtur trúarinnar á landið og
hugsjóna aldamótakynslóðarinnar. Þar óx Skrúður, eins af perlum íslenskra skrúðgarða og með sínum hætt nafngjafi og samnefnari þeirra allra.

Ráðhús Bolungarvíkur.

Óska eftir stuðningi minnihlutans
Meirihluti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur hefur óskað
eftir stuðningi minnihlutans
við þær aðgerðir sem óhjákvæmilegar kunna að verða í
kjölfar bágrar efnahagsstöðu
sveitarfélagsins. „Þessa dagana ríkir alvarlegt ástand í
efnahagslífi þjóðarinnar sem
snertir Bolvíkinga jafnt sem
aðra landsmenn. Einnig hefur
verið greint frá því að fjárhagsstaða Bolungarvíkurkaupstaðar sé nú afar erfið.
Við slíkar aðstæður er algjörlega nauðsynlegt að bæjar-

stjórn Bolungarvíkur standi
þétt saman í ákvarðanatöku
og aðgerðum til að tryggja
fjárhag sveitarfélagsins. Í ljósi
þessa köllum við eftir stuðningi minnihluta bæjarstjórnar
við þær aðgerðir sem óhjákvæmilegar kunna að verða,“,
segir í fundarbókun bæjarráðs
frá því á þriðjudag í síðustu
viku. Var þar greint frá því að
bæjarstjórn hefði samþykkt
samning við eftirlitsnefnd
með fjármálum sveitarfélaga.
Bæjarstjóra var falið að undirrita samninginn fyrir hönd

Bolungarvíkurkaupstaðar.
Markmið samningsins er að
stöðva hallarekstur og skuldasöfnun, bæta eiginfjárstöðu og
styrkja rekstrargrundvöll sveitarfélagsins til framtíðar með
endurskipulagningu í fjármálum og eignastýringu, niðurgreiðslu skulda og aðhaldi og
hagræðingaraðgerðum í rekstri
sveitarsjóðs. Sérfræðingar
munu koma að upplýsingavinnu og ráðgjöf, fyrir tilstuðlan eftirlitsnefndar, en bæjarstjórn skal leggja fram áætlun
um aðgerðir og vinna fjár-

hagsáætlun fyrir árin 2009 og
2010 sem uppfylli markmið
samningsins.
Eftirlitsnefndin mun fylgjast með rekstrarlegum árangri
bæjarsjóðs og kanna hvort
markmið samningsins nái
fram að ganga, m.a. með því
að fá ársfjórðungslegar upplýsingar um rekstur bæjarsjóðs til samanburðar við fjárhagsáætlun sama tímabils.
Samningurinn, sem gildir til
30. júní 2010 var samþykktur
í einu hljóði á fundi bæjarráðs.
– thelma@bb.is

Færri farþegar en betri útkoma
„Sumarið gekk alveg ágætlega“, segir Friðrik Jóhannsson hjá Ferðaþjónustunni
Grunnavík ehf., sem rekur farþegabátinn Ramónu og gistingu í Grunnavík í Jökulfjörðum. „Það var mikið að gera
bæði í farþegaflutningum og

vöruflutningum í Jökulfirði og
á Hornstrandasvæðið.“ Friðrik segir að farþegar með
Ramónu hafi í sumar verið
1.970 en þeir voru 2.600 í
fyrra. Gistinætur í Grunnavík
voru 720.
„Ástæðan fyrir þessari fækk-

un farþega milli ára er sú, að
ég er hættur í áætlunarferðum
og var núna eingöngu í sérpöntuðum ferðum. Þrátt fyrir
færri farþega kemur dæmið
miklu betur út þannig. Strax
er búið að panta töluvert fyrir
næsta sumar. Ég er að þjón-

usta einstaka hópa kannski frá
fjórum dögum og upp í viku.“
„Við héldum upp á tíu ára
afmæli ferðaþjónustunnar í
sumar. Við erum komin vel
inn á kortið“, segir Friðrik Jóhannsson.
– hlynur@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
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· 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. 400
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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Vinnsla hafin hjá Vísi á Þingeyri

Eyrarskjól fyrst til að innleiða Olweusar verkefnið
Eyrarskjól á Ísafirði er fyrsti leikskólinn til að innleiða Olweusar verkefnið gegn einelti.
Þátttaka skólans var tilkynnt í síðasta mánuði en verkefnið hefur verið í notkun í mörgum grunnskólum undanfarin ár og reynslan af því sýnir að umtalsvert dregur úr einelti í
þeim skólum þar sem það hefur verið innleitt. „Einelti er alvarlegt vandamál í öllum
samfélögum og getur haft ófyrirséðar afleiðingar ef ekki er tekið á málunum. Við lítum
fyrst og fremst á verkefnið sem fyrirbyggjandi aðgerðir “, segir á vef Eyrarskjóls.
Verkefnastjóri Olweusar á Eyrarskjóli verður Íris Ingþórsdóttir aðstoðarleikskólastjóri.

Fiskvinnsla Vísis hf. á Þingeyri tók til starfa í lok september eftir þriggja og
hálfsmánaða langa vinnslustöðvun. Um 20 manns starfa hjá Vísi á Þingeyri
sem er svipaður fjöldi og var hjá fyrirtækinu síðastliðið vor að sögn Viðars
Friðgeirssonar rekstrarstjóra. Fyrirtækið rekur fjórar sérhæfðar fiskvinnslur; í
Grindavík, á Djúpavogi, Húsavík og Þingeyri. Síðastliðið vor tilkynnti fyrirtækið um fimm mánaða vinnslustopp að meðtöldu mánaðarlöngu sumarfríi í
fiskvinnslum sínum á Húsavík og á Þingeyri frá 1. maí til 1. október.

Ávarp Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra til íbúa Ísafjarðarbæjar:

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar mun
vinna saman sem einn maður
„Ég vil brýna okkur öll til
samstöðu á þessum óvissutímum. Við skulum vera
vakandi gagnvart þeim sem
næst okkur standa og muna
eftir að jákvæðni, dugur og
þor smitar út frá sér og léttir
lund okkar allra, sérstaklega
við erfiðar aðstæður eins og
þær sem nú ríkja“, sagði
Halldór Halldórsson bæjarstjóri í ávarpi til íbúa Ísafjarðarbæjar, sem hann sendi
frá sér fyrir helgina.
„Bæjarstjóri hefur rætt við
oddvita framboðanna sem
mynda bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og erum við sam-

mála um að vinna að málum
sem einn maður og láta
meiri- og minnihlutaumræðurnar sem mest til hliðar. Ég
hef fulla trú á að það gangi
enda er það í anda þess að
við erfiðar aðstæður þurfa
allir að standa saman að aðgerðum“, sagði bæjarstjóri
einnig. Fram kom í ávarpinu, að unnið sé að undirbúningi aðgerðaáætlunar hjá
Ísafjarðarbæ vegna breyttra
forsendna í íslenskum fjármálaheimi. „Atburðirnir sem
hafa orðið og enn eru að
verða í alþjóðlegu fjármálaumhverfi, að ekki sé talað

um íslenskt fjármálaumhverfi, eru svo gríðarlegir að
við erum öll ennþá að reyna
að meta þá og átta okkur á
hvað gerist næst og hvað við
getum gert sjálf.“ Bæjarstjóri greindi frá fyrirhuguðum fundahöldum þar sem
næstu skref verði ákveðin og
jafnframt að fyrirhugaður
væri upplýsingafundur með
íbúum bæjarfélagsins. „Það
verður kynnt jafnóðum og
ákvarðanir verða teknar um
slíkt.“ Einnig kom fram í
ávarpi bæjarstjóra, að vinna
væri í gangi á skóla- og
fjölskyldusviði Ísafjarðarbæjar í samvinnu við önnur
stoðkerfi samfélagsins til að
gera grunnþjónustuna enn

sýnilegri og auka upplýsingagjöf við þær aðstæður
sem nú ríkja. Ávarpi sínu
lauk bæjarstjóri með þessum
hætti: „Ekki má gleyma því
að þótt margir einstaklingar
og fyrirtæki í okkar samfélagi fari mjög illa út úr þessari fjármálakrísu mun samfélagið sem slíkt eiga auðveldara en vaxtarsamfélögin
með að takast á við ástandið.
Í mörg ár hafa í raun verið
tvö hagkerfi í landinu. Okkar hagkerfi úti á landi hefur
vaxið lítið, jafnvel hefur því
hnignað, og þess vegna er
ekki af jafn háum stalli að
falla fyrir samfélagið sem
heild, eins og hjá vaxtarsvæðunum og þá sérstaklega

Halldór Halldórsson.
höfuðborgarsvæðinu.
Þetta er mikilvægt að hafa
í huga við þessar aðstæður.
Við höfum sterkan grunn að
byggja á og verðum að átta
okkur á því hvaða tækifæri
við höfum í þessari erfiðu

stöðu sem breytist reglulega
eftir því sem fréttir berast.
Áfram höldum við þar til
storminn lægir. Við vitum
ekki hvenær það verður en
að lokum gerist það. Við
skulum öll vona að það
verði fyrr en síðar. Ég vil
brýna okkur öll til samstöðu
á þessum óvissutímum. Við
skulum vera vakandi gagnvart þeim sem næst okkur
standa og muna eftir að jákvæðni, dugur og þor smitar
út frá sér og léttir lund okkar
allra, sérstaklega við erfiðar
aðstæður eins og þær sem
nú ríkja.
Með baráttukveðju, Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.“

