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Gjaldþrot-
um fækkar

Beiðnum til gjaldþrota-
skipta sem bárust Héraðs-
dómi Vestfjarða fækkaði
nokkuð mikið milli áranna
2003 og 2004. Á nýliðnu ári
voru þær 47, en voru 69 árið
2003 og hafði þá fjölgað á
hverju ári frá 2000 þegar
þær voru 33. Á síðasta ári
voru 24 gjaldþrotaúrskurðir,
19 meðal fyrirtækja en 5
meðal einstaklinga.

Ekki hafa jafn fáir ein-
staklingar verið úrskurðaðir
gjaldþrota síðan árið 2000.
Heildarfjöldi mála sem tekin
voru fyrir hjá dómnum var
nokkru minni á síðasta ári
en 2003. Á síðasta ári voru
tekin fyrir 339 einkamál, en
árið áður voru þau 392. Þá
voru tekin fyrir 224 sakamál,
en árið 2003 voru þau 308.

– halfdan@bb.is

Sautján ára maður búsett-
ur í Hafnarfirði var í Hér-
aðsdómi Vestfjarða á föstu-
dag dæmdur til greiðslu 150
þúsund króna sektar fyrir að
hafa haft í fórum sínum rúm-
lega 54 grömm af hassi, ætl-
að til einkaneyslu.

Hassið fannst í farangri
mannsins á Ísafjarðarflug-
velli í sumar. Þá var hann
dæmdur til greiðslu sakar-
kostnaðar og þarf að sæta
upptöku á hassinu sem hald-
lagt var við rannsókn máls-
ins. Þegar brotið var framið
var ákærði á ákærufresti
vegna ætlaðs brots á hegn-
ingarlögum.

Við ákvörðun refsingar-
innar var hins vegar litið til
skýlausar játningar ákærða,
ungs aldurs og viðleitni hans
til að leita sér aðstoðar vegna
vímuefnavanda síns.

– halfdan@bb.is

Sekt fyrir
fíkniefni

Meiri en í öðrum skólum
Á árunum frá 2001 til 2004

fjölgaði skráðum nemendum
við Menntaskólanum á Ísafirði
úr 342 í 438 eða um rúm 28%.
Á sama tíma fjölgaði skráðum
nemum í skólum á framhalds-
skólastigi á landinu um tæp
17% að meðaltali. Þetta kemur
fram í tölum frá Hagstofu Ís-
lands.

Á þessum árum fjölgaði
körlum í MÍ úr 147 í 186 eða

um 26,5% og konum fjölgaði
úr 195 í 252 talsins eða um
rúm 29%. Í dagskóla fjölgaði
nemum úr 277 í 339 og í kvöld-
skóla úr 65 í 99 talsins. Á
síðasta ári voru samtals 23.824
nemar skráðir til náms í skól-
um á framhaldsskólastigi á
landinu og hafði þeim fjölgað
úr 20.374 árið 2001 eða um
tæp 17%.

– hj@bb.is Menntaskólinn á Ísafirði.

Fjölgun nema í Menntaskólanum á Ísafirði

Sýslumaðurinn á Ísafirði
varð á föstudag við þeirri beið-
ni Vélsmiðjunnar Style í
Garðabæ að setja lögbann á
framleiðslu, sölu og notkun á
fiskflokkunarvél sem fyrirtæk-
ið 3X Stál á Ísafirði hafði fram-
leitt. Frá þessu var greint í
Morgunblaðinu á mánudag.
Telur Style sig vera með einka-
leyfi á hluta af búnaði vélar-
innar. Ein vél var komin í notk-
un hér á landi, hjá HG í Súða-

vík. Sem tryggingu í málinu
lagði Style fram 10 milljónir
króna, sem er svipað og and-
virði einnar flokkunarvélar.

Forráðamenn 3X Stál fóru
á föstudag fram á það við
sýslumann að lögbanninu yrði
aflétt, lögðu fram frekari gögn
máli sínu til stuðnings.

Jóhann Jónasson, fram-
kvæmdastjóri 3X Stáls, segir
fyrirtækið líta svo á að málinu
sé ekki lokið. Það sé enn til

meðferðar hjá sýslumanni,
sem hafi kallað málsaðila til
fundar við sig. Að sögn Egils
Ragnarssonar, stjórnarfor-
manns Style, hefur fyrirtækið
framleitt um 90 flokkunarvélar
og þar af eru um 30 í notkun
hér á landi, bæði í landvinnslu
og um borð í frystiskipum.
Hann segir fyrirtækið hafa
fjölda einkaleyfa fyrir sinni
framleiðslu, bæði hér á landi
og erlendis. Auk Íslands hafa

vélarnar verið seldar til Rúss-
lands, Japans, Skotlands, Kan-
ada, Bandaríkjanna og fleiri
landa. Egill segir það liggja
ljóst fyrir að Style muni höfða
dómsmál á hendur 3X Stáli.
Bendir hann á að norskt fyrir-
tæki hafi fyrir nokkrum árum
verið með áform um fram-
leiðslu á svipaðri vél og Style
er með en þegar sýnt var fram
á einkaleyfi Garðbæinga hættu
Norðmennirnir við áform sín.

Lögbann sett á notkun og sölu
á fiskflokkunarvél 3X Stáls hf

Höfuðstöðvar 3X-Stál við Sindragötu á Ísafirði.
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Foreldrar leikskólabarna
biðja um endurgreiðslu

Foreldrar leikskólabarna í Ísafjarðarbæ hafa beðið um endur-
greiðslu leikskólagjalda eins dags, vegna fjarvista ófaglærðs
starfsfólks á leikskólum sveitarfélagsins þann 21. desember.
Beiðnin var tekin fyrir á fundi fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar
á dögunum.

Allir ófaglærðir starfsmenn tilkynntu veikindi þennan tiltekna
dag og fór ekki á milli mála að um var að ræða samræmdar að-
gerðir til að mótmæla því sem starfsmenn kölluðu seinagang
bæjaryfirvalda við að greiða laun samkvæmt nýju starfsmati.
Fræðslunefnd vísaði málinu til bæjarráðs.      – thelma@bb.is
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Flateyringur tekur þátt í
vetrarólympíuhátíð í Sviss

Arnar Björgvinsson frá Flateyri tekur þessa dagana þátt í
Vetrarólympíuhátíð Evrópuæskunnar sem fer fram í Monthey
í Sviss og lýkur 29. janúar, en hann æfir skíðagöngu með
Skíðafélagi Ísfirðinga. Að þessu sinni munu átta keppendur
taka þátt í hátíðinni fyrir hönd Íslands, sex í alpagreinum og
tveir í skíðagöngu.

Skíðasamband Íslands sá um val á íslensku keppendunum en
gert er ráð fyrir því að alls muni 1.200 þátttakendur taka þátt í
hátíðinni sem verður nú haldin í sjöunda sinn. Með í för verða
þjálfararnir Árni Geir Ómarsson og Sigurgeir Svavarsson auk
sjúkraþjálfarans Mundínu Kristinsdóttur. Aðalfararstjóri verður
Benedikt Geirsson úr framkvæmdastjórn ÍSÍ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fjölbreytt námskeið á nýju
ári hjá Fræðslumiðstöðinni

Mikið úrval námskeiða verður í boði á vorönn Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða en starfsemin á nýju ári er nú að komast á
fullt skrið. Blöðungum verður bráðlega dreift í fjórðungnum
og þar kynnt þau námskeið sem eru á döfinni.

Meðal námskeiða sem eru að hefjast má nefna tölvunámskeið
fyrir byrjendur, myndvinnslunámskeið, súpugerð, vírusvarnar-
námskeið, þýskukennslu á Hólmavík, framhald á tölvunám-
skeiði fyrir eldri borgara, spænska og enska. Spænsku og
enskunámskeiðin eru haldin í samvinnu við BSRB en eru
öllum opin. Frekari upplýsingar um þessi námskeið og önnur
námskeið sem komin eru á dagskrá má finna á heimasíðu
Fræðslumiðstöðvarinnar, frmst.is.                   – thelma@bb.is
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Beiðni um aðstöðu fyrir
ferðaþjónustubát hafnað
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur hafnað beiðni Ferðaþjón-

ustunnar Grunnavík um aðstöðu fyrir ferðaþjónustubát sem
verða mun í siglingum milli Ísafjarðar og Grunnavíkur. Sem
kunnugt er hefur hafnarstjórn skapað tveimur ferðaþjón-
ustufyrirtækjum hafnaraðstöðu í Ísafjarðarhöfn fyrir báta fyr-
irtækjanna, síðast árið 2002.

Ferðaþjónustan Grunnavík rekur m.a. gistihús í Grunnavík.
Hafnarstjórn hafnaði beiðni fyrirtækisins á þeirri forsendu að
ekki væri sótt um legupláss fyrir ákveðinn bát eins og segir í
bókun stjórnarinnar. Var umsækjanda bent á að erindið komi
aðeins til álita sé sótt um fyrir ákveðinn bát með farþegaleyfi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jaxlinn kemur að bryggju við Sundahöfn á Ísafirði.

Sæskip ehf. sem rekur flutningaskipið Jaxlinn

Ræðir við sveitarfélög á
Vestfjörðum um gjaldskrár

Sæskip ehf. sem reka flutn-
ingaskipið Jaxlinn hefur að
undanförnu átt í viðræðum við
hafnarsjóði á viðkomustöðum
skipsins um gjaldskrármál.
Eigandi Sæskipa segir viðtök-
ur sveitarfélaga hafa almennt
verið góðar og það styrki áætl-
unarsiglingar félagsins. Hann
segir reksturinn ganga vel þrátt
fyrir mikla hækkun eldsneytis-
verðs og launahækkana. Stefnt
er áfram að tveimur ferðum í
viku á milli Faxaflóahafna og
Vestfjarðahafna. Sem kunnugt
er hófust áætlunarsiglingar
Jaxlsins á nýliðnu ári. Sæskip
ehf. festi kaup á skipi í Noregi

til siglinganna. Hefur skipið
nú viðkomu á öllum höfnum á
Vestfjörðum utan Suðureyrar
enda var það hugmyndafræði
útgerðarinnar í upphafi að
bjóða litla sem enga þjónustu
í landi en þess í stað að sigla á
allar hafnir sem hægt var og
hafa flutningsgjöld í algeru
lágmarki að sögn Ragnars M.
Traustasonar eiganda Sæskipa
ehf.

Ragnar segir undirtektir við-
skiptavina hafa verið góðar í
upphafi og að undanförnu hafi
reksturinn gengið vel. „Hinu
er ekki að leyna að ýmislegt
gekk okkur í mót í upphafi og

einnig hafa orðið miklar hækk-
anir á olíuverði á undanförnum
mánuðum og laun hafa hækk-
að nokkuð. Það hefur gert það
að verkum að reksturinn var
dálítið brattur í upphafi“, segir
Ragnar. Hann segir að ekki
hafi vantað hrakspár í upphafi
þegar hann leitaði að fjárfest-
um að rekstrinum. „Flestum
bar saman um að þetta væri
hið mesta glapræði en í dag
vilja allir Lilju kveðið hafa.
Ég hef hins vegar ákveðið að
halda mínu striki einn með þá
sýn sem ég hafði í upphafi að
bæta þjónustu við Vestfirðinga
fyrst og síðast.“

Sæskip ehf. hafa sent sveit-
arfélögum á viðkomustöðum
Jaxlsins bréf þar sem farið er
fram á viðræður um hafnar-
og vörugjöld þau er útgerðinni
er gert að greiða á hverjum
stað. „Með því að taka upp
þessar viðræður viljum við
reyna að tryggja að kostnaður
við reksturinn verði sem
minnstur þannig að við getum
haldið flutningsgjöldum í lág-
marki.“ Ragnar segist ekki
þurfa að kvarta undan við-
brögðum sveitarfélaganna og
er því bjartsýnn á áframhald-
andi áætlunarsiglingar félags-
ins.                         – hj@bb.is

Tveir jaðrakanar sem voru litmerktir í Dýrafirði og Önundar-
firði árið 2003 sáust við Cork á Írlandi í september. Annar
þeirra er kvenfugl og hefur litaröðina GYOO og var merktur
við Holt í Önundarfirði 2003. Hún sást í sumar ásamt litmerktum
maka sínum við Holt.

Karlfugl sem var litmerktur við Læk í Dýrafirði 2003, sást
einnig við Cork á Írlandi í september. Hlaut hann nafnið Zoph-
aníus á sínum tíma. Hann sást í janúar á síðasta ári við Dublin
á Írlandi. Jaðrakanar eru farfuglar og nýlegir varpfuglar á
Vestfjörðum en eiga vetrarheimkynni á meginlandi Evrópu.

Tveir jarðrakan frá Vest-
fjörðum sjást á Írlandi

Vindhviða feykti strætisvagni af hálum vegi inn í garð í Kjarrholti á Ísafirði síðdegis á mánudag. Að sögn lög-
reglunnar á Ísafirði urðu engin meiðsl á fólki. Auk þess urðu ekki miklar skemmdir vegna þessa, hvorki á strætis-
vagninum né á garðinum. Fljúgandi hálka var í Holtahverfi eins og annars staðar á Ísafirði á mánudag og bál-
hvass vindur úr suðri sem gerði mörgum vegfarendum erfitt fyrir.                                                   – thelma@bb.is

Strætisvagn inn í garð í Kjarrholti
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Hækkun leikskólagjalda um 10% og matargjalds um 4% tilkomin vegna aukins rekstrarkostnað skólanna

Eftir sem áður miðað við að tekjur leik-
skóla standi undir þriðjungi kostnaðar

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir
hækkun leikskólagjalda um
10% og matargjalda í leikskól-
um um 4% vera til komna
vegna aukins rekstrarkostn-
aðar skólanna. Hann segir að
eftir sem áður sé miðað við að
aðstandendur barna greiði
þriðjung rekstrarkostnaðar, en
bæjarfélagið greiði tvo þriðju.
Fréttavefnum bb.is barst í síð-
ustu viku póstur frá móður á
Ísafirði sem hefur miklar
áhyggjur af fyrirhuguðum
gjaldskrárhækkunum.

„Ég hef miklar áhyggjur af
þróuninni hjá bæjarfélaginu og
mér finnst eins og Ísafjarðar-
bær sé hreinlega að bola barna-
fólki burt úr bænum. [...] Ég
hef verið lauslega að kanna
leikskólagjöld annars staðar
og niðurstöðurnar úr þessari
óformlegu könnun minni
þykja mér vera sláandi“, segir
móðirin.

Sólborg er stærsti leikskóli Ísafjarðarbæjar.
Þegar leikskólagjöld í Ísa-

fjarðarbæ eru borin saman við
gjöld í öðrum sveitarfélögum
af svipaðri stærðargráðu kem-
ur í ljós að þau eru óvíða ef
nokkurs staðar hærri. Sé miðað
við barn í 8 tíma vistun sem
fær hádegisverð og hressingu
að morgni og síðdegis verður
kostnaðurinn 30.575 krónur á

mánuði eftir boðaðar gjald-
skrárhækkanir sem taka gildi
þann 1. febrúar.

Í Skagafirði er gjald fyrir
sömu þjónustu 25.528 krónur
á mánuði og í Árborg er gjaldið
27.153 krónur. Á Egilstöðum
eru rukkaðar 28.668 krónur á
mánuði samkvæmt gjaldskrá
frá því í fyrra, en þar má þó

búast við hækkun gjalda í vor.
Sé litið til Kópavogs, sem að
sjálfsögðu er miklu stærra
sveitarfélag en Ísafjarðarbær,
kemur í ljós að þar er gjaldið
29.188 krónur á mánuði.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri segir að miðað sé við að
tekjur leikskóla standi undir
þriðjungi rekstrarkostnaðar

þeirra. „Kostnaður við þessa
6 leikskóla sem sveitarfélagið
rekur er áætlaður 201,6 millj-
ónir króna en tekjurnar 65,3
milljónir. Það þýðir að sveitar-
félagið greiðir 136,3 milljónir
(67,6%. Innskot: blaðsins). Þá
er áætlað að launakostnaður
starfsmanna á leikskólum
hækki um 15% á þessu ári“,

Halldór Halldórsson.
segir Halldór.

