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Ísafjörður

Minnkandi þátttöku ríkis í greiðslu húsaleigubóta

Kvartað yfir
akstri vélsleðamanna

Harðlega mótmælt af bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði,
segir liðna viku hafa verið
með rólegasta móti í umdæminu. Einn ökumaður er
grunaður um ölvun við akstur aðfararnótt laugardags og
höfð voru afskipti af einum
ökumanni sem er grunaður
um að hafa ekið yfir leyfilegum hámarkshraða. Lögreglan gerði athugasemdir
við nokkur ökutæki vegna
ljósabúnaðar sem ekki virkaði sem skildi. Þá má einn
bifreiðaeigandi búast við
sekt fyrir að hafa vanrækt
að færa bifreiðina til lögbundinnar skoðunar.
Önundur segir nokkuð
hafa borist um kvartanir
vegna aksturs snjósleða í
þéttbýli og minnir á að það
sé bannað með öllu. Þar með
sé t.d. talinn akstur í hlíðinni
ofan Urðarvegar en trjágróður í Eyrarfjalli hafi stundum
orðið fyrir skemmdum af
völdum snjósleða í gegnum
tíðina. Þá vill hann minna
sjósleðamenn á að einungis
er heimilt að fara yfir þjóðvegi stystu leið og harðbannað að keyra eftir þeim.
– kristinn@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur sent frá sér ályktun um
þá þróun sem orðið hefur á
greiðsluþátttöku ríkisins í
húsaleigubótum og mótmælir
henni harðlega. Bæjarstjórnarmenn segja að á undanförnum
árum hafi greiðslur húsaleigu-

bóta margfaldast og hlutur
sveitarfélaga aukist hlutfallslega en hlutur ríkisins minnkað.
„Árið 1997 var heildargreiðsla Ísafjarðarbæjar rúmar 2
milljónir króna og greiðsluþátttaka ríkisins tæp 60%.

Árið 2004 er reiknað með að
húsaleigubætur verði 28 milljónir króna og greiðsluþátttaka
ríkisins 40%. Á sama tíma og
þessi aukning verður, sem er
að stórum hluta vegna aðgerða
ríkisvaldsins í formi laga- og
reglugerðarsetninga, lækka

greiðsluhluti ríkisins.
Breytingarnar krefjast þess
að húsaleigubótakerfið verði
endurskoðað frá grunni og
hvetur Ísafjarðarbær til þess
að sú endurskoðun hefjist nú
þegar“, segir í ályktun bæjarstjórnar.
– kristinn@bb.is

Verðum að
bera gæfu
til að vinna
saman
– sjá viðtal í miðopnu við Rúnar Óla Karlsson,
atvinnu- og ferðamálafulltrúa Ísafjarðarbæjar

Fornleifarannsóknum að Kirkjubóli í Skutulsfirði lýkur í mánuðinum

Rannsóknin hófst fyrir 19 árum
kirkjunni og garðinum á
Kirkjubóli. Magnús segir að
þá hafi bærinn verið að fara í
eyði og staðið til að nýta melinn undir garðinum í gryfjur
sem þegar voru komnar nálægt
garðsveggnum.
Síðan greftrinum lauk segist

Nú sér fyrir endann á fornleifarannsókn á Kirkjubóli í
Skutulsfirði sem Magnús Þorkelsson, sagnfræðingur í Hafnarfirði hóf fyrir næstum tveimur áratugum. Árið 1985 dvaldi
hann í nokkrar vikur á Ísafirði
vegna neyðarrannsókna á
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Magnús nokkrum sinnum hafa
tekið það upp við Þjóðminjasafnið, sem hafi verið formlegur samskiptaaðili hans
vegna verkefnisins, að ljúka
skýrslu um uppgröftinn en
fengið litlar undirtektir. Undanfarið hefur Magnús unnið

að málinu á eigin vegum og
gerir ráð fyrir að skýrslan verði
klár í lok þessa mánaðar. Ísafjarðarbær hefur samþykkt að
koma að verkefninu og kaupir
tvö eintök af skýrslunni fyrir
samtals 200 þúsund krónur.
Magnús segir elstu máldaga

12.4.2017, 09:30

um kirkju á staðnum vera frá
13. öld. Kirkjuna hafa átt að
leggja niður við siðaskiptin en
það hafi ekki verið gert. Hún
hafi lent í hringiðu málaferla
sr. Jóns Magnússonar og virðist hafa lagst af stuttu síðar.
–kristinn@bb.is
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Boðið að sitja málþing um
háskólamál á Vestfjörðum
Nefnd um háskólamál á
Vestfjörðum undirbýr málþing
um háskólamál í fjórðungnum
sem fyrirhugað er að halda í
byrjun mars. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, sem sæti á í nefndinni, segir
stefnt á að fá menntamálaráðherra vestur til að sitja málþingið, fá fram þær mörgu
hugmyndir sem uppi eru um
háskóla á Vestfjörðum og
kynna starf nefndarinnar.
Hann segir málið í heilmikilli gerjun en fyrir skömmu
tók sérstök nefnd ráðherra um
háskólamál á Vestfjörðum til
starfa en í henni eiga m.a. sæti
þau Guðrún Stella Gissurardóttir og Aðalsteinn Óskars-

son. Á mánudag heimsóttu
fulltrúar Viðskiptaháskólans á
Bifröst Ísafjörð og funduðu
með bæjarráði Ísafjarðarbæjar
og nefnd heimamanna um háskóla á Vestfjörðum. Runólfur
Ágústsson, rektor, kynnti uppbyggingu og starfsemi Viðskiptaháskólans á Bifröst og
möguleika hans til að styrkja
háskólastarf á landsbyggðinni.
Halldór segir forsvarsmenn
Viðskiptaháskólans taka undir
sjónarmið heimamanna um
mikilvægi háskóla á Vestfjörðum.
Aðspurður um hvort hugmyndir um háskóla á Vestfjörðum mæti tregðu eða andstöðu innan ríkiskerfisins segir

Halldór að menn séu ekki tilbúnir til að dæma um það á
þessari stundu. „Núna er nefnd
ráðherra að vinna að málinu

en ég held að það sé frekar
mikill vilji hjá ráðherranum
sjálfum til að vinna að framgangi háskóla á Vestfjörðum“.

Hann segir nefnd heimamanna hafi kynnt eina hugmynd að háskóla og ráðherra
eigi eftir að taka afstöðu til
þess hvaða leið verði farin.
„Menn hafa e.t.v. misskilið
að það er alls ekki búið að
ákveða endanlega hvernig fyrirkomulag háskólans á að vera.
Nefndin hefur lagt upp með
háskólasetur sem er mjög öflug stofnun en einhverjir hafa
álitið vanburða. Við þurfum
tækifæri til að kynna okkar
hugmyndir“, sagði Halldór.

Héraðsdómur Vestfjarða

Starfsmönnum fækkað
Dómstólaráð hefur ákveðið
að fækka starfsmönnum í Héraðsdómi Vestfjarða um einn.
Nú eru starfsmenn dómsins
tveir auk héraðsdómarans Erlings Sigtryggsonar. Það er
starf löglærðs aðstoðarmanns
dómara sem lagt er niður samkvæmt ákvörðun dómstóla-

ráðs í kjölfar afgreiðslu síðustu
fjárlaga.
Erlingur Sigtryggsson héraðsdómari segir verulega
hættu á því að ákvörðun dómstólaráðs muni valda töfum á
afgreiðslu mála hjá dómnum
þar sem málum hafi fjölgað
verulega milli áranna 2002 og

2003. Karl Óttar Pétursson
hefur gengt starfi löglærðs aðstoðarmanns hjá Héraðsdómi
Vestfjarða og mun hann láta
af störfum þann 1.júlí.
Fækkað verður um jafnmarga starfsmenn hjá héraðsdómstólunum í Reykjavík, í
Hafnarfirði og á Akureyri.

Súðavíkurhreppur og Yt ehf.

Ræða málefni HG í dag
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps og forsvarsmenn
eignarhaldsfélagsins Yt ehf.
munu hittast í dag til að ræða
ósk Yt ehf., um áframhaldandi aðkomu Súðavíkurhrepps að atvinnurekstri í

sveitarfélaginu.
Félagið óskaði eftir viðræðunum í kjölfar yfirtökutilboðs
þess í hlutabréf í Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf. sem eins
og kunnugt er rekur rækjuvinnslu í Súðavík. – hj@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Orð verða að vera einhvers virði
,,Það er enginn vafi að við höfum gengið of langt í hita leiksins með loforðin. Menn neyðast
til að laga sig að harðnandi samkeppni“, er afsökun stjórnarformanns SH til Akureyringa
varðandi loforðin um 80 ný störf í bænum. Og hann bætir við: ,,Þetta er alls staðar að gerast,
ekki bara í sjávarútvegi.“ ,,Það er ýmislegt handsalað án þess að hugur fylgi máli. Mér hefur
fundist handtakið léttvægt síðan ný kynslóð útgerðarmanna kom upp“, segir Guðbjartur Ásgeirsson, fyrrum skipstjóri á Guggunni, sem átti að vera gul og gerð út frá Ísafirði. Dapurlegur
vitnisburður um viðskiptahætti hins nýja tíma; afsprengi kvótakerfisins.
,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar minnir á stefnu Alþingis og ríkisstjórnar um uppbyggingu
Ísafjarðar sem eins þriggja byggðakjarna landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Liður í þeirri
stefnu er flutningur verkefna á vegum hins opinbera til Ísafjarðar“, segir í bókun bæjarstjórnar,
en dómsmálaráðherra hefur valdið bæjarstjórninni vonbrigðum með staðsetningu á vaktstöð
siglinga, ríkisstofnun, sem verið er að setja á laggirnar. Bæjarstjórnin hafði áður skorað á
samgönguráðherra að koma vaktstöðinni fyrir úti á landi, til dæmis á Ísafirði. Verkefnið heyrir nú undir dómsmálaráðherra, sem hyggst hola stofnuninni niður í Skógarhlíðinni í Reykjavík!
Telur hana þar betur komna en í höfuðstað Vestfjarða. Ástæða er til að spyrja: Hvað hefur
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Skógarhlíðin fram yfir Ísafjörð? Hverra hagsmuna er ráðherrann að gæta? Vandamálin við að
flytja gamlar og grónar ríkisstofnanir út á land snúa fyrst og fremst að starfsfólkinu og eru því
oft mjög viðkvæm. Þessu er ekki til að dreifa með nýjar stofnanir, nema þá því aðeins að búið
sé að ætla stallinn útvöldum gæðingum ráðherrans?
BB hefur í tvígang rifjað upp mál sem Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður, hefur
meðal annars látið til sín taka: Í fyrsta lagi að hafnar verði veiðarfærarannsóknir á Ísafirði undir forustu Hafrannsóknastofnun. Innan Netagerðar Vestfjarða hefur byggst upp mikil þekking
á veiðarfæra rannsóknum; á Ísafirði býr sérmenntaður maður á þessu sviði. Í annan stað að
veiðieftirlitsmenn yrðu staðsettir á landsbyggðinni í tengslum við starfsstöðvar Fiskistofu.
Ekki vantar að eftirlitsmönnum hefur fjölgað umtalsvert, þeim var bara öllum holað niður
fyrir sunnan! Hin ,,ósýnilega hönd vanans í bland við þekkingarleysi og fordóma“, svo notuð
séu orð þingmannsins, lætur ekki að sér hæða. Allt er þetta á einn veg. Ráðherrar láta yfirlýsta
byggðastefnu ríkisstjórnarinnar sig engu skipta; og komast upp með það átölulaust!
Ráðherrar geta ekki nýtt sér afsökun stjórnarformanns SH. Orð þeirra verða að vera
einhvers virði.
s.h.

12.4.2017, 09:30
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Samanburður níu sveitarfélaga á landsbyggðinni

Leikskólagjöld hæst í Ísafjarðarbæ
Í samaburði á leikskólagjöldum níu sveitarfélaga á
landsbyggðinni kemur í ljós
að gjöldin eru hæst í Ísafjarðarbæ. Gjöld fyrir hressingu og
mat eru einnig hæst í Ísafjarðarbæ ásamt Bolungavík. Afslættir eru mestir með öðru
barni í Vestmannaeyjum. Í
kjölfar útgáfu árbókar sveitarfélaga í haust var birtur samanburður á bb.is á leikskólagjöldum sveitarfélaga. Í kjölfar þess
samanburðar kom fram sú
skoðun að ekki væri sanngjarnt
að gera slíka könnun þegar
langt væri liðið á árið því að
mörg sveitarfélög hækkuðu
sína gjaldskrá í einu lagi um
áramót. Önnur hækkuðu gjaldskrá sína nokkrum sinnum á
ári eins og t.d. Ísafjarðarbær.
Því var nú gerður samanburður á níu sveitarfélögum á
landsbyggðinni. Öll hafa þau
nýlega endurskoðað sínar
gjaldskrár og ætti því saman-

burðurinn að vera sanngjarnari
en áður. Sveitarfélögin sem
nú eru borin saman eru: Reykjanesbær, Akranes, Vesturbyggð, Ísafjarðarbær, Bolungarvík, Skagafjörður, Akureyri,
Fjarðabyggð og Vestmannaeyjar.
Þegar skoðuð eru gjöld fyrir
7 tíma vistun kemur í ljós að
þar er Ísafjarðarbær hæstur.
Þar kostar vistunin 19.600 kr.
á mánuði. Næst hæstu gjöldin
eru á Akureyri 19.438 kr., í
Bolungarvík mun slík vistun
kosta 18.900 kr. eftir 1.mars, í
Reykjanesbæ kostar vistunin
18.200 kr., í Vestmannaeyjum
18.039 kr., í Skagafirði 16.828
kr., í Vesturbyggð 16.625 kr.,
á Akranesi 15.680 kr. og lægst
eru greitt fyrir slíka vistun í
Fjarðabyggð eða 14.049 kr.
Leikskólavistunin er því tæpum 40% dýrari í Ísafjarðarbæ
en í Fjarðarbyggð.
Þegar skoðaðar eru greiðslur

Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði.
fyrir hressingu og hádegismat greiddar 5.000 kr. og lægst er
í sjö tíma vistun kemur í ljós greitt fyrir hressingu og háað hæst er greitt fyrir slíkt í degismat í Vesturbyggð 4.320
Ísafjarðarbæ og í Bolungarvík kr. Fæðið kostar því um 62%
eða 7.030 kr., í Reykjanesbæ meira í Bolungarvík og Ísaer greiddar 6.200 kr., á Akra- fjarðarbæ en í Vesturbyggð.
Í öllum þessum sveitarfélögnesi eru greiddar 6.031 kr., í
Skagafirði 5.680 kr., í Fjarða- um er fjölskyldum boðnir systbyggð eru greiddar 5.510 kr., í kinaafslættir. Þeir eru misVestmannaeyjum eru greiddar munandi. Hæstur er afsláttur
5.018 kr., á Akureyri eru með öðru barni í Vestmanna-

eyjum. Þar þurfa foreldrar einungis að greiða hálft gjald fyrir
annað barn. Í Reykjanesbæ er
þessi afsláttur 40%, á Akranesi
og í Bolungarvík er afslátturinn 35%, á Akureyri er hann
30%, og önnur sveitarfélög í
könnuninni eru með 25% afslátt af gjöldum annars barns.
Rétt er að taka fram að
leikskólagjöld standa aðeins

