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Amfetamín
á þorrablóti

Þjóðmálaumræðan á
Vestfjörðum
snýst um allt
samfélagið

Laust eftir kl. 3 á aðfararnótt sunnudags var lögreglunni á Ísafirði tilkynnt
um að fundist hefði hálft
gramm af amfetamíni á
salerni íþróttahússins á
Flateyri þar sem hin árlega
þorraskemmtun Stútungur
var haldin um kvöldið.
Lögreglan lagði hald á
efnið og óskar eftir upplýsingum um eiganda þess.
Sömu nótt hafði lögreglan
afskipti af 18 ára unglingi í
miðbæ Ísafjarðarðar sem
var með áfengi í fórum sínum og var það gert upptækt. – kristinn@bb.is

– sjá viðtal í miðopnu við sagnfræðinginn
og kennarann Brynhildi Einarsdóttur

Súðavíkurhreppur samþykkir yfirtökutilboð í Hraðfrystihúsið – Gunnvöru hf.

Söluverðið er 388 milljónir

Nefndarlaun hækka

Súðavíkurhreppur hefur
samþykkt yfirtökutilboð Yt
ehf. í hlutabréf hreppsins í
Hraðfrystihúsinu - Gunnvöru
hf. Jafnframt hefur hreppurinn
samþykkt viljayfirlýsingu um
að fjárfesta í rækjuiðnaði og
útgerð í Súðavík, ef samningar
nást þar um við YT ehf. Skipuð
hefur verið þriggja manna viðræðunefnd hreppsins. Hlutabréf hreppsins eru að nafnverði
60,6 milljónir króna og er yfirtökutilboðið á genginu 6,4 og
söluverð því tæpar 388 milljónir króna. Hreppsnefndin
samþykkti yfirtökutilboðið
samhljóða.
Einnig var tekin fyrir á fundinum beiðni Yt ehf. um að
Súðavíkurhreppur kæmi
áfram að atvinnurekstri í þorpinu. Eins og fram hefur komið
eru hugmyndir Yt ehf. þær að
stofnað verði nýtt félag um

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur samþykkt
samhljóða að hækka laun
fyrir hreppsnefnd og öðrum nefndum á vegum
sveitarfélagsins um 10%.
Hækkunin tekur gildi frá
og með síðustu mánaðarmótum. Eftir hækkunina
fær oddviti greiddar 7.062
krónur fyrir fundinn og
almennur hreppsnefndarmaður fær 4.708 krónur.
Formenn annarra nefnda
fá greidda 3.531 krónu fyrir hvern fund og almennir
nefndarmenn fá 2.354
krónur. Þá var ákveðið að
laun fyrir setur í stjórn félagsheimilisins yrðu greidd
af rekstrarfélagi félagsheimilisins en ekki úr
sveitarsjóði. – kristinn@bb.is
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Rækjuvinnsla Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í Súðavík.
rekstur rækjuvinnslu í Súða- hreppsnefndar.
Jafnframt var skipuð viðvík. Hafa forráðamenn Yt ehf.
óskað eftir því að hreppurinn ræðunefnd sem var falið að
komi að eignarhaldi slíks fyr- leggja tillögur fyrir hreppsirtækis. Hreppsnefndin sam- nefnd um það með hvaða formi
þykkti samhljóða viljayfirlýs- þátttaka hreppsins yrði í atingu þess efnis að nýta hluta vinnulífinu. Samkvæmt heimþess fjármagns sem losnar við ildum blaðsins er mjög óljóst
sölu hlutabréfanna í HG til með hvaða hætti hreppurinn
fjárfestingar í rækjuiðnaði og kemur að áframhaldandi rekútgerð í Súðavík, „ef samn- stri í Súðavík. Engar ákveðnar
ingar nást þar um við Yt ehf.“ tillögur hafa komið fram í þá
eins og segir í samþykkt veru og sveitarstjórn hefur

12.4.2017, 09:50

ekki undir höndum neinar upplýsingar um afkomu rækjuvinnslu HG í Súðavík.
Ómar Már sagði að ekki
væri ákveðið hvenær fyrsti
viðræðufundurinn færi fram.
Að tillögu oddvita samþykkti
hreppsnefndin að loka fundi
sínum á meðan málið var til
umfjöllunar. Ekki kom þó til
að vísa þyrfti neinum á braut
því enginn íbúi var á fundinum.
– hj@bb.is
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Starfslokasamningur
gerður við fjóra starfsmenn
Á föstudag hættu fjórir
starfsmenn leikskólans Bakkaskjóls störfum. Ákvörðun
þeirra kemur í framhaldi af
uppsögnum sex starfsmanna
skólans en tveir þeirra hafa
ákveðið að þiggja boð um endurráðningu. Nýr leikskólastjóri, Lilja Einarsdóttir, hóf
störf á Bakkaskjóli til bráðabirgða á mánudag þar sem Elín