„Ef við lítum til þeirra sveit-
arfélaga sem við berum okkur
saman við, sjáum við að þau
eru flest miklu stærri en við
og ekkert þeirra er með jafn
marga byggðarkjarna“, segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar.

– halfdan@bb.is

Snerpa býður frítt niðurhal í ADSL
Snerpa hefur ákveðið að

bjóða notendum í ADSL-
þjónustu upp á nýja netþjón-
ustu sem ber nafnið „Frítt
niðurhal“. Að sögn Ísaks Jóns
Benjamínssonar kerfisstjóra
hjá Snerpu kostar grunnþjón-
ustan einungis 4.000 krónur
á mánuði og í henni verður
innifalin sama þjónusta og í
annarri ADSL-þjónustu fyr-
irtækisins, auk þess sem not-
endur fá fría útlandaumferð.

Að auki eru gerðar breyt-

ingar á þeirri þjónustu sem í
boði var fyrir þannig að þeir
sem hafa keypt 1 GB gagna-
magn á ADSL fá nú fyrir sama
verð 1,25 GB og verð á um-
framgagnamagni lækkar í 2,20
kr/MB. Verð á umframgagna-
magni í minnsta flokknum sem
er 250 MB lækkar einnig úr 4
kr/MB í 3,20. Að auki er nú
sett á verðþak í ADSL þannig
að ADSL-notendur greiða al-
drei fyrir meira en sem svarar
um 2 GB af útlandaumferð.

Að sögn Ísaks eru þessar
breytingar boðaðar nú þar
sem Snerpa telur sig geta
fylgt á eftir stærri netþjón-
ustum landsins, sem tilkynnt
hafa breytingar á gjaldskrám
að undanförnu, með jafn-
góða eða betri þjónustu. Að
auki er innifalin hjá Snerpu
föst IP-tala og allt að fimm
pósthólf. Breytingar á gjald-
skránni taka gildi 1.febrúar
og er nánari upplýsingar er
að finna á heimasíðu Snerpu.

Guðjón Arnar Kristjánsson, þingmaður Frjálslynda flokksins

„Samkeppnisaðstaða lands-
byggðarinnar sífellt að versna“

Guðjón Arnar Kristjánsson
alþingismaður segir ríkis-
stjórnina vera að gera fólki
nánast ókleyft að búa úti á
landi. Hann segir með ólík-
indum hvað mönnum lá mikið
á að koma í framkvæmd þeirri
breytingu á lögum sem nú
hækka orkuverð til muna á
landsbyggðinni. Koma hefði
mátt í veg fyrir afleiðingar
hinna nýju laga með samþykkt
breytingartillögu þar sem gert
var ráð fyrir frestun á fram-
kvæmd nýju laganna. Guðjón
Arnar segir þá stöðu sem upp
er komin nú ekki þurfa að
koma á óvart.

„Þetta mál var mjög illa und-
irbúið. Það kom handónýtt í
upphafi til umræðu í þinginu
og iðnaðarnefnd hefði þurft

nýju laga og því hefði verið
hægt að bregðast við. Því mið-
ur var ekki fallist á tillögu
okkar og nú standa menn
frammi fyrir þessum afleið-
ingum.“

„Því miður er samkeppnis-
staða landsbyggðarinnar sífellt
að versna vegna ákvarðana rík-
isstjórnarinnar. Það er verið
að gera búsetuskilyrðin á
landsbyggðinni nánast óbæri-
leg og það sést best í þessu
máli. Það er með ólíkindum
hvað mönnum lá á í þessu
máli. Það hefði enginn skaðast
á því að bíða með framkvæmd
laganna. Menn vildu ekki bíða
og nú standa þeir frammi fyrir
gríðarlegum hækkunum á
þessum stóra kostnaðarlið hjá
heimilum á landsbyggðinni.“

mun lengri tíma til þess að
vinna málið. Ráðherra sagði
margoft að þessar breytingar
hefðu ekki mikil áhrif á orku-
verð. Hún notaði sjálf þau orð
að þar yrði aðeins um að ræða
nokkra hundraðkalla. Það voru
hennar orð“, segir Guðjón.

„Vegna þess hversu illa
málið var undirbúið lögðum
við Steingrímur Sigfússon
fram frumvarp sem frestaði
framkvæmd hinna nýju laga
um eitt ár. Þann tíma hefðu
menn getað notað til þess að
átta sig á afleiðingum hinna

Guðjón Arnar Kristjánsson.

Í síðustu viku var ekið á
mannlausa bifreið í Hnífs-
dal. Sá er þar var að verki
gerði eiganda eða lögreglu
ekki viðvart en fannst síðar.

Þá var ekið á Subaru Leg-
acy bifreið á bifreiðastæði
við Vallargötu á Þingeyri.
Sá sem olli tjóninu lét held-
ur ekki vita og óskar lögregl-
an eftir upplýsingum frá
hugsanlegum sjónvarvott-
um, en viðurlög eru við
broti sem þessu.

Stungið af
frá árekstri

Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður

„Þingmenn verða að
leysa vandamálið“
Einar Kristinn Guðfinns-

son alþingismaður og for-
maður þingflokks Sjálfstæð-
isflokksins segist ekki trúa
öðru en að Valgerður Sverr-
isdóttir kunngeri í umræðum
á Alþingi tillögur til að
sporna við mikilli hækkun á
húshitunarkostnaði á lands-
byggðinni. Þingmenn verði
að vinda sér í að leysa það
vandamál sem upp er komið.
Eins og fram hefur komið í
fréttum kynnti Orkubú Vest-
fjarða nýja gjaldskrá sína í
síðustu viku og hækkar raf-
orkukostnaður heimila í
dreifbýli um allt að 40-50%
eða um 60-70 þúsund krónur
á heimili. Einar segir málið
hafa verið rætt í stjórnar-
flokkunum undanfarna daga
og það sé óhjákvæmilegt að
við því vandamáli sem upp
er komið verði brugðist.

„Undanfarin ár höfum við
náð ágætum árangri við
lækkun húshitunarkostnaðar
sem meðal annars hefur leitt
til þess að þetta mál, sem var
mál málanna á stjórnmála-
fundum þegar ég var að hefja
minn pólitíska feril á árunum
upp úr 1990, hefur varla verið
til umræðu á liðnum árum.
Nú gerist það hins vegar að
þessum árangri er á einni
nóttu stefnt upp í loft og við
það verður ekki unað. Það
var ekkert sem gaf okkur sem
stóðum utan iðnaðarnefndar
tilefni til að ætla að þetta

yrði niðurstaða málsins og
ég veit að svo var einnig um
þá er sátu í iðnaðarnefnd.
Það er hins vegar svo að
verið er að gera gjörbreyt-
ingar á raforkukerfinu og
hverfa frá möguleikunum á
því að jafna orkukostnað
innan kerfisins. Afleiðing-
arnar eru ljósar. Því verða
stjórnmálamenn að bregðast
við og ég bendi á að til eru
900 milljónir á fjárlögum
sem ætlaðar eru til jöfnunar
á raforkukostnaði til húshit-
unar. Dugi sú upphæð ekki
verður einfaldlega að bæta
við hana þannig að tryggt
verði að þessi ósköp dynji
ekki yfir“, segir Einar Krist-
inn.

Einar Kristinn segist ekki
treysta sér til þess að tíma-
setja það hvenær málið verði
leyst. „Valgerður Sverris-
dóttir iðnaðarráðherra mun
flytja á þingi á fimmtudag
skýrslu um málið og ég trúi
ekki öðru en að í þeim um-
ræðum verði kunngerðar til-
lögur í málinu. Það sjá allir
að þetta getur ekki gengið.
Við getum ekki unað því að
verðhækkanir upp á kannski
45% nái fram að ganga. Það
eru aðilar sem eru að fá verð-
lækkanir, sérstaklega at-
vinnufyrirtækin. Það er auð-
vitað ávinningur sem má
ekki gleyma“, segir Einar
Kristinn Guðfinnsson al-
þingismaður.
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Fjölmenni á þorra-
blóti Bolvíkinga

Fjölmenni var saman-
komið yfir trogunum á
þorrablóti Bolvíkinga

sem var haldið í Víkurbæ
á laugardagskvöld. Hefð
er fyrir því að bolvískar
konur bjóði á þorrablót

og er skilyrði að þær
mæti í íslenskum þjóð-

búningi. Karlmönnum er
gert að vera í svörtum

fötum og margir klæðast
íslensku hátíðarbúning-

unum við þetta tækifæri.
Trogin er komið með að

heiman og sitja konur öðr-
um megin borða en karlar
hinu megin. Að vanda var
boðið upp á heimatilbúin
skemmtiatriði en þar var

tekið á ýmsum málum í
bæjarlífinu. Meðal annars

var fluttur frumsaminn
ástarbragur, sem vísaði í

ástarviku Bolvíkinga í
sumar, og boðið upp á Idol

keppni en eins og margir
eflaust muna fengu

Bolvíkingar ekki fallega
útreið í Idol-stjörnuleitar
áheyrnarprufunum sem

fóru fram hér vestra í
haust. Ljósmyndari

blaðsins kom við á blótinu
og tók þar meðfylgjandi

myndir. Fleiri myndir
munu birtast í svip-

myndum á bb.is.
– thelma@bb.is
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Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps um hækkun raforkukostnaðar

„Standi hækkanirnar verða ríkisstjórn-
arflokkarnir að taka afleiðingunum“

Ómar Már Jónsson sveit-
arstjóri í Súðavík segir að sú
mikla hækkun raforkukostn-
aðar sem Orkubú Vestfjarða
kynnti í síðustu viku hafi
komið honum mjög á óvart.
Hann segir að raforkuverð
muni almennt hækka mjög
mikið þrátt fyrir orð ráða-
manna um að enginn nýr
kostnaður verði til við breytt
skipulag raforkufyrirtækja.
Hann segir stærstan hluta
starfsorku sveitarstjórnar-
manna fara í það að verjast
ákvörðunum ríkis- og lög-
gjafarvalds og telur að ef
ekki komi til breytingar á
niðurgreiðslum verði sjálf-
stæðismenn og framsóknar-

menn að axla pólitíska ábyrgð
á þessum miklu hækkunum.
Eins og greint er frá hér að
ofan  verður töluverð hækkun
á raforkuverði til almennings
og sérstaklega kemur hún hart
niður fólki í dreifbýli sem
kyndir hús sín með raforku.
Meðal byggðarlaga sem teljast
til dreifbýlis er Súðavík. Má
ætla að þar hækki heildarraf-
orkukostnaður um allt að 50%
og nemur sú hækkun 5-6 þús-
und krónum á mánuði hjá með-
alfjölskyldu.

Ómar Már segir þessa miklu
hækkun hafa komið honum
mjög á óvart. „Þessi hækkun
er útúr korti miðað við það
sem iðnaðarráðherra og aðrir

stjórnmálamenn höfðu sagt
um þær breytingar sem fylgdu
nýju skipulagi raforkumála.
Það var margsagt að ekki yrði
til nýr kostnaður við þessar
breytingar en engu að síður
standa menn frammi fyrir
þessum miklu hækkunum“,
segir Ómar.

Ómar telur þessar hækkanir
hafa mikil áhrif til hins verra á
samkeppnisstöðu þeirra
byggðarlaga þar sem hús eru
rafhituð. „Þessi hækkun er
skelfilegt innlegg í þá baráttu
sem fram fer um framtíð
landsbyggðarinnar. Þetta eru
mjög kaldar kveðjur til þeirra
sem hafa verið að reyna að
efla landsbyggðina. Þrátt fyrir

fögur orð þeirra er ráða ferð-
inni í landsmálum verður að
segja að það fer sívaxandi tími
og starfsorka sveitarstjórnar-
manna í að verjast ýmsum
ákvörðunum og lagasetning-
um ríkis- og löggjafarvalds. Í
staðinn fyrir að sveitarstjórn-
armenn á landsbyggðinni geti
verið í sókn þá erum við í
endalausri varnarbaráttu
vegna pólitískra ákvarðana
stjórnmálamanna sem segjast
vera hliðhollir landsbyggð-
inni. Svona vinnubrögð geta
ekki gengið lengur“,.

Í Súðavík hefur ferðaþjón-
usta vaxið hröðum skrefum á
undanförnum árum með til-
komu sumardvalargesta sem

keypt hafa hús í gömlu byggð-
inni í Súðavík. Einnig stofnaði
Súðavíkurhreppur ásamt ein-
staklingum fyrirtækið Sumar-
byggð ehf. sem á og rekur
nokkur hús í gömlu byggðinni.
Ómar segir að fyrir skömmu
hafi niðurgreiðslum verið hætt
á kyndingu þessara sumarhúsa
og nú bætist þessi hækkun við.

„Á skömmum tíma hefur
því kostnaður við upphitun
þessara húsa hækkað um ríf-
lega 100%. Með breytingun-
um á umhverfi raforkufyrir-
tækja er nánast verið að leggja
í rúst það mikla uppbygging-
arstarf sem unnið hefur verið
á undanförnum árum í ferða-
iðnaði“, segir Ómar.

Aðspurður hvort sveitar-
stjórnarmenn geti ávallt
varpað ábyrgðinni á ríkis-
valdið í ljósi þess að sveitar-
stjórnarmenn eru flestir full-
trúar sömu stjórnmálaflokka
og sitja á Alþingi segir Ómar
að í þessu máli sé hin póli-
tíska ábyrgð ljós. „Verði
niðurstaðan sú að raforku-
kostnaður hækki í þá veru
sem Orkubúið telur nauð-
synlegt þá verða ríkisstjórn-
arflokkarnir að axla pólitísk-
ar afleiðingar málsins. Það
er eingöngu pólitísk ákvörð-
un hvort þessar hækkanir
ná fram að ganga eða niður-
greiðslur verði auknar“, seg-
ir Ómar Már.    – hj@bb.is

Mikil hækkun raforkuverðs í dreifbýli þrátt fyrir lægsta verð á landinu

Allt að 50% hækkun í dreifbýli
Raforkukostnaður í dreif-

býli á Vestfjörðum hækkar um
allt að 50% með nýrri gjald-
skrá Orkubús Vestfjarða sem
kynnt var í síðustu viku. Nem-
ur hækkunin allt að 6 þúsund
krónum á mánuði á heimili.
Meðal staða sem teljast til
dreifbýlis á Vestfjörðum eru
Súðavík, Drangsnes og Reyk-
hólar. Orkustofnun hefur ekki
lagt endanlega blessun sína yf-
ir gjaldskrána þannig að hún
gæti hækkað enn frekar vegna
aukinnar arðsemiskröfu af fyr-
irtækinu.

Orkureikningur í þéttbýli
þar sem kynt er með fjar-
varmaveitu hækkar einnig
nokkuð. Orkubú Vestfjarða
kynnti nýja gjaldskrá í gær í
kjölfar þeirra breytinga sem
urðu á raforkulögum um ára-
mótin. Með hinum nýju lögum
var stofnað nýtt fyrirtæki,
Landsnet, sem sér um dreif-
ingu raforku um landið og í
framhaldinu verður kostnaður
við dreifingu á raforkunni
sýnilegur. Með einföldun má
segja að kostnaður við dreif-
ingu sem áður var jafnað út á
alla notendur greiðist nú af
þeim sem stofna til kostnaðar-
ins. Niðurgreiðslur á dreifingu
raforku halda þó áfram að
hluta til.