Vélsleðamaður fannst í Kaldalóni eftir leit á laugardagskvöld

Gat ekki látið vita af ferðum
sínum vegna bilunar í síma
hann af þeim sökum ekki látið
vita af ferðum sínum. Samkvæmt upplýsingum frá Slysavarnafélaginu-Landsbjörgu
hafði maðurinn áætlað að láta
vita af ferðum sínum um hádegisbil en þegar engar fréttir
bárust af honum var farið að
óttast um hann.
Um áttaleytið á laugardagskvöld var Björgunarsveitin

Björgunarsveit Slysavarnafélagsins Landsbjargar var kölluð út á laugardagskvöld til að leita að vélsleðamanni sem hafði ætlað
að ferðast um í nágrenni
Drangjökuls á Vestfjörðum.
Maðurinn fannst í húsi innst
í Ísafjarðardjúpi á ellefta
tímanum en að sögn virkaði
farsími hans ekki og gat

Dagrenning frá Hólmavík
send til leitar. Þaðan fóru fljótlega af stað 8 vélsleðar og snjóbíll ásamt um tug björgunarsveitarmanna. Því til viðbótar
voru ræstir út allar björgunarsveitir í Ísafjarðadjúpi ásamt
björgunarsveitum á Norðvesturlandi, samtals 7 björgunarsveitir með 15 vélsleða, 1 snjóbíl, leitarhund, 8 björgunar-

sveitarjeppar og á fjórða tug
björgunarsveitamanna.
Brugðið var á það ráð strax
í byrjun að ryðja Steingrímsfjarðarheiði, til að flýta fyrir
leit. Vitað var að maðurinn
hafði ætlað að gista í húsi
við Kaldalón innst í Ísafjarðardjúpi og var lögð áhersla á
að komast þangað til að
ganga úr skugga um það

hvort maðurinn væri í húsinu, en gæti ekki látið vita
af ferðum sínum.
Sú reyndist raunin og þegar björgunarsveitarmenn
komu þangað á ellefta tímanum var sleðamaðurinn þar
við góða heilsu, en að sögn
virkaði farsími hans ekki og
gat hann af þeim sökum ekki
látið vita af ferðum sínum.

að hluta til undir rekstarkostnaði leikskólanna. Í þessari umfjöllun eru aðeins borin saman
þau gjöld sem sveitarfélögin
innheimta fyrir þjónustuna.
Það skal áréttað að enginn
samanburður er gerður á leikskólunum að öðru leyti né
þeirri starfsemi sem þar fer
fram.
– hj@bb.is

Tveir styrkir
til Vestfjarða
Menntamálaráðherra hefur samþykkt tillögur
íþróttanefndar ríkisins um
styrkveitingar úr Íþróttasjóði vegna verkefna á árinu 2004. Alls bárust 99
umsóknir um styrki.
Heildarúthlutun úr sjóðnum er rúmar 18 milljónir
króna til 70 verkefna. Af
70 styrkveitingum koma
tvær til félaga á Vestfjörðum. Ungmennafélag Bolungarvíkur hlýtur 300
þúsund króna styrk til þess
að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar og Golfklúbbur
Patreksfjarðar hlýtur 100
þúsund króna styrk til
útbreiðslu- og fræðsluverkefna.
– hj@bb.is

Björgmundur Guðmundsson einn eigenda verktakafyrirtækisins Ágústs og Flosa ehf., á Ísafirði

Segir framleiðslu einingahúsa
skapa störf fyrir fimmtán manns
Framleiðsla einingahúsa hjá
verktakafyrirtækinu Ágústi og
Flosa ehf. á Ísafirði hófst í
síðustu viku. Björgmundar
Guðmundssonar, tæknifræðingur og einn af eigendum fyrirtækisins, segir starfsemina
skapa vinnu fyrir um fimmtán
manns að aðkeyptri þjónustu
meðtalinni. Mismargir starfi
við framleiðslu eininganna eftir stöðu annarra verka hjá fyrirtækinu en gert sé ráð fyrir
tólf starfsmönnum að jafnaði.
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Aðspurður segir Björgmundur
að frá áramótum hafi verið
bætt við þremur til fjórum
starfsmönnum vegna verkefnisins og að auki sé yfirmaður
verksmiðjunnar væntanlegur
til starfa á næstunni.
Aðspurður um ganginn í
framleiðslunni segir Björgmundur hann vera góðan. „Á
þriðja degi náðum við þeim
lágmarksafköstum sem við
teljum að þurfi til að framleiðslan sé samkeppnishæf.
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Við erum að ná afköstunum
upp og vonandi kemst góður
skriður á með meiri æfingu
hjá starfsmönnum og lagfæringum á vinnuferlinu því við
erum alltaf að sjá nýjar og
nýjar lausnir.“
Einingarnar eru framleiddar
á tveimur níu metra löngum
borðum sem voru sérsmíðuð
af Jakobi Jónssyni á Ísafirði
og eru hönnuð af starfsmönnum Ágústar og Flosa. Björgmundur segir fyrstu húsin úr

einingunum rísa í febrúar annaðhvort sem parhús í Norðlingaholti í Reykjavík eða fjölbýlishús við Wardstún á Ísafirði. „Þetta er spurning um
hvar undirstöðurnar verða tilbúnar fyrr.“
Björgmundur segir að í dag
hafi verksmiðja verkefni
næstu 6-8 mánuði. „Síðan erum við að sækja um lóðir á
Akureyri og jafnvel á fleiri
stöðum fyrir hús sem verða
teiknuð og smíðuð hér fyrir
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Framleiðslan í fullum gangi.
vestan“, segir Björgmundur en
Tækniþjónusta Vestfjarða hefur séð um hönnun fyrir fyrirtækið. „Síðan er náttúrlega

heilmikil þörf fyrir hús utan
Íslands og við eigum eftir að
færa okkur upp á skaftið í þeim
efnum“, sagði Björgmundur.
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Ein af mörgum höllum konungsfjölskyldunnar við ströndina.

Jól með prinsum við Persaflóa
Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar fór um jólin til að kenna prins við Persaflóann á nýjasta leikfangið hans
Um það leyti sem jólaundirbúningur hér
um slóðir náði hámarki var Guðmundur M.
Kristjánsson hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar að
setjast í djúpan leðurstól í flugvél á Heathrow flugvelli í London. Ferðinni var heitið
til Sameinuðu arabísku furstadæmanna.
Ekki til þess að halda jólin hátíðleg heldur
var hann að fara til þess að kenna prinsinum
í Dubai á nýjasta leikfangið sitt. Það er ekki
af smærri gerðinni. Nýr hraðfiskibátur af
stærstu gerð frá Íslandi og sérhannaður til
togveiða. Prinsinn var orðinn leiður á öðrum
veiðiskap og vill prófa togveiðar. Þær eru
almennt ekki stundaðar þar um slóðir þar
sem olíulagnir eru víða þar í sjó.
Sameinuðu arabísku furstadæmin voru mikið í fréttunum
á síðasta ári á Íslandi. Þar
dvaldi annar ísfirskur sjómaður um skeið. Flosi Arnórsson
var þar fangelsaður fyrir það
eitt að afhenda riffil á fluvellinum. Lesendur BB þekkja þá
sögu. Gárungarnir á höfninni
segja að Guðmundur og Flosi
hafi báðir dvalið í Furstadæmunum á kostnað konungsfjölskyldunnar. Aðbúnaður þeirra
var hinsvegar fráleitt sá sami.
–En hvernig kom það til að
Guðmundur hélt til Persaflóans til þess að kenna á íslenskan fiskibát?
„Ég hef unnið mikið fyrir
bátasmiðju Trefja í gegnum
árin. Undanfarin ár hefur það
verið mest þýðingarvinna en
fyrir nokkrum árum fór ég fyrir
þá siglandi um Evrópulönd í
auglýsingaferð með bát frá
þeim. Við sigldum til tíu Evrópulanda, fórum í 60 hafnir á
níu mánuðum. Það var nú upphafið því í þessari ferð kynnist
ég Breta sem síðar varð umboðsmaður Trefja í Bretlandi
og selur þar grimmt báta frá
þeim. Hann hefur byggt upp
stóran markað þar í samvinnu
við Trefja.
Í gegnum erlent markaðsstarf Trefja og þessa Breta
pantar arabískur prins snekkju
sem þarf að geta veitt í botnvörpu. Þetta var óvenjuleg ósk
en engu að síður ákváðu
Trefjamenn að slá til og reyna
að leysa málið. Bátur var hannaður og ég kom að hönnun um
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borð og veiðarfæra. Við hönnunina varð að huga að því að
allur veiðibúnaður yrði undir
þiljum. Þegar smíðinni var
lokið vantaði mann til þess að
kenna á bátinn og ég féllst á
að taka verkefnið að mér. “

Frjálslegt þjóðfélag við Persaflóa
– Hefurðu komið til Persaflóans áður?
„Nei. Þetta var í fyrsta skipti
sem ég kom þarna. Ég bjó
nokkur ár í Malasíu þannig að
ég þekki íslamskt þjóðfélag
mjög vel. Í hugum fólks er
Malasía eitt opnasta íslamska
þjóðfélagið. Því kom það mér
mikið á óvart að upplifa að
Furstadæmin eru mun opnari.
Í fljótu bragði virðist svo ekki
vera því þarna gengur kvenfólkið með slæðu sem hylur
allt andlitið en ekki í Malasíu.
Þess vegna hélt ég að þjóðfélagið væri lokaðra en það var
ekki raunin. Fólkið er þarna
mjög frjálslegt og opið í samskiptum. Mun opnara en í
Malasíu.
Sem dæmi get ég nefnt að
við morgunverðarborðið í Abu
Dabii gat maður borðað svínakjöt og það meira að segja
þrátt fyrir að á næsta borði
sæti múslimi. Þetta væri óhugsandi í flestum íslömskum
löndum. Svo var einnig í Malasíu. Ef svínakjöt sást inn í húsi
þar þá var húsið nánast sótthreinsað. Þarna var einnig
hægt að fá allar veitingar sem

Guðmundur M. Kristjánsson.
þig vanhagaði um þar með talið áfengi. Það eru barir á öllum
hótelum þrátt fyrir að í orði
kveðnu sé bannað að neyta
áfengis þarna. Barir eru að vísu
ekki auglýstir á götum. Þú sérð
þá hvergi. En þeir eru á öllum
hótelum og þá geta allir sótt.
Bæði heimamenn og ferðamenn.“

Geturðu skroppið
á morgun?
–Var báturinn kominn í
stand þegar þú komst út?
„Já, það var nú þannig að ég
átti nú að fara mun seinna út
til þess að kenna þeim. Þegar
prinsinn var hinsvegar búinn
að fá bátinn, var hann sjósettur
strax og þeir reyndu að útbúa
hann sjálfir. Það gekk ekki og
þá var hringt og spurt hvort ég
gæti skroppið til þeirra á morgun. Þessir menn eru vanir að
fá það sem þeir biðja um enda
eru peningar ekki vandamál.
Þeir hringdu um miðjan desember en ég gat ekki hlaupið
strax og það skildi prinsinn
ekki. Því var sú ákvörðun tekin

Þessi snjókarl var settur upp við inngang hótelsins sem Guðmundur dvaldi á um jólin.
Hann var það jólalegasta sem Guðmundur sá í ferð sinni við Persaflóann.
að ég myndi eyða jólunum í
þetta verkefni. Það gekk mjög
vel að útbúa bátinn og kenna
mönnunum á veiðarfærin.
Þetta eru vanir menn. Það á að
veiða hvað sem fyrir verður
með þessu veiðarfæri. Það eru
margar fisktegundir þarna sem
eru gómsætar.“
–Hann er ekki að byggja
upp atvinnuveg með þessu?
„Nei, nei, hann er bara að
þessu til þess að leika sér.
Hann er ekkert að spá í þetta
sem atvinnuveg heldur eingöngu sem sport. Hann er nú
ekki í öðru en að leika sér.
Hann dvelur á sumrin í höll
sem hann á, á Spáni. Þeir voru
mjög ánægðir með veiðarfærin
og bátinn. Hann á nú nokkrar

Guðmundur um borð í snekkjunni ásamt einum úr áhöfninni
sem aðstoðar hann við að gera trollið klárt.
snekkjur þessi maður en þeim
Ekki jólalegt
finnst Trefjabáturinn sá sterkumhverfi
byggðasti sem þeir hafa átt.“

Strandhöll prinsins. Þarna dvelur hann hluta úr árinu með konu sinni og börnum. Guðmundur heldur að stærsta húsið
sé á stærð við Laugardalshöllina.
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Höfðuðstöðvar Vegagerðarinnar á Dagverðardal í Skutulsfirði.

