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Bílaáhuginn
dvínar aldrei
Teknir með
fíkniefni

Guðmundur Einarsson er mikill áhugamaður um bíla.
Ekki einungis er það þó áhugamál hjá honum heldur
einnig lifibrauð en hann rekur Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar ásamt tveimur öðrum. Hann er mikill mótorsportmaður og hefur keppt í ýmsum greinum sportsins.
Þá segist hann einnig vera forfallinn Volvo-aðdáandi.

Hvaða gildi hefur brunabótamat?
Héraðsdómur Reykjavíkur
hefur kveðið upp dóm í ágreiningsmáli Löndunarþjónustunnar ehf. í Bolungarvík og
Tryggingamiðstöðvarinnar
hf., þar sem deilan snerist um
fjárhæð bóta vegna brunatjóns
þess fyrrnefnda. En Löndunarþjónustan hafði gilda brunatryggingu hjá TM þegar fasteign félagsins við Hafnargötu
61 í Bolungarvík brann í október 2003. Aðalkrafa Löndunarþjónustunnar ehf. var að viðurkennt yrði að við endurbyggingu fasteignarinnar ætti
að miða við brunabótamat eins
og það var á tjónsdegi að viðbættum verðbótum frá þeim
tíma. Samkvæmt mati Fast-

eignamats ríkisins sem framkvæmt var á árinu 1997 var
brunabótamat fasteignarinnar
23.953.000 krónur á tjónsdegi
og gerði Löndunarþjónustan
ehf. kröfu um að fá greidda þá
fjárhæð verðbætta, enda ætti
að endurbyggja fasteignina.
Af hálfu Löndunarþjónustunnar ehf. var m.a.a vísað til
þess að félagið hefði alla tíð
greitt iðgjöld til tryggingarfélagsins í samræmi við brunabótamatið og að brunabótamatið fæli í sér vátryggingarfjárhæð húseignarinnar á
tjónsdegi.
Tryggingamiðstöðin hf.
féllst ekki á að greiða bætur
samkvæmt gildandi brunabóta-

mati og var óskað eftir mati
dómkvaddra matsmanna á
endurbyggingar- og stofnverði eignarinnar svo og á
markaðsvirði fasteignarinnar
á tjónsdegi. Niðurstaða undirmatsmanna var á þá lund að
brunabótamat fasteignarinnar
á tjónsdegi hefði verið 36.
657.756 kr., en markaðsvirði
9.500.000 kr. Tryggingarmiðstöðin hf. vildi ekki una þessu
mati og fór fram á yfirmat og
komust yfirmatsmenn að þeirri
niðurstöðu að brunabótamat
fasteignarinnar á tjónsdegi
hefði verið 12.767.000 kr. en
markaðsvirðið 4.000.000 kr.
Í málinu lá fyrir að Löndunarþjónustan ehf. hyggðist

endurbyggja fasteignina og
því kom fyrst og fremst til
skoðunar hvað greiða ætti sem
endurbyggingar- og stofnverð
eignarinnar við endurbyggingu. Niðurstaða Héraðsdóms
Reykjavíkur var á þá lund að
matsverð yfirmatsmannanna,
þ.e. 12.767.000 kr. en ekki
við það brunabótamat sem
Fasteignamat ríkisins gaf út á
sínum tíma og sem iðgjöldin
höfðu verið greidd af. Var talið að yfirmatið gengi framar
brunabótamati eignarinnar og
að líta bæri svo á að brunabótamat Fasteignamats ríkisins fæli einungis í sér hámarksbætur en ekki endilega
raunverulega bótafjárhæð. Þá

var málskostnaður látinn falla
niður milli aðila.
Ljóst er að þessum dómi að
við brunatjón er á engan hátt
sjálfgefið að bætur miðist við
uppgefna vátryggingarfjárhæð og breytir það engu þótt
tryggingartakar greiði iðgjöld
af þeirri fjárhæð.
Tryggingarfélögum er heimilt að láta framkvæma mat eftir
að tjón hefur átt sér stað til að
láta meta endurbyggingar- og
stofnverð viðkomandi eignar
og miðast þá bætur við þá
fjárhæð ef hún er lægri en
brunabótamatið en væntanlega ekki ef hún er hærri, segir
í dómnum.
– thelma@bb.is

Í síðustu viku handtók
lögreglan á Vestfjörðum
tvo menn sem voru að
koma með áætlunarflugi
til Ísafjarðar frá Reykjavík. Þeir voru grunaðir
um að hafa fíkniefni í
fórum sínum. Við leit á
mönnunum fannst lítilræði af kannabisefnum
og ætluðu amfetamíni.
Mönnunum var sleppt
að yfirheyrslu lokinni. Þeir
hafa báðir komið við
sögu lögreglu áður. Á
árinu 2008 hefur lögreglunni á Vestfjörðum orðið
vel ágengt í fíkniefnaeftirliti. Það sem af er þessu
ári hefur lögreglan lagt
hald á 800 grömm af
fíkniefnum í 41 haldlagningu. Til samanburðar
hefur að meðalatali verið
lagt hald á um 220 gr. af
fíkniefnum í 22 haldlagningum, undanfarin 5 ár.
Lögreglan á Vestfjörðum hvetur almenning til
að vera vel á varðbergi
og veita allar upplýsingar
um fíkniefnameðhöndlun, því ekkert verður
gefið eftir gagnvart fíkniefnadreifingu í umdæminu. Þeir sem hafa slíkar
upplýsingar vinsamlegast hafi samband í síma
lögreglunnar á Vestfjörðum 450 3730 eða símsvara lögreglunnar og
tollgæslunnar á landsvísu 800 5005.
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Leggur til að menn slíðri sverðin
Haukur Vagnsson, einn eigenda Kjarnabúðar, segir að
samningurinn milli fyrirtækisins og Kingfisher reisen sé
ekki í hættu, spurningin sé
aðeins um staðsetningu.
„Önnur bæjarfélög hafa
sýnt verkefninu mikinn áhuga
og eru í raun að bjóða okkur
aðra kosti og betri aðstöðu en
okkur er boðið í Bolungarvík.
En við erum mjög sorgmædd
yfir því að verkefnið fái ekki
brautargengi í Bolungarvík
eins og ítrekað hefur sýnt sig.
Okkur finnst einnig sérkennilegt að Bolungarvík fari í
kostnaðarsama deiliskipulagsvinnu fyrir þetta verkefni

og niðurstaðan er sú að það
eigi ekki að úthluta okkur
neinni af þeim lóðum sem við
sóttum um. Þess í stað er unnið
skipulag á lóðum þar sem húsnæði er fyrir eða þar sem á að
byggja á svæðum í trássi við
vilja nágrannanna. Þær lóðir
sem eru á þessu skipulagi eru
lóðir sem enginn hefur verið
að sækja um. Það er undarlegt
að þeir fari í að vinna skipulag
fyrir lóðir okkur til handa án
þess að spyrja okkur fyrst hvort
við höfum áhuga á þeim.“
Haukur segist vona að hægt
sé að finna lausn á málinu.
„Ég legg til að menn slíðri
sverðin hvað sem að baki

þessu liggur, hvort sem ástæðurnar eru pólitískar eða persónulegar, og setjist niður og
finni ásættanlega laus svo við
þurfum ekki að flytja verkefnið út fyrir okkar heimabyggð. Bolungarvík er í gjörgæslu og þarf á nýjum atvinnutækifærum og uppbygginu að halda og það er sorglegt
ef bæjaryfirvöld koma í veg
fyrir frekari uppbyggingu í bænum.“
Útlit er fyrir að Kjarnabúð
ehf, fái ekki að byggja upp
ferðaþjónustu við ósa Hólsár
í Bolungavík, en samkvæmt
breytingartillögu að aðalskipulagi bæjarins verður engin

notkun á lóðunum næstu átta
árin. Haukur segist þó ekki
vera búinn að gefa upp vonina
að verkefnið verði að veruleika í Bolungarvík. „Við fórum af stað með þetta verkefni
með það að markmiði að það
yrði í Bolungarvík, en við höfum verið að vinna baki brotnu
að því að koma á nýsköpun í
okkar heimabyggð. Hins vegar ef við fáum ekki þessar
lóðir þá verðum við að skoða
okkar mál. Við erum því að
þreifa fyrir okkur en það hafa
engar ákvarðanir verið teknar
ennþá.“ Eins og greint hefur
frá sótti Kjarnabúð um lóðirnar við ósana í vor en ekki var

hægt að útdeila þeim þar sem
deiliskipulag lá ekki fyrir.
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. Úr því hefur ekki
orðið og hafa önnur bæjarfélög sýnt verkefninu áhuga.
„Við höfðum í samráði við
samstarfsfélagana okkar í
Kingfisher reisen hug á þess-

um ákveðnu lóðum og þeir í
Þýskalandi hafa ekki áhuga á
öðrum lóðum. Eins og fram
hefur komið í fjölmiðlum þá
varð fulltrúi Kingfisher reisen
fráhverfur Bolungarvík eftir
fund með bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar þar sem
hann gekk út því honum fannst
enginn áhugi vera fyrir hendi
að fá verkefnið í bæinn. En
við höfum fengið hann til að
halda Bolungarvík inni í myndinni en nýjustu upplýsingar
frá yfirvöldum gefa okkur nú
ekki tilefni til bjartsýni. Eins
og staðan er í dag erum við bara
að skoða alla möguleika og
með allt opið“, segir Haukur.

Skilgreina og styrkja stoðkerfi ferðaþjónustu
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða leitar nú leiða til að
skilgreina stoðgrein ferðþjónustunnar á markvissan hátt og
gera henni þannig kleyft að
ná sameiginlegum markmiðum. Fyrirtæki og stofnanir
sem koma að stoðgrein þjón-

ustunnar ætla því að sameinast
undir forystu At-Vest um að
bæta innra og ytra umhverfi
ferðaþjónustufyrirtækja á
Vestfjörðum.
„Á Vestfjörðum eru fjölmargir sem mynda stoðgreinina og margvísleg þjónusta er

Leita að atvinnu
á Vestfjörðum
Fjöldi atvinnulausra á
Vestfjörðum hefur aukist
mjög frá því í október þegar
meðalfjöldi atvinnulausra
var 11. Á skrá Vinnumálastofnunar í dag er 41, þar af
18 karlmenn og 23 konur.
„Engin sérstök ástæða er
fyrir þessari fjölgun, þetta
er bara það sem er að safnast
saman. En mikið af þessu
er fólk sem er að leita sér að
vinnu og jafnvel annars
staðar af landinu“, segir
Auður Matthíasdóttir hjá
Vinnumálastofnuninni á
Vestfjörðum aðspurð um
málið.
Hún segir ómögulegt um

að það að segja hvort búast
megi við meiri fjölgun á
næstu dögum. „Það er ekkert sem við sjáum fyrir en
það er ómögulega hægt að
segja til um hvernig ástandið verði á næstunni.“
Eins og greint hefur verið
frá var atvinnuleysi í fjórðungnum í október það minnsta á landsvísu en atvinnuleysi jókst alls staðar annars
staðar í mánuðinum. Meðalfjöldi atvinnulausra á
Vestfjörðum var 0,3% af
áætluðum mannafla á Vestfjörðum. Atvinnuleysi kvenna
var 0,4% í október og atvinnuleysi karla 0,2.

í boði fyrir aðila í ferðaþjónustu en stoðgreinina má skilgreina sem aðila innan hins
opinbera, sveitafélög og félagasamtök sem hafa það hlutverk að vinna með og aðstoða
ferðaþjónustufyrirtæki varðandi vöruþróun, ráðgjöf, markaðssetningu, fræðslu og fleira
og stuðla þar með að bættu
rekstrarumhverfi þeirra. Á

Vestfjörðum eru það aðilar
eins og t.d Atvest og Markaðsstofa Vestfjarða ásamt
fjölda annarra sem mynda
stoðkerfið en einnig spila Útflutningsráð og Ferðamálastofa mikilvægt hlutverk“,
segir á vef Ferðamálasamtaka
á Vestfjörðum.
Afraksturinn verður tekin
saman í rit þar sem áherslur

og verkefni þeirra stofnanna
og annarra aðila sem eru í
stoðgreininni verður gerð skil.
„Stoðgrein í ferðaþjónustu er
hugtak sem margir eiga ef til
vill erfitt með að átta sig á og
skilgreina hverjir tilheyra
stoðgreininni og hvaða hlutverki þeir gegna. Það er mikilvægt að stoðgreinin sé gegnsæ og auðvelt sé fyrir ferða-

þjónustuaðila að geta leitað
til greinarinnar með sín viðfangsefni. Það er einnig mikilvægt að geta sýnt með afgerandi hætti hverjar starfslínur
og verksvið hvers og eins er
og þar með undirstrikað á
hvaða sviði sérþekking einstakra aðila eða stofnanna
liggur“, segir á vestfirskferdamal.is.
– thelma@bb.is

Aflaverðmæti hefur aukist
um 4,6 milljarða milli ára
Aflaverðmæti íslenskra skipa
nam 63 milljörðum króna á
fyrstu átta mánuðum ársins
2008 samanborið við 58,5
milljarða á sama tímabili árið
2007, samkvæmt útreikningum Hagstofunnar. Aflaverðmæti hefur aukist um 4,6
milljarða eða 7,9% á milli ára.
Aflaverðmæti í ágúst nam 8,9
milljörðum miðað við 6,2
milljarða í ágúst 2007. Aflaverðmæti botnfisks janúar til
ágúst 2008 nam 44,4 milljörðum og jókst um 2,6% mið-

að við sama tímabili árið 2007.
Verðmæti þorskafla var 21,2
milljarðar og dróst saman um
1,5% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 10,2 milljörðum, jókst um 8,2% og verðmæti karfaaflans nam 4,5
milljörðum sem er 4,5% samdráttur miðað við fyrstu átta
mánuði ársins 2007. Aflaverðmæti ufsa nam rúmum 4 milljörðum og jókst um rúm 40%
miðað við sama tímabil árið
2007.
Verðmæti flatfiskafla jan-

úar til ágúst nam 4,1 milljarði
og jókst um 22,2% frá fyrra
ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla nam 13,6 milljörðum sem
er 23,6% aukning miðað við
fyrstu átta mánuði ársins
2007. Munar þar mestu um
verðmæti makríls sem nam
4,4 milljörðum samanborið
við 1,6 í fyrra og síld að verðmæti 4,7 milljarðar samanborið við 2,2 milljarða janúar til
ágúst 2007. Verðmæti afla,
sem seldur er í beinni sölu
útgerða til vinnslu innanlands

nam 25,4 milljörðum króna
sem er aukning um 1,3% frá
fyrra ári. Verðmæti afla sem
keyptur er á markaði til
vinnslu innanlands dróst saman um 7,3%, nam 8,7 milljarði
fyrstu átta mánuði ársins.
Aflaverðmæti sjófrystingar
nam 19,7 milljörðum, jókst
um 16% og verðmæti afla sem
fluttur er út óunninn nam 7,5
milljörðum sem er 28,5%
aukning frá sama tímabili árið
2007.
– birgir@bb.is
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Ungur áhugasamur útskurðarmeistari.