Raforkuverð orkufyrirtækja
er háð samþykki Orkustofn-
unar. Til þess að fá það sam-
þykki þarf að liggja fyrir að
orkuverðið uppfylli ákveðin
skilyrði sem sett eru til rekstrar
orkufyrirtækjanna þar á meðal
arðsemi þeirra. Þar má segja
að hnífurinn standi í kúnni. Á
undanförnum árum hefur
Orkubú Vestfjarða verið rekið

á svokölluðum greiðslugrunni
þ.e. tap hefur verið af rekstrin-
um sem nemur hluta af af-
skriftum. Sem dæmi má nefna
að á árinu 2003 var tap á rekstri
fyrirtækisins rúmar 85 millj-
ónir króna eftir afskriftir sem
námu rúmum 316 milljónum
króna. Á árinu 2002 var tapið
um 90 milljónir króna eftir
afskriftir sem námu tæpum
310 milljónum króna. Heildar-
tekjur fyrirtækisins voru um
1.000 milljónir króna hvort ár.
Þessi rekstrarniðurstaða var
ásættanleg að mati eigenda
fyrirtækisins, en svo er ekki
lengur. Orkustofnun setur fyr-
irtækinu ákveðinn rekstrar-
ramma samkvæmt túlkun
stofnunarinnar á hinum nýju
lögum. Þar eru sundurliðaðir
rekstrarliðir sem fyrirtækið
verður að uppfylla, þar á meðal
er ákveðin arðsemi.

Samkvæmt hinni nýju gjald-
skrá Orkubúsins bíður fyrir-
tækið lægsta orkuverð á land-
inu samkvæmt samanburði
sem kynntur var. Ef miðað er
við 5.000 kílóvattstundir (kW
h), sem eru algeng ársorku-
notkun hjá heimilum er kost-
aður í þéttbýli á Vestfjörðum
36.900 krónur. Hjá Orkuveitu
Reykjavíkur er kostnaðurinn
4,07% hærri, hjá Hitaveitu
Suðurnesja er kostnaðurinn
5,28% hærri, hjá Norðurorku
er kostnaðurinn 7,37% hærri
og hjá RARIK er kostnaðurinn
18,20% hærri. Í dreifbýli nem-
ur kostnaðurinn við sömu
orkukaup hjá Orkubúi Vest-
fjarða 46.850 krónum og hjá
RARIK er kostnaðurinn
47.947 krónur og hefur þá
dreifingarkostnaðurinn verið

greiddur niður um 0,63 kr/
kWh.

Í þéttbýli lækkar raforku-
verð til almennrar notkunar
nokkuð og sem dæmi má nefna
að gjald fyrir 5.000 kWh á ári
lækkar um tæp 3%. Lækkunin
er mest hjá stærstu notendun-
um í þéttbýli og nemur t.d. um
22% hjá þeim sem kaupa um
100.000 kWh á ári í almennri
notkun. Í dreifbýli hækka
5.000 kWh um rúm 20%, úr
38 þúsundum króna í tæpar 46
þúsundir.

Raforka til almennra nota
er einungis hluti af raforku-
notkun flestra heimila. Stærst-
ur hluti er húshitunin og þar
verða breytingarnar miklar.
Þegar sett hefur verið saman
raforka til almennra nota og

húshitun með rafmagni nemur
hækkunin til heimila í dreifbýli
á milli 40 og 50% eða um 5-6
þúsund krónum á mánuði hjá
meðalfjölskyldu. Í þéttbýli
nemur hækkunin á heildar-
pakkanum um 10-15% eða
rúmum 1.000 kr. á mánuði.

Í hugum fólks er dreifbýli
bundið við afskekkta sveita-
bæi en svo er ekki í þessu
tilfelli. Til dreifbýlis teljast
þeir staðir þar sem eru innan
við 200 íbúar. Það þýðir að
t.d. Drangsnes, Súðavík og
Reykhólar teljast til dreifbýlis
í þessu tilfelli.

Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri segir að því sé ekki
að neita að þessar hækkanir
séu mjög miklar og þá sérstak-
lega á rafhitun í dreifbýli. Því

geri stjórn Orkubúsins sér
fyllilega grein fyrir og hafi á
stjórnarfundi í síðustu viku
samþykkt svohljóðandi bók-
un: „Stjórn Orkubús Vest-
fjarða lýsir yfir áhyggjum á
þeirri staðreynd að ný orkulög
hafa í för með sér verulega
hækkun orkureikninga í dreif-
býli (og þá sérstaklega hjá
þeim sem hita upp með raf-
magni) svo sem raun ber vitni
nú þegar nýjar gjaldskrár
liggja fyrir. Stjórn Orkubús
Vestfjarða hvetur stjórnvöld
til að leita allra leiða til að
draga úr áhrifum þessara
hækkana“.

Kristján segir að aðeins
auknar niðurgreiðslur geti tek-
ið á þeim vanda sem nú hafi
skapast í rafhitun húsa á land-

inu. Það sé því pólitísk ákvörð-
un hvort þessar hækkanir verði
raunin. Hin nýja gjaldskrá
Orkubús Vestfjarða er nú til
skoðunar hjá Orkustofnun og
vonast Kristján til þess að hún
verði staðfest þar með litlum
breytingum. Áður hafði Orku-
búið sent Orkustofnun gjald-
skrá sem ekki hlaut náð fyrir
augum stofnunarinnar.

Stjórnendur Orkubúsins og
eigandi þess eru sammála um
áherslur þess í rekstri og hvað
þeim finnst ásættanleg af-
koma. Sú einkennilega staða
er komin upp að þeir ráða hins-
vegar ekki för lengur. Gjald-
skrá fyrirtækisins verður að
uppfylla kröfur Orkustofnunar
og túlkun þeirrar stofnunar á
nýsettum orkulögum. – hj@bb.is

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf., á Ísafirði.
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ritstjórnargrein
Hættum við
framboðið!
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orðrétt af netinu

murinn.is – Steinþór Heiðarsson
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Hún er írösk stúlka og býr í Bagdad en kallar sig Riverbend. Að
koma fram undir nafni væri sjálfsmorð í hennar tilviki. Riverbend
heldur nefnilega úti bloggsíðu sem heitir „Bagdad brennur“ og
segir þar frá lífi sínu í hernumdu og stríðshrjáðu landi. Og áður en
lengra er haldið er rétt að vara hugsanlega lesendur á Flórída við
því að rétttrúaðir myndu eflaust telja Riverbend til „meinfýsnis-
hlakkandi úrtölumanna“ og þar fram eftir götunum.

Frásögn stúlkunnar af undirbúningi kosninganna sem fram
eiga að fara eftir rúma viku gefur enga ástæðu til bjartsýni enda
bendir margt til að þær verði hreinn skrípaleikur. Reyndar má
telja það öruggt ef ekki tekst að halda kosningar í fjórum helstu
héruðum súnníta í landinu en þar búa um 40% landsmanna. Ör-
yggismálaráðherra leppstjórnarinnar hefur lýst yfir því að átök
andspyrnumanna og hernámsliðsins í þeim landshluta gætu komið
í veg fyrir kosningar þar og yfirmaður leyniþjónustunnar sagði
snemma í þessum mánuði að héruðin fjögur væru nú talin algerlega
óörugg.

,,Þegar menn eru þingmenn þjóðarinnar þá bera þeir ábyrgð.“
Þessi ábúðarmiklu orð þingmanns og borgarfulltrúa féllu í
,,Silfri Egils“ á sunnudaginn. Tilefnið var meintur ,,leki“ trúnaðar-
upplýsinga frá fundum utanríkismálanefndar Alþingis í tengslum
við Íraksmálið. Alvarlegt mál. Lögbrot. Og auðvitað eiga menn
ekki að komast upp með lögbrot, síst af öllu þingmenn þjóðar-
innar, sem bera ábyrgð! En hverra er ábyrgðin? Og í hvaða til-
efnum eiga þingmenn að axla ábyrgð? Sumum, öðrum ekki?
,,Hvað höfðingjar hafast að..“ er greinilega ekki lýðsins að
meta!

Næsta víst er að vorþingið sem hófst á mánudaginn verði
skrafsamt. Af nægu er að taka. Kárahnjúkar. Atvinnuástandið á
Stöðvarfirði: enn ein fjöður í hatt fiskveiðistjórnunarkerfisins!
Eftirlaunalög ráðherra, sem samþykkt voru í ársbyrjun 2004.
Enn ein lögin frá hinu háa Alþingi, sem ganga á skjön við ,,vilja
þingsins“?  Að embættismenn með milljón á mánuði, að hluta
skattfrjálst, skuli á sama tíma vera á eftirlaunum frá ríkinu er í
einu orði sagt: siðleysi, þótt löglegt kunni að vera í skjóli laga,
sem þeir á fyrri tímum kunna sjálfir að hafa staðið fyrir að lög-
festa? Þjóðfélagsþegnum, sem mega ekki aura sér inn smápening
án þess að ríkisvaldið skerði umsvifalaust rétt þeirra til fremur
lúsarlegs ellilífeyris, með alls kyns lagakrókum, er ekki hlátur í
huga við slíkar uppákomur. Raunar er þjóðinni upp til hópa mis-
boðið.

Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður, hefur lagt til að hætt
verði við framboð Íslands til Öryggisráðsins. Framboðið komi
til með að kosta íslensku þjóðina allt að einum milljarði króna.
Dýrt ævintýri fyrir þjóð, sem árlega verður að skera niður svo
nemur hundruð milljónum króna í heilbrigðiskerfinu. Rétt,
Einar! Við höfum ekki ráð á að fjármagna draumóra af þessu
tagi. Og: hvaða hagsmunir íslensku þjóðarinnar réttlæta störf 15
sendiherra í eigin landi? Trúnaðarmál? Varðar ef til vill öryggi
íslensku þjóðarinnar? Nei, hættum við framboðið til Öryggisráðs-
ins og stokkum upp í utanríkisþjónustunni. Ísland getur með
öðrum og ódýrari hætti, en þúsund milljóna króna bautasteini í
Öryggisráðinu, látið að sér kveða á alþjóðavettvangi.

Vestfirðingar munu fylgjast með þróun mála á vorþingi Al-
þingis. Fjölmörg mál brenna á þeim, öðrum fremur: samgöngur,
skólamál með háskóla í forgang og aukin atvinna eru brýnust,
sem stendur.

BB mun gera sitt til að fylgja eftir þeim málum er varða hags-
muni Vestfirðinga. s.h.

Vegna umfjöllunar í fjöl-
miðlum um húsrýmingar á
Vestfjörðum vilja undirritaðir
bæjarstjórar og sýslumenn á
svæðinu koma eftirfarandi á
framfæri:

„Að okkar mati er góð
reynsla af því fyrirkomulagi
sem í dag er viðhaft við
ákvarðanatöku og 6. gr. laga
um varnir gegn snjóflóðum og
skriðuföllum nr. 49/1997 segir

til um. Samkvæmt lagagrein-
inni ber Veðurstofu Íslands að
hafa samráð við lögreglustjóra
og almannavarnanefndir þegar
hún gefur út viðvörun um snjó-
flóðahættu og lýsir yfir hættu-
ástandi og rýmingu húsa. Í
lagagreininni felst ekki að
Veðurstofan hafi lögregluvald
til þess að framkvæma rým-
ingu, heldur er það hlutverk
lögreglustjóra og almanna-

varnanefnda. Samstarf lög-
reglustjóra og almannavarna-
nefnda við snjóflóðasérfræð-
inga Veðurstofunnar hefur
reynst afar vel og ástæðulaust
að okkar mati að hrófla við
því fyrirkomulagi sem lögin
kveða á um og viðhaft er í dag
með öryggi almennings að
leiðarljósi.“

Undir þetta rita Jónas Guð-
mundsson, sýslumaður í Bol-

ungarvík, Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, sýslumaður á Ísa-
firði, Þórólfur Halldórsson,
sýslumaður, Einar Pétursson,
bæjarstjóri í Bolungarvík,
Guðmundur Guðlaugsson,
bæjarstjóri Vesturbyggðar,
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Már Er-
lingsson, sveitarstjóri Tálkna-
fjarðarhrepps og Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík.

Segja ástæðulaust að hrófla
við fyrirkomulagi húsrýminga

Sýslumenn og bæjar- og sveitarstjórar á Vestfjörðum

Félagsmenn Sjómannafé-
lags Ísfirðinga (SÍ) hafa sam-
þykkt sameiningu við Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga. At-
kvæði hafa verið talin í alls-
herjaratkvæðagreiðslu sem
stóð í einn mánuð, frá 15. des-

ember til 15. janúar.
Á kjörskrá voru 107 félags-

menn SÍ og 54 greiddu atkvæði
eða 50,47%. 45 sögðu já, eða
83,33% þeirra sem atkvæði
greiddu. 9 sögðu nei eða
16,67%. Samkvæmt þessum

úrslitum eru sjómenn á Ísa-
firði félagar í Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga frá og með 1. jan-
úar.

„Ekki fer á milli mála að
félögum í Verk-Vest, ekki síst
sjómönnum, er mikill fengur

að liðsaukanum og félagslegur
styrkur ísfirskra sjómanna
verður einnig meiri í stóru og
öflugu félagi“, segir í frétt á
vef Verkalýðsfélags Vestfirð-
inga.

– thelma@bb.is

Ganga til liðs við Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Félagsmenn í Sjómannafélagi Ísfirðinga

Bæjarráð Fjarðabyggðar
hefur samhljóða ákveðið að
beita sér fyrir því að reistur
verði minnisvarði vegna sjó-
slysanna miklu fyrir um 50
árum þegar báðir togarar
Norðfirðinga, Egill rauði og
Goðanes, fórust með minna
en tveggja ára millibili. Egill
rauði strandaði undir Grænu-
hlíð árið 1955 og Goðanes
strandaði og sökk við Færeyjar
tveimur árum síðar. Í sam-

þykkt bæjarráðs segir að minn-
isvarðinn verði einnig reistur
„til að minnast fádæma þrek-
rauna og kjarks sem björgun-
armenn sýndu við björgun
þeirra áhafnarmeðlima sem
komust lífs af úr strandi Egils
rauða undir Grænuhlíð í Ísa-
fjarðardjúpi hinn 26. janúar
1955. Auk þess verði minnis-
varðinn til marks um þá virð-
ingu sem íbúar sveitarfélags-
ins sýna þeim sjómönnum sem

farist hafa í og við sjó fyrr og
síðar“.

Guðmundur Bjarnason bæj-
arstjóri í Fjarðabyggð segir að
hugmyndin um að reisa þenn-
an minnisvarða hafi kviknað í
kjölfar umfjöllunar í jólablaði
BB fyrir skömmu um strand
Egils rauða og björgun áhafnar
hans. „Það má segja að um-
fjöllun blaðsins hafi opnað
augu yngra fólks hér í bænum
fyrir því mikla afreki sem þar

var unnið og þess viljum við
minnast með þessum hætti um
leið og við minnumst allra
þeirra sem ekki voru svo hepp-
nir í gegnum tíðina að verða
bjargað úr sjávarháska.“

Guðmundur segir að óskað
verði eftir samvinnu við fyrir-
tæki, stofnanir og einstaklinga
sem leggja vilja þessu málefni
lið og stefnt verði að því að
afhjúpa minnisvarðann á sjó-
mannadag árið 2006.

Björgunarafrekið undir Grænuhlíð fyrr 50 árum

Minnisvarði reistur á Norðfirði

Togarinn Egill rauði á strandstað undir Grænuhlíð.

Gerist áskrifendur í síma 456 4560
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Jóhannes B. Björnsson, lögmaður Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf., í Hnífsdal

Gerir athugasemdir við tillögur Ísa-
fjarðarbæjar vegna úthlutunarreglna

Lögmaður Hraðfrystihúss-
ins - Gunnvarar hf. í Hnífsdal
hefur sent sjávarútvegsráð-
herra athugasemdir við reglur
þær sem bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar lagði til að viðhafðar
yrðu við úthlutun byggðakvóta
þess er í hlut sveitarfélagsins
kom á dögunum. Telur lög-
maðurinn að reglur þær sem
bæjarstjórn samþykkti upp-
fylli ekki almenn og hlutlæg
skilyrði sem sett eru fyrir út-
hlutun og ekki eigi allir aðilar
jafna möguleika á að fá hlut.
Málið er nú til skoðunar í sjáv-
arútvegsráðuneytinu.