Yfirstjórn Vegagerðarinnar á Vestfjörðum færð til Borgarness

Ein af snekkjum prinsins í nausti.
– Nú ertu þarna um jól. Voru og aflinn svona 60-100 kíló.
einhver merki um jólahald í Aflinn var tekinn í land og
hefur eflaust verið borðaður í
þessu íslamska ríki?
„Nei, það var hvergi hægt höllinni. Utan sjóferðanna var
að sjá merki um jólin þarna. ég með námskeið fyrir áhöfnAðeins ef þú stilltir á vestrænar ina í sjómennsku og meðferð
sjónvarpsstöðvar. Ég hef nú veiðarfærisins.“
aldrei verið mikið jólabarn
Skemmtilegt
þannig að það skipti mig engu.
Ég var á sjó á aðfangadagkvöld
sjónarhorn
og einnig á annan í jólum þannig að jólahaldið var ekki að
„Það er svo skrítið að í Abu
stöðva okkur.“
Dabii eru innflytjendur í öllum
– Nú dvaldirðu á mjög vest- þjónustustörfum og lægra settrænu hóteli. Voru engin merki um störfum. Innfæddir vilja
þar um jólahald?
einfaldlega ekki vinna þau
„Nei, þar var svo skrítið að störf því þeir vilja hafa það
þú sáust engin merki um jólin gott. Olían hefur fært þessu
þar.“
fólki ótrúlega auðlegð sem þeir
– Hvernig voru samskiptin virðast kunna vel að nýta sér.“
þín við konungsfjölskylduna?
– Þú hefur því verið ánægð„Það var nú þannig að þegar ur með þessa kennsluferð
ég lendi á flugvellinum fékk þína?
ég bíl og bílstjóra sem fylgdi
„Já, það var mjög gaman að
mér allan tímann. Ég dvaldi kynnast þessu sjónarhorni lífssíðan á mjög fínu hóteli. Efsta ins. Kynnast lífi þeirra sem
hæðin þar sem ég dvaldi er ekki vita aura sinna tal og eru
alfarið tekin frá fyrir gesti kon- í vandræðum hvernig þeir eigi
ungsfjölskyldunnar. Skiptir þá að eyða dögunum. Hann er
engu hvort fjölskyldan er með mjög áhugasamur veiðimaður
gesti eða ekki. Ég hitti prinsinn prinsinn. Nú er ég búinn að fá
eingöngu þegar við fórum á frá honum skilaboð um að
sjó. Ég talaði aldrei við hann í hann þurfi stærra troll því að
síma eða þannig. Hann var hann er búinn að finna það út
bara með menn í þessum mál- að núverandi troll fullnýtir
um fyrir sig. Við sem vorum á ekki vélarkraft bátsins. Ég ætla
bátnum vorum bara tilbúnir því að leggjast yfir teikningar
að halda til veiða þegar honum af trollum á næstunni og reyna
datt í hug að halda úr höfn. að senda honum stærra veiðarÞað var engin ákveðin dagskrá færi.“
heldur var þetta eingöngu háð
Þessi stutta saga um hvernig
duttlungum hans.
Guðmundur M. Kristjánsson
Þegar kallið kom fórum við hafnarstjóri eyddi jólunum
á bátnum úr höfn og mættum lýsir öðrum veruleika en við
honum síðan í hafi þar sem erum vön hér um slóðir. Prinshann kom á annarri snekkju í inn góði er annar í röðinni til
fylgd varðbáta. Hann fór síðan ríkiserfða. Hann hefur því
á milli skipa í hafi. Þegar veið- rýmri tíma til leikja en bróðir
um síðan lauk fór hann sömu hans. Öryggi hans er samt vel
leið til baka. Það er fjögurra gætt og söguna alla getur
manna áhöfn á þessum bát Guðmundur ekki sagt því hann
okkar og þessir menn gera ekk- skrifaði undir konunglega
ert annað. Í áhöfninni voru Ind- pappíra um að segja ekki frá
verjar og Filippseyingar. Þeir ákveðnum hlutum í heimsókn
voru mjög þokkalegir sjómenn sinni. Einnig má hann ekki
allir. “
birta neinar myndir af kon– Hvað tók hver sjóferð ungsfjölskyldunni. Feluleikurlangan tíma?
inn er fylgifiskur frægðar og
„Það var nú misjafnt. Þetta frama.
voru svona 6-10 tíma sjóferðir
– Halldór Jónsson.
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Ekki í samræmi við byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar
Með nýju skipuriti Vegagerðar ríkisins hefur yfirstjórn fyrirtækisins í Vestfjarðarkjördæmi verið færð
undir Borgarnes. Hið nýja
skipurit hefur verið staðfest
af Sturlu Böðvarssyni, samgönguráðherra og fyrsta
þingmanni Norðvesturkjördæmis. Starfsmenn á Vestfjörðum hafa áhyggjur af því
að störf muni sogast til Borgarness þegar fram líða stundir. Kristinn H. Gunnarsson
varaformaður samgöngunefndar Alþingis segir tillögurnar stinga í augu og verið
sé að gengisfella Ísafjörð.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ segir
skipuritið ekki í samræmi við
gildandi byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar.
Miklar breytingar hafa
verið ákveðnar á skipuriti
Vegagerðar ríkisins. Undanfarið ár hefur undirbúningur
staðið að breytingunum og
var ráðgjafi við verkið IBMviðskiptaráðgjöf. Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, hefur samþykkt
skipuritið og tekur það formlega gildi 1.mars. Í stuttu máli
má segja að breytingin á
landsbyggðinni felist í því
að í stað 7 umdæma sem tóku
mið af gömlu kjördæmunum
verða þau fjögur í framtíðinni. Suðvestursvæði nær yfir
höfuðborgarsvæðið og Suðurnes og verður miðstöð þess
svæðis í Reykjavík. Norðvestursvæði nær yfir Norðvesturkjördæmi og verður
miðstöð þess svæðis í Borgarnesi. Norðaustursvæði nær
yfir Norðausturkjördæmi og
verður miðstöð þess á Akureyri og að síðustu suðursvæði
sem nær yfir Suðurkjördæmi
og verður miðstöð þess á Selfossi.
Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að „ þær breytingar sem nú eru gerðar miði
að því að aðlaga starfsemina
að breyttu umhverfi, einingar

eru stækkaðar og lögð áhersla
á samræmingu með stöðluðu
vinnulagi innan stofnunarinnar. Þá er horft til aukinnar
skilvirkni og þar með bættrar
nýtingar fjármuna til vegagerðar. Verkefni miðstöðvar
sem snúa að stjórnsýslu, gerð
staðla og verklýsinga er afmarkað skýrar en áður. Nokkrir þættir þeirrar starfsemi eru
fluttir í stöðvar úti á landi.
Starfsemi eininga utan miðstöðvar er breytt og betur dregið fram það meginhlutverk að
byggja, halda við og reka vegakerfið.
Engar uppsagnir verða við
þessar breytingar en verkefni
eru færð til og ný verkefni
flutt út á land. Mannahald á
öllum starfsstöðvum er að
mestu óbreytt en nýir stjórnunarhættir opna möguleika á
frekari flutningi verkefna úr
miðstöð í Reykjavík út á landsbyggðina.“
Í tilkynningunni segir svo
um Norðvestursvæði: „Svæðismiðstöð fyrir Norðvestursvæði er í Borgarnesi. Þar
verður yfirumsjón með áætlunum og hönnunarkaupum á
svæðinu og einnig viðhaldi og
þjónustu. Umdæmisstjóri á
Ísafirði hefur yfirumsjón með
nýframkvæmdum á svæðinu.
Umdæmisstjóri á Sauðárkróki
mun stjórna árangurs- og eftirlitsverkefnum á landsvísu. Í
því fellst samræming útboða
og eftirlit með nýbyggingar-,
viðhalds-, og þjónustuverkefnum. Einnig umsjón með skilamati, árangursmælingar og
gerð áætlana um umferðaröryggisaðgerðir. Þjónustustöðvar eru eftirtaldar eins og verið
hefur: Borgarnes, Ólafsvík,
Búðardalur, Patreksfjörður,
Ísafjörður,
Hólmavík,
Hvammstangi og Sauðárkrókur. Tilsjón og verkstjórn
verður í höndum næsta umdæmisstjóra eins og verið hefur.“
Það vekur óneitanlega athygli að í þessum tillögum
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Vegagerðarinnar er ekki tekið
tillit til yfirlýstrar stefnu ríkisstjórnarinnar í byggðamálum
og uppbyggingu byggðakjarna
á Ísafirði. Jón Rögnvaldsson
vegamálastjóri segir í samtali
við blaðið að með þessum
breytingum sé verið að reyna
að laga starfsemi Vegagerðarinnar að breyttum tímum.
Niðurstaðan hafi verið sú að
Borgarnes lægi best við í samgöngum á Norðvestursvæði og
því hafi sá staður orðið fyrir
valinu. Hann fullyrðir að þessar breytingar eigi ekki að
minnka starfsemina á Ísafirði
en segir jafnframt að ekki sé
hægt að fullyrða neitt hvað
framtíðin beri í skauti sér.
Vegamálastjóri kynnti þessar breytingar á fundi með
starfsmönnum Vegagerðarinnar á Ísafirði í síðustu viku.
Samkvæmt heimildum blaðsins er mjög þungt í starfsmönnum á Ísafirði vegna þessara
breytinga. Þeir segja að verið
sé að setja svæðið undir Borgarnes og þrátt fyrir að ekki sé
um uppsagnir að ræða nú þá
muni þungi starfseminnar færast með tímanum í Borgarnes.
Þrátt fyrir orð um að verið sé
að færa verkefni til Ísafjarðar
sé einungis verið að færa til
verkefni inna nýja svæðisins
sem muni hverfa þegar núverandi starfsmenn láti af störfum. Svo verði einnig á Suðursvæði þar sem Selfoss verður
miðpunkturinn. Mikil undrun
er meðal starfsmanna á því að
tvær stjórnstöðvar landsbyggðarinnar skuli vera í svo
mikilli nálægð við Reykjavík
eins og raun ber vitni með
Borgarnes og Selfoss.
Sigurður T. Björgvinsson,
ráðgjafi hjá IBM-viðskiptaráðgjöf segir að við undirbúning breytinganna hafi verið
rætt við starfsmenn Vegagerðarinnar víða um land. Þá hafi
verið rætt við helstu hagsmunaðila svo sem verktaka.
Einnig hafi verið rætt við
starfsmenn sveitarfélaga m.a.

hafi verið rætt við starfsmann
tæknideildar Ísafjarðarbæjar
eftir ábendingu bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar.
Kristinn H. Gunnarsson,
alþingismaður og varaformaður samgöngunefndar Alþingis segist ekki hafa vitað
að þessar breytingar hjá
Vegagerðinni væru í bígerð.
„Við fyrstu sýn stinga þessar
breytingar í augu. Svo virðist
sem að þarna sé verið að
gengisfella staði eins og Ísafjörð í starfsemi Vegagerðarinnar.“ Að öðru leyti vildi
hann ekki tjá sig um þessar
breytingar fyrr en hann hefði
haft tækifæri til þess að ræða
þær við Vegagerðina. Aðspurður segir hann það mjög
óheppilegt að samgönguráðherra skuli ekki hafa haft
samráð við stjórnarþingmenn áður en hann samþykkti þessar breytingar.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir
hið nýja skipurit valda miklum vonbrigðum. Hann hafi
ekki heyrt að þessar breytingar stæðu til. Hann vísar
til þess að hann sitji í nefnd
um endurskoðun vegalaga
þar sem meðal annars hafi
verið rætt um skipulag Vegagerðarinnar og ekkert hafi
komið þar fram um að slík
vinna væri í gangi. Halldór
segir að þetta skipurit sé ekki
í samræmi við stefnu stjórnvalda í byggðamálum um
uppbyggingu byggðakjarna
á Ísafirði svo dæmi sé nefnt.
Gísli Eiríksson umdæmisstjóri Vegagerðarinnar á
Vestfjörðum vildi ekki tjá
sig um málið. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra og
fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis sagðist í
samtali við blaðið ekki vilja
tjá sig um málið á meðan
vegamálastjóri væri ennþá
að kynna málið fyrir starfsmönnum sínum.
– hj@bb.is
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Vestfirðingur

vikunnar

Manchester
United er
uppáhaldsliðið í enska
boltanum

Nafn: Matthildur Helgadóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Þingeyri 4. janúar 1965.
Atvinna: Framkvæmdastjóri Snerpu ehf.
Fjölskylda: Gift Guðmundi Hjaltasyni. Börn: Birta,
Einar Bragi, Heiða Dögg og Helga Kristín.
Helstu áhugamál: Tónlist, útivist og jafnréttismál.
Bifreið: Renault Megan Scenic.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Renault Megan
Scenic 4x4 með stærri vél.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Ég
var aldrei lítil.
Uppáhalds matur? Lambakjöt og fiskur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Skötustappa
með brjóski sem ég fékk í fjölskylduboði hjá afa hans
Gumma fyrir mörgum árum og einhver hörmundarréttur sem átti víst að vera pizza á egypsku veitingahúsi á Spáni sl. haust.
Uppáhalds drykkur? Expresso kaffi og vatn.
Uppáhalds tónlist? U2, Pink Floyd, REM o.fl.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? KFÍ, að sjálfsögðu.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Á ekkert uppáhalds sjónvarpsefni.
Uppáhalds vefsíðan? baggalutur.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Ítölskukennsla
fyrir byrjendur.
Fallegasti staður hérlendis? Dýrafjörður.
Fallegasti staður erlendis? Uluru í Ástralíu.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei, yfirleitt ekki. Það er helst
þegar svartur köttur gengur í veg fyrir mig.
Uppáhalds heimilistækið? Hvernig blaðamaður
semur svona spurningu?
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
fara í langar fjöruferðir í hvaða veðri sem er og fjallgöngur á sumrin. Svo má ekki gleyma hvað það er
gaman í vinnunni.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki, leti og fúllyndi. Það er erfitt að vinna
með þannig fólki.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Fer á fjöll eða
í fjöru (úr GSM sambandi). Svo er nú alltaf gott að
fara heim í Dýrafjörðinn.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Sú saga hæfir ekki fjölskyldublaði eins og BB. Næst
neyðarlegasta er líklega viðureign mín við kettlingsræfil sem tók sér búsetu undir húsgrunni Snerpu á
síðasta ári. Annað okkar meiddist í þeirri viðureign.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Í fyrsta lagi dygði mér líklega ekki einn
dagur. En ætli ég tæki ekki fyrst á ákveðnum vandamálum sem verið hafa í stjórnsýslunni. Setti síðan í
gang vinnu við göngustíg frá Hnífsdal og inn í Holtahverfi. Og að lokum, hæfi ég leit að heitu vatni í landi
Ísafjarðarbæjar og byggingu útisundaðstöðu á Ísafirði
í framhaldi af því.
Lífsmottó? Lifa lífinu lifandi.

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

04.PM5

6

Höfuðstöðvar Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í Hnífsdal.

Afkomuspá Kaupþings Búnaðarbanka fyrir árið 2004

Mun minni hagnaði spáð hjá
sjávarútvegsfyrirtækjum
Hagnaður Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf dregst saman um 83% á milli áranna 2003
og 2004 ef afkomuspá KB
banka sem birt var á dögunum
gengur eftir. Bankinn spáir að
hagnaður sjö sjávarútvegsfyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll Íslands dragist saman um
37% á milli áranna.

Í afkomuspánni er gert ráð
fyrir að heildarvelta HG á árinu 2003 verði 2.760 milljónir
og að hagnaður ársins verði
270 milljónir. Á árinu 2004 er
spáð að velta fyrirtækisins
verði 2.840 milljónir en hagnaðurinn verði 45 milljónir
króna, þrátt fyrir að gert sé ráð
fyrir aukinni framlegð félags-

ins.
Hagnaður ársins 2002 var
633 milljónir króna og mun
því dragast saman um 93% á
þessum þremur rekstrarárum
ef afkomuspáin gengur eftir.
Á sama tíma gerir afkomuspáin ráð fyrir að hagnaður
sjávarútvegsfyrirtækjanna 7
sem skráð eru í Kauphöll Ís-

lands dragist saman um rúm
75%.
Helstu skýringar á versnandi afkomu eru nefndar í afkomuspánni styrking krónunnar, lækkandi afurðaverð
rækjuvinnslunnar og hækkandi hráefnisverð í bolfiskvinnslunni.
– hj@bb.is

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra

Veldur bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vonbrigðum
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti á síðasta fundi að
lýsa yfir vonbrigðum með að
dómsmálaráðherra, Björn
Bjarnason, skyldi ekki staðsetja vaktstöð siglinga, sem er
ný stofnun, á Ísafirði. „Bæjarstjórn minnir á stefnu Alþingis
og ríkisstjórnar um uppbyggingu Ísafjarðar sem eins þriggja byggðakjarna landsins utan
höfuðborgarsvæðisins. Liður
í þeirri stefnu er flutningur
verkefna á vegum hins opin-

bera til Ísafjarðar“, segir í bókun bæjarstjórnar.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bryndís Friðgeirsdóttir og Lárus G. Valdimarsson,
átöldu ríkisstjórn og stjórnarþingmenn kjördæmisins í bókun sinni fyrir að hafa staðið
sig illa í flutningi opinberra
starfa út á land. „Á meðan
opinberum störfum fækkar á
landsbyggðinni verða ný til á
höfuðborgarsvæðinu. Ljóst er
að þau opinberu störf sem hafa

orðið til í tíð núverandi ríkisstjórnar hafa ekki verið sett
niður á landsbyggðinni þrátt
fyrir endurteknar yfirlýsingar
í þá veru.
Framtaksleysi ráðherra
íhaldsins við að flytja störf út
á landsbyggðina er sérstaklega
áberandi. Sveitarstjórnarmönnum, óháð því hvar í
flokki þeir standa, er skylt að
mótmæla þessu ranglæti sem
stjórnvöld hafa fengið að komast upp með árum saman án

þess að stjórnarþingmenn kjördæmisins spyrni við fótum
inni á Alþingi“, segir í bókun
þeirra.
Bæjarstjórn hafði áður skorað á samgönguráðherra að
setja vaktstöðina upp úti á
landi, t.d. á Ísafirði. Verkefnið
var flutt yfir til dómsmálaráðherra og hefur verið sagt frá
því í fréttum að til standi að
starfrækja stofnunina í Skógarhlíð í Reykjavík.
– kristinn@bb.is

Íslandsmótið í tvímenningi í bridge í heldri flokki

Arnar Geir Íslandsmeistari
Arnar Geir Hinriksson frá
Ísafirði og Þórður Sigurðsson frá Selfossi urðu Íslandsmeistarar í heldri
flokki í tvímenning í
bridge fyrir skömmu. Sigur þeirra er einkar athyglisverður því þeir sigruðu eftir mjög harða

keppni við ekki ómerkari
menn en Ásmund Pálsson
og Sigtrygg Sigurðsson
sem eru landsþekktir spilarar. Ásmundur er einn af
sigursælustu bridgespilurum landsins og er í
þriðja sæti á styrkleikalista
íslenskra spilara og Sig-
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tryggur er í 16. sæti. Arnar
Geir er nú ekki óvanur að
hampa Íslandsmeistaratitli
því hann varð eins og
kunnugt er Íslandsmeistari
í einmenningi árið 1996.
– hj@bb.is
Arnar Geir Hinriksson.

