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Eru fallastraumarnir virkjunarkostur Vestfirðinga?
„Líttu bara á Dýrafjarðarbrúna. Líttu á Gilsfjörðinn. Núna er
verið að þvera stærsta fjörðinn í Ísafjarðardjúpi, Mjóafjörð.
Heldurðu að það væri ekki hægt að láta fallastraumana inn
og út snúa hverfli? Það er ekki spurning hvort, heldur hvenær.
Þarna eru mannvirkin til staðar, þar vantar ekkert annað en
að hanna hverfilinn og koma honum fyrir“, segir Þorsteinn
Jóhannesson yfirlæknir á Ísafirði. Í samtali í miðopnu er
komið víða við hvað snertir sjúkraþjónustu, pólitíkina á
norðanverðum Vestfjörðum og persónulegri mál.

Mikil jólastemmning á Frostrósar tónleikum í Ísafjarðarkirkju
Troðfullt var á tvennum tónleikum Frostrósa í Ísafjarðarkirkju á föstudag. Mikil stemmning myndaðist er Dívurnar;
Margrét Eir, Hera Björk,
Heiða Ólafs og Regína Ósk
stigu á svið hver á fætur annarri og sungu falleg jólalög.
Söngkonurnar höfðu orð á því
hversu dolfallnar þær væru
yfir umhverfinu en einstaklega fallegt veður var á Ísafirði
á föstudaginn. Var það rómur
manna á tónleikunum hversu
góður hljómburðurinn var og
hversu skemmtilega ný altaristafla kom út í marglitaðri
ljósasýningu sem jók á jólaandann sem söngvarnir mynduðu.

Í fylgd með söngdívunum
var tenórinn Gunnar Guðbjörnsson en þau nutu liðsinnis strengjakvartetts og annarra
góðra gesta. Hápunktur kvöldsins var þegar stúlknakór kom
fram með kertaljós og tók
undir með söngstjörnunum í
lokalaginu. Voru fagnaðarlætin það mikil að tekið var aukalag og var jólastemmningin
fullkomnuð með Heims um
ból.
Frostrósir er heiti á tónleikaröð sem haldin hefur verið
fyrir jólin frá árinu 2002.
Frostrósatónleikarnir eru þeir
orðnir að föstum lið í jólaundirbúningi hjá þúsundum landsmanna. Aðsóknin hefur aukist

Hápunktur tónleikanna var þegar kór ísfirskra ungmenna lögðu söngdívunum lið.
ár frá ári og var Íslandsmet tónleikana í fyrra en þá komu Bardon, Eivør Pálsdóttir og
slegið árið 2005. Enn fleiri fram þær Sissel Kyrkjebø, Petula Clark.
komu svo á fyrstu alþjóðlegu Eleftheria Arvanitaki, Patricia
– thelma@bb.is
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Sorphirðugjöld hækka um 16% í Bolungarvík

Dagurinn í dag

Hækkun á gjaldskrá Funa veldur 16% hækkun á sorphirðugjöldum Bolvíkinga. Í
fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir næsta ár er gert ráð fyrir 22%
hækkun í málaflokknum er hreinlætismál sveitarfélagsins falla undir. Í greinargerð Gríms Atlasonar kemur fram að hækkunin orsakist af gríðarlegri gjaldskrárhækkun hjá Funa um mitt þetta ár. Sorphirðugjald hækkaði úr 18 þús. í
21 þús. en þrátt fyrir það nást endar ekki saman. Grímur segir að leggjast verði
yfir þetta og kannar hvort aðrar leiðir við sorpeyðingu séu færar.

13. desember 2007 –347. dagur ársins
Þennan dag árið1988 fékk sjötug kona í Reykjavík 25
milljóna króna vinning á trompmiða í Happdrætti Háskólans
og var það stærsti happdrættisvinningur hérlendis. Þennan
dag árið 1992 orgelið í Hallgrímskirkju vígt.

Fjörutíu milljóna halli á fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar
Gert er ráð fyrir tæplega 40
milljóna króna halla á rekstri
Bolungarvíkurkaupstaðar þegar aðalsjóður og B hluta stofnanir eru teknar saman í samstæðureikningi. Fyrri umræða
um fjárhagáætlun sveitarfélagsins fór fram í bæjarstjórn
fyrir helgi. Veltufé frá rekstri
í samstæðu án fjármagnsliða
er jákvætt um 36 milljónir
króna. Niðurstaða A hluta, áður en tekið er tillit til eignasjóðs, er jákvæð um 17 milljónir. Að viðbættum eignarsjóði er niðurstaðan hins vegar
neikvæð um 17 milljónir. Í
greinargerð Gríms Atlasonar
bæjarstjóra kemur fram að

niðurstaðan sé ekki nein óskastaða en hann segir að taka
verði með í reikninginn að
hvergi sé slegið slöku við í
uppbyggingu og endurreisn
sveitarfélagsins. Bolvíkingar
ætla að ráðast í miklar framkvæmdir á næsta ári. Gert er
ráð fyrir 236 milljónum í fjárfestingar á árinu. Helstu verkefni eru:
Snjóflóðavarnir: 27.000.
000 kr. Félagsheimili: 120.
000.000 kr. Endurnýjun Höfðastígs: 44.200.000 kr. Framkvæmd við Hafnargötu á milli
Skólastígs og Vitastígs: 4.000.
000 kr. Endurnýjun stálþils
við Brimbrjót: 33.000.000 kr.

Í greinargerðinni segir meðal
annars:
„Fjárhagsáætlunin 2008 er
lögð fram á miklu umbrotatímum á svæðinu. Niðurskurður aflaheimilda þorsks
eru þungur baggi að bera fyrir
sjávarútvegspláss eins og Bolungarvík. Ekki er ljóst hvernig
stjórnvöld munu koma til
móts við sveitarfélögin þar
sem skerðingin vegur þyngst.
Það er sjálfsögð krafa okkar
að þær tillögur liggi fyrir á
næstu vikum. Bæjarstjórn Bolungarvíkur var samstíga í
öllum aðgerðum sem snéru
að mótvægisaðgerðum og eru
tillögur sveitarfélagsins raun-

hæfar og vel kynntar.
Loksins verður ráðist í framkvæmdir í sveitarfélaginu.
Heyrst hafa raddir sem ekki
telja það skynsamlegt að fara
í allar þessar framkvæmdir í
einu. Það sjónarmið á vissulega rétt á sér eins og önnur
sjónarmið í þessu máli. Hins
vegar er það gríðarlega mikilvægt fyrir okkar kalda hagkerfi að blása til sóknar og
koma hjólum þess aftur af
stað. Það krefst sameiginlegs
átaks allra íbúa sveitarfélagsins ásamt bjartsýni og trú á
samfélagið. Fyrir ári fór undirritaður nokkrum orðum um
samskipti ríkis og sveitarfé-

laga í greinargerð með fjárhagsáætlun. Þessi staða er að
mörgu leyti algjörlega óbreytt
og það er með ólíkindum
hversu langan tíma það tekur
að leiðrétta þann mikla halla
sem er á tekjuskiptingu ríkis
og sveitarfélaga.
Bolungarvíkurkaupstaður
er sveitarfélag sem á að koma
fram með reisn og krafti.
Órétti verður því áfram mætt
með réttlátri gagnrýni og festu.
Það var gert í tengslum við
umræður um fjármagnstekjuskatt og aukaframlag Jöfnunarsjóðs. Bæði þessi mál bera
vott um mikið óréttlæti í garð
sveitarfélagsins sem komu úr

ólíkum áttum. Góð samvinna
við nágrannasveitarfélög okkar og önnur sveitarfélög á
landinu er mikilvæg og lykillinn að auknum lífsgæðum
íbúa. Bolungarvíkurkaupstaður mun áfram leita samstarfs í
þeim verkefnum sem það á
við og af fullum heilindum.
Sveitarfélögin á svæðinu
þurfa hins vegar öll að taka
þátt í þeirri vinnu og leggja
sín lóð á vogaskálarnar –
þannig að markmið okkar um
áframhaldandi öflugt svæði
megi nást,“ segir í greinargerð
Gríms Atlasonar, bæjarstjóra
með fjárhagsáætluninni.
– smari@bb.is

Ýmis vestfirsk verkefni í breytingartillögum fjárlaga 2008
Fjölmörg verkefni er snú
að listum, menningu og ferðamálum á Vestfjörðum má
finna í breytingartillögum til
fjárlaga 2008. Auk þessara
breytingartillagna voru allmörg verkefni í tengslum við
Vestfjarðaskýrsluna, þegar
komin inn í upphaflegu tillöguna að fjárlögum 2008 frá
fjármálaráðuneytinu. Sem dæmi

má nefna að lagt er til að
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
fái, til viðbótar við 3,7 milljóna króna hækkun á framlögum, tímabundið 5 milljón
króna framlag í tvö ár vegna
suðurfjarða.
Í frumvarpi til fjáraukalaga
fyrir árið 2007 er jafnframt gert
ráð fyrir 5 milljón króna framlagi. Tillagan er hluti af mót-

vægisaðgerðum sem ríkisstjórnin ákvað að grípa til í
því skyni að draga úr neikvæðum áhrifum af tímabundnum
samdrætti í þorskveiðum. Þá
er lagt til að Kómedíuleikhúsið fái 1,5 milljón, Melrakkasetur Íslands í Súðavík
3 milljónir, ferða- og menningarmálaklasinn Hús og fólk
í Önundarfirði 2 milljónir, Ós-

vör í Bolungarvík 6 milljónir
og Árneshreppur 3 milljónir
til atvinnusköpunar.
Einnig er lagt til að skíðasvæðið í Tungudal fái tímabundið 10 milljóna framlag
til uppbyggingar skíðasvæðisins, með hliðsjón af samning-

um sem gerðir verða um heildarfjármögnun verkefnisins. Á
fréttavefnum strandir.is má
finna yfirlit yfir framlög á
Vestfjörðum og Ströndum. Í
fréttinni segir: „Ítreka þarf að
þetta eru breytingartillögur og
sundurliðun á safnliðum, en

fjöldi stofnanna er auðvitað á
föstum fjárlögum. Athuga
þarf að eitthvað gæti vantað í
þennan lista strandir.is vegna
ókunnugleika og svo hafa ekki
allir krókar og kimar tillaganna verið skoðaðir.“
– sigridur@bb.is

Lagt er til að Sjóminjasafnið í Ósvör í Bolungarvík fái 6 milljónir á fjárlögum 2008.

Opinberum störfum
fækkar á Vestfjörðum
Störfum á vegum ríkisins
fækkaði á Vestfjörðum um
meira en helming á árabilinu
1990 -1997, mest þó á milli
áranna 1996 og 1997 úr 401 í
208, en árið 1996 varð flutningur grunnskólanna til sveitarfélaga. Á 15 ára tímabili,
frá árinu 1990 til 2005, voru
störfin fæst árið 1999 eða 202.

Flest voru þau 440 talsins árin
1990 og 1992 en árið 2005
voru þau komin í 241.
Milli áranna 2004 og 2005
fjölgaði ársverkum á vegum
ríkisins á Vestfjörðum um
13.8 prósent Tölur fyrir árið
2006 liggja ekki fyrir. Þetta
kemur fram í svari iðnaðarráðherra við fyrirspurn Björns

Vals Gíslasonar og Þuríðar Backman um störf á vegum ríkisins.
Tekið er fram í svarinu að
upplýsingar um fjölda starfa
á vegum ríkisins liggi ekki
fyrir og því sé í svari við fyrirspurninni stuðst við fjölda ársverka. Með ársverkum sé átt við
magn dagvinnu á ári og eru
þær unnar úr launakerfi ríkisins.
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Glitnir gerist aðalstyrktaraðili KFÍ

KFÍ sigraði með 20 stiga mun
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar sigraði Reyni Sandgerði með yfirgnæfandi mun í íþróttahúsinu á Torfnesi á föstudag. Lokastaðan 108-88. „Það voru einungis sex Reynismenn sem
mættu til leiks á Ísafirði í gærkvöldi er liðið mætti heimamönnum í KFÍ. Þeir sýndu þó
góða baráttu og voru tvímælalaust betra liðið í fyrri hálfleik og þá sérstaklega Ólafur Ingvason sem sólaði sig oft í gegnum vörn Ísfirðinga eins og ekkert væri auðveldara“, segir á vef
KFÍ. Aðra sögu var þó að segja í seinni helming leiksins því KFÍ-menn mættu tvíelfdir til
leiks í þriðja leikhluta og náðu fljótlega tveggja stafa forustu og héldu henni alveg til leiksloka.

Glitnir hf., hefur gerst aðalstyrktaraðili Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar næstu þrjú árin. Skrifað var undir nýjan samstarfssamning í íþróttahúsinu á Torfnesi á föstudag fyrir leik KFÍ og Reynis Sandgerði. Í
samningnum er innifalið að Glitnir verður auglýstur á búningum allra
flokka félagsins. Nýju búningar voru einmitt sýndir fyrir leikinn en í
sumar gerði KFÍ samning við stóran íþrótta- og fatnaðarframleiðanda
í Serbíu að nafni Garman um kaup á 150 búningasettum.

Skrímsli og sjóræningjar fengu hæstu
styrkina frá Menningarráði Vestfjarða
Menningarráð Vestfjarða
ráðstafaði á föstudag 20 milljónum króna til 52 verkefna
tengdum menningarmálum á
Vestfjörðum. Hæstu styrkina
hlutu Skrímslasetrið á Bíldudal og Sjóræningjar ehf. á
Patreksfirði að upphæð 1,5
milljón hvert um sig. Afhendingin fór fram við hátíðlega
athöfn í Náttúrugripasafninu
í Bolungarvík að viðstöddu
fjölmenni. Formaður Menningarráðs Vestfjarða, Gunnar
Hallsson flutti erindi ásamt
fulltrúa frá menntamálaráðu-

neytinu. Athöfninni var stýrt
af Önnu G. Edvardsdóttur,
formanni Fjórðungssambands
Vestfjarða.
Félag áhugamanna um
Skrímslasetur og Sjóræningjar ehf. fengu 1,5 milljón hver,
Kómedíuleikhúsið fékk 1,3
milljónir, Arnkatla 2008 eina
milljón, Menningarmiðstöðin
Edinborg á Ísafirði 750 þúsund ásamt Strandagaldri. Tónlistarhátíðin Við Djúpið, Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður, Vinahús Jóns úr Vör og
Þúfa, minjagripir og handverk

hlutu öll 700 þúsund krónur
hver.
Litli Leikklúbburinn fékk
600 þúsund og hálfa milljón
fengu Melrakkasetur Íslands,
Tónskóli, Grunnskóli og Leikfélag Hólmavíkur saman fyrir
verkefnið Tónleikur, Listasafn Samúels í Selárdal, Sauðfjársetur á Ströndum, Fornbílasafn í Bolungarvík, Gömul skip – Hrólfur Vagnsson,
útgáfa á Afmælisdagabók
Guðmundar Inga Kristjánssonar, LISSA-Listvinahópur
Soffíu Vagnsdóttur og Tón-

Leikskólabörnum á Vestfjörðum hefur
fækkað um 27% frá því árið 1998.

Leikskólabörnum fækkar

Leikskólabörnum á Vestfjörðum hefur fækkað um
27% frá árinu 1998 og er
það mesta fækkunin á landsvísu. Samkvæmt skýrslu
sem Samband íslenskra
sveitarfélaga hefur gefið út
voru 518 börn í leikskólum
reknum af sveitarfélögum
árið 1998 en átta árum síðar
voru þau orðin 380. Hlutfall
barna á leikskólaaldri af
íbúafjölda í fjórðunginum
var 6% árið 1998 en 5,1% á
síðasta ári. Fyrir níu árum
var hlutfall leikskólabarna
af árgöngum 1-5 ára það
hæsta á landinu eða 76% en
árið 2006 var það komið
niður í það lægsta á landinu
eða 73%. Á síðasta ári voru
13 leikskólar starfandi á
Vestfjörðum og hefur þeim

ekki fækkað að ráði síðasta
áratug.
Þá hefur leikskólakennurum fjölgað mikið á tímabilinu eða um 60%. Árið
1998 störfuðu 108 við uppeldis- og menntunarstörf í
leikskóla á Vestfjörðum. Af
þeim voru 20 leikskólakennarar, einn með aðra
uppeldismenntun og 87
ófaglærðir. Í fyrra voru
leikskólakennararnir orðnir
32 talsins, fimm með aðra
uppeldismenntun og 59
ófaglærðir, sem þýðir að
það fækkaði í þessum starfsmannahópi um 11% en í
öllum öðrum landshlutum
fjölgaði í stéttinni á tímabilinu. Tekið skal fram að
miðað er við fjölda starfsfólks en ekki stöðugildi.

listarfélag Ísafjarðar.
Kvikmyndahátíðin Skjaldborg hreppti 450 þúsund,
Minjasjóður Önundarfjarðar
fékk 400 þúsund ásamt Náttúrugripasafni Bolungarvíkur
og Náttúrustofu Vestfjarða
sem hlutu sameiginlegan styrk
og Íris Kramer fékk einnig
400 þúsund fyrir verkefnið
Litróf. Arnarsetur Íslands fékk
350 þúsund og 300 þúsund
krónur hlutu Þjóðbúningafélag Vestfjarða, Frönsku sjómennirnir við Ísland verkefni
Maríu Óskarsdóttur, Snjáfjalla-

setur, Listasumar í Súðavík,
Ljósmyndabók Sigurgeirs Halldórssonar og Ljósmyndasýningar Jennýjar Jensdóttur.
Hótel Djúpavík hreppti 250
þúsund, félagið Hús og Fólk
á Flateyri fékk 240 þúsund,
Leikfélag Hólmavíkur 200
þúsund, Rebekka Eiríksdóttir
og Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir
200 þúsund og Leikfélagið
Baldur á Bíldudal fékk150
þúsund. Hundrað þúsund
krónur hlutu Óshlíð: Hryllingsheimildarmynd, Rætur,
Hafstraumar 2007 og Ferða-

málasamtök Vestfjarða. Tónlistarskóli Ísafjarðar og Sunnukórinn fengu 50 þúsund hver.
Starfsemi Menningarráðs
Vestfjarða byggir á samningi
ríkis og sveitarfélaga um eflingu menningarstarfs á Vestfjörðum. Þetta er í fyrsta skipti
sem styrkjum er úthlutað, en
við úthlutun var tekið mið af
sérstökum úthlutunarreglum.
Alls bárust 104 umsóknir um
stuðning, samtals að upphæð
rúmar 72,5 milljónir kr. en
ráðið hefur yfir 20 milljónum
að ráða.
– sigridur@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Afgangur af rekstri bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar
Í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2008 er gert
ráð fyrir 174 milljóna króna
rekstrarafgangi. Halldór Halldórsson bæjarstjóri mælti fyrir
frumvarpi til fjárhagsáætlunar
á fundi bæjarstjórnar fyrir
helgi. Þegar tekið er tillit til
afskrifta og annarra liða sem
ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
er tap á rekstrinum rúmar 160
millj. kr.
Heildarrekstrartekjur, skatttekjur og aðrar tekjur eru áætlaðar 2.545 millj. króna. Heildar rekstrarútgjöld eru samkvæmt frumvarpinu 2.709
millj. kr. Þar af eru reiknaðar
afskriftir, áfallnar verðbætur
langtímalána og áfallnar líf-

eyrisskuldbindingar 352 millj.
kr. Afborganir lána er áætlaðar
226 millj. kr. og eigin fjármögnun og nýjar lántökur 419
millj. kr.
Alls er gert ráð fyrir 457
millj.kr. í fjárfestingar. Helstu
verkefnin eru lok framkvæmda
við nýbyggingu Grunnskólans á Ísafirði, viðhaldsverkefni í gatnagerð Í hafnarframkvæmdum verður farið í
Mávagarð vegna olíubirgðastöðvar og aðrar framkvæmdir
á Þingeyri, Flateyri og Suðureyri s.s. dýpkanir, flotbryggjur
og endurnýjun stálþils á Suðureyri.Gert er ráð fyrir fjármagni til hönnunar á nýrri
sundlaug og íþróttamiðstöð á

Torfnesi.
Almennt hækka gjaldskrár
um áætlaða verðbólgu næsta
árs með eftirfarandi undantekningum: Gert er ráð fyrir því að
almenningssamgöngur innan
Ísafjarðarbæjar verði gjaldfrjálsar fyrir alla farþega frá
og með 1. janúar 2008. Áfram
verður gjaldfrjálst í sund fyrir
börn upp að 16 ára aldri.
Taxtar dagvistunargjalda
fyrir leikskóla hafa ekki hækkað frá gjaldskrá í febrúar 2005
sem er um 20% raunlækkun
leikskólagjalda. Því til viðbótar er gert ráð fyrir því í
frumvarpinu að leikskólagjöld
og matarkostnaður á leikskólum lækki um 10% frá og með

1. janúar 2008. Fyrsta skrefið
í gjaldfrjálsum leikskóla fyrir
5 ára börn var tekið á árinu
2007 en þá urðu tveir tímar
fyrir hádegi án þátttöku foreldra í rekstrarkostnaði. Í fjárhagsáætlun 2008 bætast tveir
tímar við þannig að frá og
með 1. janúar 2008 eru fjórir
tímar gjaldfrjálsir fyrir fimm
ára börn.
Aflagjald verður lækkað úr
1,4% í 1,3% hjá Höfnum Ísafjarðarbæjar auk þess sem kranagjald verður lækkað um 15%.
Með þessu er komið til móts
við útgerðir vegna skerðingar
á aflaheimildum í þorski. Síðari umræða um fjárhagsáætlun
2008 verður 13. desember nk.
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Stofnfjárútboð Sparisjóðs Bolv. hafið

Skuldir aukast hjá Ísafjarðarbæ
Skuldir á hvern íbúa í Ísafjarðarbæ aukast milli ára og handbært fé frá rekstri
minnkar. Þetta kemur fram í fjárhagsáætlun sem meirihluti sjálfstæðis- og
framsóknarmanna lagði fram í bæjarstjórn fyrir helgi. Í reikningauppgjöri fyrir
árið 2006 voru skuldir á hvern íbúa 787 þúsund krónur en í fjárhagsáætlun
næsta árs 887 þúsund. Íbúar Ísafjarðarbæjar voru 4.098 árið 2006 gert er ráð
fyrir að þeir verði 3.992 árið 2008. Handbært fé frá rekstri minnkar, 2006
var það í hlutfalli við rekstrartekjur 4,39% en í áætlun næsta ár er það 3,12%.