Sem kunnugt er var úthlutað
210 þorskígildistonna byggða-
kvóta til Ísafjarðarbæjar fyrir
skömmu. Af þessum kvóta var
60 tonnum úthlutað sérstak-
lega vegna Þingeyrar, 30 tonn-
um vegna Hnífsdals og 120
tonn komu í hlut sveitarfélags-
ins í heild. Síðar kom fram sú
skoðun sjávarútvegsráðuneyt-
isins að bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar væri heimilt að úthluta
umræddum 120 tonnum beint
til Suðureyrar og Flateyrar þar
sem þar væri um að ræða sér-
staka úthlutun á móti þeirri
skerðingu sem varð á úthlutun
Byggðastofnunar á byggða-
kvóta. Sú upprunalega úthlut-
un kom m.a. til vegna sam-
dráttar í afla og aflaheimildum
í þessum tveimur byggðarlög-
um. Sá kvóti hefur þó til þessa
dags runnið til Þingeyrar.

Sveitarstjórnir í þeim sveit-
arfélögum sem fá úthlutað
kvóta geta sett reglur um út-
hlutun kvótans og þurfa þær
reglur að fá samþykki sjávarút-
vegsráðuneytisins. Í reglugerð

um úthlutun byggðakvótans
segir að tillögur sveitarstjórna
skuli byggjast á almennum
hlutlægum reglum og skal
jafnræðissjónarmiða gætt.
Leggi sveitarstjórn ekki til
reglur þá úthlutar Fiskistofa
byggðakvótanum til allra
fiskiskipa í sveitarfélaginu í
réttu hlutfalli við kvótaeign
hvers skips fyrir sig. Bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar sam-
þykkti 30. desember að leggja
til við sjávarútvegsráðuneytið
að 120 tonna byggðakvótanum
yrði úthlutað til þeirra skipa er
landa afla sínum hjá Fisk-
vinnslunni Kambi á Flateyri
og Fiskvinnslunni Íslandssögu
á Suðureyri. Sú tillaga er nú
til umfjöllunar í sjávarútvegs-
ráðuneytinu. Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar gerði hins vegar
enga tillögu um úthlutun þess
kvóta er kom í hlut Þingeyrar
og Hnífsdals.

Jóhannes B. Björnsson hdl.
hefur sent Árna M. Mathiesen
sjávarútvegsráðherra bréf fyrir
hönd Hraðfrystihússins -
Gunnvarar hf. í Hnífsdal þar
sem gerðar eru athugasemdir
við reglur þær er bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar samþykkti. Í
fyrsta lagi gerir lögmaðurinn
athugasemdir við þá ætlan
bæjarstjórnar að setja aðeins
reglur um úthlutun hluta af
þeim kvóta er í hlut bæjarfé-
lagsins kom „enda verður ekki
séð að heimilt sé að hafa mis-
munandi reglur að þessu leyti
á milli aðila sem fá úthlutað
aflamark skv. ákvæðinu. Að
minnsta kosti verður að gera
þá kröfu að slík mismunun
byggi á málefnalegum sjónar-

miðum sem standist gagnvart
ákvæðum laga og stjórnar-
skrárinnar um jafnræði. Engin
tilraun er gerð til slíks í tillög-
um að reglum sem samþykktar
voru í bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar þann 30.12 s.l.“, eins og
segir í bréfinu.

Þá segir Jóhannes að um-
bjóðandi sinn telji að það felist
í jafnræðisreglu stjórnsýslu-
laga „að reglur um úthlutun á
þeim kvóta sem í hlut sveitar-
félagsins kemur verði að
byggjast á almennum reglum
og afar mikilvægt sé að jafn-
ræðis sé gætt þegar um er að
ræða úthlutun á verðmætum,
svo sem aflamark sé. Umbjóð-
andi minn telur að það sam-
ræmist ekki þessum sjónar-
miðum að setja reglur um að

tveir tilteknir aðilar skuli fá
úthlutun eða að úthlutun sé
með öðrum hætti bundin við
tiltekna lögaðila, en ekki al-
menn viðmið sem geti náð til
allra í sömu eða sambærilegri
stöðu.“ Hann telur einnig að

reglur sem binda úthlutun sér-
staklega við tiltekna lögaðila
eða byggðakjarna fái ekki
staðist samkvæmt áðurnefnd-
um sjónarmiðum um jafnræði.

Að sögn Vilhjálms Egils-
sonar ráðuneytisstjóra er nú

unnið að því að fara yfir þær
reglur sem sveitarstjórnir
sendu inn til ráðuneytisins. Sú
vinna sé umfangsmikil og því
of snemmt að segja hvenær
henni ljúki.

– hj@bb.is

Hraðfrystihúsið – Gunnvör í Hnífsdal.

Leikfélag Menntaskólans á Ísafirði

Setur upp Djöflaeyjuna
Sólrisuleikrit Leikfélags

Menntaskólans á Ísafirði
verður að þessu sinni „Þar
sem Djöflaeyjan rís“, sem
byggt er á samnefndri skáld-
sögu Einars Kárasonar.
Stefnt er að því að frumsýna
verkið á fyrsta degi sólrisu-
hátíðar skólans þann 25. febr-
úar.

„Við höfum hist nokkrum
sinnum í vikunni og unnið
að persónusköpun og tekið
léttar æfingar. Æfingar hefj-
ast svo fyrir alvöru um helg-
ina“, segir Ársæll Níelsson
hjá LMÍ. 16 leikarar koma
að verkinu og taka sumir að
sér fleiri en eitt hlutverk.
Leikstjóri er Þórunn Sigþórs-
dóttir.

Í fyrra sló sýning sólrisu-

hátíðarinnar rækilega í gegn
en það var rokksöngleikurinn
Grettir. Fékk hann góða dóma
meðal annars í Morgunblaðinu
þar sem aðstandendur hans
voru lofaðir fyrir fagmannleg

vinnubrögð. Spennandi
verður að sjá hvernig til tekst
í ár enda telja margir sýningu
menntskælingana vera há-
punkt sólrisuhátíðarinnar.

– thelma@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði.
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Hefði í rauninni átt
að vera löngu dauður

– viðtal við Jónatan Inga Ásgeirsson, aflamann og skip-
stjóra, þar sem sjómennska kemur að vísu lítið við sögu

Jónatan Ingi Ásgeirsson er flestum kunnur sem við
sjávarútveg starfa. Hann er einn af þeim sem nefnt er að hafi
sjómennskuna og veiðieðlið í blóðinu. Fór ungur til sjós og
varð snemma mikill aflamaður. Kallar ekki allt ömmu sína í
sjómennskunni. Hann er einn af þessum sjóhundum sem virðast
hafa mjög þykkan skráp við
fyrstu sýn. Þegar nánar
er að gáð er hann ljúf-
mennskan ein. Hann er
þó fastur fyrir ef því er
að skipta og að lenda í
honum í essinu sínu er
hverju manni ógleym-
anlegt. Þá getur hvesst
mjög skyndilega. En
áður en varir er aftur
dottið í dúnalogn.

Á dögunum var þess minnst
að tíu ár voru liðin frá snjó-
flóðinu hörmulega í Súðavík
sem kostaði 14 manns lífið.
Þá rifjuðu fjölmiðlar upp at-
burðarásina dagana eftir flóðið
og uppbygginguna sem síðan
hefur staðið yfir í Súðavík.
Nú sér fyrir endann á henni.

Meðal þess sem menn
minntust úr björgunarstarfinu
var frækileg frammistaða
áhafna þeirra skipa sem sigldu
þessa óveðursdaga milli Súða-
víkur og Ísafjarðar. Í fárviðri
tókst skipstjórum að stýra
skipum sínum heilum á milli
með björgunarlið, björgunar-
tæki og fleira sem á milli þurfti
að komast þessa daga.

Jónatan stóð við stýrið á
Haffara þessa daga. Álagið

var mikið og hann skeytti
lítt um heilsu sína

frekar en

aðrir þeir sem að björg-
unarmálum komu þessa
daga.

Eftir að eiginlegu björg-
unarstarfi lauk fylgdu miklir
álagsmánuðir hjá Súðvíking-
um. Sú uppbygging hefur skil-
að fallegu og friðsælu þorpi
við Álftafjörð.

Jónatan hafði alla tíð verið
frekar heilsuhraustur maður.
Þéttur á velli og mikið hraust-
menni. Um haustið bilaði
heilsan og við tók þrautaganga
sem færði hann næstum í gröf-
ina. Það hefur ekki verið á
margra vitorði hvað í raun
gerði þetta hraustmenni að
þeim heilsulausa manni sem
hann var orðinn. En – sem á
augabragði er hann á ný orðinn
ímynd hreystinnar. Spengileg-
ur – í það minnsta miðað við
suma –, bjartur og brosandi.

Það er nú ekki stíll Jónatans
að vera með neitt helvítis væl.
Hitt er annað mál að honum
finnst að reynsla sín gæti orðið
einhverjum hjálp. Að einhver
kunni að vera lokaður inni í
vítahring heilsuleysis sem á
sér kannski tiltölulega einfald-
ar skýringar þegar betur er að
gáð. Hann fór á endanum í
magaaðgerð sem gjörbreytt
hefur heilsu hans til hins betra.
Með sögu sinni er hann ekki

að áfellast nokkurn mann.

Honum er efst í huga
þakklæti til alls

þess hjúkrunar-
fólks og lækna

sem hafa stundað

hann og þolað undanfarin ár.
Að ekki sé nú minnst á Lilju
Ósk og börnin.

Jónatan settist niður einn
morguninn og féllst á að segja
lesendum frá leið sinni frá
heilsu og til heilsu á ný.

Það má í raun rekja upphaf
minna erfiðleika til snjóflóð-
anna í Súðavík árið 1995. Ég
hafði lengi strítt við þvagsýru-
gigt og þegar komið var fram
á haust var ég orðinn svo veik-
ur að ég gat ekki hreyft mig.
Ég var búinn að vera í sam-
bandi við mína lækna og segja
þeim að ég hlyti hreinlega að
vera að drepast. Helgi Jónsson
gigtarlæknir á Landspítalanum
sagði mér einn daginn að koma
suður til sín í rannsókn. Það

varð mér til happs að ég flaug
strax daginn eftir, sem var

laugardagur. Næstu sjö
daga var nefnilega ekki
flogið suður vegna veð-
urs.

Ég gisti á Hótel Sögu
því ég fattaði ekki að óska

þess að vera lagður inn á
bráðadeild, sem þá var til stað-
ar. Um kvöldið var mér boðið
í heimahús í mat og ég drakk
bjór með. Daginn eftir átta ég
mig á því að ég hafði ekkert
pissað lengi. Seinna kom í ljós
að nýrun í mér höfðu stoppað
á laugardeginum um svipað
leyti og ég flaug suður. Við
mælingu á kreatíni, sem gefur
til kynna hversu vel nýrum
vinna, kom í ljós að það var
komið í 1447 en á að vera 110.
Það var því um að ræða algjört
nýrnastopp. Á þriðjudeginum
var síðan hægt að koma þeim
af stað aftur. Þegar það hafði
tekist var ég settur á sterk stera-
lyf til þess að halda nýrunum
gangandi.

Sú lyfjagjöf var í rauninni
upphafið að minni þrauta-
göngu. Jafnframt var ég tekinn
af þeim lyfjum sem ég var á
vegna gigtarinnar. Ég hef alltaf
verið þéttvaxinn en eftir að ég
fór á steralyfin fór ég að fitna
úr hófi fram. Ég þyngdist um
10-20 kg sum árin og í haust
var ég mér til mikillar skelf-
ingar orðinn 170 kíló að
þyngd. Sem dæmi hversu fljótt
ég þyngdist má nefna að sum-
arið 2003 þyngdist ég um 10
kíló.

Mikið álagMikið álagMikið álagMikið álagMikið álag
gerði útslagiðgerði útslagiðgerði útslagiðgerði útslagiðgerði útslagið

Það er mjög erfitt að segja
af hverju nýrun stoppuðu. Rót-
in liggur sennilega, að mati
lækna, í því að ég var á blóð-
þrýstingslyfjum og gigtarlyfj-
um. Í einu tilfelli af þúsund
falla ákveðin lyf af þeim gerð-
um ekki saman. Dagana og
mánuðina eftir snjóflóðin var
ég undir gríðarlegu álagi og
ofkeyrði mig í raun þó ég hafi
ekki tekið eftir því. Oft vakti
ég mig vitlausan á þessum
tíma og þá fór einhver keðju-
verkun af stað sem endaði í
því að nýrun gáfust hreinlega
upp. Eftir að þeir komu þeim
af stað lenti ég í vítahring sem
ég er fyrst núna að losna út úr.

Haustið 2003 var þannig
komið fyrir mér að ég gat mig
varla hreyft. Ég var alltaf
þreyttur og algjörlega þrek-
laus. Ég komst með naumind-
um um borð og gat híft mig
upp í brú. Þaðan hreyfði ég
mig ekki allan túrinn. Ég var
hreinlega að springa.

Ekki varEkki varEkki varEkki varEkki var
karlinn beysinnkarlinn beysinnkarlinn beysinnkarlinn beysinnkarlinn beysinn

Margrét Árnadóttir nýrna-
sérfræðingur fór fyrst að ræða
við mig að fara í magaaðgerð-
ina. Hún taldi að ég ætti að
þola þá aðgerð. Málið var að
ég var orðinn svo slappur að
flestir læknar efuðust um að
ég þyldi svæfingu á þessum
tíma. Margrét hefur verið mín
stoð og stytta lengi og taldi að
ég ætti að komast í gegnum
þetta. Hún pantaði fyrir mig

Jónatan ásamt tengdasyni sínum og barnabarni
á fimmtugsafmæli sínu í júlí 2003.

aðgerðina að lokum. Hún var
sem nýrnasérfræðingur áhuga-
söm um að sjá hvernig maður
með eins mikla nýrnabilun og
ég myndi pluma sig eftir að-
gerðina. Hún sagði, að ef mér
tækist að létta mig með þessari
aðgerð, þá myndi það létta
mjög á nýrunum. Hún sótti
um fyrir mig í janúar 2003 og
ég var lagður inn á Reykjalund
í október sama ár í undirbúning
sem átti að standa í fimm vik-
ur.

Þegar ég kom þangað inn
vissi ég að ég væri illa farinn.
Að ég væri hins vegar orðinn
eins slæmur og síðar kom í
ljós óraði hvorki mig fyrir né
nokkurn af þeim læknum sem
ég gekk til.

Þegar ég kom inn á Reykja-
lund átti að mæla þrekið í
kappanum. Þá var ég að koma
beint af sjónum og taldi nú í
góðu lagi að fara í þrekpróf.
Þegar búið var að koma mér
fyrir á þrekhjólinu og setja á
mig haug af nemum, þá biður
læknirinn mig að fara rólega
af hjólinu og leggjast á bekk
sem hann var með. Ég gerði
það auðvitað en spurði jafn-
framt hvað væri að. Hann
spurði mig, mjög alvarlegur á
svipinn, hvort ég hefði verið
að koma af sjónum og ég játti
því auðvitað. Hann sagði þá
að blóðþrýstingurinn væri
120/180 og það væri því eitt-
hvað stórkostlegt að mér og
rétt væri að ég hreyfði mig
ekki neitt. Hann trúði því ekki
að ég hefði tveimur dögum
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áður setið í brúnni á Andey.

KæfisvefninnKæfisvefninnKæfisvefninnKæfisvefninnKæfisvefninn
Nú, síðan tók ekki betra við

eftir fyrstu nóttina á Reykja-
lundi. Ég var bókstaflega að
æra alla með hrotum og því
var sett á mig tæki til þess að
mæla hvort ég væri með kæfi-
svefn. Hún Lilja mín hafði nú
reyndar kvartað undan hrotum
í mér lengi og var oft að nefna
við mig að henni fyndist ég
hætta að anda inn á milli hrot-
anna. Ég var nú að stríða henni
með því að það væri örugglega
vegna þess að hún hefði brotið
í mér svo mörg rifbein við það
að reyna að vekja mig.

