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Formaður og hluti stjórnar
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga funduðu fyrir skemmstu
með viðskiptaráðherra vegna
jöfnunar flutningskostnaðar.
Á fundinum var m.a. rætt um
að ekki virðist sem heimild í
fjárlögum 2008 að fjárhæð
150 milljónir króna til jöfnun
flutningskostnaðar á landinu
verði nýtt. Í upphaflegri frum-
varpstillögu var framlaginu

eingöngu beint til Vestfjarða
en tillögunni var síðan breytt
fyrir landið í heild í annarri
umræðu.

„Við fórum yfir það með
ráðherra hvar málið væri statt
og hann fullvissaði okkur um
að enn væri unnið að málinu
að hans hálfu. Vitaskuld eru
þó skiptar skoðanir um það á
milli ráðuneyta hvort rétt sé
að setja fjármagn í þetta verk-

efni. Við teljum það mjög
mikilvægt að mæta þessum
aukna kostnaði sem við glím-
um við á Vestfjörðum vegna
kostnaðar við að flytja vörur
auk þungatakmarkana, lokan-
ir vegna snjóa og allt sem getur
komið upp á í vegakerfinu
hér“, segir Aðalsteinn Óskars-
son, framkvæmdastjóri Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga.

Eins og fram hefur komið

var það niðurstaða starfshóps,
sem samgönguráðherra skip-
aði í apríl að veita ætti 150
milljónir árlega næstu tvö árin
til flutningsjöfnunar til og frá
Vestfjörðum. Að stjórnvöld
ættu að aflétta íþyngjandi
álögum á sjávarútvegsfyrir-
tæki, en þessar álögur koma
fyrst og fremst niður á fyrir-
tækjum sem eru á landsbyggð-
inni. Að sveitarfélögum yrði

gert kleift að lækka ýmis þjón-
ustugjöld, t.d. fasteignagjöld,
hafnargjöld, aflagjöld vatns-
skatt, án þess að það kæmi
niður á rekstri þeirra. „Við þurf-
um að bíða eftir næstu fjár-
lögum og sjá hvað verður en
viðskiptaráðherra tók það vel
í þetta að við fengum fullvissu
um að verkefnið væri enn uppi
á borðinu hvað varðar hans
ráðuneyti“, segir Aðalsteinn.

Flutningsjöfnuður enn á borðinu

Flugslysaæfing fór fram á ytri enda flugbrautar Þingeyrarflugvallar í Dýrafirði á laugardag. Um áttatíu manns tóku þátt í æfingunni en sviðsett
var flugslys þar sem tuttugu manna flugvél hafði brotlent og stóð flugvélaflakið í björtu báli er björgunarfólkið kom á vettvang. Slökkva þurfti eldinn
og bjarga farþegum út úr flakinu sem lágu ýmist þar eða á víð og dreif um svæðið, ýmist slasaðir eða látnir. Lögreglan á Vestfjörðum, slökkvilið frá
Ísafirði og Þingeyri, björgunarsveitir frá Vestfjörðum og sjúkraflutningsmenn frá Ísafirði tóku þátt í æfingunni sem gekk vel að sögn skipuleggjenda
hennar en það var Flugverndar- og björgunardeild Flugstoða sem hafði yfirumsjón með æfingunni.                                                       – birgir@bb.is

Sviðsettu flugslys 20 manna flugvélar

Sjötta hlýj-
asta sumarið

Nýliðið sumar var með
albesta móti veðurfars-
lega séð á Vestfjörðum
og voru þó nokkur hita-
met slegin. Samkvæmt
samantekt sem Trausti
Jónsson veðurfræðingur
gerði fyrir Svæðisútvarp
Vestfjarða, var sumarið
það sjötta hlýjasta á norð-
anverðum Vestfjörðum
frá upphafi mælinga árið
1898. Hlýrra var árin
1933, 1939, 1941, 2003
og 2004. Svipaða sögu
er að segja á sunnanverð-
um Vestfjörðum.

Nokkur met voru sleg-
in í hitabylgjunni um
mánaðamótin júlí og
ágúst en í öllum tilvikum
var það á stöðvum þar
sem ekki er langt síðan
athuganir hófust. Ástæða
er þó til að nefna ný met
á Bíldudal, 25,3 stig, 23,6
stig á Flateyri, 25,0 stig á
Patreksfirði og 20,4 stig
á Ögri við Ísafjarðardjúp.
Hitinn fór í 26,0 stig á
Hólum í Dýrafirði sem
er nýtt Vestfjarðamet.

Þurrt var víðast á Vest-
fjörðum í sumar, en úr-
komu virðist þó hafa ver-
ið fremur misskipt. Víð-
ast hvar var þurrkakafl-
inn sem kom fyrri hluta
sumars 2007 þó eindregn-
ari en á nýliðnu sumri.

– thelma@bb.is

Hitamælir Orkunnar
sýndi 21 gráðu í lok júlí.

 Fórnarlömb slyssins voru mörg hver alvarlega slösuð. Ljósm: Páll Önundarson.
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Tæplega sjötugur karl-
maður lést af völdum
meiðsla er hann hlaut í
vinnuslysi á hafnarsvæð-
inu á Ísafirði í síðustu
viku. Maðurinn féll úr
nokkurri hæð eftir að
vinnupallur sem hann
stóð á gaf sig. Hann var
fluttur á Fjórðungssjúkra-
húsið á Ísafirði og síðan
með sjúkraflugi til Reykja-
víkur, þar sem hann lést
af völdum meiðsla sinna.
Hinn látni hét Steinþór
Steinþórsson, til heimilis
á Ísafirði. Hann lætur eftir
sig eiginkonu og þrjú
börn.

Rannsókn á tildrögum
slyssins er í höndum lög-
reglunnar á Vestfjörðum
og Vinnueftirlitsins.

Lést eftir
vinnuslys

Fjöldi manns mætti á íbúafundinn.

Fjárhagsleg- og andleg staða
rædd á íbúafundi á Ísafirði

Fjölmenni var á íbúafundi
sem Ísafjarðarbær efndi til í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði í
síðustu viku vegna efnahags-

ástandsins í þjóðfélaginu.
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar fór yfir
stöðu mála og hvatti fólk til
að sýna samstöðu á þessum
erfiðu tímum. „Mörg okkar
eru í vinnu við að hjálpa og
ráðleggja fólki ívinnu og dag-
legu lífi. En það fólk má heldur
ekki vera hrætt við að biðja
um hjálp. Hver á t.d. að hugga
huggarann? Hver hjálpar séra
Magnúsi ef að honum líður
illa?,“ sagði Halldór. Því var
auðsvarað af Halldóri Her-
mannssyni á Ísafirði er hann
kallaði: „Guð hjálpar honum“.

Jón Oddsson, fjármálastjóri
Ísafjarðarbæjar fjallaði um
andlegan- og líkamlegan þátt
fólks sem oft getur verið
slæmur á tímum sem þessum.
Fór hann yfir nokkrar æfingar
sem geta létt fólki lund. Hvatti
hann viðstadda til að stunda
æfingarnar í sínu daglega lífi
til að dreifa huganum frá
áhyggjum af fjármálum. Á
þriðja tug embættismanna
voru til svara á fundinum,
reiðubúnir til að veita bæjar-
búum ráðgjöf.

„Efnahagslegt fárviðri sem
nú stendur yfir, hefur kippt
undan okkur fótunum og við
getum ekki lengur gert hluti
sem við ætluðum okkur. Við
erum með okkar aðgerðir inn-
an þeirra marka sem við teljum
okkur ráða við. Það getur verið
margt sem á eftir að breytast
frá því stöðumati sem er nú.
Alþjóðlegir markaðir þurfa að
róast og það þarf að vera ljóst
hver staða Íslands er í gjald-
eyrismálum og hvað þarf að

yfirtaka mikið af skuldum. Í
síðustu viku átti ég sem for-
maður Sambands íslenskra
sveitarfélaga, fund með ráð-
herra sveitarstjórnarmála. Það
mikilvægasta sem við gerum
við aðstæður sem þessar er að
tryggja eigin rekstrargrund-
völl. Á undanförnum árum
hafa sveitarfélögin mestmegn-
is fjármagnað sig með erlend-

um lánum og þau allra stær-
stu hafa farið í gegnum Lána-
sjóð sveitarfélaga. Það hefur
verið ljóst síðan í vor að mark-
aðir varðandi erlend lán hafa
ekki verið í lagi. Sveitarfé-
lögin hafa framkvæmt mikið
í sumar, sérstaklega þar sem
þenslan var mikil, og því verð-
ur höggið mest hjá þeim,“
sagði Halldór.

„Það sem við ræddum við
ráðherra var að breyta Lána-
sjóði sveitarfélaga, sem er sem
bestur fer enn mjög sterkur
og með hátt eiginfjárhlutfall.
Lánasjóðurinn mun á næstu
vikum fara í hlutafjárútboð
sem við vonum að lífeyris-
sjóðirnir sjái sér hag í að bjóða
í. Með þessu yrðu tvær flugur
slegnar í einu höggi. Lífeyris-

sjóðirnir fá ávöxtun innan-
lands og sveitarfélögin fá fjár-
mögnun til að klára þær fram-
kvæmdir sem þau eiga eftir.
Vonumst við líka til að geta
treyst rekstrargrundvöll sveit-
arfélaganna og treysta grunn-
þjónustu í þeim,“ sagði Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjaraðrbæjar.

– birgir@bb.is

Jón Oddsson kenndi fundargestum æfingar til að róa hugann.
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Jarðgöng milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar boðin út á næsta ári

Jarðgöng milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar verða boðin út
á næsta ári ef allt gengur eftir.
Samkvæmt tillögu að mats-
áætlun, sem Náttúrustofa Vest-
fjarða vann fyrir Vegagerðina,
þarf verkið í umhverfismat þar

sem hluti svæðisins er á nátt-
úruminjaskrá. Núverandi veg-
ur milli norður og suðursvæð-
is Vestfjarða þykir óviðunandi
bæði vegtæknilega og með
tilliti til umferðaröryggis segir
í matsáætluninni. Hafa þessar

erfiðu samgöngur eða sam-
gönguleysi aftrað mjög sam-
skiptum milli íbúa Barða-
strandasýslna og Ísafjarðar-
sýslna. Vegurinn er aðeins fær
yfir sumarið, Hrafnseyrar-
heiðin þykir stórhættuleg

vegna snjóflóðahættu og Dynj-
andisheiðin er oft leiðinleg
yfirferðar.

Aðeins ein leið kemur til
greina fyrir jarðgöng milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar.
Gerður verður vegur frá Brúnni

inn í botn. Í Arnarfirði koma
göngin út við eyðibýlið Rauðs-
staði í Borgarfirði, ekki langt
frá Mjólkárvirkjun. Ekki ligg-
ur fyrir hvenær byrjað verður
að grafa göngin en gert er ráð
fyrir að verkið verði boðið út

á næsta ári. Áætlaður fram-
kvæmdatími er um þrjú ár en
gangagerðinni á að vera lokið
árið 2012. Frá þessu var sagt
á vef Svæðisútvarps Vest-
fjarða.

– thelma@bb.is

Sjö hundruð manns fluttu frá Vestfjörðum
Yfir tvö hundrað manns

hafa flutt á höfuðborgarsvæð-
ið af Vestfjörðum það sem af
er þessu ári. Á síðasta ári fluttu
tæplega 700 manns frá Vest-
fjörðum. 359 fluttu á mölina,
89 til Suðurnesja, 51 til Vest-
urlands, tveir til Norðurlands
vestra, 53 til Norðurlands
eystra, 11 til Austurlands, 35
til Suðurlands og 84 fluttu út
fyrir landsteinana. Á móti
kemur að tæplega 500 fluttu
til fjórðungsins; 181 frá höf-
uðborgarsvæðinu, 16 frá Suð-
urnesjum, 53 frá Vesturlandi,
sex frá Norðurlandi vestra, 32
frá Norðurlandi eystra, tíu
Austurlandi, 26 frá Suðurlandi
og 155 frá útlöndum. Vest-
firðingum hefur samkvæmt

fækkað á síðasta ári um 200
manns en undanfarinn áratug
hefur íbúum fjórðungsins
fækkað um 100-200 íbúa á
ári. Vestfirðingar eru um
7.000 talsins og hefur þeim
fækkað um 1300 manns á und-
anförnum áratug.

Þetta kemur fram í tölum
Hagstofu Íslands tölur um bú-
ferlaflutninga fyrir annan árs-
fjórðung ársins. Hagstofan
metur búferlaflutninga á grund-
velli upplýsinga um breyting-
ar á lögheimili í íbúaskrá þjóð-
skrár. Rétt er að hafa í huga að
nokkur töf getur orðið á því
að útlendingar sem fá dvalar-
leyfi séu skráðir í íbúaskrá og
að sama skapi getur dregist
að þeir einstaklingar sem

flytjast af landi brott séu felldir
úr íbúaskrá.

Líkt og undanfarin ár er
flutningsjöfnuður á Íslandi
hár. Aðfluttir umfram brott-
flutta voru 4.703 fyrstu sex
mánuði ársins 2008 sem er
um 1,5% af íbúafjölda lands-
ins. Um er að ræða umtals-
verða fjölgun miðað við sama
tímabil í fyrra en þá nam fjölg-
unin 2.559.

Áfram er flutningsjöfnuður
hár á höfuðborgarsvæðinu og
á landsvæðum í nágrenni þess.
Á höfuðborgarsvæðinu nam
hann 3.504 en hann var einnig
jákvæður fyrir Suðurnes, Suð-
urland, Vesturland, Norður-
land eystra og Norðurland
vestra . Flestir fluttust aftur á

móti frá Austurlandi og Vest-
fjörðum. Fækkunina á Austur-
landi má að stærstum hluta

rekja til brottflutnings erlendra
starfsmanna frá Reyðarfirði,
en þaðan fluttust 192 á fyrri

helmingi ársins. Þetta kemur
fram á vef Hagstofunnar.

– thelma@bb.is

Ísafjörður.
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Auglýsing um tillögu að deiliskipu-
lagi Bjarnabúðarreits í Bolungarvík
Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér

með tillögu Bjarnabúðarreits í Bolungarvík
skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 með síðari breytingum.