Skáru út og bökuðu
nær 700 laufabrauð

Tæplega 700 laufabrauðskökur voru bakaðar í eldhúsi Menntaskólans á Ísafirði á laugardag. Laufabrauðinu var síðan pakkað inn og merkt og bíður nú torgsölunnar sem verður haldin í 26. sinn í ár. Þar verður í
boði auk hins sívinsæla laufabrauðs heitt kakó, lummur
og ýmis konar varningur, en hefur heyrst að laufabrauðið sé einstaklega bragðgott í ár. Í yfir aldarfjórðung hafa
velunnarar skólans, mestmegnis foreldrar nemenda og
fyrrverandi nemendur skólans, komið saman við laufabrauðsgerðina. Jafnt ungir sem aldnir keppast þá við að
skera út en oftast er það þrautreynd sveit styrktarsjóðskvenna sem sér um steikinguna.

Laufabrauðsútskurður krefst oft
á tíðum mikillar einbeitningar.

Guðrún Karlsdóttir og Jónína Guðjónsdóttir
við laufabrauðsbaksturinn.
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Telur að opinber verkefni skili
sér margfalt til þjóðarbúsins
Fjórðungssamband Vestfirðinga telur að verkefni hins
opinbera á Vestfjörðum, sem
hafa verið sett á áætlun, muni
skila sér margfalt til baka til
þjóðarbúsins. „Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga
leggur því áherslu á að ekki
verði kvikað frá verkefnum
sem sett hafa verið af stað á
Vestfjörðum á vegum hins opinbera. Gullið tækifæri skap-

ast nú þegar slík uppbygging
verður samhliða bættri stöðu
útflutningsatvinnugreina. […]
Nýsköpun í öðrum atvinnugreinum grundvallast á þekkingu og öflugu stoðkerfi. Á
Vestfjörðum hefur stofnun
mennta- og þekkingarsetra á
Hólmavík, Ísafirði og Patreksfirði verið lykilþáttur í
þeirri uppbyggingu sem orðin
er í fjórðungnum. Reynsla

annarra landssvæða og annarra þjóða er sú að frekari uppbygging verði ekki tryggð
nema til staðar sé öflug háskólastofnun“, segir í greinargerð sem fylgdi ályktun sem
sambandið hefur sent sveitarfélögum, þingmönnum og
viðeigandi ráðuneytum.
Þar er vísað í Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga
telur hér rétt að vísa til skýrslu

nefndar Forsætisráðuneytisins
frá apríl 2007, um atvinnumál
á Vestfjörðum, þar sem segir:
„Nefndin telur að atvinnulíf
og búseta á Vestfjörðum standi
nú á ákveðnum tímamótum.
Stjórnvöld hafa ákveðið umtalsverðar aðgerðir á næstu 4
árum til að bæta almennar aðstæður og auka öryggi til
búsetu- og atvinnuuppbyggingar.[ .]. Atvinnulíf á Vest-

fjörðum verður ekki byggt upp
í einu vetfangi né heldur með
töfralausnum. Uppbyggingin
verður að eiga sér stað sem
þróun á þeim grunni sem fyrir
er og með því að byggja á
þeim möguleikum sem aðstæður á Vestfjörðum bjóða
upp á.“
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga telur að framangreind stefna sé mikilvægur

liður í endurreisn efnahagslífs
á Íslandi. „Byggt er upp á
grunni þeirra atvinnugreina
sem nú skila þjóðarbúinu
auknum gjaldeyri og þær
efldar með því að stuðla að
þróunar- og nýsköpunarstarfi
innan þeirra og með eflingu
menntunar og rannsókna þeim
tengdum“, segir í jafnframt
greinargerðinni.
– thelma@bb.is

Hagræða þarf í rekstri Ísafjarðarbæjar
Gerð fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2009
tefst enn frekar og er hugsanlegt að hún verði ekki afgreidd
fyrr í byrjun næsta árs. „Vegna
fjárhagskreppunnar hefur
vinnu við fjárhagsáætlun
næsta árs seinkað. Mest vegna
þess að endurmeta þarf allt
upp á nýtt því allar forsendur
sem unnið var með í upphafi
eru orðnar úreltar og enn eru
nýjar upplýsingar að koma
fram. Því er ennþá erfitt að
átta sig á frá hvaða grunni
hægt verður að vinna. Þá er

innleiðing á nýju fjárhags- og
áætlunarbókhaldi á fullu. Fjármálastjóri hefur verið upptekinn við það mikilvæga verk
og því haft minni tíma fyrir
áætlunargerð á sama tíma. Af
þessum sökum telur undirritaður að vinnan muni dragast
fram í desember og að samþykkt fjárhagsáætlunar geti
ekki orðið fyrr en í janúar n.k.
Að sögn mun ráðuneytið ekki
gera athugasemd við það þó
sveitarfélög skili eitthvað
seinna en venjulega vegna
þessara aðstæðna“, segir í

bréfi Halldórs Halldórssonar
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
sem lagt var fram á bæjarráðsfundi í síðustu viku.
Halldór segir ljóst að allar
spár gera ráð fyrir töluverðum
samdrætti í tekjum hins opinbera. Seðlabankinn spáir 15,5%
samdrætti sem er nánast óviðráðanlegt fyrir sveitarfélögin
ef þau missa svo mikið af tekjum sínum. Í bréfi bæjarstjóra
segir: „Hver sem niðurstaðan
verður um tekjutap er eftirfarandi ljóst að mati undirritaðs:
Hagræða þarf verulega í

rekstri Ísafjarðarbæjar. Meira
en þekkst hefur a.m.k. í langan
tíma. Í slíkri hagræðingu (niðurskurði) verður að byrja á
yfirstjórninni. Hagræðing í
yfirstjórn þýðir fækkun yfirvinnutíma og lækkun launa.
Jafnvel fækkun stöðugilda.
Sama gildir um bæjarstjórn
og nefndir. Þar er hægt að
lækka prósentuhlutfall launa
eða fækka fundum sem þýðir
meiri sparnað við fyrstu sýn.
Þegar búið verður að ákvað
niðurskurð yfirstjórnar er
hægt að takast á við niður-

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Ekki gerð refsing fyrir að bíta dyravörð
Karlmaður hefur verið dæmdur til greiðslu skaðabóta fyrir
að bíta dyravörð í félagsheimilinu í Bolungarvík sumarið
2006, samkv. nýlegum dómi
Héraðsdóms Vestfjarða. Samkvæmt niðurstöðu dómsins
þótti sannað að maðurinn
hefði bitið dyravörðinn en það
hafi verið gert til að verjast
árás frá honum. Málsatvik
voru þau að undir lok skemmtunar sem fór fram í félags-

heimilinu hafði maðurinn ætlað inn að nýju til að ná í konu
sína en dyravörðurinn hafi þá
staðið í dyrunum og varnað
honum inngöngu. Dyravörðurinn sagðist geta náð í konuna en maðurinn mun þá hafa
öskrað á eftir honum að hann
hefði ekki hugmynd um hver
hún væri og ætlað inn. Segir
maðurinn að dyravörðurinn
hafi þá hrint sér sem leiddi til
átaka milli þeirra tveggja en

fljótlega blandaði annar dyravörður sér í átökin.
Í átökunum kvaðst maðurinn hafa fengið bæði högg og
spörk sem leiddu til þess að
hann hlaut nokkra áverka,
meðal annars brotnaði í honum tönn. Hann hafi á endanum
brugðist við með því að bíta
dyravörðinn í fingurinn. Dyravörðurinn hlaut tveggja sentimetra skurð á litla fingur hægri
handar, sem hann seinna fékk

ígerð í og þurfti að leggjast
inn á sjúkrahús til að fá sýklalyf í æð. Að sögn læknis má
gera ráð fyrir að dyravörðurinn jafni sig af hreyfiskerðingu í fingrinum sem af þessu
hlaust, en dofi verði líklega
alltaf til staðar. Var hinum
ákærða því gert að greiða
dyraverðinum 91.832 krónur
í skaðabætur. Einnig var honum gert að greiða 60.280 krónur í sakarkostnað.

skurð annars staðar í bæjarkerfinu. Ávallt verður að
standa vörð um grunnþjónustu við íbúana. Það er grunnforsendan í öllum aðgerðum
að grunnþjónustan standi öllum til boða þó hún verði endurskipulögð og hagrætt.
Leitast skal við að halda
sem mestri þjónustu og starfsemi. Leitast skal við að halda
áfram undirbúningi verkefna,
skipulagningu og hönnun og
reyna að fara í sem mannaflsfrekust verkefni að öðru leyti.
Verið er að vinna áætlun um
hvernig líklegt er að reksturinn á næsta ári lítur út. Það
starf fer fram á vettvangi
meiri- og minnihluta í bæjar-

stjórn Ísafjarðarbæjar. Samstarfið hefur til þessa gengið
vel og er það sérstakt fagnaðarefni við þessar erfiðu aðstæður.
Til að byggja enn betur
undir þetta starf leggur undirritaður til við bæjarráð að
óskað verði eftir því við
nefndir bæjarins að á þeirra
vettvangi verði rætt um mögulegar hagræðingarleiðir út frá
því að tekjur dragist saman á
bilinu 6-15,5%. Það þýðir að
nefndir geta velt upp fleiri en
einum valkosti ef þær kjósa
svo. Þessi vinna nýtist inn í
fjárhagsáætlunina á næstu vikum.“
– thelma@bb.is
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Mikilvægt að auka fiskveiðiheimildir

Bæta á aðgengi fatlaðra að Sundhöllinni
Bæta á aðgengismál fyrir fatlaða í Sundhöllinni á Ísafirði en uppi eru hugmyndir
um að setja upp lyftu til að auðvelda fötluðum aðgengi að lauginni. Þetta kom
fram á síðasta fundi umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar en þar var bókað að
nefndin fagni því að verið sé að vinna í aðgengismálum í Sundhöllinni sem var
vígð við hátíðlega athöfn 1. febrúar 1946 og er því rúmlega 60 ára gömul.
Sundlaugina teiknaði Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins sem einnig
teiknaði meðal annars Safnahúsið, Eimskipafélagshúsið og Akureyrarkirkju.

Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga telur mikilvægt að tekin verði til endurskoðunar
ákvörðun um heildarafla á Íslandsmiðum með það fyrir augum að auka hann. „Við ákvörðun um veiðiálag á þorski á árinu 2007/2008 voru ekki nýtt þau hærri viðmið sem vísindaleg ráðgjöf gaf til kynna, heldur var gengið lengra, m.a. í ljósi góðs efnahagsástands og langtímamarkmiða í markaðssetningu afurða úr sjálfbærum fiskistofnum. Viðsnúningur efnahags
landsins kallar á endurskoðun þessarar ákvörðunar en telja verður að svigrúm sé til staðar
til aukningar án þess að slíkt komi niður á langtímahagsmunum“, segir í greinargerðinni.