Bólusetning gegn
inflúensu 2008
Nú er hafin bólusetning á heilsugæslustöðvunum í Ísafjarðarbæ og í Súðavík.
Allir eldri en 60 ára ásamt börnum og fullorðnum sem hafa langvinna eða illkynja
sjúkdóma eru hvattir til að láta bólusetja
sig.
Hægt er að mæta í bólusetninguna á
Ísafirði milli kl. 14:00 og 15:30 alla virka
daga. Bólusetningin kostar 700 kr. auk
komugjalds (500-1000 kr. - 60 ára og eldri
greiða aðeins komugjald).
Frá vígslu púttvallarins á Torfnesi fyrir stuttu.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir

Fylkir Ágústsson
lést á Landspítalanum 9. október. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 21. október kl. 13:00. Blóm og
kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á að
láta Krabbameinsfélagið eða Sunddeild Vestra njóta þess.
Lára J. Haraldsdóttir
Guðmundur Fylkisson
Ágúst Fylkisson Jóhanna Svansdóttir
Jens Andri Fylkisson Sigurbjörg Hjálmarsdóttir
Jóhanna Fylkisdóttir Samúel Orri Stefánsson
Guðmundur Ágústsson Bergþóra Bergmundsdóttir
Ágúst Ingi Ágústsson Inger Jörgensdóttir
Gréta Ágústsdóttir Ingvar Jón Ingvarsson
Fríða Ágústsdóttir Magnús Waage
og barnabörn

Mörg fyrirtæki komu að
gerð nýja púttvallarins
Mikil ánægja er með nýjan
púttvöll sem vígður var á Torfnesi á Ísafirði í síðasta mánuði.
Félag eldri borgara átti hugmyndina að púttvellinum en
23 fyrirtæki lögðu sitt af
mörkum til að hann mætti
verða að veruleika og gáfu
samtals þrjár milljónir króna.
„Við í púttvallarnefndinni

viljum fyrir hönd eldri borgara
koma á framfæri miklu þakklæti til allra þeirra sem lögðu
hönd á plóg“, segir Björn
Helgason formaður púttvallarnefndarinnar sem auk hans
var hún skipuð þeim Sjöfn
Magnúsdóttur gjaldkera og
Stefáni Hauki Ólafssyni ritara.
Um er að ræða stærsta pútt-

völl sinnar tegundar á landinu.
Völlurinn er um 80 metrar á
lengd en framkvæmdir hófust
síðasta haust. Staðsetning
vallarins þykir til fyrirmyndar,
en hann er bæði miðsvæðis
og nálægt sjúkrahúsinu og
dvalarheimilinu Hlíf, að ekki
sé minnst á leikskólann.
„Næsta sumar kemur í ljós

hversu vinsæll púttvöllurinn
verður en við sjáum fyrir
okkur að hægt sé að nýta hann
í ferðamannabransanum og til
að mynda halda golfmót þegar
skemmtiferðaskip eru í land.
Einnig geta leikskólabörn nýtt
sér hann og bara allir sem
vilja“, segir Björn.
– thelma@bb.is
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Stefnir að því að ná ólympíulágmörkum
Benedikt Sigurðsson yfirþjálfari Sundfélagsins Vestra
hefur mikinn metnað þegar
kemur að starfi sínu enda hefur hann óbilandi trú á sundköppunum sem hann þjálfar.
Nýverið skrifaði hann undir
fjögurra ára samning við félagið með Ólympíumarkmið
í huga. Benedikt segir blaðamanni frá samningnum, starfinu og hversu nauðsynlegt er
fyrir Ísafjörð og nágrenni að
fá bætta sundaðstöðu.
– Segðu mér frá þessum
samningi. Hvað felst í honum
og hver eru ólympíumarkmiðin?
„Ég var að skrifa undir fjögurra ára samning við Sundfélagið, eða fram að næstu
Ólympíuleikum. Við munum
vinna að því að sundmenn frá
Vestra nái Ólympíulágmörkum eftir átta ár. Þetta eru háleit
markmið en ef maður stefnir
hátt nær maður frekar markmiðunum fyrir neðan eða lágmörkum í A-landslið SSÍ og

það er mikið afrek út af fyrir
sig. Það þarf að stefna hátt til
þess að ná árangri. Það er aðalmarkmið mitt að næstu fjögur
ár verði þannig að krakkarnir
venjist miklu æfingaálagi sem
veganesti til framtíðar, þá á
ég aðallega við eldri krakkana.
Þau þurfa einnig að vera meðvituð um hver markmiðin eru
og vita að allt er hægt ef viljinn
er fyrir hendi.
Ég hef dregið úr beinni
þjálfun þó svo ég hafi yfirumsjón með starfinu en hef
ákveðið að einbeita mér meira
að eldri sundmönnunum. Margrét Eyjólfsdóttir hefur tekið
að sér má segja alla þjálfun
yngri sundmanna félagsins en
þar er á ferð þjálfari með mikla
reynslu af þjálfun yngri barna
sem og beinni sundkennslu.
Ég tók mig meira að segja
til í vor og fór að æfa sjálfur
eins og atvinnumaður má
segja, aðallega hlaup og svo
sund með og það var klárlega
tilgangur með því. Fyrir utan

að maður kemst í gott form
vakti það einnig fyrir mér að
ég er fyrirmynd og verð að
geta miðlað af beinni reynslu
til krakkana. Einn liður í þessu
æfingaferli hjá mér var m.a
að keppa á nokkrum mótum,
bæði í hlaupum, hjólreiðum
og sundi til þess að upplifa
sjálfur æfingaferlið, undirbúninginn, mótsdaginn og alla þá
þætti sem þarf að huga að til
þess að ná árangri. Ég hef
verið að aðstoða sundfólk við
að vinna bug á hræðslu við
keppni og hef beitt vissri sálfræði við það en hvernig næ
ég sjálfur að höndla þetta,
virkar þetta á mig og hvernig?
Þetta er eitthvað sem þjálfarar verða að ganga í gegnum
sjálfir, upplifa beint og miðla.
Þó svo maður hafi keppt mikið
sem unglingur man maður
ekki mikið hvernig og hvað
sálfræði maður beitti og hvort
maður gerði það yfirleitt?“

Einn líkami

– Það vakti mikla athygli
þegar þú fórst í nammibann
til eins árs, segðu mér aðeins
frá því.
„Ég skoraði á alla sundmenn Vestra þann 12. apríl að
fara í eins ára nammi og gosbindindi sem hefur nú staðið í
slétta fimm mánuði. Það eru
enn nokkrir krakkar sem algjörlega hafa staðið sig og
t.a.m einn 9 ára strákur og 14
ára stelpa sem dæmi. Mér
finnst mjög merkilegt að
krakkar hafi þennan viljastyrk
sem þessu fylgir. Þetta er það
sem reglubundin íþróttaiðkun
gerir, hún skapar sterka einstaklinga út í lífið, einstaklinga sem kunna að skipuleggja
sig, eru félagslega sterkari
heldur en ella og þetta eru
klárlega þeir aðilar sem munu
skara fram úr á sínum sviðum
í framtíðinni.
Ég tók þessa ákvörðun á 16
ára afmælisdegi frænku minnar er ég kom úr stífri fjallgöngu og fannst ég ekki vera

upp á marga fiska. Frá þeim
degi hef ég lifað algjörlega
eftir þeirri reglu að hugsa um
líkama og sál og maður er
klárlega það sem maður lætur
ofaní sig. Ég hef sjálfur ekki
verið í betra formi síðan ég
var í eldlínunni í sundinu á
mínum unglingsárum.
Við höfum bara einn líkama
og verðum að hugsa vel um
hann og eftir að maður fer að
hreyfa sig reglulega þá finnur
maður hversu vel manni líður,
þarf að sofa minna og hefur
miklu meiri orku og líður
miklu betur í alla staði, það er
málið. Það skiptir ekki máli
hvernig maður lýtur út ef
manni líður vel og er sáttur
við sjálfan sig og er í góðu
líkamlegu og andlegu jafnvægi.“

Vestrakrakkar í
fremstu víglínu
– Nú er nýtt starfsár hafið

hjá Vestra, hvernig leggst það
í þig?
„Nýtt starfsár leggst vel í
mig og get ég fullyrt að aldrei
hafi verið jafn mikil aðsókn
og nú og allir hópar yfirfullir.
Smæð sundlaugarinnar og
hversu umsetin hún er stendur
Vestra klárlega fyrir þrifum
og frekari eflingu. Félagið nær
ekkert að stækka meira með
þessa aðstöðu og er komið á
damp. En við verðum að gera
það besta úr því sem við höfum og miða ég við að notast
við þessa sundlaug allavega
næstu fjögur árin.“
– Hversu margir eru í Vestra
núna?
„Það eru um 120 iðkendur í
Vestra frá fjögurra ára aldri
upp í 20 ára og það er alltaf
jafn mikið púsluspil að smíða
stundaskrá fyrir allan þennan
hóp á haustin og ætla öllum
sem mestan tíma í lauginni,
það er virkilegur höfuðverkur.“
– Hversu sterkur er hópur-
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inn sem æfir við Vestra núna?
„Það eru margir mjög efnilegir sundmenn að æfa hjá
Vestra og eigum við 4-5 sundmenn í landsliðshópum SSÍ
sem reyndar er ekki ljóst hvort
verði framhald á, þ.e.a.s
þessum fjórum landsliðshópum. Það er mikil endurskipulagning í gangi hjá Sundsambandi Íslands og því óvíst
hvernig landsliðsmálum verði
háttað. Við eigum krakka í
öllum aldurshópum sem eru í
fremstu víglínu og margir
hverjir þeir allra sterkustu í
sínum aldursflokkum. Elstu
sundmennirnir okkar hafa
verið að synda sig til úrslita á
Íslandsmótunum þar sem ekki
er keppt í aldurs- eða þyngdarflokkum heldur algjörlega
opnum flokki. Við eignuðumst t.a.m okkar fyrsta aldursflokkameistara í langan tíma í
vor þegar ein ung sundstúlka
náði gullverðlaunum í 100m
skriðsundi á sterkasta unglingamóti landsins.“