Tillagan tekur til svæðis sem afmarkast af
Aðalstræti, Hafnarstræti og Brimbrjótsgötu.
Markmið deiliskipulagstillögunnar er að
skapa aðstöðu fyrir ferðamannaþjónustu.
Umfram allt er leitast við að skapa þétta
þorpstemmningu sem fellur vel að þeirri
byggð sem fyrir er á svæðinu.

Skilgreindar eru fimm nýjar lóðir auk lóðar
fyrir núverandi spennistöð. Byggingarreitir
eru skilgreindir innan lóðar, bindandi bygg-
ingarlínur á lóðarmörkum og leyfilegur hæð-
arfjöldi. Einnig eru skilgreind svæði fyrir
aðkomu og bílastæði. Heimilt er að fullnýta
skilgreint byggingarmagn á byggingarreit
og byggja kjallara undir húsunum. Hæðar-
fjöldi fyrir hvern byggingarreit kemur fram á
deiliskipulagsuppdrætti. Hæð húsa skal
ekki vera hærri en 6 metrar á mæni frá götu.

Byggingartillagan verður til sýnis á bæjar-
skrifstofum í Ráðhúsinu í Bolungarvík og á
heimasíðu Bolungarvíkur, www.bolungarvik.is,
frá og með 23. október 2008 til og með 20.
nóvember 2008.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
er hér með gefinn kostur á að gera athuga-
semdir við deiliskipulagstillöguna. Frestur til
að skila inn athugasemdum rennur út 4. des-
ember 2008.

Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrif-
stofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu Aðalstræti
10-12, Bolungarvík.

Þeir sem ekki gera athugasemdir við breyt-
ingartillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast sam-
þykkir henni.

Bolungarvík, 17. október 2008,
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri umhverfissviðs.

Bolungarvíkur-
kaupstaður

Aðalstræti 10-12
415 Bolungarvík

lýsingu samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðherra og stjórnar
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga frá 10. október sl. um að
verja grunnþjónustuna. Einn-
ig er tekið undir mikilvægi
þess að endurskoða fjárhags-

áætlanir og forgangsraða upp
á nýtt. Þrengri fjárhagsstöðu
verður að svo stöddu ekki
mætt með hækkunum á gjald-
skrám fyrir grunnþjónustu eða
með skerðingu á slíkri þjón-
ustu.

Fjárheimildir verða ekki
auknar á árinu 2008 heldur
dregið úr innkaupum sem
frekast er kostur, með það að
markmiði að ná fram sparnaði
strax. Ónýttar fjárheimildir
deilda, skv. fjárhagsáætlun,

verði ekki nýttar nema brýna
nauðsyn beri til. Stóraukins
aðhalds verður gætt í innkaup-
um. Leitast verður við að
tryggja endanlega fjármögnun
þeirra verka sem lokið er.
Samstarf við Lánasjóð sveitar-

félaga er mikilvægt í því tilliti.
Forgangsröðun framkvæmda
verður endurskoðuð á árinu
2008. Ráðgjöf og velferðar-
þjónusta Ísafjarðarbæjar til að
leiðbeina einstaklingum og
fjölskyldum verður efld.“

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt aðgerðaáætl-
un fyrir sveitarfélagið til að
bregðast við breytingum á
umhverfi í efnahags-, atvinnu-
og fjármálum hjá íslensku
þjóðinni. „Alvarleg staða á al-
þjóðlegum mörkuðum, fyrir-
sjáanlega minnkandi tekjur
Ísafjarðarbæjar vegna útsvars
og minnkandi tekna frá Jöfn-
unarsjóði sem lækka vegna
lægri tekna ríkissjóðs, aukinn
rekstrarkostnaður og fleiri vís-
bendingar um þrengingar kalla
á aðgerðaáætlun Ísafjarðar-
bæjar við þessar aðstæður. Meg-
inmarkmiðið er að ástunda
ábyrga fjármálastjórn, tryggja
grunnþjónustu og stöðugleika
í rekstri“, segir í bókun bæjar-
stjórnar.

Hlutverk bæjarráðs er að
fylgjast með framgangi þess-
arar aðgerðaáætlunar, fylgjast
reglulega með málum, hafa
samráð og samstarf við Sam-
band íslenskra sveitarfélaga,
önnur sveitarfélög og ríkis-
valdið til að tryggja hagsmuni
Ísafjarðarbæjar í hvívetna við
þessar sérstöku og erfiðu að-
stæður. Bæjarráð mun fylgjast
grannt með atvinnumálum í
bæjarfélaginu og leitast við
að tryggja gott atvinnustig í
Ísafjarðarbæ.

Áherslur í aðgerðaáætlun-
inni verða fyrirmynd í fjár-
hagsáætlanagerð allra sviða,
stofnana og fyrirtækja Ísa-
fjarðarbæjar. Áætlunin sem
hefur yfirskriftina „Velferð-
armálin í forgang“ er svo-
hljóðandi: „Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar tekur undir yfir-

Aðgerðaáætlun Ísafjarðarbæjar samþykkt

Vel heppnaðir Opnir dagar í Brussel
Opnir dagar Héraða-
nefndar Evrópusam-

bandsins í Brussel í Belgíu
voru haldnir í fimmta sinn

í síðustu viku og að sögn
Aðalsteins Óskarssonar

framkvæmdastjóra Fjórð-
ungssambands Vestfirð-

inga hafa þeir sannað gildi
sitt. Íslenskir sveitarstjórn-

armenn hafa sótt Opna
daga frá upphafi en þátt-

taka Íslands var nú í fyrsta
sinn með tvennum hætti,

annarsvegar stóðu fulltrú-
ar landsins að málstofu

ásamt héruðum á norðlæg-
um slóðum og hinsvegar
tóku þeir þátt í Investors

Café sem er hluti af
Opnum dögum. Það vakti

athygli framkvæmda-
stjórnar og formennsku-

ráðs Héraðanefndar Evr-
ópusambandsins. „Þetta

gekk mjög vel þó að tíma-
setningin setti óneitanlega

strik í reikninginn vegna
efnahags Íslendinga en

liður í okkar starfi var að
kynna fjárfestingarkosti á

okkur svæði ásamt mennt-
unarmöguleikum og þjón-

ustu sveitarfélaganna“,

segir Aðalsteinn.
Fjórðungssamband
Vestfirðinga ásamt

Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða var í samstarfi
við landsveitarsamtökin á

Vesturlandi og Norður-
landi vestra og svo í stærra
samtarfi við sveitarfélög á

Skotlandi, í Finnlandi,
Noregi og Svíþjóð sem

kynntu hagsmuni og
þróun norðursvæðanna

fyrir öðrum svæðum Evr-
ópu og yfirstjórn Evrópu-

sambandsins. „Menn
mynduðu tengslanet svo

sem í orkumálum og ýmis
konar atvinnustarfsemi

svo að góður árangur
náðist af þessari ferð þó að

tímasetningin hefði mátt
vera betri. Mikilvægt er að

halda svona daga því
þarna er sveitarstjórnar-

stigið að ræða beint við
sveitarstjórnarstigið í

Evrópu í stað þess að ríkis-
valdið og Evrópusam-

bandið séu að ræða saman
og miðli því síðan til sveit-

arstjórnanna eins og svo
oft er. Svona ráðstefnur

ítreka mikilvægi sveitar-

stjórnarstigsins og sjálf-
stæði þess sem ákvörðun-

arvalds“, segir Aðalsteinn.
Opnir dagar eru haldnir

árlega og ávallt í byrjun
október. Aðspurður hvort

Vestfirðingar muni taka
þátt að ári segir Aðalsteinn

það vera óákveðið. „Það er
ekki á fjárlögum Fjórð-
ungssambandsins en við

munum sjá til eftir

áramót. En kannski vilja
aðrir landshlutar fara

næst.“
– thelma@bb.is

Frá bás Íslendinganna á Investor´s café. Talið frá vinstri Jón Óskar Pétursson frá Samtökum sveitarfélaga
á Vesturlandi, Aðalsteinn Óskarsson frá FV, Danuta Hübner framkvæmdastjóri ESB á sviði sveitarfélaga og

héraða (EU regional policy commissioner), Neil Shiran Þórisson frá Atvest og Luc Van den Brande formaður
Héraðanefndarinnar (Committee of the Regions).
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Sýningarmet hjá Gísla SúrssyniSýningarmet hjá Gísla SúrssyniSýningarmet hjá Gísla SúrssyniSýningarmet hjá Gísla SúrssyniSýningarmet hjá Gísla Súrssyni
Í síðustu viku var stór dagur í sögu Kómedíuleikhússins því einleikurinn Gísli Súrsson var þá
sýndur í 180 sinn sem er sýningarmet hjá leikhúsinu. Sýningin var í Kársnesskóla í Kópavogi en
langflestar sýningarnar hafa verið í skólum um land allt. „Gísli Súri er þó hvergi nærri hættur
hann verður aftur á ferðinni eftir áramótin í borginni og er þegar búið að bóka nokkrar
sýningar þá. Stefna Kómedíuleikhússins er að sýna leikinn jafn lengi og Kómedíuleikarinn hefur
gaman af því, enda er það lykillinn að leiklistinni einsog við vitum öll. Það er því erfitt að segja
hvað sýningarnar verða margar á endanum“, segir Elfar Logi Hannesson, Kómedíuleikari.

Heiðin sýnd í TallinHeiðin sýnd í TallinHeiðin sýnd í TallinHeiðin sýnd í TallinHeiðin sýnd í Tallin
Kvikmyndin Heiðin, eftir Einar Þór Gunnlaugsson frá Hvilft í Önundarfirði,

verður sýnd í aðaldagskrá á kvikmyndahátíð í Tallin í Eistlandi. Hátíðin er
viðamikil og stendur yfir dagana 13. nóvember til 7. desember. Þá hefur

þýska kvikmyndahátíðin í Mannheim-Heidelberg birt dagskrá sína en þar er
Heiðin í hópi 34 mynda sem valdar eru úr fleiri en 2000 myndum.

Heiðin er sýnd í flokknum „Alþjóðlegar uppgvötanir“ og mun það verða í
fyrsta sinn sem myndin er sýnd almennum áhorfendum utan Íslands.

Forathugun vegna of-
anflóða í Bolungarvík

Á þessum degi fyrir 10 árum

Á vegum umhverfisráðuneytisins er um þessar mundir unnið
að forathugun varðandi hugsanlega gerð snjóflóðavarna í Bol-
ungarvík , eins og allmiklu víðar um landið. Verkið hefur tafist
nokkuð vegna anna hjá ráðgjöfum ráðuneytisins, sem eru
Verfræðiskrifstofan Hnit í Reykjavík ásamt norskum sérfræðing-
um, en búist er við að niðurstöður liggi fyrir fljótlega eftir ára-
mótin. Umrædd forathugun beinist að því hvort rétt sé að gera
einhverjar flóðavarnir undir Traðarhyrnu og þá með hvaða hætti,
en framhaldið er síðan í höndum bæjaryfirvalda. Hugsanlegt
væri að einhverjir garðar yrðu gerðir ofan við byggðina og yrðu
þeir þá jafnframt hannaðir sem hluti af útivistarsvæði og gróð-
urvin. Til bráðabirgða eru svæði í Bolungarvík á rýmingarkorti
Veðurstofunnar, en engin svæði þar hafa að öðru leyti verið
skilgreind sérstaklega sem hættusvæði. Í manna minnum hefur
aðeins einu sinni fallið spýja niður að efstu byggð. Óvíst er hve-
nær framkvæmdir kæmust á dagskrá ef ákveðið yrði að ráðast í
gerð einhverra varnarmannvirkja í Bolungarvík.

Fjórir piltar voru sakfelldir
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða
á dögunum fyrir þjófnað.
Þeim var gert að sök að hafa
stolið um 850.000 krónum úr
peningaskáp á bensínstöð N1
á Ísafirði í maí. Þrír drengj-
anna voru einnig dæmdir fyrir
að hafa í sameiningu stolið 11
ljóskösturunum að verðmæti
250.000 kr. Drengirnir viður-
kenndu brot sín. Þyngstu refs-

inguna hlaut einn drengjanna
sem einnig var sakfelldur fyrir
að hafa siglt úr Súðavíkurhöfn
að Sundahöfn í Skutulsfirði,
án þess að hafa til þess tilskilin
skipstjórnarréttindi, auk þess
að stela ljóskösturum af bif-
reiðum. Hann var dæmdur í
þriggja mánaða skilorðsbund-
ið fangelsi.

Annar drengjanna hlaut 2ja
mánaða skilorðsbundið fang-

elsi en hann var einnig fundinn
sekur um að hafa stolið ljós-
kösturum. Sá þriðji var starfs-
maður bensínstöðvarinnar á
umræddum tíma. Hann fund-
inn sekur um að hafa upplýst
hina um hvar verðmæti væru
geymd á stöðinni og fyrir
áeggjan þeirra fallist á að hafa
ólæst á skrifstofunni, þar sem
peningaskápinn var að finna,
þegar hann færi heim. Ákvörð-

un um refsingu fjórða drengs-
ins var frestað í tvö ár haldi
hann almennt skilorð. Hann
hélt vörð á meðan hinir létu
greipar sópa á bensínstöðinni
og síðan tekið þátt í að fela þá.

Piltunum var öllum gert að
greiða ákveðna upphæð bæði
til bensínstöðvarinnar og þeir
sem stálu ljóskösturunum þurftu
að greiða útgerðinni sem var
eigandi bifreiðarinnar.

Fjórir piltar dæmdir fyrir þjófnað

Félagsmálanefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur lýst yfir ánægju
með stefnumótun Sambands
íslenskra sveitarfélaga í mál-
efnum innflytjenda. Nefndin
telur hyggilegt að samþætta
hagsmunamál innflytjenda og
barna þeirra inn í alla stefnu-
mótun, stjórnsýslu og þjón-
ustu sveitarfélaga og fagnar
auknu samstarfi á þessu sviði
milli ríkis, sveitarfélaga og at-
vinnurekenda sem stuðli að
bættri þjónustu. Nefndin gerir
þó nokkrar athugasemdir við
stefnumótunina en þó aðallega
við orðalag hennar.