Eftir mælinguna kom í ljós
að súrefnismettunin í blóðinu
var komin niður í 57 en hún á
helst að vera yfir 90. Það sem
verra var, ég stoppaði að anda
rúmlega 50 sinnum á klukku-
stund og lengsta stoppið stóð
yfir í 74 sekúndur. Læknarnir
sögðu að þegar svona væri
komið væru blóðþrýstingslyf
hætt að virka og því væri kom-
in skýringin á háum alltof há-
um blóðþrýstingi þrátt fyrir
lyfjagjöf.

Þetta slæma ástand mitt
gerði það að verkum að það
sem átti að vera fimm vikna
undirbúningstímabil fyrir að-
gerð varð að ellefu vikum. Ég
slapp heim á Þorláksmessu
2003 og var þá orðinn þrettán
kílóum léttari en þegar ég fór
inn á Reykjalund.

SúrefnisvélinSúrefnisvélinSúrefnisvélinSúrefnisvélinSúrefnisvélin
Það var strax ráðist gegn

kæfisvefninum með því að ég
var látinn sofa með súrefnis-
grímu. Hún virkaði mjög vel
en til þess að hún virkaði að
fullu varð að dæla til mín súr-
efni af fullum krafti svo það
hefði áhrif. Svo mikill var
krafturinn að þegar ég tók
grímuna af mér fuku blöð á
borðum. Um leið og þessi
súrefnishjálp var farin að virka
fór mér að líða betur. Þá loks-
ins gat ég hvílst. Smám saman
opnuðust augu mín og lækna
minna fyrir því að ég hafði
ekki um langt árabil hvílst að
fullu.

Það er ljótt að segja það, en
staðreyndin er sú að ég hefði í
raun átt að vera löngu dauður
þegar ég kom inn á Reykja-
lund. Ég var nú reyndar sann-
færður um að ég væri með
kransæðasjúkdóm á háu stigi,
en annað kom í ljós.

Þetta var orðinn einn víta-
hringur. Þegar ég var tekinn
af gigtarlyfjunum eftir nýrna-
bilunina blossaði gigtin upp.
Hún er þess eðlis að allir liðir
bólgna út. Sem dæmi má nefna
að ég gat á tímabili ekki notað
venjulega skó því ég var svo
bólginn á fótum. Því gekk ég
einungis í sandölum sem hægt
var að strengja á fæturna. Ster-
arnir gerðu það svo að verkum
að ég fitnaði og fitnaði eins og
ég sagði. Aukin þyngd kallaði
á kæfisvefn sem aftur hafði
þau áhrif að virkni lyfja minnk-
aði.

Hroturnar vöktuHroturnar vöktuHroturnar vöktuHroturnar vöktuHroturnar vöktu
alla í Hveragerðialla í Hveragerðialla í Hveragerðialla í Hveragerðialla í Hveragerði

Það er auðvitað rosalegt að
sjá hvað svona dulinn sjúk-
dómur eins og kæfisvefninn
getur haft mikil áhrif. Það var
orðið þannig, að þegar ég var
í landi svaf ég nánast úti í
glugga því ég fékk aldrei nægi-
legt súrefni, að mér fannst. Þó
gerði ég mér ekki grein fyrir
því að ég þjáðist af kæfisvefni.
Alltof margir afgreiða kæfi-
svefn einfaldlega sem miklar
hrotur. Málið nær sjaldnast
lengra en svo, að makinn þjáist
og ýtir og kvartar góðlátlega.

Staðreyndin er sú að þetta
er stórhættulegur og mjög lúm-
skur sjúkdómur. Sem dæmi
um hvað fólk er seint að átta
sig á þessu ferli er að einu
sinni var ég á Heilsuhælinu í
Hveragerði á þessum árum.
Fyrsta kvöldið fór ég að sofa
og lokaði að mér í mínu her-
bergi. Um nóttina vakna ég
við það að hjúkrunarkona er
að hrista mig til. Hún spyr
mig, þegar ég opna augun,
hvort ég viti að ég hrjóti. Ég
sagði að ég hefði einhverja
hugmynd um það. Ja, sagði
hún, það eru allir á deildinni
úrvinda af þreytu og ráfa hér
um gangana af svefnleysi
vegna þess hvað þú hrýtur hátt.
Ég sagði henni nú bara að ég
væri líka þreyttur og sneri mér
á hina hliðina og hélt áfram að
hrjóta.

Nú er ég ekki að hallmæla
þeirri ágætu stofnun sem
Heilsuhælið í Hveragerði er
með því að segja þessa sögu.
Ég er bara að undirstrika
hversu algengt það er að mikl-
ar hrotur eru ekki settar í sam-
hengi við kæfisvefn. Í öllum
mínum sjúkrahús- og heilsu-
hælisvistum hafði engum dott-
ið í hug eða haft orð á því að
ég gæti verið með kæfisvefn.

Fljótlega eftir að slegið
hafði á kæfisvefninn fór ég að
styrkjast. Þegar ég kom inn á
Reykjalund gat ég ekki gengið
nema nokkra metra á jafn-
sléttu. Það jókst smám saman.

MagaaðgerðinMagaaðgerðinMagaaðgerðinMagaaðgerðinMagaaðgerðin
Magaaðgerðin heppnaðist

mjög vel. Ég var alltaf sann-
færður um það. Mig hafði
dreymt vel dagana fyrir hana
þannig að ég var alveg rólegur.
Konan og margir aðrir voru
stressaðir.

Ég mætti klukkan hálfátta
að morgni 27. janúar á síðasta
ári. Mér var skellt beint inn og
aðgerðin var gerð í gegnum
fimm lítil göt á maganum.
Menn höfðu áhyggjur af nýr-
unum en þau klikkuðu ekki.
Ég man að þegar ég vaknaði
sá ég að klukkan var korter
yfir ellefu. Það fyrsta sem ég
hugsaði var að fyrst klukkan
væri ekki meira en þetta, þá
væri ég ekki dauður. Aðgerðin
heppnaðist lygilega vel eins
og ég sagði áðan.

Aðgerðin felst í stuttu máli
í því að heft er fyrir 90% af
maganum. Þessar aðgerðir
hafa verið framkvæmdar í
Bandaríkjunum í 15 ár. Fyrstu
árin höfðu menn miklar áhygg-
jur af því hvað myndi gerast
með þann hluta magans sem
heft var fyrir. Tilgátur voru
um að krabbamein gæti mynd-
ast þar en sem betur fer hefur

ekkert slíkt gerst. Sá hluti sem
heft er fyrir liggur bara dauður
og blaktir með. Um leið er
gerð hjáveita þannig að allt
það feitasta rennur framhjá og
veldur óþægindum, þannig að
maður hættir að borða slíkan
mat. Sem dæmi má nefna
rjóma og feitt kjöt.

Fyrstu dagana eftir aðgerð
máttu dreypa á súpu. Í hálfan
mánuð þar á eftir máttu drekka
sigtaðar súpur. Síðan tekur við
nokkurra daga tímabil sem þú
ert á hökkuðu fæði og síðan
getur maður byrjað að borða
rólega. Ég fór eftir þessum
reglum í hvívetna því ég vildi
ekki eyðileggja góðan árangur
aðgerðarinnar. Flestir bregðast
þannig við. Hins vegar eru
dæmi um að fólk hafi reynt að
hakka heilu pítsurnar og borða
þrátt fyrir að það sé ekki fært
um það.

Þessi aðgerð verkar misjafn-
lega vel á fólk. Í heildina er
árangurinn mjög góður. Hjá
flestum er það þannig að þeir
verða saddir af þeim örlitla
mat sem þeir geta innbyrt. Ör-
fáir hafa hins vegar óþrjótandi
matarlyst áfram og þeir lenda
í vandræðum.

Ég hef verið mjög heppinn
hvað þetta varðar. Ég hef ekki
haft mikla matarlyst. Hef frek-
ar þurft að passa mig að borða
nóg frekar en of mikið. Sem
dæmi um stærðarhlutföll má
segja að fótbolti sé minnkaður
niður í stærð á einu eggi. Ár-
angurinn af aðgerðinni er sá
að síðan ég fór inn á Reykja-
lund í undirbúning hef ég lést
um 70 kíló. Þetta er rúmt ár
þannig að ég þarf ekki að
kvarta. Mér hefur gengið eins
og í lygasögu. Um jólin þyngd-
ist ég um tæpt kíló, sennilega
vegna sælgætisáts. Það kíló er
löngu farið aftur.

Kílóin fjúka,Kílóin fjúka,Kílóin fjúka,Kílóin fjúka,Kílóin fjúka,
sjúkdómarnir hverfasjúkdómarnir hverfasjúkdómarnir hverfasjúkdómarnir hverfasjúkdómarnir hverfa

Það eru hins vegar ekki bara
þau kíló sem eru fokin sem
eru eina kraftaverkið. Margir
af þeim sjúkdómum sem
hrjáðu mig eru á hröðu undan-
haldi. Ég var kominn með
áunna sykursýki á háu stigi.
Þar var batinn svo skjótur að
læknarnir voru ekki nógu fljót-
ir að minnka við mig lyfja-
skammtinn, þannig að í sumar
lenti ég í talsverðu áfalli af
þeim völdum. Ég fékk nokkurs
konar sykurfall, sem lýsir sér í
því að maður sér allt margfalt
og missir smám saman allan
mátt. Þegar ég lenti í þessu
var ég að keyra Óshlíðina út í
Bolungarvík. Ég var að sækja
Lilju mína og man síðast eftir
mér við gömlu sorpeyðingar-
stöðina. Þar reyndi ég að
hringja eftir hjálp en tókst það
ekki því ég hafði ekki mátt
eða gat ekki séð réttu takkana
á símanum. Einhvern veginn
hef ég samt getað keyrt út eftir
þar sem konan fann mig eftir
nokkra leit. Hún keyrði með
mig inn á Ísafjörð. Læknar
þar héldu að ég væri með heila-
blóðfall.

Mér varð það hins vegar til
happs, að á meðan við vorum
að bíða eftir sambandi við

lækni biðum við heima hjá
Sædísi dóttur minni á Ísafirði.
Þar greip ég banana og borðaði
hann á leiðinni á sjúkrahúsið.
Þessi banani gerði sitt gagn,
þannig að það kom í ljós hvers
kyns var. Ég var ekki með
heilablóðfall heldur var ég á
of miklum sykursýkislyfjum.
Það hreinlega gleymdist að
stilla lyfjagjöfina við líkamann
sem sífellt minnkaði. Þarna
voru sykursýkislyfin hreinlega
öll tekin af mér og síðan hef
ég ekki fundið fyrir sykursýki.
Ég mæli mig að sjálfsögðu
reglulega en ég er í góðu jafn-
vægi.

Í júlí fann ég að ég gæti hætt
að nota vélina við kæfisvefn-
inum. Ég fór suður til lækn-
anna og sagðist vera að skila
vélinni því ég hefði ekki þörf
fyrir hana lengur. Þeim leist
nú ekki á málið. Báðu mig að
vera með hana lengur. Ég stóð
fastur á mínu og sagði þeim
að Lilja væri hætt að ýta í mig,
sem væri merki þess að ég
væri heill. Þeir brostu í kamp-
inn, læknarnir, en ég lofaði
þeim að koma aftur við hjá
þeim næst þegar ég kæmi suð-
ur. Ég gerði það og þá kom ég
fínt út úr mælingum. Þeir ætl-
uðu ekki að trúa sínum eigin
augum. Báðu mig að koma
einu sinni enn og þá játuðu
þeir sig sigraða. Súrefnismett-
unin var komin í 95 sem er
mjög gott. Lyfjagjöfin vegna
blóðþrýstingsins er á niðurleið
og einnig eru nýrun farin að
starfa það vel að þar hefur líka
verið minnkuð lyfjagjöf.

Þetta eru miklar framfarir á
ekki lengri tíma. Læknar gefa
mér góðar vonir um að blóð-
þrýstingurinn muni minnka
ennþá frekar. Hvort ég losna
algjörlega undan lyfjum við
háþrýstingi skal ég ekki segja.
Það er háþrýstingur í ættinni
þannig að það er frekar ólíklegt
að ég losni alveg við lyf. Það
kemur í ljós.

Undanfarið árUndanfarið árUndanfarið árUndanfarið árUndanfarið ár
hefur verið sælahefur verið sælahefur verið sælahefur verið sælahefur verið sæla

Undanfarið ár hefur verið
ein sæla. Ég var orðinn svo
máttfarinn að það var ekki bara
bundið við líkamlega líðan.
Það var farið að hafa áhrif á
mína andlegu líðan líka. Þegar
ég var á mestu sterunum vegna
nýrnanna var ég bókstaflega
að verða brjálaður og það bitn-
aði auðvitað mest á mínum
nánustu. Nú er ég allur annar.
Mér finnst lífið brosa við mér.

Læknar hafa hins vegar ver-
ið duglegir að halda mér á
jörðinni. Sagt mér að passa
mig á því að ofmetnast ekki.
Nýrun geta ennþá klikkað
fyrirvaralaust því þau voru það
illa farin. En er á meðan er. Í
dag finnst mér ég finni varla
nokkurs staðar til. Það sem
hrjáir mig eru lítils háttar auka-
verkanir vegna þess hvað ég
hef lést hratt. Ég lít hins vegar
vel út og hjartað og æðakerfið
virðist alveg hafa sloppið frá
þessari raun. Í dag líður mér
betur en mér hefur liðið í
fimmtán ár. Þessi áratugur frá
snjóflóði hefur verið algjör
martröð sem vonandi er nú á
enda.

Margir hafa velt því fyrir
sér hvernig ég fór að því að
vera til sjós svona á mig kom-
inn. Ég get sjálfur ekki svarað
því. Þegar verst lét lá ég í
kojunni á sjónum öskrandi af
kvölum. Það sem auðvitað
hjálpaði til var að mér hefur
alltaf gengið vel að fiska og
kannski hafa menn horft í
gegnum fingur sér við mig af
þeim sökum, þegar ástand mitt
var verst. Annars hefðu þeir
verið búnir að losa sig við mig.

Ég held þetta hafi nú ekki
verið út af neinni hörku í mér
að ég hélt þetta út. Mann-
skepnan er svo fljót að verða
samdauna ríkjandi ástandi.
Þetta kom bara smám saman.
Þegar ég finn í dag hvað ég
get og sé myndir af mér frá því
fyrir rúmu ári, þá geri ég mér
grein fyrir hversu veikur þessi
maður var orðinn. Það var ekki
af neinni sérstakri hörku að ég
var uppistandandi, heldur bara
af einhverjum vana. Ég skreið
um borð og ég skreið frá borði.
Eina vandamálið í dag er að
ég fari mér ekki um of. Mér
finnst allt svo lítið mál í dag.
Ég finn það stundum á kvöldin
að ég hef farið of geyst í vinnu.

Ég sakna einskisÉg sakna einskisÉg sakna einskisÉg sakna einskisÉg sakna einskis
Það hafa nærri fjögur hundr-

uð manns hérlendis farið í þá
aðgerð sem ég fór í. Hjá flest-
um hefur þetta gengið mjög
vel, þannig að ég get ekki ann-
að en hvatt fólk sem á kost á
því að fara í þessa meðferð að
láta slag standa. Hins vegar
verður fólk að átta sig á því að
þegar þú ferð í þessa aðgerð,
þá verður ekki aftur snúið. Þú
ferð ekkert inn á veitingastað
mánuði síðar og pantar stór-
steik. Það er liðin tíð. Eins og

ég sagði áðan, þá langar mig
ekki í mat umfram það litla
sem ég get borðað. Flestum
líður þannig en dæmi eru um
hitt.