Ritstjórnargrein

„Slökkviliðið“
Þegar einhæfni atvinnulífsins á landsbyggðinni ber á góma
opinberast fyrstu viðbrögð stjórnmálamanna undantekningarlítið í ákalli um frumkvæði heimamanna. Þeir viti hvar
skórinn kreppir að. Upphaf slíkra orðræðna gaf oft vísbendingu um að neistinn gæti orðið að báli. Því miður er reyndin
önnur. Áður en tími vannst til að blása í glæðurnar, að hugmyndir um ný störf yrðu að veruleika, hafði ,,slökkviliðið“
(embættismannakerfið við kjötkatlana í Reykjavík, sem
stjórnmálamenn allra flokka hafa árum saman játað vanmátt
sinn fyrir) látið til sín taka. Dæmi fyrirfinnast þó þar sem
slökkviliðinu mistókst ætlunarverkið, líkt og þegar Landmælingar Íslands voru fluttar á Akranes og hluti Íbúðalánasjóðs
til Sauðárkróks. Skorti þó ekki gusuganginn til að hamla
hlustun stjórnvalda á ,,landsbyggðarvælið“ eins og málflutningur dreifbýlismanna hefur lengst af verið kallaður, þegar
þeir hafa leitað réttar síns til jafns við aðra þegna þjóðfélagsins; eftirleitan sem enn hefur ekki haft erindi sem erfiði, sem
staða landsbyggðarinnar vitnar órækt um.
Mörg dæmi er unnt að tína til um ábendingar sem fram
hafa komið um nýsköpun í atvinnulífi hér vestra. Það vantar
ekki að í fyrstu voru fyrirheitin góð í mörgum tilfellum. Síðan segir fátt af einum. Uppgufuninni í ,,kerfinu“ virðast engin takmörk sett.
Í byrjun árs kom fram sú hugmynd hjá Byggðasafni Vestfjarða að komið yrði á fót forvörsluverkstæði á Ísafirði í
tengslum við safnið; nokkuð sem síðar gæti opnað möguleika
á kennslu í þeim fræðum í samvinnu við Háskólasetur Vestfjarða. Í stuttu máli hlaut hugmyndin jákvæðar undirtektir
hjá Fornleifastofnun Íslands og Þjóðminjasafninu. Vitað er
að næg verkefni bíða slíks verkstæðis þar sem fjöldi jarðfundinna fornminja hefur margfaldast á síðustu árum. Ætla mætti
að jákvæð afstaða Fornleifastofnunar og Þjóðminjasafnsins
væru málinu til framdráttar. En, fuglinn er ekki í hendi. Nú
hefur ein deild ,,slökkviliðsins“ látið í sér heyra. Forstöðumaður Fornleifaverndar ríkisins segist reyndar ekki alfarið á
móti fyrirætlan Byggðasafnsins, en finnst ,,skynsamlegra að
gert yrði forvörsluverkstæði almennt fyrir söfn landsins en
ekki einungis fyrir eitt svæði.“ Eitthvað hljómar þetta kunnuglega!
Ef það skyldi ekki vera öllum ljóst þá er Ísafjörður ekkert
frábrugðin öðrum stöðum á landinu, hvað það varðar, að
þangað liggja leiðir heim og að heiman. Þess vegna er ekkert
því til fyrirstöðu, nema ef vera skyldi í bland þvermóðska og
hagsmunagæsla, að forvörsluverkstæði geti ekki með jafn
góðum hætti verið á Ísafirði eins og í Reykjavík.
Og vaknar þá spurningin: Ræður ,,slökkviliðið“ för, eina
ferðina enn?
s.h.

Á þessum degi fyrir 22 árum

Verðlag í matvöru verslunum hæst á Ísafirði
Verðlagsstofnun kannaði í septembermánuði verðlag í
matvöruverslunum um land allt. Samkvæmt könnuninni var
verðlag hæst á Ísafirði, eða 8% hærra en á höfuðborgarsvæðinu.
Einnig var verðlag mjög hátt í Bolungarvík, en þó dálitlu
lægra en á Ísafirði. Næsta könnun á undan af þessu tagi var
gerð í janúar. Þá var verðlag á Ísafirði 5,2% hærra en á höfuðborgarsvæðinu og þótti það mikið. Vegna þess hve Ísafjörður
hefur komið illa úr út verðkönnunum gerði verðlagsstofnun
sérstaka athugun á verðmyndun á Ísafirði á síðastliðnum vetri.
Þar kom m.a. í ljós, að smásöluálagning var að jafnaði mun
hærri á Ísafirði en á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt kom
fram, að sögn Verðlagsstofnunar, að heildsalar og umboðsmenn á Ísafirði virtust með óhagkvæmum innkaupum og
milliliðakostnaði hafa haft áhrif til hækkunar á verðlagi. Þessi
atriði ásamt skorti á verðsamkeppni, eins og að er orðað í
greinargerð Verðlagsstofnunar, má telja meginástæðurnar fyrir
slæmri útkomu Ísafjarðar á sl. vetri. Könnunin nú í september
bendir til þess að þessi mál hafi þróast til verri vegar á Ísafirði.

Vonir standa til þess að með stofnun háskóla á Ísafirði verði áhrif erfiðs byggðavanda Vestfirðinga milduð.

Frumvarp að háskóla á Ísafirði
Frumvarp til laga um háskóla á Ísafirði hefur verið
lagt fram á Alþingi. „Hugmyndin að stofnun Háskóla á
Vestfjörðum á sér nokkurn aðdraganda. Á 130. löggjafarþingi var lögð fram þingsályktunartillaga, sem ekki
fékkst samþykkt, þar sem
skorað var á ráðherra menntamála að beita sér fyrir stofnun
háskóla á svæðinu. Er þar m.a.
vísað til þess að helstu rökin
fyrir stofnun skólans væru af
byggðarlegum toga enda benti
reynsla af stofnun Háskólans
á Akureyri til þess að slík stofnun gæti stutt vel við byggð í
landinu“, segir í greinargerð

sem fylgir frumvarpinu. Vonir
standa til þess að með stofnun
háskóla verði áhrif erfiðs
byggðavanda Vestfirðinga
milduð enda má gera ráð fyrir
að háskóla fylgi aukin tækifæri til nýsköpunar og sérhæfingar.
„Vestfirðingar hafa staðið
frammi fyrir erfiðum byggðavanda undanfarin ár og hafa
stjórnvöld viðurkennt vandann, nú síðast með boðuðum
mótvægisaðgerðum vegna
samdráttar í veiðum á þorski
fyrir næstu fiskveiðiár. Vestfirðingar búa við einhæft atvinnulíf og því ljóst að samdrátturinn mun hafa veruleg

áhrif á afkomu fólks á svæðinu“, segir í greinargerðinni.
Í frumvarpinu segir að Háskólinn á Ísafirði sé vísindaleg
mennta- og rannsóknastofnun. Hann veitir stúdentum
sínum menntun til að sinna
sjálfstætt vísindalegum verkefnum og til að gegna ýmsum
ábyrgðarstörfum í atvinnulífinu. Háskólanum er heimilt
að veita framhaldsmenntun og
endurmenntun í þeim fræðum
sem stunduð eru í deildum
hans.[…] Kjarninn í starfsemi
Háskólans á Ísafirði er kennsla
og rannsóknir. Ætla má að
námskrá háskólans muni taka
sérstakt mið af sérstöðu Vest-

fjarðasvæðisins auk þess sem
umfang starfseminnar kemur
til með að ráðast af fjárveitingum Alþingis, samningum
sem gerðir verða við menntamálaráðuneytið á grundvelli
VIII. kafla laga um háskóla
og fjárframlögum frá öðrum
aðilum.
Óskað hefur verið eftir umsögn bæjarráðs Ísafjarðarbæjar. Bæjarráð lét bóka að það
fagni öllum tillögum er miða
að því að festa háskólakennslu
og háskólastarfsemi enn frekar í sessi á Vestfjörðum. Jafnframt minnir bæjarráð á fyrri
samþykktir bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. – thelma@bb.is

Bókanir ganga vel hjá Sumarbyggð
„Bókanir hafa gengið mjög
vel hjá okkur en það segir
ekkert um niðurstöðuna fyrir
næsta sumar,“ segir Finnur
Jónsson, stjórnarformaður
Sumarbyggðar í Súðavík,
aðspurður hvernig bókanir í
sjóstangveiðiferðir fyrirtækisins ganga fyrir næsta sumar.
„Við vitum ekki hversu víðtæk áhrif kreppan mun hafa
því hún er víðar en á Íslandi.

Nýjar hagvaxtarspár fyrir
Þýskaland eru í kringum núllið og við vitum ekki hvað það
segir um endanlega útkomu
en bókanirnar lofa góðu,“ segir Finnur. Hann segir Sumarbyggð hefja starfsemi í Bolungarvík næsta vor.
„Við auglýsum ferðir frá
Bolungarvík og erum byrjuð
að bóka í þær. Við verðum
með einn stóran bát sem tekur

10-12 veiðimenn með skipstjóra og leiðsögumanni. Ég á
von á því að þeir ferðamenn
gisti í Bolungarvík en við erum ekki búin að ganga frá
gistiaðstöðumálum þar en ég
reikna fastlega með því að þeir
gisti þar,“ segir Finnur.
Sumarbyggð sótti um lóðir
á svokölluðum Bjarnarbúðarreit í Bolungarvík undir gistihús fyrir sjóstangveiðimenn.

Finnur segir Sumarbyggð ekki
hafa fengið þær lóðir úthlutaðar. „Það hafa tveir aðrir
aðilar sótt um þesar lóðir en
ef allt væri komið á hreint
varðandi þau mál gætum við
byrjað að byggja á næsta ári,
en vel að merkja, þessum reit
hefur ekki verið úthlutað, allavega ekki til okkar,“ segir
Finnur.
– birgir@bb.is
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Afli dróst saman á Vestfjörðum

Mikilvægt að tryggja öryggi varðandi sjúkraflug

Afli landaður á Vestfjörðum dróst saman á tímabilinu janúar til október miðað við
sama tíma í fyrra. Þá var 12.756 tonnum landað af þorski í vestfirskum höfnum í
fyrra miðað við 15.891 í fyrra og nemur samdrátturinn því 8%. Einnig dregst ýsuaflinn saman en hann var 10.201 tonn í fyrra en 9.558 í ár. Aflaverðmætið fyrir þorsk
á fyrstu sjö mánuðum ársins nam því 1.130.898 krónum ef miðað er við 1.000
krónur á hvert tonn en 466.723 krónur fyrir ýsu. Er það svipuð fjárhæð og í fyrra
þegar aflaverðmæti þorsks var 1.490.738 krónur og 478.942 krónur fyrir ýsu.

Bæjarráð Bolungarvíkur hefur ítrekað fyrri ályktanir um mikilvægi þess að sjúkraflugvél sé staðsett á Ísafjarðarflugvelli yfir vetrartímann. Í fyrri ályktun bæjarráðs
segir að aðstæður geti komið upp þar sem ekki er hægt að lenda á Ísafjarðarflugvelli
en yfirleitt mun vera mögulegt að fljúga þaðan. Ekki sé komin reynsla á það hvernig
Þingeyrarflugvöllur muni reynast í þessu sambandi og enn er ekki hægt að fljúga
næturflug til Vestfjarða nema við sérstaklega góðar aðstæður. Því er það mikilvægt
að tryggja áframhaldandi öryggi varðandi sjúkraflugið.

Ekki áframhald á viðbótarframlagi ríkisvaldsins í Jöfnunarsjóð?
Árni Mathiesen dró upp
dökka mynd af stöðu ríkissjóðs á næsta ári á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem
fram fór á Hilton Nordica í
Reykjavík í síðustu viku. Árni
áætlar að heildartekjur ríkissjóðs muni dragast saman um
fjórðung árið 2009, miðað við
samsvarandi tölur í ár. Þar
vegur þyngst að stofnar tekjuskatts og fjármagnstekna rýrna
um meira en helming og allir
skattstofnar dragast saman.
Kom fram í máli ráðherrans
að reglubundin framlög til
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
myndu dragast saman um að
minnsta kosti 10% og að tímabundin framlög ríkisins til
Jöfnunarsjóðsins myndu ekki

halda áfram. Í fjárlagavinnunni yrði miðað við að skera
enn meira niður frekar en auka
útgjöld.
Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga, og aðrir fundarmenn skildu orð ráðherrans á
þann veg að ekki yrði framhald á 1,4 milljarða króna viðbótarframlagi ríkisins í Jöfnunarsjóð þótt ekki væri það
sagt berum orðum. Á fundinum var lagt hart að ráðherranum að halda þessu viðbótarframlagi inni, enda væri um
líf eða dauða að tefla fyrir
sveitarfélög sem væru orðin
„algjörlega háð framlaginu.“
Fjármálaráðherra kvaðst í lok
fundar skynja þessi skýru

skilaboð til sín og myndi fara
vel yfir málið sínum ranni en
lofaði engu um niðurstöðuna
áður en hann hvarf á braut.
Frá þessu er greint á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Í viðtali við bb.is í október
s.l. sagði Halldór Halldórsson
Ísafjarðarbæ vera háðan þessu
framlagi. „Við sjáum fram á
útsvarslækkun á næsta ári og
það mun hafa mjög alvarlegar
afleiðingar ef framlagið verður lækkað“, sagði Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, aðspurður í kjölfar þess að sveitarfélaginu var
úthlutað 140 milljónum krónum af þessu 1.400 milljóna
króna aukaframlagi fyrir árið
2008.
– birgir@bb.is

Ný ljóðabók eftir
Heimir Má komin út

Á laugardag kom út ljóðabókin Nakinn eftir Heimi Má
Pétursson. Um er að ræða
fimmta ljóðasafn ísfirska
skáldsins sem er þekktastur
fyrir sem fjölmiðlamaður og
stjórnmálafræðingur en einnig
hefur hann vakið athygli sem
framkvæmdastjóri hinnar sívinsælu hátíðar Hinsegin dagar þar sem fagnað er fjölbreytileika mannkynsins. Í bókinni
er að finna á fimmta tug ljóða.
„Þetta eru ljóð sem ort eru á
löngum tíma eða frá árinu
1991 til 2007. Bæði yrki ég
ekki mörg ljóð á ári og svo sit
ég lengi yfir hverju þeirra.
Mörg hafa tekið miklum
breytingum á þeim tíma sem
það hefur tekið. Svo ef það er
eitthvað þema í bókinni þá
myndi ég segja að það væri
hverfulleiki lífsins og tímans
sem er einhver þráður þarna í
gegn“, segir Heimir Már.
Heimir Már Pétursson fæddist á Ísafirði árið 1962. Þetta
fjórða ljóðabók hans en einnig
hefur komið út safn ljóða eftir
hann í dagblaðaformi. Fyrsta
bókin var gefin út í tengslum
við Sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði árið 1980.
Mikil uppsveifla var í útgáfu ljóðabóka á árunum upp
úr 1980 og í þeim hópi voru
áberandi skáld sem fædd eru
á árunum 1960-1968.
– thelma@bb.is

Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, og aðrir fundarmenn skildu orð fjárráðherra á þann veg að ekki yrði framhald á 1,4 milljarða
króna viðbótarframlagi ríkisins í Jöfnunarsjóðinn þó ekki væri sagt berum orðum.