Stjórn Sambands íslenskra

sveitarfélaga skipaði á síðasta
ári vinnuhóp til að vinna að
stefnumótun sambandsins í
málefnum innflytjenda. Í
vinnuhópnum áttu sæti Elsa
Arnardóttir forstöðumaður
Fjölmenningarsetursins, Þór-
hildur Líndal fyrrum mann-
réttindastjóri Reykjavíkur-
borgar og Þorvaldur Jóhanns-
son framkvæmdastjóri Sam-
bands sveitarfélaga á Austur-
landi, en að auki störfuðu með
hópnum Hildur Jónsdóttir
fyrrverandi fulltrúi sambands-
ins í innflytjendaráði og Anna
G. Björnsdóttir sviðsstjóri hjá
sambandinu.

Hópurinn miðaði við að sett
yrðu markmið og aðgerðar-
áætlun um hagsmunagæslu
sambandsins fyrir hönd sveit-
arfélaga í málefnum innflytj-
enda og stuðning sambands-
ins við sveitarfélög vegna inn-
flytjendamála. Jafnframt vildi
hópurinn að settar yrðu fram
ábendingar til sveitarfélaga
um aðgerðir þeirra sjálfra í
málaflokknum eftir því sem
stöðumat og vinnan á grund-
velli hennar gefur tilefni til.

„Skyldur sveitarfélaga gagn-
vart innflytjendum snúa að
þeim sem íbúum í sveitarfé-
lögum. Innflytjendur, sem eru

með lögheimili í sveitarfélagi,
hafa sama rétt til þjónustu
sveitarfélags og aðrir íbúar
þess en þeir hafa vegna stöðu
sinnar ýmsar sérþarfir sem
kalla á sérúrræði og sérþekk-
ingu. Jafnframt þarf hafa í
huga að innflytjendur eru ekki
einslitur hópur. Þeir hafa ólíka
stöðu innbyrðis, eftir uppruna-
landi, tungumálakunnáttu,
menntunarstigi, tekjumögu-
leikum og eftir því á hvaða
forsendum þeir hafa komið til
landsins“, segir í stöðulýsingu
vinnuhópsins sem birt hefur
verið á vef Sambands íslensk-
ra sveitarfélaga.

Ánægja með stefnumótun
í málefnum innflytjenda

Félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur lýst yfir ánægju með stefnumótun SÍS í málefnum innflytjenda.

Í gegnum árin hefur BB margsinnis beint spurningum til
svonefndra ráðamanna og að jafnaði ekki haft erindi sem
erfiði. Því er þakkarvert að Kristján L. Möller, samgönguráð-
herra, skuli stinga niður penna og svara fyrirspurn í leiðara
blaðsins 9. þ.m., um hvað tefji ákvörðun yfirvalda um að opna
fyrir millilandaflug um Ísafjarðarflugvöll. Ekki verður þó hjá
komist að gera athugasemd við skrif ráðherrans, en í upphafi
segir hann að BB telji ,,nauðsynlega fjárfestingu ekki skipta
sköpum í þessu sambandi.“ Síðan tilgreinir ráðherrann breyt-
ingar og viðbætur sem hann segir að gera þurfi til að flugvöll-
urinn fái umbeðinn stimpil, þ.á.m. mannvirkjagerð. Hið rétta
er að BB sagðist ekki vita ,,betur en að þröskuldurinn, sem
ráðherrann kemst ekki yfir, sé að búnað til vopnaleitar vantar
á flugvöllinn. Fjárfesting í slíkum búnaði skiptir ekki sköpum
í þeirri varnarbaráttu stjórnvalda, sem nú er háð.“ Við þetta
skal staðið. Sé málið hins vegar þannig vaxið að til að Ísafjarðar-
flugvöllur fái umbeðna viðurkenningu þurfi aukið öryggis-
svæði, mannvirki af tiltekinni stærðargráðu og eftirlit líkt og á
flugvöllum þar sem þúsundir manna fara um á hverjum
klukkutíma, horfir málið að sjálfsögðu öðru vísi við.

 ,,Millilandaflug frá Ísafirði verður alltaf takmarkað“ er
fyrirsögn skrifa ráðherrans, sem telur ,,næsta víst að aðstæður
(hér) bjóði vart uppá (þann) möguleika“ að veita undanþágur
frá þeim alþjóðlegu kröfum sem Ísland hefur undirgengist,
sem ,,vegna landslags við Ísafjarðarflugvöll er ekki hægt að
uppfylla“ eins og ráðherrann kemst að orði. Hann segir hins
vegar annan kost í stöðunni, sem er ,,að skilgreina Ísafjarðar-
flugvöll sem svokallaðan flugvöll II sem er svipaður flugvelli
I að því undanskildu að ekki er krafist öryggisstjórnunarkerfis.
Sérstakar flugverndarráðstafanir verði þá viðhafðar í tengslum
við hvert millilandaflug.“ Fjárfestingu í þessu sambandi segir
ráðherrann áætlaða um 7,4 milljónir og rekstrarkostnað um 12
milljónir á ári.

Vestfirðingar eru einhuga í þessu máli. Þeir horfa til stór-
aukinna umsvifa á Austur-Grænlandi sem, ef eftir ganga,
gætu leitt til mikilla umsvifa og atvinnu á Vestfjörðum. Þá er
mikið í húfi fyrir ferðaþjónustuna. BB er ekki í aðstöðu til að
skilgreina hlutverk Ísafjarðarflugvallar náið. Þar verða
sveitarstjórnir, hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu og fleiri að
koma að verki. BB spyr eigi að síður: Dugir flugvöllur II?
Hvert er eða verður hlutverk Þingeyrarflugvallar?

Ísafjarðarflugvöllur var um langt árabil burðarás í þjónustu
Flugfélags Íslands við fyrirtæki á Austur-Grænlandi. Því verður
ekki trúað, fyrr en á reynir, að eitthvert reglugerðarfargan sé
aukinni tækni á öllum sviðum yfirsterkari og komi í veg fyrir
að loftbrúin Vestfirðir – Austur-Grænland verði að veruleika.
Það má ekki ske. Sveitarstjórnarmenn og ríkisvaldið verða að
leggjast á eitt til að leysa vandann.

– s.h.
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Húsafriðunarnefnd
Styrkir úr Húsafriðunarsjóði 2009
Húsafriðunarnefnd auglýsir eftir umsóknum

um styrki úr Húsafriðunarsjóði fyrir árið 2009.
Húsafriðunarnefnd úthlutar styrkjum úr sjóðn-

um til:
a) ráðgjafar og áætlunargerðar vegna við-

halds á friðuðum byggingum,
b)  viðhalds á friðuðum byggingum.
Húsafriðunarnefnd er einnig heimilt að veita

styrki til:
c)  ráðgjafar og áætlunargerðar vegna við-

halds á öðrum byggingum en friðuðum sem að
dómi nefndarinnar hafa menningarsögulegt
eða listrænt gildi,

d)  viðhalds á öðrum byggingum en friðuðum
sem að dómi Húsafriðunarnefndar hafa menn-
ingarsögulegt eða listrænt gildi,

e)  gerð bæja- og húsakannanna,
f)  útgáfu bæja- og húsakannana,
g)  byggingarsögulegra rannsóknarverkefna

og útgáfu rita um þær.
Styrkveitingin er háð því að við framkvæmd-

ir sé þeim áætlunum, upplýsingum og umsókn-
um fylgt sem Húsafriðunarnefnd samþykkir.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2008.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar

er að finna á heimasíðu Húsafriðunarnefndar
husafridun.is eða í síma 570 1300.

Húsafriðunarnefnd,
Suðurgötu 39, 101 Reykjavík.

Gjaldeyrisskapandi flugvöllurGjaldeyrisskapandi flugvöllurGjaldeyrisskapandi flugvöllurGjaldeyrisskapandi flugvöllurGjaldeyrisskapandi flugvöllur
Enn hafa engin svör borist frá Kristjáni L. Möller við erindi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
þess efnis að heimild verði veitt fyrir millilandaflugi til og frá Ísafirði. „Hann hefur engu
svarað og okkur fer að vanta svör frá honum um það hvað verði gert í þessu máli. Við
munum hvergi hvika frá kröfu okkar um millilandaflug til og frá Ísafirði þrátt fyrir að
efnahagsaðstæður Íslands hafi farið hrakandi síðustu vikur. Þessi aðgerð yrði gjaldeyris-
skapandi fyrir íslenska þjóð. Allt sem við getum gert til að auka tekjur þjóðarinnar og
tekjur okkar á Vestfjörðum er algjört forgangsmál,“ segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri.

Ekkert hús við DísarlandEkkert hús við DísarlandEkkert hús við DísarlandEkkert hús við DísarlandEkkert hús við Dísarland
Ekkert hús stendur nú við götuna Dísarland í Bolungarvík. Húsin hafa

verið rifin en rýma þurfti svæðið fyrir snjóflóðavarnargarð sem mun rísa í
hlíðum Traðarhyrnu. Síðasti íbúinn flutti út í júlí en húsin hafa horfið eitt
af öðru. „Niðurrif húsanna er merki um nýja tíma og framfarir í byggðar-

laginu og er það vel. Þessi hús sem áður hýstu bolvískar fjölskyldur urðu
að víkja fyrir varnargarðinum sem rís í hlíðum Traðarhyrnu og kemur til

með að vernda byggðina frá hættu og vá“, segir á vikari.is.

Búið að hafa okkur að fíflum
„Allir sjá það í hendi sér að

skaðinn er töluverður og nóg
er búið að eyðileggja mannorð
Íslendinga undanfarnar vikur
án þess að á það sé bætt“,
segir Hrólfur Vagnsson einn
af eigendum Kjarnabúðar en
eins og greint hefur verið frá
er samkvæmt breytingartil-
lögu á aðalskipulagi Bolung-
arvíkur ekki gert ráð fyrir að
fyrirtækið fái umbeðnar lóðir
við ósa Hólsár þar sem fyrir-
hugað var að koma upp að-
stöðu fyrir sjóstangveiði-
menn. „Það er gert ráð fyrir

þessum lóðum á skipulaginu
en þeim á ekki að úthluta fyrr
en 2020. Aðalskipulag þar
sem gert er ráð fyrir lóðunum
er auglýst en samt fáum við
þær ekki, þetta er alveg óskilj-
anlegt. Það alvarlegasta í
þessu máli er að í hálft ár
stóðum við í þeirri trú að við
fengum þessar lóðir þegar
skipulagsvinnunni væri lokið
en nú þegar henni er næstum
lokið kemur annað í ljós. Er
niðurstaðan er fengin lítur út
fyrir að það hafi aldrei átt að
láta okkur fá þessar lóðir. Það

er því búið að hafa okkur að
fíflum.“

Hrólfur segist ekki fá nein
opinber svör þótt hann krefjist
þeirra um það af hverju ákveð-
ið var að fyrirtækið fengi ekki
þessar lóðir en þegar hann
biðji um svör fái hann óskilj-
anlegar skýringar um að ekki
sé hægt að úthluta þessum lóð-
um vegna þess að ganga þurfi
frá frárennslislögnum og ekki
sé nóg pláss til að smíða brú.
„Við höfum ekkert fengið
skriflegt nema neitanirnar,
enga umsögn frá umhverfis-

málaráði eða bæjarstjóra um
hvernig standi á þessu. Við
vorum í þeirri trú, og vitna ég
þar í sjónvarpsviðtal þegar
fyrst byrjuðu að koma hnökrar
á framvindu mála, að við ætt-
um hans stuðning í þessu máli
en nú keyrir um þverbak og
við finnum fyrir algerri mót-
stöðu.“

Aðspurður um viðbrögð
Kingfisher reisen ferðaskrif-
stofunnar í Þýskalandi vill
Hrólfur sem minnst tjá sig um
það. „Menn skilja bara ekki
upp né niður hvað er að gerast

í þessu litla samfélagi okkar.
Og hafa aldrei heyrt um aðra
eins endavitleysu. En ef það á
að bæjaryfirvöld ætla að kála
þessum samningi þá vona ég
að þau hafi eitthvað betra en
uppáfundnar skýringar sem
öllum eru óskiljanlegar.“

Bæjarstjóri Bolungavíkur
hefur sagt að gert sé ráð fyrir
ferðaþjónustu Kjarnabúðar
við Hólsá í Bolungavík það
sé reyndar ekki við sjávar-
kambinn en aðeins ofar. Hann
á von á að tillaga að nýju deili-
skipulagi fyrir Bolungavík
verði samþykkt á næsta bæjar-
stjórnarfundi. „Ég efast um
að ef að ferðamálafrömuður

til að mynda út á Spáni ætlaði
sér að byggja hótel við strönd-
ina en væri sagt að hann yrði
að byggja hana frekar fyrir
aftan einhverja verksmiðju
myndi sætta sig við það nema
að hann fengi ansi góðar skýr-
ingar á því út af hverju. Ég
held að það gefi auga leið.“

Aðspurður hvað taki nú við
segir Hrólfur að nú þurfi að
huga að framtíðinni. „Kannski
er ástæðan að aðrar mikil-
vægar hugmyndir eru uppi um
hvernig eigi að byggja upp
samfélagið en ég hef lúmskan
grun um að það séu engar hug-
myndir fyrir hendi.“

– thelma@bb.is

Staðið við öll loforð
sem gefin hafa verið
Í tilefni fréttar hér í að ofan

með yfirskriftinni „Búið að
hafa okkur að fíflum“, vill bæj-
arstjórinn í Bolungarvík koma
á framfæri eftirfarandi athuga-
semdum. Breyting á aðlaskipu-
lagi gerir ráð fyrir hafnsækinni
ferðaþjónustu á svæðinu við
árósa Hólsár.  Hvergi er sagt
að þar megi ekki úthluta lóðum
fyrr en 2020.  Í breytingu á
deiliskipulagi er gert ráð fyrir
lóðum m.a. fyrir hús þeirrar
gerðar sem Kjarnabúð sækist
eftir að byggja.  Einnig eru til
staðar lóðir fyrir aðra húsagerð
á sama svæði, þ.a. fleiri en
Kjarnabúð geta að sjálfsögðu
sótt þar um lóð.