Sparisjóður Bolungarvíkur hefur auglýst útboð á aukningu stofnfjár
að nafnverði 500 milljónir króna. Útboðið hófst 6. desember og
lýkur 14. þessa mánaðar. Heildarverðmæti stofnfjár fyrir hækkunina er rúmlega 233 milljónir og verður eftir hækkunina rúmlega
733 milljónir , ef allt selst. Stofnfjáreigendur eiga forgangsrétt til
áskriftar í samræmi við hlutfallslega eign sína. Umsjónaraðili
útboðsins er Sparisjóður Keflavíkur.

Rocky horror verður
Óvissan er loksins Sólrisuleikrit MÍ

Ritstjórnargrein

illvígur óvinur

Verulega hefur fennt yfir fyrirheit og loforð stjórnvalda
um uppbyggingu og eflingu Ísafjarðarbæjar sem eins þriggja
byggðakjarna á landsbyggðinni. Faguryrðin skorti ekki og
sé eftir leitað munu finnast þó nokkrir samningar þar sem
kveðið er á um að stefnt skuli að hinu og þessu á komandi
mánuðum og misserum. Hætt er við að obbi þessara pappíra
sé tekinn að gulna í skúffum kerfis, sem treystir á að ekki
verði um of leitað eftir með efndir.
Bæjarins besta hefur fyrir löngu síðan áttað sig á því að
,,ráðamenn“ telja sig yfir höfuð, yfir það hafna að elta ólar
við ágengar spurningar blaðsins. Óteljandi dæmi því til
sönnunar liggja fyrir í gegnum árin. Þrátt fyrir þegjandaháttinn af hálfu þeirra, sem ekki er annað vitað en að séu til þess
kjörnir að vinna í þágu almennings, er næsta víst að aðhaldi
og eftirgrennslan af hálfu BB um mál er varða hagsmuni
Vestfirðinga verður ekki hætt. Blaðið telur það einfaldlega
skyldu sína að fylgja slíkum málum eftir, sjá til þess að þau
falli ekki í gleymskunnar dá eins og hver önnur marklítil
kosningaloforð. Gildir einu hver í hlut á.
Sem fyrr dregur dægurmálaumræðan dám af ytri
aðstæðum. Í ljósi fallandi gegni hlutabréfa, stöðugt hækkandi
vaxta og máttlausrar glímu Seðlabankans við verðbólgu,
gífurlegs offramboð íbúða- og verslunar- og iðnaðarhúsnæðis á Reykjavíkursvæðinu (afleiðing glórulausrar samkeppni
Íbúðalánasjóðs og banka og gífurlegs peningaausturs og
hærra lánshlutfalls í steinsteypu), samandregið vegna þenslu
í þjóðfélaginu krefjast nú sömu sérfræðingarnir og sem
með einum eða öðrum hætti bera ábyrgð á ríkjandi ástandi
að ríkið leysa vandann. Og með hvaða hætti? Jú, með því að
draga úr framkvæmdum á landsbyggðinni! Til þessa gamalkunna ráðs hefur verið gripið lengur en telja tekur, enda
ekki nýtt í sögunni að þeir þola betur vandarhöggin sem
þeim eru vanir.
Því er ekki að neita að víða finnst mörgum að sé hljótt um
svokallaðar mótvægisaðgerðir sem stjórnvöld hétu til að
mæta þeirri verðmæta- og atvinnuskerðingu sem samdráttur
í þorskveiðum veldur víða um land. Og satt best að segja
hefur sá uggur gert vart við sig hjá býsna mörgum, undir
þeirri umræðu sem nú á sér stað um efnahagsástandið, að
eina ferðina enn verði gripið til þess óyndisúrræðis að beita
niðurskurðarhífnum á þeim stöðum sem síst mega við því.
BB ætlar þó rétt að vona að svo verði ekki.
Á því skal þó ekki legið að biðin eftir því að hætt verði að
spá og spekúlera og henda hagsmunamálum landsbyggðarinnar frá einni nefndinni til annarrar er orðin ærið þreytandi
og fyrir löngu kominn tími til að láta hendur standa fram úr
ermum.
Óvissan er illvígur óvinur.
s.h.

Á þessum degi fyrir 52 árum

Nýtt kaupfélagshús tekið í notkun á Flateyri
Í dag opnaði Kaupfélag Önfirðinga verslun í nýjum húsakynnum. Verslunarhúsið er tvílyft.
Á neðri hæð er rúmgott verslunarrúm, en á efri hæð eru
skrifstofur og fundarsalur. Aðalbyggingin er að grunnfleti
196 fermetrar en að aftan við hana er geymsluhúsnæði 80 fermetrar.
Húsið er teiknað af Skúla Nordal verkfræðingi, um trésmíði
sá Jón Guðbjartsson, málningu og múrhúðun önnuðumst
Friðrik Bjarnason, málarameistari og Jón Þórðarson múrari.
Verslunarhús það sem Kaupfélag Önfirðinga var áður í var
orðið mjög hrörlegt, enda um 100 ára gamalt. Kaupfélagsstjóri
á Flateyri er Trausti Friðbertsson.

Undirbúningur fyrir Sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði er hafinn en í síðustu
viku voru haldnar áheyrnarprufur fyrir söngleikinn Rocky
Horror, eftir Richard O’Brien
í þýðingu Veturliða Guðnasonar, sem verður settur upp
að þessu sinni. Til stóð að
setja það ágæta stykki upp
fyrir ári en þá hafði láðst að fá
sýningarréttinn að leikritinu
og varð ekkert úr því. Sýning-

arrétturinn hefur nú verið
tryggður og menntskælingum
ekkert að vanbúnaði. Frumsýnt verður í Sólrisuviku í
mars og að sjálfsögðu verður
sýnt í Edinborgarhúsinu, þar
sem aðstaða til leiksýninga er
hin besta. Áætlað er að sýningar gangi alveg fram í páskaviku, svo sem flestir fái notið
leiklistarinnar.
Leikritið Rocky Horror var
sett upp af leikfélagi Íslands í

Loftkastalanum árið 1995 og
fór Ísfirðingurinn Helgi Björns
með hlutverk klæðskiptingsins Frank’n’Furter í þeirri
uppfærslu. Rocky Horror hélt
upp á 20 ára afmæli sitt það ár
og kom höfundurinn Richard
O’Brien hingað til lands til að
sjá uppfærslun, þess má til
gamans geta að Richard leikur
hlutverk Riff Raff í kvikmyndinni Rocky Horror Picture Show en hún er enn í fullu

gildi og hefur stóran aðdáandaskara á bak við sig um
heim allan.
Nokkrir menntaskólar hafa
föndrað við að setja sýninguna
upp og er þar langþekktust
uppfærsla Menntaskólans við
Hamrahlíð frá árinu 1991 þar
sem Páll Óskar Hjálmtýsson
spreytti sig á hlutverki Franks
með miklum glæsibrag. Viðamikið verk framundan hjá MÍ.
– sigridur@bb.is

Hafa enn ekki fengið gullmerki HSV
Handknattleikskonur úr
Súgandafirði sem urðu Vestfjarðameistarar í 1. flokki árið
1946 og hlutu gullmerki HSV
á 100 ára afmæli íþróttafélagsins Stefnis í fyrra haust,
hafa hvorki séð tangur né tetur
af téðum gullmerkjum, þó
rúmt ár sé liðið síðan þær voru
heiðraðar. Blaðinu barst athugasemd frá aðstandanda
einnar kvennanna sem sagði
að sér þætti þetta leiðinlegt

mál og vildi vita hverju sætti,
og þrátt fyrir að hafa talað við
æðstu menn HSV hefði hún
engin svör fengið. Þessar
konur væru orðnar fullorðnar
og þetta væri lítilsvirðing við
afrek þeirra. Auk kvennaliðsins hlutu félagarnir í handknattleiksliði karla gullmerki,
en þeir urðu Vestfjarðameistarar í 1. flokki í fyrsta sinn
1946 og sex sinnum alls.
Í maí var ársþing HSV hald-

ið og þá vakti athygli að misbrestur var á því að láta viðtakendur gull- og silfurmerkja
vita af útnefningunni og voru
því ekki allir þeirra sem hlutu
silfurmerki á staðnum til að
veita þeim viðtöku. Einn
þeirra sem fékk silfurmerki
þá var ekki boðaður til þingsins og hafði áður fengið úthlutað silfurmerki sambandsins, og hefði því með réttu átt
að fá gullmerki í stað tveggja

silfurmerkja. Þá var sú skýring
gefin að aðildarfélög HSV
hafi tilnefnt fólk úr sínum
félögum og stjórnin hafi síðan
samþykkt tilnefningarnar. Það
hafi því verið í verkahring aðildarfélaganna að koma boðum til sinna manna um að
veita verðlaununum viðtöku.
Engin boð bárust heldur til
fjölmiðla um tilurð þingsins
og því höfðu þeir ekki tækifæri til að vera á staðnum.

Nýársfagnaðurinn endurvakinn
Matreiðslumeistararnir á
veitingastaðnum Við Pollinn
á Hótel Ísafirði hafa ákveðið
að endurvekja nýársfögnuðinn sem var fastur liður um
árabil á hótelinu. Engin nýársveisla var haldin í fyrra en
þann 5. janúar ætla þeir Eiríkur
Gísli Johansson og Halldór
Karl Valsson að láta ljós sitt
skína svo um munar og spara
ekkert til, hvorki í aðföngum
né vinnubrögðum. Matseðill
kvöldsins verður sjö rétta með
framandi hráefni í mörgum
réttanna. Veislustjóri verður
að þessu sinni Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar en hann er annar í
veislustjóraseríu þeirra kokkana þar sem lögð er áhersla á
bæjarstjóra á norðanverðum
Vestfjörðum en Grímur Atlason bæjarstjóri í Bolungarvík
var veislustjóri á villibráðarhlaðborði í haust. Halldór og
Eiríkur segja verðinu stillt í
hóf því ætlunin sé að fá sem

Veitingastaðurinn Við Pollinn er á Hótel Ísafirði.
gert konfekt er nýjung á boð- Hurðaskelli í heimsókn. Þeir
flesta gesti.
Smurbrauðsvertíðin á Ísa- stólum. Undirbúningur fyrir eru starfsmönnum veitingafirði nálgast hámark sitt og fjölskyldujólahlaðborð 16. staðarins að illu kunnir eftir
fara þeir ekki varhluta af því, desember er kominn í gang, ýmsa skráveifu sem jólasveinen þeir standa sveittir við að en hann felst aðallega í því að arnir hafa gert þeim í gegnum
smyrja og selja frá hádegi fram fela pönnur og taka hurðir af tíðina.
– sigridur@bb.is
á kvöld, auk þess sem hand- lömum, því von er á Stúfi og
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Miklar fjárfestingar ráðgerðar í hafnarmálum
Meðal fjárfestinga sem gert er ráð fyrir í fjárhagaáætlun Ísafjarðarbæjar á næsta ári eru gríðarmiklar
framkvæmdir á höfnum sveitarfélagsins. Meðal helstu verkefna eru nýbygging olíubryggju á Ísafirði,
endurbygging stálþils á Suðureyri, uppsetning flotbryggju fyrir smábáta á Flateyri og dýpkun á
Mávagarðssvæði Ísafjarðarhafnar. Framlag ríkissjóðs vegna þessara verkefna er mikið, það greiðir
60% af kostnaðinum og í einhverjum tilfellum 75%. Hlutur Ísafjarðarbæjar í framkvæmdum á
höfnum sveitarfélagsins er samkvæmt fjárhagsáætlun 67 millj. kr. Gert er ráð fyrir að rekstrartekjur hafnarinnar lækki um 9 millj.kr. m.a. vegna þess að aflagjald verður lækkað.

Jólamarkaður
Soffíu frænku
Afkomendur hjónanna
Daníels Jónssonar skósmiðs
og Ólínu Jónsdóttur halda
jólamarkað að Smiðjugötu
12 á Ísafirði, þar sem þau
hjónin bjuggu og unnu. Á
boðstólum verður ýmis
jólalegur varningur, bæði
skraut og gagnlegri munir
en einnig hlutlausari vörur,
tilvaldar til jólagjafa. Jólamarkaðurinn var haldinn í
fyrra með sama sniði og
hefur verið ákveðið að
hagnaður þess markaðar
auk 10% af sölu markaðarins í ár renni til Krabbameinsfélagsins Sigurvonar.

Markaðurinn opnaði í síðustu viku verður opinn um
helgar fram að jólum.
Í Smiðjugötu 12 bjó
Daníel Jónsson, skósmiður
um aldamót 19. og 20. aldar. Þegar hann var 19 ára
lenti hann í stórhríð milli
jóla og nýárs sem varð til
þess að hann kól á fótunum
með þeim afleiðingum að
taka varð af honum fæturna
við ökkla. Hann lærir til
skósmiðs þrátt fyrir það því
hann vildi að allir hefðu
góða skó. Í Smiðjugötu 12
bjuggu þegar mest var 13
manns, á 29,7 fermetrum.

Jólakort Styrktarsjóðsins komin
Styrktarsjóður Tónlistarskóla Ísafjarðar gefur að
venju út jólakort með ísfirsku myndefni. Oft hafa
Ísafjarðarmyndir frá fyrri
tíð prýtt kortin og sú er
raunin einnig að þessu
sinni. Á kortinu ríkir sannkölluð vetrarstemmning í
Hafnarstrætinu á þeim tíma
er hið glæsilega hús Fell,
stóð enn við götuna. Ljósmyndarinn Haraldur Ólafsson tók myndina eins og
margar Ísafjarðarmyndir
frá fyrri tímum, en myndin
er í eigu Ljósmyndasafns Ísafjarðar.

Margir heimamenn og
ekki síður brottfluttir Ísfirðingar safna jólakortum
styrktarsjóðsins, en sjóðurinn hefur gefið út jólakort
allt frá árinu 1983 og er það
ein aðaltekjulind hans.
Sjóðurinn hefur veitt
miklu fé til ýmissa stærri
verkefna skólans, m.a. til
byggingarframkvæmda,
flygilkaupa og nú síðast gaf
sjóðurinn verðmætan tækjabúnað, m.a. upptökutæki.
Jólakortið er til sölu á
skrifstofu skólans, í Bókhlöðunni og víðar
– thelma@bb.is

Grunnskólinn á Ísafirði er stærsti grunnskólinn á Vestfjörðum.

Fleiri piltar en stúlkur fara í framhaldsnám

Grunnskólabörnum á Vestfjörðum hefur fækkað um
8,2% frá árinu 2003. Í skýrslu
Sambands íslenskra sveitarfélaga um þróun í skólamálum
kemur fram að nemendur í
grunnskólum fjórðungsins
hafi verið 1.249 talsins árið
2003 en 1.147 á síðasta ári.
Árið 1998 var fjöldi grunnskóla í fjórðunginum 16 en í
fyrra voru 13 skólar á grunn-

skólastigi starfandi hér vestra.
Skólasókn 16 ára ungmenna í framhaldsskóla var
91% í fyrra og hefur það alltaf
verið yfir 90% frá árinu 2003.
Athygli vekur að þegar skólasókn ungmenna er skoðuð
eftir kyni er almenna reglan
sú að hlutfallsleg skólasókn
16 ára stúlkna er aðeins hærri
en pilta. En hins vegar snýst
blaðið við á Vestfjörðum á

árunum 2005 og 2006 en fyrir
tveimur árum fór 96% pilta í
framhaldsnám á móti 93%
stúlkna en í fyrra voru það
92% drengja og 90% stelpna.
Á árunum 2003-2006 fjölgaði grunnskólakennurum um
26%. Árið 2003 voru þeir 92
á móti 58 kennurum án kennsluréttinda en í fyrra voru 116
kennarar á móti 35 án kennsluréttinda. Hlutfall grunn-

skólakennara hefur hækkað
alls staðar á landinu nema á
höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur á tímabilinu þar sem
það lækkaði lítillega, og mest
á Vestfjörðum en þar fjölgaði
grunnskólakennurum um 16
hlutfallsstig sem hlutfalli af
heildarfjölda starfsfólks við
kennslu í grunnskóla árið
2006 miðað við árið 2000.
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Velferð og menntun
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.

Margt er athyglisvert í veröldinni. Stjórnmál eru nauðsynleg en umdeild.
Nálgun þeirra sem um taumana halda er misjöfn. Þannig verða til fylkingar.
Einn athyglisverðasti viðburður stjórnmálanna er samstarf Samfylkingar
og Sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn. Sú ánægjulega staðreynd blasir við að
velferð er á dagskránni. Tekið er á málum aldraðra og öryrkja. Þeim gefst
kostur á að vinna með mun minni skerðingu bóta en fyrr. Sú tilhögun mun
verða að veruleika á næsta ári. Ólíkt er það ummælum formanns Velferðarráðs Reykjavíkur um heimilislausa.
Mál heimilislausra eru ekki auðleyst eins og bæði Ronald Reagan og
Björk Vilhelmsdóttir hafa bent á. Fólk á val. Á að taka af því frelsið til að
velja? Er bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að taka frelsi af öldruðum með því að
bjóða ekki lengur leiguíbúðir á Hlíf? Fyrir 25 árum þótti eftirtektarvert að
bjóða þann kost, sem nú á að nema af. Væg leiga fyrir íbúð á efri árum í sambýli sem býður ýmsa kosti, eftirlit, húsvörslu og tómstundir, var eftirsóknarverð. Hefur það breyst?
Engum dylst að vandi íbúa Ísafjarðarbæjar er mikill. Rekstur sveitarfélagsins er þungur. Eftirlitsnefndin með fjármálum sveitarfélaga hefur fingurinn
á púlsi fjármála bæjarins. Staðan er sérkennileg. Bæjarstjórinn er einnig
formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Kröfur til hans eru ólíkar.

Annars vegar er vettvangur heildarinnar og hins vegar ábyrgð á rekstri eins
sveitarfélags. Þá verða viðbrögð önnur en æskilegt kynni að teljast. Bæjarstjórn er vissulega vandi á höndum og úrræði ef til vill ekki mörg.
Langur tími leið frá því að Reagan setti fram kenningu um frelsi heimilislausra um val á lífstíl þar til Björk Vilhelmsdóttir komst að sömu niðurstöðu. Hvernig niðurstaðan um sölu íbúðanna á Hlíf er fengin er ekki vitað.
Nema að ekki sé unnt að selja aðrar eignir til að útvega laust fé.
Meðan velferðin á undir högg að sækja á Vestfjörðum er huggun harmi
gegn að nú hafa skólar náð betri árangri. Ungu fólki hefur fækkað verulega
á Vestfjörðum en árangur þeirra í námi batnað. Það er fagnaðarefni.Skýringin
hlýtur að vera fólgin í því að grunnskólar séu nú að ná betri niðurstöðu en
fyrr. Getur verið að minnkað umfang atvinnu hafi haft áhrif? Alþjóðlegur
samanburður sýnir góðan árangur, batnandi meðan þéttbýlli hlutar Íslands
hopa.
Getur verið að aðrar áherslur ríki á vettvangi sveitarstjórna en ríkisins
um hvernig standa skuli að því að auka velferð? Reykjavík og Ísafjarðarbær
hafa sýnt afstöðu sína á þeim sviðum sem hér hafa verið nefnd, heimilislausra
og aldraðra. Er svigrúmið minna? Gleði vekur að æskan skuli sækja á.
Muna verður eftir öldruðum og þeim sem minna mega sín.
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Auka á hlutafé í Sumarbyggð

Óskað eftir aðstoð bæjarins á afmælisári
Tónlistarfélag Ísafjarðar hefur óskað eftir því að Ísafjarðarbær aðstoði við hátíðarhöld
félagsins á næsta ári en þá fagnar félagið 60 ára afmæli. Tónlistarskóli Ísafjarðar er
einnig sextugur á næsta ári. Af því tilefni hyggst félagið efna til veglegrar dagskrár og
er undirbúningur þegar hafinn. Dagskráin hefst strax á næsta ári og má þar nefna
komu Sinfóníuhljómsveitar Íslands til Ísafjarðar í janúar, þar sem hún mun halda
þrenna tónleika. Heimsókn Sinfóníunnar markar upphaf afmælisársins. Tónlistarfélagið
óskar eftir aðstoð Ísafjarðarbæjar í formi framkvæmdarstjórnar afmælisdagskrárinnar.

Núverandi hluthöfum í Sumarbyggð hf. hefur verið boðið að nýta forkaupsrétt á
hlutafé í félaginu. Forkaupsrétturinn er í hlutfalli við eign hluthafa. Aukning hlutafjár
nemur að nafnvirði kr. 15. millj. og verður selt á genginu 1,76. Bókanir hafa
gengið vonum framar fyrir næsta ár hjá Sumarbyggð hf í Súðavík. Sjóstangveiðimenn á vegum félagsins verða í Súðavík, á Tálknafirði og á Bíldudal sumarið 2008.
Síðustu sjóstangveiðimenn á vegum félagsins verða á ferðinni í desember á Tálknafirði Sumarbyggð hf. var stofnað árið 1998 og er með 11 íbúðir til útleigu.

Mest af þorski á Vestfjarðamiðum
Mest fékkst af þorski á
Vestfjarðamiðum og djúpt út
af Norður- og Austurlandi, líkt
og undanfarin tvö ár, í stofnmælingu botnfiska á Íslandsmiðum sem fram fór dagana
1. október til 8. nóvember.
Árgangurinn frá 2004, nú
þriggja ára, mælist sem fyrr
mjög lélegur líkt og í stofnmælingunni í mars. Mæli-

skekkjan var metin lítil vegna
jafnrar útbreiðslu þorsksins.
Meðalþyngd 6-8 ára fisks
mælist nú 10-15% lægri en í
stofnmælingunni 2006 en
meðalþyngd annarra aldurshópa er svipuð. Meðalþyngd
eftir aldri er nú um 30% lægri
en hún var árið 1996. Á sama
tíma hefur meðallengd eftir
aldri minnkað.