Friðrik Ómar á tónleikunum í Ísafjarðarkirkju. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Tónleikar Friðriks
Ómars vel heppnaðir
Heimir Már Pétursson.

Tónleikagestir gengu út af tónleikum Friðriks Ómars í Ísafjarðarkirkju með bros
á vör á laugardag. Þóttu þeir einstaklega vel heppnaðir og vel sóttir. Voru tónleikarnir
partur af tónleikaferð Friðriks um landið. Grétar Örvarsson lék undir söng Friðriks
á píanó en á efnisskrá tónleikanna voru meðal annars lög sem Vilhjálmur Vilhjálmsson
gerði vinsæl og fleiri þekkt dægurlög sem Friðrik segist hafa gaman af að flytja.
Friðrik söng einnig nokkur vel valin Eurovision lög ásamt því að flytja nokkur lög
Elvis Presley. Ætlaði lófataki áhorfenda aldrei að linna í lok tónleikanna og voru
áhorfendur ekki sviknir af flutningi Friðriks.
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Bílaáhuginn
dvínar aldrei
Guðmundur Einarsson er
mikill áhugamaður um bíla.
Ekki einungis er það þó
áhugamál hjá honum heldur
einnig lifibrauð en hann rekur
Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar
ásamt tveimur öðrum. Hann
er mikill mótorsportmaður og
hefur keppt í ýmsum greinum
sportsins. Þá segist hann einnig vera forfallinn Volvo-aðdáandi.
„Ég hef haft áhuga á bílum
og tækjum síðan ég man eftir
mér. Allt við þá vekur áhuga
minn. Ég byrjaði að fikta við
bíla á unglingsárunum með
föður mínum í sveitinni.“
– Hvernig var fyrsti bíllinn
þinn?
„Það var Chevrolet Malibu
Classic tveggja dyra 1978,
sem reyndar var ekki mjög
góður bíll eins og fleiri amerískir bílar. Ég hafði reyndar
byrjað að keyra Volvo 144
GL árgerð 1972 og eftir þá
reynslu var ég forfallinn
Volvo-aðdáandi eins og margir vita. Ég hafði átt Yamaha
MR50 skellinöðru í sveitinni.
Þegar ég var 16 ára eignaðist
ég Husquarna 430CR mótorkrosshjól sem var mjög skemmtilegt hjól, ég seldi það til að
geta keypt mér bílinn. Síðan
gerði ég þá vitleysu að kaupa
mér nýjan bíl 1987 þegar tollarnir voru lækkaðir, sem er
alls ekki sniðugt nema maður
hafi efni á honum“, segir Guðmundur og glottir út í annað.
„Síðan hef ég bara átt gamla

bíla.“

Fyrsta keppnin
í rallysprett
Guðmundur er mikill mótorsportáhugamaður.
„Ég hafði unnið á verkstæðinu hjá Vegagerðinni á Ísafirði
síðan 1988 með nokkurra ára
millibili þar sem ég fór suður
1992 og kláraði námið. Þar
komst ég í kynni við fólkið í
mótorsportinu og gerðist servicemaður í sandspyrnu, rallycross og rally. Og það fólk
hef ég samskipti við í dag út
af mínu fyrirtæki.
Mín fyrsta keppni var í
rallysprett. Þar er sama leiðin
keyrð nokkrum sinnum fram
og til baka, og ég keyrði út af.
Leiðin lá svo í bracetflokkinn
í kvartmílunni en þar er hægt
að keppa við nær öll farartæki,
krafturinn skiptir ekki máli.
Ég var á Toyota MR2 1600cc
1985. Sandspyrnan var líka
tekin þarna ásamt kvartmílunni. 1994 keypti ég minn
fyrsta gokart-bíl, við vorum
tveir á höfuðborgarsvæðinu
og nokkrir á Akureyri sem
áttum gokart. Haldnar voru
keppnir í Kapelluhrauni (á
rallycross-brautinni) og Kringluplaninu ásamt plönum og
götum á Akureyri.
Eftir þessa reynslu var
maður alltaf með hnút í maganum þegar við félagarnir
komum saman og horfðum á

Formúluna í sjónvarpinu. Hún
lýsir kannski áhuga mínum á
mótorsporti, það er hægt að
telja á annarri hendi keppnirnar og tímatökurnar sem ég hef
ekki séð á árunum 1997 til
2007. Árið 2006 fór ég í boði
Pirelli til Finnlands á heimsmeistarakeppnina í rally. Það
er undravert hvað þessir ökumenn geta haldið bílunum á
veginum.
Varðandi íþróttir á Íslandi
finnst mér vera mismunað
fjármunum á milli íþróttagreina, t.d. er alltaf hægt að
byggja upp aðstöðu fyrir fótbolta en annað verður að sitja
á hakanum. Ef krökkum er
kennt að keyra gokart eru
meiri líkur á að þau verði meðvituð um akstur bíla í framtíðinni. Til hvers erum við að
kenna krökkum að lesa og
skrifa sem fyrst?“
Árið 2004 tók Guðmundur
við rekstrinum á því rótgróna
fyrirtæki Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar ásamt Guðmundi
Ásvaldssyni og síðan unnu
þeir að því að byggja upp fyrirtækið. Guðmundur Ásvaldsson seldi svo Sigurði Bjarka
Guðbjartssyni og Jóni Halldóri Pálmasyni sinn hlut haustið 2007.
Þegar Guðni Jó [Guðni Geir
Jóhannesson] opnaði sína
bílaþjónustu fór ég að vinna
hjá honum. Þannig komst ég í
þennan bransa. Síðan bauðst
mér að kaupa reksturinn á
Hjólbarðaverkstæðinu. Það

hafði reyndar aldrei verið ætlunin að fara út í rekstur þó að
það blundaði í manni smá
löngun til að gera eitthvað
sjálfur. En þarna sá ég tækifæri og greip það. Þetta hefur
verið mjög mikil vinna og erfitt. Ég vil þakka Sophusi
Magnússyni og Sigurði B. Ásvaldssyni fyrir alla þá vinnu
sem þeir hafa lagt fram. Maður
hefur þurft að færa ýmsar
fórnir eins og tíma með fjölskyldunni, en svona er þetta
bara á meðan maður er að
byggja upp fyrirtæki. Ég vissi
að það yrðu nokkur ár sem ég
þyrfti að leggja það á mig en
nú eru tæp fimm ár liðin og
maður enn alltaf á fullu að
vinna, það hefur ekkert róast.
En ég vil þakka viðskiptavinum mínum fyrir viðtökurnar. Þetta varð eiginlega
mikið stærra en við höfðum
ætlað í upphafi enda varð það
að vera það því dekkin ein og
sér duga ekki til. Þess vegna
settum við upp smurstöð
haustið 2004 og viðgerðaþjónustu á bílum sem er nær
eingöngu ætluð fyrir smáverk,
bremsur, púst og skyndiþjónustu, til að geta látið dæmið
ganga upp. Þetta er þjónusta
sem vantaði hér í samfélagið,
við erum ekki að reyna að
kroppa frá verkstæðunum
heldur held ég að við séum að
létta mikið á kvabbinu hjá
þeim. Samkeppni getur verið
góð ef hún fer ekki út í vitleysu. Hverjir græða á þjónustu

sem stendur ekki undir sér?
Ég sé fyrir mér ef við ættum
að hafa eingöngu hjólbarða,
þá ber það eingöngu tvo
starfsmenn og mun minna
húsnæði, þá getur fólk ímyndað sér hvernig þjónustan
verður á annatímum. Reyndar
skilja flestir hvað gengur á
hjá okkur þegar byrjar að
snjóa.“
– Nú er alltaf mikið annríki
þegar fyrsti snjórinn kemur
en þá þyrpast bílaeigendur inn
á verkstæðin í dekkjaskipti.
Hvernig undirbúið þið ykkur
fyrir slíkt?
„Það er bara að hafa dekkin
og mannskapinn tilbúinn. Við
reynum að eiga til dekk fyrir
alla. Núna t.d. erum við að
sýsla með 500-600 dekk. Og
við förum oftast langt með að
losna við þau öll þótt það taki
allan veturinn. En síðan fáum
við að skipta þeim sem eftir
eru yfir í sumardekk.“

Allir viðskiptavinir jafnir
– Er það erfiðara eða auðveldara að reka fyrirtæki af
þessu tagi í svona litlu samfélagi eins og hér er en á höfuðborgarsvæðinu?
„Það er allt öðruvísi. Hér
hefur maður meiri nánd við
viðskiptavininn, sem getur
verið bæði gott og slæmt. Það
spyrst frekar út ef viðskiptavinirnir eru ánægðir eða óánægðir. Fyrir sunnan geta þeir

vísað erfiðum viðskiptavinum
frá og nýr kemur í staðinn.
Það virkar ekki þannig hérna
og maður verður að gera sitt
allra besta til að allir séu
ánægðir. Það hefur verið
stefnan hjá okkur frá upphafi
að gera allt fyrir alla. Ég vona
að ég hafi náð að gera það, til
dæmis með heimasíðunni sem
við Jakob Einar Úlfarsson
höfum verið að gera, þar getur
fólk pantað tíma í dekkjaskiptin hvenær sem er og
fengið upplýsingar og fróðleik
um dekk (bilaverid.is).
Allir eru jafnir í mínum
augum. Ég lít á bíla einstaklinga alveg eins og fyrirtækjanna, einstaklingurinn er hluti
af fyrirtækjunum. Auðvitað ef
það hefur verið eitthvað sérstakt í gangi hef ég troðið bílum að, eins og t.d. neyðarbílum.“
– Nú hefur það verið sagt
um t.d. pípara og rafvirkja að
heimili þeirra sitji eftir því
þeir nenni ekki að gera heima
það sem þeir gera allan daginn
í vinnunni. Á það við um vélvirkja líka? Nennir þú að gera
við þinn eigin bíl?
„Jú maður nennir því alveg,
en spurningin er bara hvenær
maður finnur tíma til þess.
Það ganga allir aðrir fyrir. Ég
tek aldrei bílinn minn upp á
lyftu á miðjum degi. Ég nota
helgar eða kvöldin til að sinna
mínum bílum.“
– Hefurðu þá tíma fyrir
áhugamálið, mótorsportið?
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Afritaði
nektarmyndir í leyfisleysi
Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið dæmdur
í 30 daga skilorðsbundið
fangelsi fyrir Héraðsdómi
Vestfjarða fyrir að hafa í
heimildarleysi og án vitneskju konu skoðað og afritað ljósmyndir af henni
fáklæddri og berbrjósta úr
tölvu hennar og látið annan mann fá. Þá var hann
dæmdur til að greiða stúlkunni 300 þúsund krónur í
bætur vegna uppátækisins.
Maðurinn var ákærður
fyrir að hafa sært blygðunarkennd konunnar, en
hún komst að því að hann
hefði afritað myndirnar í
gegnum frænku sína sem
hafði verið sambýliskona
hins ákærða. Myndirnar
hafði hún sjálf tekið og
geymt í fartölvu sinni.
Hún staðhæfði fyrir dómi
að ekki hafi verið ætlunin
að dreifa þessum myndum
eða sýna þær með neinum
hætti. Maðurinn komst
yfir myndirnar þegar hann
var að parketleggja fyrir
konuna sem þá var stödd í
Reykjavík.
Maðurinn neitaði sök í
fyrstu en breytti síðan
framburði sínum og viðurkenndi að hafa afritað
myndirnar og sömuleiðis
að hafa afhent þær kunningja sínum. Í ljósi þess
að hann hafði ekki komist
áður í kast við lögin þótt
30 daga skilorðsbundið
fangelsi hæfileg refsing.
Manninum var einnig gert
að greiða stúlkunni 300.
000 krónur í miskabætur.
– thelma@bb.is
„Ég tók mér tíma fyrir það í
sumar og skoðaði slatta af
slóðum hér í kring á mótorhjólinu ásamt Sigurði, en það
var í fyrsta sinn í fimm ár sem
ég gerði það. Ég hef ekki tekið
mér mikið frí á þessum árum.
Eflaust muna einhverjir eftir
því að ég lokaði í viku í fyrra
en þá var ég alveg búinn á
því, gat ekki staðið einn í
þessu þegar starfsmennirnir
voru í fríi. En það kemur ekki
fyrir aftur að ég loki.“
– Er áhuginn alltaf til staðar
jafnvel þótt þú vinnir við þetta
daginn út og inn?
„Já hann dvínar ekkert.
Hann verður alltaf til staðar.
Þó að starfið hafi oft á tíðum
verið erfitt er það einnig mjög
skemmtilegt. Maður kynnist
mörgu, eins og smíði á bílum
og hvernig þeir eru hannaðir.
Bílarnir eru misjafnir eins og
þeir eru margir. Eins er með
dekkin og því er maður alltaf
að kynnast einhverju nýju.“
– thelma@bb.is

Queen Elizabeth II í Skutulsfirði í sumar.