Bæjarstjóri Bolungarvíkur
hefur ítrekað verið hvattur til
þess af þremur fulltrúum Kjarna-
búðar ásamt fulltrúa frá King-
fisher Reisen að lofa ákveðnum
lóðum á svæðinu.  Alltaf hefur
svarið verið hið sama að hann
geti ekki lofað ákveðnum lóð-
um.  Þetta ætti öllum sem fylgst
hafa með málinu að vera ljóst.
Þetta hefur komið fram í sjón-
varpsviðtölum, í Kastljósþætti
og líklega í einhverjum blaða-
og útvarpsviðtölum.  Það eru
því hrein ósannindi að halda
því fram að búið hafi verið að

lofa ákveðnum lóðum til
handa Kjarnabúð og með
ólíkindum að þeir miðlar og
fréttamenn þeirra sem flutt
hafa allnokkrar fréttir af
málinu skulu ekki gera sér það
ljóst og flytja gagnrýnislaust
fréttir sem byggðar eru á
sandi.  Allar fullyrðingar um
hið gagnstæða eru  þeim sem
slíkt hafa í frammi til minnk-
unar og í raun óskiljanlegar.

Þeir sem fylgst hafa með
málefnum Kjarnabúðar muna
kannski að bæjarstjóri lét þess
getið í viðtali að hann hefði
lofað framkvæmdastjóra King-
fisher Reisen lóðum í innan
við 200 til 300 metra fjarlægð
frá sjó.  Verði deiliskipulag
samþykkt þá standa Kjarna-
búð til boða strax lóðir sem
eru í u.þ.b. 100 metra fjarlægð
frá sjó, þ.a. fullkomlega er
staðið við öll loforð sem gefin
hafa verið.

Enn sem fyrr getur bæjar-
stjóri ekki lofað ákveðnum
lóðum svo neðarlega á sjávar-
kambinum við ósa Hólsár,
einfaldlega vegna þess að þar
á ennþá eftir að hanna fram-
kvæmdir á borð við vegteng-
ingu, brú yfir ána, væntanlega
fráveitu ofl..

Á þeim tíma sem vinnsla
við deiliskipulag hefur staðið
yfir hafa jafnframt verið gerð-
ar athuganir m.a. á brú þeirri
sem nýtt hefur verið fram að
þessu til að tengja hafnar-
svæðið.  Það hefur verið stað-
fest af verkfræðistofu að brúin
standist engan veginn til fram-
búðar það álag sem á hana
kemur.  Gróft kostnaðarmat á
viðgerð er á annan tug millj-
óna.  Það er því varla valkostur
í samanburði við það að
byggja nýja brú sem hentar
framtíðarskipulagi hafnarinn-
ar mun betur.

Þá liggur fyrir að fram-
kvæmdum ýmissa sveitarfé-
laga, þ.á.m. Bolungarvíkur,
við fráveitu sem upphaflega
átti að vera lokið 2005, en
frestun fékkst á til 2008 er
enn ólokið.  Það þýðir ekki að
hægt sé að álykta sem svo að
þær þurfi aldrei að fram-
kvæma.  Eins óspennandi og
fráveituframkvæmdir eru í
hugum flestra, þá eru þær eitt
af þeim verkefnum sem hvert
sveitarfélag þarf að sinna.  Það
að lagnirnar fari um lóðir þær
sem Kjarnabúð sóttist eftir að
byggja á kemur til af því að
reiknað er með að fráveitu-

lagnirnar séu í kambinum,
neðan byggðar og liggi útfyrir
hafnarmannvirkin og þaðan í
sjó fram til að tryggja hrein-
leika hafnarinnar.

Vonir standa til þess að
síðar meir verði hægt að dýpka
innsta hluta hafnarinnar í ca.
2-3m dýpi sem væri fullnægj-
andi fyrir smærri báta.  Upp-
gröftinn mætti þá nýta til að
fylla upp undir veg sem tengir
hafnarsvæðið saman.

Þegar unnið er að skipulagi
þarf að taka tillit til margra
þátta.  Þegar sótt er um hluti
sem ekki eru skv. gildandi
skipulagi þá er ekki sjálfgefið
að hægt sé að verða við öllum
óskum umsækjanda.  Taka
þarf tillit til fjölmargra annarra
þátta sem bæjarfélagið verður
að sinna eins og nefnt hefur
verið hér að framan.

Menn hljóta því að spyrja
sig hver sé tilgangurinn með
orðræðu þeirri sem umsækj-
endur hafa í garð bæjarstjóra
og bera á hann ósannindi sem
svo auðvelt er að hrekja. Von-
andi  verða  fjölmiðlar ekki
hafðir að ginningarfíflum.

Bolungarvík 15. október
2008, Elías Jónatansson, bæj-
arstjóri í Bolungarvík.

Kjarnabúð hugðist ráðast í framkvæmdir og uppbyggingu 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. Nú er útlit fyrir því að ekkert verði af því.
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Staðfest aðalskipulag frá 1982.

Tillaga að breyttu skipulagi hafnarinnar.

Gert ráð fyrir burstabæjum
á nýjum stað ofar við Hólsá

Umhverfismálaráð Bolung-
arvíkur hefur undanfarin miss-
eri unnið að skipulagstillögu
með það að markmiði að
skapa aðstæður sem gerir
ferðaþjónustu kleift að vaxa
og dafna í sveitarfélaginu.
Málið hefur hlotið þó nokkra
umfjöllun í fjölmiðlum vegna
þess að fyrirtækið Kjarnabúð
hefur sótt um leyfi til að byggja
burstabæi við höfnina innan
við Hólsá fyrir sjóstanga-
veiðimenn í samstarfi við

þýsku ferðaskrifstofuna King-
fisher reisen, en ekki er gert
ráð fyrir byggingarreitum á
lóðum sem fyrirtækið hefur
sótt um.

Skipulagstillaga sem nær
yfir þetta svæði og næsta ná-
grenni var afgreidd frá um-
hverfismálaráð í síðustu viku
þar sem lagt er til við bæjar-
stjórn að tillagan verði aug-
lýst. Þá gefst bæjarbúum tæki-
færi til að gera athugasemdir
við tillöguna. Samkvæmt til-

lögunni er gert ráð fyrir tveim-
ur lengjum af burstabæjum á
nýjum stað ofar við Hólsá, en
landið næst höfninni sem sótt
var um er skilgreint fyrir hafn-
sækna ferðaþjónustu til síðari
nota.

Samþykkja þarf fyrst að
breyta aðalskipulaginu og
verður það gert samhliða með
nýrri deiliskipulagstillögu. Í
greinargerð með breytingar-
tillögunni segir: „Breytingin
tekur til svæðis sem afmarkast

af Aðalstræti, nýrri vegteng-
ingu við Hafnargötu, Hólsá,
höfninni, „Kirkjuvegi“ og
Þuríðarbraut. Breytingin felur
í sér aðra landnotkun ásamt
nýjum vegatengingum og
göngustígum. Landnotkun
svæðisins verður verslun og
þjónusta ásamt blandaðri
íbúðarbyggð. Aðgengi fót-
gangandi meðfram Hólsá skal
vera tryggt.

Til að viðhalda eðlilegu um-
ferðarflæði milli bæjarhluta er

lagt til að tengja Grundarstíg
og Hafnargötu við aðalum-
ferðaræð bæjarins, Þuríðar-
braut og Aðalstræti. Lagður
verði nýr vegur í gamla veg-
stæði Hólsvegar, sem tengir
Grundarstíg við Þuríðarbraut.
Gert er ráð fyrir að „Gamla
brúin“ standi áfram, sem
göngubrú og göngugata tengir
Hafnargötu og Grundarstíg.
Meðfram bökkum Hólsár er

gert ráð fyrir einföldum úti-
vistarstíg frá sunnanverðum
ósum til upptaka og vönduð-
um göngustíg milli Árbæjar-
kants og Hafnargötu að Grund-
arstíg. Stígurinn styrkir svæð-
ið sem útivistarsvæði.“ Tilvitn-
un lýkur.

Verði tillagan samþykkt
þarf næst að fá leyfi Skipu-
lagsstofnunar áður hægt er að
auglýsa eftir athugsemdum.

Gildandi aðalskipulag samþykkt í október 1995.

Listasmiðja sett á laggirnar í BolungarvíkListasmiðja sett á laggirnar í BolungarvíkListasmiðja sett á laggirnar í BolungarvíkListasmiðja sett á laggirnar í BolungarvíkListasmiðja sett á laggirnar í Bolungarvík
Samningur hefur verið undiritaður milli Bolungarvíkurkaupstaðar og Ástu Hjálmarsdóttur
frá Bolungarvík, um rekstur Listasmiðjunnar í Bolungarvík. Listasmiðjan verður til húsa í
sama húsnæði og handverkshópurinn Drymla hefur haft starfssemi sína undanfarin ár.
Verið er að gera húsnæðið klárt fyrir starfsemina og flytja brennsluofna og annan búnað í
húsið svo brátt verður ekkert að vanbúnaði að hefja starfsemi í húsinu.  Stefnt er að því
að hafa opið þrjá daga í viku og geta áhugasamir  unnið þar með gler og leir en fjölmörg
listaverk hafa litið dagsins ljós í Listasmiðju Bolungarvíkur á undanförnum árum.

Sigur í fyrsta heimaleikSigur í fyrsta heimaleikSigur í fyrsta heimaleikSigur í fyrsta heimaleikSigur í fyrsta heimaleik
KFÍ sigraði Fjölni, 109:100, í æsispennandi leik í íþróttahúsinu á Torfnesi á

Ísafirði á föstudag. Leikurinn var mjög jafn og skiptust liðin á að leiða leikinn í
stigaskorun. Leikurinn þótti frekar grófur en 66 villur voru dæmdar í leiknum.

Stigahæstur í liði KFÍ var Bandaríkjamaðurinn Craig Schoen með 43 stig. Craig
var einnig með tólf stoðsendingar, átta fráköst og tvo stolna bolta. Fjölnir þótti

fyrirfram sigurstranglegri í leiknum en það þykir sýnt eftir fyrsta leik KFÍ á heima-
velli að erfitt verður fyrir liðin í deildinni að koma til Ísafjarðar og sækja stig.

Sýslumanninn í almannaverndarnefnd
Verklag almannaverndar-

nefndar Ísafjarðarbæjar og
Súðavíkurhrepps getur vel
rúmast innan ákvæða nýrra
laga um almannavarnir. Þetta
kemur fram í umsögn for-
manns almannavarnanefndar,
Kristínar Völundardóttur,
sýslumanns á Ísafirði. Þar
segir að skipan almannavarna-
nefndar Ísafjarðarbæjar og
Súðavíkurhrepps sé nú þegar
í samræmi við hin nýju lög
fyrir utan að sveitarfélögin
þurfi að skipa sýslumanninn
á Ísafirði í nefndina en hann
situr þar á grundvelli eldri
laga.

„Í hverju sveitarfélagi starf-
ar almannavarnanefnd sem

sveitarstjórn skipar og ákveð-
ur sveitarstjórnin fjölda nefnd-
armanna. Almannavarnanefnd
skal skipuð sýslumanni þess
umdæmis sem sveitarfélagið
er í, fulltrúum úr sveitarstjórn
og þeim fulltrúum sveitar-
stjórna sem í starfi sínu sinna
verkefnum í þágu öryggis hins
almenna borgara“, segir í ní-
unda ákvæði nýju laganna.
Bæjarráð hefur því lagt til að
Kristín verði tilefnd á ný for-
maður nefndarinnar.

Nýju lögin tóku gildi í júní
en þau fela í sér ýmsar breyt-
ingar og er ætlað að tryggja
enn frekar en áður virkar for-
varnir gegn vá og rétt við-
brögð allra aðila á hættustundu.

Samkvæmt lögunum verður
m.a. sett á fót almannavarna-
og öryggismálaráð undir for-
mennsku forsætisráðherra
sem hefur það hlutverk að
marka stefnu stjórnvalda í
almannavarna- og öryggis-
málum. Þá skulu ríki og sveit-
arfélög gera viðbragðsáætlan-
ir í samræmi við hættumat
hvert á sínu sviði og í sínu
umdæmi.

Við embætti ríkislögreglu-
stjóra starfar samhæfingar- og
stjórnstöð undir sérstakri stjórn.
Í stöðinni fer fram samhæfing
og yfirstjórn almannavarnaað-
gerða með hliðsjón af almanna-
varnastigi og viðeigandi við-
bragðsáætlun. Auk þess er

ríkislögreglustjóra heimilt að
stofna tímabundið þjónustu-

miðstöð vegna tiltekinnar
hættu eða hættuástands eins

og gert var í kjölfar jarðskjálft-
anna á Suðurlandi 29. maí.

Frá undirritun samnings um sameiginlegar almannavarnir
Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps í janúar á síðasta ári.
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STARFSMAÐUR ÓSKAST
Héraðsskjalasafnið á Ísafirði auglýsir
eftir starfsmanni til tímabundinna
verkefna á skjalasafni.
Um er að ræða 100% stöðu við skrán-
ingu og frágang skjala. Til greina
kemur minna starfshlutfall. Æskilegt
er að umsækjendur hafi reynslu af
skrifstofu- eða tölvuvinnslu.
Umsóknarfrestur er til 27. október
nk. Nánari upplýsingar veita Jóhann
Hinriksson, forstöðumaður í síma 450
8228 og Jóna Símonía Bjarnadóttir,
skjalavörður í síma 450 8221 eða um
netfangið skjalasafn@isafjordur.is.

Súðvíkingar efna til íbúaþingsSúðvíkingar efna til íbúaþingsSúðvíkingar efna til íbúaþingsSúðvíkingar efna til íbúaþingsSúðvíkingar efna til íbúaþings
Íbúaþing verður haldið í Súðavík á laugardag. Þingið, verður haldið undir heitinu
„Súðavíkurhreppur eftir 5 ár?“ og verður sérstök áhersla lögð á að fá íbúa sveitar-
félagsins til að vinna með sveitarstjórn í því að móta framtíðarsýn sveitarfélagsins til
næstu fimm ára. „Íbúaþingið er öflugur vettvangur til að fá fram hugmyndir íbúa á
málefnum sveitarfélagsins og eiga þannig samvinnu um að leggja grunninn að fram-
tíðarsýn Súðavíkurhrepps, sem hefur það að markmiði að efla sveitarfélagið enn frekar
sem öflugt samfélag sem er gott að starfa og búa í“, segir í tilkynningu.