MIÐVIK
UDAGUR 28. JANÚAR 2004
MIÐVIKUDAGUR

Ágangur búfjár á Ísafirði
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Gísli Hermannsson útgerðarmaður í Súðavík

Undirbýr stofnun fiskverkunar

Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar segir mestan
ágang búfjár í þéttbýli
vera í Holtahverfi í Skutulsfirði. Nefndin telur að
til að losna við ágang fjárins verði að setja ristahlið í
þjóðveginn, annað hvort
við Hafrafellsháls eða á
Kirkjubólshlíð. Þá harmar
nefndin að Umhverfisstofnun hafi lækkað endurgreiðsluhlutfall vegna
refa - og minkaveiða.
Nefndin segir að það muni
leiða til minni veiða þar
sem sveitarfélög dragi úr
greiðslum til skotmanna og
því muni dýrum fjölga.
– kristinn@bb.is

Gísli Hermannsson, útgerðarmaður er að undirbúa stofnun fiskverkunar í Súðavík.
Hann festi fyrir stuttu kaup á
húsnæði undir verkunina af
Súðavíkurhreppi. Gísli gerir
út bátana Snæbjörgu ÍS-43 og
Árna Óla ÍS-81. Á fundi sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps í
síðustu viku var samþykkt að
leggja til við sjávarútvegsráðuneytið að byggðakvóta
þeim er kom í hlut Súðavíkurhrepps verði úthlutað til áðurnefndra báta þar sem þeir upp-

fylla skilyrði sem sett voru
fyrir úthlutun kvótans.
Í reglunum segir að úthlutaður byggðakvóti verði unninn
í Súðavíkurhreppi, að úthlutað
verði til aflamarksskipa og /
eða krókaaflamarksbáta, að
við úthlutun skyldi heildaraflamark einstakra báta ekki aukast um meira en 100% miðað
við úthlutun í upphafi fiskveiðiárs 2003/2004 og að skip
sem fái úthlutað landi jafnmiklu eða meira á móti byggðakvóta til vinnslu í Súðavík.

Byggðakvótinn er 30,4 þíg.t.
Gísli staðfesti í samtali við
blaðið að undirbúningur að
rekstri fiskvinnslunnar væri
hafinn en kvað ekki tímabært
á þessari stundu að ræða frekar
hvernig fiskvinnslu yrði um
að ræða. Það yrði tíminn að
leiða í ljós. Auk báta í eigu
Gísla sótti Kögri ehf. um
byggðakvóta en umsókn þess
fyrirtækis stóðst ekki þær reglur sem lagðar voru til grundvallar að sögn Ómars M. Jónssonar sveitarstjóra.– hj@bb.is

Snæbjörg ÍS-43.

Þriggja manna
stjórn skipuð

Atvinnulausum fjölgar
Í síðustu viku voru 158
manns án atvinnu á Vestfjörðum. Hefur fólki án
atvinnu því fjölgað um 24
á hálfum mánuði eða um
18%. Flestir voru án atvinnu í Ísafjarðarbæ eða
62 og hafði þá fjölgað um
sjö síðasta hálfa mánuðinn.
Í Vesturbyggð voru 42 án
atvinnu en fyrir hálfum
mánuði voru þeir 35. Í Bolungarvík voru 19 manns
án atvinnu en voru 15 talsins fyrir tveimur vikum
síðan. Mun fleiri konur
eru atvinnulausar eða 94
talsins á móti 64 körlum.
Flestir eru sem fyrr atvinnulausir á aldrinum 2655 ára eða 84, á aldrinum
16-25 ára voru 49 manns
án atvinnu og á aldrinum
56-70 ára voru 25 án atvinnu. – hj@bb.is

Björg Hauks ÍS lengd um 2,3 metra

Innlitum
fjölgar mikið

Línu- og handfærabáturinn Björg Hauks ÍS, sem gerð er út af Öngli ehf., á Ísafirði verður lengd um 2,3 metra hjá Plastorku á Ísafirði. Báturinn er af gerðinni Víkingur 800, smíðaður í Hafnarfirði árið 1999. Upphaflega var hann rúmir átta
metrar að lengd og er því um verulega stækkun að ræða. Jens Magnússon, hjá Plastorku, segir að burðargeta bátsins
muni aukast verulega en eins reikni menn með að bæta ganginn.
– kristinn@bb.is

Innlit á bb.is eru 7.350 á
dag að meðaltali það sem
af er janúar mánuði.
Heildarfjöldi innlita það
sem af er mánuðinum er
rúmlega 150 þúsund og
vantar lítið upp á að ná að
aðsókninni í desember.
Stöðugur vöxtur hefur verið í innlitum á fréttavefinn
á árinu. Lætur nærri að
fjöldi innlit hafi fjórfaldast
en þau voru 56.250 í febrúar 2003 sem jafngildir um
2.000 á dag að meðaltali.
Metaðsókn var í síðustu
viku þegar innlit á vefinn
töldust 53.107 frá mánudegi til föstudags sem er
litlu minna en í öllum febrúar á síðasta ári og jafngildir liðlega 10.600 innlitum á dag. Vefurinn er
lesinn reglulega í nær
sextíu þjóðlöndum og er
sóttur allan sólarhringinn.
Þess má geta að unnið er
að endurhönnun bb.is sem
er ætlað að gera vefinn
notendavænni og mun
léttari í vafri.
– kristinn@bb.is
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur skipað þriggja
manna stjórn fyrirhugaðs
Eignarhaldsfélags Ísafjarðarbæjar. Í aðalstjórn taka
sæti Sigurjón Kr. Sigurjónsson, rafmagns- og iðnrekstrarfræðingur á Ísafirði, Guðni Einarsson
skipstjóri á Suðureyri og
Björn Davíðsson einn eigenda tölvuþjónustunnar
Snerpu á Ísafirði. Til vara
eru Kristín Hálfdánsdóttir,
Fylkir Ágústsson og Guðrún Anna Finnbogadóttir.
Að sögn Rúnars Óla Karlssonar, atvinnu- og ferðamálafulltrúa mun Ísafjarðarbær leggja félaginu til 40
milljónir króna í stofnfé en
stefnt er að því að afla
félaginu aukins hlutafjár
m.a. frá Byggðastofnun.
Rúnar Óli segir ætlunina
að skipa fagráð sem meti
fjárfestingarmöguleika og
verði óháð stjórn. Þannig
sé ætlunin að tryggja að
viðskiptaleg sjónarmið ráði
ferðinni við fjárfestingar
félagsins. – kristinn@bb.is

Nítján ára karlmaður sem dæmdur var fyrir tíu brot á umferðarlögum

Greiddi ekki sektir og
slapp við ökuleyfissviptingu
Svo virðist sem 19 ára karlmaður sem dæmdur var til að
greiða 350 þúsund króna sekt
í Héraðsdómi Vestfjarða m.a.
fyrir tíu brot á umferðarlögum,
öll fyrir hraðakstur, hafi haldið
ökuleyfinu vegna þess að hann
lét undir höfuð leggjast að
greiða sektarboð.
Að sögn Jónasar Guðmundssonar, sýslumanns í
Bolungarvík, vörðuðu brotin
alls 17 punktum samkvæmt
reglugerð. Fyrir hafði maðurinn tvo punkta og hefði því átt
að sæta sviptingu ökuréttar í
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a.m.k. sex mánuði auk eins
mánaðar í viðbót þar sem hann
í einu tilfelli ók á 121 km
hraða á klukkustund þar sem
leyfður hraði var 70 km á
klukkustund, en sú háttsemi
ein og sér leiði til eins mánaðar
sviptingar ökuréttar.
Jónas segir punktana ekki
hafa verið staðfesta þar sem
sektarboðin voru ekki greidd
og af þeim sökum hafi maðurinn getað haldið uppteknum
hætti þar til sýslumaðurinn í
Bolungarvík svipti hann ökurétti til bráðabirgða 14. október

á liðnu ári og ákærði í framhaldinu fyrir öll brotin í einu
lagi.
Jónas segir að þar sem maðurinn var 18 ára þegar hann
framdi brotin og því einungis
með bráðabirgðaökuskírteini
hefði borið að svipta hann ökurétti þegar hann hafði náð sjö
staðfestum punktum. Ökumenn með bráðabirgðaskírteini megi ekki fá fleiri punkta
en þeir sem hafi fullnaðarskírteini megi hins vegar fá allt að
12 punktum áður en til sviptingar kemur.
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„Dómari í málinu féllst ekki
á sjö mánaða sviptingu heldur
dæmdi manninn til að sæta
sviptingu í fjóra mánuði, þ.e.
þrjá mánuði á grundvelli uppsafnaðra punkta auk þess eins
mánaðar sem áður getur. Þótti
dóminum ekki mega skilja
orðalag 2. mgr. 101. gr. umferðarlaga og 8. gr. nefndrar
reglugerðar svo að svipta bæri
ökurétti lengur en þrjá mánuði
í senn vegna uppsafnaðra
punkta. Þeir punktar sem eru
umfram þessa sjö falla því niður“, segir Jónas.

Dómurinn var kveðinn upp
í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir
stuttu. Umferðarlagabrotin
voru framin í framin í sjö lögregluumdæmum á tímabilinu
15. mars til 10. júlí í fyrra.
Auk þeirra var maðurinn
dæmdur fyrir þrjú brot á lögum
um ávana- og fíkniefni en hann
var í þrígang tekinn með
kannabis í fórum sínum. Ef
sektin greiðist ekki innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins
skal hann sæta fangelsi í 35
daga.
– kristinn@bb.is
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Verðum að bera gæfu
til að vinna saman

Hjá Ísafjarðarbæ er m.a. unnið að því að
rýna í hvernig staða sveitarfélagsins verði
eftir hálfa öld. Að sögn Rúnars Óla Karlssonar, sem fer með atvinnu-, umhverfis- og
ferðamál hjá bæjarfélaginu reynist oft erfitt
að fá bæjarbúa eins og aðra Íslendinga til að
hugsa fyrir deginum eftir morgundaginn. Þó
verði margir áhugasamir þegar þeir fari að
brjóta heilann um framtíðina. Framtíðarrýnin er hluti af svokallaðri Staðardagskrá
21 sem á rætur sínar að rekja til umhverfisráðstefnunnar Sameinuðu þjóðanna í Ríó
árið 1992. Auk þess að innheimta útsvarið og
sjá til þess að sorpið okkar sé hirt vinnur
sveitarfélagið m.a. að því að leiða saman
forsvarsmenn atvinnufyrirtækja í bænum til
frekara samstarfs, styðja einstaklinga og fyrirtæki við uppbyggingu ferðaþjónustu í bænum og leiða í annað sinn vinnu við stefnumótun í atvinnumálum í sveitarfélaginu.
Rúnar Óli var tekinn tali um nokkur forvitnileg mál sem eru í gangi á sviði umhverfis-, atvinnu- og ferðamála hjá bænum,
m.a. um framtíðarrýnina sem virðist eiga
örlítið erfitt uppdráttur í verstöðinni Íslandi.
„Á grundvelli Staðardagskrár 21 erum við að ljúka við
stöðumat sem tekur til mjög
fjölbreytilegra þátta, sem
dæmi meindýraeyðing, sorpmál, atvinnumál, menntun,
málefni aldraðra og unglinga
og fleira. Hugmyndin er að
taka það saman hvaða þættir
sé í góðu horfi og hvað þurfi
að laga. Þegar bæjarstjórn hefur samþykkt þessa úttekt verður mótuð framkvæmdaáætlun
sem leggur línurnar um úrbætur og kostnað.
Manni finnst oft ríkjandi
skammsýni í íslensku samfélagi, það á ekkert bara við hérna heldur um þjóðina alla að
við horfum lítið fram í tímann.
Oft er sagt um Dani að þeir
séu „ligeglad“ en þar stofnar
fólk greiðsluþjónustureikning
í bankanum sínum og neglir
ekki bara niður tekjur og gjöld
á mánaðargrunni heldur hversu mörg börn það ætli að eiga
og hvernig það ætli að safna í
námssjóð handa þeim, svo
dæmi sé tekið. Þannig hugsa
þeir langt fram í tímann en
þetta hafa Íslendingar aldrei
kunnað og er ég þar á meðal.
Varðandi spurninguna um
Ísafjarðarbæ eftir fimmtíu ár
þá held ég að fáir hafi velt því
fyrir sér. Ég held að flest okkar
hugsi í mesta lagi um hvernig
næsta sumar verði, skyldi
verða heitt?“