Í dag borða ég allan mat,
eða því sem næst. Ég get ekki
borðað skötu með mörfloti og
rjómasósur fara illa í mig, en
ég sakna einskis. Sem betur
fer get ég áfram fengið mér
koníaksstaup. Þegar upp er
staðið verður ekki annað sagt
en þrátt fyrir allt hafi ég verið
mjög heppinn. Ég þurfti að
gangast undir aðgerð sem mér
fannst mjög létt. Ég fór í að-
gerðina á þriðjudegi og var
kominn heim á laugardegi.
Hún hefur virkað mjög vel á
mig og þrátt fyrir að hún hafi
haft töluverðar breytingar í för
með sér hjá mér, þá sakna ég
einskis af því sem ég gat borð-
að fyrir aðgerðina. Í dag líður
mér eins og unglambi og því
er engin ástæða til að kvarta.
Að fara í aðgerð í janúar og
vera kominn um borð í sitt
skip sem nýr maður tæpum
þremur mánuðum seinna er
kraftaverk að mínu mati.

Ég er ekki að miklast af því
sem ég hef gengið í gegnum á
síðustu árum og því síður af
þeim árangri sem ég hef náð á
undanförnum mánuðum í
bættri heilsu. Ég ákvað hins
vegar að segja frá reynslu
minni, sem sýnir að oft getur
fólk af litlu tilefni lent inni í
vítahring sem leiðir til heilsu-
leysis. Sem betur fer fleygir
læknavísindunum fram og í
mínu tilfelli var hægt að rjúfa
vítahringinn. Með hjálp góðra
lækna fór ég í aðgerð sem
heppnaðist vel og gjörbreytti
lífi mínu og minna nánustu.

– Halldór Jónsson.

Þessi mynd af Jónatani var tekin í nóvember og sýnir
hann í skyrtu sem hann gekk í fyrir aðgerðina.
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Indverskur blómkálsréttur
Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Erla Kristjánsdóttir á Ísafirði

Sælkeri vikunnar býður
upp á tvær uppskriftir sem
henta vel svona eftir jólin.
Skonsupizzan er af sænsk-
um ættum og segir Erla hana
vera ágæta tilbreytingu við
hefðbundna pizzu. Blóm-
kálsrétturinn er indverskur
en indversk matargerð er í
uppáhaldi hjá Erlu. Hún seg-
ir hann vera fínn aðalréttur
en líka sem meðlæti með
kjöti eða fiski. Í þessari upp-
skrift er notað karrý en hægt
er að nota aðrar indverskar
kryddblöndur eins og tand-
oori eða garam masala.

Gobi Aloo
1 stórt blómkálshöfuð
3-5 soðnar kartöflur
3 msk olía
1 laukur
3 hvítlauksrif
1 tsk kumin fræ (ósteytt
broddkúmen)
3 tsk karrý
1½ dl vatn
salt
Brjótið blómkálið í litla

kvisti og skerið kartöflurnar í
bita. Saxið laukinn og létt-
steikið í olíu. Hrærið söxuðum
hvítlauknum og kryddinu sam-
an við. Blómkálinu er bætt út

í og steikt í 2 mín. Bætið að
lokum kartöflunum og vatninu
út í. Látið malla undir loki við
vægan hita í 5 mín. eða þar til
blómkálið er hæfilega meyrt
en ekki lint. Saltið áður en
rétturinn er borinn fram.

Skonsupizza
3 egg
5 dl mjólk
1 tsk salt
Þeytt saman
2¼ dl hveiti
1 msk brætt smjör
Þeytt saman við
Hellið deiginu, sem er mjög

þunnt, í smurt mót og bakið í
20 mín við 200° C. Takið úr
ofninum og fylling sett út á.
Bakið áfram þar osturinn

byrjar að brúnast. Í fyllinguna
má setja t.d. skinku, tómata í
sneiðum og rifinn ost eða nota
hefðbundið pizzuálegg.

Ég hef heyrt að Már Ósk-
arsson sé góður kokkur. Mig
langar að sjá eitthvað af
uppskriftunum hans.

Hákon Salvarsson
bóndi, Reykjarfirði

Ragnheiður Hákonardóttir Guðbjartur Ásgeirsson
Ingimundur Hákonarson

Salvar Hákonarson
Marinó K. Hákonarson Júlía B. Þórðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi

verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 29. janúar kl. 14.

Steinunn Ingimundardóttir

Útboð –
Ferjuleið
05-001: Vigur – Æðey 2005 -2010
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í rekstur

á ferjuleiðinni Ísafjörður - Vigur - Æðey,
þ.e. að annast flutninga á farþegum og
vörum með ferju.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni
á Ísafirði og í Borgartúni 17, 105 Reykjavík
(móttaka) frá og með mánudeginum 31.
janúar nk. Verð útboðsgagna er 2.000.- kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir
kl. 14:00, þriðjudaginn 15. febrúar nk. og
verða tilboð opnuð kl. 14:15 sama dag.

Daniel Lapp leikur með Robin Nolan tríóinu í Edinborgarhúsinu

Einn fjölhæfasti djasstón-
listarmaður samtímans

Ísfirskir djassgeggjarar fá
eitthvað fyrir sinn snúð annað
kvöld þegar fiðlu- og tromp-
etleikarinn Daniel Lapp leikur
með Robin Nolan tríóinu á
tónleikum í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði. Að sögn Guðmundar
Kristjánssonar sem heldur tón-
leikana er hér um heimsfræga
tónlistarmenn að ræða. „Ég
stend að þessu í samstarfi við
Django-djassklúbb Akureyrar,
en mennirnir spila einmitt svo-
kallaðan Django djass“, segir
Guðmundur og vísar þar til
franska sígaunans Django
Reinhardt sem var talinn áber-
andi besti gítarleikari í heimi
á fyrri hluta síðustu aldar.

Robin Nolan er af mörgum
talinn meðal bestu djassgítar-
leikara heimsins og er eftir-

sóttur víða um lönd. Daniel
Lapp er tvímælalaust einn fjöl-
hæfasti djass- og þjóðlagatón-
listarmaður samtímans. Þann-

ig hefur hann leikið á níu
hljóðfæri opinberlega á tón-
leikum.

Tónleikarnir hefjast klukk-

an 21. Miðaverð er 1.500 krón-
ur og hefst miðasala við inn-
ganginn klukkan 20.

–halfdan@bb.is

Hafnarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur falið hafnar-
stjóra að safna saman
gögnum varðandi sjóvarn-
ir og sjóvarnaráætlun og
leggja fyrir næsta fund
nefndarinnar. Þetta var
ákveðið í kjölfar umræðna
á fundi stjórnarinnar fyrir
skömmu um stöðu sjó-
varna við Fjarðarstræti
eftir óveðrið 2.-5. janúar.
Segir í bókun stjórnar-
innar að þá hafi sjór geng-
ið nánast óbrotinn upp að
byggingum norðanvert við
Fjarðarstræti. Er hafnar-
stjóra sérstaklega falið að
athuga hvort möguleiki sé
á því að færa sjóvarnar-
garð við Fjarðarstræti utar
þannig að hann verji hús
við götuna betur.

– hj@bb.is

Færsla
sjóvarnar-
garðs í
athugun

Hnefaleikafélag Ísafjarðar fær rússneskan þjálfara

Stefnt að keppni um páskana
Hnefaleikafélag Ísafjarðar

hefur ráðið rússneskan þjálfara
og hefur hann þegar hafið störf
hjá félaginu. Þjálfarinn er
mjög reyndur í sínu fagi og
hefur að undanförnu þjálfað á
höfuðborgarsvæðinu. Áður
var hann m.a. aðstoðarþjálfari
norska landsliðsins. Æfingar
hafa nú hafist að nýju hjá
Hnefaleikafélaginu og mun
hinn nýi þjálfari sjá um þjálfun
eldri flokka en Lárus Mikael
Knudsen þjálfar yngri flokka
félagsins.

Að sögn Lárusar hefur
starfsemi félagins verið í nokk-
urri lægð að undanförnu vegna
aðstöðuleysis en nú hefur ver-
ið blásið til sóknar með ráðn-

ingu hins nýja þjálfara. Æfing-
ar fara fram í Studio-Dan en
félagið er á höttunum eftir
varanlegu húsnæði undir starf-
semina. Lárus segir hnefaleika
oft vera stundaða frá 10 ára
aldri og þau yngstu stunda
svokallað Diploma-box þar
sem áherslan er eingöngu lögð
á tæknikunnáttu enda séu
hnefaleikar ein besta alhliða
íþróttagreinin sem hægt er að
stunda.

Lárus segir að Hnefaleika-
félag Ísafjarðar muni senda
keppendur á þau mót sem hald-
in verða í vetur. Sem kunnugt
er var fyrsta hnefaleikamótið í
hálfa öld haldið á Ísafirði um
síðustu páska. Lárus segir

annað slíkt mót í undirbúningi
um næstu páska enda voru
undirtektir áhorfenda góðar á
síðasta móti. „Við stefnum að
því að gera hnefaleikakeppni

um páska að föstum lið í há-
tíðarhöldum Skíðavikunnar
enda er áhugi á þessari vinsælu
íþrótt mikill hér vestra“, segir
Lárus.

Þeir sem vilja fræðast meira
um starfsemi Hnefaleikafélags
Ísafjarðar geta haft samband
við Lárus í síma 848-6042.

– hj@bb.is

Frá hnefaleikamótinu sem haldið var á Ísafirði síðasta vetur.
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Dægurlagakeppni
á Króknum 2005

Hin árlega dægurlagakeppni á Sauðárkróki verður haldin í
byrjun maí (nánar auglýst síðar). Höfundar laga skulu skila inn lagi
og texta fyrir 15. febrúar 2005 merkt:

Dægurlagakeppni á Króknum 2005,
Pósthólf 48, 550 Sauðárkróki.
Höfundar laga skulu merkja lög með dulnefni og láta fylgja með

nafn, heimilisfang og símanúmer í lokuðu umslagi. Nánari upplýs-
ingar verða gefnar í síma 867 8206.

Dægurlagakeppni á Króknum 2005

Vaxtarsamningur Vestfjarða
til aukinnar samkeppnishæfni og sóknar

Kynningarfundur – skýrsla verkefnisstjórnar um
byggðaáætlun Vestfjarða, haldinn í Stjórnsýsluhús-

inu á Ísafirði miðvikudaginn 2. febrúar kl. 12:45Dagskrá:

Kl. 12:45 Skráning

Kl. 13:00 Ávarp
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra

Kl. 13:10 Niðurstöður og tillögur
Baldur Pétursson, formaður Verkefnisstjórnar
byggðaáætlunar Vestfjarða

Kl. 13:40 Collaborating to Compete – Clusters and Networks/Strategic
Mr. Ifor Flowes-Williams, forstjóri Cluster Navigators Ltd.
Nýja Sjálandi

Kl. 14:30 Klasar, samstarf í samkeppni
Sævar Kristinsson, framkvæmdastjóri Netspor

Kl. 14:45 Kaffi

Kl. 15:00 Ísafjarðarbær, byggðakjarni og þjónustumiðstöð Vestfjarða
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Kl. 15:15 Sjónarmið og áherslur aðila á svæðinu
Þórólfur Halldórsson, sýslumaður á Patreksfirði
Kristján G. Jóhannsson, framkvæmdastjóri á Ísafirði
Ásdís Leifsdóttir, sveitarstjóri á Hólmavík
Jóhann Jónasson, framkvæmdastjóri 3X Stál á Ísafirði

Kl. 16:00 Fyrirspurnir og almennar umræður
Kl. 16:30 Fundarlok

Fundarstjóri er Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
Þátttaka á fundinn tilkynnist til Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða í síma 450 3000

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
Verkefnisstjórn um byggðaáætlun Vestfjarða

Stútungur, þorrablót á Flat-
eyri, verður laugardaginn 12.
febrúar haldinn í „langsjötug-
asta sinn“ eins og aðstandend-
ur komast að orði. Árið 2003
var vegna mistalningar sagt
að Stútungurinn væri sjá sjöt-
ugasti, og í fyrra var hann því
aftur haldinn í sjötugasta sinn.

„Þessi hlýtur því að vera sá
langsjötugasti“, segir Halldór
Gunnar Pálsson, einn þeirra
sem að Stútung standa. „Hann

verður haldinn í íþróttahúsinu
á Flateyri. Síðustu ár hefur
Stútungur verið annálaður fyr-
ir vegleg skemmtiatriði og
hafa heilu revíurnar verið
samdar af þessu tilefni.“

Hljómsveitin Margrét og
Baldur leika fyrir dansi. Miða-
verð er 4.500 krónur og er
innifalinn matur frá SKG-veit-
ingum, skemmtun og ball.
„Gengið verður í hús á Flateyri
föstudaginn 28. janúar og þátt-

taka skráð. Stútungur er þó
fyrir alla, Önfirðinga og aðra,
sem á annað borð hafa náð 18
ára aldri. Um frekari upplýs-
ingagjöf og skráningar sjá
Gógó í síma 864-5323 og
Steinþór í síma 896-0538“,
segir Halldór.

Að lokum má benda áhuga-
sömum á að skrá sig fyrir 7.
febrúar, en frekar má fræðast
um Stútung á heimasíðunni
flateyri.is.     – halfdan@bb.is

Haldinn í „lang-
sjötugasta sinn“

Stútungur, þorrablót Flateyringa

Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins haldið á föstudag

Glæsileg dagskrá í til-
efni 60 ára afmælisins

Sólarkaffi Ísfirðingafélags-
ins í Reykjavík verður haldið
á Hótel Íslandi á föstudags-
kvöld. Ísfirðingafélagið verður
sextíu ára í vor og af því tilefni
verður dagskrá sólarkaffisins
óvenju glæsileg að þessu sinni
að sögn Ólafs Hannibalssonar
formanns félagsins.

Hápunktur dagskrárinnar
verður flutningur á „Ísfirskum
perlum“ undir stjórn Baldurs
Geirmundssonar hljómsveit-
arstjóra. Þar munu víðfrægir
hljómlistarmenn frá Ísafirði
koma fram og flytja allar helstu
perlur sínar. Hljómsveit undir
stjórn B.G. mun síðan leika
fyrir dansi. Veislustjóri kvöld-
sins verður Dýrfinna Torfa-
dóttir og ræðumaður kvöldsins
verður Hjálmar H. Ragnars-
son. Einnig munu þeir Ragnar
Bjarnason og Þorgeir Ást-
valdsson skemmta gestum.
Vilberg Viggósson mun leika
ljúfa tónlist á meðan á borð-
haldi stendur.

Á undanförnum árum hefur
Sólarkaffið verið í Súlnasal
Hótels Sögu en eins og áður
sagði verður það nú á Hótel

Íslandi. Ólafur segir að á und-
anförnum árum hafi verið upp-
selt í Súlnasalnum og vegna
þessara tímamóta í starfi fé-
lagsins hafi þótt rétt að færa
samkomuna í stærri sal. „Við
sem að sólarkaffinu stöndum

efumst ekki um að þessi glæsi-
lega dagskrá mun vekja með
fólki mikla löngun og eftir-
væntingu og því efumst við
ekki um að Ísfirðingar muni
fjölmenna sem ávallt fyrr.

– hj@bb.is

Frá sólarkaffinu í fyrra.
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STAKKUR SKRIFAR

„Stakk verður að sníða eftir vexti“
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Magnúsar Kristjánssonar (Gutta)
Skipagötu 10, Ísafirði

Hildur Jósefsdóttir Jóna Örnólfsdóttir
Grétar Þór Magnússon Jónína Þorkelsdóttir

Edda Björk Magnúsdóttir Steinþór Auðunn Ólafsson
Hilmar Magnússon

Árni Magnússon Erna Fannbergsdóttir
og barnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við útför ástkærs eiginmanns
míns, sonar, föður okkar, tengdaföður og afa

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landsspítalans við
Hringbraut og Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar

Fyrir hönd aðstandenda

Halla Signý Kristjánsdóttir, dreifbýlingur skrifar

Beislað náttúruafl
Að beisla náttúruaflið boðar

Orkubú Vestfjarða. Orkubú
Vestfjarða er óskabarn Vest-
firðinga Síðustu áratugi höfum
við Vestfirðingar horft stoltum
augum á barnið rísa úr vöggu
sinni og leitt það til fullorð-
insára, en líkt og með önnur
afkvæmi þá hefur það nú tekið
á flug og er flogið úr hreiðrinu.
Burt frá þeim sem önnuðust
það og burt frá markmiðum
sínum.