Sannfærður um að Íslendingar standi kreppuna af sér
„Ég er sannfærður um að
þjóð sem hefur getað ræktað
búfénað á jöklum og lifað á
kæstum hákarli eigi eftir að
ná sér upp úr þessu efnahagshremmingum,“ segir Toni
Campell í bandaríska blaðinu
Seattle Times. Toni var farþegi í síðustu ferð breska
skemmtiferðaskipsins Queen
Elizabeth II til Íslands í sumar
og fann til auðmýktar er hann
skoðaði einangruðu þjóðina,
líkt og hann vill kalla Íslendinga. Við grípum lauslega inn
í ferðasögu Toni í Seattle Times.

„Ég heimsótti Ísland í ágúst
s.l. þegar ég var farþegi með
Queen Elizabeth II þegar hún
var í síðustu ferð sinni til Íslands og Noregs áður en skipinu var lagt og því breytt í
fljótandi hótel í Dubai. Ég
hafði ekki miklar væntingar
til landsins sem er kennt við
eld og ís. Mín fyrsta sín á
Íslandi, í gegnum kýrauga
Queen Elizabeth II, var þyrping af einangruðum byggingum í Reykjavík sem hjúfruðu
sig saman geng vind barningi
og regni. Rétt fyrir utan
Reykjavík voru hraunbreiður,

svartar strendur og jarðhitagufur streymdu upp úr holræsum gatnakerfisins,“ segir Toni.
„Queen Elizabeth II átti að
heimsækja hafnir við Reykjavík, Ísafjörð og Akureyri.
Væntingar farþega skipsins til
Ísafjarðar voru ekki miklar.
Okkar megin tilgangur með
heimsókninni þar var að
smakka kæstan hákarl, skola
bragði hans úr munni okkar
með íslensku brennivíni og
njóta fámenna byggðarlagsins. Ég fann til auðmýktar
hvernig bærinn Ísafjörður og
nágranni hans Bolungarvík

höfðu lifað af á svo einangruðu svæði í yfir þúsund ár
bara með því að stunda fiskveiðar og landbúnað,“ segir
Toni.
„Ísland er land sem stendur
á gjaldþroti. Ég er hinsvegar
sannfærður um að þjóð sem
hefur ræktað búfénað á jöklum
og lifað á kæstum hákarli, eigi
eftir að ná sér. Íslendingar eiga
eftir að hópa sig saman gegn
þessum efnahagshremmingum líkt og víkingarnir gerðu
er þeir settust að á landinu
fyrir þúsund árum og stóðu
hrjóstrugt veðurfar og náttúru

af sér,“ segir Toni.
Þess má geta að Breska
skemmtiferðaskipið Queen
Elizabeth II tók niðri á sandrifi á leið inn í höfnina í Southamton á Englandi í síðustu
viku. Skipið var að koma í
heimahöfn úr síðustu ferð
sinni en skipinu verði nú lagt.
Um 1700 farþegar og 1000
manna áhöfn var um borð.
Engan sakaði og Queen
Elizabeth II losnaði fljótlega
af rifinu með aðstoð dráttarbáta og liggur nú við bryggju
í Southampton.
– birgir@bb.is

Anton Helgi kylfingur ársins
Anton Helgi Guðjónsson
var kjörinn kylfingur ársins
hjá Golfklúbbi Ísafjarðar á aðalfundi félagsins sem haldinn
var á fimmtudag í síðustu
viku. Hann verður jafnframt
fulltrúi GÍ í vali á íþróttamanni
Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2008.
Ein breyting varð á stjórn
félagsins á aðalfundinum er
Jens Andrés Guðmundsson
tók við af Grétari Sigurðssyni
sem varaformaður klúbbsins.
Þá var farið yfir rekstur GÍ og
var lítilsháttar hagnaður á
rekstrinum. Klúbburinn hefur
ekki gengið frá samningi við

Ísafjarðarbæ á næsta ári vegna
styrkja að sögn Óðins Gestssonar, ritara klúbbsins. „Það
lítur allt út fyrir að samdráttur
verði hjá sveitarfélaginu í
þeim efnum. Þá er það verkefni stjórnar GÍ að reksturinn
verði í jafnvægi á næsta ári.
Rekstrarlega séð ættum við
að geta gengið upp en ekki
hefur verið tekin afstaða hvort
við frestum framkvæmdum á
næsta ári en stjórn klúbbsins
er með heimild til þess að eyða
2,4 milljónum króna á næsta
ári í framkvæmdir en eins og
staðan er í dag höldum við að

okkur höndunum.,“ segir Óðinn.
Anton Helgi Guðjónsson
var valinn kylfingur ársins hjá
GÍ á fundinum og er hann
talinn vel að þeirri nafnbót
kominn. Anton varð skálameistari klúbbsins í ár, hann
vann meistaramót GÍ í flokki
unglinga, hann vann öll mót
Sjávarútvegsmótaraðarinnar í
flokki unglinga og varð hann
í 26. sæti af 42 þátttakendum
á Íslandsmóti unglinga sem
haldið var á Urriðadalsvelli í
sumar. Þess má geta að Anton
lækkaði úr 16,1 í forgjöf niður

í 9,1 í sumar og er það talinn
glæsilegur árangur á meðal
kylfinga.
Háttvísiverðlaun Golfklúbbs
Ísafjarðar voru einnig veitt á
fundinum og féllu þau í skaut
fjögurra kylfinga sem ganga
undir nafninu Fjórir flottir. Félagar í þessum flotta kylfingakvartett eru Gunnar P. Ólason,
Þröstur Marsellíusson, Birgir
Jónsson og Jón Hjörtur Jóhannesson sem lést fyrr á árinu. Birgir Jónsson segir Fjóra
flotta hafa stundað golfíþróttina vel undanfarin ár. „Við
mætum alltaf klukkan 15 á

völlinn hvernig sem viðrar.
Eftir golfhringinn setjumst við
niður í golfskálanum og ræðum spilamennskuna og höldum bókhald yfir árangur okkar. Við reynum að hafa gaman
af golfinu og njótum félagsskaps hvors annars. Það var
tekið fram við verðlaunaafhendinguna að það mættu
fleiri taka háttvísi okkar til
fyrirmyndar og staldra aðeins
við eftir golfhringinn heldur
en að rjúka heim eftir hringinn,“ segir Birgir Jónsson, félagi í Fjórum flottum.
– birgir@bb.is
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Ferðaskrifstofan Vesturferðir sér sóknarfæri í kreppunni
„Við erum ekki enn farin að finna fyrir auknum áhuga erlendra ferðamanna á að koma til Vestfjarða,“ segir Elías Oddsson, framkvæmdastjóri Vesturferða á Ísafirði, aðspurður hvort áhugi ferðamanna á svæðinu hafi aukist vegna falls krónunnar. „Erlendir
ferðamenn eru meira að skoða lengri ferðir til Vestfjarða en það er ekki töluverð aukning. En það er alls ekki minnkandi áhugi hjá
erlendum ferðaskrifstofum, þetta er alltaf aðeins á leiðinni upp á við,“ segir Elías. Hann segist sjá aukin sóknarfæri fyrir Vesturferðir
þegar þrengir að þjóðarbúi Íslendinga. „Við horfum á fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Við vonumst eftir því að nú fari þau frekar í
árshátíðarferðir út á land fremur en erlendis. Ég býst við að ferðir erlendra ferðamanna verði fleiri á næsta ári en ég á mjög erfitt
með að henda reiður á hvað Íslendingarnir koma til með að gera, það fer eftir dýpt þessarar efnahagslægðar,“ segir Elías.

Áherslur í aðalskipulagi sveitarfélaga nýttar við gerð svæðisskipulags
Ákveðið hefur verið að
fresta ákvörðun um málaflokka svæðisskipulags fyrir
Vestfirði þar til sveitarfélög á
Vestfjörðum hafa lokið gerð
aðalskipulags. Fjórðungssambandi Vestfirðinga hefur verið
falið að taka saman áherslur
sveitarfélaga í aðalskipulagi

þeirra, en samkvæmt lögum
eiga öllu sveitarfélög að vera
búin að skila inn aðalskipulagi
fyrir lok árs. Samantektin
verður nýtt sem grunnur að
mótun sameiginlegrar framtíðarsýnar fyrir samfélag, atvinnulíf og umhverfi. Þetta
kom fram á fundi FV og sveit-

arfélaga á Vestfjörðum í
október um stefnu svæðisskipulagsins og val á málaflokkum þess.
Eins og greint hefur verið
frá telur FV að á Vestfjörðum
séu góðar aðstæður til að hefja
gerð svæðisskipulags. Svæðið
er vel afmarkað landfræðilega

sem landshluti. Telja verður
að samstaða sé milli vestfirska
sveitarfélaga um flest málefni
er snerta þau sameiginlega.
Auk þess sem unnin hefur
verið stefnumótun í atvinnumálum og forgangsröðun
verkefna í atvinnu og samfélagsmálum í Vaxtarsamningi

Vestfjarða.
Svæðisskipulag er eitt þriggja
skipulagsstiga á Íslandi. Svæðisskipulag er landnotkunaráætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga sem samræmir stefnu
þeirra um þróun byggðar og
landnotkunar til langs tíma.
Áætluninni er ætlað að koma

í veg fyrir hagsmunaárekstra
og stuðla að sem hagkvæmastri nýtingu auðlinda á svæðinu.
Greinargerð um Svæðisskipulag Vestfjarða má finna
á vef Fjórðungssambands
Vestfirðinga.
– thelma@bb.is

Krefjast þess að staðið verði við áætlanir um uppbyggingu á Vestfjörðum
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga hefur lýst yfir
miklum áhyggjum af þeirri
stöðu sem skapast hefur í efnahagslífi Íslendinga og áhrifum
hennar á íslenskt samfélag. Á
stjórnarfundi, þar sem hin alvarlega staða efnahagsmála á
Íslandi og áhrif hennar á
vestfirska byggð og atvinnulíf
var rædd, var samþykkt ályktun á í nokkrum liðum. Í fyrsta
lagi er lögð áhersla á starfsemi
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
fyrir sveitarfélög Vestfjörðum, í öðru lagi að endurskoðuð verði úthlutun fiskveiðiheimilda og í þriðja lagi að
ekki verði dregið úr opinberum verkefnum á Vestfjörðum.
Ályktunin er svohljóðandi:
„Stjórn Fjórðungssambands

Vestfirðinga leggur þunga
áherslu á mikilvægi óbreyttrar
starfsemi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og skorar á ríkisvaldið að verða við kröfu
sveitarfélaga um 1.400 mkr
aukaframlag til sjóðsins.
Stjórnin telur mikilvægt að
tekin verði til endurskoðunar
ákvörðun um aukningu aflaheimilda, sérstaklega í þorski.
Viðsnúningur efnahags landsins kallar á endurskoðun þessarar ákvörðunar en telja verður
að svigrúm sé til aukningar
án þess að slíkt komi niður á
langtímahagsmunum. Minnt
skal á að núverandi veiðiheimildir nægja víða ekki til heilsársreksturs sjávarútvegs-fyrirtækja.
Eftir tveggja áratuga sam-

dráttarskeið á Vestfjörðum eru
teikn á lofti um að samkeppnisstaða byggðar á Vestfjörðum
gæti hægt og bítandi verið að
batna. Þessi jákvæða þróun
sést m.a. í hærra menntunarstigi í fjórðungnum og ýmsum
vaxtasprotum í vestfirsku atvinnulífi og rannsóknaumhverfi. Verulegir áfangar hafa
einnig náðst í uppbyggingu
innviða á Vestfjörðum s.s. í
vegasamgöngum og fjarskiptum, en stór verkefni eru þó
víða enn óunnin, sérstaklega
hvað varðar vegagerð á Vestfjarðavegi nr. 60.
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga bendir hinsvegar
á að ástandið er ofurviðkvæmt
og jákvæðri þróun verður auðveldlega snúið við á ör-

Fjórðungssamband Vestfirðinga minnir á að núverandi veiðiheimildir
nægja víða ekki til heilsársreksturs sjávarútvegsfyrirtækja.
skömmum tíma ef ríkisvaldið svæðið í þá stöðu að það má sem samþykktar hafa verið af
ákveður að draga úr aðkomu ekki við niðurskurði. Krafa hálfu ríkisstjórnar og Alþingsinni að þessari uppbyggingu. stjórnar Fjórðungssambands is, um uppbyggingu á VestHið langvarandi samdráttar- Vestfirðinga er því sú að fjörðum.“
– thelma@bb.is
skeið á Vestfjörðum hefur sett staðið verði við þær áætlanir,

STAKKUR SKRIFAR

Tvær þjóðir í einu landi?
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.