Bætt sundaðstaða
er lífspursmál
– Nú er það vitað mál að
Vestri er að æfa við verri aðstæður en keppinautar þeirra
víða um landið, hversu miklu
máli myndi það skipta að fá
stærri laug til að æfa í?
„Það er sama hvað hver segir, aðstaðan skiptir máli þó
svo hún ein og sér búi ekki til
afreksmenn, það verða allir
þættir að fúnkera saman. Einn
liður í þessu er sá að við höfum
verið að reyna að sækja meira
í stærri laugarnar og ekki bara
til keppni heldur til æfinga.
Þetta er allt kostnaðarsamt
fyrir félag sem hefur ekki
neinn aðalstyrktaraðila og hefur ekki haft mjög lengi. En
við höfum átt velvild góðra
einstaklinga sem hafa haldið
þessi gangandi ásamt öflugu
foreldrastarfi í gegnum tíðina
en til þess að geta gert einhverjar áætlanir verðum við
að geta gengið að árvissum
fjárframlögum ár hvert frá einhverjum aðalstyrktaraðila.
Við erum að ferðast mjög mikið allt árið um kring sem er
þungur baggi að bera.“
– Hvernig sérð þú framtíðina hjá Vestra?
„Ég er bjartsýnn á framtíðina hjá Sundfélaginu og allri
byggð hér fyrir vestan, hér
höfum við allt í hendi okkar
hvað varðar íþróttalíf, erum
með fyrsta flokks skíðasvæði,
ágætis aðstöðu til fótboltaiðkunar og hvers kyns boltaíþróttir og getum við státað að því
að þetta er allt við höndina
eða innan við 5 mín fjarlægð.
Þú getur t.a.m verið uppi á
skíðasvæði og verið kominn
út á pollinn á kajak eftir 5-10
mín. Svo er flugvöllurinn inn
á milli íþróttamannvirkja ef
svo má segja. Þetta eigum við
að einblína á og markaðssetja
fyrir íþróttahópa og fyrir almenning en hér þarf klárlega
nýja og bætta sundaðstöðu,
það er lífsspursmál fyrir okkur
hér.“
– thelma@bb.is
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Sigurinn vís hjá VÍS
Þrjátíu og fimm lið tóku
þátt í fyrirtækjamóti íþróttafélagsins Ívars sem fram
fór í íþróttahúsinu Torfnesi
á sunnudag. Lið Íssins og
VÍS spiluðu til úrslita á
mótinu. VÍS bar sigur úr
býtum og eru því boccia
meistarar 2008. Veitt voru
verðlaun fyrir skemmtilegasta búninginn og hlaut fyrirtækið Hæi þau verðlaun.
Einnig voru fleiri aukaverðlaun veitt á mótinu.
Stjórn íþróttafélagsins Ívars
er mjög ánægð með þátttöku bæjarbúa í mótinu og
greinilegt að kaffihlað-

borðið fellur fólki vel í geð,
en þetta er annað árið sem
boðið er upp á slíkt. Þá segir í
tilkynningu að greinilegt hafi
verið á öllum að fólk skemmti
sér vel. Að vanda er ágóðinn
af mótinu nýttur til að senda
íþróttafólk Ívars á Íslandsmót
í boccia og sundi, en mótið er
ein stærsta fjáröflun félagsins.
Þess má geta að þetta var í
áttunda sinn sem mótið var
haldið og komust færri að en
vildu.
Fjöldi manns fylgdust með
viðureign liðanna og var mikil
stemmning í íþróttahúsinu.
Vinsældir boccia hafa farið

sívaxandi á Ísafirði og nágrenni undanfarin ár. Þess má
geta að Ívar á tvo Ólympíuverðlaunahafa í boccia. Það
var Héðinn Ólafsson, íþróttamaður á Ísafirði, sem vann til
tvennra silfurverðlaun á Ólympíuleikum fatlaðra (Special Olympics) sem haldnir voru
í Dyflinni á Írlandi árið 2003.
Og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir sem hreppti gull- og
bronsverðlaun á sumarleikum
Special Olympics sem fóru
fram í Shanghai í Kína síðasta
haust. Meðfylgjandi myndir
voru teknar á mótinu.
– thelma@bb.is
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Reiðvegur lagður í Dýrafirði

Framkvæmdum við Bolungarvíkurhöfn að ljúka
Þessa dagana er unnið hörðum höndum við frágang á framkvæmdum við Bolungarvíkurhöfn
og segir Eiður Jónsson, verkstjóri hjá Íslenska gámafélaginu, sem hefur verkið með höndum,
að reiknað sé með að verkið klárist um mánaðarmótin ef veður og vindar verða hagstæðir.
Náist það er þessum áfanga við Brimbrjótinn í Bolungarvík lokið. Fréttamaður vikari.is átti leið
hjá verkamönnunum sem vinna hörðum höndum við að leggja vatnslagnir í brjótinn og smellti
af þeim mynd. Þegar lokið verður við að leggja vatnslagnirnar verður fyllt upp í framkvæmdasvæðið og steypt upp í bilið sem myndaðist á milli nýja hafnarkantsins og þess gamla.

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt framkvæmdaleyfi fyrir lagningu reiðvegar við norðanverðan Dýrafjörð. Framkvæmdaaðili er Hestamannafélagið Stormur. Á síðasta fundi nefndarinnar var tekið fyrir erindi frá Vegagerðinni þar sem óskað var eftir leyfi til að leggja veginn og var greint frá því
að haft hafi verið samráð við landeigendur. Lega reiðvegarins er meðfram
akveginum að hluta en reynt verður eftir föngum að vera utan hans. Nokkrir
fjármunir eru til reiðu og er gert ráð fyrir að vinna hluta verksins fljótlega.

Mikið verður um að vera á Kaffi Edinborg á
lista- og menningarhátíðinni Veturnóttum.

Prjónympíuleikar
og leiklistarkeppni
Undirbúningur fyrir listaog menningarhátíðina Veturnætur gengur vel og viðamikil dagskrá er að líta
dagsins ljós en hátíðin fer
fram í Ísafjarðarbæ dagana
23.-26. október. Langur
laugardagur er meðal dagskrárliða eins og venjulega
og að sögn Hálfdáns Bjarka
Hálfdánssonar, eins skipuleggjenda hátíðarinnar, eru
allir búðareigendur sem
rætt hefur verið við í „góðum fíling“. Verið er að setja
saman tónlistaratriði og
önnur atriði sem flakka á
milli búða og skemmta viðskiptavinum milli klukkan
11 og 16.
Þá stendur til að halda
svokallaða prjónympíuleika þar sem keppt verður
í 10 garða hraðprjóni, 4X10
garða boðprjóni og 50
garða langprjóni. Einnig er
fyrirhugað leiklistarkeppni
með gettó-sniði, svokallað
act-off þar sem lið keppast

um að útleika mótherjana.
Þar fyrir utan verður ýmislegt annað í boði; Abbashow, konukvöld á veitingastaðnum Við Pollinn,
myndlistarsýningar og sögusýningar og stjörnuskoðunarnámskeið svo eitthvað sé
nefnt. Rúsínan í pylsuendanum verður svo útnefning
bæjarlistarmanns Ísafjarðarbæjar.
Hátíðin var fyrst haldin
árið 1997 og var upphaflega
einkaframtak öflugs áhugahóps sem unnið hefur að
menningar- og ferðamálum
á Ísafirði. Veturnætur voru
endurvaktar fyrir fimm árum og hafa síðan verið fastur liður í mannlífinu á svæðinu í kringum vetrardaginn
fyrsta. Þeir sem eru með
hugmyndir að skemmtilegum dagskrárliðum er bent á
að hafa samband við skipuleggjendur, Hálfdán Bjarka
Hálfdánsson eða Heimi
Hansson. – thelma@bb.is

Börnin voru að vonum spennt við að taka á móti viðurkenningum sínum.

Fjölsótt uppskeruhátíð BÍ88
Uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar var haldin á laugardag
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Vel á þriðja hundrað manns
mættu til hátíðarinnar og gæddu sér á ljúffengu kaffibrauði
sem foreldrar í fótboltahreyfingunni buðu hverjir öðrum.
Myndir frá tímabilinu voru sýndar á stóru tjaldi og vöktu
hrifningu og kátínu viðstaddra enda er einbeitingin ekki alltaf
fögur. Var stjórnendum félagsins efst í huga þakklæti til
krakkanna og foreldra þeirra fyrir það frábæra starf sem þau
hafa unnið. Svavar Guðmundsson, formaður BÍ88, segir að
starfið í kringum liðið hafi verið viðamikið þetta árið.
„Starfið þetta árið var viðamikið. 2., 4., 5. og 6. flokkur
drengja og 2., 3. og 4. flokkur stúlkna tóku þátt í Íslandsmótum
KSÍ og voru þar allir flokkar nema 6. flokkur dengja. 4., 5., 6.
og 7. flokkur stúlkna tóku síðan þátt í Pæjumóti á Siglufirði á
meðan strákarnir kepptu á Króksmóti á Sauðárkróki og Sparisjóðsmótinu í Borgarnesi þar sem stelpurnar voru margar
hverjar með í för og gáfu strákunum ekkert eftir. Það er því
erfitt verk hjá þjálfurunum að velja þá sem skara framúr á
hverju tímabili en þá eru veitt verðlaun fyrir prúðmennsku,
ástundun og framfarir í hverjum flokki fyrir sig,“ segir Svavar.