Það er hart að sjá stjórnend-
ur sem í skjóli Orkubúsins
ganga nú fram í því að vera
fyrstir til að hækka dreifi- og
flutningskostanð á rafmagni
til dreifbýlis að lámarki 50%.
Þetta getur þýtt töluverða
hækkun á útgjöldum fyrir
heimili og fyrirtæki og þetta
eru útgjöld sem varla og ekki
er hægt að neyta sér um. Nema
að vera kynni að íbúar í Súða-
vík eða Dýrafirði séu heitfeng-
ari en íbúar Ísafjarðar og Flat-
eyrar og láti sér nægja að elda
annan hvern dag. Í fréttaskýr-

ingu er talað um að með þess-
ari hækkun sé verið að jafna
kostnaði til þeirra sem stofna
til hans. Sem sagt að neytand-
inn greiði í takt við það sem
það kostar að koma rafmagn-
inu til hans. Þessi ákvörun rýrir
tækifæri til að stofna fyrirtæki
í dreifbýli, svo sem í ferða-
þjónustu og í landbúnaði og
fleirum greinum.

Mig langar til að velta einum
fleti á þessum málum fram.
Þegar talað er um mikinn
dreifikostnað rafmagns til
dreifbýlis, getur maður ekki
annað en hugsað til þess hvað-
an rafmagnið er komið. Ekki
er það framleitt í kjarnaofnum
á Silfurtorginu á Ísafirði. Nei,
það kemur nefnilega úr því
títtnefnda dreifbýli eða réttara
sagt ofan af reginfjöllum.
Hvað þarf til að koma því til
þéttbýlisins? Jú, það þarf öfl-
ugt og kostnaðarsamt dreifi-
kerfi sem liggur í gegnum
dreifbýlið til þéttbýlisins.

Það finnst mér skjóta

skökku við ef að hækka á
dreifikostnað á rafmagni til
dreifbýlinga, þar sem dreifi-
kerfið, í mörgum tilvikum,
liggur við og yfir jarðir við-
komandi til að íbúar þéttbýlis-
ins geti notið þess. Mig langar
til að nefna t.d. jörðina Kirkju-
ból í Bjarnardal. Alveg geri
ég ráð fyrir að hækkunin sé
boðuð þangað líkt og til ann-
arra staða. Dreifikerfi Orkubús
Vestfjarða liggur margsinnis í
gegnum þá jörð líkt og margar
aðrar frá uppsprettu til enda-
stöðvar. Stundum hefur manni
dottið í hug að ef maður myndi
líma laufblöð á allar þær raf-
magnsstaurastæður á þeirri
jörð myndi ekki sjá í skóginn
fyrir trjám! Það mætti í þeirri
merkingu snúa dæminu við.
Orkubúið ætti að greiða jarð-
eigendum fyrir leiguafnot fyrir
þær stæður sem liggja yfir
jarðir dreifbýlisbúa. Þetta
veldur sjónmengun og nota-
gildi jarðanna. Má til dæmis
nefna að stóran hluta jarðanna,

sem dreifikerifið liggur yfir,
er ekki hægt að nýta til skóg-
ræktar fyrir staurasamstæðum
frá Orkubúinu. Þar sem ekki
er viðurkennt að planta trjám í
vissum radíus frá rafmangs-
lögnum.

Áfram er hægt að nefna
dæmi, það er hlægilegt að ábú-
endur Traðar í Bjarnardal þurfi
að greiða 50% hærra raforku-
verð til að íbúar Ísafjarðar geti
haldið á sér hita á lægra verði,
þegar þeir geta nærri því teigt
sig í dreifikerfið út um eldhús-
gluggann hjá sér. Já, rafmagns-
byltingin hefur því étið börnin
sín.

Raforkufyrirtækin telja sig
ekki hafa leyfi til að selja á
sama verði eða niðurgreiða
raforkuna til neytanda. Það
væri gaman að sjá það leyfi
sem þeir hafa í höndunum til
að vaða yfir landareignir í
einkaeign í sama vetfangi sem
þeir banka upp á hjá sömu
jarðeigendum og rukka þá um
hærra verð vegna dreifingu
rafmagns! Skildu bændur hafa
leyfi til að láta af hendi hluta
af jörðum sínum án þess að
rukka fyrir það og voru þeir
einhvern tímann spurðir leyf-
is?

Meðan stóriðjur fá að njóta

þeirra forréttinda að fá orku-
verðið á gjafverði eru dreif-
býlisbúar bundnir saman á bás
og gert að sæta heilaþvotti um
að þeir séu þurfalingar og
ómagar á þéttbýlingum lands-
ins.

Það er staðreynd að Ísland
er dreifbýlt og enginn getur
mælt því á mót að það er dýrt
að byggja þetta land. Á átjándu
öld komu upp alvarlegar um-
ræður og áætlanir um að flytja
alla íbúa landsins á heiðar Jót-
lands. Það var hagfræðilega
röng ákvörðun að hætta við
það, við værum miklu betur
komin þar og töluðum ódýrari
tungumál.

En fyrst við hættum við þá
ákvörðun þá ættum við að
reyna að standa við hana og
leifum dreifbýlisbúum að
njóta beislaðs náttúrafls í stað
þess að þeir þurfi að berja sér
til hita.

– Halla Signý Kristjáns-
dóttir, dreifbýlingur.

Halla Signý Kristjánsdóttir.

Ómögulegt er annað en að vera sammála þessari fullyrðingu bæjarfulltrúa Frjáls-
lyndra og óháðra, Magnúsar Reynis Guðmundssonar. Ný fjárhagsáætlun (2005)
Ísafjarðarbæjar er uppspretta ummæla Magnúsar Reynis, er bendir á einföld sann-
inndi: ,,Viðvarandi taprekstur Ísafjarðarbæjar er tilræði við byggðina”. Þetta kemur
fram í síðasta tölublaði Bæjarins besta. Þar má einnig lesa að stærstur hluti fjármuna
af sölu Orkubúsins fór til greiðslu skulda Ísafjarðarbæjar. Langtímaskuldir lækkuðu
samkvæmt því um 600 milljónir króna á raunvirði frá upphafi árs 2001 til ársloka
2004. Ætlað er að við nýliðin áramót hafi verið eftir 470 milljónir af 1.430 milljón
króna hlut bæjarins af söluverði Orkubúsins. Einfaldur frádráttur sýnir að 960 millj-
ónum hefur verið ráðstafað, nærri þúsund milljónum króna, einum milljarði og að
tæpur hálfur sé eftir.

Í þessu sama 3. tölublaði BB 2005, kvartar bæjarstjórinn, Halldór Halldórsson,
undan því hve rekstur sveitarfélaga sé þungur og bendir á að handbært fé frá rekstri
sé áætlað 45 milljónir króna á fjárhagsáætlun. Skýringar eru launahækkanir. Þeim
verði mætt með hækkun á gjaldskrám og fækkun sjö stöðugilda. Öllum er ljóst að
laun kennara, bæði í grunnskólum og leikskólum hækkuðu umtalsvert. Enginn get-
ur gengið að því gruflandi að áhrifin hljóta að verða niðurskurður. Frá því sjónarmiði
er tillaga Magnúsar Reynis þess efnis að fækka stöðugildum á vegum Ísafjarðarbæjar
um 30 á næstu tveimur árum, skynsamleg. Sama verður sagt um útboð reksturs
skíðasvæðisins í Tungudal.

Sjálfsagt verða margir reiðir og æstir yfir því að bæjarfulltrúinn Magnús Reynir
Guðmundsson sé svona harður í afstöðu sinni. En því má ekki gleyma að megin

hlutverk kjörinna bæjarfulltrúa er að sjá til þess að sveitarfélagið þeirra verði rekið
innan ramma sem tekjur þess leyfa. Flóknara er það ekki. Þarfirnar eru margar,
bæði raunverulegar og ímyndaðar. Án peninga verður ekkert gert og ljóst að stefn-
ir í óefni að óbreyttu. Ábyrgð bæjarfulltrúa er mikil. Fyrst og fremst verða þeir að
horfast í augu við staðreyndir og leggja þær umbúðalaust á borð fyrir íbúa sveit-
arfélagsins, í þessu tilviki Ísafjarðarbæjar.

Stærstur hluti Ísafjarðarbæjar af andvirði Orkubúsins fór til greiðslu skulda. En
áhrifin eru þau að sögn, að 50 milljónir króna sparast í vaxtagreiðslum árlega. Sá
hluti sem þegar hefur verið ráðstafað umfram það fór til löngu tímabærra fjárfestinga.
Hverra er spurt? Meirihluti bæjarstjórnar leggur til hækkanir á gjaldskrám. Magn-
ús snýst gegn þeim. Ljóst er að fara verður að bil beggja. Skattfé fer til þjónustu.
Löngu er tímabært að velta því upp hver eigi að vera hlutur samfélagsins og hver
notanda þjónustunnar þegar sveitarfélög veita hana. Hve mikla þjónustu eiga
sveitarfélög að veita? Spurningin verður áleitin þegar til þess er litið að fram kom
í tillögu Magnúsar Reynis fyrir tæpum hálfum mánuði, að handbært fé Ísafjarðar-
bæjar og stofnana hans mun hafa minnkað úr 1016 milljónum króna í árslok 2002
í 203 milljónir króna í lok þessa árs. Ekki hafa sést mótmæli við þessari fullyrðingu
af hálfu meirihlutans.

Ekki blæs byrlega fyrir Ísafjarðarbæ. Fulltrúum í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
ber að taka höndum saman þvert á flokkslínur, jafnt í meirihluta og minnihluta,
vinda ofan af þessu óheilladæmi, leggja spilin á borðið og upplýsa íbúa um fjár-
hagsástand. Ella er um tilræði við byggðina að ræða og stakkurinn of stór.

Sögustundir fyrir
pólsk börn

Bókasafnið á Ísafirði hef-
ur tekið upp þá nýbreytni
að hafa sögustundir fyrir

börn pólskra innflytjenda
sem eru duglegir að

sækja safnið en sögu-
stundir fyrir börn á aldr-
inum 2-5 ára hafa verið á

bókasafninu árum
saman.  Áætlað er að hafa
þessar pólsku sögustund-

ir á föstudögum kl. 17 í
safninu að minnsta kosti
næstu vikurnar. Á með-
fylgjandi mynd Jóhanns
Hinrikssonar er Elzbieta

Szyszko að lesa fyrir
börnin í fyrstu sögu-

stundinni.
– thelma@bb.is

Á ekki einhver gamalt barnabíl-
sæti sem hann er hættur að
nota? Uppl. í síma 867 4383.

Einkakennsla á tölvur fyrir byrj-
endur og lengra komna. Kennd
er notkun allra helstu tölvufor-
rita og vírusvarna og einnig
uppsetning á nethugbúnaði.
Uppl. í síma 867 3152 og á net-
fanginu davide@visir.is

Til sölu er Subaru Impreza árg.
1998. Mjög góður og duglegur
bíll. 260 þús. kr. bílalán getur
fylgt, kr. 7.500 afborgun á mán-
uði. Uppl. í síma 892 1694.

Þriggja herb. íbúð óskast til
kaups eða leigu á Ísafirði. Uppl.
í síma 867 5560.

Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæj-
ar heldur aðalfund fimmtudag-
inn 27. janúar kl. 20:30 á Hótel
Ísafirði.

Þorrablót Hnifsdæinga verður
haldið laugardaginn 5. febrúar.
Miðapantanir hjá Grétu í síma
899 3628.
Til sölu er Toyota HiLux, doub-
le cab með pallhúsi. Bensín,
árg. 87, ekinn 192. þús. km.
Uppl. í síma 895 4115.
Afleysingakennari við Grunn-
skólann á Ísafirði óskar eftir 2-
3ja herb. íbúð til leigu með
innbúi. Er með Labrador hund.
Uppl. í síma 869 5581 (Ásgeir).
Til sölu er vel með farið píanó.
Upplýsingar í símum 456 3906
eða 848 0918.

Til sölu er 22cal Brno riffill með
kíki og Remington 870 Express
haglabyssa (pumpa). Upplýs-
ingar í síma 864 5199.

Til sölu er koja með leikplássi
undir. Uppl. í síma 893 4857.
Spilavist verður í Félagsbæ á
Flateyri sunnudaginn 23. jan.
kl. 15. Allir velkomnir.

Vantar 60-70 sm skíði og skíða-
skó. Uppl. í síma 898 6328.
Til sölu er sturtubotn, 80x80. Á
sama stað fæst þvottavél gef-
ins sem þarfnast smá lagfær-
ingar. Uppl. í síma 456 5203.

Goritex gönguskór fannst fyrir
hægri fót fannst ofan við Ísa-
fjarðarflugvöll á dögunum.
Uppl. í síma 522 1622.

Óska eftir að ráða barnapíu til
að passa endrum og eins. Uppl.
í síma 863 3851.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1999, sjálfskiptur, dökkgrænn.
Bílalán áhvílandi. Uppl. í síma
456 5050 og 891 6044.

Óska eftir skíðaklossum nr. 33.
Uppl. í símum 456 5050 eða
891 6044.

Til sölu eru Rossignol svigskíði
173 cm og skór nr. 39. Uppl. í
síma 662 6747.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn 26. janúar,
26. dagur ársins 2005

Þennan dag árið 1866 fékk Ísafjörður kaupstaðarétt-
indi. Íbúar voru þá 220 en voru 2.596 þann 1. des.

2003. 1. des. 2004 voru íbúar Ísafjarðarbæjar 4.131.

Þennan dag árið 1955 var 29 mönnum af togaranum
Agli rauða sem strandaði við Grænuhlíð í aftaka fár-

viðri, bjargað við erfiðar aðstæður. Fimm menn fórust.
Í sama veðri fórust tveir breskir togarar út af Vestfjörð-

um með fjörutíu mönnum.

Þennan dag árið 1968 fórst breski togarinn Kingston
Peridot í ofsaveðri út af Öxarfirði með 20 mönnum.

Þennan dag árið 1980, tók Ragnheiður Guðbrands-
dóttir, 101 árs Kópavogsbúi, fyrstu skóflustunguna að

hjúkrunarheimili aldraðra þar í bæ.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Sigurður Atlason, framkvæmdastjóri Strandagaldurs

Á þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árum

Hótar EBE Íslandi?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestanátt, 10-15 m/s og rigning eða súld sunnan-

og vestanlands, en annars hægari og skýjað. Hlýtt.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðvestan- og vestanátt og rigning eða slydda, en
úrkomulítið suðaustanlands. Kólnandi veður.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðvestan- og vestanátt og rigning eða slydda, en

úrkomulítið suðaustanlands. Kólnandi veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Útlit fyrir suðvestlæga átt með vætu og hlýnandi veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Myndir þú kjósa sama flokk og síðast ef
kosið yrði til sveitarstjórna í dag?

Alls svöruðu 541. – Já sögðu 245 eða 45% – Nei
sögðu 179 eða 33% – Óvíst sögðu 117 eða 22%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Belgíska stjórnin hefur farið fram á það við ráðherra-
nefnd Efnahagsbandalagsins að það taki til meðferðar
það ástand er hafi skapast vegna þeirrar ákvörðunar Ís-
lands að færa út landhelgina í 50 mílur.

Samkvæmt góðum heimildum í Brüssel er enginn vafi
talinn leika á því að fyrirætlanir Íslendinga muni hafa nei-
kvæð áhrif á viðræður þeirra við Efnahagsbandalagið
um viðskiptasamning.

Opinberlega er sagt að núverandi landhelgi sé grund-
völlur þessara viðræðna og að útfærsla landhelgarinnar
muni breyta þessum grundvelli.