Engin viðbrögð verst
– Hvernig gengur að kljást
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við þessa langtímasýn?
„Auðvitað er það pínulítið
skrítið en ég las t.d. tilbúna
stöðumatsskýrslu fyrir sveitarfélag í Noregi þar sem því var
lýst hvernig sveitarfélagið yrði
eftir 10, 50 og 100 ár. Sjálfsagt
rætast þeir draumar ekki en
það er ekki aðalmálið heldur
er öllum hollt að hugsa á þessum nótum. Verða allir farnir
eða verður þetta orðið 20 þúsund manna sveitarfélag?“
– Í þjóðfélagsumræðunni
virðist oft skorta að horft sé til
dagsins eftir morgundaginn.
„Mér finnst það kristallast
t.d. í umræðunni um náttúruvernd undanfarin misseri. Þegar umhverfismatið var gert fyrir Kárahnjúkavirkjun var t.d.
landið undir virkjunina metið
verðlaust, á 0 krónur. Þó að
enginn sé þarna uppfrá þá er
ekki þar með sagt að landið sé
verðlaust og þó það sé verðlaust er hægt að ætla það um
alla framtíð. Hvað hefði orðið
þar eftir fimmtíu ár?
Þarna er ég að benda á að
menn velti fyrir sér framtíðar
verðmætum og haldi þeim til
haga í sínum útreikningum.
Síðan er annað sjónarmið sem
margir náttúruverndarsinnar
eru með að ósnortið land hafi
gildi í sjálfu sér og því beri að
vernda það óháð krónum og
aurum.
Ef við lítum til Hornstrandasvæðisins sem er í okkar næsta
nágrenni þá hafa stundum
heyrst þær raddir að helst eigi

að byggja þar vegi og hótel og
ráðast í meiriháttar uppbyggingu. Ég hef lagt til að við
eigum hreinlega að geyma
Hornstrandir, bremsa okkur
aðeins af því þær eru ekki að
fara neitt. Verðmæti lands afskekktra svæða á örugglega
eftir að vaxa. Maður sér það á
ferðalögum erlendis hvað er
búið að manngera umhverfið
mikið alls staðar. Þá verða
svæði eins og Hornstrandir
sem eru mjög nálægt en samt
svo afskekktar mjög verðmæt.
Núna í apríl ætlum við að
halda landsráðstefnu fyrir
Staðardagskrá 21 og í kjölfarið
ætlum við að kynna verkefnið
meira í sveitarfélaginu. Við
ætlum að reyna að fá fram
sjónarmið almennings sem
hefur reynst töluvert erfitt
víðast hvar. Ég þekki dæmi
þess úr öðrum sveitarfélögum
að það hafa verið haldnir kynningarfundir sem tveir gestir
mættu á.
Við erum komin með álit
sérfræðinganna en vantar að
heyra hvað Jón úti í bæ hefur
fram að færa.“
– En verður fólk ekki pínulítið þegar það heyrir að verið
sé að leggja drög að framtíðarrýni fyrir bæinn?
„Við erum að vona að þegar
þær niðurstöður sem eru komnar verði aðgengilegar og fólk
geti kynnt sér þær þá vakni
spurningar og við fáum athugasemdir. Engin viðbrögð
eru verstu viðbrögðin, við viljum miklu frekar fá fram gagnrýni.“
– E.t.v. má segja að Staðardagskráin bindi saman mjög
marga þætti í samfélaginu og
þar á meðal eru atvinnumál og
ferðamál.
„Ferðamál eru náttúrlega
atvinnumál en þau hafa verið
tekin sérstaklega út fyrir þar
sem það hefur verið áhersla á
uppbyggingu ferðamennsku
hér eins og víða um land, af
því menn hafa séð tækifæri í
greininni. Hvað atvinnumálin
snertir þá verður það auðvitað
aldrei þannig að menn geti sest
við skrifborðið á morgnana og
sagt jæja nú ætla ég að búa til
þrjú störf í dag. Þannig er aðkomu hins opinbera að uppbyggingu atvinnulífs takmörk
sett.“

Þekkingin eykst
í atvinnulífinu
– Samt sem áður er það ný
stefna hjá Ísafjarðarbæ að
sinna atvinnumálum sem sérstökum málaflokki og var sett
á sérstök atvinnumálanefnd í

því skyni sem ekki hafði verið
áður.
„Ég held að þessi pólitík
hafi margt til brunns að bera.
Menn eru þá að fást við umhverfið, rýna í það til að sjá
hvað megi betur fara. Reyna
að bæta atvinnuumhverfið á
svæðið. Síðan hefur fólk leitað
til mín sem er að spá í ýmiskonar atvinnurekstri, þá er oft
verið að leita styrkja eða aðstoðar við gerð viðskiptaáætlana o.fl. Á þessu sviði hefur
verið unnið mjög náið með
Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða enda sinna þeir mjög
svipuðum verkefnum.
Nokkuð stórt mál sem menn
eru að horfa á er stofnun eignarhaldsfélags Ísafjarðarbæjar.
Ísafjarðarbær hefur ákveðið að
verja til þess 40 milljónum og
markmiðið er að stuðla að nýsköpun og uppbyggingu fyrirtækja á svæðinu. Þá er bærinn
kominn með tæki í hendurnar
til að koma með beinskeyttari
hætti að uppbyggingu atvinnulífsins án þess að blanda því
saman við rekstur sveitarfélagsins. Þannig verður um
sjálfstætt félag að ræða sem er
ætlað að sækja sé aukið hlutafé
m.a. í gegnum Byggðastofnun
og fagfjárfesta. Svipuð félög
hafa reynst vel víða, t.d. Tækifæri fyrir norðan. Okkur vantar
meira fjármagn og það verður
fyrsta verkefni stjórnarinnar
að fara í þá vinnu.
Nú nýlega bárust 98 umsóknir til Byggðastofnunar um
hlutafjárþátttöku í sprotafyrirtækjum fyrir samtals 1.700
milljónir. Mér hefur sýnst nóg
að hugmyndum en áhættufjármagnið liggur ekki á lausu.
Oft á tíðum er hinsvegar ekki
verið að tala um stórar upphæðir sem menn þurfa til að
komast af stað.“
– Finnurðu fyrir grósku í
atvinnulífinu?
„Ef við lítum t.d. til ferðaþjónustunnar þá er ekki annað
sjá en þar sé heilmikill vöxtur
eins og sést á fjölgun gistinátta.
En ég ætla ekki að gera lítið úr
því að auðvitað hefur maður
áhyggjur af atvinnumálum hér
eins og annars staðar á landinu.
Eins og síðustu fréttir að norðan bera með sér þá er staðan
oft mjög fallvölt og menn
þurfa að vera mjög vakandi.
Hér á svæðinu held ég að
stóra breytingin síðust ár sé að
þekkingin í atvinnulífinu er
að aukast. Gríðarlega margir
hafa verið að sækja sér háskólanám í ýmsum viðskiptagreinum auk þeirra fjölmörgu
sem hafa sótt ýmis námskeið
um nýsköpun og fleira í þeim
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dúr. Á fáeinum árum hefur
umhverfið og kröfurnar breyst
mjög hratt og við orðið hluti
af viðskiptamaskínu heimsins
mjög hratt. Þannig er fólk að
átta sig á því að ef það ætlar að
reka fyrirtæki og vera í samkeppni þá þarf það að hugsa á
þeim nótum.“

Tækniklasi á Ísafirði
– Eru menn að hugsa stórt?
„Já, það er a.m.k. mín tilfinning. Við erum að sjá verkefni eins og sushi-framleiðsluna og True viking rakspírann
sem eru mjög heiðarlegar tilraunir og virkilega spennandi.
Þarna er Ísafjörður að tengjast
beint við heimsmarkaðinn.
Slíkt á að geta gengið upp,
menn eru að reka merkilega
fyrirtæki í „krummaskuðum“
um allan heim og sýna að það
er ekki alltaf best að vera í
París eða New York.
Undanfarið hefur verið
talsverð umræða um uppbyggingu svokallaðra fyrirtækjaklasa og vangaveltur um hvort
ekki sé hægt að ná góðum árangri með þeirri aðferðarfræði.
Þekktasta dæmið er sjálfsagt
Kísildalurinn í Kaliforníu þar
sem fjölmörg tæknifyrirtæki
hafa skotið rótum en síðan eru
mörg dæmi sem eru mikið
smærri í sniðum og nær þeim
stærðum sem við búum. Á
námskeiði hjá Iðntæknistofnun var tekið dæmi af sex þúsund manna bæ í Ítalíu þar sem
um 70% allra sokka í Evrópu
eru framleiddir. Fyrirtæki í
þessum litla bæ hafa markað
sér sérstöðu á heimsvísu og
þar starfa ekki bara sokkaframleiðendurnir sjálfir heldur fyrirtæki sem framleiða vélar til
sokkaframleiðslu, o.s.frv.
Dæmi á borð við þetta eru
fjölmörg um allan heim og
hér höfum við nokkur dæmi
sem vert er að skoða nánar
eins tækni í sjávarútvegi og
fiskframleiðslulausnir. Eins er
sérstaða svæðisins fólgin í baráttu okkar við náttúruöflin s.s
snjóflóð, skriðuföll og erfiðar
samgöngur og veðurfar. Þetta
mætti örugglega nýta eins og
sést á því að erlendir sérfræðingar hafa komið hingað til
rannsókna á þessum þáttum.
Aðferðarfræði um klasamyndun snýst um það að fá
menn að borðinu og ræða saman um sameiginleg málefni og
skiptast á upplýsingum.
E.t.v. finnst mörgum það
ekki stórvirk aðgerð að fyrirtæki bæjarins setjist niður og
spjalli saman en bara að fá
menn að borðinu getur kveikt

heilmikla neista. Hugsanlega
geta menn t.d. skipst á lausnum, sameinast um innkaup,
komið á sérhæfingu sín á
milli.“
– Maður ímyndar sér að forsvarsmenn þessara fyrirtækja
séu mjög önnum kafnir við
reksturinn og að sinna sínum
verkefnum. Er hægt að breyta
einhverju bara með því ræða
málin?
„Ég held einmitt að menn
gefi sér sjaldan tíma til þess
og í annan stað þá held ég oft
sé litið á það sem veikleikamerki ef menn fara að ræða
vandamálin sem þeir þurfa að
leysa. Þá er e.t.v. hugsað nú
þarf hann að fara að taka til í
rekstrinum. Ég held að það
kannist allir við það að vera
orðnir tómir í hausnum um
hvernig eigi að klára einhver
mál en síðan þegar maður ber
sig upp við einhvern annan og
boltinn fer að rúlla á milli
manna þá er eins og kvikni
nýtt líf. Þannig er ég sannfærður um að það sé fyrirhafnarinnar virði að fá menn
til að tala meira saman, alveg
eins og í boltanum“

Enga stóriðju
á Vestfjörðum
– Ég er viss um að margir
segja þessar hugmyndir góðra
gjalda verðar og finnst það
jákvætt að fólk sé að byggja
upp sprota úti í bílskúr en
spyrja hvort að það þurfi ekki
eitthvað að gerast í atvinnumálunum strax? Er ekki hægt
að setja upp 300 manna vinnustað á svæðinu til að vinna
upp eitthvað af þeim störfum
sem hafa tapast í sjávarútvegi
og afleiddum störfum.
„Það væri náttúrlega óskastaða. Víða um land hefur verið reynt að kaupa fyrirtæki og
flytja á staðinn en því miður
ekki gengið vel í flestum tilvikum. Atvinnumálanefnd
hefur reyndar skoðað nokkur
dæmi af þessu tagi og reynt að
finna fyrirtæki sem myndu
passa hér inn, t.d. var litið á
önglaverksmiðju og fyrirtæki
í matvælaiðnaði en ekki talið
fýsilegt að fara lengra í þeim
efnum. Ég held að menn verði
að vera svolítið þolinmóðir,
það gerist ekkert nema menn
geri það sjálfir og ég held að
menn séu mjög víða að vinna
sína heimavinnu.“
– En hvað með vinnu eins
og Iðnaðarráðuneytið hefur
staðið fyrir mörg undanfarin
ár við að laða álframleiðendur
til landsins, þ.e. að draga fram
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heldur líka íslenskar fjölskyldur.
„Jú ég held að það sé alveg
rétt. Maður heyrir fólk tala
um það og sér dæmis þess. Á
góðum degi um mitt sumar
getur verið allt fullt á veitingahúsunum í bænum. Straumurinn skilar sér út í allt samfélagið, ekki bara til þeirra sem
keyra rúturnar eða reka veitingahúsin. Ferðamenn eiga
sameiginlegt með heimamönnum að þurfa þjónustu á
nær öllum sviðum. Því miður
hefur ekki verið til mikið af
tölulegum upplýsingum um
fjölda ferðamanna í Ísafjarðarbæ, hvað þá á einstökum stöðum innan sveitarfélagsins. Í
rauninni hefur heldur ekki verið á miklu að byggja varðandi
Vestfirði í heild og oft er verið
að skjóta út í loftið.
Við lögðum í það núna að
kaupa heilmikið af upplýsingum sem ná yfir síðustu þrjú
frá fyrirtækinu Rannsóknir og
ráðgjöf ferðaþjónustunnar og
verður spennandi að sjá hvað
kemur í ljós. Fyrirtækið framkvæmir viðhorfskannanir á
flugvöllum víðar þar sem
ferðamenn eiga leið um auk
kannana sem voru gerðar hér
inni á svæðinu. Hagstofan
hefur safnað gistináttaskýrslum en það er svo margt sem
þær ná ekki utan um t.d.
heimagistingu. Síðan er víða
ekki talið á tjaldsvæðum og í
Ísafjarðarbæ er það einungis
gert á Ísafirði og á Þingeyri.
Þá vantar inn veigamikla staði
eins og t.d. við Dynjanda þar
sem er mikil umferð. Þannig
eru menn að fikra sig áfram
við að mæla ferðamannastrauminn og geta skynjað
hann hlutlægt.“
– Ég hugsa að allflestir horfi
jákvæðum augum á þá þróun
sem á sér stað í ferðamálunum
en efist um að hún sé að brauðfæða marga og spyrja hvort
greinin geti verið matvinnungur?
„Þarna komum við að skilgreiningunni á því hverjir
starfa í ferðaþjónustu. Langflestir í greininni starfa þar
hluta úr ári, því miður eru fáir
ennþá að starfa við ferðaþjónustu á heils árs grunni. Eins
og ég sagði áðan þá þurfa
ferðamenn þjónustu eins og
aðrir og ég þori að fullyrða að
það eru fleiri en veitingastaðir
og ferðaþjónustufyrirtæki sem
skynja að það sé fleira fólk
hérna á sumrin. Ég þori að
hengja mig upp á það er meira
að gera hjá konunni í sjoppunni á sumrin en á veturna.“

vissa styrkleika og bera á borð
á heimsvísu til að fá fyrirtæki
til að setja upp starfsstöðvar?
„Ég sá reyndar hluta af
þessu kynningarefni þegar ég
var í Háskólanum og þar var
helsta áherslan ódýrt vinnuafl
og rafmagn.
Okkur stúdentunum kom
það spánskt fyrir sjónir að
verið væri að auglýsa Ísland
sem þriðja heims land og ég
efast um að nokkur vilji hafa
þann stimpil á sér. Ég vona
innilega að vel takist með þau
verkefni sem var farið af stað
með fyrir austan þó ég hafi
ekki verið hrifinn af þeim hugmyndum persónulega. Ég
vona að engum detti slíkt í
hug hér á Vestfjörðum – við
eigum svo margt annað. Eins
og ég sagði t.d. með Hornstrandirnar að menn hugsi sinn
gang með ósnortin svæði og
reki sig ekki á það eftir fimmtíu
ár að hafa eyðilagt stórkostlega
möguleika í fljótfærni. Mistökin varðandi framkvæmdirnar fyrir austan var að umræðan var ekki tekin í botn,
menn t.d. skoðuðu ekki hagræn áhrif þess að það yrði
byggður upp stærsti þjóðgarður í Evrópu. Ég er sannfærður
um að ef ólíkir kostir hefðu
verið bornir saman þá hefði
a.m.k. náðst meiri sátt um málið.“