Um fátt er meira rætt nú en hrun íslensku bankanna og viðbrögð ríkisstjórnar, aðgerðir eða aðgerðaleysi Seðlabanka og Fjármálaeftirlitsins.
Margir vilja sjá stjórnendur þessara stofnana víkja, láta þá axla ábyrgð. En
þá kemur að spurningunni um það hvort einhverjir á Íslandi axli yfirleitt
ábyrgð og þá hverjir? Tveir þingmenn hafa sagt af sér, annar vegna refsidóms og hinn fyrir þá sök að hann var óheppinn og ætlaður undirróður hans
gangvart samflokksmanni komst upp fyrir klaufaskap hans. Einn ráðherra
sagði af sér fyrir 14 árum vegna misnotkunar stöðu sinnar. Verk þeirra
tveggja síðastnefndu komast engan veginn í hálf kvisti við meint verk eða
verkleysi þeirra sem gæta áttu að bönkunum.
Ísland er fámennt land kunningja og vina þar sem allir þekkja alla, forstöðumenn Fjámálaeftirlitsins hafa verið synir alþingismanna og stjórnendur
Seðlabankans gjarnan að hluta fyrrum stjórnmálamenn, einn bankastjóri og
varaformaður bankaráðs eru fyrrum ráðherrar. En þó allir þekki alla hefur
þunginn af því sem er að gerast hverju sinni verið í Reykjavík og nágrenni.
Þar hefur uppgangurinn verið, bólan sem sprakk vegna óhefts hömluleysis
gróðapunga sem óðu uppi í bönkum. Nú kreppir að þar, en þótt allt hafi
verið þar í uppgangi, þá hefur sú ekki verið raunin úti á landi, á Vestfjörðum,
Norðurlandi vestra og austan til í þeim landshluta. Við þekkjum það Vestfirðingar að hér hefur ekki verið uppsveifla, hér hefur efnahgslífið verið í

lægð í áratug eða meira. Við þekkjum það að þurfa að fara spart með og
höfum vanist því.
Kannski getur sá hluti Íslendinga sem hefur lifað í góðærisbólunni lært
af okkur. Vestfirðingar hafa ekki notið hennar og eiga þar af leiðandi ekki
að gjalda niðursveiflu nú. Hér standa ekki bílar í röðum á hafnarbakkanum,
hvorki nýir né notaðir. Hér hafa ekki verið byggð ónotuð íbúðarhús sem
anna eftirspurn eftir húsnæði næstu 4 eða 5 ár, þótt ekki yrði neitt byggt
þau árin. Hér hefur fólki fækkað jafnt og þétt.
Við höfum í þeim landshlutum sem hér voru nefndir verið önnur þjóð,
en sú sem velti sér upp úr góðærisfylliríinu undanfarin áratug. Sú þjóð þarf
nú að stíga niður til okkar og vissulega væri gott að geta boðið henni atvinnuástand sem var á Vestfjörðum fyrir upptöku kvótakerfisins, en það er
ekki hægt. Ýmis tækifæri bíða samt hér vestra, kjósi menn að nýta þau, en
það krefst þess að samgönguframkvæmdum verði haldið áfram og þannig
byggt undir betra samfélag og nýtingu skóla og heilbrigðisstofnana. Hér er
einnig húsnæði sem hægt er að taka í notkun fyrir nýja íbúa strax, ef einhverjir vilja deila kjörum með okkur, sem ekki þóttu góð fyrir sjö vikum
en munu þykja það eftir þrjá mánuði ef ekki fyrr. Skenkið okkur hugsun.
Það er hollt. Kannski er það gott að þjóðirnar tvær nálgist hver aðra í lífskjörum og hugsun.
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Minnst atvinnuleysi á Vestfjörðum

Skólar Ísafjarðarbæjar vel reknir

Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar segir að skólar sveitarfélagsins hafa verið mjög vel reknAtvinnulausum Vestfirðingum fækkaði á milli september og október og er atvinnuleysi í
ir undanfarin ár og því verði erfitt að finna liði þar sem hægt verður að skera niður.
fjórðungnum það minnsta á landsvísu. Þá vekur athygli að atvinnuleysi jókst alls staðar á
Þetta kom fram á fundi fræðslunefndar í gær þar sem rætt var um stöðu fjárhagslandinu fyrir utan Vestfirði á tímabilinu. Meðalfjöldi atvinnulausra á Vestfjörðum var 11
áætlunar fyrir árið 2009. 620 nemendur eru skráðir í grunnskóla Ísafjarðarbæjar í
í október eða 0,3% af áætluðum mannafla á Vestfjörðum en var 0,7% í september. Atár en þeir eru fjórir talsins, Grunnskólinn á Ísafirði er fjölmennastur með 505
vinnuleysi kvenna var 0,4% í október en 0,7% í september og atvinnuleysi karla var
nemendur, þá kemur Grunnskólinn á Þingeyri með 47 nemendur. 40 nemendur eru
0,2% í október en 0,4% í mánuðinum á undan. Atvinnulausir karlar voru fimm í októvið Grunnskólann á Suðureyri og 28 við Grunnskóla Önundarfjarðar.
ber en tíu í september, sex konur voru atvinnulausar í október en 17 í mánuðinum áður.

Lýðræðinu misboðið ef þvinga
á sveitarfélög til sameiningar
„Sameining sveitarfélaga
myndi hugsanlega styrkja
stjórnsýslutigið en hún myndi
að öllum líkindum veikja
byggðirnar. Staða sveitarfélaganna er mjög misjöfn, landfræðilega og á annan hátt. Þess
vegna tel ég ekki rétt að vera
með lágmarks íbúafjölda í
sveitarfélögum. Ef íbúar telja
að sveitarfélagið sé að hlúa
vel að þeim og að það sé ánægt
með þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir, þá tel ég mjög
mikilvægt að það sé í höndum
íbúanna sjálfra að velja sér
sveitarfélagsform,“ segir Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps, aðspurður
um afstöðu sína gangvart
hugmyndum samgönguráðherra að lágmarksfjöldi íbúa
sveitarfélaga verði hækkaður
með lögum. Ef íbúar eru
ánægðir með sveitarfélagsform í sínu byggðarlagi þá
telur Ómar Már að standa þurfi
vörð um það form.
„Ég tel styrkleika fólgin í
því að hafa fjölbreytileg sveit-

arfélög. Megin ástæðan fyrir
þessari afstöðu ráðherra er sú
að til tals hefur verið í nokkur
ár að færa verkefni ríkisins til
sveitarfélaga. Mér hefur fundist afstaða hans til sameiningar
mótast af því að sveitarfélög
sem eru ekki nógu burðug geta
ekki tekist á við ýmis verkefni.
Ég hef heyrt í mörgum aðilum,
bæði úr röðum sveitarstjórnarmanna og stjórnsýslu. Þeir
telja enga forsendur fyrir sameiningu. Þeir segja samvinnu
um verkefni betri lausn. Ég
tel hana einnig betri til að
þjóna þessu hlutverki,“ segir
Ómar Már.
Afstaða Sambands íslenskra sveitarfélaga er mjög skýr
varðandi þetta mál að sögn
Ómars Más. „Afstaða Sambandsins er að láta íbúanna
taka ákvörðun um sameiningu
sveitarfélaganna en ekki misbjóða lýðræðinu með þeim
hætti að þvinga sveitarfélög
til sameininga. Ég er því algjörlega mótfallin því að sameina sveitarfélög með boð-

valdi,“ segir Ómar Már.
Súðavíkurhreppur myndi
mótmæla því harðlega ef slík
lög yrðu sett og samgöngur
milli byggðarlaga ekki tryggðar að sögn Ómars Más. „Samgöngumál eru forsenda fyrir

Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
því að hægt sé að sameina sín á milli. Það verður að vera
sveitarfélög. Þegar tryggt er einhver augljós hagræðing
að samgöngur verða lagaðar
er fyrst komin forsenda fyrir
að ræða sameiningu. Þá þarf
að liggja fyrir að byggðarlögin
sjái sér hag í því að sameinast

eða aukin lífsgæði,“ segir
Ómar Már. – birgir@bb.is

AÐSTAÐA Á HLÍF TORFNESI
Á Hlíf, Torfnesi er nú laus aðstaða
fyrir hárgreiðslusvein/meistara.
Áhugasamir hafi samband við Sædísi
Maríu Jónatansdóttur á Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar
í síma 450 8000.
ÚTBOÐ

Elstu bekkir grunnskólanna í Bolungarvík og í Ísafjarðarbæ komu saman á hrekkjavökuballi á Flateyri á föstudag.
„Þetta var mjög gaman en þarna komu saman nemendur í 8.-10. bekk í boði Flateyringa. Við fórum í rútum yfir til Flateyrar og allir voru í búningum. Ég veit ekki betur en að krakkarnir hafi skemmt sér konunglega“, segir Helga Lind
Mar, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar á Ísafirði. Tvær grunnskólahljómsveitir riðu á vaðið, önnur skipuð strákum frá Ísafirði og hin frá Suðureyri, en síðan spiluðu Elín Sveinsdóttir og Hrúðurkarlarnir fyrir dansi. Að sögn Helgu
var salurinn vel skreyttur í anda hrekkjavökunnar og veitt voru verðlaun fyrir frumlegustu og flottustu búningana.
Þess má geta að þetta er annað árið í röð sem Flateyringar bjóða nágrönnum sínum til hrekkjavökufagnaðar.

Matartengd ferðaþjónusta
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hefur unnið að og mótað
verkefni er varðar matartengda ferðaþjónustu. Markmiðið með þeirri vinnu er að
efla samstarf innan Vestfjarða
er varðar staðbundna matvælaframleiðslu og leiða sam-

an aðila frá veitingahúsum,
verslunum, ferðaþjónustu og
matvælaframleiðendur í þeim
tilgangi að vinna saman að
vöruþróun, sameiginlegri
markaðssetningu og ýmislegt
fleira. Á heimasíðu At-Vest
segir að möguleikarnir séu

miklir og ýmis tækifæri vannýtt t.a.m. hvað varðar matvælaframleiðslu á Vestfjörðum.
„Nú leitum við af aðilum í
þessum greinum sem vilja
koma að undirbúningi og þróun með okkur að verkefninu.
Það er mikilvægt að bæði

reynslumiklir og áhugasamir
aðilar komi að þróuninni í
upphafi og hafi þar með áhrif
á verkefnið og vinnuna sem
framundan er. Verkefnið mun
svo vera opið öllum til þátttöku þegar undirbúningsferli
er lokið.“
– birgir@bb.is

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Tjörn Þingeyri, lóðarfrágangur.“ Ofangreindu verki skal vera að
fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember
2009.
Helstu magntölur eru:
Jöfnun lóðar
2.250m²
Hellulögn
490m²
Útboðsgögn verða afhent hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði, frá
og með föstudeginum 21. nóvember
nk. Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,þriðjudaginn 2. desember 2008
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sviðstjóri framkvæmdaog rekstrarsviðs.
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„Eins og staðan er í dag þarf að skoða alla möguleika til þess að halda atvinnustiginu uppi,“ segir Finnbogi.

Bygging nýs hjúkrunarheimilis á Ísafirði er atvinnuskapandi
„Bæjaryfirvöld segja rekstrarkostnað við nýtt hjúkrunarheimili á Ísafirði vera óyfirstíganlegan en ef menn ætla
að líta þannig á hlutina þá er
allt óyfirstíganlegt,“ segir
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga aðspurður hvort byggja
eigi nýtt hjúkrunarheimili á
Ísafirði. „Ég er klárlega á þess-

ari hugmynd og ávinningar
hennar eru margir. Með byggingu hússins erum við að
skapa störf. Þegar byggingu
þess lýkur sköpum við störf
sem snúa að umönnun og síðast en ekki síst þá eigum við
marga eldri félaga í sveitarfélaginu sem hafa ekki áhuga á
að leggjast inn á sjúkrastofu
heldur vilja eyða ævikvöldi

sínu á hjúkrunarheimili,“ segir
Finnbogi. Hann segir Ísafjarðarbæ hafa öll spil í sinni hendi
þegar kemur að vali á staðsetningu nýs hjúkrunarheimilis.
„Það hafa verið uppi hugmyndir um að tengja það við
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði og eru ákveðin vilyrði
fyrir að það yrði hægt. Ég

skal ekki segja til um hvort sú
yrði niðurstaðan, en ég tel það
mjög eðlilegt að samnýta
Fjórðungssjúkrahúsið og þetta
hjúkrunarheimili. Í matsskýrslum kemur í ljós að ekki
á að fara í nýbyggingar á
svæðinu, heldur á að leysa
vandann með leiguhúsnæði.
Þá get ég ekki séð annað en
menn ætli að leysa vandann

Rekstur hjúkrunarheimilis á
Ísafirði er háður ríkisvaldinu

„Við höfum unnið að því
að unnt verði að fara í framkvæmdir á nýju hjúkrunarheimili á Ísafirði sem allra
fyrst og tek því undir orð
Finnboga Sveinbjörnssonar.
Samkvæmt áætlun félagsmálaráðuneytisins er gert
ráð fyrir að hefja byggingu
eða breytingu á húsnæði fyrir þrjátíu rými fyrir 2010.
Við viljum flýta þeirri framkvæmd ef mögulegt er,“
segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Halldór segir það ekki fara
algjörlega eftir Ísafjarðarbæ

hvenær framkvæmdir gætu
hafist. „Ríkið borgar daggjöldin til að reka slíkt heimili.
Þú getur byggt húsið en þú
þarft að vera með daggjöldin
á hreinu svo þú getir haft einhverja starfsemi í húsinu. Þetta
mál er í fullum gangi hjá Ísafjarðarbæ og starfar sérstök
nefnd við þetta mál. Þrír aðilar
frá félagsmálaráðuneytinu
komu til Ísafjarðar fyrir stuttu
og funduðu með nefndinni um
þetta mál,“ segir Halldór.
Halldór segir Ísafjarðarbæ
sjá fyrir sér að hjúkrunarheimilið yrði viðbygging við Fjórð-

ungssjúkrahúsið á Ísafirði.
„Einnig má benda á að bæjaryfirvöld í Bolungarvík hafa
séð fyrir sér að stækka þurfi
þeirra aðstöðu. Því er spurningin hvort að byggt verður
eitt hjúkrunarheimili sem
þjónar norðanverðum Vestfjörðum eða hvort önnur hús
verða nýtt sem eru fyrir. Þetta
er í vinnslu þessa stundina.
Ég tek því undir að við getum
ráðist í þessar framkvæmdir
eins fljót og unnt er en við
erum auðvitað háð því að
daggjöldin komi frá ríkinu,“
segir Halldór.