Galdrastafabækur á ýmsum tungumálum
Það er heilmargt framund-

an hjá okkur í vetur. Við höf-
um verið í samstarfi við út-
gáfufyrirtæki í Bretlandi um
að gefa út galdrastafsbækur.
Þær verða litlar handhægar
og stefnt er að gefa út um 7-
8 bækur. Sú fyrsta fer í prent-
un á næstunni og fjallar hún
um ástargaldra. Þessi rit
verða gefin út á ýmsum

tungumálum m.a. ensku,
þýsku, og íslensku. Við eig-
um að skila inn handriti fyrir
næstu bók í byrjun mars og
þar verður fjallað um vernd-
argaldra.

Við erum einnig að fara á
fullt í undirbúning sýningar-
innar á Klúku í Bjarnarfirði
en við stefnum á að opna
þar í sumar. Við erum langt

komnir með byggingu kots-
ins sem verður miðpunktur
sýningarinnar en hún verður
einnig á svæðinu þar og
margt sem þarf að huga að.

Í febrúar erum við líka að
fara af stað með þróunar-
vinnu við minjagripi og mun-
um ráða til okkar fólk við
það. Það er því ýmislegt að
gerast hjá okkur hérna.

Innlit til Theresu Wielgosz og Vals Richter á ÍsafirðiInnlit til Theresu Wielgosz og Vals Richter á ÍsafirðiInnlit til Theresu Wielgosz og Vals Richter á ÍsafirðiInnlit til Theresu Wielgosz og Vals Richter á ÍsafirðiInnlit til Theresu Wielgosz og Vals Richter á Ísafirði

Skrifstofu og versl-
un breytt í íbúðarhús

Valur Richter, pípulagn-
ingamaður og meindýraeyðir
á Ísafirði, býr við Aðalstræti
ásamt konu sinni Teresu Wiel-
gosz og dóttur þeirra Söndru
Maríu. Húsið hefur Valur gert
upp sjálfur en það var byggt
árið 1919 og hefur gengt ýms-
um hlutverkum í gegnum tíð-
ina.

Jóhann Eyfirðingur rak þar
verslun með kol, salt og út-
gerðarvörur á fyrri hluta síð-
ustu aldar og frá árinu 1966
hefur það hýst hluta af starf-
semi Pólsins hf. Raftækja-
verslun Pólsins var á jarðhæð-
inni en á efri hæðinni var
skrifstofuhúsnæði þar til Valur
og fjölskylda festu kaup á hús-
inu síðastliðið vor. Nú býr fjöl-
skyldan á efri hæðinni þar sem
orðið hafa stórkostlegar breyt-
ingar.

„Á efri hæðinni eiga aðeins
að vera svefnherbergi en ég á
enn eftir að gera neðri hæðina
upp. Þar verður stofa, þvotta-
hús, bílskúr, annað salerni og
eldhús. Eldhúsið sem ég hef
núna er til bráðabirgða.
Vandasamasta verkið var að

Þar sem áður voru skrifstofur Pólsins er nú glæsilegt heimili þeirra hjóna Vals og Theresu.
smíða stigann sem nú leiðir
hæðirnar saman. Þar sem
gamli stiginn var er nú bað-
herbergi. Herbergjunum hef ég
lítið breytt en þar voru skrif-
stofurnar áður“, segir Valur.

Hann hefur unnið nánast
dag og nótt við uppbyggingu

hússins frá því í apríl á síðasta
ári. Enginn annar iðnaðarmað-
ur hefur komið að verkinu.
„Það var pressa á okkur að
geta flutt inn á efri hæðina og
síðan þá hef ég bara verið að
dunda mér við þetta. Það er
heilmikið eftir. Meðal annars

ætla ég að gera svalir út frá
hjónaherberginu sem verða þá
yfir bílskúrnum“, segir Valur.

Íbúðin er björt og skemmti-
leg og hefur húsið tekið mikl-
um breytingum frá því sem
áður var. Mikil lofthæð er alls
staðar í húsinu og því nýtist

Hjónaherbergi er nú þar sem áður var skrifstofa Sævars Óskarssonar framkvæmdastjóra Pólsins hf.
Þar hefur Valur í hyggju að gera svalir út frá glugganum.
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Sæki orkuna og rómantíkina til Jökulfjarða
„Jökulfirðirnir er minn

uppáhalds staður á landinu
og þangað reyni ég að fara
nokkrum sinnum á hverju
sumri. Hesteyri, Krumma-
vík og Höfði eru þeir staðir
sem ég fer oftast til. Þangað
sæki ég orkuna, kraftinn,
hvíldina og rómantíkina. Að
vera þar sem er ekkert
símasamband og borða

þegar maður vill og sofa
þegar maður vill sofa er
yndislegt. Maður gjörsam-
lega endurnærist við nokk-
urra daga dvöl.

Það er mismikið eftir
sumrum hversu oft ég fer
til Jökulfjarða en ég hef
farið þangað árlega alveg
frá því að ég var lítil stelpa,“
segir Pálína Vangsdóttir.

Koma Júlíusar Geirmundssonar ÍS 270 til Ísafjarðar í des-
ember 1972, fyrsta skuttogarans með því nafni, markaði
upphaf skuttogaravæðingar á Vestfjörðum. Þóttu þessi skip
stór og mikil miðað við þau sem fyrir voru.

Eitt sinn fyrsta veturinn kom Júlíus Geirmundsson í land í
miklu norðaustan óveðri með stórsjó, brunagaddi og blindhríð.
Kokkurinn, Kjartan heitinn Brynjólfsson, ævinlega kallaður
Daddi brasi, kom í Finnsbúð í Hafnarstræti á Ísafirði. Þar var
við afgreiðslu Finnur heitinn Magnússon kaupmaður. Finnur
spurði hvort ekki hefði verið óskaplegt veður á landleiðinni.

Daddi brasi svaraði að bragði:
Ég bara veit það ekki, ég fór ekkert upp.

Gáði ekki til veðurs

Svona leit húsið út í júní á síðasta ári. Tveimur mánuðum síðar hafði Valur breytt ásýnd hússins svo um munar.

gólfrýmið mjög vel, einnig
undir súð. Í loftinu hafa upp-
runalegu burðarbitarnir fengið
að halda sér og er viðurinn
mjög áberandi, bæði er nýtt
parket á gólfum og panill á
veggjum og fyrir vikið verður
íbúðin mun hlýlegri. Veiði-
gripir Vals prýða veggina og
gefa heimilinu skemmtilegan
blæ. Valur sá um allt sjálfur,
allt frá pípulögnum til vegg-
lista. Einnig hefur húsið verið
tekið í gegn að utan og hefur
Valur reynt að færa það sem
mest til upprunalegs útlits.

Mikil lofthæð er í húsinu jafnvel undir súð.

Vandasamasta verkið var smíði stigans

Eins og sjá má er breytingin ótrúleg og allt hefur Valur
unnið sjálfur upp frá grunni. Þá skar hann bogann í
vegginn sem setur mikinn svip á efri hæðina. Myndin

var tekin í lok apríl á síðasta ári.

Valur í skinnherberginu þar sem hann geymir veiðiföng sín.
Byssur hans eru geymdar á öruggum stað í peningaskápnum sem sest hér

í horninu en hann keypti Valur nýlega í þeim tilgangi.

Sportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinni

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Miðvikudagur 26. janúar:
Kl. 19:50 – Enski bikarinn:
Man. Utd.  – Chelsea.

Laugardagur 29. janúar:
Kl. 12:15 – Enski bikarinn:
Southampton – Portsmouth
Kl. 14:50 – Enski bikarinn:
Derby – Fulham.
Kl. 16:55 – Enski boltinn:
Man. Utd – Middlesbrough
Kl. 20:25 – Spænski boltinn:
Sevilla – Barcelona
Kl. 02:00 – Hnefaleikar:
Arturo Gatti – JJ Leija

Sunnudagur 30. janúar:
Kl. 13:35 – Enski bikarinn:
Oldham – Bolton
Kl. 15:35 – Enski bikarinn:
Chelsea – Birmingham
Kl. 17:50 – Spænski boltinn:
Numancia – Real Madrid

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 1. janúar:
Kl. 12:45– Enski boltinn:
Liverpool – Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Charlton Athl. – Arsenal.

Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:
Laugardagur 1. janúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Everton
Kl. 17.30 – Enski boltinn:
Middlesbr. – Man. Utd.

KirkjaKirkjaKirkjaKirkjaKirkja

Fjölskyldumessa verður í
Ísafjarðarkirkju sunnu-
daginn 30. janúar kl. 11:00.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LögregLögregLögregLögregLögreglanlanlanlanlan

Aðfaranótt laugardags var
lögreglu tilkynnt um áflog í
gleðskap í íbúð á Ísafirði.
Þegar þangað var komið
var sá er árásinni olli á
bak og burt. Hann er grun-
aður um að hafa valdið
húsráðendum tjóni á inn-
anstokksmunum.
Sömu nótt handtók lög-
reglan ungan mann við
mannlausa bifreið sem
stóð á miðri akbrautinni í
Krók á Ísafirði. Maðurinn
er grunaður um að hafa
tekið bifreiðina ófrjálsri
hendi og ekið henni undir
áhrifum áfengis. Maðurinn
gaf mjög svo einkennileg-
ar skýringar á veru sinni
við bifreiðina. Hann var
færður í fangaklefa.
Aðfaranótt sunnudags
gisti einn ölvaður maður
fangageymslur eftir að
hafa verið ölóður á veit-
ingastað í Bolungarvík.
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Orkubú Vestfjarða kynnti nýja gjaldskrá í kjölfar breytinga á rekstrarumhverfi raforkufyrirtækja

Hækkar raforkureikningur heimila
á Vestfjörðum um 60-70 milljónir?

Leiða má líkur að því að
þær breytingar sem Orkubú
Vestfjarða kynnti á gjaldskrá
sinni í kjölfar breytinga á
rekstrarumhverfi raforkufyrir-
tækja muni kosta heimili á
Vestfjörðum um 60-70 millj-
ónir króna á ári. Svo sem marg-
oft kom fram í kynningu á
hinum nýju lögum var talið að
raforkukostnaður myndi að-
eins breytast lítils háttar. Þess-
ar breytingar eru komnar til

vegna breytinga á lögum um
rekstrarumhverfi raforkufyrir-
tækja. Helstu breytingarnar
eru þær að raforkudreifingin
var skilin frá framleiðslu og
sölu.

Við kynningu á breyttu laga-
umhverfi kom margoft fram
m.a. frá Valgerði Sverrisdóttur
iðnaðarráðherra að raforku-
verð myndi ekki taka miklum
breytingum þar sem enginn
nýr kostnaður yrði til í raf-

orkukerfinu við þessar skipu-
lagsbreytingar.

Samt sem áður telja orku-
fyrirtækin sig knúin til þess
að gera töluverðar breytingar
á sínum gjaldskrám m.a. vegna
túlkunar Orkustofnunar á hin-
um nýju lögum. Eins og kom
fram í fréttum í gær hækkar
rafhitun húsa í dreifbýli um-
talsvert. Samkvæmt tölum frá
Orkubúi Vestfjarða mun heild-
ar raforkureikningur heimila í

dreifbýli sem hituð eru með
rafmagni hækka um allt að
50%. Í þéttbýli á Vestfjörðum
er samsvarandi hækkun um
12-14%. En hvað leggst mikill
kostnaður í heild á heimili á
Vestfjörðum við þessar skipu-
lagsbreytingar sem ekki áttu
að kalla fram nýjan kostnað í
raforkukerfinu?

Samkvæmt upplýsingum
frá Orkubúi Vestfjarða eru 350
heimili í dreifbýli hituð með

raforku og um 2.200 heimili í
þéttbýli. Með lauslegum út-
reikningum má því ætla að
heimili á Vestfjörðum þurfi
að bera um 60-70 milljónir
króna í aukinn raforkukostnað
á ári vegna þessara skipulags-
breytinga. Er það um 8-9 þús-
und krónur á hvert mannsbarn
í fjórðungnum. Það skal skýrt
tekið fram að þarna er einungis
um að ræða lauslega áætlun.
Þessi aukni kostnaður verður

staðreynd ef ekki koma til ráð-
stafanir stjórnvalda til þess að
draga úr áhrifum þessarar
hækkunar eins og stjórn Orku-
búsins benti á í samþykkt sinni
á dögunum.

Valgerður Sverrisdóttir iðn-
aðarráðherra er í fríi erlendis
og því hefur ekki verið hægt
að ná sambandi við hana. Sjá
nánar frétt bls. 5 sem og viðtal
við sveitarstjóra Súðavíkur-
hrepps.                  – hj@bb.is

Dr. Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði

Líkir stöðu háskólauppbygging-
ar á Vestfjörðum við niðurlægingu

Dr. Ólína Þorvarðardóttir
skólameistari Menntaskól-
ans á Ísafirði og stjórnarfor-
maður Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða líkir því sem er
að gerast í háskólauppbygg-
ingu á Vestfjörðum við nið-
urlægingu. Þetta kemur fram
í grein sem hún ritar á bb.is
undir yfirskriftinni „Fjallið
tók jóðsótt-fæddist mús“. Í
greininni fjallar hún um þá
umræðu sem fram hefur farið
um uppbyggingu háskóla-
menntunar á Vestfjörðum að
undanförnu. Hún segir að það

eina sem ákveðið hefur verið
að gera sé koma á fót einu
stöðugildi inni í Þróunarsetri
Vestfjarða sem eigi að heita
Þekkingarsetur. Það stöðugildi
eigi að sinna því sem Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða hefur áður
sinnt um langt árabil. Stað-
bundin háskólakennsla gæti
„jafnvel“ komið „í fyllingu
tímans“.

Þá rekur hún það nefndastarf
sem farið hefur fram um málið
og kallar það nefnda-hring-
ekju. Hún segir einnig að í
nýjum tillögum sé verið að

byrja á öfugum enda því þar
eigi þekkingarumhverfið og
rannsóknarstarfið að koma
fyrst og svo megi athuga með
kennsluþáttinn síðar. Hún rek-
ur þær hugmyndir sem fram
hafa komið um tímabundna
háskólakennslu við Mennta-
skólann á Ísafirði og hug-
myndir Kristins H. Gunnars-
sonar um stofnun háskóla.

Í lok greinar sinnar segir
Ólína:„ Það væri hinsvegar af-
leitt ef þetta mikilvæga mál
ætti að standa og falla með því
hvaða afstöðu menn taka til

útfærslunnar. Aðalatriðið er
þetta: Það má ekki dragast
lengur að koma upp stað-
bundinni kennslu á háskóla-
stigi á Vestfjörðum. Vest-
firsk ungmenni eiga að geta
staðið jafnfætis ungmennum
í öðrum landshlutum þegar
kemur að möguleikum til
menntunar. Hvers vegna?
Vegna þess að menntun er
mannréttindi og uppbygging
háskólanáms er eitt brýnasta
velferðar- og byggðamál
okkar Vestfirðinga eins og
sakir standa.“     – hj@bb.isÓlína Þorvarðardóttir.

Kvöldstemmning við Sundahöfn

Stangveiðihjólið „Wish“
sem hannað er og framleitt

á Ísafirði fer í dreifingu í
vor. „Við framleiðum í það
minnsta 150 stykki, en þau

eru öll meira og minna
pöntuð fyrirfram“, segir
Steingrímur Einarsson,

rennismiður og fiskeldis-
fræðingur sem unnið hefur

að hönnun og smíði hjóls-
ins í félagi við þá Jóhann

Jónasson og Albert Högna-
son hjá 3X-Stáli.  „Hjólin
verða öll seld innanlands
til að byrja með. Það fer

eftir viðtökum hvort og þá
hversu mikið meira verður

framleitt. En þetta er þó
orðið að veruleika núna.“

Á þriðja tug hjóla þessarar
gerðar voru í reynslu hjá

veiðimönnum á Íslandi og
víðar síðastliðið sumar og

gáfust vel. – halfdan@bb.is

„Wish“ fer
í dreifingu

Steingrímur Einarsson
með veiðihjólið.
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