Danskur gestakennari á ÍsafirðiDanskur gestakennari á ÍsafirðiDanskur gestakennari á ÍsafirðiDanskur gestakennari á ÍsafirðiDanskur gestakennari á Ísafirði
Gestakennari í dönsku verður í grunnskólum Ísafjarðar-

bæjar fram til jóla. Kennarinn, Ida Roholm, er hér á veg-
um íslenska og danska menntamálaráðuneytisins. Verkefni

Idu er að aðstoða dönskukennara við skólana og vinna
með munnlega þáttinn í kennslunni. Hefur það starf geng-

ið mjög vel og hafa nemendur tekið vel á móti henni.
Eftir áramót mun hún heimsækja skóla í Reykjavík.

Hefðbundnari atvinnugreinar
munu gegna stærra hlutverki

„Þeir skelfilegu atburðir
sem hafa orðið í fjármálalífi
okkar yfirskyggja nú um
stundir allt annað. Fréttir ný-
liðinna daga og vikna hafa
því miður ekki ýkt stöðu máls-
ins. Hún er grafalvarleg. Í raun
stöndum við núna frammi
fyrir málum sem ekkert okkar
hefur nokkru sinni upplifað
og ekki einu sinni haft hug-
myndaflug til þess að ímynda
okkur að gætu átt sér stað“,
segir Einar Kristinn Guðfinns-
son landbúnaðar- og sjáv-

arútvegsráðherra í samtali við
blaðið. „Í hnotskurn getum við
sagt að sú atvinnugrein hér á
landi sem að undanförnu hefur
lagt mest til þjóðarframleiðsl-
unnar, fjármálaþjónustan í
sem víðastri merkingu þess
orðs, hefur riðað til falls, og
verkefni okkar sem í ríkis-
stjórninni sitjum hefur verið
að lágmarka það tjón sem fyr-
irsjáanlegt var. Það er ekki
létt verk. Það tekur í þegar
vinnustaðir þúsunda Íslend-
inga sem greitt hafa almennt

góð laun hafa horfið“, segir
Einar Kristinn.

„Við vitum svo sem ekki
hvenær okkur tekst að vinna
okkur út úr þessu ástandi. Og
við þurfum að átta okkur á
einu: Við komum út úr þessu
sem býsna breytt þjóðfélag.
En svona er einfaldlega staðan
og við eigum bara einn kost
sem er þann að vinna okkur út
úr vandanum. Þetta er þjóðar-
vandi, ég hef áður sagt það.
Með beinum hætti kemur
hann sjálfsagt misjafnlega

niður, eins og menn hafa verið
að benda á. En það breytir því
hins vegar ekki að allt þjóðfé-
lagið verður fyrir högginu.

Ég hef verið að vekja at-
hygli á því að hinar hefðbundn-
ari atvinnugreinar, eins og
stundum er sagt, eins og
sjávarútvegur og landbúnað-
ur, munu gegna stærra hlut-
verki í efnahagslífinu en áður.
Við þurfum þess vegna áður
en langt um líður að velta því
mjög mikið fyrir okkur hvern-
ig við getum gert sem allra

mest úr möguleikum þessara
greina. Í því felast auðvitað
tækifæri.

Við megum heldur ekki
gleyma því að við erum þjóð
með marga möguleika. Við
erum kannski búin að gleyma
því að bara í júlí síðastliðnum
sagði Alþjóðagjaldeyrissjóð-
urinn að langtímahorfur Ís-
lands væru „öfundsverðar“.
Þetta er sami sjóðurinn og við
erum að leita til okkur til að-
stoðar í þessum nauðum.
Þannig að þó okkur finnist

útlitið dökkt, þá eigum við
okkar tækifæri sem við skul-
um hjálpast að við að nýta.
Núna erum við í brimskaflin-
um og erum kannski ekki fyrir
vikið að hugsa nema um líð-
andi stund og hvernig við
björgum okkur, en síðan kem-
ur að því að hugsa til lengri
tíma og þá þurfum við að ein-
henda okkur í að finna tæki-
færin“, segir Einar Kristinn Guð-
finnsson, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra.

– hlynur@bb.is

Aldrei hefur verið fangað
meira til áframeldis á þorski á
Vestfjörðum en 738 tonn voru
fönguð og flutt til áframeldis
á fiskveiðiárinu 2007/2008.
Sjávarútvegsráðherra hefur
heimild til ráðstöfunar á 500
tonnum af þorski til áfram-
eldis og við síðustu úthlutun
fengu fimm vestfirsk fyrirtæki
350 tonn í sinn hlut. Ráðherra
hefur fengið AVS sjóðinn til
að ráðstafa heimildunum ár-
lega á milli þeirra eldisfyrir-
tækja sem sækja um til sjóðs-
ins og uppfylla þær reglur sem
hann setur. Fiskistofa hefur

síðan séð um að úthluta magn-
inu sem fyrirtækin fá leyfi
fyrir til þeirra báta sem sjá um
föngunina fyrir eldisfyrirtæk-
in.

Magnið umfram 500 tonn í
ár má útskýra með ónýttum
heimildum sem fluttar voru á
milli ára sem og úthlutunum
úr svo kölluðum „innköllunar-
potti“ en með heimild í reglu-
gerð um úthlutun aflaheimilda
í þorski vegna tilrauna við
föngun fisks til áframeldis og
framkvæmd þess, eru ónýttar
aflaheimildir eldisfyrirtækja
frá fyrri árum innkallaðar í

þennan pott.
Fyrirtæki sem hafa fengið

úthlutað á yfirstandandi fisk-
veiðiári og fullnýtt föngunar-
heimildir sínar hafa rétt til að
sækja um heimildir úr pottin-
um. Heimilt er að úthluta til
þeirra þriðjung þess sem AVS
sjóðurinn úthlutaði fyrir fisk-
veiðiárið, án takmörkunará
því hversu oft hvert fyrirtæki
getur fengið úthlutað úr pott-
inum. Töluverð fækkun hefur
orðið á fyrirtækjum sem eru
virk í þorskeldi og nýliðun
hægari en áður, en það voru
sjö eldisfyrirtæki sem á síðasta

fiskveiðiári nýttu sér föngun-
arheimildir sínar að einhverju
eða öllu leyti.

Þeim 500 tonnum sem voru
til ráðstöfunar fyrr í ár var
skipt á milli átta fyrirtækja.
Álfsfell ehf. á Ísafirði fékk
125 tonn, Hraðfrystihúsið
Gunnvör í Hnífsdal 125 tonn,
Þóroddur ehf. á Tálknafirði
fékk 75 tonn, Glaður ehf. Bol-
ungarvík fékk 15 tonn og Ein-
herji ehf. á Patreksfirði fékk
10 tonn. Einnig fékk Þorskeldi
ehf. á Stöðvarfirði 50 tonn og
Síldarvinnslan hf. á Norðfirði
20 tonn.         – thelma@bb.is

Aldrei fangað meira til áframeldis

Leikskólar fá viðurkenningar
Stjórnendur leikskólanna

Sólborg og Eyrarskjól á Ísa-
firði fengu  viðurkenningar á
Grand Hótel í Reykjavík á

þriðjudag fyrir að vera fyrir-
myndarfyrirtæki varðandi
vinnuvernd. Er það gert í
tengslum við vinnuverndar-

viku evrópsku vinnuverndar-
stofnunarinnar sem nú stendur
yfir, en viðurkenningar verða
veittar þeim vinnustöðum sem

gert hafa gott áhættumat, eru
góðar fyrirmyndir á sviði vinnu-
verndar og hafa markvisst
unnið að forvörnum. Sam-

kvæmt lögum um aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum ber atvinnurek-
andi ábyrgð á að gerð sé skrif-
leg áætlun um öryggi og heil-
brigði á vinnustað. Áætlunin
skal meðal annars fela í sér
áhættumat, áætlun um heilsu-
vernd og eftirfylgni.

„Þessir tveir leikskólar eru
komnir einna lengst í þessu
verkefni á landsvísu en það
hefur verið í þróun og vinnslu
hjá Sólborg og Eyrarskjól í
um tvö ár. Í vor tóku skólarnir
einnig þátt í tilraunaverkefni
í samstarfi við Vinnueftirlitið

hvað þetta varðar og hafa stað-
ið sig ansi vel“, segir Jóhann
Bæring Gunnarsson verkefna-
stjóri á tæknideild Ísafjarðar-
bæjar.

Hlutverk áhættumats er
fyrst og fremst að draga úr
hættu á heilsutjóni starfs-
manna. Þetta er gert með því
að styrkja vinnuverndarstarf
innan fyrirtækja með skýrri
ábyrgð og virkni bæði at-
vinnurekenda og stjórnenda
auk kerfisbundinnar þátttöku
starfsmannanna sjálfra með
hjálp öryggistrúnaðarmanna
og öryggisvarða.

Leikskólarnir Eyrarskjól og Sólborg hafa verið tilnefndir sem
fyrirmyndarfyrirtæki varðandi vinnuvernd. Myndin er af Sólborg.
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STAKKUR SKRIFAR

Nýtt Ísland – pólitísk uppstokkun
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Auðvitað eigum við Íslendingar að vera bjartsýnir og sjálfsagt er að reyna
að endurvekja traust á mörkuðum á ný. En hinu verður ekki neitað að við
áttum að sjá teikn á lofti um alvarlega niðursveiflu í fjármálalífi íslenska rík-
isins. Almenningur hélt að hann gæti tekið þátt í veislunni og notið góðs af.
Þeir sem sigla frá veisluhöldum liðinna ára með reisn eru auðmennirnir sem
voru svo snjallir að leika bæði á auðtrúa almenning og þá sem stjórnuðu
landinu, bæði embættismenn og kjörna fulltrúa. Að þeir sem við kusum yfir
okkur, alþingismenn og forseti Íslands skyldu meira og minna taka þátt í
Hrunadansi hinum mikla vekur upp spurningar.

Kannski var þjóðin í afneitun og þess vegna hlustaði hún ekki á aðvaranir
sem fram komu í Danmörku og Bretlandi aðallega. Við sigldum áfram rek-
in af misskildu stolti og trúðum því að við gætum lagt heiminn að fótum
okkar. Allt tal um að eitthvað kynni að fara úrskeiðis var bara öfund. Ís-
lenskir embættismenn, ráðherrar þar á meðal, tóku þátt í veislunni. Enginn
vildi vera púkó og allt virtist ganga vel. Engir voru betri en bankastjórarnir
sem stofnuðu hvert útibúið á fætur öðru um allan heim. En hvað er eftir? Í
fyrsta lagi er draumurinn búinn. Allt fjármálkerfið er hrunið og þeir sem
gengu fremstir hafa enn á ný sannað gildi sögu Danans Hans Christian And-
ersen um nýju fötin keisarans sem ekki var í neinum fötum. Þetta var allt plat.

Ekki er samúð almennings mikil með auðmönnunum sem vafalaust
hafa haft tækifæri til þess að koma sínu undan. Það þarf að rannsaka öll
viðskipti og það sem meira er, miklar efasemdir hljóta að hafa vaknað um
gagnsemi Fjármáleftirlitsins. Það þarf að skoða líka. Alvarlegar efasemdir
eru settar hér fram um burði þessarar stofnunar íslenska ríkisins, sem líkt
og margir aðrir, virðist hafa sofið á verðinum. Ljóst er að ný og ströng lög
þarf að setja til að koma í veg fyrir að sams konar smán hendi íslenska ríkið
aftur. Því illa væri þá farið og hætt við að erfitt verði að rísa upp.

Hitt er kannski annað mál að allsendis óvíst er að við fáum annað tæki-
færi næstu árin og því þurfi ekki ný lög. En er ekki betra að setja þau til
vonar og vara. Um leið og allt er skoðað hljóta að vakna hugmyndir um að
nýrra stjórnmálamanna sé þörf, fólks með aðrar skoðanir og helst með
hugsjónir. Við erum einfaldlega þannig þenkjandi Íslendingar að una ekki
grófu misrétti í okkar litla samfélagi og þannig á það að vera. Við viljum
jafnræði og horfum fram á að hugsanlega blasi við miklar skattahækkanir.
Þær eiga þá að koma hraustlega við þá sem teljast kapítalistar, sem ekki
mátti styggja af ótta við að þeir flýðu land. Betur að svo hefði verið.

Ef við viljum áframhaldandi samfélag á Íslandi þarf nýja hugsun, ný
stjórnmál.

Kristinn H. Gunnarsson,
varaþingflokksformaður Frjáls-
lynda flokksins og þingmaður
NV-kjördæmis segir að það
yrði ótvíræður ávinningur fyr-
ir Vestfirðinga að fá milli-
landaflugvöll á Ísafjörð. „Það
er nauðsynlegt að hafa aðgang
að Vestfjörðum beint frá út-

löndum með siglingum og
flugi. Mér finnst líka að svo
ætti að vera í öllum fjórðung-
um landsins þannig að ekki
væri verið að takmarka ferð-
irnar til og frá landinu um ein-
hvern einn stað sem er þá á
suðuvesturhorni landsins,“
segir Kristinn.

Hann telur að millilanda-
flugvöllur myndi liðka til fyrir
samstarfi Ísafjarðarbæjar og
Grænlands. „Völlurinn myndi
einnig greiða fyrir viðskipta-
samböndum og atvinnutæki-
færum á Vestfjörðum. Ég
bendi nú á að þegar vegur
Vestfirðinga var sem mestur

frá 1880 til 1920, voru Vest-
firðingar í hvað bestu sam-
göngum við útlönd í gegnum
sterk fyrirtæki á Ísafirði og
Bíldudal. Beinar samgöngur
við erlenda markaði og bein
samskipti við kaupendur eru
því mjög þýðingarmiklar
kröfur af hálfu Vestfirðinga,“

segir Kristinn.
Kristinn segist ekki þekkja

til um hvort að ekki sé vilji
hjá samgönguráðherra fyrir
millilandaflugvelli á Ísafirði.
„Ég þekki það ekki og ég skal
ekki ætla honum það. Spurn-
ingin er hvort að það sé kostn-
aðurinn sem að vefst fyrir rík-

isstjórninni. Það yrði auðvitað
ekki bara samgönguráðherra
sem tæki ákvörðun um þetta
heldur er það ríkisstjórnin öll
sem þarf að standa að málinu
í heild sinni. Stjórnarflokk-
arnir verða því að axla ábyrgð
í þessu máli,“ segir Kristinn.