U.þ.b. 300 manns mættu á uppskeruhátíð BÍ88.

STAKKUR SKRIFAR

Auðmennina heim
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.

Mörgum Íslendingum er brugðið að vonum. Tugir þúsunda hafa tapað
sparnaði í formi hlutabréfa og vita ekki hvað verður um peningana sem
lagðir voru í sjóði að undirlagi og ráðum bankastarfsmanna sem vafalítið
gerðu sitt besta eða bara það sem þeim hafði verið sagt að gera. Íslendingar
hafa horfið áratugi aftur og í aldarfjórðung hefur ekki þurft að fara með farseðil til útlanda í banka til að fá gjaldeyri. Nú er öldin önnur. Ísland á langt
í land til að ná Zimbwabe, en ferðin er byrjuð, takist ekki að vinda ofan af
með snöggum hætti.
Hvað gerðist eiginlega? Jú, sá ágæti maður George Bush forseti ríkis sem
vill láta taka eftir sér á alþjóðvettvangi og er enn forseti Bandaríkja Norður
Ameríku, vildi bæta orðspor sitt og auðvelda fátækum að kaupa húsnæði
með þeim skelfilegu afleiðingum að heimurinn titrar. Lausafjárvandi sem á
rætur sínar í Bandaríkjunum breiddist eins og farsótt um heiminn allan og
hitti Íslendinga illa fyrir. Við höfum hagað okkur eins og börn, trúað á svokallaða útrásarmenn sem forseti Íslands hefur verðlaunað og gætt og stutt
með því að vera viðstaddur alls kyns athafnir heima og erlendis þegar mikið
hefur legið við að draga athyglina að viðburðum sem borið hafa nafn útrásarinnar. Sem fyrr segir sitja margir með sveitt ennið og horfa á sparnað sem
átti að vera svo góður í formi hlutabréfa og sjóða alls konar, gufa upp eða

brenna fyrir augum sér. Margt af þessu fólki er aldrað og á ekki árin
framundan til að vinna upp þetta tap. Ungt fólk sér skuldir vaxa sér yfir
höfuð og margir grípa og munu grípa til alls kyns örþrifaráða, jafnvel
þeirra sem eru endanleg. Allt er á hvolfi í samfélaginu. Ríkisstjórnin hefur
reynt sitt besta en meira þarf að koma til. Framtíð margra er að veði og
einkum uppvaxandi kynslóðar sem þekkir bara góðæri frá barnæsku.
Hvað verður gert meira en að þjóðnýta banka og brenna þannig upp
hlutafé, sem hefði getað náð sér upp á nokkrum árum ef bankarnir hefðu
fengið að lifa? Ekki er auðséð að takist að bæta úr. Tapið er veruleiki. En
hvar eru mennirnir sem græddu stórt, auðmennirnir sem tóku yfir bankana
með þessum skelfilegu afleiðingum, að tugir þúsunda saklausra borgara
misstu peningana sína? Þeir eiga að koma til Íslands og standa fyrir máli
sínu. Ríkið skuldar þegnum sínum að bankahneykslið verði rannsakað og
menn dregnir til ábyrgðar. Annað eins hefur verið gert og lá minna við.
Hér er vísað til Hafskipsmálsins, sem var að koma upp á yfirborðið og
ríkissaksóknari vill rannsaka nú.
Að auki eigum við í milliríkjadeilu við Breta og orðspor Íslands á undir
högg að sækja. Fáum auðmennina heim og veltum hverjum steini og byrjum svo að nýju að koma hlutunum í lag.
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Hólskirkja máluð

KFÍ ætlar að halda erlendu leikmönnunum
Lið í úrvalsdeild karla í körfuknattleik hafa sagt upp samningum við erlenda leikmenn sínar vegna þess
að þau sjá sér ekki fært að standa undir launakostnaði vegna efnahagsástandsins. KFÍ er með fjóra
erlenda leikmenn á sínum snærum, einn frá Bandaríkjunum og þrjá frá Makedoníu og eru þeir ekki á
leiðinni frá félaginu að sögn Ingólfs Þorleifssonar, formanns KFÍ. „Við erum ekki að fara að segja upp
samningum við okkar erlendu leikmenn. Við gerum ráð fyrir svona aðstæðum í okkar rekstri. Þeir eru
allir komnir til liðs við okkur og höldum við ótrauðir áfram. Ég skil svo sem liðin í úrvalsdeildinni
enda eru þau væntanlega með miklu hærri launakostnað við sína leikmenn,“ segir Ingólfur.

Hallgrímur Kristjánsson eða Halli málari eins og hann er gjarnan
nefndur, sér um að mála Hólskirkju í Bolungarvík. Halli hefur lokið við
að mála kirkjuna að utan. Hólskirkja mun því með sanni klæðst nýjum
búningi á 100 ára afmælisdegi sínum þann 6. desember nk. Um þessar mundir er verið að mála kirkjuna að innan og flikka upp á hana eins
og frekast er unnt. Laga á skrautmálningu sem prýðir veggi kirkjunnar
en Gréta og Jón Björnsson skreyttu hana og máluðu að innan árið 1978.

Vilja setja upp Fréttablaðskassa
Pósthúsið og Fréttablaðið
hafa óskað eftir því að fá að
setja upp kassa á ljósastaura
undir fréttablaðið á tólf stöðum á Ísafirði. Lagt er til að
byrja á að setja upp kassa á 68 stöðum og fylgjast með
framvindu mála en tillögur að
staðsetningum eru sem við
Vallartún, Urðarveg, Engjaveg, Hlíðarveg, Mánagötu,

Austurveg, Silfurgötu, Móholt, Kjarrholt, Hafraholt og
Árholt á Ísafirði. Við fyrirspurn byggingarfulltrúa varðandi Hnífsdal, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri var því svarað
að bíða ætti aðeins með þá
staði þar sem verið er að einbeita sér að stærstu íbúakjörnunum.
„Við setjum kassa upp í

samráði við viðkomandi yfirvöld og þannig að lesendur
Fréttablaðsins hafi sem auðveldast aðgengi að blaðinu og
þurfi ekki að fara í næstu verslun til að sækja sér blað, þannig
eru kassar þessir best staðsettir
sem næst íbúahverfum. Fjöldi
kassa í hverju byggðarlagi fer
alveg eftir eftirspurn á hverjum stað. Hver kassi tekur um

25 blöð og ef kassar tæmast
daglega er ljóst að bæta þarf
við kössum. Eftir sem áður
verður blaðið í verslunum en
munum við fækka fjölda blaða
til að mæta breyttri eftirspurn“, segir í bréfi frá deildarstjóra akstursdeildar Pósthússins til byggingafulltrúa
Ísafjarðarbæjar.
– thelma@bb.is

Flateyri.

Starfsemi Innheimtustofnunar
á Flateyri komin á fullt skrið

Hótel Ísafjörður er opið allan ársins hring.

Mesta fjölgun gistinótta
í ágúst er á Vestfjörðum
Gistinóttum í ágúst fjölgaði
um tæp 12% á milli ára á samanlögðu svæði Suðurnesja,
Vesturlands og Vestfjarða, úr
17.000 í 19.000. Er það hlutfallslega mesta fjölgunin á
landinu en fjölgun átti sér stað
í öllum landshlutum nema á

höfuðborgarsvæðinu og á
Norðurlandi en þar eru gistinætur svipaðar milli ára. Á
síðasta ári voru gistinætur á
hótelum á samanlögðu svæði
Suðurnesja, Vesturlands og
Vestfjarða 111.756 sem er
mesti fjöldi í áratug. Af þeim

voru 50.653 nýttar af Íslendingum og 61.103 af útlendingum.
Þessar tölur eru fengnar af
vef Hagstofu Íslands en af
einhverjum ástæðum eru Suðurnes og Vesturland höfð inni
í reikningum Vestfjarða þegar

kemur að gistinóttum. Athygli
skal vakin á því að hér er eingöngu átt við gistinætur á hótelum, þ.e. hótelum sem opin
eru allt árið. Til þessa flokks
gististaða teljast hvorki gistiheimili né hótel sem eingöngu
eru opin yfir sumartímann.