Magn loðnu í þorskmögum
minnkaði talsvert frá árinu
2006. Fæðuathuganir sýna
einnig að heildarfæðumagn í
þorskmögum minnkaði talsvert frá 2006 og er nú það
lægsta síðan mælingar hófust.
Ástæðan er sú að nær ekkert
er af kolmunna í mögum árið
2007 en árin 2002-2005 var
kolmunni mjög mikilvæg

fæða þorsks á haustin. Mest
var af loðnu í þorskmögum
djúpt út af Vestfjörðum.
Heildarvísitala þorsks, miðuð við eins árs og eldri, lækkaði um 20% frá haustmælingunni árið 2006, og hefur lækkað um 34% frá árinu 2004. Í
vor áætlaði Hafrannsóknastofnunin að viðmiðunarstofninn í byrjun árs 2008 yrði um
Mest fékkst af þorski á Vestfjarðamiðum og djúpt
út af Norður- og Austurlandi í stofnmælingu
botnfiska á Íslandsmiðum.
12% minni en árið áður. Þó haustlagi fór nú fram í tólfta
svo að stofnmæling að hausti sinn dagana. Rannsóknanái ekki vel til þorsks á grunn- svæðið miðast við landgrunn
slóð, gefur þessi niðurstaða Íslands allt niður á 1500 m
svipaða mynd af þróun stofns- dýpi og er skipt í grunn- og
ins hin síðari ár og stofnmæl- djúpslóð. Til rannsóknanna
ingin í mars. Lækkun vísitöl- voru notuð rannsóknaskip
unnar má rekja til þess að ár- Hafrannsóknastofnunarinnar,
gangarnir frá 2001, sem hafa Árni Friðriksson og Bjarni
mælst lélegir eða mjög lélegir, Sæmundsson. Alls var togað
eru að koma í ríkara mæli inn á 381 stöð allt í kringum landið.
í stofnmælinguna.
– thelma@bb.is
Stofnmæling botnfiska að

Súðavík. Ljósm. Mats Wibe Lund.

Taka 20 milljóna króna
lán vegna framkvæmda
Súðavíkurhreppur áætlar að
framkvæma fyrir rúmar 29,5
milljónir króna á næsta ári og
hreppurinn ákveðið að taka
20 milljóna króna lán vegna
þess. Í fjárhagsáætlun ársins
2008 er gert ráð fyrir 9 milljóna króna rekstrarafgangi.
Heildartekjur Súðavíkurhrepps
eru áætlaðar kr. 136.990.000
og útgjöld eru áætluð kr.
127.876.000. Rekstrarniður-

staða samstæðureiknings Súðavíkurhrepps er áætluð jákvæð
um kr. 9.178.000. Helstu
framkvæmdir verða vegna
sjóvarna á Langeyri og í Vigur
og verður það jafnframt ein
stærsta framkvæmd sveitarfélagsins á næsta ári ásamt
gerð sorpmóttökustaðar, en
lagt er til að gámasvæði fyrir
sorp verði fundinn nýr staður
á Réttarholti.

Tjaldsvæðið í Súðavík verður klárað, en þar á eftir að
malbika malarveg sem hefur
angrað tjaldfólk með ryki sem
af honum blés. Áætlað er að
fara í viðhald á klæðningu
skólahúsnæðisins og heldur
leitin að heitu vatni í Álftafirði
áfram, en sú framkvæmd
verður í biðstöðu meðan ekkert kemur á móti úr sjóðum
almannafjár. Þá er á döfinni

að söguritun Súðavíkur verði
að veruleika en það hefur staðið til síðustu tvö ár. Að lokum
verður farið í ýmis smáverkefni eins og göngustíg milli
félagsheimilis og tjaldsvæðis.
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
samþykkti að taka lán hjá
Lánasjóði sveitarfélaga að
fjárhæð kr. 20.000.000 til eins
árs, með tryggingu í tekjum
sveitarfélagsins.

Þingeyrarvefurinn hættir
Þingeyrarvefurinn hættir
starfsemi í desember. Vefurinn (thingeyri.is) hefur verið
starfræktur í tæp fimm ár og
rekinn af áhugamönnum um
mannlíf á Þingeyri og Dýrafirði. Í tilkynningu frá forsvarsmönnum vefsins segir:
„Okkur þykir leitt að tilkynna
að allt bendir til þess að Þingeyrarvefurinn hætti starfsemi

í desember. Við sem höfum
starfað við vefinn allt frá
stofnun hans, fyrir tæpum 5
árum, drögum okkur í hlé. Við
höfum reynt að fá félagasamtök til að taka við rekstri vefsins án árangurs. Ef það hefði
gengið eftir hefði viðkomandi
félag tekið við rekstri hans og
séð um að uppfæra vefinn,
setja inn fréttir og aðra við-

burði.
Við höfum alla tíð rekið
Þingeyrarvefinn á okkar kostnað og með lítilsháttar styrkjum
frá fyrirtækjum og félagasamtökum. Á þessum árum sem
vefurinn hefur starfað hefur
hann fengið rúmlega 310 þúsund heimsóknir og á dag eru
heimsóknirnar um 300 talsins.
Það er von okkar að einhverjir

sjái sér fært að halda áfram.
Að lokum viljum við þakka
öllum þeim sem hafa lagt okkur lið við að halda Þingeyrarvefnum lifandi og einnig öllum lesendum Þingeyrarvefsins fyrir góðar viðtökur.“
Undir þetta rita Hallgrímur
Sveinsson, Steinar R. Jónasson og Sigmar Örn Sigþórsson.
– smari@bb.is

Stofnfjárútboð
Sparisjóðs Bolungarvíkur
Sparisjóður Bolungarvíkur býður nú út
nýtt stofnfé að nafnverði kr. 500.000.000.
Farið er með útboðið skv. reglum um almennt útboð verðbréfa, en stofnfjáreigendur sem skráðir eru við upphaf útboðsins
eiga forgangsrétt til áskriftar í samræmi
við hlutfallslega eign sína, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og samþykktir
sjóðsins.
Útboðstímabilið er 6. desember til 14.
desember 2007 og fellur áskrift í eindaga
27. desember 2007. Verð hverrar krónu
nafnverðs í útboðinu er kr. 1,0394 og er
heildarverðmæti útboðsins því 519.700.000
krónur. Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina er kr. 233.196.664 og verður eftir
hækkunina kr. 733.196.664, að því gefnu
að allt seljist.
Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóðurinn í Keflavík og má nálgast lýsingu og
önnur gögn sem tengjast útboðinu á heimasíðu Sparisjóðs Bolungarvíkur, www.
spbol.is og í afgreiðslu hans frá og með 6.
desember 2007.
Sparisjóðsstjórn.
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Vestfirsk jól í útvarpinu

Skötuverkun Lions á fullu
Skötuverkun Lionsklúbbs Ísafjarðar stendur nú sem hæst enda styttist í Þorláksmessu. Reyndar
hafa þeir Lionsmenn grafið upp Þorláksmessu að sumri til að geta nú smakkað á sælgætinu að
sumarlagi. Skatan er seld í fjáröflunarskyni og ágóðinn notaður til að styrkja hin ýmsu mál heima
í héraði. Kári Þór Jóhannsson segir að verkunin hafi staðið yfir síðustu tvo mánuðina. „Við í
Lionsklúbbnum stöndum okkar skötuvakt“, segir Kári. Skatan sem er í verkun er farin að ilma
það vel, segir Kári, að menn eru ekki húsum hæfir eftir verkunina. Hann segir að Sveinn Guðbjartsson sé æðstiprestur þeirra Lionsmanna í skötuverkun og hráefnisöflun fyrir þessi jól eins og áður.

Kómedíuleikarinn Elfar Logi Hannesson og Jóna Símonía Bjarnadóttir, sagnfræðingur, verða með jólaþátt á Rás 1 um hátíðirnar. Þar munu þau fjalla
um jólin fyrir vestan og ýmsa jólasiði. „Við ætlum að lesa jólafrásagnir úr
vestfirskum bókum, flytja vestfirsk jólakvæði og spila gömlu góðu jólalögin,
hugmyndin er að skapa þægilega jólastemmingu heima í stofu“, segir Jóna
Símonía. Dagskrárliðurinn ber nafnið Kerti spil skata og verður á dagskrá á
aðfangadag kl. 11.03 og verður endurspilað laugardaginn 29. desember.

Silfurgata 5 er í eigu bæjarins öfugt við Brunngötu 20.

Bæjarstjórinn sér ekki
að neitt hafi breyst
Ekkert hefur breyst um
niðurrif Silfurgötu 5, eða
Straums, eins g húsið er kallað, að sögn Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Hann ítrekar
að bærinn hafi ekkert með
húseignina að gera sem
stendur við Brunngötu 20.
„Við leituðum leiða til að
fá það keypt, en það gekk
ekki eftir og því höfum við
ekkert með það að gera. Ef
Brunngatan er ekki til sölu
þá er það bara þannig, en
bærinn er tilbúinn að kaupa
húsið á eðlilegu verði“, segir
Halldór. Hann tekur undir
orð Jóhanns Birkis Helgasonar, sviðstjóra umhverfissviðs Ísafjarðarbæjar, og
Gísla Halldórs Halldórssonar bæjarfulltrúa en álit
Húsafriðunarnefndar kom
þeim á óvart. Nefndin lagðist gegn niðurrifi húsanna
og leggur til að Brunngata
20 verði fært.
„Við höfum gert ráð fyrir
að húsið fari, þ.e. Silfurgata
5, og ég sé ekki að nokkuð

hafi breyst. Ég hélt að ekki
væri svo mikið eftir í húsinu
til að vernda.“ Fari svo að
bæjaryfirvöld ákveði að rífa
húsið getur Húsafriðunarnefnd skyndifriðað það og í
framhaldi lagt til við menntamálaráðherra að húsið verði
friðað til frambúðar. Halldór
hefur ekki trú á að nefndin
friði húsið og segir að þó að
Brunngata 20 verði enn á
sínum stað muni samt sem
áður myndast stór lóð við
Silfurgötu 5 sem muni nýtast sem skólalóð.
Byggingarnefnd Grunnskólans hefur veitt sína umsögn um málið og næst verður það tekið fyrir á fundi
umhverfisnefndar og segir
Halldór að í kjölfarið verði
málið tekið upp í bæjarráði
og bæjarstjórn og endanleg
ákvörðun tekin. Halldóri var
ekki kunnugt um að bæði
húsin fengu hæsta varðveislumat í húsakönnun sem
Ísafjarðarkaupstaður lét gera
1992-93.
– smari@bb.is

Frá púkamótinu sem haldið var á gervigrasvellinum á Torfnesi í sumar.

Púkamótið besti grasrótarviðburður eldri leikmanna

Púkamótið á Ísafirði hlaut
viðurkenningu fyrir grasrótarviðburð ársins í knattspyrnu
sem Knattspyrnusamband Íslands og alþjóðasambandið
UEFA veitir árlega. Afhendingin fór fram á fimmtudag í
síðustu viku í höfuðstöðvum
KSÍ. Púkamótið hlaut viðurkenningu sem viðburður fyrir
leikmenn í eldri flokki (Best
Veterans Football Event 2006).
Mótið var haldið í þriðja sinn
í sumar en tilgangur mótsins
er að byggja upp og vekja
athygli á sjóði sem ætlað er að
styrkja ísfirska knattspyrnu.

„Við tókum þá ákvörðun í
upphafi að stuðla að því að
bæta starf æskunnar. Öll okkar
verk eru ætluð til að efla ísfirska knattspyrnu og gamlir
púkar hafa lagt hönd á plóg
við það“, segir Jóhann Torfason, einn að aðstandendum
Púkamótsins. Að sögn Jóhanns verður ísfirsku knattspyrnuhreyfingunni í næstu
viku afhent viðurkenningin
sem mótinu hlotnaðist.
Mótið er ætlað öllum þeim
sem á einhvern hátt hafa
komið að störfum fyrir knattspyrnuíþróttina á Ísafirði en

þurfa þátttakendur þó að vera
í það minnsta á þrítugasta ári.
Púkamótið hefur vakið athygli
á landsvísu koma fótboltakempur víða að til þess að
draga fram takkaskóna við
þetta tilefni. Ágóði mótsins
hefur til að mynda verið nýttur
við að fjármagna námskeið í
knattspyrnuþjálfun í haust auk
þess sem eftir áramót er stefnt
að því að fá fagmenn vestur
til að kenna markmannsþjálfun.
Eftirtaldir aðilar fengu einnig viðurkenningu fyrir grasrótarstarf. KA fyrir N1 mótið

sem er grasrótarviðburður ársins (Most valuable grassroots
event). KA menn hafa haldið
þetta mót fyrir 5. flokk karla
með miklum glæsibrag í 21
ár. Mótið og umfang þess hefur vaxið mikið og á síðasta mót
mættu 34 félög með 142 lið.
Íþróttafélagið Nes fékk viðurkenningu fyrir knattspyrnu
fatlaðra (Best disabled football event) Nes hélt Íslandsleika fatlaðra í knattspyrnu í
Reykjaneshöllinni í apríl við
frábærar undirtektir. Félögin
fengu við þetta tilefni viðurkenningarskjal frá UEFA.

Engar aðgerðir gegn ref í
friðlandinu á Hornströndum

Útrýmingarherferðir á ref
eða uppsetning girðinga á
bjargbrúnum er alls ekki réttlætanlegar aðgerðir að mati Umhverfistofnunar. Þetta kemur
fram í áliti stofnunarinnar sem
bæjarráð Ísafjarðarbær óskaði
eftir í kjölfar bréfs Tryggva
Guðmundssonar um umhverfisslys á Hornströndum af
völdum refs. Bréfið birtist
einnig á bb.is í sumar. Í áliti
Umhverfisstofnunar segir að
þær forsendur að einhverjir
einstaklingar telji ref vera
meindýr og valdur að fækkun
bjargfugla eða annarra fugla
séu ekki nægjanlegar til að
fara í aðgerðir gegn refnum.
Þá telur stofnunin að ekkert
bendi til þess að refurinn eigi

sök á fækkun bjargfugla,
hvorki á Hornströndum eða
annarsstaðar. Umhverfisstofnun bað um umsögn Páls Hersteinssonar, prófessors við
Líffræðistofnun Háskóla Íslands. Páll fjallar í umsögn
sinni um þá þætti sem hann
telur mikilvæga í vistfræði
sjófuglategunda, m.a. fæðuframboð, breytingar sem hafa
orðið í sjófuglastofnum frá
1994-2006, gæðum búsvæða
í björgunum og fleira. Megin
niðurstaða Páls er þessi:
„Að öllu ofansögðu tel ég
líklegast að stærð bjargfuglastofna í Hornbjargi ráðist fyrst
og fremst af fæðuframboði í
sjónum en breyting á útbreiðslu varpsins stafi af samspili

fæðuframboðs og umferðar
afræningja um bjargið, þannig
að afræningjar valdi breytingu
á útbreiðslu varpsins þegar
bjargstofnar eru litlir.“ Um
erindi Tryggva og hans hugmyndir segir Páll: „Um hugmyndir Tryggva Guðmundssonar um aðgerðir í Hornbjargi tel ég ekki ástæðu til að
fjölyrða“
Umhverfisstofnun leitaði
einnig álits Náttúrufræðistofnunar og segir í umsögn hennar
að stofnunin hafi engin gögn
til að sanna eða afsanna ummæli Tryggva um mikla fjölgun refa í Hornbjargi og samhliða fækkun bjargfugla. Þá
segir einnig að ekki sé ólíklegt
að fækkað hafi í stofnum

bjargfugla í Hornbjargi rétt
eins og í öðrum björgum á
landinu. Segir í bréfinu að
sömu sögu sé að segja um
fleiri sjófuglategundir við Ísland og á öllu norðanverðu
Atlantshafi. Að mati náttúrufræðistofnunar er afar langsótt
að rekja þessar víðtæku breytingar til fjölgun refa og segir
líklegustu skýringuna vera
breytingar í fæðustofnum sjófugla sem megi rekja til hlýnunar sjávar.
Umhverfistofnun lítur á það
sem gæði fyrir Ísland og íslenska náttúru að til sé friðland
þar sem lífríkið sé verndað,
þar með talinn refurinn, eina
upprunalega landspendýr Íslands.
– smari@bb.is

Hornbjarg.
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Framlegð Ísafjarðarbæjar jákvæð

Jólakortasýning í bókasafninu
Héraðsbókasafnið á Ísafirði setur upp litla sýningu á gömlum jólakortum á
aðventunni. Dagskráin verður að öðru leyti með rólegra móti en ákveðið
hefur verið að halda veglegar jólasýningar annað hvert ár. Safnið er óðum að
klæðast í jólabúning, og settar verða upp hefðbundnar jólaskreytingar á
næstu dögum, sem margar eru æði gamlar. Tréskurðarsýning hangir enn
uppi og er öllum opin. Húslestur bókasafnsins verður að öllum líkindum milli
jóla og nýárs að þessu sinni og verður nánar auglýstur síðar.

Framlegð Ísafjarðarbæjar frá rekstri fyrir fjárfestingar og afborganir lána var jákvæð um 227
millj. kr. fyrstu tíu mánuði ársins. Að teknu tilliti til fjárfestinga er framlegðin 7 millj. kr.
Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu fjármálastjóra sem lögð var fyrir bæjarráð. Tekjur Ísafjarðarbæjar eru 2.274 millj. kr. á tímabilinu en gjöld 2.047 millj. kr. Laun og launatengd
gjöld eru 944 millj. önnur rekstrargjöld 1.069 millj. kr. og fjármagnskostnaður 34 millj.
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 gerir ráð fyrir að tekjurnar verði 2.661 millj. kr. og gjöldin
2.473 millj.kr. og að framlegð til afborgana eftir fjárfestinga verði neikvæð um 134 millj. kr.

35% af skatttekjum á Vestfjörðum í rekstur grunnskóla
Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla voru 35% af skatttekjum
vestfirskra sveitarfélaga skólaárið 2005–2006. Ef litið er á
landið í heild nema rekstrarútgjöld allra sveitarfélaga
vegna grunnskóla ríflega 35%
af skatttekjum þeirra árið
2006. Sem hlutfall af skatttekjum er kostnaðarbyrðin
hæst árið 2006 á Norðurlandi
vestra, eða 40%, og Suður-

landi eða rúm 39%. Lægst er
hún á Austurlandi eða um
30%. Hafa skal í huga að
kostnaðarbyrði sveitarfélaga
innan landshluta er afar misjöfn. Munur á kostnaðarbyrði
sveitarfélaga innan landshluta
er síst minni en munur þeirra
milli landshluta.
Þá var rekstrarkostnaður á
hvern nemanda árið 2006 á
Vestfjörðum var 951 þúsund

krónur og hefur hækkað um
148 þúsund krónur eða 18%
miðað við árið 2003. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda
árið 2006 á landsvísu er 925
þúsund krónur og hefur hækkað um 128 þúsund krónur eða
16% miðað við árið 2003.
Kostnaður á hvern nemanda
hækkar á öllum landssvæðum
nema á Norðurlandi vestra.
Kostnaðurinn hækkar mest á

tímabilinu á höfuðborgarsvæði
utan Reykjavíkur og á Austurlandi.
Langstærsti kostnaðarliður
vegna reksturs grunnskóla eru
laun og launatengd gjöld en
þau nema um tveimur þriðju
af heildarkostnaði. Undir
flokkinn annan rekstrarkostnað falla m.a. útgjaldaliðir eins
og húsaleiga, vöru- og þjónustukaup, styrkir og framlög.

Grunnskólinn á Ísafirði. Rekstrarkostnaður á hvern
nemanda árið 2006 á Vestfjörðum er 951 þúsund krónur.

Skora á Einar Kristinn

Í ályktun Eldingar, félag
smábátaeigenda á Vestfjörðum, er lagt til að þorskkvótinn fyrir yfirstandandi
fiskveiðiár verði þegar í stað
aukinn í 220.000 tonn og
skorar félagið á hæstvirtan
sjávarútvegsráðherra að
standa við fyrri yfirlýsingar
um að óráðlegt sé að þorskkvótinn fari niður fyrir 200.
000 tonn. Þá er því harðlega
mótmælt að Hafrannsóknastofnun áætli stofnstærð
þorsks fimm ár fram í tímann. Í ályktuninni segir: „Í
fyrsta lagi getur stofnunin
ekki metið stofnstærð af
neinu viti og í öðru lagi er
stofnstærðarmatið núna
ekki í neinu samræmi við
reynslu sjómanna. Einnig
getur margt breyst á fimm
árum í ástandi sjávar.“
Þá mótmælir Elding því
að gámaálag hafi verið tekið
af. Rannsóknir hafa sýnt að
fiskurinn léttist um 7% á leiðinni til Evrópu. þannig að í
raun er þar um 7% gáma-

Þrír gítarleikarar spiluðu undir söng barnanna frá Eyrarskjóli.
Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra.
ívilnun að ræða. Gámaívilnun þessi er til stórskaða fyrir
atvinnulíf og byggð í landinu. Elding mótmælir einnig
öllum togveiðum á bolfiski
innan við 12 mílur. Er þar
verið að vísa í tilraunaveiðar
Hafrannsóknastofnunar í
Ísafjarðardjúpi en togarinn
Örfirisey var á veiðum í
Djúpinu á vegum stofnunarinnar í þrjá daga.
– smari@bb.is

Útgáfutónleikar
Eyrarskjólsbarna
Leikskólinn Eyrarskjól hélt í síðustu viku útgáfutónleika
í sal Listasafns Ísafjarðar í Safnahúsinu í tilefni af útgáfu
jólaplötunnar „Við óskum þér góðra jóla“. Tónleikarnir
voru öllum opnir og sungu börnin, sem flest voru rauðklædd, úrval jólalaga af plötunni við undirleik starfsfólks.
Börnin sungu af hjartans lyst og vantaði ekkert upp á
sviðsframkomuna með öllum þeim hreyfingum og danssporum sem tilheyra ýmsum jólalögum. Platan, sem var
tekin upp á Flateyri í hljóðveri Önundar Pálssonar, var til
sölu að loknum tónleikum og fylgir henni vegleg söngbók.
– sigridur@bb.is

Jólalegar námsmeyjar Eyrarskjóls.