Ópólitísk
stefnumótun
„Á vegum Ísafjarðarbæjar
var gerð stefnumótun í atvinnumálum fyrir árið 19992003. Sá tími er liðinn svo er
verið að hefjast handa við að
marka stefnu fyrir næstu fimm
ár. Að öllum líkindum verður
það gert með svipuðum hætti
og síðast. Þá voru fengnir að
um 70-80 aðilar víðsvegar úr
sveitarfélaginu, burtséð frá
pólitík, til að ræða málin. Þegar horft er til baka þá held ég
menn hafi unnið stefnumótunina á réttum nótum á sínum
tíma. Oft vilja þær enda uppi í
skýjum og svakalegar væntingar hjá fólki en menn voru á
jörðinni og settu niður á blað
hugmyndir sem voru raunhæfar og jafnvel komnar aðeins í farvatnið. Þannig hefur í
rauninni ótrúlega mikið ræst
sem er mjög gott. Stefnumótunin var gerð og síðan var
unnið að þeim málum sem þar
voru tilgreind. Það var enginn
einn að vinna að henni heldur
var verið að vinna þessi verkefni um allt samfélagið, hér
inni, í skólunum, úti í fyrirtækjunum og víðar. Þarna eru
ákveðin verkefni sem hefur
ekki tekist að vinna en þau
verða þá rædd og tekin ákvörðun hvort eigi að halda þeim
áfram eða leggja af.“

„Fólk er að
bjarga sér“
– Nú er sjálfsagt mikið af
fólki sem starfar við uppbyggingu sinna ferðaþjónustufyrirtækja mörg hundruð klukkustundir á ári en greiðir sér ekki
laun nema þá að litlu leyti af
því það er að fjárfesta í þróunarstarfi sem ekki er farið að
skila sér. Getur ekki verið að
þarna farið fram heilmikið
ómælt starf sem skilar sér ekki
inn í opinberar mælingar þar
sem fólk er ekki að greiða sér

Ferðaþjónustan
hefur áhrif
– Má ekki segja að þorri
fólks sé farið að upplifa Ísafjörð sem meiri ferðamannastað en hann var áður? Það má
greina fólk úti á götu sem er
bersýnilega ferðamann, ekki
bara útlendinga með bakpoka
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laun og þ.a.l ekki að færa þau
inn á skattaskýrsluna?
„Það er einn hluti af þessu.
Það hefur verið vandamál í
ferðaþjónustunni að oft á tíðum er um sjálfboðaliðastarf
að ræða og fólk er ekki að fá
borgað fyrir þá vinnu sem það
leggur fram en vonandi á það
eftir að skila sér.
Það má kannski segja um

ferðaþjónustuna eins og ég
minntist á með atvinnulífið
almennt að fólk er að sækja
sér aukna þekkingu. Aukin
kunnátta skilar sér í betri
markaðssetningu og þjónustu
við þá ferðamenn sem koma.
Það skila sér svo aftur í ánægðari ferðamönnum og betra orðspori. Þannig hangir þetta allt
saman.

12.4.2017, 09:30

Maður hefur heyrt á fólki
að í tengslum við samdrátt í
atvinnulífinu hér á svæðinu
og hagræðingu hjá fyrirtækjum á landsvísu þá hafi orðið
samdráttur í vissum geira sem
er móttaka ýmissa þjónustuaðila og sölumanna sem gætti
í gistingu og samgöngum. Fyrirtæki hafi t.d. sameinast og í
stað þriggja sölumanna áður

komi einn fram sameinuðu fyrirtæki.
Ég er hins vegar bjartsýnn
því maður sér að fólk er virkilega að leggja sig fram um að
bjarga sér og horfa inn í framtíðina.“

Færri kúnna
sem borgi meira
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„Ég hef alltaf lagt áherslu á
að við reyndum að markaðssetja Vestfirði sem heild.
Ástæðurnar fyrir því eru margar, ein af þeim er landfræðilega
afstaða þó samgöngur séu enn
sumstaðar erfiðar. Það sem er
einstakt við Vestfirði er að ef
þú horfir á þá landakortinu þá
eru þeir svo greinilega afmarkaðir, þannig er Vestfjarðakjálkinn svo ótrúlega sterkt
tákn. Þetta er hvergi svona afgerandi, e.t.v. komast Snæfellsnes og Reykjanes næst
því. Sá sem veit ekkert um
Ísland áttar sig á því hvar Vestfirðir en ef þú segir Norðurland
eða Austurland þá er miklu
erfiðara fyrir fólk að átta sig á
hvar mörkin þar liggja.
Það hefur verið unnin
stefnumótun fyrir Vestfirði og
kominn tími til að endurnýja
hana. Eins þarf að gera sameiginlega markaðsáætlun fyrir
fjórðunginn svo menn séu að
nýta þá peninga sem fyrir
hendi eru sem best. Núna er
verið að vinna að markaðsáætluninni á vegum Atvinnuþróunarfélagsins og líklegt að
það klárist á þessu ári sem ég
held að verði stórt stökk fram
á við.
Ef maður horfir á Vestfirði
með tilliti til annarra landshluta þá höfum við alla þessa
firði og fjöll sem hafa yfir sér
vissa dulúð sem maður skynjar
ekki oft annars staðar. Oft bera
myndir frá Vestfjörðum þetta
sérstaka yfirbragð og maður
les það í skrifum þeirra sem
hingað koma að fólk verður

áskynja einhvers sem erfitt er
að festa hendur á. Ég sé fyrir
mér ef maður horfir fram í
tímann að hingað komi fólk
sem vilji vera svolítið út af
fyrir sig, vill geta upplifað fjall
og fjöru á sama klukkutímanum. Boðið verði upp á vandaða

afþreyingu sem ekki er fjöldaferðamennska, eins og þó á
sér stað víða á landinu þar
sem er geysimikil rútutraffík
og allt fullt af fólki. Þannig
myndum við einbeita okkur
að fólki sem er tilbúið að borga
heldur meira fyrir þjónustuna

og afgreiða þá heldur færri
kúnna.“

Sjórinn sérstaða
norðanverðra
Vestfjarða
„Hér á norðanverðum Vestfjörðum sé ég fyrir mér að
verði sköpuð sérstaða í ferðamennsku tengdri sjónum eins
og verið er að gera að vissu
leyti í dag. Þannig verði hægt
að mynda nokkurskonar klasa
fyrirtækja sem bjóði t.d. upp
á fuglaskoðun á sjó, köfun,
sjóstöng, seglskútur, hraðbáta,
þjónusta við skemmtiferðskip

og hvað sem er og svo sagan
og menningin í tengslum við
það eins og í Ósvör, Neðstakaupstað, Vigur og Litlabæ.
Þetta er að gerast en ég held
að það séu ekki margir sem
tengi þetta saman. Þannig
mynda þessir þættir flotta heild
og spurning hvort ekki sé hægt
að markaðssetja hana.
Hvað varðar svæðaskiptingu fjórðungsins þá eru menn
að móta sér vissa sérstöðu á
suðursvæðinu i tengslum við
hlunnindanýtingu og svo náttúrlega fuglalífið í Látrabjargi.
Þá hafa Strandamenn náð góðum tökum á göldrum og bjóða

ferðamönnum á dulmagnaðar
slóðir. Þannig held ég að það
sé mikilvægt að Vestfirðir
móti sér sérstöðu sem heild á
lands- og heimsvísu og svæðin
innan Vestfjarða móti sér sérstöðu sem gerir það að verkum
að ferðamaður sem kemur inn
á svæðið sér hag í að fara um
allt svæðið. Við verðum bara
að bera gæfu til að vinna saman og stíga ekki á tærnar hver
á öðrum“, sagði Rúnar Óli
Karlsson, landafræðingur og
útivistaráhugamaður, sem fer
með ferða-, atvinnu- og umhverfismál hjá Ísafjarðarbæ.
– kristinn@bb.is

Guðbjartur Ásgeirsson, skipstjóri á Ísafirði

Segir handtakið léttvægt hjá nýrri kynslóð
útgerðarmanna
„Það er ýmislegt handsalað án þess að hugur fylgi
máli. Mér hefur fundist
handtakið léttvægt síðan ný
kynslóð útgerðarmanna kom
upp,“ segir Guðbjartur Ásgeirsson, fyrrverandi skipstjóri Guðbjargar ÍS, um loforð og efndir sjávarútvegi í
samtali við Fréttablaðið.
Guðbjartur var skipstjóri á
Guðbjörgu um árabil og
fylgdi skipinu þegar það
komst í eigu Samherja við
sameininguna við útgerð
skipsins, Hrönn hf. árið
1996.
Réttlætingin fyrir þeirri
sameiningu var að Þorsteinn
Már Baldvinsson, forstjóri
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Guðbjartur Ásgeirsson.
Samherja, lýsti því yfir að
Guggan yrði áfram gul og gerð
út frá Ísafirði. Sú varð ekki
reyndin og var skipinu flaggað
út til Þýskalands, nokkrum
mánuðum eftir sameininguna.
Seinna hefur Þorsteinn Már
lýst því yfir að hann vilji ekki

lifa stöðugt með þessum
ummælum.
Guðbjartur, sem hætti á
skipinu þremur árum eftir
sameininguna og stundar nú
sjó á línubáti frá Ísafirði, segir að menn verði að standa
við orð sín. „Það var ekki
staðið við þessar yfirlýsingar,“ segir Guðbjartur sem
ekki segist hafa áttað sig á
því hvað vakti fyrir Samherja með kaupum á Guðbjörgu. Hann segist aldrei
hafa haft mikla trú á kvótakerfinu og reynsla sín hafi í
engu breytt skoðun sinni.
„Sú trú mín jókst ekki eftir
sameiningu Hrannar og
Samherja.
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Konur í Bolungarvík buðu
körlum sínum á þorrablót
Bolvíkingar fögnuðu
þorra venju samkvæmt í
Víkurbæ á laugardagskvöld. Þorrablótið er nú
komið á sjöunda tuginn en
það var fyrst haldið árið
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1943. Ævinlega bjóða
konur körlum sínum á
blótið í Víkinni og annast
allan undirbúning. Einungis fólk í sambúð og með
lögheimili í Bolungarvík á

12.4.2017, 09:30

þar seturétt. Boðið var upp
á frumsamin skemmtiatriði sem féllu vel í kramið hjá blótsgestum í fullsetnu félagsheimilinu.
Birgir Þór Halldórsson var

á staðnum og tók meðfylgjandi myndir. Fleiri myndir
frá blótinu munu birtast á
svipmyndum á bb.is síðar í
vikunni.
– kristinn@bb.is
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Smáauglýsingar

Dýr útgerð hjá Körfuknattleiksfélagið Ísfirðinga

Til sölu er VW Passat 1600 árg.
2000, beinskiptur, 5 gíra, ekinn
72 þús. km, álfelgur, geislaspilari, sumar- og vetrardekk. Verð
kr. 1.300.000. Áhvílandi bílalán kr. 970.000. Upplýsingar í
síma 894 4035.
Óska eftir að kaupa snjóbrettaskó nr. 43-44. Uppl. í símum
848 2096 eða 892 1694.
Óska eftir að kaupa skíðaskó nr.
44-45 og barnaskíðaskó nr. 3336. Uppl. í síma 456 6110.
Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Fjarðarstræti 6. Uppl. i símum
456 3938 eða 847 8522.
Til sölu er Toyota Carina E, station, árg. 97, með dráttarkrók.
Skráður 96. Skipti koma til greina.
Uppl í síma 456 4174.
Hornsófi fæst á kr. 5.000 gegn
því að vera sóttur. Borð getur
fylgt. Uppl. í síma 867 6046.
Þorrablót Kvenfélagsins Hvatar í
Hnífsdal verður haldið laugardaginn 31. janúar. Miðasala verður
fimmtudaginn 29. jan. kl. 20:00
í Félagsheimilinu í Hnífsdal.

Kostnaður vegna leikmannaskipta er um ein milljón króna
Kostnaður Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar vegna leikmannaskipta að undanförnu
nemur um einni milljón króna
að sögn Guðjóns Þorsteinssonar framkvæmdastjóra félagsins. Eins og kunnugt er
hefur félagið lent í miklum
hremmingum í leikmannamál-

um að undanförnu. Þrír erlendir leikmenn sem voru á samningi við KFÍ hafa á skömmum
tíma horfið frá félaginu af ýmsum ástæðum auk þess sem
einn leikmaður sem búið var
að gera samning við skilaði
sér ekki á leiðarenda. Fyrir
tveimur vikum komu síðan til

félagsins þrír bandarískir leikmenn og er vonast til þess að
þar með séu leikmannamál félagsins komin í samt lag.
„Þetta eru búnar að vera
ótrúlegar vikur og það hefur
allt gengið á afturfótunum hjá
okkur. Það er eins og allt hafi
unnið gegn okkur í þessum

Málþing um
Hannes haldið

Óska eftir að taka á leigu meðalstóra íbúð á Ísafirði. Upplýsingar í síma 699 6332.
Til sölu er húseignin Hlíðarstræti
21 í Bolungarvík. Húsið selst
gegn yfirtöku lána. Upplýsingar
í síma 438 6541.
Átta mánaða gamall kettlingur
fæst gefins. Uppl. í s. 866 4627.
Grár og hvítur kettlingur fæst
gefins. Er kassavanur. Upplýsingar í síma 456 5270.
Þorrablót Átthagafélags Strandamanna verður haldið í Félagsheimilinu í Hnífsdal, laugardaginn 14. febrúar kl. 20. Miðapantanir hjá Sædísi í síma 456 4337,
Sigríði í sima 456 4212 og Betu
í síma 456 3474.

Fjölmargir útgerðaraðilar á Vestfjörðum

Geta nýtt sér línuívilnun frá 1. febrúar

Til sölu er rimlarúm sem lítur
mjög vel út. Uppl. í símum 694
7376 eða 456 5057.

Til sölu eru gönguskíði, skór og
stafir fyrir 10-12 ára. Upplýsingar í síma 456 3614.
Halló! Grunnvíkingar og aðrir
góðir nágrannar. Hið árlega
þorrablót Átthagafélags Grunnavíkurhrepps verður haldið í Félagsheimilinu í Hnífsdal laugardaginn 7. febrúar. Mætum öll!
Til sölu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti 13. Upplýsingar í síma
895 2702.

Smáauglýsingasíminn
er 456 4560

það með samstilltu átaki í bæjarfélaginu. Að því máli verða
allir að koma. Það er ekki sjálfsagt að eiga úrvalsdeildarlið í
körfuknattleik og því þurfa allir að leggjast á eitt eigi það að
takast að halda okkur í hóp
þeirra bestu.“ sagði Guðjón.
– hj@bb.is

Hannes Hafstein fyrsti ráðherra Íslands

Til sölu er MMC Lancer árg. 90,
4X4. Verð kr. 80 þús. Uppl. í
síma 456 5154.