Skilaboðaskjóðan sett
upp í Edinborgarhúsinu
Skilaboðaskjóðan, leikrit
eftir Þorvald Þorsteinsson,
verður sett upp í Edinborgarhúsinu á Ísafirði um miðjan nóvember í tilefni 15 ára
afmælis Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar. Hrafnhildur Hafberg mun leikstýra verkinu en hún segir
það vera lokahnykkinn á

leiklistarnámskeiði sem hún
hefur haft umsjón með í haust
í LRÓ. „Það eru fimmtán börn
sem leika og syngja í verkinu
en þau eru partur af leiklistarnámskeiðinu sem ég er að
halda og öllum var frjálst að
skrá sig á. Um tuttugu börn
munu koma að leikritinu. Þar
á meðal hljómsveit og tækni-

menn. Þetta eru allt mjög
áhugasamir og hæfileikaríkir
krakkar sem koma að sýningunni,“ segir Hrafnhildur.
Skilaboðaskjóðan var frumsýnd í Þjóðleikhúsinu árið
1993 og sló eftirminnilega í
gegn. Hún fjallar um nátttröllið sem rænir Putta litla til að
breyta honum í tröllastrák.

Íbúar Ævintýraskógarins,
sem Putti litli bjó í, taka þá
höndum saman til að bjarga
honum áður en sólin hverfur
bak við Sólarlagsfjall. En
þegar nornin, úlfurinn og
vonda stjúpan vilja ekki
vera með eru góð ráð dýr
því hellir Nátttröllsins opnast ekki án þeirra hjálpar.

Starfsemi útibús Innheimtustofnunar sveitarfélaga á
Flateyri er komin í fullan
gang. „Við erum í fullu fjöri
á Flateyri. Hér starfar einn
lögfræðingur og tveir ritarar
sem sinna fyrirspurnum og
afgreiðslu málefna meðlagsgreiðenda“, segir Ólafur
Hallgrímsson, lögfræðingur. Eins og kunnugt er, var
ákveðið síðasta vetur að
flytja nokkur störf Innheimtustofnunar vestur á firði og
varð Flateyri fyrir valinu.
Starfsemin hófst í ágúst en
fór á fullt skrið 1. september.
„Viðbrögð viðskiptavina
hafa verið fín en þeir hafa
enn aðgang að starfsmönnum aðalskrifstofanna í Reykjavík, vilji þeir tala við lögfræðing beint“, segir Ólafur.
Er ákveðið var að flytja störf
Innheimtustofnunar til Flateyrar var markmiðið að
fjölga stöðugildum í sex

eftir áramót og segir Ólafur
að þau plön hafi ekki breyst.
„Miðað við hversu vel þetta
gengur þá sé ég ekki fram á
annað en að það gangi eftir.“
Innheimtustofnun sveitarfélaga tók til starfa í ársbyrjun 1972 en hlutverk
stofnunarinnar er að innheimta hjá meðlagsgreiðendum, meðlög sem Tryggingastofnun ríkisins og umboð hennar hafa greitt þeim
sem hafa börn á framfæri
samkvæmt skilnaðarleyfum, skjölum er varða slit á
óvígðri sambúð, dómum og
fleiri heimildum. Þá annast
Innheimtustofnun, að beiðni
ráðuneyta, innheimtu meðlagsskulda erlendra ríkisborgara, búsettra hér á landi
og meðlög sem greidd eru
erlendis vegna íslenskra
ríkisborgara.
– thelma@bb.is

Furða sig á útreikningum Strætó bs
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur hafnað boði Strætó bs.
til sveitarfélaga utan byggðarsamlags fyrirtækisins að kaupa
nemakort í strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu fyrir þá íbúa
sína sem stunda þar viðurkennt nám á framhalds- eða
háskólastigi. Bæjarráð lýsir
jafnframt yfir furðu sinni á
útreikningum Strætó bs. um
þennan möguleika þar sem
staðreyndum er snúið á hvolf
og í raun verið að fara fram á
að sveitarfélög á landsbyggðinni niðurgreiði almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Í bréfi sem sent hefur verið
bæjaryfirvöldum kemur fram
að kostnaður við rekstur strætisvagnakerfis höfuðborgarsvæðisins sé ríflega 3.000

milljónir króna á ári sem nemur um 15.000 krónum á hvern
íbúa á svæðinu. Reglulega
nýti rúmlega 30 þúsund einstaklingar þjónustu Strætó bs.
og nemur því kostnaður á
hvern einstakling sem noti
strætó reglulega 100.000 krónur á ári. „Með því að veita
námsmönnum sem búsettir
eru utan sveitarfélaganna sem
reka Strætó bs. aðgang að
nemakortakerfinu eru sveitarfélögin á h-fuðborgarsvæðinu
því að niðurgreiða raunkostnað við notkun hvers nemanda
um nær 70%“, segir í bréfi
Strætó bs.
Eins og fram hefur komið
er kostnaður við kort sem nú
bjóðast sveitarfélögum á landsbyggðinni og gildir til 1. júní
31.000 krónur.
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Fiskimjölsverksmiðja í Bolungarvík

Fiskimjölsverksmiðja Bolungarvíkur hefur verið stofnuð í Bolungavík. Er hún
á sama stað og loðnuverksmiðjan Gná var til húsa. Eins og greint hefur verið
frá var Gná tekin til gjaldþrotaskipta fyrir stuttu en rekstraraðilar eru þeir
sömu og starfsmennirnir sem misstu vinnuna við gjaldþrot verksmiðjunnar
vinna hjá fiskimjölsverksmiðjunni. Verið er að vinna rækjuskel, mjölið sem úr
verður er sent til Bretlands í fiskifóður. Húsakynnin eru ekki þrotabú Gnár
heldur í eigu VT ehf. sem leigir fiskimjölsverksmiðjunni húsnæðið.

Fjölnir ráðinn prestur í Holtsprestakalli
Séra Fjölnir Ásbjörnsson sóknarprestur á Skagaströnd hefur verið valin í embætti sóknarprests
í Holtsprestkalli, Vestfjarðarprófastdæmi. Hann verður skipaður í embætti 1. nóvember næstkomandi og tekur við af Séra Stínu Gísladóttur. Fjórir umsækjendur voru um embættið, auk
séra Fjölnis voru það Ásta Ingibjörg Pétursdóttir guðfræðingur, Salvar Geir Guðgeirsson guðfræðingur og Þóra Ragnheiður Björnsdóttir guðfræðingur. Fjölnir Ásbjörnsson er sóknarprestur á Skagaströnd. Hann vígðist til prestsþjónustu árið 2002 og hefur áður gegnt prestsstörfum víða um land. Eiginkona Séra Fjölnis er Heiðrún Tryggvadóttir og eiga þau þrjá syni.

Ekki ástæða til að breyta gildandi reglum um fasteignaskatt
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
telur ekki ástæðu til að breyta
gildandi reglum um álagningu
fasteignaskatts en óskað hafði
verið eftir niðurfellingu á fasteignagjöldum á Faktorshúsinu
í Hæstakaupstað þar sem um
friðað hús væri að ræða.
Beiðnin var fyrst tekin fyrir í

júlí og var þá bæjarritara falið
að kanna málið frekar. Eftir
fyrirspurnir til nokkurra sveitarfélaga kom í ljós að ekki
tíðkast að veittir séu styrkir
sérstaklega til greiðslu fasteignagjalda af friðuðum húsum. Hins vegar er í nokkrum
sveitarfélögum veittur styrkur

til viðhalds og endurbóta á
friðuðum húseignum en þá
oftar en ekki eru notaðir til
þess brúks sérstakir sjóðir.
Mikil saga er á bakvið
Faktorshúsið sem var reist árið
1788. Í bréfi sem lagt var fyrir
bæjarráð í júlí kemur fram að
eigendur hússins hafi tekið við

því í mjög slæmu ástandi árið
1993 og lokið formlegum endurbótum fyrir þrem árum
síðan. Þess má geta að Landsbanki Íslands hf. er þinglýstur
eigandi Faktorshúss í dag en
hann leysti til sín húsið á uppboði í sumar.
– thelma@bb.is

Hótelstjórinn á Núpi sérvaldi lömb er hann
hjálpaði til við smölun í Hjarpadal í Dýrafirði.

Staðbundið hráefni í boði á Núpi
Hótelstjórinn á Núpi í
Dýrafirði, Sigurð-ur Arnfjörð Helgason, ætlar að
bjóða upp á nýjung á matseðli sínum næstu misserin
en það er sérvalið lambakjöt
frá heimabyggðinni. Sigurður hjálpaði til við smölun
í Hjarðardal í Dýrafirði fyrir
skömmu og sérvaldi 15
lömb sem send voru til slátrunar til Sauðárkróks og
verða á boðstólum á hótelinu á jólahlaðborðunum og
sömuleiðis næsta sumar.
„Við munum bjóða upp á
staðbundið hráefni og ég
veit ekki til þess að þetta
hafi verið gert áður með

þessum hætti hér vestra“,
segir Sigurður og bætir við
að hann eigi von á að uppátækið muni vekja mikla
lukku.
Hótelrekstur á Núpi hófst
að nýju í sumar eftir langa
óvissu um hvað gera skildi
við húsið sem sett var á
sölu hjá Ríkiskaupum vorið
2007 en ákveðið var að
fresta sölu skólans þar sem
engin ásættanlegt tilboð
bárust. Þá var nóg að gera
hjá starfsmönnum hótelsins í sumar sem fór fram úr
björtustu vonum manna og
stöðugur straumur fólks
lagði leið sína þangað.