Enn langt í land til að samgöngur geti talist fullnægjandi
Samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga hefur
skorað á samgönguráðherra
að fylgja eftir samgöngubótum sem sár þörf er á í fjórðunginum. Eftirfarandi ályktun
var samþykkt á fundi nefndarinnar í síðustu viku. „Samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga, sem er
skipuð fulltrúum allra sveitarfélaga á Vestfjörðum, skorar

á Kristján L. Möller, samgönguráðherra, að fylgja eftir samþykktum vestfirskra sveitarstjórnarmanna í vegamálum.
Þar eru brýnustu forgangsverkefnin þau að flýta framkvæmdum við Vestfjarðaveg,
þ.m.t. þverun Þorskafjarðar,
hraða undirbúningi að heilsárstengingu frá Patreksfirði til
Ísafjarðar með jarðgöngum
milli suður- og norðursvæðis

Vestfjarða og stórbæta vegi á
Ströndum einkum í Árnes- og
Kaldrananeshreppum.
Hafin er vinna við endurskoðun stefnumótunar Fjórðungssambands Vestfirðinga í
samgöngumálum frá 2004.
Umfangsmiklar samgöngubætur eru að verða að veruleika á Vestfjörðum og má
þar telja göng milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar, þverun

Mjóafjarðar í Ísafjarðardjúpi
og gerð vegar um Arnkötludal.
Þó er enn mjög langt í land
til að samgöngur í fjórðunginum geti talist fullnægjandi.
Því mun samgöngunefnd leggja
fram endurskoðaða samgönguáætlun fyrir Vestfirði sem
mikilvægt er að tekið verði
tillit til við umfjöllun í samgönguáætlun Alþingis fyrir
árin 2007-2008.“

Umfangsmiklar samgöngubætur eru að verða að
veruleika á Vestfjörðum en enn er þó mjög langt í land
til að samgöngur í fjórðunginum geti talist fullnægjandi.
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„Ég öfunda ekki sveitarstjórnarmenn af því að standa í rekstri
sveitarfélaganna. Tekjur þeirra hafa minnkað. Hins vegar
finnst mér það dálítið ábyrgðarleysi að fara í kosningar eftir
kosningar og vera stöðugt að yfirbjóða keppinautinn með
loforðum, vitandi að ekki er innistæða fyrir þeim.“

Ég er ekki á förum!
Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði, er fæddur á Ísafirði
árið 1951 og uppalinn þar. Hann lauk kandídatsprófi í læknisfræði frá Háskóla Íslands og
stundaði síðan framhaldsnám í almennum
skurðlækningum og brjóstholsskurðlækningum
í Aalen og síðar í Freiburg í sunnanverðu
Þýskalandi. Árið 1989 lauk hann doktorsprófi í
Fyrir liðlega áratug eða í
ársbyrjun 1997 urðu tímamót
í skipulagi heilbrigðisþjónustu í hinum nýsameinaða Ísafjarðarbæ, þegar sex stofnanir
voru sameinaðar í eina undir
heitinu Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ. Þetta voru heilsugæslustöðvarnar á Ísafirði,
Flateyri og Þingeyri og hjúkrunarheimilin á Flateyri og
Þingeyri auk Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Leiðarljósið
við sameininguna var sagt vera
sparnaður og aukin samvinna
hinna ýmsu deilda.
Haustið 1975 tók Matthías
Bjarnason þáverandi heilbrigðisráðherra og þingmaður
Vestfirðinga fyrstu skóflustunguna að stórbyggingunni
á Torfnesi, sem nú hýsir Fjórðungssjúkrahúsið og heilsugæsluna á Ísafirði. Verktími
var áætlaður sex ár en mjög
teygðist úr því. Árið 1995 eða
tuttugu árum eftir fyrstu skóflustunguna sást loksins hilla
undir verklok. Árið áður hafði
verið ráðist í umsvifamiklar
viðgerðir á húsinu sem kláruðust árið 1997. Húsið leysti af
hólmi gamla sjúkrahúsið á
Eyrartúni, sem byggt var árið
1925 og nefnist nú Safnahúsið
á Ísafirði.
Nýja húsið var tekið í notkun hægt og bítandi. Fyrst flutti
heilsugæslustöðin þar inn í
ársbyrjun 1983, röntgendeildin í október sama ár og tannlæknar mánuði síðar. Rannsóknarstofan fluttist í núverandi aðsetur í ársbyrjun 1984
og endurhæfingardeildin fáum mánuðum síðar.
Snemma vors 1989 flutti
starfsemi Fjórðungssjúkrahússins að fullu úr gamla húsinu í nýju bygginguna. Á þeim
tíma var lokið við frágang fyrri
legudeildarinnar af tveimur.
Verklegum framkvæmdum
við síðari legudeildina lauk
vorið 1994 en hún var síðan
opnuð að fullu vorið 1995.
Á launaskrá hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ
munu um þessar mundir vera

nokkuð á annað hundrað
manns.
Þorsteinn Jóhannesson yfirlæknir segir, að einnig fyrir
sameiningu hafi verið mjög
náið samstarf milli heilsugæslunnar og Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði, þó að
um aðskildar stofnanir hafi
verið að ræða. Síðan hafi þetta
verið gert að einni einingu, en
í sínum huga hafi það verið
gert til að draga alla niður á
sama plan, núlla allt út, eins
og hann orðar það. Allir eiga
víst að vera jafnir, segir hann,
og bætir við að sér þyki dálítið
skrítið að kalla heilsugæsluna
og Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði heilbrigðisstofnun og
leggja með því starfsemina þar
nánast að jöfnu við heilbrigðisstofnanirnar t.d. á Hólmavík
og Patreksfirði.
Fyrst er Þorsteinn spurður
um stöðu sjúkrahússins á Ísafirði í samanburði við það sem
gerist annars staðar.

Sjúkrahús í
takti við tímann
„Ég held að segja megi að
sjúkrahúsið á Ísafirði sé tiltölulega vel sett miðað við sjúkrahús á landsbyggðinni. Við
höfum reynt að vera í takti við
tímann og fylgt eftir framþróun í læknisfræði eins og ástæður og fjármunir hafa leyft.
Þannig má geta þess, að við
byrjuðum fyrstir utan Reykjavíkursvæðisins að nota holsjá
við t.d. gallblöðrutökur.
Á kvennadaginn 19. júní í
fyrra tókum við tölvusneiðmyndatæki í notkun. Utan
Reykjavíkur og Akureyrar,
þar sem er varasjúkrahús fyrir
landið, var slíkt tæki aðeins
komið á Neskaupstað skömmu
áður. Tækið var keypti fyrir
gjafafé, sem velunnarar sjúkrahússins gengust fyrir að safna.
Þeim sem að þessu stóðu verður seint fullþakkað fyrir þessa
rausnarlegu gjöf, því að ríkið
stendur ekki í því að kaupa
svona tæki, sem í sjálfu sér

eru alveg nauðsynleg til þess
að menn séu í takt við þá læknisfræði sem við vinnum eftir í
dag. Fram til þessa höfum við
ekki fengið neitt fjármagn frá
hinu opinbera til þess að reka
tækið, sem okkur þykir miður,
en með notkun þess erum við
að gera góða hluti og spara
mikið í ferðum fólks suður.“
– Hvernig gengur að halda
sérfræðingum á þessum „útkjálka“, sem eins og stundum
er sagt?
„Það gengur bæði vel og
illa, má segja. Núna erum við
ágætlega sett og þannig erum
við með tiltölulega reynda
lækna. Flestar starfsstéttir á
stofnuninni eru fullmannaðar
en núna vantar okkur okkur
til dæmis sjúkraþjálfara. Við
erum hér fimm læknar sem
höfum allir mikla starfsreynslu og erum allir sérfræðingar
hver í sínu fagi. Hér er fastur
kjarni. Við vinnum sem einn
hópur og þetta er góð teymisvinna, þar sem heilsugæslulæknar koma inn á sjúkrahúsið
og sjúkrahúslæknar vinna á
heilsugæslunni. Við nýtum
okkur sérþekkingu hvers annars mjög vel.“

Augnlæknir
kemur oftar
– Fyrir nokkrum árum var
kvartað yfir stopulum komum
augnlækna vestur og langa
biðlista...
„Það er liðin tíð. Augnlæknar hafa alltaf komið reglulega
til Ísafjarðar en fólk vildi að
þeir kæmu oftar. Síðustu misserin hefur Þóra Gunnarsdóttir,
sem var á sínum tíma heimilislæknir hjá okkur en fór síðan
í sérfræðinám í augnlækningum, komið hingað reglulega
og oftar en augnlæknar gerðu
áður, þannig að biðlistar eftir
augnlækni eru nánast uppurnir. Síðan fáum við hingað
reglulega háls-, nef- og eyrnalækna. Bæklunarskurðlæknir,
hjartalyflæknir og kvensjúk-

skurðlækningum frá háskólanum í Freiburg.
Hann sneri heim til Íslands árið 1989 og starfaði
við Landspítalann þangað til hann kom aftur
heim til Ísafjarðar árið 1990 og tók við stöðu
yfirlæknis á FSÍ, sem hann hefur gegnt síðan.
Hann var bæjarfulltrúi í Ísafjarðarkaupstað og
síðan Ísafjarðarbæ á árunum 1994-2002 og
forseti bæjarstjórnar 1994-95 og 1996-97.

dómalæknir koma reglulega
tvisvar til þrisvar á ári. Með
þessu erum við að veita þjónustu á mjög mörgum sviðum
læknisfræðinnar.“
– Er hægt að gera stórar
aðgerðir hér heima?
„Við höfum þá stefnu að
gera hér engar stórar skurðaðgerðir sem kannski krefjast
uppvöknunar á gjörgæsludeild, vegna þess að við höfum enga slíka. Við viljum
heldur ekki gera svokallaðar
valaðgerðir á eldra fólki sem
er með einhverja fylgikvilla
sem þarfnast gjörgæslu á eftir.
Við gerum ekki aðgerðir á
slíkum einstaklingum nema í
neyðartilvikum þegar við komum þeim ekki frá okkur.“

Sjúkraflugvél á Ísafirði?
– Oft er sjúkraflugið til umræðu ...
„Frekar en að leggja mikla
áherslu á sjúkraflug hef ég
viljað byggja hér upp faglega
þekkingu og koma upp aðstæðum til að geta sinnt sem
flestu, þannig að við þurfum
ekki að senda sjúkt fólk burt
undir hvaða kringumstæðum
sem er, heldur geti það beðið
eftir að ástand þess verði stöðugt og verði þá flutt á Landspítalann við bestu kringumstæður.
Peningum sem varið er í
sjúkraflugvél sem er höfð á
Ísafirði yfir vetrartímann sæi
ég betur varið í frekari tækjauppbyggingu og „fjárfestingu“ í fagfólki. Með því væri
verið að byggja upp til frambúðar.“

Heilbrigðiskerfið á Íslandi
– Finnst þér, miðað við
stærð sjúkrahússins og þann
metnað sem þið hafið, að fjármagnið sé nægilegt? Þú nefndir að ekki fengjust peningar
til reksturs á nýja sneiðmynda-

tækinu. Hver borgar hann þá?
„Það gildir um allar sjúkrastofnanir og heilbrigðiskerfið
í heild, að þetta er ein allsherjar hít sem alltaf er hægt
að bæta í og samt verður aldrei
neinn afgangur. Menn reyna
náttúrlega að vinna úr því sem
þeir hafa og það hafa sjúkrahúsið og heilsugæslan hér gert
gegnum tíðina. Við getum
stært okkur af því að hafa farið
mjög lítið fram úr fjárheimildum. Alltaf er hægt að nota
meira fé.
En fyrst þú spyrð að þessu,
þá er auðvitað mjög gaman
fyrir okkur sem vinnum á
heilsugæslunni og sjúkrahúsinu á Ísafirði, að vera starfsmenn í því kerfi sem er sennilega það besta í Evrópu. Við
heyrðum nýlega af skýrslu
OECD þar sem fram kom að
heilbrigðiskerfið á Íslandi
væri mjög gott. Þar kom fram
að karlar á Íslandi hefðu
hæstan meðalaldur í heimi,
hér væri ungbarnadauði lægstur í heimi og hér næðist verulega góður árangur í meðferð
sykursjúkra og meðferð brjóstakrabbameins og hjartasjúkdóma og fleiru.
Þetta gerist ekki nema í
fyrsta lagi að hafa gott fagfólk
og hafa fjármagn. Það er sannfæring mín, að Íslendingar sjái
síður eftir að skattpeningum
sé varið til heilbrigðismála heldur en til utanríkismála, svo
dæmi sé tekið.“

Hátæknisjúkrahús?
„Og þá hlýtur umræðan um
nýtt hátæknisjúkrahús, eins og
það er kallað, að koma upp í
hugann. Fyrir nokkrum árum
var talað um að það kostaði
fjörutíu til fimmtíu milljarða
króna að byggja nýtt háskólasjúkrahús. Kannski yrðu það
núna hundrað milljarðar.
Því spyr ég: Kæmum við til
með að bæta eitthvað árangur
heilbrigðiskerfisins með slíkri
framkvæmd, kæmum við til
með að lækka kostnaðinn?

Væri ekki nær að nota hluta af
þessum fjármunum til að bæta
kjör fólks í umönnunarstéttum
hinna sjúku og öldruðu og
gera kerfið manneskjulegra og
betra, heldur en að eyða peningunum í steinsteypu, í byggingu sem margir eru alls ekki
sáttir við?“

Aðstaðan á
sjúkrahúsinu
– Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði er mikið mannvirki
og var lengi í smíðum. Fullnægir það þeim kröfum sem
gerðar eru í dag?
„Á vissan hátt, á vissan hátt
ekki. Núna er krafan sú að
ekki skuli vera fleiri en einn
sjúklingur eða vistmaður á
herbergi á sjúkrastofnunum.
Sjúkrahúsið hér er hannað
fyrir allmörgum áratugum. Þá
var hugsunin allt önnur en nú
og ekki heldur eins miklir fjármunir til ráðstöfunar þannig
að menn gætu leyft sér þann
munað að hafa einstaklingsherbergi. Að þessu leyti stenst
okkar sjúkrahús ekki kröfur
tímans.
Í fyrra tókum við hins vegar
upp á því að breyta fjögurra
manna stofum í tveggja manna
stofur. Enn erum við samt með
fjögurra manna stofur sem við
viljum líka breyta þegar fjárhagur leyfir. Varðandi flutning milli hæða strandar á einni
lyftu sem því miður hefur oft
tekið upp á því að bila, stundum við verstu kringumstæður,
þannig að við höfum ekki
komið sjúklingum á milli
deilda. Við höfum þurft að
bera sjúklinga niður á skurðdeild. Við erum búnir að
standa í mikilli baráttu að fá
nýja sjúkraflutningalyftu í
húsið. Sennilega hillir þó undir það núna.“

Var kominn heim
– Núna eru liðlega sautján
ár síðan þú komst aftur heim
til Ísafjarðar. Man ég ekki rétt
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„Hér vil ég búa og hér vil ég ala börnin mín upp. Ég get ekki ímyndað mér
betra samfélag. Hér er nálægðin mikil, hér þekkjast flestir. Þetta veitir öryggi og góða líðan. Allra fyrst eftir að ég kom aftur heim fannst mér kannski eins og fólk væri svolítið feimið við mig. Líklega var það bara ímyndun í
mér. Fólk þekkti mig frá fornu fari og sagt var að ég hefði verið prakkari.“
að einhverjir hafi búist við að
þú myndir ekki staldra mjög
lengi við?
„Þegar ég réð mig hingað
var ég í stöðu á Landspítalanum og fékk þar launalaust leyfi
í eitt ár. Ég vildi fyrst skoða
aðstæður, en það kom aldrei
til greina að snúa aftur suður.
Ég var kominn heim. Hér fannst
mér skemmtilegt starfsumhverfi, hér væri hægt að
byggja upp þjónustu þar sem
nám mitt og reynsla gætu nýst,
alls ekki síður en annars staðar.“

Staða Vestfjarða
– Þú snerir ekki aðeins á
heimaslóðir til að nýta þar
sérfræðimenntun þína, heldur
varstu um árabil í bæjarstjórn
og gegndir ýmsum trúnaðarstörfum á þeim vettvangi.
Hvað finnst þér um stöðu Ísafjarðarbæjar, stöðu Vestfjarða,
hvað finnst þér um pólitíkina?
„Mér finnst staða landsbyggðarinnar ekki vera góð,
ekki síst ef litið er til Vestfjarða og Norðurlands vestra.
Þetta eru þau landsvæði sem
einna mest hefur hrunið af á
undanförnum árum. Ekki ætla
ég að kenna neinu einu um
það. Vera má að það sé alveg
eins sök okkar heimamanna,
sök sveitarstjórnarmanna, eins
og einhvers annars.
Á Austfjörðum hefur hins
vegar verið tekið myndarlega
á málum af hálfu ríkisvaldsins. Það er ekkert lítið þegar
opinbert fyrirtæki leggur tvö
hundruð milljarða króna í raforkuver, sem síðan er undirstaða atvinnugreina.
Rétt eins og Vestfirðir gera
byggðu Austfirðir allt sitt á
sjávarútvegi, en við höfum séð
hvert sú atvinnugrein stefnir.
Hún skiptir stöðugt minna
máli þó að hún skipti okkur
vissulega miklu máli ennþá
og muni gera það í framtíðinni.“

Að virkja
fallastraumana
„En það þarf eitthvað annað, og það vantar okkur Vestfirðinga alveg sérstaklega. Við
höfum hins vegar aldrei getað
komið okkur saman um hvað
það ætti að vera. Vissulega
höfum við ekki þær náttúrlegu
kringumstæður að geta virkjað stór fallvötn og aflað okkur
orku með þeim hætti. En við
eigum hér heilmikið af öðrum
möguleikum. Hér erum við
með firði sem við höfum verið
að þvera og þar streymir
ómæld orka út og inn, sem
engin spurning er að hægt væri
að virkja. Þó að slíkar virkjanir
gæfu ekki samfellda orku allan sólarhringinn væri upplagt
að nota orkuna til að framleiða

t.d. vistvænt eldsneyti.
Líttu bara á Dýrafjarðarbrúna. Líttu á Gilsfjörðinn.
Núna er verið að þvera stærsta
fjörðinn í Ísafjarðardjúpi,
Mjóafjörð. Heldurðu að það
væri ekki hægt að láta fallastraumana inn og út snúa
hverfli? Það er ekki spurning
hvort, heldur hvenær. Þarna
eru mannvirkin til staðar, þar
vantar ekkert annað en að
hanna hverfilinn og koma
honum fyrir. Þessi raforkuver
geta að vísu aldrei framleitt
orku fyrir álver eða annað slíkt
þar sem unnið er samfellt allan
sólarhringinn.“

Kosningaloforðin
„Ég öfunda ekki sveitarstjórnarmenn af því að standa í rekstri sveitarfélaganna. Tekjur
þeirra hafa minnkað. Hins
vegar finnst mér það dálítið
ábyrgðarleysi að fara í kosningar eftir kosningar og vera
stöðugt að yfirbjóða keppinautinn með loforðum, vitandi að ekki er innistæða fyrir
þeim. Sveitarfélögin hérna
hafa safnað skuldum, því miður, og svo koma þessir sömu
menn sem gera fjárhagsáætlanirnar sem engan veginn
standast og ætlast til þess að
ríkið borgi skuldirnar.
Hins vegar finnst mér full
ástæða til að breyta tekjustofnum sveitarfélaganna. Þá
er ég ekki endilega að tala um
að hækka álögur á útsvarsgreiðendur. Ríkið er að skila
tugum milljarða í rekstrarafgang á meðan sveitarfélögin
eru að berjast í kringum núllið
eða þar fyrir neðan. Það eru
ekki jöfn skipti.“

Ekkert gengur
að hagræða
„Við seldum Orkubú Vestfjarða fyrir sex árum eða svo.
Þar af fékk Ísafjarðarbær 1400
milljónir í sinn hlut. Núna er
skuldastaðan orðin verri en
fyrir söluna sem nemur hundruðum milljóna. Ég er ekki að
halda því fram að þessum peningum hafi verið sólundað.
Hugsanlega mætti eitthvað
rekast betur.
Ég var í forsvari fyrir sameiningu sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum fyrir
rúmum áratug, þegar sveitarfélagið Ísafjarðarbær varð til.
Þar var uppleggið ekki síst að
spara í rekstri svo að við hefðum úr meiru að spila til framkvæmda. Um það voru allir
sammála sem að undirbúningnum stóðu. Í sameiningarvinnunni var þannig alltaf
talað um að við myndum reka
einn safnskóla, þar sem saman
kæmu til dæmis þrír-fjórir síðustu bekkirnir í grunnskóla,
en þeim yngri yrði áfram

kennt hverjum í sinni heimabyggð. Þetta fæst ekki í gegn.
Staðreyndin er sú, að sveitarstjórnarmenn þora ekki að
taka á þessu. Ég get ekki séð
að yfirleitt hafi neins staðar
verið reynt að draga saman
eða hagræða í rekstri svo að
neinu skipti.“

Frekari sameining
sveitarfélaga?
– Nú eru væntanleg jarðgöng milli Hnífsdals og Bolungarvíkur. Sérðu fyrir þér að

sveitarfélögin þrjú við Djúp
sameinist?
„Ég sá það alltaf fyrir mér.
Ef byggðin á norðanverðum
Vestfjörðum ætlaði sér að
halda velli eða dafna, þá yrðu
þessi sveitarfélög að sameinast. Minn vilji hefur alltaf
staðið til þess, en um það ræð
ég engu núna. Ég er sannfærður um að sameinuð yrðum við
miklu sterkari. Aftur á móti
sé ég það ekki fyrir mér að
Bolvíkingar verði nokkurn
tímann tilbúnir til sameiningar. Einhvern tímann var sagt

að í lokin yrðu aðeins þrjú
sveitarfélög á Íslandi: Vestmannaeyjar, Bolungarvík og
svo restin.“

Hér vil ég vera
– Nú eru bráðum tveir áratugir síðan þú snerir aftur heim
til Ísafjarðar, þá rétt innan við
fertugt. Ertu nokkuð á förum
úr þessu?
„Nei, ég ekki á förum! Hér
kann ég afskaplega vel við
mig. Hér vil ég búa og hér vil
ég ala börnin mín upp. Ég get

ekki ímyndað mér betra samfélag. Hér er nálægðin mikil,
hér þekkjast flestir. Þetta veitir
öryggi og góða líðan. Allra
fyrst eftir að ég kom aftur heim
fannst mér kannski eins og
fólk væri svolítið feimið við
mig. Líklega var það bara
ímyndun í mér. Fólk þekkti
mig frá fornu fari og sagt var
að ég hefði verið prakkari.
Það tel ég auðvitað af og frá.
Ég var bara uppátektasamur
og líflegur strákur!“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Frítt í strætó hjá Ísafjarðarbæ

Simsonstyttur færðar í hús til viðgerða
Stytturnar sem staðið hafa fyrir framan Sundhöllina á Ísafirði hafa verið færðar inn í hús þar sem þær
bíða viðgerða. Stytturnar, karl og kona á sundfötum, ættu að vera öllum Ísfirðingum kunnar en eftir því
sem blaðamaður best veit þær eru komnar á aldur og hafa í gegnum árin verið úti þegar allra veðra var
von. Var því kominn tími á viðhald og hafa þær verið færðar til geymslu í áhaldahús bæjarins á Stakkanesi og bíða þar viðgerða. Stytturnar eru eftir Martinus Simson, danskan fjölleikalistamann sem settist að
á Ísafirði og starfaði þar sem ljósmyndari, útvarpsvirki, myndhöggvari og trjáræktandi. Þess má geta að
Martinus þessi fékk land til afnota í Tungudal við Skutulsfjörð sumarið 1925 og reisti sér þar sumarhús.