– birgir@bb.is

Millilandaflugvöllur nauðsynlegur Vestfirðingum

Guðbjartur Hannesson, þing-
maður Samfylkingarinnar í
NV-kjördæmi, segist alltaf
hafa stutt hugmynd um milli-
landaflugvöll á Ísafirði og tel-
ur hann það vera mjög mikil-
væga aðgerð fyrir Vestfirði.
„Við höfum rætt þetta mál mik-
ið og heimsóttum Ísafjarðar-

flugvöll og skoðuðum þar að-
stæður. Ég hef alltaf stutt
þessa hugmynd og tel það
mjög mikilvægt að völlurinn
verði gerður að millilanda-
flugvelli. Það var ákveðinn
fyrirsláttur vegna þess hvað
aðgerðin kostaði mikið og að
millilandaflugvellir þyrftu að

vera á fleiri stöðum á landinu
í kjölfar þess ef vellinum á
Ísafirði yrði breytt. Þetta mál
hefur ekki verið rætt síðast-
liðna daga af skiljanlegum
ástæðum,“ segir Guðbjartur.

„Markmiðin í fjárlagagerð-
inni voru þau að draga ekki
saman verkefni sem við horf-

um á til framtíðar. Ég ætla rétt
að vona að við getum haldið í
þessi verkefni þrátt fyrir
þessar hremmingar sem herja
á landið. Það var búið að vera
að vinna í þessu máli vegna
samskipta við Grænland og
við höfum stutt þessa hug-
mynd heilshugar við að gera

Ísafjarðarflugvöll að milli-
landaflugvelli. En ég þori ekki
að segja hvað verður því það
veit engin en ef allt fer ekki á
versta veg þá reynum við að
halda í þessa hugmynd,“ segir
Guðbjartur.

Guðbjartur segist ekki þekkja
til hvort hvers vegna engin

svör hafa borist frá samgöngu-
ráðuneytinu um þetta mál.
„Þessu var vísað í samgöngu-
áætlun sem á að fara í endur-
skoðun í haust og það þarf að
skoða þessa aðgerð fyrir allt
landið. En ég get ekki fullyrt
um hvar fyrirstaðan er ef hún
er einhver,“ segir Guðbjartur.

Styður heilshugar hugmynd
um millilandaflugvöll á Ísafirði
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Atvinna
Samkaup Úrval á Ísafirði óskar eftir starfs-

manni í 75% starf.
Upplýsingar hjá verslunarstjóra í síma

456 5460 eða á staðnum.

Opnu húsi Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða á

fimmtudag í síðustu viku
var vel tekið af þeim fjölda
fólks sem sótti það að sögn
Smára Haraldssonar, for-
stöðumanns FV. „Gestirn-

ir borðuðu mat sem Þor-
steinn Þráinsson, mat-

reiðslumeistari, eldaði með
nýstárlegri aðferð á Muur-

ikka grilli. Örnámskeið
Helga Ólafssonar, sem

hljóp í skarðið fyrir Finn-
boga Sveinbjörnsson, um

réttarstöðu launafólks,
úrræði þegar þrengir að á
vinnumarkaði og hvernig

inneignir almennings í
fjármálastofnunum eru
tryggðar, var ágætlega

sótt. Svo vöktu tónlistar-
atriðin sem við buðum upp

á mikla athygli. Þótti
Abba-tribute Apollo og

Öskurbuskanna lofa góðu
og Þröstur Jóhannesson

vakti mikla lukku með lag
sitt við ljóð Steins Steinarr,

Eldsvoði. Það var almenn
ánægja meðal gesta með

nýju aðstöðu Fræðslu-
miðstöðvar Vestfjarða og
dagskrána “ segir Smári

Haraldsson, forstöðumað-
ur.  – birgir@bb.is

Opnu húsi Fræðslumið-
stöðvarinnar vel tekið

Fjöldi fólks sótti opið hús Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.

Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða ásamt Albertínu Elíasdóttur.

Bæjarstjórn Bolungarvík-
ur hefur ákveðið að auglýsa
tillögu að deiliskipulagi
Bjarnabúðarreits í Bolung-
arvík. Tillagan tekur til
svæðis sem afmarkast af
Aðalstræti, Hafnarstræti og
Brimbrjótsgötu. Markmið
deiliskipulagstillögunnar er
að skapa aðstöðu fyrir ferða-
mannaþjónustu. Umfram
allt er leitast við að skapa
þétta þorpsstemmningu sem
fellur vel að þeirri byggð
sem fyrir er á svæðinu. Skil-
greindar er fimm nýjar lóðir
auk lóðar fyrir núverandi
spennistöð.

Byggingarreitir eru skil-
greindir innan lóðar, bind-
andi byggingarlínur á lóðar-
mörkum og leyfilegur hæð-
arfjöldi. Einnig eru skil-
greind svæði fyrir aðkomu
og bílastæði. Heimilt er að
fullnýta skilgreint bygging-
armagn á byggingarreit og

byggja kjallara undir hús-
unum. Hæðarfjöldi fyrir
hvern byggingarreit kemur
fram á deiliskipulagsupp-
drætti. Hæð húsa skal ekki
vera hærri en 6 metrar á
mæni frá götu.

Breytingartillagan verður
til sýnis á bæjarskrifstofum
í Ráðhúsinu í Bolungarvík
og á vef sveitarfélagsins frá
og með 23. október til og
með 20. nóvember. Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athuga-
semdir við deiliskipulags-
tillöguna. Frestur til að skila
inn athugasemdum rennur
út 4. desember. Skila skal
inn athugasemdum á bæj-
arskrifstofur Bolungarvíkur.
Þeir sem ekki gera athuga-
semdir við breytingartillög-
una fyrir tilskilinn frest telj-
ast samþykkir henni.

– thelma@bb.is

Skapa þorps-
stemmningu

Smábátafélagið Elding krefst
þess að þorskkvótinn verði
aukinn þegar í stað, línuíviln-
un hækkuð og allar álögur á
smábátaútgerð verði lækk-
aðar. Þetta er meðal þess sem
fram kemur í ályktun sem
samþykkt var á aðalfundi fé-
lagsins í tilefni af efnahags-
ástandinu á Íslandi í dag. „Nú
um stundir gengur íslenska
þjóðin í gegnum mikla erfið-
leika. Íslenska útrásin hefur
beðið afhroð, skipið er í raun
strandað. Fyrirsjáanlega eru
miklir erfiðleikar til dæmis í
smábátaútgerð vegna hruns

íslensku krónunnar,sem leiðir
af sér mikla hækkun erlenda
lána en flest öll lán íslensks
sjávarútvegs eru í erlendri
mynt. Ljóst má vera að afborg-
anir lána hafa hækkað um það
bil 40 til 50 %.

Ennfremur hafa öll aðföng
stórhækkað vegna gengisfalls
krónunnar. Fyrirsjáanlegt má
vera að nánast útilokað er að
standa í skilumvið núverandi
aðstæður. Ríkistjórnin er að
eigin sögn að gera allt sem í
þeirra valdi stendur til að lág-
marka skaðann og efast smá-
bátaeigendur ekki um það. En

smábátaeigendur eru ekki
þekktir fyrir að leggja árar í
bát þótt báran sé kröpp. Því er
það krafa þeirra að eftirfarandi
verði nú sett í gang.

Þorskkvótinn verði aukinn
nú þegar.

Línuívilnun verði hækkuð.
Handfæraívilnun verði skoð-

uð.
Auðlindagjald verði aflagt.
Þar sem ríkið á nú stærstu

banka landsins verði lán að-
löguð að núverandi aðstæð-
um, til dæmis með lengingu
lána og aðeins séu greiddir
vextir í tvö ár.

Allar álögur á smábátaút-
gerð verði lækkaðar.

Tekinn verði upp jafnstöðu-
afli í þorski upp á 220 þúsund
tonn til næstu þriggja ára.

Smábátasjómenn minna á
að þeir eru lífæðar margra
sjávarþorpa allt í kringum
landið og ætla að vera svo
áfram, en til að svo megi vera
þarf starfsumhverfið að vera í
lagi. Bent er á að tillögur þess-
ar séu landi og þjóð til hag-
sældar. Því er ósk okkar að
tillögurnar verði unnar í sam-
ráði við landsamband smábáta-
eigenda,“ segir í ályktuninni.

Smábátasjómenn eru líf-
æðar margra sjávarþorpa

Smábátaeigendur eru ekki þekktir fyrir að leggja árar í bát þótt báran sé kröpp.
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Mæðrum kennd skyndihjálpMæðrum kennd skyndihjálpMæðrum kennd skyndihjálpMæðrum kennd skyndihjálpMæðrum kennd skyndihjálp
Skyndihjálp fyrir börn var kennd á vegum Rauða krossins í Safnaðarheimilinu á Ísafirði í síðustu viku.
„Sautján manns, allt mæður, sóttu fræðsluna og við fórum yfir hvað þarf helst að huga að með
börn, allt frá fæðingu og upp að unglingsárunum með sérstaka áherslu á ungabörn“, segir Bryndís
Friðgeirsdóttir, svæðisfulltrúi Rauða krossins á Vestfjörðum og leiðbeinandi á námskeiðinu. Kennd
var endurlífgun barna, blástursaðferð, hjartahnoð og hvernig eigi að bregðast við aðskotahlut í hálsi.
„Nú ættu þessar mæður að vera viðbúnar ef eitthvað kemur upp á. Skyndihjálpin miðast við að mað-
ur hefur enga sérfræðiaðstoð, tæki eða tól og þarf eingöngu að treysta á sjálfan sig“, segir Bryndís.

Engar uppsagnir hjá Glitni á ÍsafirðiEngar uppsagnir hjá Glitni á ÍsafirðiEngar uppsagnir hjá Glitni á ÍsafirðiEngar uppsagnir hjá Glitni á ÍsafirðiEngar uppsagnir hjá Glitni á Ísafirði
Að sögn Más Mássonar, upplýsingafulltrúa Glitnis, verður engum

starfsfólki sagt upp í útibúi Glitnis á Ísafirði. Útibúið mun starfa
óbreytt og engin breyting verður á opnunartíma þess. Nýr banki í

eigu ríkissjóðs tók í síðustu viku við hluta af starfsemi Glitnis banka.
Bankastjóri Nýja Glitnis er Birna Einarsdóttir. Áætlað er að heild-

arfjöldi starfsmanna hins nýja banka verði í kringum 960 manns en
alls munu 97 starfsmenn bankans missa vinnuna.

Bæjarins besta spyr í ný-
legri ritstjórnargrein hvað tefji
fyrir því að samgönguráðherra
skilgreini Ísafjarðarflugvöll
sem millilandaflugvöll. Telur
blaðið að engin svör hafi feng-
ist við ítrekaðri  málaleitan
um að vellinum verði breytt í
þessa veru og telur nauðsyn-
lega fjárfestingu ekki skipta
sköpum í þessu sambandi. Ísa-
fjarðarflugvöllur hefur í hart-
nær hálfa öld gegnt mikilvægu
hlutverki í innanlandsflugi.
Flugbrautin á Skipeyri liggur
undir brattri fjallshlíð og
þröngar aðstæður í Skutuls-
firði gera aðflug erfitt sem
krefst sérstakrar þjálfunar og
hæfni flugmanna. Þessum að-

stæðum verður trauðla breytt.
Alþjóðlegur flugvöllur verður
að uppfylla margháttuð skil-
yrði um öryggis- og gæðamál.
Á Ísafjarðarflugvelli þyrfti að
leggja í umtalsverðan kostnað
vegna mannvirkja og örygg-
issvæða, koma upp aðstöðu
fyrir vopnaleit á farþegum og
farangri þeirra og skilja að
farþega í innanlandsflugi og
millilandaflugi. Einnig þarf að
tryggja aðgangsheimildir starfs-
manna, landmæravörslu og
tolleftirlit. Þetta krefst annars
vegar stofnkostnaðar og hefur
hins vegar í för með sér aukinn
rekstrarkostnað.

Vegna landslags við Ísa-
fjarðarflugvöll er ekki hægt

að uppfylla alþjóðlegar kröfur
sem Ísland hefur undirgengist
meðal annars um öryggis-
svæði. Þau þyrfti að stækka
og við það yrðu til dæmis flug-
hlöðin innan öryggissvæðis-
ins. Heimilt er að veita undan-
þágu frá þessum kröfum fáist
samþykki Flugmálastjórnar
Íslands og tilkynna yrði Al-
þjóðaflugmálastofnuninni um
slíkar ráðstafanir. Fram yrðu
að fara flugfræði- og flug-
tæknilegar rannsóknir til að
móta tillögur um undanþágur
en ég tel næsta víst er að að-
stæður bjóði vart uppá þennan
möguleika.

Annar kostur er að skil-
greina Ísafjarðarflugvöll sem

svokallaðan flugvöll II sem
er svipaður flugvelli I að því
undanskildu að ekki er krafist
öryggisstjórnunarkerfis. Sér-
stakar flugverndarráðstafanir
verði þá viðhafðar í tengslum
við hvert millilandaflug og
hægt er að þjóna sömu flug-
vélagerðum sem þegar geta
athafnað sig á vellinum. Fjár-
festing vegna takmarkaðra
flugverndarráðstafana er áætl-
aður kringum 7,4 milljónir
króna og aukinn rekstrar-
kostnaður á ári tæpar 12 millj-
ónir króna.

Þessi kostur er ekki í sam-
gönguáætlun og því ekki fyrir
hendi fjármagn til að hrinda
honum í framkvæmd. Hann

verður hins vegar tekinn til
athugunar í samgönguráðu-
neytinu. Með þessu móti yrði
unnt að tryggja áfram til milli-
landaflugs rekstur flugvéla-
gerða eins og Twin Otter og
Fokker 50 flugvéla.