GB fær 300 þúsund
úr námsgagnasjóði
Grunnskóla Bolungarvíkur hefur verið úthlutað
327.053 kr. úr námsgagnasjóði. Menntamálaráðuneytið tilkynnti um nýjan námsgagnasjóð í desember í fyrra,
en sjóðurinn hefur það hlutverk að leggja grunnskólum
til fé til námsgagnakaupa í
því augnamiði að tryggja
val þeirra á námsgögnum.
Framlag til námsgagnasjóðs er ákveðið í fjárlögum
ár hvert og skipar menntamálaráðuneytið námsgagnasjóði þriggja manna stjórn
til fjögurra ára í senn. Stjórn

sjóðsins ákveður skiptingu
fjármuna milli grunnskóla
á grundvelli upplýsinga frá
Hagstofu Íslands um fjölda
skráðra nemenda í hverjum
grunnskóla á síðastliðnu
skólaári.
Ráðstöfun á fénu er einskorðuð við kaup á námsgögnum frá lögaðilum og
skulu námsgögnin samrýmast markmiðum aðalnámskrár. Óheimilt er að verja
fjármunum úr námsgagnasjóði til búnaðar- og tækjakaupa.
– thelma@bb.is

Liðsmenn „The Roman Mario“ tóku góðlátlegu gríni Hermanns Níelssonar
full alvarlega og syntu í land eftir að hafa beðið ósigur í keppninni.

Ungmeyjar og kennarar réru hraðast
Róðrarkeppni Menntaskólans á Ísafirði á sexæringi fór fram á Pollinum
í Skutulsfirði á fimmtudag
í síðustu viku. Aðstæður til
keppni voru ekki með
besta móti en töluverður
vindur setti svip sinn á
keppnina. Í kvennaflokki
sigraði lið sem kallaði sig
„Ungmeyjar“ á tæpum
tveimur mínútum og í
öðru sæti urðu Stellurnar.
Hjá körlunum réru þrjár
sveitir og bar lið kennara
sigur úr býtum. Í öðru sæti
urðu „The Roman Mario“
og í þriðja sæti urðu „Árar
og menn“. Hermann Níelsson, íþróttakennari skólans, var ánægður með

keppnina en hefði viljað
sjá meiri þátttöku nemenda í keppninni. „Það má
kannski kenna um að
skipulagning keppninnar
hófst svo seint. Ég vil að
það verði sett sem föst
regla að sexæringarnir
verði sjósettir um leið og
skólinn er settur og þá geta
liðin undirbúið sig betur
fyrir keppnina. Það kom
samt sem áður upp mjög
skemmtilegt atvik í keppninni. Ég sagði í góðlátlegu
gríni að það lið sem tapaði
sínum róðri yrði að synda í
land. Nokkrir ungir piltar
úr skólanum tóku mig á
orðinu og stungu sér til
sunds og syntu í land eftir

„Ungmeyjar“ réru hraustlega og hvöttu hvor aðra duglega.

að hafa beðið ósigur í sinni
viðureign. Ég stoppaði
restina af liðinu í því að
synda einnig í land en
drengjunum sem gerðust

svo djarfir að synda í land
varð ekki meint af volkinu
enda vaskir ungir menn,“
segir Hermann.
– birgir@bb.is

Gæti fækkað störfum á skíðasvæðinu
Heildarkostnaður við flutning og endurbætur á gæsluvallarhúsinu við Túngötu á
Ísafirði getur numið 3,5 til 4
milljónum króna, en eins og
greint hefur verið frá hefur
verið lagt til að húsið verði
flutt á skíðasvæði Ísfirðinga í
Tungudal og nýtt sem lyftu-

skúr. Hluti kostnaðarins er
vinna starfsmanna Ísafjarðarbæjar við flutning, rif og endurbætur. Helstu rökin fyrir því
að færa húsið eru að Vinnueftirlitið hefur gert athugasemd við núverandi vinnuaðstæður forstöðumanns skíðasvæðisins og getur ekki lengur

veitt frest til úrbóta.
Samkvæmt minnisblaði
bæjartæknifræðings er með
færslu gæsluvallarhússins
hægt að fækka um einn starfsmann á skíðasvæðinu þar sem
forstöðumaður getur haft umsjón með barnalyftu og séð
um sölu á lyftukortum ásamt

því að sinna þeirri vinnu sem
hann hefur hingað til gert. Í
framhaldi af þessu þarf að endurskoða samning um sölu á
lyftukortum og annarri þjónustu. Bæjartæknifræðingur
leggur til að Eignasjóði verði
falið að flytja húsið á skíðasvæðið og sjá um endurbætur.
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Færri umsóknir um menningarstyrki

Mannlífið

Um 80 umsóknir bárust Menningarráði Vestfjarða um styrki vegna seinni úthlutunar ársins 2008 en umsóknarfrestur rann út fyrir stuttu. Eru þetta heldur færri umsóknir en borist hafa ráðinu í þau tvö skipti sem
menningarstyrkjum hefur verið úthlutað en í fyrsta sinn sóttu 104 um og 110 í febrúar í ár. 17,5 milljónir
kr. eru til skiptanna og framundan er vinna hjá Menningarráðinu við að fara yfir umsóknirnar og taka
ákvörðun um styrki. Reikna má með að niðurstaða liggi fyrir og styrkjum verði úthlutað í nóvember. Að því
er fram kemur á vef Ríkisútvarpsins var sótt um allt frá 100 þúsund krónum fyrir einstakt verkefni og upp í
42 milljarða króna. Sá umsækjandi ætlar að setja upp tragískan söngleik sem á að heita Krónan í klípu.

Smáauglýsingar
Til leigu er 3-4ra herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði. leigist með
öllum húsbúnaði. Laus strax.
Uppl. í síma 690 7172.
Til sölu er einn gangur af lítið
notuðum Mastercraft 17R 265/
70 nagladekkjum á Toyota Landcruiser. Uppl. í síma 846 0646.
Til sölu er Pajero sport árg. 06,
ekinn 35 þús. km. Upplýsingar
í síma 861 2265.
Til sölu eru álfelgur undir Skoda
Octavia árg. 05 eða yngri. Uppl.
í síma 868 8469.
Til sölu eru fjögur nagladekk á
felgum. Stærð: 185/65 14".
Uppl. í síma 893 2362.
Óska eftir tölvuborði. Upplýsingar í síma 894 4266.
Til sölu eru fjögur nagladekk,
235/70 16". Upplýsingar í síma
895 8264.
Til sölu eru 15" nagladekk. Á
sama stað er óskað eftir 13"
nagladekkjum. Upplýsingar í
síma 690 2303.
Spilavist í Guðmundarbúð laugardaginn 18. október kl. 20.
Til sölu er Opel Vectra árg. 98.
Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 899 9860.
Kaupi bíla til niðurrifs. Upplýsingar í síma 899 4201.
Eldri borgarar! Spilavist 14. okt.
í Safnaðarheimilinu á Ísafirði.
Óska eftir að kaupa sex hjól í
góðu ásigkomulagi. Uppl. í síma
867 7815 eða haukur@ronkko.net

Leiðrétting
Blaðinu hefur borist leiðrétting á frétt sem birtist í síðasta tölublaði BB undir fyrirsögninni ,,Gott sumar á Hrafnseyri“. Þar stendur: „...Haldin
var hefðbundin 17. júní dagskrá á Hrafnseyri þar sem hr.
Karl Sigurbjörnsson biskup
Íslands var með ávarp og
Ragnar Bjarnason söng fyrir
gesti og kom þeim í hátíðarskap. “
Hið rétta er: ,,... hr. Karl
Sigurbjörnsson biskup Íslands
prédikaði. Kirkjukór Þingeyrarkirkju og Ragnar Bjarnason
sungu fyrir gesti og komu þeim
í hátíðarskap.“

Það er ódýrara að
vera áskrifandi!
Síminn er 456 4560
Spurning vikunnar
Hefur efnahagsástandið
bitnað hart á þinni
fjölskyldu?
Alls svöruðu 783.
Já sögðu 375 eða 48%
Nei sögðu 226 eða 29%
Óvíst sögðu 182 eða 23%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Langar að verða
virtur tónlistarmaður
Ásgeir Helgi Þrastarson er
tvítugur ísfirskur gítarleikari
sem hefur vakið mikla athygli
í ísfirsku tónlistarlífi fyrir lipran gítarleik. Ásgeir er sonur
Þrastar Kristjánssonar, húsasmiðs á Ísafirði, og Þórlaugar
Ásgeirsdóttur, þjónustufulltrúa hjá Landsbankanum á Ísafirði. Ásgeir hóf að æfa á gítar
um fermingu og náði skjótt
mikilli færni. Við heyrðum
því aðeins hljóðið í Ásgeiri
og spurðum hann út í gítarleikinn, lífið og tilveruna.
– Hefur þú alla tíð búið á
Ísafirði?
„Nei, ég fæddist á Ísafirði
og bjó þar þangað til að ég
varð tíu mánaða gamall. Ég
fluttist þá með foreldrum mínum til Svíþjóðar og bjó þar í
sex ár.“
– Talar þú þá ekki reiprennandi sænsku?
„Já, ég er nokkuð sleipur í
henni. Svo flytja foreldrar
mínir aftur á Ísafjörð þegar ég
er sex ára gamall og ég að
sjálfsögðu með og hef búið
þar síðan. Ég bý núna í foreldrahúsum á Seljalandsvegi.“