Samkvæmt fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar er gert ráð fyrir því
að almenningssamgöngur innan Ísafjarðarbæjar verði gjaldfrjálsar fyrir alla farþega frá og með 1. janúar 2008. Þetta
gildir um allar almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ, innan
Ísafjarðar, út í Hnífsdal og til Þingeyrar, Flateyrar og Suðureyrar. Önnur sveitarfélög á landinu hafa á undanförnum árum
tekið þetta fyrirkomulag upp og þetta talið gefast vel.

Virkjunarmöguleikar í Breiðadal í Önundarfirði til skoðunar

Landeigendur Fremri- og
Neðri-Breiðadals í Önundarfirði hafa nú til skoðunar
möguleika á virkjun á lækjarsprænu sem rennur á landamerkjum jarðanna. Að sögn
Birkis Friðbertssonar í Birkihlíð í Súgandafirði og fyrrverandi formanns Landssambands raforkubænda stóð fyrst
til að skoða virkjunarmöguleika aðalárinnar í Breiðadal
en þar eru eigendur vatnsréttar
ekki sammála ennþá um framkvæmdir og því ákveðið að

skoða betur annan möguleika.
„Þeir sem eiga vatnsréttindi
að þessum læk eru synir mínir,
Björn og Svavar, Halldór
Mikaelsson og svo fjórði aðili.
Það hefur engin ákvörðun verið tekin en þetta er í skoðun.“
Árið 2001 tóku landeigendur og bændur í Birkihlíð og
Botni í notkun virkjun í Botnsdal. Virkjunin er svokölluð
rennslisvirkjun og framleiðir
hún frá 280 kw yfir vetrarmánuðina upp í 550 og að
meðaltali um 450 kw. Félagið

um virkjunina heitir Dalsorka
ehf. og voru vélar og hugbúnaður keyptir frá Íslenskri orkuvirkjun ehf. en framkvæmdastjóri þess er Birkir Guðmundsson frá Hrauni á Ingjaldssandi. Á heimasíðu Íslenskrar orkuvirkjunar segir
að Dalsorka sé brautryðjandi
í virkjun smærri vatnsfalla
sem einungis hafi það að
markmiði að selja raforku inn
á flutningsnetið. Í fyrra var
virkjunin stækkuð, en þá var
Þverá bætt inn á kerfið og

eykur hún framleiðslugetu um
allt að 95 kw, sem gagnast
þegar annað vatn nýtir ekki
afkastagetu vélbúnaðar til
fulls.
Birkir segir að það séu miklir möguleikar í smávirkjunum
um land allt. „Þó við keppum
við niðurgreitt rafmagn, þá tel
ég að mjög víða sé hægt að
hafa hag af litlum virkjunum,
ekki síst til einkanota. Dalsorka er í fullri samkeppni við
stórframleiðendur rafmagns
en allar þessar stóru orkuveit-

ur hafa fengið sér lög á sínum
tíma. Þær hafa lengstum fengið aðgang að vatnsréttindum
án greiðslu og aðgang að
ódýrasta fjármagni sem völ er
á fyrir baktryggingu ríkis og
stærri sveitarfélaga. Þær sluppu
við vörugjöld á sínum tíma,
greiddu ekki stimpilgjöld af
lánum, og hafa verið undanþegnar sköttum öðrum en
fasteignagjöldum. Þessar niðurgreiðslur hafa haft og munu
hafa veruleg áhrif á rafmagnsverð í landinu. Samt sem áður

geta einkarafstöðvar fyllilega
staðist samkeppnina ef rétt er
staðið að málum og enn frekar
ef að dregið væri úr þeirri
mismunun sem hér var bent á.
Það er víða einfalt að setja
upp heimavirkjun og mætti
skoðast betur í sambandi við
búsetumöguleika og þess
háttar. Það hefur líka sýnt sig
að þar sem gamlar virkjanir
eru til staðar hefur búskap síður verið hætt,“ segir Birkir Friðbertsson.
– sigridur@bb.is

Til hamingju með grunnskólann og samfélagið
Grunnskólanemendur á Vestfjörðum eru meðal þeirra sem
koma best út í svokallaðri Pisa
könnun á Íslandi. Staðan hefur breyst talsvert sl. ár en áður
fyrr voru það börn í Reykjavík
sem stóðu sig hvað best. Nú
er það hins vegar börn á Vestjörðum og á Norðurlandi
eystra sem standa sig best.
Þetta eru athyglisverðar niðurstöður en koma ekki á óvart.
Rannsóknir hafa áður sýnt að
ungmenni á Vestfjörðum
stefna flest á framhaldsnám
eftir grunnskóla og stúlkur frá
Vestfjörðum ljúka fleiri framhaldsskóla en annar staðar á
landinu. Það er staðreynd að
vestfirskir skólar eru góðir og
auðvitað hefur það talsverð
áhrif á stöðu nemenda þegar
kemur að könnunum sem
þessari.
Góðir kennarar eru lykillinn
að góðum skóla og þannig

Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík.
viljum við halda skólunum
hér á svæðinu. Hins vegar
eru aðrir þættir sem vega einnig þungt. Hverjir þeir eru nákvæmlega er auðvitað sérstakt rannsóknarefni sem vonandi verður viðfangsefni vísindamanna í nánustu framtíð
– en það má telja víst að nokkur atriði hafi þar talsverð áhrif.

Mugison á líklega kollgátuna
þegar hann segist hafa grætt 2
klst. við það að flytja frá höfuðborginni til Vestfjarða.
Tíminn er vinur fólksins í vestfirsku samfélagi, en ekki óvinur sem þarf stöðugt að vara að
keppa við frá morgni til
kvölds. Það er algjörlega ljóst
að þær breytingar sem hafa
orðið á samfélagsgerðinni sl.
ár eru ekki til þess fallnar að
auka samverustundir foreldra
með börnum sínum. Kapphlaupið við tímann og mammon er í auknum mæli að geta
af sér samviskubitna foreldra
sem eru þrælar gullæðisins.

Á Vestfjörðum er samfélagsgerðin allt önnur heldur
en á höfuðborgarsvæðinu.
Vegalengdir frá heimili til
helstu þjónustustofnanna er
allt önnur en þekkist í t.d.
Reykjavík. Börnin ganga í
skóla og í tómstundir og heimilið er aðeins í seilingarfjarlægð. Þrátt fyrir að hér búi
margir harðduglegir sjómenn
og fiskvinnslufólk sem vinnur
mikið og stundum meira en
flestir virðast samverustundirnar vera fleiri. Nálægðin við
náttúruna og náttúruöflin aftengir að hluta til lífið í plássunum frá hinni firrtu lífssýn

sjónvarpsveraldarinnar Húsnæðisverð er viðráðanlegt og
ekki úr takti við raunveruleikann sem aftur skilar sér í
minna álagi og stressi sem
fylgir streðinu. Þetta eru raunveruleg gæði og ávinningur
þess að búa og starfa á Vestfjörðum.
Það er þess vegna sem það
kemur ekki á óvart að Pisakönnunin skuli koma einna
best út á þessu svæði. Skólarnir eru góðir og starfsfólk
þeirra lykilfólk sem tekur þátt
í uppeldi og menntun barnanna okkar. Það sem er einna
mikilvægast er samfélags-

gerðin og að hún er manneskjuleg og gerir ráð fyrir fólki
í stað þess að setja það í
spennitreyju skulda og streitu.
Mikilvægustu þættirnir koma
ekki fram í Pisakönnuninni
en þeir snúast um félagsleg
tengsl og góð uppvaxtarskilyrði. Ég efast ekki um að rannsókn sem tæki á þeim þáttum
myndi einnig skila Vestfirðingum í efsta sætið á Íslandi.
Við skulum því ekki gleyma
því í amstri hvers dagsins hvað
kostirnir eru í raun og veru
margir við að búa og starfa í
hinni vestfirsku paradís.
– Grímur Atlason.

Þjálfari óskast
BÍ'88 auglýsir eftir þjálfara til starfa fyrir
7. flokk félagsins. Æskilegur vinnutími er
kl. 13:50 - 14:40 á mánudögum og miðvikudögum, kl. 13:00 - 13:50 á þriðjudögum og kl. 13:00 - 14:40 á föstudögum.
Einnig vantar þjálfara fyrir 3. flokk kvenna.
Æskilegt er að umsækjendur hafi menntun og/eða reynslu af þjálfun en áhugi er
algjört skilyrði. Laun eru skv. samkomulagi við félagið.
Umsóknum skal skilað til Svavars Þórs
Guðmundssonar, formanns BÍ'88 á netfangið svavarg@fsi.is. Svavar veitir einnig
allar upplýsingar í síma 860 7443.

Hús úr Hnífsdal fært á nýjan grunn
Enn eru flutt hús úr Hnífsdal úr þeim hluta þorpsins sem fór í eyði vegna snjóflóðahættu. Í síðustu viku var ekið
með hús sem áður stóð að Árvöllum 5 til Ísafjarðar í hið nýja hverfi sem rís við mynni Tungudals og hefur fengið
heitið Tunguhverfi. Að sögn lögreglu gekk ágætlega að flytja húsið þó aðgerðin hafi tekið aðeins lengri tíma en til
stóð. Eins og sjá má á myndum lokar flutningabíllinn fyrir alla umferð, en þegar svona stendur til reyna menn
ávallt að fara þegar umferð er með minna móti. Þótt hálka væri og slabb háði það ekki flutningsmönnum.
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Jóladagskrá í bókasafninu

Svartur fugl til Ísafjarðar
Leikhópurinn Kvenfélagið Garpur hefur lýst því yfir að hann hafi hug á að koma með sýningu á
skoska leikverkinu „Svartur fugl“ eftir David Harrower til Ísafjarðar í janúar. Um er að ræða eitt
umtalaðasta leikverk sem komið hefur frá Bretlandi á síðustu árum og hlaut það m.a. Laurence
Olivier verðlaunin í ár sem besta nýja verkið. Verkið fjallar um Una og Ray sem áttu í sambandi fyrir
15 árum. Þau hafa ekki séð hvort annað síðan en nú hefur hún fundið hann á ný. Þess má geta að
sýningin er ekki ætluð börnum undir 14 ára aldri. Kvenfélagið Garpur hefur óskað eftir stuðningi
menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar við greiðslu á kostnaði vegna húsaleigu í Edinborgarhúsi.

Jóladagskrá verður í boði á Bókasafni Bolungarvíkur á
aðventunni. Í tilkynningu er bent á að jólabækurnar eru
komnar á bókasafnið, og er fólk hvatt til að kíkja við og
skoða úrvalið. Boðið verður upp á kaffi og piparkökur á
opnunartíma ásamt ýmislegum tímaritum til að glugga í
ásamt öðrum fróðleik. Lesið verður úr nýútkomnum bókum
kl. 18 alla daga nema þriðjudaga vikuna 17.-21 desember.

Sundnámskeiði fyrir fullorðna lauk með litlu jólum.

Sundnámskeiði lauk með litlu jólum
Tólf vikna sundnámskeiði
fyrir fullorðna lauk með litlu
jólunum í síðustu viku í Sundhöll Ísafjarðar. Átján manns
voru virkir á námskeiðinu og
komust færri að en vildu.

Skipta þurfti þátttakendum
niður í tvo hópa og að sögn
Benedikts Sigurðssonar, sundþjálfara, var um það rifist hvor
hópurinn væri B-hópur og
hvor væri A-hópur, í mesta

bróðerni að sjálfsögðu. Um
var að ræða fólk á aldrinum
35-70 ára og lærðu allir að
synda skriðsund, baksund og
flugsund.
„Góð stemmning hefur

myndast í kringum þennan
hóp sem var að sjálfsögðu aðalmarkmiðið. Það er aðalmarkmið mitt með því að
stuðla að hreyfingu að fólk
hafi gaman og með reglu-

Vestfirskir víkingar óska
eftir styrk frá Ísafjarðarbæ
Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu var lagt
fram erindi frá Félagi áhugamanna um víkingaverkefni á
söguslóðum Gísla Súrssonar,
þar sem óskað er eftir styrk
frá Ísafjarðarbæ að upphæð
kr. 1 milljón á árinu 2008,
vegna áframhaldandi framkvæmda við byggingu víkingasvæðis á Oddanum á Þingeyri. Bæjarráð vísaði erindinu
inn í vinnu við fjárhagsáætlun
ársins 2008. Framkvæmdir
sem um ræðir eru hluti af
framtíðaráætlunum sem hafa
verið kynntar tæknideild og
fulltrúum í bæjarráði. Í bréfinu
segir að gera verði aðgerðaog kostnaðaráætlun fyrir árið

2008 þegar endanlega liggur
fyrir hvaða fjármunum verði
úr að spila. Hlutverk og markmið Víkinga á Vestfjörðum
er:
Að endurlífga sögusvið Gísla
sögu Súrssonar í víðasta skilningi með því að koma upp
snyrtilegri aðstöðu til móttöku
ferðamanna, göngustígum og
merkingum á helstu kennileitum sem koma fyrir í sögunni.
Að skapa alhliða þekkingarbrunna á söguslóðum Gísla
sögu Súrssonar um flest það
sem tengist lifnaðarháttum
víkinga, þannig að áhugasamir aðilar geti sótt þangað bæði
skemmtun og fræðslu. Stefnt
verði að því að koma á fót

víkingasetri, einhverskonar
safna- og þekkingarsetri sem
hefði m.a. að geyma muni sem
tengjast víkingatímanum s.s.
fatnað, vopn, búáhöld, amboð,
handrit og margt fleira. Setrið
mun einnig nýtast sem samkomu- og vinnustaður.
Að standa fyrir ýmsum
mannfögnuðum með víkingaívafi í héraði.
Að greiða götu handverksfólks á svæðinu til framleiðslu
og ölu minjagripa og til námskeiðshalds.
Að skapa sögusvæði Gíslasögu sterka jákvæða ímynd
og sérstöðu á sviði ferðamála,
m.a. með kynningu á starfi
félagsins í þeim tilgangi að

auka ferðamannastraum, fjölga
atvinnutækifærum og auka
tekjur á sviði ferðamála á
svæðinu.
Að vera í samstarfi með Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða
og örðum innlendum sem erlendum aðilum að verkefninu
Destination-Viking Sagalands, sem nýtur styrks af
hálfu NPP verkefnis Evrópusambandsins. Verkefnið er
háð skilmálum um tímalengd,
fjárhagsáætlun og stjórnun
sem starfsemi félagsins verður
að hluta til að falla að. Nánar
er kveðið á um slíka skilmála
í sérstöku samkomulagi félagsins og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.

Verstu vegir landsins
Kristján Möller, samgönguráðherra sagðist á Alþingi í
síðustu viku halda að vegirnir,
þar sem vegaframkvæmdir eru
fyrirhugaðar í austur Barðastrandasýslu, væru verstu
vegir landsins. Sjávarútvegsráðherra tók undir með honum
og kallaði vegina vegleysur.
Herdís Þórðardóttir lagði fram
fyrirspurn um hvenær framkvæmdir á Vestfjarðavegi frá
Þorskafirði í Kollafjörð og
milli Vattarfjarðar og Vatnsfjarðar verði boðnar út og hve-

nær áætlað sé að þeim ljúki.
Samgönguráðherra sagði að
Vegagerðin áætli að hönnun
og gerð útboðsgagna vegna
vegaframkvæmda frá Þorskafirði í Kollafjörð ljúki í vor og
tæknilega ætti að vera hægt
að hefja framkvæmdir næsta
sumar.
Gangi allt eftir sé reiknað
með verklokum í lok sumars
2010. Þó séu ýmsir fyrirvarar.
Til að mynda hve langan tíma
tekur að semja við landeigendur og hve langan tíma

eignarnámsferlið tekur náist
ekki samningar við þá. Einnig
um niðurstöðu dómsmáls sem
höfðað hefur verið til ógildingar umhverfisráðherra um
mat á umhverfisáhrif. Hann
sagði að stefnt væri að útboði
á kaflanum frá Þverá í Kjálkafirði að Þingmannaá í Vatnsfirði í vor. Um sé að ræða 15
kílómetra kafla og reiknað
með að framkvæmdir hefjist í
sumar og ljúki haustið 2009.
Nýr vegur verði að mestu á
sama stað og núverandi vegur.

Fjárveiting sé til verksins,
samtals 600 milljónir króna
næstu tvö árin. Unnið sé að
undirbúningi vegna mats á
umhverfisáhrifum fyrir kaflann úr Vattarfirði að Þverá í
Kjálkafirði sem nú er 32 kílómetrar. Gert sé ráð fyrir að
hann megi stytta á nokkrum
köflum. Ekki liggi fyrir tímasetning um hvenær framkvæmdir við þann kafla geta
hafist. Frá þessu var greint á
ruv.is.
– thelma@bb.is

Góð stemmning myndast í kringum þátttakendur
þótt rifist væri um hvor væri a- og hvor b-hópur.
bundinni hreyfingu er það Einnig var ég leystur út með
aðallega sálartetrið sem kemst gjöfum frá hópunum tveimí gott form“, segir Benedikt. ur.“
Ákveðið hefur verið að
„Mér voru haldin óvænt
,snemmbúin, litlu jól en Sam- bjóða upp á áframhaldandi
kaup á Ísafirði var svo vænt námskeið eftir áramót og er
að færa okkur fleiri kíló af það vonin að hægt verði að
piparkökum og klementínum bjóða upp á byrjenda- og
sem voru borðaðar með bestu framhaldsnámskeið. Verður
lyst, enda ávextir og grænmeti það auglýst nánar á fyrstu dögbestu vinir sundmannsins. um nýs árs. – thelma@bb.is

Stofnfjárútboð
Sparisjóðs Vestfirðinga
Sparisjóður Vestfirðinga býður nú út nýtt
stofnfé að nafnverði kr. 788.028.846. Farið
er með útboðið skv. reglum um almennt
útboð verðbréfa, en stofnfjáreigendur sem
skráðir eru við upphaf útboðsins eiga forgangsrétt til áskriftar í samræmi við hlutfallslega eign sína, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og samþykktir sjóðsins.
Útboðstímabilið er 10. desember til 17.
desember 2007 og fellur áskrift í eindaga
31. desember 2007. Verð hverrar krónu
nafnverðs er kr. 1,051465 og er heildarverðmæti útboðsins því kr. 828.584.751.
Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina
er kr. 1.365.179.392 og verður eftir hækkunina kr. 2.153.208.238, að því gefnu að
allt seljist.
Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóðurinn í Keflavík og má nálgast lýsingu og
önnur gögn sem tengjast útboðinu á vefsíðu Sparisjóðs Vestfirðinga, www.spvf.is
og í afgreiðslum hans frá og með 10. desember 2007.
Sparisjóðsstjórn.
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Háskólasetur eða
Háskóli Vestfjarða?
– stefnt að alþjóðlegri námsleið í haf- og strandsvæðastjórnun á komandi hausti
Dr. Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs
Vestfjarða, er málvísindamaður og bókmenntafræðingur að mennt. Hann er fæddur og uppalinn í lýðveldinu Bæjaralandi í þáverandi Vestur-Þýskalandi.
Hann stundaði nám í norrænum og þýskum fræðum
við háskólann í Kiel í Slésvík-Holtsetalandi og lauk
þar meistaraprófi ásamt kennaraprófi í þýsku og
dönsku árið 1992. Næstu fimm árin var hann kennari við háskólann í Greifswald í MecklenburgVorpommern, nyrst og austast í Þýskalandi og lauk
jafnframt doktorsprófi frá þeim skóla.
Á árunum 1997-2002 var Peter sendikennari í
þýsku við Háskóla Íslands en stundakennari til
2005. Um skeið gegndi hann starfi forstöðumanns
tungumálamiðstöðvar Háskóla Íslands og 20032005 veitti hann menningarmiðstöðinni GoetheZentrum í Reykjavík forstöðu. Árið 2005 var
honum veitt ótímabundin lektorsstaða við Háskóla
Íslands en kaus frekar að taka að sér forstöðu nýstofnaðs Háskólaseturs Vestfjarða á Ísafirði.
Háskólasetur Vestfjarða var stofnað í mars 2005.
Stofnfélagar eru 40 talsins, þar á meðal allir háskólar landsins. Setrið tók til starfa í ársbyrjun
2006 í Vestrahúsinu á Ísafirði. Í sama húsi eru
ýmsar rannsókna- og fræðistofnanir sem mynda í
rauninni eina heild. Bæjarins besta ræddi við Peter
Weiss um stöðu Háskólaseturs Vestfjarða í ljósi
reynslunnar fyrstu tvö árin og bað hann jafnframt
að reifa framtíðarsýn hans og Háskólasetursins.
Peter segir að framtíðarsýn
Háskólaseturs Vestfjarða kristallist í eftirtöldum atriðum:
Við viljum vinna í þágu
Vestfirðinga.
Við viljum bjóða breitt úrval fjarnáms.
Við viljum bjóða frumgreinanám til að hækka menntunarstig þeirra sem þegar búa
á svæðinu.
Við viljum bjóða fjölbreytt
námskeið.
Við viljum bjóða fyrirlestra
og vísindaport.
Við viljum akademíska umræðu.
Við viljum samstarf og
stuðning við rannsóknarumhverfið hér á Vestfjörðum.
Við viljum laða hingað fólk
til háskólanáms og búsetu.
Háskólasetrið lagði fram
framtíðarsýn sína núna í haust.
Margir höfðu spurt hvort við
hefðum enga framtíðarsýn!
Fyrst má nefna, að Háskólasetrið ætlar sér að hækka
menntunarstigið á Vestfjörðum með því að bjóða fjarnám
frá öðrum menntastofnunum.
Það er hins vegar ekki nýtt.
Fjarnámið var byggt upp af
Fræðslumiðstöð Vestfjarða og
var fært yfir til Háskólaset-

ursins við stofnun þess. Núna
eru um 150 manns í fjarnámi.
Hóparnir eru orðnir minni síðustu árin en hins vegar er fleira
í boði. Fólk hefur þannig
meira val, og það er gott, en
við sjáum ekki mikla vaxtarmöguleika í þessu efni. Hins
vegar má segja að við höldum
þessum hópi innan Vestfjarða.
Þetta fólk myndi annað hvort
ekki mennta sig, sem væri
slæmt fyrir svæðið, eða flytti
á brott, sem væri ennþá verra.