Þannig yrði unnt að hrinda
í framkvæmd þeim atriðum í
viljayfirlýsingu Ísafjarðarbæj-
ar og utanríkisráðuneytis um
aukin samskipti við Græn-
lendinga og snerta flug og
ferðaþjónustu sem haft geta
aukna atvinnuuppbyggingu í
för með sér í byggðarlaginu.

Kristján L. Möller,
samgönguráðherra.

Kristján L. Möller.

Millilandaflug frá Ísafirði
verður alltaf takmarkað

Lögreglan á Vestfjörð-
um lagði í síðustu viku
hald á tæp 250 gr. af
hassi, 44 ecstasy töflur
og tæpt gramm af am-
fetamíni. Hluti efnisins
fannst við leit lögreglu í
bifreið sem tveir ungir
menn komu akandi á úr
Reykjavík og hinn hluti
efnisins fannst falinn ut-
andyra á Ísafirði.

Mennirnir voru í haldi
lögreglunnar á meðan á
rannsókn málsins stóð en
var sleppt að yfirheyrsl-
um loknum. Þeir hafa
báðir komið við sögu
áður vegna fíkniefna-
mála. Mennirnir hafa við-
urkennt að hafa ætlað að
bjóða efnið til sölu á
norðanverðum Vestfjörð-
um. Annar mannanna er
jafnframt grunaður um að
hafa ekið bifreiðinni und-
ir áhrifum fíkniefna.

Teknir með
fíkniefni

Kristján L. Möller svarar ritstjórnargrein BB

Viðurkenningar veitt-
ar fyrir leynivinagjafir

Leynivinaleik Nemendafé-
lags Menntaskólans á Ísafirði
lauk í síðustu viku með athöfn
á sal skólans. Þar voru nöfn
leynivinanna gerð opinber auk
þess sem viðurkenningar voru
veittar fyrir bestu leynivina-
gjafirnar. Kristján Sigmundur
Einarsson og Daníel Antons-
son fengu viðurkenningu fyrir

frumlegustu gjöfina en hún
var sú að þeir sendu harmo-
nikku- og saxófónleikara inn
í kennslustofu til að leika lagið
„You´re beautiful“, eftir Jam-
es Blunt, fyrir leynivinkonur
sínar, þær Klöru Dís Gunn-
arsdóttur og Kristínu Ósk Sig-
urjónsdóttur.

Viðurkenningu fyrir flott-

ustu gjöfina fengu þær Alberta
Hákonardóttir og Elma Sturlu-
dóttir. Þær gáfu leynivinum
sínum, Leó og Hallberg, köku
með kertum, rómantískan
geisladisk og einstaklega vel
samið ljóð. Á meðfylgjandi
mynd eru verðlaunahafarnir,
Daníel, Alberta, Elma og Krist-
ján.                 – birgir@bb.is

Vestfirðingar eru almennt ánægðir með störf lögreglunnar í sínu um-
dæmi ef marka má könnun sem Ríkislögreglustjóri lét gera um reynslu
landsmanna af afbrotum og viðhorf til lögreglu. Rétt ber þó að geta að
lögregluumdæmin voru flokkuð eftir búsetu og var lögreglan á Vest-
fjörðum í sama flokki og lögreglan á Snæfellsnesi, í Borgarnesi og á
Akranesi. 63% svarenda fannst lögreglan vera að skila nokkuð góðu
starfi í sínu byggðarlagi. 26,1% fannst hún skila mjög góðu starfi í að
stemma stigu við afbrotum, 8,1% fannst lögreglan skila frekar slæmu
starfi og einungis 2,5% sögðu mjög slæmu.

Þá töldu 72,2% sig vera mjög örugga þegar þeir ganga einir eftir
myrkur í sínu byggðarlagi. 57,6% þeirra sem svöruðu könnuninni fannst
umferðarlagabrot vera mesta vandamálið í lögregluumdæmi þeirra
búsetusvæðis. Því næst kom fíkniefnaneysla eða 29,2% og 4,9% töldu
mesta vandamálið vera innbrot. 73,2 svarenda sögðust aldrei hafa talið
að þeir myndu verða fórnarlamb afbrota. Þó óttuðust flestir eða 36,8% að
verða fyrir líkamsárás ef þeir myndu verða fyrir afbroti. Athygli vekur að
af þeim sem urðu fyrir afbrotum tilkynntu 45,5% ekki atvikið til lög-
reglu. 40% þátttakenda í könnuninni töldu lögregluna í sínu umdæmi
vera mjög aðgengilega, 38,9% frekar aðgengilega, 13,4% frekar óað-
gengilega og 6,7% mjög óaðgengilega.                             – thelma@bb.is

Ánægja með störf
lögreglunnar

Lögreglustöðin á Ísafirði.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 23. OKTÓBER 2008 1313131313



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 23. OKTÓBER 20081414141414

Mannlífið

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.
Já sögðu 531 eða 74%Já sögðu 531 eða 74%Já sögðu 531 eða 74%Já sögðu 531 eða 74%Já sögðu 531 eða 74%

Nei sögðu 183 eða 26%Nei sögðu 183 eða 26%Nei sögðu 183 eða 26%Nei sögðu 183 eða 26%Nei sögðu 183 eða 26%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Á íslenska ríkið að leysaÁ íslenska ríkið að leysaÁ íslenska ríkið að leysaÁ íslenska ríkið að leysaÁ íslenska ríkið að leysa
til sín fiskveiðikvótann ogtil sín fiskveiðikvótann ogtil sín fiskveiðikvótann ogtil sín fiskveiðikvótann ogtil sín fiskveiðikvótann og

leigja hann út?leigja hann út?leigja hann út?leigja hann út?leigja hann út?

Til sölu er rúmlega ársgömul
Fagor uppþvottavél. Mjög lítið
notuð. Verð kr. 70 þús. Uppl. í
síma 462 1611.

Áhugi er fyrir því að halda nám-
skeið í postulínsmálum á vinnu-
stofunni á Hlíf ef næg þátttaka
fæst. Áætlað er að halda nám-
skeiðið fyrir jól. Námskeiðsgjald
er kr. 4.000 og er innifalið í því
einn hlutur, efni og kennsla.
Um takmarkaðan fjölda er að
ræða. Uppl. í síma 450 8253.

Til sölu eru vetrardekk á felgum
fyrir Subaru Forrester. Uppl. í
síma 451 3213.

Til sölu er Opel Vectra árg. 98.
Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 899 9860.

Sýknaðir af ákæru fyrir kappaksturSýknaðir af ákæru fyrir kappaksturSýknaðir af ákæru fyrir kappaksturSýknaðir af ákæru fyrir kappaksturSýknaðir af ákæru fyrir kappakstur
Tveir ungir menn voru í síðustu viku dæmdir til greiðslu 70 þúsund króna sektar hvor fyrir hraðakstur

á Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði. Kröfu ákæruvaldsins um sviptingu ökuréttar var hafnað. Mennirnir
voru ákærðir fyrir að hafa verið í kappakstri og ekið samsíða í kappakstrinum en dómurinn taldi engar
sönnur færðar fyrir því að svo hefði verið. Fram var lögð niðurstaða hraðamælingar í tækjum lögreglu

sem sýndi 115 km hraða en dómurinn taldi ekki í ljós leitt hvaða bifreið hefði verið mæld á þeim
hraða. Hins vegar taldi dómurinn ótvírætt samkvæmt framburði vitna að bílarnir hefðu báðir verið

langt yfir leyfðum hámarkshraða og sakfelldi mennina því einungis fyrir of hraðan akstur.

Margt spennandi í Þýskalandi
Ísfirðingurinn Herdís Anna

Jónasdóttir nemur óperusöng
við Hanns Eisler-tónlistarhá-
skólann í Berlín og er þar að
gera góða hluti. Hún hefur í
nógu að snúast og segir þau
verkefni sem hún vinnur við
vera fjölbreytt og fara út fyrir
mörk hefðbundinnar óperu.
Meðal annars tekur hún þátt í
jólauppsetningu á Þyrnirós og
líklega syngja á vegum skól-
ans fyrir forseta Þýskalands.

Eins og flestum Ísfirðingum
er kunnugt um er Herdís ekki
ókunn sviðinu en frá unga
aldri hefur tónlistin skipað rík-
an sess í lífi hennar og hún
komið víða fram. Hún lærði á
píanó og fiðlu í Tónlistarskóla
Ísafjarðar og tók þátt í upp-
setningum á ýmsum leikritum
og söngleikjum. Ættfræði-
fróðum þarf ekki að segja að
foreldrar hennar eru Sigríður
Ragnarsdóttir skólastjóri TÍ
og tónskáldið Jónas Tómas-
son.

– Hve lengi hefurðu verið
við nám í Berlín?

„Ég hef búið í Berlín undan-
farin tvö ár og stunda fram-
haldsnám í óperusöng við tón-
listarháskólann Hanns Eisler.
Nú er ég á síðasta árinu mínu

og stendur til að ég útskrifist í
vor með þýska diplóm-gráðu.“

– Ertu búin að ákveða hvað
tekur við þegar námi er lokið?

„Það er erfitt að segja hvað
tekur við, það eru ýmsir mögu-
leikar í stöðunni, t.d að sækja
um í framhaldsnám eða óperu-
stúdíó eða hreinlega að fara
að vinna fyrir sér sjálfstætt.
Hér í Þýskalandi er margt
spennandi og ýmislegt um að
vera, alls konar skemmtileg
verkefni í gangi svo ég hugsa
að ég sé ekkert á leiðinni héð-
an.“

– Hvað varð til þess að þessi
skóli varð fyrir valinu?

„Það var nú eiginlega bara
tilviljun að ég lenti hér. Ég
hafði sótt um í nokkra skóla,
bæði í Þýskalandi og Austur-
ríki og þótti líklegast að ég
kæmist inn í Mozarteum í
Salzburg þar sem ég hafði
áður tekið eina önn sem Eras-
mus skiptinemi. En fyrsta inn-
tökuprófið var hér, í Hanns
Eisler, og fékk ég þær fréttir
viku síðar að ég hefði komist
inn. Það kom mér heilmikið á
óvart, en þessi skóli hefur
mjög fínt orðspor og eru hér
margir góðir kennarar. Mér
hafði liðið svo vel í Berlín

þessa viku sem ég hafði dvalið
á meðan prófunum stóð að ég
afboðaði komu mína í öll hin
prófin og þáði plássið, án þess
að hafa farið í prufutíma hjá
nokkrum kennara.“

– Hvernig líkar þér lífið í
Berlín?

„Berlín getur verið alveg
yndisleg ef maður gefur sér
smá tíma til að njóta hennar.
Það eru tónleikar og leiksýn-
ingar á hverjum degi, fullt af
stórkostlegum söfnum og list-
sýningum, borgin er mjög
fjölbreytileg og býður upp á
svo ótal margt. En stundum er
hrikalega mikið að gera, mörg
verkefni í gangi í einu og þá
verður lífið mjög tætingslegt
og mikið rót. Mér finnst það
reyndar að mörgu leyti ágætt
því ég vinn langbest undir
pressu. En stundum langar
mann að hafa meiri tíma fyrir
hvunndaginn.“

Langaði íLangaði íLangaði íLangaði íLangaði í
leiklistarnámleiklistarnámleiklistarnámleiklistarnámleiklistarnám

– Nú kemur þú frá mikilli
tónlistarfjölskyldu, telur þú að
þú sért með tónlist í genunum?

„Já, ætli maður hafi nú ekki
erft einhver tónlistargen frá

foreldrunum. En umhverfi og
uppeldi hafa örugglega sitt að
segja líka. Maður fékk alla tíð
heilmikla hvatningu. Ég er
auðvitað hálfpartinn alin upp
í tónlistarskólanum og svo var
alltaf mikil tónlist á heimili
mínu og hjá ömmu og afa í
Smiðjugötunni. Ég og Þórunn
vinkona vorum líka alltaf að
syngja og leika frá því við
vorum pínulitlar stelpur, rák-
um lítinn leikhóp og settum
upp heilu söngleikina fyrir
vini og fjölskyldur. Svo leikur
og söngur hefur alltaf verið
stór partur af lífi mínu.“

– Kom einhvern tímann eitt-
hvað annað til greina sem ævi-
starf?

„Reyndar er ekki mjög langt
síðan ég fór að taka tónlistina
virkilega alvarlega, hún hefur
alltaf verið svo sjálfsagður
hluti af lífi mínu. Ég datt nú
eiginlega óvart inn í sönginn.
Eftir útskrift úr MÍ langaði
mig í leiklistarnámið í Lista-
háskólanum en þar sem ég
fékk ekki inngöngu fór ég í
tónlistardeildina þar í staðinn.
En það var ekki fyrr en á þriðja
ári þar, þegar ég var komin út
til Salzburgar, að ég áttaði mig
á að þetta væri eitthvað alvöru.

Og nú kemur ekkert annað til
greina, mér líður langbest uppi
á óperusviði. Þetta er gífurlega
mikil vinna, bæði líkamlega
og andlega erfið, en maður
fær það margfalt til baka, þetta
er svo ótrúlega gefandi og
skemmtilegt.“

– Áttu þér einhver önnur
áhugamál eða á tónlistin hug
þinn allan?

„Ég elska líka leikhús og
dans! Hugsa jafnvel að ég
hefði orðið dansari ef ég hefði
haft möguleika á að stunda
dansnám reglulega sem krakki.
Ég man hvað mér þótti ofboðs-
lega gaman í danstímunum hjá
Dagnýju Björk á sínum tíma.
Ég fer oft út að dansa, og að
sjálfsögðu í óperuna, leikhús
og á tónleika eins og frítími
og buddan leyfir.“

Í hlutverki bláuÍ hlutverki bláuÍ hlutverki bláuÍ hlutverki bláuÍ hlutverki bláu
álfadísarinnarálfadísarinnarálfadísarinnarálfadísarinnarálfadísarinnar

– Eru einhver spennandi
verkefni framundan hjá þér?