Halldór segir fjöldi annarra mála mega ræða varðandi atvinnusköpun á Vestfjörðum. „Á fundinum sem
ég hélt með fulltrúum atvinnulífsins á Vestfjörðum
kom fram að útlit væri fyrir
að það vanti húsnæði á
svæðinu. Þá kom upp sú
hugmynd hvort hægt væri
að stofna leigufélag í samstarfi sveitarfélaga og verktaka á svæðinu sem fengju
svo lá frá Íbúðalánasjóði til
að byggja ný húsnæði á
svæðinu,“ segir Halldór.
– birgir@bb.is

innanhúss á Fjórðungssjúkrahúsinu, t.d. með leiguhúsnæði
og koma þannig fólki fyrir í
þröngum sjúkrastofum. Mér
finnst ekki hægt að bjóða okkar eldri borgurum upp á það,“
segir Finnbogi.
„Mér finnst við þurfa að
skoða þetta í víðara samhengi.
Þótt bæjaryfirvöld segjast ekki
geta farið út í slíkar fram-

kvæmdir núna því rekstarfé
sé ekki tryggt, gæti það verið
tryggt þegar farið er af stað í
þessar framkvæmdir. Eins og
staðan er í dag þarf að skoða
alla möguleika til þess að
halda atvinnustiginu uppi,“ segir Finnbogi Sveinbjörnsson,
formaður Verkalýðsfélags
Vestfirðinga.
– birgir@bb.is

„Eldir borgarar
hafa verið sviknir“

„Mér finnst þessi hugmynd
Finnboga mjög góð. Ég veit
ekki betur en að árið 2006 var
það samningsatriði hjá ríkisstjórninni að byggja hjúkrunarheimili fyrir aldraða um allt
land. Byggja átti fyrstu heimilin árið eftir þennan samning
og svo alveg til 2012 en það
hafa ekki orðið neinar efndir
á þessu máli. Eldri borgarar
hafa verið sviknir í þeim samningum sem Ásmundur Stefánsson, fyrrverandi sáttasemjari ríkissins, gekk í varðandi
hjúkrunarheimili fyrir eldri
borgara við ríkisstjórnina,“
segir Halldór Hermannsson,
formaður Félags eldri borgara
á Ísafirði, aðspurður hvað

honum finnst um hugmyndir
Finnboga Sveinbjörnssonar,
formanns Verkalýðsfélags
Vestfirðinga, að byggja nýtt
hjúkrunarheimili á Ísafirði.
Halldór tekur undir orð
Finnboga sem sagði að bygging nýs hjúkrunarheimilis á
Ísafirði yrði atvinnuskapandi.
„Ég veit ekki betur en við í
Samband íslenskra eldri borgara sé með þetta mál á sinni
könnu og við höfum herjað
stanslaust á fjármálaráðuneytið um að fá þessi heimili og
okkur hefur alltaf verið lofað
öllu fögru en ekkert fengið.
Mér finnst því ágætt hjá Finnboga að benda á þetta mál,“
segir Halldór.
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Aflasamdráttur í Ísafjarðarbæ

Mannlífið

Afli dróst saman í Ísafjarðarhöfn á tímabilinu janúar til október samanborðið við sömu mánuði
í fyrra. Mestu munar þar um ýsuafla en 1.746 tonnum af ýsu var landað á Ísafjarðarhöfn á
tímabilinu samanborið við 2.306 í fyrra. Þorskafli var 3.042 tonn þar sem af er þessu ári en
var 3.452 á sama tíma í fyrra. Í ár var 1.046 tonnum landað af ufsa en 1.411 í fyrra. Meira
var þó landað af karfa í ár eða 1.173 tonnum á móti 840 frá því í fyrra. 657 af steinbít kom
á land í ár en 784 í fyrra. Þá komu 842 tonn á land af grálúðu en 1.022 á síðasta ári. Meira
var landað af rækju við Ísafjarðarhöfn miðað við í fyrra eða 858 tonnum á móti 539.

Smáauglýsingar
Til sölu er Skoda Octavia árg.
2003, ekinn 75 þús. km. Uppl. í
síma 895 3595 (Rúnar).
Mig vantar 5-6 eldhússtóla,
mega vera úr tré. Upplýsingar
í síma 456 3700.
Til sölu eru tvö nýleg rúm. Annað 153x2 og hitt 140x2. Uppl. í
síma 869 4838.
Til sölu eru notuð húsgögn s.s.
hjónarúm, sjónvarpsskápur,
hvíldarstóll, stofuskápur og lítið sófaborð. Selst ódýrt. Uppl.
í síma 696 7316.
Til sölu er Nissan Patrol 3,0 GR
árg. 2000, ekinn 123 þús. km.
Dísel, sjálfskiptur, 4x4, breyttur
á 35". Uppl. í síma 898 1050.

Draga saman seglin
Staða Héraðssambands Vestfirðinga er ágæt að sögn Jóns
Páls Hreinssonar, formanns
sambandsins. Hann segist
ekki geta sagt til um það í dag
hvort sambandið hafi úr minni
fjárhæðum að spila til styrktar
íþróttafélögum en núverandi
árferði sé vissulega áhyggjuefni. „Héraðssamband Vestfirðinga sér um að deila út
peningum sem koma frá þremur aðilum. Annars vegar er
það rekstrarstyrkur frá Ísafjarðarbæ sem er samkvæmt
samningi og er hann vísitölutryggður.Við fáum svo greiðslur frá UMFÍ og ÍSÍ sem er
hlutfall úr lottógreiðslum. Það
er stöðug barátta hjá aðildarfélögum að standa vörð um
þessa mikilvægu tekjustofna.
Það liggur ekkert fyrir hvort
fjármagn sem HSV útdeilir til
íþróttafélaga minnki. Ekki
nema við fáum minni peninga
úr lottógreiðslunum. Ísafjarðarbær hefur staðið 100% við
alla samninga. Það er hinsvegar endurskoðunarákvæði í
öllum samningum. Ég geri ráð
fyrir að íþróttahreyfingin reyni
að gera sitt í þessu ástandi.
Einnig er viðbúið að íþróttafélög þurfi að draga saman
vegna minnkandi auglýsingatekna og hækkandi launakostnaðar,“ segir Jón Páll
Hreinsson.
Hann segir að ekkert hafi
komið fram hjá Ísafjarðarbæ
þess efnis að dregið verði úr
rekstrarstyrk sveitarfélagsins
til HSV.
– birgir@bb.is

Spurning vikunnar
Velur þú íslenskar vörur
fram yfir erlendar?
Alls svöruðu 721.
Já sögðu 588 eða 82%
Nei sögðu 133 eða 18%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Friðsæld Ísafjarðar rýkur út í veður og vind
Ný bók Árna Þórarinssonar
á sér stað á Ísafirði en það er
samtímasaga um hefnd, græðgi og firringu. Bókin er sú
þriðja í sakamálaflokki hans
um Einar blaðamann sem hefur gengið ótrúlega vel hérlendis og víðar. Fyrri bækurnar tvær voru Tími nornarinnar og Dauði trúðsins. Fyrir
Árna lokar nýja bókin eins
konar „landsbyggðarþríleik“.
Árni er nú löngu kunnur landanum fyrir spennusögur sínar
en Sjöundi sonurinn er áttunda
skáldsaga hans. Blaðamaður
Bæjarins besta ræddi við Árna
um hvað varð til þess að Ísafjörður varð fyrir valinu sem
sögusvið sögusvið Sjöunda
sonarins.
„Já, Sjöundi sonurinn gerist
mestanpart á Ísafirði. Ég hef
komið nokkrum sinnum til
Ísafjarðar og heillast af umhverfinu og fólkinu og finnst
staðurinn bæði fagurt og
spennandi sögusvið. Sögumaður og aðalpersóna þessara
sakamálasagna minna, Einar
blaðamaður, hefur í síðustu
tveimur bókum verið búsettur
á Akureyri. Í Tíma nornarinnar flakkaði hann um Norðurland og austur á firði og í
Dauða trúðsins milli Akureyrar og Reykjavíkur. Bakgrunnur sakamálafléttanna hefur
verið þær breytingar sem ganga
yfir samfélag okkar, m.a.
landsbyggðina, og kenndar
eru við „uppsveiflu“. Á Vestfjörðum hefur um árabil verið
ástand sem kallað er „niðursveifla“ og ýmsar hugmyndir
uppi um hvernig má snúa
þróuninni við. Um leið eru
Vestfirðir í mínum huga táknmynd fyrir það fallegasta í
náttúru landsins og það þróttmesta í íslensku mannlífi. Mig
langaði í Sjöunda syninum til
að fjalla um þá þversögn öðrum þræði á sama tíma og Einar
blaðamaður þarf að takast á
við rannsókn og lausn erfiðra
sakamála sem upp koma eftir
að hann er mættur vestur til
að afla efnis um hið fyrrnefnda.
Fjölskylduhús í gamla miðbænum á Eyrinni brennur og
grunur leikur á íkveikju. Þegar
hann er að ræða við eigendur
hússins munar minnstu að húsbíll aki þau niður rétt við Silfurtorgið. Litháískir ferðamenn
tilkynna að húsbílnum sínum

hafi verið stolið. Skömmu síðar hverfa sporlaust tveir aðrir
gestkomandi menn í bænum,
annar landskunnur knattspyrnukappi. Og þetta er bara byrjunin! Friðsæld Ísafjarðar rýkur út í veður og vind.“
Árni segist taka sér ýmis
skáldaleyfi og vonar að Ísfirðingar fyrirgefi sér það.
„Einar er sjálfur gestur í
bænum, utanaðkomandi gaur
sem smám saman þarf að læra
á umhverfið og fólkið. Þar koma
ýmsar persónur við sögu, jafnt
yngri kynslóðir sem eldri, og
staðir sem Ísfirðingar og fleiri
kannast við.
Bæjarblaðið Ísafjarðarpósturinn minnir t.d. hugsanlega
á Bæjarins besta, sem er þó
vitaskuld mun betra blað!
Stundum breytir maður nöfnum til að vaða ekki inn til
fólks á skítugum skónum.