Til sölu eru skíðaklossar nr. 39
með einni smellu. Uppl. gefur
Helena í síma 456 4164.

leikmannamálum,“ segir Guðjón. Hann segir að kostnaðurinn hafi tilfinnanlega áhrif á
fjárhag lítils félags sem ekki
megi við miklum áföllum.
„Við ætlum að berjast í
þessu áfram og vinna okkur
upp úr þessari lægð sem við
höfum verið í. Vonandi tekst

Þann 1.febrúar mega skip
og bátar nýta sér margumrædda línuívilnun. Í henni
felst að þá er hægt að landa
ýsu- og steinbítsafla sem að
hluta er ekki reiknaður til
aflamarks. Nemur línuívilnunin í þessum tegundum
16% af lönduðum afla. Fjölmargir bátar hafa verið gerðir
út með línu á Vestfjörðum
og eru eigendur þeirra óðum

að kynna sér skilyrðin sem
þarf að uppfylla til að njóta
línuívilnunar.
Reglurnar kveða á um að
línan þurfi að vera beitt í landi
og að ekki séu önnur veiðarfæri um borð í veiðiskipinu.
Landa verður í sömu höfn og
línan var tekin um borð í og
einnig verður að leggja af stað
í róður úr þeirri höfn. Til hafnar þarf að koma til löndunar

innan 24 klst. frá því lagt
var af stað í róður. Sjálfvirkt
tilkynningakerfi veiðiskipsins þarf að vera virkt og tilkynna þarf um upphaf og
lok veiðiferðar í sjálfvirkan
þjónustusíma. Við skráningu afla í löndunarhöfn þarf
að koma fram að veitt hafi
verið með landbeittri línu
og aflinn þarf að vera vigtaður endanlega hér á landi.

Undirbúningur stendur
nú yfir vegna málþings um
Hannes Hafstein, fyrsta
ráðherra Íslands, sem ætlunin er að halda á Ísafirði
19. júní. Málþingið er liður
í hátíðarhöldum sem
menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar skipuleggur í
tilefni þess að 100 ár eru
liðin frá því Hannes tók við
embætti fyrsta ráðherra Íslands. Þá er ætlunin að
setja upp sýningu um
Hannes í Safnahúsinu á
Eyrartúni og eins að minnast atviksins þegar hann
réðst til atlögu við landhelgisbrjóta í Dýrafirði.
Inga Ólafsdóttir, formaður
menningarmálanefndar
Ísafjarðarbæjar segir dagskrá málþingsins enn í
vinnslu og helst vefjist
fyrir mönnum hvernig eigi
að afmarka efnistök því af
svo miklu sé að taka. Aðspurð um fjármögnun dagskrárliðanna segir hún þá
greidda af fjárheimildum

Hannes Hafstein.
menningarmálanefndar en
ætlunin sé að leita styrkja
vegna málþingsins til ýmissa menningarsjóða. Þá
hafi verið leitað til eins fyrirtækis sem Hannes tengist
en svör umsókn nefndarinnar hafi ekki fengist
ennþá.
– kristinn@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Menning, fiskur og opinber þjónusta
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Sunnukórinn fagnaði sjötíu ára afmæli sínu um síðustu helgi og þrjú hundruð manns mættu til að gleðjast og syngja. Þáttur kórsins í menningarlífi á Ísafirði og norðanverðum Vestfjörðum verður seint ofmetinn. Metnaðurinn sem
býr að baki, viljinn og þrótturinn sem ólgar í hverjum og einum söngfélaga hefur orðið til þess að vekja athygli á Sunnukórnum og stjórnendum hans langt út
fyrir Vestfirði og reyndar út fyrir landsteinana. Alltaf hefur tekist að laða að
kórnum frábæra stjórnendur. Ekki er ætlunin að fara rekja nein nöfn hér, enda
aðrir til að segja söguna og hætt við að athyglin að kórnum og félögum hans
gleymist ef aðeins þeir sem stjórna eru taldir. Kórinn hefði að sjálfsögðu ekki
þrifist án stjórnenda en alls ekki án þeirra sem fórnuðu tíma sinum og lögðu
ómælt af áhuga og elju í sönginn. Þökk sé þeim öllum. Um er að ræða eitt af
mörgum glæsilegum dæmum um ósvikna alþýðumenningu ef ekki það stórbrotnasta. Til hamingju með afmælið og megi kórinn eiga langt líf fyrir höndum.
En þá að öðru. Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf., er að verða að lokuðu hlutafélagi á ný og meiningin að tryggja þannig tilvist þess enn frekar hér heima en ef
það væri áfram almenningshlutafélag. Treysta verður stjórnendum fyrir því að
taka réttar ákvarðanir. Þó er sú hugmynd að almenningur taki þátt í atvinnurekstri
meira heillandi en að fámennur hópur annist atvinnureksturinn. Hinir almennu
hluthafar eiga þó ekki annarra kosta völ en að ganga að yfirtökutilboði hluta

sinna í HG hf. Áhrif þeirra hverfa hvort eð er. Enn einu sinni er athygli okkar
vakin á því hve fiskveiðar og fiskvinnsla eru viðkvæm verðmæti í atvinnusköpun
þjóðarinnar. En getur það verið að almenningur á Vestfjörðum hafi ekki áhuga
á því að vera þátttakandi, þótt í smáu sé, í þessari undirstöðu atvinnu fjórðungsins?
Nokkuð hefur borið á gremju fyrrverandi bæjastjóra á Ísafirði yfir sölu á Útgerðarfélagi Akureyrar til utanbæjarmanna. Mörgum Ísfirðingum þykir þar
skjóta skökku við og rifja upp afstöðu hans þegar togarinn Guðbjörg ÍS var
seld til Akureyrar. Það er alltaf forvitnilegt þegar nýtt hljóð kemur í strokkinn.
Þegar til kastanna kemur er enginn öðrum heilagri. Fiskurinn, einkum sá
óveiddi, er bitbein þeirra sem hafa peningavöldin. Enda er svo komið að mun
meira ber á umræðu um menningu og opinbera þjónustu þegar kemur að fréttum frá Vestfjörðum, en fiski. Bæjastjórinn núverandi á Ísafirði hefur lýst yfir
óánægju sinni og væntanlega bæjarstjórnar með breytt skipulag Vegagerðarinnar og flutning stjórnstöðvar í Borgarnes. Hann lýsir yfir áhyggju sinni með
framtíðarhorfur og óttast að núverandi starfsmenn haldi sínu, en að þeim
gengnum flytji starfsemin í Borgarnes og þar með frá Vestfjörðum. Sveitarstjórnarmenn einblína stíft á opinbera þjónustu sem bjargræði þegar störfum
við fiskvinnslu og veiðar fækkar. Nú er róinn lífróður með háskóla fyrir stafni.
Eitt er víst í þeim efnum. Flestir verða komnir með blöðrur í lófana og verki um
allan skrokk áður en hillir undir það mið.

12.4.2017, 09:30
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Liðlega 300 manns samfögnuðu
Sunnukórnum á sjötugsafmælinu
sérstaklega pantað í tilefni
afmælisins, Norðurljósablús
eftir Vilberg Vilbergsson eða
Villa Valla, eins og hann er
oftast nefndur, og Sunnupolka,
lag Baldurs Geirmundssonar
við ljóð Ólínu Þorvarðardóttur.
Fjölbreytt skemmtiatriði
voru í boði. M.a. söng Ingunn
Ósk Sturludóttir, altsöngkona,
nokkur lög með Sunnukórnum
og djasssveit Villa Valla og
skemmtinefnd flutti leikþátt
þar sem var stiklað á stóru í
sögu kórsins. Flutt var syrpa

Hið árlega Sunnukórsball
var haldið með pompi og prakt
á Ísafirði á laugardagskvöld.
Ballið var óvenju veglegt að
þessu sinni enda kórinn að
fagna sjötugsafmæli og því
öllu tjaldað til. Um 300 manns
mættu í íþróttahúsið á Torfnesi
þar sem búið að var að dekka
upp borð, útbúa dansgólf og
gera allt til reiðu fyrir stórdansleik. Kórinn frumflutti
þrjú lög eftir ísfirska listamenn, Sunnu, lag Jónasar
Tómassonar við ljóð Ólínu
Þorvarðardóttur en verkið var
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af lögum BG og Ingibjargar
en svo skemmtilega vildi til
að Ingibjörg Guðmundsdóttir
var stödd í salnum og tróð upp
með kórnum. Þá voru tólf
þrautreyndir Sunnukórsfélagar kallaðir upp á svið og færðar
þakkir fyrir starfið með kórnum.
Dagskráin var örugglega
leidd áfram af veislustjóra
kvöldsins, Hjálmari H. Ragnarssyni, tónskáldi og rektor
Listaháskóla Íslands. Undir
dansi léku djassband Villa
Valla sem skipað er kunnum

vestfirskum djasskempum og
hljómsveitin Unaðsdalur.
Boðið var upp á glæsilegar
veitingar frá meistarakokkum
SKG-veitinga á Ísafirði.
Ísfirsku ljósmyndararnir
Spessi og Halldór Sveinbjörnsson starfræktu ljósmyndastúdíó á ballinu og buðu
upp á paramyndatökur. Óhætt
er að segja að þjónustunni hafi
verið tekið opnum örmum og
mynduðu þeir hátt í eitt hundrað pör í sínu fínasta pússi.
Fleiri myndir frá ballinu munu
birtast á svipmyndum á bb.is.

12.4.2017, 09:30
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Vestfirskir nemar drekka í
sig skákfróðleik frá Karpov
Hrafn Jökulsson, forsvarsmaður skákfélagsins Hróksins, heimsækir nú grunnskóla á Vestfjörðum og færir nemendum í þriðja bekk
bókina Skák og mát eftir
Anatolij Karpov, fyrrum
heimsmeistara í skák. Hrafn
segir skemmtilegt að finna
hvað áhuginn er mikill í
skólunum og hvað kunnáttan er almenn. Greinilega
hafi orðið mikil vakning.“
Hann segir mjög spennandi tíma fara í hönd hjá
ungum skákunnendum á
Vestfjörðum því Hrókurinn

hyggist halda skákhátíð á
með vorinu þar sem krakkarnir verða í fararbroddi.
Þetta er annað árið í röð
sem Hrókurinn dreifir bókinni til allra átta ára barna á
landinu í samstarfi við
Eddu-útgáfu. „Það sem hefur lagt grunninn að skákvakningunni eru bækurnar,
skólaheimsóknirnar og að
komast þannig í snertingu
við krakkana. Skákin var í
mikilli lægð á Íslandi og við
vorum að missa út heila
kynslóð sem hafði aldrei
kynnst því þegar þjóðin

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Messa sunnudaginn
1. febrúar kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:
Sunnudagaskóli sunnudaginn 1. febrúar kl. 13.
Flateyrarkirkja:
Fjölskylduguðsþjónusta á
sunnudag kl. 14:00.
Suðureyrarkirkja:
Kirkjuskóli á laugardag
kl. 11:00.

Nemendur í þriðja bekk ásamt Skarphéðni Jónssyni, skólastjóra GÍ, Hrafni Jökulssyni og
Brynhildi Einarsdóttur.

Skerptu á mannganginum við
ljúfan undirleik Sigga Björns

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðlæg átt og él á Norður og Austurlandi og á
stöku stað við suðurströndina, en annars víða
léttskýjað. Frost 2-15 stig.
Horfur á laugardag:
Austlæg átt, skýjað með
köflum og stöku él, einkum við ströndina en léttskýjað vestanlands.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, skýjað með
köflum og stöku él, einkum við ströndina en léttskýjað vestanlands.

sameinast um skákina. Nú
erum búið að halda hvert
stórmótið á fætur öðru og
verið að leggja grunninn
að alvöru æskulýðsstarfi í
skákinni“, sagði Hrafn.
Hrafn leit inn í GÍ á föstudag ásamt Brynhildi Einarsdóttur, kennara við MÍ, sem
hefur lagt honum lið við
útbreiðslustarfið á Vestfjörðum. Ekki var annað að
sjá en krakkarnir væru himinlifandi yfir gjöfum Hróksins og biðu spenntir eftir
að hella sér út í fræði Karpov.
– kristinn@bb.is

Trúbadorinn góðkunni
Siggi Björns skemmti gestum á Vagninum á Flateyri
á laugardagskvöld. Óhætt
er að segja að gestir ölstofunnar hafi setið einbeittir
með bjór í hönd að þessu
sinni en Hrafn Jökulsson,
skákfrömuður frá taflfélaginu Hróknum, var staddur
á staðnum og notuðu
menn tækifærið til að
skerpa á mannganginum.
Greinilegt var að Hrafn
kunni vel við sig á Vagninum enda leiddi hann um
tíma skákvakninguna frá
barnum á Grand rokk í
Reykjavík þar sem hann var
vert.
– kristinn@bb.is Carl Jóhann Carlsson og Hrafn Jökulsson tóku skák. Myndir: Páll Önundarson.

Spurningin
Værir þú tilbúin(n) til
að greiða fyrir afnot
af erlendu sjónvarpsefni?
Alls svöruðu 239.
Já sögðu 95 eða 40%
Nei sögðu 117 eða 49%
Óvíst sögðu
27 eða 11%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Siggi Björns skemmti gestum Vagnsins og klikkaði ekki
frekar en fyrri daginn.

> RÚV: 31. janúar

kl. 22:40

Mulholland Drive
Rita kemst ein lífs af eftir alvarlegt bílslys í Los Angeles en hefur misst minnið. Hún ranglar inn í íbúð eftir slysið
og þar rekst hún á Bettý, unga leikkonu sem er komin til Hollywood til að
verða fræg. Betty þykir saga Ritu forvitnileg og er reiðubúin að gefa stjörnudraumana upp á bátinn til að grennslast fyrir um þetta dularfulla mál. Aðalhlutverk leikur Naomi Watts (mynd).
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Sigurður Hafberg, Illugi Gunnarsson, Hrafn Jökulsson og Hinrik Kristjánsson ræddu
málin

> Stöð 2: 30. janúar

kl. 20:30

American Idol hafið að nýju
Idol-æðið er í fullum gangi á Stöð 2
þrátt fyrir að íslensku stjörnuleitinni
hafi lokið fyrir hálfum mánuði. Nú
víkur sögunni til Bandaríkjanna en
Ruben Studdard og Clay Aiken og
fleiri voru uppgötvaðir í American
Idol. Hafin er leit að næstu poppstjörnu. Dómarar eru sem fyrr Simon
Cowell (mynd) , Randy Jackson og
Paula Abdul.

> Sýn: 31. janúar

Manchester Utd – Southampton
Manchester United mætir Southampton á Old Trafford á laugardag. Ensku
meistararnir hafa eilítið gefið eftir í
toppbaráttunni en ósigur þeirra gegn
Úlfunum hringdi viðvörunarbjöllum.
Rauðu djöflana hefur skort öflugan
framherja með Ruud van Nistelrooy
en með kaupunum á Louis Saha
(mynd) frá Fulham ætti það vandamál
að vera úr sögunni.