Tónlistaráhuginn
kviknaði snemma
– Hvenær kviknaði tónlistaráhugi þinn?
„Það var frekar snemma. Ég
hóf að læra á harmonikku þegar ég var átta ára gamall hjá
ömmu minni. Lærði á nikkuna
í dágoðann tíma og þaðan
kviknaði áhugi á að læra á
píanó. Svo fjaraði aðeins undan þeim áhuga og ég hlustaði
bara mikið á tónlist en var
ekki mikið að leika hana.“
– Hvaða tónlist hlustaðir þú
á, á þeim tíma?
Ásgeir hlær. „Hún var nú
ekki upp á marga fiska, allavega hef ég ekki mikið álit á
henni í dag. Það var aðallega
Skítamórall og eitthvað álíka.
En eldri systir mín, Helena
Þrastardóttir, var alltaf að
reyna að koma mér í rokkið
og það tókst hjá henni hægt
og rólega. Svo var það þannig
að Þórhallur B. Snædal, bassaleikari ísfirsku hljómsveitarinnar BMX, var að vinna með
pabba og ákvað að koma einn

daginn heim til mín með gítar
handa og lánaði mér hann.
Þetta hefur verið árið 2000
held ég, þá byrja ég að fikta
við að spila á gítar fyrir fermingu. Svo fljótlega fékk ég
lánaðan magnara hjá þáverandi kærasta Helenu systur
minnar, honum Hauki S.
Magnússyni, gítarleikar í
hljómsveitinni Reykjavík!. Þá
fór ég að leika mér að spila
eftir „tableture“ á netinu og
æfði mig og æfði. Mér þótti
þetta svo gaman að ég keypti
mér gítar eftir fermingu sem
ég á ennþá og held mikið upp
á. Hann heitir Epiphone SG.“
– Hvenær byrjaðir þú að
læra hjá gítarkennara?
„Það var þegar ég fór í 9.
bekk í gítarkennslu hjá Kristni
Níelssyni. Ég var í eitt ár hjá
honum. Eftir það hef ég verið
í gítarnámi hjá honum Sigurði
Friðriki Lúðvíkssyni. Hann er
enn að kenna mér mikið og ég
er að reyna að afla meiri þekkingu á gítarleik í gegnum
hann. Aðallega þó á klassíska
sviðinu. Hann er lítið að kenna
mér rokk og ról.“

Æfði mig fyrst um
sinn tíu tíma á dag
– Hvernig má lýsa degi hjá
Ásgeiri? Hvað æfir þú þig
mikið á gítarinn á dag?
„Það var svolítið mikið
fyrst, þá gat maður setið inn í
herbergi tímunum saman og
spilað og spilað þó að maður
kynni ekki neitt. Það gat náð
upp í tíu tíma á dag þegar
mest var. En svo þegar ég
varð betri á hljóðfærið þá var
maður fljótari að læra á hlutina
og hvernig gítarleikur gengur
fyrir sig. Nú er æfingartíminn
kominn niður í klukkutíma á
dag. Það kemur fyrir að ég
spili ekkert á dag núna. Ég tek
frekar tarnir núna.“
– Hverjir eru helstu áhrifavaldarnir í tónlist hjá þér í dag?
„Það er allur fjandinn. Þegar
ég var yngir þá var það mikið
„pönkið“. Síðan færðist það
yfir í þungarokkið. Núna er
það helst að ég sé að leita að
áskorunum í tónlist. Ég er
mikið að leita að tónlist sem
ég get ekki spilað og æfi mig

og æfi þangað til ég næ því.“

Yngwie Malmsteen
erfiður viðureignar
– Hvað er það sem þú getur
ekki spilað í dag?
„T.d. Yngwie Malmsteen,
gítargoð. Svo er ég mikið búinn að vera að reyna að spila
tónlist hljómsveitarinnar „Lamb
of god“. Þeir eru mjög tæknilegir gítarleikararnir í þeirri
sveit og er það mikil áskorun
fyrir mig að reyna að leika
hana. Svo eru tvær sveitir í
miklu uppáhaldi hjá mér hvað
metnaðarfullan gítarleik og
tónsmíðar varðar. Þær eru
„The Dillinger escape plan“
og „Every time i die“. Það er
magnað „stöff“ sem þær eru
að búa til“
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Gjaldskrár hækka í Bolungarvík
Gjaldskrá í mötuneyti Grunnskólans í Bolungarvík og þjónusta heilsdagsvistunar hækkaði um 11%
um síðustu mánaðarmót. Hádegismatur í skólanum kostar því kr. 320 eftir hækkun en á Ísafirði er
gjaldið kr. 370. Tímagjald fyrir heilsdagsvistun í Bolungarvík er kr. 216 og síðdegishressing er
komin upp í 80 krónur. Rætt hefur verið um að sveitarfélög hætti við gjaldskrárhækkanir vegna
þess efnahagsástandsins. Elías Jónatansson, bæjarstjóri segist ekki geta sagt til um hvort sveitarfélagið verði með öðrum í samfloti en hann segir þessa hækkun ekki koma til vegna aðstæðna á fjármálamarkaði, heldur sé hér um að ræða venjubundna vísitöluhækkun. Frá þessu er greint á ruv.is.

Horfur á föstudag: Sunnan og suðvestanátt, víða 5-10
m/s, en hvassari við suðurströndina. Rigning með köflum
sunnan- og vestanlands, en úrkomulítið NA-til. Hiti 3-8
stig. Horfur á laugardag: Allhvöss norðanátt norðvestanlands með snjókomu, en norðvestan 5-10 m/s annars
staðar. Kólnar í veðri. Horfur á sunnudag: Lítur út fyrir
að gangi í nokkuð hvassa norðlæga átt með éljum.

Vinabæjarmót í Finnlandi
Nokkrir krakkar í Ísafjarðarbæ fóru á vinabæjarmót í
Finnlandi í byrjun skólaárs.
Þeirra á meðal voru Ívar Atli
Sigurjónsson og Agnes Ósk
Marzellíusardóttir sem settust
niður með blaðamanni og
sögðu frá ferðinni. Mótið er
árlegt en þar hittast unglingar
frá vinabæjum Ísafjarðarbæjar
og fá að kynnast menningu
hvers staðar. 52 unglingar
sóttu mótið í ár. Þátttakendur
eru á aldrinum 15 ára eru frá
Hróarskeldu í Danmörku, Linköping í Svíþjóð, Túnsbergi í
Noregi og Joensuu í Finnlandi
og að sjálfsögðu frá Ísafjarðarbæ. Þess má geta að mótið
var haldið í Ísafjarðarbæ á síðasta ári.
– Hvað er gert á svona vinabæjarmóti?
„Við eigum að kynna okkar
land og að þessu sinni var
mótið haldið í Finnlandi og
gestgjafarnir sýndu okkur því
brot af því besta í landinu.
Við fórum til að mynda í fjallgöngu á hæsta punkt Finnlands og á trébát niður Runa,“
segir Agnes.
„Það var mjög gaman í
bátsferðinni og maður blotnaði vel. Öllum var kalt nema
Íslendingunum“, segir Ívar.
„Já Íslendingar kunna að
klæða sig“, skýtur Agnes að.
– Hvað fóru margir frá
Ísafjarðarbæ.
„Við vorum tíu frá Ísafjarðarbæ eða frá Ísafirði, Þingeyri
og Flateyri. Við vorum sex
frá Ísafjarðarbæ en síðan voru
valdir tveir frá Flateyri og
Þingeyri, en annar Þingeyringur hætti við og því kom
annar frá Flateyri í staðinn“,segir Ívar.
– Fenguð þið tækifæri til að
skoða ykkur um í Finnlandi?
„Jú við fengum að skoða
okkur vel um enda fengum
við mikinn frítíma og fórum í
skoðunarferð og sáum helstu
söfnin og merkar byggingar“,
segir Ívar.
– Hvernig voru krakkarnir
valdir til að fara fyrir hönd
sveitarfélagsins á mótið?
„Við þurftum að skrifa ritgerð um okkur sjálf og hvernig
við gætum kynnt bæinn okkar.
Sem sagt segja frá því hvernig
við gætum verið góðir fulltrúar fyrir bæinn okkar“, segir
Agnes.
– Finnst ykkur mikilvægt
að hafa fengið tækifæri til að
kynnast jafnöldrum ykkar frá
öðrum löndum?
„Já alveg hiklaust og gott
upp á framtíðina að gera því
nú ef maður þarf á tengilið að
halda í þessum löndum, og
hvað þá bæjum, hefur maður