Staðnám í boði
frá áramótum
En við viljum gera meira.
Við viljum líka bjóða staðnám. Í tengslum við svonefndar mótvægisaðgerðir gafst
núna í haust tækifæri til að
bjóða frumgreinanám. Þar er
um að ræða hjáleið til stúdentsprófs, styttri leið en í öldungadeild, þar sem allar greinar eru kenndar og venjulegu
stúdentsprófi lokið. Fólk sem
komið er út í atvinnulífið og
hefur ekki verið í skóla lengi
vill oft ekki fara í öldungadeild, því að það tekur of mikinn tíma og krefst stundum
skólasetu með unglingum. Í
frumgreinanámi eru hins veg-

ar kenndar undirstöðugreinar,
frumgreinar, og þá er reiknað
með að fólk fái inngöngu í
ákveðnar greinar í háskóla.
Þetta vinnum við með Háskólanum í Reykjavík, sem hefur
lengsta reynslu af þessu frumgreinanámi. Þetta verður í boði
núna frá janúarmánuði. Skráning hófst fyrir hálfum mánuði
og lofar góðu. Nemendur á
Ísafirði og Patreksfirði hafa
þegar skráð sig og við verðum
líka vör við áhuga á Ströndum.
Við munum kenna þetta í staðnámi í dagskóla hér á Ísafirði
en einnig á suðursvæði Vestfjarða og á Ströndum. Þessi
dagskóli er næsta skrefið hjá
Háskólasetrinu og mun efla
starfið hjá okkur.
En við viljum meira en að
halda fólki hér. Við viljum að
fólk komi til Vestfjarða til þess
að stunda hér nám. Við viljum
taka þátt í því að fólki á Vestfjörðum fjölgi. Það gerum við
hvorki með fjarnámi né frumgreinanámi. Þá vaknar spurningin: Hvernig getum við
fengið fólk hingað til Vestfjarða?

Að fá námsfólk
til Vestfjarða
Stundum er sagt: Það er ekki
grundvöllur fyrir háskóla á
Vestfjörðum vegna þess að
hér er ekki nógu margt fólk. Og
það má til sanns vegar færa.
Fólksfjöldinn hér er ekki mikill og fólk sem brautskráist
með stúdentspróf frá Menntaskólanum á Ísafirði er með
breitt áhugasvið. Þannig gætum við varla smalað saman
nógu mörgum í eitt fag til að
halda úti einni námsleið. Við
þyrftum alltaf að fá utanaðkomandi fólk til að vera með
í þessu námi. Og þá er næsta
spurningin: Í hvaða nám myndi
fólk koma hingað á Vestfirði?
Ég taldi og tel enn, að mjög
almennt grunnnám á háskólastigi hafi lítið aðdráttarafl út
fyrir fjórðunginn. Hugsum
okkur að við myndum bjóða
upp á t.d. stærðfræði eða efnafræði eða eitthvað annað tiltölulega almennt. Fólk myndi
ekki flytjast hingað vestur til
að stunda slíkt nám, einfaldlega vegna þess að það sama
væri í boði í Reykjavík og á
Akureyri og víðar. Við þyrftum að bjóða eitthvað mjög sérstakt. Og þá skal enn spurt:
Finnum við eitthvað sem er

ekki í boði á Íslandi?
Vissulega eru ýmsar greinar
ekki kenndar á Íslandi. Þannig
eru dýralækningar ekki kenndar hérlendis. Það er mjög dýrt
nám. Mjög erfitt væri að koma
slíku á stofn hér. Ekki er heldur kennd kaþólsk guðfræði
hérlendis, en fyrir því eru
kannski veigamiklar ástæður!
Talað hefur verið um að framhaldsnám í ballett bjóðist ekki,
en ég sé ekki alveg fyrir mér
að fólk flytji á Ísafjörð til að
læra ballett.
Með þessu er ég að segja að
ekki sé nóg að finna greinar
sem eru ekki kenndar hér á
landi, heldur verður að finna
greinar sem fólk myndi koma
til Vestfjarða til að læra.
Grunnnám byrjar alls staðar á
sama hátt, hvort heldur það er
efnafræði eða bókmenntir eða
eitthvað annað. Þar er mjög
erfitt að skapa sér einhverja
sérstöðu. Slíkt er miklu einfaldara í framhaldsnámi en í
grunnnámi í háskóla. Í framhaldsnámi er námsfólk líka
miklu fremur meðvitað um
það hvert það stefnir. Þá er
frekar farið á stað þar sem
rétta námið er í boði fremur
en að fara á stað sem allir vilja
vera. Þeir sem koma beint úr
menntaskóla í grunnnám í háskóla vilja gjarnan vera þar
sem er mikið fjör og djamm.
Þannig hygg ég að við ættum
erfiðara með að ná til ungra
námsmanna sem eru að byrja
háskólanám. Þess vegna komumst við að þeirri niðurstöðu,
að okkar sóknarfæri liggi
fremur í framhaldsnámi en
grunnnámi.

Haf- og strandsvæðastjórnun
Við veltum fyrir okkur fyrstu
námsleiðinni hér á Vestfjörðum, sem við ætlum að koma
af stað næsta haust. Niðurstaðan varð sú, að þetta verður
haf- og strandsvæðastjórnun
eða á ensku Coastal and Marine Management. Hér er um
að ræða þverfaglegt nám og
grunnhugmyndin hjá mér var
að þetta ætti að vera ecology,
politics og economics, þ.e.
umhverfistengd sjónarmið, félagstengd sjónarmið (politics
í víðasta skilningi) og viðskiptatengd sjónarmið. Allt í
einni námsgrein. Við notum
líka enska heitið á þessari
námsgrein og ensku hugtökin

vegna þess að við munum
væntanlega þurfa að fylla upp
með erlendum námsmönnum.
Varla eru nógu margir hérlendis sem stefna á meistaranám í þessum fræðum. Auk
þess má benda á þá reynslu
okkar þessi fyrstu ár, að við
höfum haft hér bæði íslenska
og erlenda námsmenn og það
var ekki auðveldara að fá íslenska námsmenn hingað en
þá erlendu. Þetta á sem sagt
að vera alþjóðleg námsgrein
og kennslan fer fram á ensku.
Líka höfum við í huga, að við
erum hér á svæðinu með ágætt
fólk með menntun og kunnáttu sem getur kennt eitthvað
af þessu, svo sem hjá Hafró
og Matís (áður Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins) og
fleiri aðilum.
Við munum samt alltaf
þurfa að fá hingað kennara í
þessa námsleið. Þá gefst okkur
tækifæri til að bjóða færustu
kennurum hingað vestur til
að kenna hluta af námsefninu.
Þess vegna verður náminu
skipt upp í þriggja vikna lotur
til að geta fengið hingað gestakennara. Þá er ætlunin líka að
fá eitt og eitt stórt nafn, eins
og það er kallað, þannig að
námsmenn geti sagt með stolti
að þeir hafi stundað nám hjá
þessum eða hinum fræðimanni.

Ein ný námsleið á ári?
Þetta er grunnhugmyndin
að fyrstu námsleiðinni. En við
skulum líta lengra fram á veginn. Einhverju sinni sagði ég
við starfsmenn hér eitthvað á
þessa leið: Við skulum ekki
láta þar við sitja, við komum
þessari námsleið í gegn og
getum þess vegna byrjaði á
næstu námsleið haustið 2009.
Í þessum efnum erum við með
ýmsar hugmyndir í skúffunni.
Ef við byrjum á einni námsleið á ári næstu fimm árin og
reiknum með 15 manns á
hverri námsleið og reiknum
auk þess með fimmtán manns
í frumgreinanámi, þá erum við
komin hér með hátt í hundrað
staðnema. Síðan skulum við
telja til viðbótar þá nemendur
sem eru hjá okkur á sumarnámskeiðum, en það eru aðallega erlendir nemendur, og
reikna þá yfir í ígildi ársnema.
Þá getum við séð það fyrir

okkur, að árið 2011 verðum
við samtals með ígildi 275
heilsársnema, að fjarnemunum meðtöldum. Ef við tökum
þá ekki með, þá erum við samt
með 125 heilsársnema ígildi
hér eftir fáein ár að sumarnemendunum meðtöldum.
Þetta væri næstum því eins
mikið og hjá Háskólanum á
Hólum, eða hjá nýstárlegri
fyrirmynd, kann einhverjum
að finnast, Háskólasetrinu á
Svalbarða.

Hólaskóli og
Háskólasetrið
á Svalbarða
Ef við lítum á bæði Hólaskóla og Háskólasetrið á Svalbarða, þá eru þessar stofnanir
með eitthvað um þrjátíu til
fimmtíu starfsmenn, eftir því
hvernig talið er. Það eru talsverð umsvif. Hvað okkur
varðar, þá byrjuðum við með
þrjá starfsmenn en erum núna
með sjö til átta. Þarna yrði um
margföldun á starfsmannafjölda hjá okkur að ræða.
Þetta er vissulega okkar
framtíðarsýn. Við vitum auðvitað ekki hvað verður, en
þetta er að minnsta kosti markmið sem við getum sett okkur.
Í þessari framtíðarsýn er
ekki tekin afstaða til þess hvort
hér yrði áfram háskólasetur
eða hvort úr þessu yrði sjálfstæður háskóli. Ef við skoðum
nánar Hólaskóla, sem er nýlega orðinn sjálfstæður háskóli, þá þurfti hann að vinna
mikið gegnum Háskóla Íslands síðustu árin af því að
hann hafði ekki full réttindi
sem háskóli. Sama er að segja
um UNIS á Svalbarða, sem er
háskólasetur eins og við en
ekki sjálfstæður háskóli. Stærðin skiptir svo sem ekki öllu
máli í þeim efnum. Það er
hugsanlegt að vera mjög lítill
sjálfstæður háskóli og kannski
veikburða en alveg eins er
hugsanlegt að vera stórt og
burðugt háskólasetur. Sjálfstæði og stærð þurfa ekki endilega að ganga hönd í hönd.

Háskólasetur
eða háskóli?
Framtíðarsýn okkar gengur
bæði sem háskóli og sem háskólasetur. Það er annarra að
taka þá ákvörðun hvort þetta
verður háskóli eða ekki. Það
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er í höndum stjórnmálamanna.
Mér finnst það vera hlutverk
okkar hér í Háskólasetrinu að
vinna góða undirstöðuvinnu
og sannfæra menn um að hér
gæti verið háskóli svo að þeir
treysti sér til að taka það skref.
Við vinnum einfaldlega okkar
undirbúningsvinnu í stað þess
að gera kröfur. Við hér í Háskólasetri þurfum að koma
hlutunum af stað og geta síðan
sagt: Sjáið, þetta gengur. Og
fengið meira í ljósi þess.
Einmitt þess vegna verður
nýja námsleiðin í samvinnu
við háskóla. Þeir háskólanemendur sem munu vonandi skrá
sig í haf- og strandfræðastjórnun eru jafnframt að
leggja fram eitt ár af sínu lífi
til þess að vera hér í námi,
með þeim námslánum og
kostnaði og öðru sem því fylgir. Þeir þurfa að hafa á hreinu
að þeir muni fá almennilega
útskrift úr viðurkenndum háskóla. Þangað erum við ekki
komin ennþá. Menntamálaráðuneytið treystir sér ekki til
að viðurkenna okkur sem háskóla. Það eru ákveðnar reglur
sem við uppfyllum einfaldlega ekki.
Við gætum sótt um slíka
viðurkenningu hér á Íslandi
eða í Evrópusambandinu eða
jafnvel í Bandaríkjunum.
Reglurnar eru alls staðar svipaðar. Þannig þyrftum við að
geta tilgreint hvað okkar háskólakennarar birta í ritrýndum fræðiritum og hvaða rannsóknir eru stundaðar hjá okkur. Núna höfum við ekki einn
einasta kennara og ekki einn
einasta rannsóknamann. Eins
og staðan er núna höfum við
ekkert að sýna fram á. Það er
mjög erfitt að stofna háskóla
algerlega úr engu.

Háskóli Vestfjarða
viðurkenndur í
Gambíu?
Þess vegna hefur mér ekki
fundist klókt að sækja um fullgildingu sem háskóli, vitandi
að slíkt fengist væntanlega
ekki. Mér var sagt að við
fengjum slíka viðurkenningu
umyrðalaust í Gambíu. Spurningin væri hins vegar þessi:
Væri slík viðurkenning einhvers virði? Myndi einhver
ráðleggja sínum nemanda að
fara til Íslands í háskóla sem
hvergi hefði fengið viðurkenningu nema kannski í Gambíu?
Í sumum löndum er líka hægt
að kaupa sér doktorsgráðu. Ef
ég tæki nú upp á því að gefa út
háskólagráður, þá stæði þar
ekkert annað að baki en mín
undirskrift. Ég gæti alveg eins
prentað þrjú þúsund króna
seðla. Þetta væri einskis virði,
augljóslega alveg verðlaust.
Stundum er sagt: Stofnum
bara háskóla! Af hverju ertu
ekki búinn að stofna háskóla?
Þá segi ég: Myndirðu fara til
tannlæknis með prófgráðu frá
Háskólasetri Vestfjarða? Þá
skilst ef til vill betur að þetta
snýst um traust. Treystum við
þeim sem útskrifast frá tiltekinni menntastofnun til að vinna
sitt verk? Þetta er greinilegast
þegar tiltekið réttindanám er
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annars vegar, svo sem læknisfræði, sem mikil ábyrgð fylgir
á lífi og dauða. Eða menntun
flugstjóra. Við viljum að þetta
fólk hafi trausta menntun að
baki. Auðvitað gildir þetta líka
um presta, þó að umsjón þeirra
með lífi og dauða sé annars
eðlis. Þetta gildir líka um fólk
í svokölluðum mjúkum greinum eins og sagnfræði og bókmenntafræði. Auðvitað má
ekki heldur fúska í slíkum
fræðigreinum þó að þar velti
ekki á lífi eða dauða. Tökum
kennaranám sem dæmi. Við
viljum treysta því að þær
stofnanir sem mennta kennara
láti þeim góða menntun í té.
Við verðum að geta treyst því
að fólkið sem kennir börnunum séu góðir kennarar. Ég
veit að slíkt er stundum hæpið
hér á landi, þegar fólk fæst
ekki í hitt og þetta og einhverjir eru ráðnir án þess að
þeir hafi til þess menntun eða
réttindi.
Kjarni málsins er þessi: Háskólamenntun snýst um traust.
Og traust þarf tíma. Til er ást
við fyrstu sýn, að sagt er, en
það er eiginlega ekki til traust
við fyrstu sýn. Traust verður
að byggja upp og rækta. Það
væri ekki mjög traustvekjandi
ef við hér í Háskólasetri stofnuðum í dag háskóla og færum
að gefa út einhverjar prófgráður. Bæði hérlendis og í öðrum
löndum yrðu margir dálítið
undrandi á því. Ef byggingaverkfræðingur frá Háskólasetri Vestfjarða sækti um starf
á verkfræðistofu í Reykjavík,
þá yrði byrjað á því að athuga
mjög vel hvað stæði að baki
prófgráðu hans. Ef maður
sækir um vinnu á verkfræðistofu í Reykjavík og framvísar
doktorsgráðu frá einhverjum
óþekktum háskóla í Timbúktú,
þá er óhjákvæmilegt að kannað yrði nánar hvort sú gráða
væri nokkurs virði áður en
maðurinn yrði ráðinn.

Verðum að vernda
orðsporið
Við megum ekki byrja á því
að fá það orðspor að við séum
einhver fúskaraháskóli. Orðspor af því tagi yrði erfitt að
losna við fjölmörg næstu árin.
Ég vil alls ekki byrja þannig.
Ef hins vegar stjórnvöld
ákvæðu að stofnaður yrði háskóli hér á Ísafirði, þá væri
það allt annar hlutur. Ráðuneytið hefur að vísu sett
ákveðnar vinnureglur í nýjum
háskólalögum. Það kerfi er í
raun mjög gagnsætt. Ég sé
ekki fyrir mér að ráðuneytið
muni hlaupa til og víkja frá
þeim reglum. Ríkisvaldið gæti
hins vegar uppfyllt þær, samt
með töluverðum kostnaði.
Ég tel það ekki vera hlutverk Háskólaseturs að álykta
um slíkt, enda höfum við hvort
sem er ekki vald til að láta
fjármagn fylgja ályktunum.
Við hér í Háskólasetri skulum
einfaldlega vinna undirbúningsvinnu og vonum að ráðuneytið styðji okkur til að ná
markmiði okkar, sem er ein
námsleið á ári. Það er talið
kosta um tuttugu milljónir á

ári. Ég vil ekki tjá mig um það
hvort það er mikið eða lítið.
Þegar litið er á ýmsa aðra hluti,
þá eru samt tuttugu milljónir
kannski ekki neitt óskaplega
stór upphæð. Ekki ef miðað
er við stofnun háskóla á næsta
hausti. Ef stofna ætti fullburða
háskóla með öllu, þá væri það
væntanlega dæmi upp á milljarða. Ef tuttugu milljónum
væri hins vegar eytt í fúsk, þá
væri þeim skattpeningum illa
varið. Samvinna okkar við
fullgilda háskóla tryggir hins
vegar gæðaeftirlit. Það verður
að vera alveg skýrt, að við
viljum uppfylla þær kröfur
sem gerðar eru til háskólanáms.

Uppbyggingin
tekur tíma
Næsta málið er síðan að fá
hingað námsmenn. Við þurfum um fimmtán nemendur á
hverja námsleið. Þetta virðist
ekki mikill fjöldi, en þá má
hafa í huga, að Akureyringar
byrjuðu með minna en tíu
nemendur, er mér sagt. Uppbyggingin tekur tíma. Fyrsta
árið og það næsta eru erfiðust.
Eftir að fyrstu nemendurnir
útskrifast verður auðveldara
að ná til nýrra nemenda. Ég
hef fulla trú á því að við náum
að minnsta kosti fimmtán

nemendum í fyrstu lotu, enda
erum við í góðu sambandi við
skóla hérlendis og erlendis.
Ef við náum því markmiði
með einni nýrri námsleið á
ári, þá verðum við með 75 og
jafnvel 100 háskólanemendur
eftir fimm ár. Þó ekki nema
einn aðfluttur nemandi á ári
setjist hér að til frambúðar og
stofni hér jafnvel fjölskyldu
eða fyrirtæki, þá væri miklum
árangri náð. Þetta fólk væri á
aldrinum 25-35 ára en það er
einmitt sá aldurshópur sem
mestur fengur væri að. Það er
sá aldur þegar flestir útskrifast
með meistaragráðu og flestir
fara þá út í atvinnulífið, og ekki
væri verra að það yrði hér.

Jafnframt því sem hér skapast háskólasamfélag, hvort
sem nafnið á stofnuninni væri
háskólasetur eða háskóli, þá
breytist ímynd Vestfjarða og
Vestfirðinga. Ég verð þess iðulega var, þegar ég kynni mig
sem forstöðumann Háskólaseturs Vestfjarða, að fólk setur
upp spurnarsvip. Margir virðast halda að hér sé ekkert nema
fiskur og vandamál. Það virðist ekki alveg inni í myndinni
að við skulum halda alþjóðleg
námskeið hér fyrir vestan.
Þetta mun breytast á næstu
árum. Það er að minnsta kosti
framtíðarsýn okkar hjá Háskólasetri Vestfjarða.
– h.
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Dvalarheimilið Hlíf á Ísafirði.

Óska eftir leiðréttingu á daggjöldum þjónustudeildar Hlífar
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, hefur
sent fjárlaganefnd Alþingis
bréf þar sem óskað er eftir að
fjárlaganefndin taki tillit til
erfiðrar rekstrastöðu þjónustudeildarinnar á Hlíf. Í bréfinu kemur fram að allt frá árinu 1993 Ísafjarðarbær, og áður Ísafjarðarkaupstaður, sótt
um leiðréttingu á daggjöldum
á Hlíf þar sem rekin eru 11
hjúkrunarrými. Árlega greiðir

Ísafjarðarbær um 50% af rekstrarkostnaði sökum ónægra
daggjalda frá ríkinu. Uppsafnaður rekstrarhalli, borinn af
Ísafjarðarbæ, frá árinu 1993
er í dag 250 milljónir króna.
Halldór segist vita að þó að
fjárlaganefndin taki erindið til
greina og daggjöldin verði
leiðrétt þá muni þau ekki
standa undir rekstrinum þar
sem þjónustudeildin er ekki
samþykkt af heilbrigðisráðu-

neytinu. Því mun jákvætt svar
frá fjárlaganefndinni ekki breyta
neinu um lokun þjónustudeildarinnar.
Í sáttmála bæjarstjórnarmeirihlutans er kveðið á um
byggingu 10 rúma hjúkrunarheimilis fyrir aldraða og gaf
Siv Friðleifsdóttir, þáverandi
heilbrigðisráðherra, að það
yrði gert árið 2010. Halldór
segist vilja sjá 30 rúma heimili
og segist hafa rætt um það við

Guðlaug Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra en hann hafi
ekki getað svarað neinu að
svo stöddu.
„Það eru engir biðlistar hjá
okkur og nóg pláss á sjúkrahúsinu. Biðlistar eru annarsstaðar og það verður tekið á
þeim vanda fyrst. En árið 2010
gætu verið komnir biðlistar
hér, fólk er að eldast og þá verður jafnvel búið að loka þjónustudeildinni“, segir Halldór.