„Það er alltaf eitthvað í
gangi, hin og þessi „gigg“ af
ýmsum toga – maður verður
jú að sanka að sér einhverjum
evrum! Til dæmis fer ég núna
á þriðjudaginn (21. október)

Mýsnar kom-
nar á kreik
Október mánuður er það

tímabil sem stofn hagamúsa
er sem stærstur. Böðvar Þóris-
son, líffræðingur hjá Náttúru-
stofu Vestfjarða, segir að allar
kynslóðir músanna séu komn-
ar fram á þessum tíma. „Fólk
sér mest af músum á núna og
svo hrynur stofninn niður yfir
vetrartímann og það eru mjög
litlar lífslíkur hjá músunum
yfir þann árstíma. Það er ekk-
ert óeðlilegt við að sjá mikið
af hagamús t.d. á Ísafirði því
það er skógrækt við bæinn og
inn í Tungudal þar sem þær
dafna vel,“ segir Böðvar.

Valur Richter, meindýra-
eyðir á Ísafirði, segist ekki
hafa fengið fleiri tilkynningar
um mýs í húsum þetta árið.
„Þetta er bara eins og venju-
lega. Það er mest af mús á
þessum árstíma eins og alltaf.
Hagamýs sækja mjög mikið
inn í hús í október. Ég hef
fengið um tuttugu tilkynning-
ar um mýs í húsum. Aðalatrið-
ið til að losna við mýsnar er
að finna staðina í húsunum
þar sem þær eru að komast
inn og loka þeim. Það er eina
raunhæfa lausnin til að losna
við þær. Það þýðir lítið að
vera að eitra fyrir þeim, það
yrði eilíft stríð sem ekki sæi
fyrir endann á fyrr en það færi
að kólna,“ segir Valur.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Sóley Veturliðadóttir
og Gylfi Þ. Gíslason á Ísafirði

Nautnaseggur og berja-
og rabarbarabaka

Héðins Breiðfjörð Valdimarssonar
frá Miðvík í Aðalvík

Birna Unnur Valdimarsdóttir
Birgir Valdimarsson María Erla Eiríksdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinar-
hug við andlát og útför elskulegs bróður okkar

sem andaðist 11. september sl., á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.

Yfir 72 þúsund innlit í síðustu vikuYfir 72 þúsund innlit í síðustu vikuYfir 72 þúsund innlit í síðustu vikuYfir 72 þúsund innlit í síðustu vikuYfir 72 þúsund innlit í síðustu viku
Aðsókn að bb.is hefur aukist mikið á árinu og síðasta vika var sú önnur fjölmennasta frá því mælingar á
vefnum hófust fyrir rúmum tveimur árum. 20.263 notendur heimsóttu vefinn í síðustu viku sem kom
vefnum í 20. sæti yfir fjölsóttustu vefi landsins skv. samræmdri vefmælingu Modernus. Að meðaltali sóttu
yfir 5000 notendur vefinn á dag en fjöldi innlita í vikunni var 72.000 og síðuflettingar 228.955 talsins.
Heimsóknum á bb.is hefur farið ört fjölgandi undanfarin misseri en þetta er annað heila árið sem Modern-
us mælir heimsóknir á vefinn. Frá því að mælingar hófust hefur bb.is verið vikulega í hópi 25 fjölsóttustu
vefja landsins og er annar af tveimur fréttamiðlum landsbyggðarinnar sem náð hafa því takmarki.

Sælkerar vikunnar bjóða
upp á tvo rétti. Fyrst er fisk-
rétturinn Nautnaseggur. „Þessi
uppskrift var í öðru héraðs-
fréttablaði hér á Ísafirði fyrir
20+ árum. Þessi réttur hefur
alla tíð verið í miklu uppáhaldi
hjá allri fjölskyldunni. Þetta
er einfaldur, þægilegur og
ekki dýr réttur“, segja Gylfi
og Sóley. Í eftirrétt er fljótleg
berja- eða rabarbarabaka:
Þessi eftirréttur er eftirlæti
okkar systra enda hefur mamma
gert hann í mörg ár. Hann er
alveg jafngóður hvort heldur
er með berjum eða rabarbara.
Um að gera að nota berin eða
rabbarabarann í frystikist-
unni!“

Nautnaseggur
2 ýsuflök
Smjör
Karrý
Salt
Pipar
Hveiti
1 egg
Soyasósa
1 ½ - 2 pelar kaffirjómi
Rifinn ostur

Kryddið hveitið vel með
karrý, salti og pipar. Veltið
fiskinum upp úr egginu og

síðan karrýkrydduðu hveitinu.
Steikið á pönnu í smjöri og
látið í eldfast mót. Látið
skvettu af soyasósu á pönnuna
og hellið rjómanum yfir. Suð-
an er látin koma upp og mallað
í 2-3 mín. Því næst er þessu
hellt yfir fiskinn og rifnum
osti stráð yfir. Hitað í 200°C í
ca 20 mín. Borið fram með
hrísgrjónum og salati.

Fljótleg berja-
eða rabarbarabaka

2 egg
1 dl sykur
3 msk hveiti
1 tsk lyftiduft

Þeytið þetta saman.

Fylling:
2 epli afhýdd og brytjuð
200 g ber eða 250 g rabbar-

bari

Blandið þessu saman og
setjið neðst í eldfast mót.
Stráið kanilsykri yfir og hellið
deiginu yfir. Bakið í 30 mín
við 180°C. Rosalega gott með
ís eða þeyttum rjóma.

Við skorum á Sigríði Rögnu
Jóhannsdóttur og Guðmund
Hrafnsson á Ísafirði að koma
með uppskrift í næsta blað.

til Hamborgar að syngja nú-
tímaverk frá Austur-Evrópu.
Í nóvember mun ég líklega
syngja á vegum skólans fyrir
forseta Þýskalands. Síðan fer
ég til Hamborgar að syngja
Händel óperuna Acis og Gala-
tea, en uppsetningin sú var
frumsýnd á tónlistarhátíð í
Norður-Þýskalandi í ágúst.

En stærsta verkefnið sem
ég er að vinna að núna er þátt-
taka í jólauppsetningu Konz-
erthaus (hér í Berlín) á óper-
unni Þyrnirós eftir Ottorino
Respighi. Þar mun ég syngja
eitt aðalhlutverkið, þ.e. hlut-
verk góðu, bláu álfadísarinnar.
Þetta verður sýnt á aðventunni
og ég syng mína síðustu sýn-

ingu klukkan 11 á aðfanga-
dagsmorgun. Svo þetta verða
óvenjuleg jól!“

– Nú komst þú fram á Tón-
listardeginum mikla á Ísafirði
í september, er eitthvað á dag-
skránni að koma aftur vestur í
bráð og syngja fyrir heima-
menn?

„Vonandi, mér þykir alltaf

yndislegt að koma heim og
syngja fyrir mitt fólk. Reyndar
fannst mér svo gaman á Tón-
listardeginum mikla að ég
stefni að því að koma aftur
næsta ár – ef hann verður end-
urtekinn. Og aldrei að vita
nema maður verði þá með
stærra prógramm í fartesk-
inu!“

Fjallabræður komu fram á
lokakvöldi Airwaves-hátíðar-
innar í Reykjavík á Nasa á
sunnudag. Athygli vakti nýj-
asti kórfélagi Fjallabræðra en
það er enginn annar en Popp-
og Rokklandskóngurinn Ólaf-
ur Páll Gunnarsson, betur
þekktur sem „Óli Palli“. En
hvað kom til að Óli Palli gekk
til liðs við Fjallabræður? „Ég
hef heillast af framkomu þess-
ara manna síðustu misseri og
óskaði formlega eftir inn-
göngu í kórinn fyrir stuttu. Ég
þurfti ekki að þreyta eiginlegt
inntökupróf heldur sagði Hall-
dór Gunnar Pálsson, tónlistar-
stjóri kórsins, að við yrðum í
sambandi þegar kæmi að
næstu tónleikum. Mér barst
síðan sms-skilaboð frá Hall-

dóri, tveimur dögum fyrir tón-
leikana á Nasa, um að það
yrði æfing um kvöldið og ég
mætti og lærði þar lögin í
hvelli og mér settar klæðnað-
arreglur fyrir tónleikana,“
segir Óli Palli og hlær.

Óla Palla segist sér hafa
gengið vel að syngja með
kórnum. „Ég hef sungið áður
en aldrei sungið í kór. Ég söng
í  blúshljómsveitinni „Magn-
ús“ og sigraði söngkeppni Fjöl-
brautaskóla Vesturlands á
Akranesi árið 1990 með hljóm-
sveitinni „Þúsund og ein nótt“,
þannig að ég tel mig ágætlega
hæfan í kórinn,“ segir Óli Palli
og bætir við að kórinn sé
frábær félagsskapur og sér
hafi ekki komið á óvart hversu
vel honum var tekið á Air-

waves-hátíðinni. „Tónleik-
arnir voru magnaðir og er-
lenda pressan var himinlifandi
með kórinn. Hann er náttúru-
lega einstakt fyrirbæri sem ég
tel að verði heimsfrægur innan
skamms.“

Að sögn Óla Palla verður
„Hó“, jólalag Fjallabræðra, á

plötunni „Jól í Rokklandi“
sem kemur fyrir jólin. „Þar
verða Fjallabræður með jóla-
lag sitt ásamt ekki ómerkari
tónlistarmönnum líkt og Ringo
Sarr, Coldplay, Smashing
Pumkins, Neil Young, Johnny
Cash, Chuck Berry og Elvis
Presley,“ segir Óli Palli.

Óli Palli tekur lagið í Vagninum á Flateyri.

Nýr kórfélagi Fjalla-
bræðra vekur athygli

Fjallabræður. Ljósmyndir: Páll Önundarson.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðan og norðvestan hvassviðri eða
stormur með snjókomu eða slyddu á Vestfjörðum og

allra vestast. Hiti í kringum frostmark. Horfur á laugar-Horfur á laugar-Horfur á laugar-Horfur á laugar-Horfur á laugar-
dag: dag: dag: dag: dag: Ört minnkandi norðvestanæatt, víða hæg breytileg

átt síðdegis. Dálítil él í flestum landshlutum. Kólnandi
veður. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Útlit fyrir vestlæga átt með
dálitlum éljum og fremur köldu veðri, einkum A-lands.
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Bauð leikmönnum KFÍ í mat

Tæplega 42 milljónir króna
koma í hlut vestfirskra sveitar-
félaga af arðgreiðslum Eignar-
haldsfélagsins Brunabótafé-
lags Íslands til aðildarsveitar-
félaga þess í ár. Langhæstu
upphæðinni verður úthlutað
til Ísafjarðarbæjar eða tæpum
22 milljónum króna en því
næst kemur Vesturbyggð sem
fær í sinn hlut 6,5 milljónir
króna. Bolungarvík fær tæp-
lega 5 milljónir kr., Stranda-
byggð tæplega 2,2 milljónir,
Súðavíkurhreppur fær 2,1
milljón, Reykhólahreppur

tæplega 1500 þúsund kr. Tálkna-
fjarðarhreppur tæplega 1,7 millj-
ónir og Bæjarhreppur 720
þúsund kr.

Fulltrúaráð Eignarhaldsfé-
lagsins Brunabótafélag Ís-
lands samþykkti fyrir stuttu
að af hagnaði starfsemi félags-
ins skuli árlega greiða framlag
til aðildarsveitarfélaganna í
formi ágóðahlutar. Framlag er
liður í að stuðla að bættum
bruna- og forvörnum í sveitar-
félögunum í samræmi við lög
og samþykktir EBÍ. Stjórn fé-
lagsins var falið að ákveða

árlega upphæð ágóðahluta-
greiðslnanna, en jafnframt var
kveðið á um að stefnt skuli að
því að árlegt framlag sé ekki
undir 300 milljónum króna.

Stjórn EBÍ ákvað að fram-
lag til ágóðahluta þessa árs
verði 450 milljónir kr. Er þetta
fimmta árið í röð sem greidd
er út sérstaklega vegleg upp-
hæð. Ástæða þessa er góð af-
koma félagsins undanfarin ár
vegna óvenju hárrar ávöxtunar
á hlutabréfamörkuðum.

Ávöxtun þessa árs verður
fyrirsjáanlega ekki há enda

miklar blikur á lofti um þessar
mundir. Þrátt fyrir þessar að-
stæður ákvað stjórnin að
greiða út sömu upphæð og á
s.l. ári m.a. vegna þess að fyr-
irsjáanlegt er mjög slæmt ár-
ferði hjá sveitarfélögunum. Er
hér um sérstaka ákvörðun að
ræða og miðast eingöngu við
þessar aðstæður, og er engin
ávísun á framlög næstu ára.
Með framlagi þessa árs hefur
EBÍ greitt tæpa þrjá milljarða
til sveitarfélaganna frá árinu
1998.

– thelma@bb.is

42 milljónir til Vestfjarða

Verslun Eymundsson á
Ísafirði hefur fengið

glæpsamlegt yfirbragð í
tilefni af glæpsamlegum

dögum í versluninni. Þar
má sjá hjónakornin

Homer og Marge Simpson

í heldur vafasömum að-
stæðum. Homer liggur á
bakinu keflaður en kona
hans situr á seðlahrúgu.

Jónas Gunnlaugsson,
verslunarstjóri Eymunds-

son á Ísafirði, segir

gjörninginn ætlaðan að
létta lund Ísfirðinga. „Við
gengum út frá þeirri hug-

mynd að Homer og Marge
hafi snúið sér að glæpum

og Hómer hafi náðst en
Marge komist undan með

þýfið. Við höfum gantast
með að ránsfengur Marge

hefði frekar átt að vera
evrur því krónan er

einskis virði,“ segir Jónas í
gamansömum tón.

– birgir@bb.is

Homer og Marge illa leik-
in í Eymundsson á Ísafirði

Ísfirskar stúlkur virða fyrir sér Homer Simpson keflaðan.

María Aðalbjarnardóttir, einn eigenda Gamla bakarísins á
Ísafirði, hélt sitt árlega matarboð fyrir leikmenn meistara-
flokks KFÍ á fimmtudag í síðustu viku. Bauð María piltun-

um upp á kraftmikla orkusúpu. „Ég hef aldrei vaknað
sprækari. Þessi súpa lagðist mjög vel í mig og liðsfélaga

mína. Ekki skemmdi fyrir að hún bragðaðist einstaklega vel
enda hefur María aldrei svikið okkur um góða matseld þeg-
ar hún býður okkur í mat,“ segir Þórir Guðmundsson, fyr-

irliði KFÍ.  Á myndinni sjást leikmenn og þjálfari ásamt Maríu.