Sælkeri vikunnar er Sigríður Gísladóttir á Ísafirði

Ísfirski hópurinn á finnskri grundu.
einhver tengsl þar á milli“,
segir Agnes.
„Ég vil hvetja alla sem hafa
tækifæri til að sækja svona
mót að grípa það og skora á
bæjaryfirvöld að halda áfram
að senda krakka á þau“, segir
Ívar.
– Og náðuð þið að tengjast
hinum krökkunum á meðan
mótinu stóð?
„Já, stundum kannski einum of. Það var mjög mikið
um grát í lok ferðarinnar. Við
náðum svo ótrúlegum tengslum á einni viku að margir
kviðu því að skilja. Það mátti
varla minnast á finnskt tyggjó
í endirinn án þess að einhver
færi að gráta. Sérstaklega var
mikið um tár á síðustu kvöldvökunni en þá sungum við
saman og í laginu I´m yours
með Jason Mraz þegar setningin We are just one big family, eða Við erum bara ein
fjölskylda, kom þagnaði söngurinn um svona 95%. Það varð
þá víst meira um væl“, segir
Agnes kímin.
– Fannst ykkur margt ólíkt
við jafnaldra ykkar í hinum
löndunum eða eru krakkar á
þessum aldri svipaðir sama af
hvaða þjóðerni?
Þótt ýmislegt væri öðruvísi
vorum við samt mjög lík. Þegar við vorum búin að kynnast
vel gerðu allir verkefni og einn
hópurinn skrifaði að jafnvel
þótt við byggjum svona langt
í burtu frá hvert öðru þá erum
við í raun mjög nálægt. Mér

fannst það góð setning sem
lýsir þessu vel.
Eina sem mér fannst verulega ólíkt var hversu mikið
trjám var í Finnlandi. Þau voru
alls staðar“, segir Agnes.
„Já 70% af landi Finnlands
er trjám vaxið“, bætir Ívar við.
– Hvað stóð svo upp úr ferðinni?
„Það var nú margt og mikið.
T.d. fengum við að sitja tíma
í finnskum skólum. Krökkunum var skipt í hópa og fórum
svo í nokkra skóla. Það var nú
frekar skondið þar sem ég var
eini Íslendingurinn í mínum
hóp. Svo í miðjum klíðum
hringdi bjalla og við héldum
að það væri verið að hringja
inn í mat. En þá var þetta
brunabjallan og við vorum ein
eftir inni í skólanum. Ég held
að það hafi nú verið um æfingu að ræða en við þurftum
að vera inni í einhverjum sal í
einhvern tíma. Ég skildi nú
lítið af því sem fólkið var að
segja svo ég er hreinlega ekki
viss“, segir Agnes.
„Skólinn sem ég fór í líktist
helst fangelsi. Mikið var lagt
upp úr öryggi. Ég tók eftir
skilti sem á stóð að ekki mætti
hrækja á gólfið sem vakti athygli mína“, segir Ívar.
„Þá var líka mjög gaman að
við fórum í sána og þegar það
var orðið of heitt þá hlupum
við út og eftir stíg þar sem
stokkið var ofan í ískalt vatn.
Ég verð nú að viðurkenna að
ég var einum of mikil gunga

fyrir það og stökk aðeins úr
stiganum.
„Ég stökk 16 ofan í vatnið“,
segir Ívar með stórt bros á vör.
„Eitt sem er nú frekar eftirminnilegt við ferðina var nú
ekki á áætlun hennar. En það
var þegar við fórum í fjallgönguna á Haltiatunturi. Við
vorum í rútu og keyrðum framhjá skíðahóteli sem vanalega
er ekki opið á þessum tíma en
einmitt þá var þar nýgift hjón
í brúðkaupsferð. Á hótelinu
eru risastórir gluggar og er
við keyrðum fram hjá stóð
brúðguminn þar kviknakinn.
Honum fattaði það ekki fyrr
en hann sá fulla rútu að hlæjandi rútu og þá stökk hann
frá. Þetta var alveg ótrúlegt,
glugginn var alveg eins og
rammi utan um hann“, segir
Agnes.
– Haldið þið að þið munið
halda sambandi við vinina
sem þið eignuðust á mótinu?
„Já það held ég. Internetið
gerir samskiptin svo auðveld
og við fengum addressuna á
msn hjá öllum krökkunum.
Svo eignaðist ég líka vini í
Danmörku og það er aldrei að
vita nema maður kíki í heimsókn þangað einhvern daginn“, segir Ívar og Agnes tekur
undir með honum.
– Eitthvað að lokum?
„Já við viljum þakka Ísafjarðarbæ fyrir þetta tækifæri.
Þetta var ógleymanleg ferð og
við lærðum mikið“, segir Ívar
Atli Sigurjónsson.

Bláberja-marinerað lambakjöt
Sælkeri vikunnar býður upp
á bláberja-marinerað lambakjöt og sósu með því. „Núna
þegar við ættum að velja íslenskt þykir mér við hæfi að
bjóða uppá íslenskt lambakjöt,
þetta er líka tíminn sem flestir
eiga bláberjasultu. Þessi uppskrift hefur slegið í gegn bæði
sumarbústaðarferðum og heima“,
segir Sigríður. Hún segir að
gott meðlæti sé til dæmis gott
ferskt grænmetissalat og bakaðar kartöflur. Í eftirrétt býður
Sigríður upp á Ís-bombu Kibbu
sem er sko bomba í lagi.
Bláberja-marinerað lambakjöt
Lambalæri
Bláberjasulta
Smyrjið sultunni á lærið og
setjið í plastpoka, hafið í kæli
í nokkra sólarhringa því lengur því betra, grillið svo á gasgrilli eða setjið í svartan steikarpott í ofninn, það er ekki
verra að láta það malla í ofninum á 100-120° í allt að 5-6
tíma.
Einnig er hægt hafa fille
eða lundir þær eru þá grillaðar
á gasgrillinu eða létt-brúnaðar
á pönnu og síðan settar í ofinn,
í eldföstumóti með álpappír
yfir.
Sósan góða
1 peli rjómi
1/2 gráðostur (í bláu)

1-2 tsk. Vildt boullion frá
OSCAR
Bláberjasulta eftir smekk
Látið sósuna malla á mjög
lágum hita í eina klukkustund,
þannig er hún best.
Ís-BOMBA Kibbu
Púðursykursmarengs
1 peli rjómi
1 lítri vanilluís
Jarðaber
Vínber
Bláber eða hvaða ávexti
sem er
Nóa kropp
Bailey´s eða Grand Marnier
Myljið marengsinn í botn á
móti og dreifið líkjör yfir.
Skerið ávextina niður. Látið
ísinn aðeins mýkjast og þeytið
rjómann, hrærið honum síðan
varlega saman við ísinn. og
setjið blönduna yfir marengsinn dreifið síðan ávöxtunum
þar yfir, setjið mótið í frysti í
nokkra klukkutíma, takið svo
úr frystinum ca. klukkutíma
áður en bera á það fram,
Dreifið þá Nóa-kroppinu yfir.
Fyrir sælkera er gott að bera
fram heita súkkulaðisósu með.
Ég ætla að vita hvað snilldar-kokkarnir Sóley Veturliðadóttir og Gylfi Þ.Gíslason á
Ísafirði geta töfrað fram og
skora því á þau vera næstu
sælkerar vikunar í BB.

Ekki vitað um neinar uppsagnir
„Þetta eru skrítnir tímar og erfiðir fyrir alla og mikil óvissa. Við megum
vera óskaplega þakklát fyrir það hvað við eigum góða viðskiptavini og
gott starfsfólk. Þetta hefur gengið ótrúlega vel hjá okkur“, segir Inga
Karlsdóttir, útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði, þegar hún er spurð um
gang mála undanfarna daga. Hún segir að eins og sakir standa sé ekkert
sem bendi til þess að neinum verði sagt upp í Landsbankanum á
Ísafirði. „En núna er ríkið búið að eignast þrjá banka og við vitum
ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. Að öðru leyti er ósköp lítið hægt
að segja á þessu stigi,“ sagði Inga í samtali við blaðið fyrir helgi.
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Bolvíkingar semja um fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur gert samning við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Markmið samningsins er að stöðva hallarekstur
og skuldasöfnun, bæta eiginfjárstöðu og styrkja rekstrargrundvöll sveitarfélagsins til
framtíðar með endurskipu-

lagningu í fjármálum og
eignastýringu, niðurgreiðslu
skulda og aðhaldi og hagræðingaraðgerðum í rekstri sveitarsjóðs. Sérfræðingar munu
koma að upplýsingavinnu og
ráðgjöf, fyrir tilstuðlan eftirlitsnefndar, en bæjarstjórn
skal leggja fram áætlun um

aðgerðir og vinna fjárhagsáætlun fyrir árin 2009 og 2010
sem uppfylli markmið samningsins.
Eftirlitsnefndin mun fylgjast með rekstrarlegum árangri
bæjarsjóðs og kanna hvort
markmið samningsins nái
fram að ganga, m.a. með því

að fá ársfjórðungslegar upplýsingar um rekstur bæjarsjóðs til samanburðar við fjárhagsáætlun sama tímabils.
Samningurinn, sem gildir til
30. júní 2010 var samþykktur
í einu hljóði á fundi bæjarráðs
Bolungarvíkur.
– birgir@bb.is

Ekkert liggur fyrir um frekari niðurskurð
Elías Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungarvík, segir að
ekkert liggi fyrir á þessari
stundu um niðurskurð framkvæmda á vegum kaupstaðarins í ljósi umrótsins í efnahagsmálunum þessa dagana.
„Við vorum nýbúnir að endurskoða fjárhagsáætlun og búnir
að skera framkvæmdir mjög

mikið niður. Eftir meirihlutaskiptin í vor var gengið í að
skera niður framkvæmdir til
þess að draga úr útgjöldum
sveitarfélagsins og þeirri vinnu
lauk nú fyrir skömmu“, segir
Elías.
Hvað varðar áhrifin af efnahagskreppunni sem nú er
skollin yfir segist Elías ekkert

geta útilokað í þeim efnum
varðandi framkvæmdir á vegum bæjarfélagsins þegar tímarnir eru eins óvissir og núna.
„Það hefur ekki verið rætt ennþá og ekki farið sérstaklega
yfir það. Bæjarráð hittist vikulega og við munum skoða
stöðuna hverju sinni.“
Unnið er að gerð Bolungar-

víkurganga af fullum krafti
og engar blikur eru á lofti hvað
þau varðar. Sama er að segja
um snjóflóðavarnirnar ofan
við byggðina í Bolungarvík.
Verið er að reka niður stálþil í
höfninni í Bolungarvík og
þekja verður steypt á næsta ári.
Samtals er það verk upp á vel
á annað hundrað milljónir króna.