Arna Lára Jónsdóttir.

Arna Lára
til Impru
Arna Lára Jónsdóttir, stjórnmálafræðingur hefur hafið
störf hjá Ísafjarðarútibúi Impru
sem er deild innan Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem
stofnuð var í sumar. Impra er
miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og lítil fyrirtæki og Arna Lára, sem
var áður hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða mun sinna
svipuðum verkefnum í atvinnuþróun hjá Impru og hún
hafði umsjón með hjá Atvest.
Í stað Örnu Láru var Shiran
K. Þórisson ráðinn til Atvinnuþróunarfélagsins.
Auk Örnu Láru hefur Sigríður Ó. Kristjánsdóttir ferðamálafræðingur og núverandi
verkefnastjóri hjá Háskólasetri Vestfjarða verið ráðin til
Impru og hefur hún störf í
byrjun árs 2008. Impra leigir
skrifstofu af Atvest fyrst um
sinn, en þess er vænst að hún
komist í eigin aðstöðu á næstu
misserum. – sigridur@bb.is
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Sameiginlegt fasteignafélag sveitarfélaga í athugun
Vilji er fyrir því hjá stjórn
Lánasjóðs sveitarfélaga að
láta gera athugun á kostum
þess og göllum að íslensk
sveitarfélög stofni með sér félag sem sjái um hönnun, byggingu og rekstur fasteigna þeirra.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur tekið fyrir erindi þessa efnis
og tekur ráðið vel í hugmynd-

ina og telur rétt að hún fái
frekari umræðu á vettvangi
Sambands íslenskra. sveitarfélaga.
Í greinagerð frá Lánasjóði
sveitarfélaga kemur fram að
eftir óformlegar umræður innan stjórnar sjóðsins hafi komið
fram að stofnun og rekstur
fasteignafélags sveitarfélaga

gæti komið sér vel fyrir minni
sveitarfélög sem ekki eru oft í
byggingaframkvæmdum og
hafa ekki alltaf tæknilega getu
til að sjá um slík verk. Með
stofnun fasteignafélags myndi
safnast upp þekking og reynsla af hönnun, byggingu og
rekstri fasteigna sem gæti nýst
sveitarfélögunum.

Áframhaldandi athuganir
þurfa að taka til laglegra,
skattalegra og fjárhagslegra
atriða er varða stofnun og
reksturs slíks félags og einnig
skilyrði að lánasjóðurinn geti
komið að stofnun og fjármögnun hins nýja fasteignafélags
sveitarfélaganna.
– smari@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar lýsir yfir ánægju með hugmyndir um sameiginlegt fasteignafélag sveitarfélaga.

Snjóflóðahætta er undir Búðarhyrnu í Hnífsdal.

Snjóflóðasprengingar stundaðar
snemma á síðustu öld í Hnífsdal
Snjóflóðasetur Veðurstofunnar hefur stundað tilraunir
með snjóflóðasprengingar í
vetur og fyrravetur og var talið
að þær hefðu aldrei verið
stundaðar fyrr á landinu. Blaðinu hafa nú borist upplýsingar
frá Erlu Guðmundsdóttur sem
er fædd árið 1931 og ættuð úr
Bug í Hnífsdal, um að Eggert
Halldórsson í Búð hafi iðulega
skotið úr byssu upp í Búðargilið til að framkalla snjóflóð
í hennar æsku.
„Hann passaði alltaf gilið,
enda hafði fallið snjóflóð úr

því árið 1910 með hræðilegum afleiðingum. Ég veit ekki
nákvæmlega hversu lengi
hann stóð í þessu, en ég byrja
í skóla 7 ára og móðir mín
sendi okkur systkinin aldrei í
skólann nema búið væri að
sprengja úr gilinu, því við
þurftum að ganga yfir snjóflóðahættusvæði á leið í skólann. Bugur var fyrir utan
Búðanesið og þegar vegurinn
var lagður út í Bolungarvík
fór húsgrunnurinn undir hann.
Mamma gekk út fyrir bæinn
og leit upp í gilið til að sjá

hvort búið væri að sprengja,“
segir Erla en henni og systkinum hennar þótti Eggert ákaflega merkilegur maður.
„Við bárum mikla virðingu
fyrir honum. Þótti svo flott að
sjá þegar hann labbaði upp á
túnið með byssuna, sem ég
veit nú ekki hvers kyns var,
og skaut bara upp í gilið og
hávaðinn og titringurinn varð
til þess að skömmu seinna var
kominn snjór niður á tún. Það
stóðst líka að það komu aldrei
nein snjóflóð önnur en þau
sem hann framkallaði.“

Erla er ein eftirlifandi af
sínum systkinum en lék sér
við syni Eggerts á sínum tíma.
Henni finnst að það þurfi að
hafa í hávegum hversu mikilvægur hann var. „Það treystu
allir á hann. Alltaf þegar ég
kem vestur geng ég upp í
brekkuna og horfi upp í fjallið
og hugsa með mér hversu
ótrúlegt það var að við vorum
aldrei hrædd, því við vissum
að Eggert myndi skjóta niður
snjóinn,“ sagði Erla Guðmundsdóttir í samtali við blaðið.
– sigridur@bb.is

Dæmdir fyrir brot gegn valdstjórninni
Tveir karlmenn hafa verið
sakfelldir fyrir brot gegn valdstjórninni fyrir Héraðsdómi
Vestfjarða. Mönnunum var
gert að sök að hafa við veitingahúsið Krúsina á Ísafirði
tálmað lögreglumann við framkvæmd skyldustarfa þegar
hann hafði afskipti af óþekktum manni. Báðir mennirnir
veittust að lögreglumanninum
með hrópum um að láta manninn lausan, óhlýðnuðust fyrir-

mælum um að víkja frá, toguðu í fatnað lögreglumannsins
og mannsins og þröngvuðu
sér upp á milli þeirra og ýttu
þeim frá hvor öðrum svo maðurinn losnaði og komst undan.
Einnig var annar maðurinn
sakaður um brot gegn valdstjórninni, en til vara fyrir ærumeiðingu, með því að hafa
skömmu síðar eftir handtöku
hrækt á andlit lögreglumannsins vegna skyldustarfa hans.

Báðir mennirnir gengust við
brotum sínum.
Annar maðurinn hafði fyrr
á árinu gengist undir sektargerð lögreglustjóra vegna
fíkniefnabrots auk þess sem
hann var dæmdur til greiðslu
sektar og sviptur ökurétti
vegna ölvunaraksturs. Samkvæmt dómsorði skal hann
sæta fangelsi í einn mánuð en
fresta skal fullnustu refsingarinnar og hún falla niður að

liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dómsins að telja
haldi ákærði almennt skilorð.
Við ákvörðun yngri mannsins var haft hliðsjón af skýlausri játningu hans og ungum
aldri. Þótti því hæfileg refsing
að hann myndi greiða 60.000
króna sekt til ríkissjóðs og
komi sex daga fangelsi í stað
sektarinnar verði hún ekki
greidd innan fjögurra vikna
frá uppkvaðningu dómsins.
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Söngurinn er tærasta mynd gleðinnar
Það hefur verið í nægu að
snúast hjá nemendum og
kennurum leikskólans Eyrarskjóls að undanförnu, en þau
voru að gefa út 20 jólalög á
geisladiski. Diskurinn, sem
ber heitið „Við óskum þér
góðra jóla,“ var tekinn upp í
hljóðveri Önundar Pálssonar
á Flateyri. Inn á hann syngja
tveggja til fimm ára nemendur
skólans við undirleik Soffíu
Bragadóttur og Dagnýjar Hermannsdóttur, sem í gamni eru
oft kallaðar strengjasveit Eyrarskjóls í skólanum. Það þykir
tíðindum sæta að svo ung börn
syngi inn á geisladisk, en á
Eyrarskjóli er það nánast orðið
daglegt brauð því diskurinn
er sá þriðji sem gefinn er út á
þeim bænum. Þegar blaðakonu
bar að garði var mikil spenna
í húsinu því von var á disknum
sama dag. Skemmtileg stemmning var á kaffistofunni og létt
yfir starfsfólki skólans, sem beið
óþreyjufullt eftir að heyra nýjustu tónlistarafurð skólans og
þá fyrstu sem tekin er upp í
hljóðveri. Fyrir svörum sitja
Jóna Lind Karlsdóttir leikskólastjóri og Soffía Emelía
Bragadóttir aðstoðarleikskólastjóri og tónlistarstjóri skólans.
– Hvað býr að baki útgáfunni?
Soffía: „Ástæða þess að við
förum út í það að gefa út jóladisk er sú að eftir að við gáfum
út hina diskana komu margir
foreldrar og spurðu okkur hvenær við ætluðum að gefa út
jóladisk. Við ákváðum bara
að kýla á það núna. Í byrjun
október vorum við búin að
velja 20 lög og hófum æfingar
fljótlega eftir það. Æfingarnar
byrjuðu fyrst á hverjum kjarna
fyrir sig, þannig að hver kennari var bara með sinn hóp.
Síðustu þrjár vikurnar fyrir upptökur æfðum við svo hvern
einasta dag saman á sal, alltaf
helmingurinn í einu að syngja
svona tvö til þrjú lög. Krakkarnir stóðu sig líka frábærlega
í upptökunni eftir þessar miklu
æfingar.“
– Hvernig var upptökum
háttað?
Soffía: „Krakkarnir komu
sér öll fyrir sitjandi inni í hljóðverinu og við Dagný (Hermannsdóttir. Leiðbeinandi á
Eyrarskjóli) spiluðum undir á
gítar. Önni var í sínum stjórnklefa á tökkunum. Síðan var
Jóna Lind með heyrnartól og
ef hlutirnir voru ekki að gera
sig þá var gefið merki um það.
Það var reyndar bara þrisvar
eða fjórum sinnum sem það
gerðist. Það tók aðeins um
eina klukkustund að taka upp
allan diskinn og var eiginlega
lyginni líkast hversu vel þetta
gekk. En það var búið að æfa
þetta svo vel að krakkarnir
vissu nákvæmlega hvað þau
voru að gera og kunnu alla
texta og þetta rúllaði því svona
flott. Þegar upptökunni var
lokið fengu krakkarnir að fara
inn í stjórnklefann til Önna,

þar sem hann leyfði þeim að
heyra það sem þau höfðu verið
að gera og hann lék sér að því
að setja bassa undir og draugahljóð, sem vakti mikla lukku.
Þau fengu svo að fikta í takkaborðinu og voru alveg með
stjörnur í augum því þetta var
svo skemmtilegt. Þetta var svo
miklu flottara en við hefðum
þorað að vona.“
Jóna Lind: „Ein ástæða þess
að þetta gekk svona vel er að
allan tímann töluðum við um
þetta sem verkefni. Stórt verkefni sem við værum að vinna
að og þau væru tónlistarfólkið.
Það var aldrei neitt vesen, þegar kom að upptökunni vissu
krakkarnir bara að þetta var
verkefni sem þyrfti að klára.“

Öflug útgáfustarfsemi
Soffía: „Þetta er annar diskurinn sem við gefum út á þessu
ári. Við gáfum líka út disk í
apríl.“
– Það fer sem sagt fram
öflug útgáfustarfsemi á Eyrarskjóli.
Jóna Lind: „Hér er mjög
öflugt tónlistarstarf.“
Soffía: „Við leggjum mikla
áherslu á tónlistarstefnuna.
Það er eldað ofan í okkur af
söngkonu sem syngur ofan í
okkur matinn. Hér eru þrír
gítarkennarar og einnig mikið
tónlistarfólk.“
– Tónlistarbærinn Ísafjörður á frumstigi, með lítið tónlistarfólk í þjálfun.
Jóna Lind: „Framtíðar tónlistarfólk.”
– Hvernig er tónlistarprógrammið?
Soffía leggur töluverða
áherslu á að þau séu alls ekki
eingöngu að syngja barnalög
í skólanum: „ Á síðasta diski
vorum við til að mynda með
Góða ferð eftir Baldur Geirmundsson. Ástæða þess að við
fórum að taka gömul dægurlög er sú að krakkarnir fóru að
syngja á degi íslenskrar tungu
á sjúkrahúsinu og þá var fólkið
sem þar dvaldi að biðja um
óskalög eins og Ó María mig
langar heim. Þá komust við
að því að við bara kunnum
engin svona lög, þá hófumst
við handa og fórum að æfa
svona lög, þannig að næst þegar við kæmum á sjúkrahúsið
þá gætum við sungið lögin
sem fólkið þekkti. Málið er
bara að þessir gömlu rútubílasöngvar eru svo skemmtilegir,
krökkunum finnst þeir skemmtilegir og það myndast góð
stemmning við að syngja þá.“
Jóna Lind: „Það er líka
þannig að krakkarnir þurfa sífellt að fá meira ögrandi verkefni. Þegar þau eru búin með
öll barnalögin þá þurfa þau
bara að fá lög sem eru erfiðari
og með þyngri texta. Það þarf
að gera meiri kröfur og þau
vilja það.“
Soffía: „Elstu krakkarnir
sem eru hjá okkur núna eru
fimm ára og þetta er þriðji

Leikskólabörnin á Eyrarskjóli fyrir framan Safnahúsið á Ísafirði.
diskurinn sem þau syngja inn komu heim. Þess vegna er skóla fyrir sunnan, sem komið vitað að nýta sem best þann
voða gott að hafa þau bara á var með hingað til okkar. Þetta mannauð sem maður hefur.“
á.“
– Það hefur frést frá for- geisladiski.“
Soffía: „Já , það vegur mjög
er svo eitt uppáhaldslag barneldrum í bænum að diskarnir
þungt. Við erum ofboðslega
anna.“
sem gefnir hafa verið út hafi
– Hvernig verður dreifingu heppin. Ég hef unnið í mörgVið óskum
ekki mátt fara úr spilurunum,
um skólum en aldrei á svona
háttað?
svo mikill er áhugi barnanna
„Þegar við verðum búnar stað þar sem eru jafn margir
þér góðra jóla
á tónlistarsköpun sinni. Soffía
að brenna og pakka þá verða tónlistarmenn, það er hægt að
hlær við.
Diskurinn er skrifaður og útgáfutónleikar, vonandi 4. gera svo margt þegar þeir eru
„Á fyrsta disknum sem við honum pakkað á Eyrarskjóli desember, í sal Listasafns Ísa- svo margir. Tónlistin er lífsgáfum út þá heyrist mest í af starfsfólki skólans. Framan fjarðar í Safnahúsinu. Okkur gleðin, það er bara þannig. Í
mér og eftir sumarfríið það á disknum sitja söngvararnir langar að hafa þá þar því það Hjallastefnunni er mikið lagt
árið þá kemur einn pabbinn fyrir framan Safnahúsið á er svo góð tenging við diskinn, upp úr gleði, allt á að vera
til mín og segir „mig langar Ísafirði, en myndina tók Hall- en forsíðumyndin er einmitt gaman. Þú átt aldrei að fara í
að taka þig og kyrkja þig. Ég dór Sveinbjörnsson. Þau hafa tekin þar fyrir framan. Diskur- hópatíma þar sem er leiðiner búinn að þurfa að hlusta á jafnframt gert veglega söng- inn verður seldur á útgáfutón- legt. Söngurinn er tærasta
þig í allt sumar.“ En þá hafði bók þar sem má sjá myndir leikunum og svo verður hann mynd gleðinnar.“
barnið hans sífellt viljað hlusta frá upptöku og lagatextana seldur hér á Eyrarskjóli. Það
Jóna Lind: „Og það fá allir
á „Soffíu.““
geta allir keypt hann hvort sem að syngja með sínu nefi.“
sem verið er að syngja.
Finnst krökkunum ekki
Soffía: „Börnin hér eru
– Var eitthvað fundað um um er að ræða foreldra eða
mikið til þess koma að syngja lagavalið fyrirfram
aðra. Diskurinn er flottasta út- alltaf syngjandi hvort sem þau
inn á geisladiska?
Soffía: „Nei það var bara gáfa okkar til þessa, hann er kunna orð eða ekki, það er
Soffía: „Jú þau eru afar stolt frekjan hún Soffía sem valdi mjög eigulegur og tilvalin strax byrjað að syngja. Þau
og hlusta mikið á þessa diska. þau.“
jólagjöf segir Soffía hress í geta verið komin með lagið
Þeim þykir þetta mjög merkialveg á hreint þó þau kunni
Mikil hlátrasköll og sam- bragði.”
legt.“
ekki orðin. Þau hafa svo mikla
starfskonur Soffíu reyna að
Jóna Lind: „Þetta hefur líka milda yfirlýsinguna og segjast
tónlist fyrir sér hér og eiga
þann tilgang að færa sönginn hafa fengið að hjálpa til við
eflaust öll eftir að verða gítTónlistin er
heim. Það er ekkert nóg að lagavalið.
arleikarar. Það er mjög algengt
lífsgleðin
senda einhverja söngtexta
þegar þau leika sér með stóru
Soffía: „Ég tók 20 lög til
heim með börnunum ef for- prufu, sem við æfðum okkur
– Er tónlist undirstöðuþáttur kubbana að þau noti þá fyrir
eldrarnir kunna ekki lögin. á. Það er nú yfirleitt þannig að í starfinu hér?
gítara. Fyrirmyndirnar skipta
Þannig að nú geta foreldrarnir sum lög bara syngjast ekki,
Jóna Lind: „Það eru margir höfuðmáli og hér er alltaf versungið með.“
en það var ekki svo í þetta námsþættir sem kveðið er á ið að spila á gítar.”
Soffía: „Upphaflega þegar sinn. Þannig að öll lögin fóru um í aðalnámsskrá leikskól– Það er nokkuð ljóst að
við gáfum út fyrsta diskinn, á diskinn þó við hefðum fyrst ans, þar á meðal tónlist. Plús það er mikið líf og fjör á Eyrvar það þannig að við sendum bara hugsað okkur hann 18 það höfum við námsskrá arskjóli og nemendur þar í
texta heim með börnunum en laga. Það er eitt mjög skemmti- Hjallastefnunnar þar sem er góðri þjálfun sem framtíðar
foreldrarnir komu til baka legt lag á disknum sem hefur meðal annars kynjanámsskrá, listamenn tónlistarbæjarins
sögðust ekki kunna lögin. Þau ekki verið sungið inn á disk á fyrir stráka og stelpur og ólíka mikla. Þriðji geisladiskur
höfðu kannski reynt að láta Íslandi áður. Það er lag sem aldurshópa. Þegar það er tón- þeirra er kominn út og á eflaust
krakkana kenna sér þau, en Magga Pála (móðir Hjalla- listarfólk að vinna með börn- eftir að hljóma á mörgum
þau höfðu náttúrulega bara stefnunnar. Innsk. blaðakonu) unum þá hefur það auðvitað heimilum á aðventunni nú
gleymt þeim um leið og þau hefur þýtt og önnur, frá Hjalla- sitt að segja. Maður verður auð- sem um ókomna tíð.
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Verkefnastaða jólasveina góð

Mannlífið

Nú fer að bresta á sú tíð að jólasveinarnir komi til byggða. Með krókaleiðum tókst blaðinu að komast í
samband við Stúf, en alla jafna talar Stúfur ekki við fjölmiðla. Hann segir að verkefnastaða jólasveina sé
með besta móti, þeir sé að koma ískaldir í Kaldbaki þar sem þeir búa í helli. „Það er búið að vera hörkustemmning í hellinum í sumar“, segir Stúfur. Aðspurður hvort það sé ekki þrælavinna að vera jólasveinn
segir Stúfur að það sé vissulega rétt. „En það vill nú þannig til að við erum komnir með talsverða reynslu.
Það verður að viðurkennast að við erum lúnir eftir þessa törn, en við leggjum okkur eftir jólin og
slöppum af fram eftir sumri.“ Samkvæmt upplýsingum frá Stúfi er gríðarleg yfirferð á jólasveinunum.

Smáauglýsingar
Til sölu er Hyundai Santa Fe,
dísel, árg. 2005, ekinn 47 þús.
km. Uppl. í símum 456 6211 og
863 6107.
Óska eftir svefnsófa, ódýrt eða
gefins. Uppl. í síma 865 7214.
Til sölu er Beretta Pintail 3"
hálfsjálfvirk haglabyssa. Er
sem ný. Uppl. í síma 847 8531.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.
Til sölu er Toyota Hiace sendibíll, 2,4, dísel. Upplýs. í síma
846 7479.
Til sölu er Mini Cooper árg. 02.
Sá flottasti í bænum! Upplýsingar í síma 847 3856.
Til sölu eru fjögur góð og lítið
notuð nagladekk, 195/65/15. Á
sama stað fæst ungbarnastóll
gefins. Uppl. í símum 456 4847
eða 869 8015 eftir kl. 16.
Nær er blærinn, sýning SeSelju
í Safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju
stendur til áramóta á opnunartíma safnaðarheimilisins. Frummyndirnar eru einungis til sýnis. SeSeliu kortin eru eftirprentanir þeirra. Pöntunareyðublöð
liggja frammi á sýningunni.
Kortin fást einnig í versluninni
á Hlíf, sem er opin virka daga
frá kl. 10-14.
Tek að mér að örmerkja hesta.
Merki með Datamars örmerkjum. Uppl. í síma 892 7575.

Afmæli
Styrktarfélagskonur við laufabrauðsgerðina.

Laufabrauðsgerð dregur að stóra og smáa
Næstkomandi laugardag,
15. desember kl. 17:00
munum við ættingjar
Ingólfs Eggertssonar, samgleðjast honum í Oddfellowhúsinu á Ísafirði í
tilefni af 80 ára afmæli
hans. Gaman væri ef
vinnufélagar í gegnum
tíðina og aðrir vinir
heiðruðu hann með
nærveru sinni. Gjafir eru
vinsamlega afþakkaðar.