Sama gerði ég á Akureyri þar
sem bæjarblaðið heitir Akureyrarpósturinn í sögunum,
ekki Viku-Dagur. Verst þótti
mér að Langi-Mangi skyldi
lagður af. Þá varð ég að bjarga
staðnum, kvenkenndi hann og
kalla Löngu-Möngu sem þó
er ekki slæmt í samhengi sögunnar. Auðvitað tek ég mér
ýmis skáldaleyfi eins og
venjulega og vona að Ísfirðingar fyrirgefi mér það. Og ég
tek fram að Sjöundi sonurinn
er ekki lykilsaga þar sem persónur eiga sér afmarkaðar fyrirmyndir. Ég vona að bókin
sé bæði spennandi og skemmtileg sem krimmi en ég vona
líka að hún birti með sínum
hætti einhvern sannleikskjarna
um íslenskan samtíma, ekki
endilega ísfirskan samtíma,
heldur það þjóðfélag sem við
höfum misst út úr höndun-

um.“
– Þrátt fyrir að bókin hafi
verið skrifuð fyrir kreppuna
er margt í henni sem á vel við
í dag.
„Efnislega lauk ég við söguna í lok apríl en þeir atburðir
sem síðan hafa orðið í landinu
færa hana enn nær dæmisögu
um þetta. Að sama skapi er
ályktun hennar, frá mínum
bæjardyrum, sú, að leiðin út
úr ógöngunum er ekki sama
verðmætamat og kom okkur í
þær, heldur annað verðmætamat. Að skyndilausnirnar eru
falslausnir. Að samstaðan er
mikilvægari en samkeppnin.
Að íslenskt þjóðfélag er mikilvægara en alþjóðlegur markaður.
Að fólkið er mikilvægara
en fjármagnið og landið mikilvægara en arðsemi þess. Og
að efnis- og neysluhyggjan

felur í sér glötun. Auðfengnir
peningar urðu þjóðarvímugjafi og er þó nóg til af hinu
dópinu. Þetta er kannski klisja
og alls ekki flókið í sjálfu sér,
en þó nógu flókið til að hafa
villt okkur sýn um tíma.“
Einar blaðamaður er sjálfur
væntanlegur til Ísafjarðar til
að lesa upp úr bókinni, eða
réttara sagt Hjálmar Hjálmarsson sem leikur Einar í útvarpsuppfærslunni á Dauða
trúðsins mun kynna bókina
fyrir Ísfirðingum og nærsveitarmönnum á bókmenntavökunni Opinni bók á laugardag.
Segja verður að það sé mjög
óvanalega að sjálfar bókmenntahetjurnar kynni bækurnar.
„Því miður get ég ekki þegið
gott boð um að koma á bókmenntadagskrána Opin bók á
laugardag vegna þess að ég
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Helgarveðrið

Kattamatur framleiddur í Súðavík
Framleiðsla kattamatar úr sláturafurðum hefst í Súðavík innan tíðar. Fyrirtækið Murr ehf, sem
var stofnað í lok apríl þessa árs, stendur að þessari framleiðslu en gert er ráð fyrir að afurðir
fyrirtækisins komi á markað hérlendis í janúar á næsta ári. Undirbúningsvinna að framleiðslu
kattamatsins hefur staðið yfir síðan 2003. Búið er að ráða fjóra starfsmenn til fyrirtækisins
sem munu starfa við framleiðsluna en nú er unnið að uppsetningu tækjabúnaðar verksmiðju
fyrirtækisins. Fyrirtækið ætlar að framleiða hágæða kattamat úr sláturafurðum sem koma frá
Sláturfélagi A-Húnvetninga á Blönduósi og sláturhúsum Norðlenska á Akureyri.

Horfur á föstudag: Hæg breytileg átt og léttskýjað
vestantil á landinu. Annars norðvestanátt, líklega hvöss
við austurströndina og þar má búast við éljum. Kalt í
veðri. Horfur á laugardag: Sunnan- og suðvestanátt,
einkum vestantil á landinu. Hlýnar talsvert. Horfur á
sunnudag og mánudag: Útlit fyrir umhleypingasamt
veður og úrkomu víða um land.

Af hverju…
Enn á ný leitast Bæjarins
besta við að leita svara við
ýmsum hagnýtum og ef til
vill einhverjum óhagnýtum
spurningum. Að þessu sinni
var kannað af hverju Morðingjamýrin í Bolungarvík heitir þessu kuldalega nafni, en
hana er að finna undir bólunum svokölluðu í Traðarhyrnu.
Svarið var að finna í örnefnasögu sem birt var á vikari.is
fyrir ári síðan:
Tveir menn höfðu farið í
ránserindum fram í Tungudal.
Komu þeir þar að bæ er einstæðingsekkja ein bjó. Eina
kú átti hún og ekki annað
gripa. Að þessum bæ réðust
ránsmennirnir. Leystu þeir út
kúna ekkjunnar og ætluðu að
halda af stað með hana. Kom
þá ekkjan þar að, bannaði
þeim að taka kúna og reyndi
að ná henni úr höndum þeirra.
Kvað hún þeim myndi hefnast
fyrir ef þeir rændu þessum
eina grip hennar. Hvorki vildu
þeir blíðkast við bænir hennar,
né heldur sinna banni hennar,

en í þess stað hótuðu þeir
henni hörðu ef hún reyndi að
tefja þá. Þegar konan samt
sem áður gerði allt sem hún
gat til þess að verja eign sína,
báru þeir á hana vopn og veittu
henni banasár. Síðan héldu
þeir leiðar sinnar með kúna,
niður með hlíðinni áleiðis til
sjávar.
Neðan undir Hnjúkum er
mýrarblettur sem áður var
mjög blautur og djúp kelda

eða dý í honum miðjum. Þegar
ránsmennirnir komu að mýrinni, lögðu þeir þegar hiklaust
yfir hana og vissu sér enga
hættu búna af því. En er þeir
komu að dýinu, sem var stærra
og dýpra en þeir höfðu ætlað,
misstu þeir kúna niður í það.
Reyndu þeir þá að ná henni
upp úr, en þá tókst ekki betur
til en svo, að þeir sukku sjálfir
í dýið ásamt kúnni og festust
svo í leirleðju að þeir gátu

með engu móti losað sig. Sigu
þeir æ dýpra niður í leðjuna
unz þeir voru komnir í kaf og
létu þar líf sitt. Rættist þannig
spá ekkjunnar, að þeim mundi
lítið lán verða að verknaði sínum. En mýrin heitir síðan
Morðingjamýri.
Nú er mýri þessi þurr orðin.
Var hún ræst fram, niður í
djúpa laut, sem er niður undan
henni, og þurrkuð upp. Og um
skeið var tekinn þar upp mór.

var áður búinn að binda mig í
ferð til Frakklands þar sem
Tími nornarinnar og Dauði
trúðsins hafa verið að koma
út. Það þykir mér afar leitt því
hvergi hefði ég frekar vilja
lesa upp en á Ísafirði. Samt
verður lesið úr Sjöunda syninum í Edinborgarhúsinu og
staðgengill minn er, held ég,
góð býti. Einar blaðamaður
mætir sjálfur í gervi Hjálmars
Hjálmarssonar leikara, sem
hefur túlkað hann af stakri
snilld í eigin útvarpsleikgerðum af Tíma nornarinnar og
Dauða trúðsins. Svo bið ég
kærlega að heilsa öllu góða
fólkinu fyrir vestan.“
Fyrir þá sem bíða spenntir
eftir að lesa bókina lætur Árni
hér fljóta með úrdrátt úr bókinni:
… Nú hallar ritstjórinn sér
rólega fram á borðið og grípur
fram í: „Þið Ásbjörn og Jóa
hafið unnið prýðilegt starf
fyrir norðan. Og við erum að
leita allra leiða til að þurfa
ekki að loka útibúinu eða
skera reksturinn niður. Þess
vegna, einmitt þess vegna ...“
„Skaltu halda kjafti og gera
það sem þér er sagt!“ hreytir
fréttastjórinn út úr sér, stingur
höndum í vasa og arkar fram
og aftur um skrifstofuna. „Því
annars ...“
„Við skulum halda ró okkar
hér.“ Hannes bandar til Trausta
með vindlinum. „Einar minn
...“
Þá er komið að því.
„Til þess að halda útibúinu

gangandi verðum við að renna
fleiri stoðum undir starfsemi
þess.“
Ég bíð sem dæmdur maður.
„Hugmyndin er sú að byggja
enn frekar á reynslunni, sem
er góð, eins og ég sagði áðan,
þótt hún sé dýr. Við viljum að
þú aflir frétta og annars efnis
víðar af landsbyggðinni en
norður- og norðausturhorninu.“
Það þyrmir yfir mig. „Á
maður að ...“
„Í það minnsta annað slagið,“ heldur Hannes áfram.
„Þannig getum við vonandi
aukið aðdráttarafl blaðsins
fyrir lesendur og auglýsendur
í öðrum landshornum. Við
þurfum á öllu okkar að halda.“
„En ...“
Hann lyftir vindlinum. „Og
við þurfum á öllum okkar að
halda. Sumsé, við óskum eftir
því að þú fylgist með tíðindum
og þróun á landinu, segjum
frá Snæfellsnesi og hringinn
til höfuðborgarsvæðisins. Í algjörum trúnaði: Það er líklegt
að við neyðumst til að fækka
fólki á ritstjórninni hér í
Reykjavík á næstu misserum
...“
„Heyrðu, Hannes,“ grípur
Trausti fram í. „Eigum við að
treysta þessum manni fyrir
slíkum innanhúsmálum?“
„Já,“ svarar Hannes pollrólegur. „Ég veit að Einari er
treystandi fyrir trúnaðarmálum. Ef við getum ekki treyst
starfsfólki okkar eigum við
ekki að hafa það í vinnu.“ Hann

snýr sér aftur að mér. „Við
sjáum áfram vissa vaxtarmöguleika úti á landi og viljum láta á þá reyna til fullnustu.“
„Hvað þýðir þetta í praksís
fyrir mig?“ dæsi ég. „Verð ég
eins konar farandblaðamaður?
Skopparakringla?“
„Þú verður áfram á Akureyri á meðan annað er ekki
ákveðið. Reynir að byggja upp
kontakta um landið og fara
stundum þangað sem von er á
fréttum.“
„Hefur þetta verið rætt við
Ásbjörn?“
„Nei. Við vildum fyrst reifa
málin við þig þar sem breytingin snertir blaðamennskuhliðina meira en rekstrarþáttinn. Og nú þegar er komið að
fyrsta verkefninu.“
„Nújá?“
Fréttastjóranum finnst kominn tími til að ljós hans skíni á
ný. „Við byrjum á Vestfjörðum. Þú ferð vestur á Ísafjörð á
mánudaginn.“
„Ísafjörð? Hvað í andskotanum er að gerast þar?“
„Ekkert, herra minn,“ segir
Hannes. „Eða svo er sagt.
Vestfirðir hafa orðið illa úti
að undanförnu, eins og allir
vita. Þar hefur lítið verið að
gerast annað en fólksfækkun,
átján prósent á rúmum áratug,
atvinnuleysi, úrræðaleysi og
ekki lagaðist staðan við niðurskurðinn á veiðiheimildum.
Við viljum að þú farir vestur,
talir við heimamenn og aflir
efnis um „ástandið“, eins og

það er kallað.“
„Uppsveiflan víða á Norður- og Austurlandi er flestum
kunn,“ segir Trausti og bætir
við dræmt: „Þú hefur sinnt
því viðfangsefni bærilega. Nú
er komið að niðursveiflunni
fyrir vestan.“
Ég er umkringdur og finn
enga útleið. „Frá uppgangi til
niðurgangs. Kemur Jóa með
mér?“
Fréttastjórinn hristir höfuðið. „Nei. Jóa verður á Akureyri
og dekkar mál eftir því sem
efni standa til.“ Hann tekur
litla, stafræna myndavél af skrifborði Hannesar og réttir mér.
„Þú tekur myndir sjálfur.“
Nú er komið að mér að
hrista höfuðið.
„Vertu því í fókus,“ glottir
Trausti. „Þú getur verið í tvo
daga þarna. Það ætti að nægja.
Og mundu að taka Spurningu
dagsins á Ísafirði fyrir þriðjudagsblaðið.“
Þótt það sé barnalegt get ég
ekki stillt mig um að senda
honum fingurinn. Ekki sé ég
betur en ritstjórinn brosi í
kampinn um leið og hann
kveikir sér í vindlinum.
Skyndilega hefur kólnað.
Rigningarúðinn í Reykjavík
hefur vikið fyrir hreti sem
gengur yfir í hryðjum. Föstudagsumferðin mjakast heim
til sín og ég líka. Það þjónar
engum tilgangi að fara norður
aftur til að fara suður til að
fara vestur.
– thelma@bb.is

Sælkeri vikunnar er Anna Guðrún Gylfadóttir á Ísafirði

Kreppukjúklingurinn
úr Fjarðarstrætinu
Sælkeri vikunnar býður upp
á uppskrift sem ætti að nýtast
vel á þessum síðustu og erfiðustu. „Frá því að ég flutti á
Ísafjörð fyrir 3 árum síðan hefur grillað kjúklingatilboð úr
Samkaup verið fastagestur á
mínum borðum á föstudagskvöldum. Fyrst vorum við
fjölskyldan ein að borða. En
eftir að systir mín flutti hingað
á Ísafjörð, þá skiptumst við á
að vera með kjúllann heima
hjá hvor annarri.
Óhjákvæmilega þá verða
afgangar af kjúklingnum. Ég
haf haft þá reglu að rífa restina
að kjötinu af beinunum og
hent í frysti. Þegar búið er að
safna í nokkur skipti þá er
sunnudagssteikin komin.“
Kreppukjúklingurinn
úr Fjarðarstrætinu
500-600 g fulleldað kjúkl
ingakjöt án beina.
1 flaska af Hunts barbeque

grillsósa með eða án auka
bragðs.
1 ½-2 dl matarrjómi. ( meira
eða minna eftir smekk)
Kjúklingur settur í eldfast
mót. Grillsósu og rjóma blandað saman. Sósan má ekki
verða of þunn því er best að
„hræra“ sig áfram. Þangað til
ásættanleg þykkt er komin á
grillsósuna.
Grillsósunni er hellt yfir
kjúklinginn og blandað saman. Skellt í ofn á 180 °c í u.þ.b.
15. Athugið hér er aðeins verið
að hita réttinn upp. Auðvitað
er allt mögulegt hægt að setja
með kjúllanum og grillsósunni. Nú er bara að fara á
hugarflug. En svona einfaldan
hef ég hann á mínum borðum.
Meðlæti: Hrísgrjón, naanbrauð, hrásalat eða ferskt salat
eða það sem hugurinn girnist.
Ég skora á Barböru Gunnlaugsson á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Bæklunarlæknir
Ríkharður Sigfússon bæklunarlæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 25.28. nóvember nk.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