12.4.2017, 09:30
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Sportið í beinni

Nær 100 nýir ökumenn út í umferðina
Suðureyri sem tekur á móti
ökuskírteininu á föstudag
á 17 ára afmælinu. Á fimmtudag var ekki síður stór
dagur þegar hún lauk verklega ökuprófinu sem hún
hafði lært fyrir undir leiðsögn Gunnars Hallssonar,
ökukennara í Bolungarvík.
Fjölskylda Kristjönu Margrétar samfagnar henni á
tímamótunum þó Gísli
Guðnason, faðir hennar,
gantist með að vissara sé
að biðja íbúa Ísafjarðarbæjar um að halda sig sem

Á bilinu 90-100 ungmenni á norðanverðum
Vestfjörðum fá aldur til að
þreyta bílpróf á þessu ári
samkvæmt upplýsingum
frá Kristjáni Rafni Guðmundssyni ökukennara á
Ísafirði. Velflestir afla sér
ökuréttinda og er því ekki
óvarlegt að áætla að hátt í
100 nýir ökumenn fari út í
umferðina á svæðinu frá
Þingeyri til Bolungarvíkur
fram til ársloka. Ein þessara
ungu ökumanna er Kristjana Margrét Gísladóttir á

Sýn:
Miðvikudagur 28. janúar:
Kl. 19:40 – Enski boltinn:
Middlesbrough – Arsenal í
undanúrslitum deildarbikarkeppninnar.
Laugardagur 31. janúar:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Southampton.
Kl. 20:20 – Spænski boltinn: Leikur óákveðinn.

Kristjana Margrét Gísladóttir er ein hinna ungu ökumanna
árinu.
Alls sjá þrír ökukennarar
mest innandyra, a.m.k. fyrst
um sinn meðan hún er að um að undirbúa unga fólkná tökum á akstrinum.
ið á svæðinu fyrir próf en

sem koma út í umferðina á
auk þeirra Kristjáns og
Gunnars er Auður Ingvadóttir starfandi ökukennari.

Sælkeri vikunnar
er Sigurgeir Sigurgeirsson í Bolungarvík

Smokkfiskur og
silungur
Að þessu sinni er það
Sigurgeir Sigurgeirsson, matreiðslumaður, í Shell-skálanum í Bolungarvík sem færir
okkur krásirnar. Hann ákvað
að bjóða upp á rétti sem væru
léttir í maga eftir vel útilagðar
krásir hátíðanna. Því eru
boðið upp á smokkfisk úr
Sparkaup og silung úr Syðridalsvatni. Með forréttinum er
borið ristað brauð, Lambhagasalat og hvítlaukssmjör
sem Sigurgeir segir að megi
útbúa með allt að viku fyrirvara. Aðalmálið er að smjörið
sé ekki hart þegar það er borið
fram.

> Stöð 2: 1. febrúar

kl. 21:30

Leyniþjónustumaðurinn Bauer
Ein besta spennuþáttaröð
síðari ára, 24, er aftur komin
á dagskrá Stöðvar 2. Þrjú ár
eru liðin frá baráttu leyniþjónustumannsins Jack Bauer við hryðjuverkamenn sem
ætluðu að sprengja Los Angeles í loft upp. Hafi Bauer gert sér vonir um náðugri daga
getur hann gleymt öllu slíku. Framundan er eltingarleikur
sem slær öllu við. Aðalhlutverk: Kiefer Sutherland.
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Stöð 2:
Laugardagur 31. janúar:
Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Liverpool – Everton.
Canal+ Norge:
Laugardagur 31. janúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Southampton.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Everton
Sunnudagur 1. febrúar:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Blackburn – Chelsea.
Kl. 16:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Man. City.
Canal+ Zap:
Laugardagur 31. janúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Birmingham – Newcastle.

það kraumar.

Hvítlaukssmjör

Forréttur fyrir 6

500 g íslenskt smjör (takið
út daginn áður)
1 heill hvítlaukur
1 tsk svartur pipar úr kvörn
2 msk steinselja
½ msk kjötkraftur
½ msk aromat
½ msk kjöt og grill

3 heilir smokkfiskar
1 stk græn paprika
1 rauðlaukur
½ laukur

Setjið allt hráefnið í blandara og maukið í u.þ.b. 10 mínútur.

Hreinsið smokkfiskinn og
skerið í 4 bita. Skerið teningamynstur ofan í fiskinn en
passið að skera hann ekki í
sundur. Skerið grænmeti í
teninga. Hafið tilbúið ½ tsk
salt, ½ tsk pipar, smá karrí og
3-6 msk af sætri sojasósu
(Conimex).
Setjið smá olíu á pönnuna,
hitið hana vel og steikið
smokkfiskinn báðum
megin í u.þ.b. 30 sekúndur.
Bætið grænmetinu við og
steikið í ½ til 1 mínútu. Bætið
kryddi út og hristið meðan

Sunnudagur 31. janúar:
Kl. 13:45 – Enski boltinn:
Blackburn – Chelsea.
Kl. 15:50– Enski boltinn:
Arsenal – Manchester City.
Kl. 17:50 – NBA-deildin:
Toronto – L.A. Lakers.
Kl. 23:10 – Super Bowl 04:
New England Patriots –
Carolina Panthers.

Silungur úr vatninu
1.200 g silungur (u.þ.b. 6
flök)
Flakið fiskinn roðrífið og
beinhreinsið. Leggið í marineringu.

Marinering
4 dl olía
1dl hvítvín
½ dl sítrónusafi
½ dl svartur pipar
½ stk gróft saxaður blaðlaukur

1 rauð paprika skorin í
fínar sneiðar
u.þ.b. 1 msk aromat
salt og pipar
Látið liggja í einn dag
og takið síðan fiskinn og
grænmetið upp með gaffli.
Setjið á plötu og grillið í
ofni á miklum hita (200°C)
í u.þ.b. 1-3 mínútur efst í
ofninum. Ofninn verður að
vera heitur þegar fiskurinn
er settur inn.
Berið með soðnar kartöflur, tómata og mozarella
ost. Skerið tómata og mozarella í sneiðar og skvettið
yfir olíu og salti.

Eftirréttur
Fyrst er að klappa fyrir
kokkinum. Síðan er boðið
upp á Grýlukaffi frá kaffitári og einfaldan Cointreau
með.
Ég ætla að skora á Ylfu
Mist Helgadóttur að færa
okkur ljúffengar krásir í
næstu viku.

Viltu auka lífsgæði þín?
Nú er tækifærið, því boðið verður upp á Tólf spora hópastarf í Friðarsetrinu í Holti í vetur
og verða kynningarfundir haldnir þar föstudaginn 30. janúar og laugardaginn 31. janúar
Til að ná árangri þarf ekki að skilgreina sig eða sín vandamál fyrirfram, nóg er að hafa
viljann til að auka lífsgæði sín á félagslegu og tilfinningalegu sviði.
Skráning og nánari upplýsingar hjá sóknarprestum Ísafjarðarprófastdæmis og Laufeyju
Friðriksdóttur í Súðavík.
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TV Danmark 1:
Miðvikudagur 28. janúar:
Kl. 19:30 – Spænski boltinn:
Valencia – Real Madrid.
Föstudagur 30. janúar:
Kl. 18:30 – Þýski boltinn:
B. Dortmund – Schalke 04.
Laugardagur 31. janúar:
Kl. 13:30 – Þýski boltinn:
Bochum – Wolfsburg.
Kl. 18:30 – Spænski boltinn:
Malaga – Valencia.
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
Real Betis – Celta Vigo.
Sunnudagur 1. febrúar:
Kl. 19:00 – Spænski boltinn:
Deportivo – Sevilla.
Canal+ Sweden:
Sunnudagur 1. febrúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Bologna – AC Milan.
Canal+ Bla:
Laugardagur 31. janúar:
Kl. 18.30 – Ítalski boltinn:
Brescia – Roma.
Sunnudagur 1. febrúar:
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Siena.
TV4+ Sweden
Sunnudagur 1. febrúar:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – Albacete.

Kirkjustarf
Hólskirkja:
Ljósamessa, fjölskyldumessa kl. 11 á sunnudag.
Biblíulestur í safnaðarheimilinu kl. 20 á mánudag.
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Frestar
ákvörðun

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps ákvað í síðustu
viku að fresta ákvörðun
um sölu hlutabréfa hreppsins í HraðfrystihúsinuGunnvöru hf en eignarhaldsfélagið Yt ehf., lagði
fram yfirtökutilboð í hlutabréf í HG fyrir stuttu.
Jafnframt var sveitarstjóra
falið að afla álits sérfróðra
aðila á sölu bréfanna. Þá
ákvað hreppsnefnd að
halda fund með forsvarsmönnum Yt ehf., í kjölfar
óskar þeirra um viðræður
um áframhaldandi aðkomu Súðavíkurhrepps að
atvinnurekstri í Súðavík.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins er stefnt að því að
hreppsnefndin í heild hitti
forsvarsmenn Yt í þessari
viku. – hj@bb.is

Aukaframlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga

Ísafjarðarbær fær hæsta framlag sveitarfélaga á Vestfjörðum
Ísafjarðarbær fær hæsta
framlag vestfirskra sveitarfélaga úr sérstökum 400 milljóna
króna framlagi Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga sem ákveðið var
í fjáraukalögum fyrir áramót.
Því er varið til útgjaldajöfnunar og einnig til þeirra sveitarfélaga þar sem íbúafækkun
varð á árunum 2001-2003.
Fjárhæðin skiptist á þann veg

að 250 milljónir fóru í útgjaldajöfnun og 150 milljónir
fóru til sveitarfélaga þar sem
fækkun íbúa hafði orðið. Eins
og áður sagði fær Ísafjarðarbær mest í sinn hlut af vestfirskum sveitarfélögum eða
19,1 milljón króna.
Vesturbyggð fær í sinn hlut
13,6 milljónir, Bolungarvík
fær 6,9 milljónir, Reykhóla-

hreppur fær 4,2 milljónir,
Broddaneshreppur fær 2,7
milljónir króna, Hólmavíkurhreppur fær 2,4 milljónir
króna, Tálknafjarðarhreppur
2,3 milljónir króna, Súðavíkurhreppur fær í sinn hlut 1
milljón króna, Kaldrananeshreppur 900 þúsund, Árneshreppur 476 þúsund og Bæjarhreppur fær 440 þús. krónur.

Eins og áður kom fram er
hluti framlaganna tengdur
fólksfækkun áranna 20012003 og er þá miðað við fækkun íbúa frá 1.desember 2000
til sama tíma árið 2003. Hæsta
framlag sveitarfélaga á Íslandi
fær Vestmannaeyjakaupstaður
15,2 milljónir króna. Þar á eftir
kemur Siglufjörður sem fær í
sinn hlut 10,7 milljónir króna

Líf. Vestfirðinga

Selur í HG
Stjórn Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga samþykkti á
fundi í síðustu viku að selja
Yt ehf. hlut sjóðsins í Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf.
á grundvelli yfirtökutilboðs
sem Yt ehf. gerði öðrum
hluthöfum.
Nafnverð hlutar lífeyrissjóðsins var rúmar 64 milljónir króna sem jafngildir
rúmlega 9,5 % af heildarhlutafé félagsins. Söluverð
hlutarins var um 410 milljónir króna.
– hj@bb.is

Aldar gamalt
eintak fannst
Eintak af danska dagblaðinu Politiken frá árinu
1910 er meðal þess sem
kom í ljós þegar verið var
að setja upp heimabíókerfi
í ungmennahúsinu Gamla
apótekinu á Ísafirði. Taka
þurfti niður millivegg til
að koma aðstöðunni fyrir
og fundust þá, auk dagblaðsins, m.a. tappar af
löngu liðnum gosdrykkjum svo fátt eitt sé nefnt.
– kristinn@bb.is

Ólafur Svanur ráðinn

Hafnarstjórn Bolungarvíkur hefur gert það að tillögu
sinni að Ólafur Svanur
Gestsson verði ráðinn í
stöðu yfirhafnarvarðar í
Bolungarvík. Alls sóttu ellefu einstaklingar um starfið. Þeir voru auk Ólafs:
Bjarni Pétursson, Björgmundur Bragason, Björgvin Bjarnason, Björn
Kristjánsson, Heiðar Hermannsson, Jón M. Egilsson, Magnús Jónsson, Óli
Fjalar Ólason, Ómar Dagbjartsson og Rögnvaldur
Guðmundsson. Það er bæjarstjórn Bolungarvíkur
sem endanlega ákveður á
næsta fundi sínum hver
hreppir stöðuna.
– hj@bb.is
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og þriðja hæsta framlagið fær
Ísafjarðarbær 8,6 milljónir
króna. Vesturbyggð fær fjórða
hæsta framlag sveitarfélaga
7,8 milljónir króna. Í fimmta
sæti yfir framlög vegna fólksfækkunar á árunum 2001-2003
er sveitarfélag sem ekki er ofarlega í hugum fólks þegar
fólksfækkun er rædd eða Seltjarnarnes.
– hj@bb.is

Ísafjarðarbær

Átta vildu
starfið

Birna Lárusdóttir afhentir leikskólabörnum á Eyrarskjóli fyrstu eintökin.

Ný handbók um stjórnsýslu, stofnanir og þjónustu Ísafjarðarbæjar

Leikskólabörn fengu
afhent fyrstu eintökin
Nýr 48 síðna litprentaður
bæklingur um stjórnsýslu Ísafjarðarbæjar, stofnanir sveitarfélagsins og þjónustu var gefinn út á fimmtudag í síðustu
viku. Það voru leikskólabörn
á leikskólanum Eyrarskjóli á
Ísafirði sem tóku við fyrstu
eintökunum frá forsvarsmönnum sveitarfélagsins og þökk-

uðu fyrir sig með því að syngja
nokkur lög.
Handbókin veitir núverandi
íbúum sem og nýjum, mikilvægar upplýsingar m.a. um
flokkun sorps, leikskóla, félagsþjónustu, sögu, menningarlíf, útivist og margt fleira.
Þar sem Ísafjarðarbær er fjölþjóðlegur bær er samantekt á

pólsku og ensku í handbókinni.
Vinnsla bókarinnar var í
höndum ritnefndar sem í sátu
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar, Jóhann Hinriksson,
forstöðumaður bókasafnsins á
Ísafirði, Sigurður Pétursson,
sagnfræðingur og menntaskólakennari á Ísafirði og Rún-
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ar Óli Karlsson, atvinnu- og
ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar. Verkefnisstjóri bókarinnar var Ingibjörg Jónsdóttir.
Bókinni verður dreift á hvert
heimili og í framhaldi af útkomu hennar verður efnið sett
á heimasíðu Ísafjarðarbæjar en
þriðja kynslóð hennar er nú í
burðarliðnum. – kristinn@bb.is

Átta sóttu um starf gjaldkera hjá Ísafjarðarbæ sem
var auglýst í desember. Einar Björn Bjarnason, stjórnmálafræðingur, var ráðinn
og tekur til starfa í þessari
viku að sögn Þóris Sveinssonar, fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar. Hann segir
Einar hafa verið metinn
hæfastan meðal umsækjenda og sé sá eini þeirra
sem hafi háskólapróf auk
þess sem hann búi yfir góðri
tölvukunnáttu.
Eftirtaldir sóttu um stöðuna: Agnieszka Ambroziak, Ísafjarðarbæ, Einar
Björn Bjarnason, Reykjavík, Eyleif B. Hauksdóttir,
Halldóra Brynjólfsdóttir,
Ingibjörg Steinunn Einarsdóttir, Sigurlaug Fjóla
Sveinsdóttir, Pálína Garðarsdóttir og Þuríður Sigurðardóttir, Ísafjarðarbæ.