Spurning vikunnar
Verður þú með gervijólatré eða alvöru jólatré
yfir hátíðarnar?
Alls svöruðu 605.
Gervijólatré sögðu
213 eða 35%
Alvöru jólatré sögðu
392 eða 65%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Margar hendur vinna létt
verk stendur einhvers staðar
og sannaðist það í árlegri
laufabrauðsgerð Styrktarsjóðs
Tónlistarskóla Ísafjarðar sem
haldin var 23. nóvember sl.
Var það mál manna að tímamet hefði verið slegið þann
daginn en hafist var handa
klukkan tíu um morguninn og
um tvöleitið var búið að skera
síðasta laufabrauðið. Augljóslega mátti sjá að í eldhúsinu
aðhöfðust konur sem kunna
sitt fag, enda sumar búnar að
standa pliktina öll þau 25 ár
sem þessi siður hefur verið
viðhafður af hálfu styrktarsjóðsins, en hann fagnaði einmitt afmæli á dögunum með
enn einni höfðinglegu gjöfinni
til TÍ.
Sjóðurinn var á sínum tíma
stofnaður að hvatningu Ragnars H. Ragnar. Hann var upphaflega styrktarsjóður húsbyggingar TÍ og stóð fyrir því
að skólinn kæmist í eigið húsnæði. Ragnar var þeirrar skoðunar að hlutirnir gerðust ekki
nema fyrir tilstuðlan kvenna,

en hann hafði dvalið æði mörg
ár í Bandaríkjum norður Ameríku þar sem konur voru, og
eru sjálfsagt enn, afar duglegar
við að stofna til hverskyns
félagsskapar sem leggur sitt
af mörkum í þágu samfélagsins. Hann vildi að tónlistarskólinn kæmist í eigið húsnæði og biðlaði því til kvenna
í bænum að leggja málefninu
lið. Ekki létu hinar vösku konur í sjóðnum staðar numið
þegar skólinn var kominn í
hús, heldur héldu ótrauðar
áfram að safna fé skólanum
til handa og hefur skólanum
áskotnast margir hluti fyrir
þeirra tilstuðlan.

Bökuð um 1000
laufabrauð
Í ár var farið óvenju snemma
af stað í deiggerðinni fyrir
laufabrauðið þar sem Árni
Aðalbjarnarson, bakarameistari, var á leiðinni út fyrir landssteinana, en færni hans við
flatninguna er lykilatriði. Hef-

ur framkvæmdin við laufabrauðsgerðina farið þannig
fram að deigið er hrært og
hnoðað eftir kúnstarinnar reglum af styrktarsjóðskonum í
heimahúsi. Síðan er farið með
deigið í Gamla bakaríið þar
sem Árni fletur það út, en
Gamla bakaríið hefur styrkt
laufabrauðsgerðina með þessum hætti í áraraðir. Síðan er
það stóri dagurinn þegar komið er saman og laufabrauðið
skorið og steikt. Næsta dag er
laufabrauðinu pakkað í 10
köku pakkningar sem eru svo
seldar á torgsölu styrktarsjóðsins.
Laufabrauðið á sér norðlenskar rætur og má með sanni
segja að styrktarsjóðurinn hafi
kynnt þessa hefð fyrir Ísfirðingum og innleitt hefðina hér,
en meðal stofnenda styrktarsjóðsins voru konur að norðan. Ekki var rík hefð á Ísafirði
fyrir laufabrauði fram að því.
Fyrir mörgum Vestfirðingum
er nú líkt og Norðlendingum
laufabrauðið ómissandi um
hátíðirnar. Bæjarbúar hafa

verið duglegir í gegnum tíðina
að leggja sín lóð á vogaskálarnar í laufabrauðsgerðinni.
Þá sérstaklega starfsfólk og
nemendur tónlistarskólans,
sem og fjölskyldur þeirra.
Viss hátíðarstemning myndast
þegar einbeittir skurðameistarar, stórir sem smáir, sitja
við útskurð yfir jólalögum.
Enginn þarf að vera svangur
við laufabrauðsgerðina því
boðið var upp á fínasta bakkelsi, sem og stikkprufur úr
framleiðslu ársins, það er að
segja nýbakað laufabrauð. Að
þessi sinni var einnig hægt að
gæða sér á nýstárlegu snakki,
krydduðum laufabrauðshornum einskonar, sem gætu hæglega leyst af hólmi Maarud og
Pringles yfir laugardagsmyndinni. Bökuð voru um
1000 laufabrauð í ár og munu
þau vafalítið gleðja marga
munna og maga í jólamánuðinum.
Torgsala styrktarsjóðsins
hefur skipað sér fastan sess á
Ísafirði á aðventunni og er enn
eitt dæmi um lifandi miðbæj-

arstemningu hér í bæ. Torgsalan hefur verið haldin öll 25
ár styrktarsjóðsins og er ein
mikilvægasta fjáröflunarleið
hans. Fyrirmyndin var sótt í
jólamarkaði sem gjarnan má
finna í hinum ýmsu borgum
Evrópu, þar sem ilmur af jólaglöggi og piparkökum fyllir
loftið og íbúar staðanna koma
saman til að gera sér glaðan
dag og versla ýmsan varning
til jólanna. Ísfirska torgsalan
hefur þróast með árunum og
öðlast sín séreinkenni með
kakói og lummum, og ekki
síst laufabrauðinu sívinsæla
sem gæðir markaðinn þjóðlegum blæ. Nú í ár voru ljósin
á jólatrénu á Silfurtogi tendruð
og dagskrá því tengd í beinu
framhaldi af torgsölunni svo
það var þéttur og viðburðarríkur dagur í miðbæ Ísafjarðar
1. desember.
Fjölmargir lögðu leið sína í
miðbæinn og nutu dagsins.
Er það mál manna að þessir
tveir viðburðir styðji vel við
hvorn annan og geri daginn
sérlega hátíðlegan.
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Vestfirskum réttindakennurum fjölgar
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar telur líklegt að góður árangur nemenda á Vestfjörðum í Pisa könnuninni megi meðal annars rekja til þess að menntuðum kennurum hefur fjölgað í fjórðunginum.
Eftirfarandi bókun var samþykkt einróma á síðasta bæjarstjórnarfundi. ,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
lýsir yfir ánægju með að grunnskólabörn á Vestfjörðum komi einna best út á Íslandi í nýrri alþjóðlegri Pisa könnun. Án efa má að hluta rekja þennan góða árangur til þess að hlutfall menntaðra
kennara á Vestfjörðum hefur hækkað til muna milli kannana. Til marks um það hefur vestfirskum
réttindakennurum fjölgað úr 61% í 77% á árunum 2003-2007.“

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Suðlægar áttir og vætusamt,
einkum suðaustanlands og fremur hlýtt í veðri.
Horfur á laugardag: Suðlægar áttir og vætusamt,
einkum suðaustanlands og fremur hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag: Suðlægar áttir og vætusamt,
einkum suðaustanlands og fremur hlýtt í veðri. .

Sælkeri vikunnar er Sigrún Sigurðardóttir á Ísafirði

Kjúklingaréttur
og auðveld ísgerð
Sælkeri vikunnar býður upp
á kjúkling með sveppum en
Sigrún segist mikið elda þennan rétt og hann sé mjög góður.
Uppskriftin sem hún gefur
upp er miðuð við fjóra manns.
Einnig býður hún lesendum
BB upp á auðvelda uppskrift
að ís fyrir jólin. Hún segir að
þessi ís sé bæði einfaldur, fljótlegur og alveg ótrúlega góður.
Kjúklingur með sveppum
4 stórar kjúklingabringur
Ólífuolía
1 laukur, þunnt skorinn
1 hvítlauksgeiri, kraminn
3 bollar sveppir, sneiddir
2 msk sherrý
2 msk sítrónusafi
2/3 bolli matreiðslurjómi
Salt og svartur pipar

Vestfirsk aðventa
Aðventan er gengin í garð
og jólin nálgast óðfluga. Jólaljósin lýsa út í skammdegið
og fólk fer að undirbúa hátíð
ljóss og friðar með tilheyrandi
tilhlökkun, annríki og stressi.
Bæjarins besta forvitnaðist
um það hvernig aðventan fer
fram hjá nokkrum Vestfirðingum og Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, segir að það sé einstakt að fá að upplifa aðventuna í gegnum börnin sín og
það sem komi henni fyrirvaralaust í jólaskapið sé þykk snjókoma í stafalogni.

Logndrífa og
barnsleg tilhlökkun
„Það er svo ótalmargt sem
kemur mér í jólaskap á aðventunni. Mannmergðin í jólainnkaupunum heillar mig alltaf
því mér finnst það svo mögnuð tilhugsun að heilt samfélag

skuli með þessum hætti stefna
sameiginlega að einu markmiði: að halda gleðileg jól.
Kyrrðarstundin í Ísafjarðarkirkju með kertaljósum og
kórsöng er einnig orðin ómissandi hluti af aðventunni hjá
mér. Svo eru það auðvitað öll
jólalögin sem óma hvert sem
farið er. Sjálf á ég einhver
býsn af jóladiskum sem ég
hef sankað að mér allt frá því
að ég var í námi í Bandaríkjunum fyrir alltof mörgum árum. Ég geymi þá á vísum stað
í ellefu mánuði, dreg þá síðan
fram í desemberbyrjun og
spila linnulaust fram á þrettándann.
Síðan er það auðvitað alveg
einstakt að fá að upplifa aðventuna með börnunum sínum. Í gegnum þau rifjast það
upp hvað maður var sjálfur
gagntekinn af þessum árstíma
í æsku. Þau eru svo einlæg í
eftirvæntingunni og með hverju
ári verður skemmtilegra að

taka þátt í þessum undirbúningi með þeim. Hegðunin er
líka með besta móti í desember því þau trúa öll á jólasveinana! Sú yngsta er reyndar
bara eins árs en hún mun
ábyggilega smitast hratt af
systkinum sínum.
Það sem kemur mér hins
vegar fyrirvaralaust í hið eina
sanna jólaskap er þykk snjókoma í stafalogni og vægu
frosti. Logndrífan leggst yfir
allt eins og dúnmjúkt teppi og
þegar styttir upp er einna helst
eins og einhver hafi pakkað
bænum inn í bómullarhnoðra.
Allar heimsins áhyggjur hverfa
þegar ég horfi út á Pollinn
ofan úr Miðtúninu og velti
því fyrir mér að fallegri bæ sé
varla nokkurs staðar að finna
á jarðríki. Ekki skemmir ef
logar á kertum innandyra,
smákökurnar gyllast í ofninum og uppáhalds jólatónlistin
hljómar um allt hús.
Ég var beðin um að láta

eina smákökuuppskrift fylgja
með og þessi hefur fylgt mér
alla ævi og er því órjúfanlegur
hluti af jólaundirbúningnum
mínum. Þótt ég hafi prófað að
baka tugi sorta í gegnum tíðina
þá hefur þessi lifað af alla
nýjungagirni og tískusveiflur.
Þetta eru spesíurnar hennar
mömmu minnar og þessi einfalda uppskrift fylgir hér með.
Þær eru bestar með rjúkandi
heitu súkkulaði prýtt óskynsamlegu magni af þeyttum
rjóma!“
Spesíur
250 g hveiti
200 g smjör
75 g flórsykur
Sykur
Hnoðað og rúllað upp í
lengjur, u.þ.b. á þykkt við tíkall. Lengjunum velt uppúr
sykri. Kælt í ískáp. Skorið niður í tæplega 1 sm þykkar skífur
og bakað við 200 gráður, örstutt eða þar til kantarnir verða
gullbrúnir.

Skerið kjúklingabringurnar
í þunnar ræmur. Hitið olíu á
pönnu og steikið laukinn og
hvítlaukinn þar til þeir eru
orðnir mjúkir. Bætið svo svepp-unum út í og steikið í um
5mín. Takið til hliðar. Bætið
olíu á pönnuna og snöggsteikið kjúklinginn og kryddið með
salti og svörtum pipar og leggið til hliðar.
Bætið sherrý og sítrónusafa
á pönnuna, setjið svo kjúkl-

inginn út í og svo laukinn,
hvítlaukinn og sveppina strax
á eftir og hrærið vel saman.
Hellið rjómanum svo yfir allt
saman og hitið að suðu.
Kryddið eftir smekk. Meðlæti:
Hrísgrjón eða pasta.
Auðveldur ís fyrir jólin
5 egg
10 msk sykur
½ líter rjómi
4 góðar msk vanillusykur
Þeytið rjómann og setjið
hann svo til hliðar. Þeytið
saman egg og sykur þangað
til það er orðið létt og ljóst.
Hrærið rjómann saman við
hræruna með sleif og að
síðustu bætið vanillusykrinum út í og hrærið allt vel saman með slefi. Setjið ísinn í
form og frystið.
Hægt er að nota hvaða
bragðefni sem er út í ísinn t.d.
brætt súkkulaði eða súkkulaðibita, ávexti hvort sem er
ferska eða niðursoðna. Allt
eftir smekk hvers og eins en
sleppa þá vanillusykrinum.
Ég skora á bróður minn Jón
Sigurðsson á Þingeyri að
koma með uppskrift í næsta
blaði.

Fasteign til sölu
Til sölu er húseignin að Sólgötu 9, Ísa-firði. Um
er að ræða 370m² atvinnuhúsnæði á tveimur
hæðum. Í húsinu er prentsmiðja og skrifstofur.
Eignin gefur góða möguleika fyrir ýmis konar
starfsemi, en
einnig er hægt
að skipta henni
upp í hluta og
þá jafnvel í íbúðarhúsnæði eða
blöndu af atvinnuog íbúðarhúsnæði. Meðfylgjandi er 456m² eignarlóð.
Allar nánari upplýsingar gefur Fasteignasala
Vestfjarða í síma 456 3244, veffang: fsv.is.
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Vestfirskir unglingar klárastir
Í niðurstöðum alþjóðlegu
PISA rannsóknarinnar um
frammistöðu menntakerfa í
heiminum fyrir árið 2006
kemur fram að 15 ára unglingar af Vestfjörðum og Norðurlandi eystra eru bestir íslenskra nemenda í lesskilningi
og náttúrufræði. Nemendum
af Austurlandi og úr Reykjavík hrakar mest frá árinu 2000.
Þetta er einskonar ljós í myrkrinu, að minnsta kosti fyrir vest-

firskt skólafólk, því á heildina litið koma íslenskir unglingar illa út úr samanburðinum við jafnaldra sína um heim
allan. Lesskilningi hefur hrakað marktækt frá árinu 2000
og þeim nemendum sem lenda
í lægsta hæfnisþrepinu hefur
fjölgað og þeim sem lenda í
efsta hæfnisþrepinu fækkað,
bæði í lesskilningi og náttúrufræði. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að í öllum

greinum hefur staða Íslands
miðað við aðrar þjóðir versnað
milli áranna 2000 og 2006,
mest í lesskilningi en minnst í
stærðfræði.
Í Grunnskólanum á Ísafirði
ríkir mikil gleði með niðurstöðurnar, en sem kunnugt er
var því oft skellt á forsíðu
dagblaðanna þegar Vestfirðingar stóðu sig sem verst í
samræmdum prófum, á árum
áður. Jóhanna Ásgeirsdóttir,

aðstoðarskólastjóri segir árangurinn gríðarlega jákvæðan
fyrir ímynd skólans og ekki
síst sjálfstraust nemenda og
kennara. „Við þökkum árangurinn stöðugu kennaraliði
undanfarin ár í þessum greinum sem voru rannsakaðar og
góðri og jafnri kennslu. Íslensk
börn í 10. bekk eru með langa
vinnudaga, með 37 tíma í
kennslu á viku fyrir utan tónlistarskóla, íþróttir og annað.

Við megum því bara vera ánægð
með okkar börn hér fyrir vestan, þó við séum ekki á sama
stigi og Finnar.“
Könnunin er gerð á vegum
OECD og er stærsta samanburðarrannsóknin á frammistöðu menntakerfa í heiminum en í rannsókninni er könnuð kunnátta 15 ára nemenda í
lesskilningi, stærðfræði og
náttúrufræði í 57 löndum.
Könnunin var einnig lögð fyrir

árin 2000 og 2003. Námsmatsstofnun sá um framkvæmd
rannsóknarinnar á Íslandi og
tóku allir grunnskólar og velflestir nemendur 10. bekkjar
þátt í henni. Í könnuninni núna
var sérstök áhersla á náttúrufræði þar sem reyndi á þekkingu nemenda á ýmsum sviðum raunvísinda, færni þeirra
til að túlka vísindalegar staðreyndir og nota vísindaleg rök.
– sigridur@bb.is

Gjaldskrá leikskóla lækkuð

Hólskirkja í Bolungarvík.

Hólskirkja
99 ára gömul
Hólskirkja í Bolungarvík
varð 99 ára á sunnudag og
var haldið aðventukvöld í
kirkjunni af því tilefni. Auk
aðventukvölds var hefðbundinn sunnudagaskóli
um morguninn. Aðventukvöldið er alltaf haldið á
afmælisdegi kirkjunnar og
var haldið í 42. sinn. Kirkjukórinn söng jólalög, fermingarbörn báru inn ljósið
og fræddu gesti um tákn

tengd jólum og Grímur
Atlason bæjarstjóri flutti
hugvekju.
Kirkjan, sem nú stendur
þar, var byggð 1908 og vígð
sama ár. Rögnvaldur Ólafsson teiknaði kirkjuna sem
hefur nokkra sérstöðu meðal kirkna landsins því hún
er ein af fáum kirkjum sem
hafa predikunarstólinn yfir
altarinu.
– sigridur@bb.is

Gjaldskrá leikskóla í Ísafjarðarbæ verður lækkuð og
tveir gjaldfrjálsir tímar á dag
fyrir fimm ára börn bætast við
þá tvo sem fyrir eru. Í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar
fyrir árið 2008 er gert ráð fyrir
að frá og með 1. janúar n.k.
verði fjórir tímar á dag gjaldfrjálsir fyrir fimm ára börn.
Því til viðbótar er gert ráð
fyrir því í frumvarpinu að leikskólagjöld og matarkostnaður
á leikskólum lækki um 10%
frá og með 1. janúar 2008.
Taxtar dagvistunargjalda leikskóla hafa ekki hækkað frá
því í febrúar 2005 og um raunlækkun að ræða vegna verðbólgu og breytinga á tímanum.
Leikskólarnir í sveitarfélaginu eru í dag með þeim dýrustu
á landinu. Garðabær er eina
sveitarfélagið með dýrari leikskóla samkvæmt gjaldskrá frá
1. september 2007 en Reykjavík með þá ódýrustu fyrir utan
þá sem eru með öllu gjaldfrjálsir. Í Garðabæ er morgun-

og síðdegishressing innifalin
í gjaldskrá en ekki í Ísafjarðarbæ. Í Ísafjarðarbæ er hún verðlögð á 2.426 krónur og sé upphæðinni bætt við eru gjaldskráin orðin hærri en í Garðabæ. Hafa ber í huga að systkinaafsláttur er með meira
móti í Ísafjarðarbæ en í öðrum
sveitarfögum, 30% með öðru

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.
barni 100% með þriðja barni skrár leikskóla og matargjalda
og skiptir ekki máli hvort eitt um 10% er áætluð að kosti
barn sé leikskóla og annað tæpar 7 milljónir. Í ræðu sinni
sagði Halldór að raunlækkun
hjá dagmömmu.
Í stefnuræðu sinni á bæjar- leikskólagjalda frá febrúar
stjórnarfundi sagði Halldór 2005 sé 30%.
Áfram verður unnið að því
Halldórsson bæjarstjóri að
kostnaður við að fjórir tímar á í áföngum að gera leikskóla
dag verði gjaldfrjálsir sé 5,5 fyrir fimm ára börn gjaldfrjáls– smari@bb.is
milljónir á ári. Lækkun gjald- an.

Fjárlaganefnd sker niður tillögur Vestfjarðaskýrslunnar
Einhver misbrestur virðist vera á að tillögur Vestfjarðanefndarinnar verði að
veruleika. Nefndin gaf út
skýrslu í vor þar sem hún
kom með tillögur að styrkingu atvinnulífs á Vestfjörðum. Gróft áætlað má
segja að þær 37 tillögur sem
eru í skýrslunni feli í sér allt
að 80 ný störf á Vestfjörðum. Tillögurnar voru þó
háðar því að fjármagn fengist á fjárlögum. Í frumvarpi
fjármálaráðherra sem nú er
til umræðu á Alþingi er ekki
gert ráð fyrir að allar tillög-

urnar verði að veruleika.
Í Vestfjarðaskýrslunni er
gert ráð fyrir að veiðarfærarannsóknir útibús Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði verði
efldar og áætlað að kostnaður
við það verði 42 millj. og við
það verði til fjögur stöðugildi.
Þá er einnig lagt til að efla
fæðurannsóknir nytjafiska og
áætlað að það kosti 23 millj.
og stöðugildum fjölgi um fjögur.
Sem dæmi má nefna að í
fjárlagafrumvarpinu er lagt til
að Hafrannsóknastofnun fái
30 millj. til að auka veiðarfæra-

rannsóknir en ekki 42 millj.
eins og talað var um í Vestfjarðaskýrslunni. Ekkert kemur fram í frumvarpinu um
fæðurannsóknir nytjafiska.
Það sem átti að vera 65 millj.
er orðið að 30 millj. Þá var í
skýrslunni gert ráð fyrir að
Matís á Ísafirði fengi 23 millj.
til að efla starfsemi sína en í
frumvarpinu er gert ráð fyrir
13 millj.
Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ,
segir að sér hafi fundist tillögur Vestfjarðaskýrslunnar
ekki hafa gengið ljúflega eins

og hann orðar það. „Skýrslan og tillögurnar voru settar
fram af mikilli íhugun og
unnið í samvinnu við ráðuneytin og því geri ég ráð
fyrir að þessi 80 störf komi
á endanum og trúi ekki
öðru“, segir Gísli.
Hann er ósáttur við framsetningu á tillögunum. „Þetta
hljómar þannig að hingað
séu að streyma sértækir
styrkir, en raunin er allt
önnur. Þó þessi 80 störf
kæmu þá hefði það ekkert í
aukningu opinberra starfa
á höfuðborgarsvæðinu.“