Þóra Magnúsdóttir nýráðinn
leikskólastjóri er í veikindaleyfi. Að sögn Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, var þetta niðurstaðan eftir viðræður milli bæjaryfirvalda og starfsfólks.
Meðal þeirra sem nú hætta
störfum eru tveir menntaðir
leikskólakennarar.
Halldór segir að umræddir

Leikfélag Menntaskólans á Ísafirði

Setur upp söngleikinn Gretti
Einn af hápunktum menningarlífsins á Ísafirði ár hvert
er sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði. Að þessu sinni
verður hún haldin dagana 27.
febrúar til 7. mars. Sólrisuhátíðin er nú haldin í þrítugasta sinn og stefna nemendur
að því að hafa hana með
glæsilegasta móti. Að vanda
mun leikfélag MÍ sýna leikverk á hátíðinni og varð rokksöngleikurinn Grettir, eftir þá
félaga Egil Ólafsson, Ólaf
Hauk Símonarson og Þórarinn Eldjárn, fyrir valinu að

þessu sinni. Söngleikurinn
var fyrst sýndur hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1980 í
leikstjórn Stefáns Baldurssonar og naut mikilla vinsælda.
Leikstjóri sýningarinnar er
Björn Gunnlaugsson. Hann
hefur áður stjórnað sýningu
hjá ísfirskum menntskælingum. Söngleikurinn Grettir er
mjög viðamikil sýning. Að
henni koma um 60 nemendur
þar af 20 leikarar og fimm
manna hljómsveit. Frumsýning verður 27.febrúar.

Gjaldkeramálið hjá Ísafjarðarbæ

Enn í athugun
Ráðningarferlið sem fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar
beitti við ráðningu í stöðu
gjaldkera Ísafjarðarbæjar á
dögunum er ennþá í skoðun
hjá bæjaryfirvöldum.
Halldór Halldórsson, bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
ennþá verið að fara yfir málið
og vildi hann því ekki tjá sig
um það að svo stöddu. Ekki er
ljóst hvenær niðurstaða mun
liggja fyrir.
– hj@bb.is

Leikskólinn Bakkaskjól í Hnífsdal.
starfsmenn hafi verið leystir lýsa nánar um þær greiðslur.
„Ég lít svo á að þar með sé
undan starfsskyldum sínum frá
og með föstudegi. Í starfsloka- þessu erfiða máli lokið. Starfssamningi sem gerður var felst mönnum bauðst að taka við
að sögn Halldórs að starfs- störfum sínum að nýju í ljósi
mennirnir fá greidd laun út breyttra aðstæðna. Tveir þáðu
uppsagnarfrest sinn sem lýkur það en fjórir ekki. Við því er
um næstu mánaðarmót. Að ekkert að segja þrátt fyrir að
auki fá starfsmennirnir greidd við hefðum gjarnan viljað
laun umfram uppsagnarfrest- halda í alla starfsmennina.“
Jóhann Birkir Helgason forinn en Halldór vildi ekki upp-

maður foreldrafélags Bakkakjóls sagðist í samtali við blaðið vera ánægður með að niðurstaða lægi fyrir í málinu.
„Það er auðvitað leiðinlegt
þegar svo margir starfsmenn
hætta störfum en þarna ríkti
orðið ófremdarástand og því
varð að linna. Úr því sem komið var er þetta þokkaleg niðurstaða á erfiðu máli.“ – hj@bb.is

Hjúkrunarfræði
Haustið 2004 hefst á Ísafirði fjarnám í hjúkrunarfræðum við Háskólann á Akureyri. Námið fer fram í heilbrigðisdeild og tekur fjögur ár og brautskrást nemendur með B.Sc. gráðu. Markmið námsins er að búa nemendur undir að gegna almennum hjúkrunarstörfum svo og stjórnunar- og fræðslustörfum á flestum sviðum heilbrigðisþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2004.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Háskólans á Akureyri, www.unak.is, Fræðslumiðstöð Vestfjarða í síma 456 5025
eða á skrifstofu heilbrigðisdeildar í síma 463 0536, larag@unak.is.
Kvittun fyrir greiðslu skrásetningargjalds að upphæð kr. 32.500.þarf að fylgja umsókn. Þeim sem ekki fá skólavist verður endurgreitt að fullu. Fram til 30. maí nk. er 75% skráningargjalds endurkræft.
Háskólinn á Akureyri.

RITSTJÓRNARGREIN

Hér er jarðvegurinn
Hygginn þætti ekki sá bóndi sem hefði það eitt markmið að auka uppskeruna með öllum
tiltækum meðulum, en léti sig engu varða umgengni um akurinn sjálfan né afleiðingar rányrkjunnar. Framsýnn teldist hins vegar sá sem miðaði nýtingu landsins út frá þekkingu og
umgengist það með virðingu.
Einu sinni trúðu menn því að sjórinn gleypti allt. Þess vegna var olíuúrgangi frá bátum
og skipum dælt í sjóinn; í höfnum og á hafi úti. Nú vita menn betur. Sjórinn gleypir ekki
allt.
Einu sinni töldu menn líka að fiskistofnarnir í hafinu væru óþrjótandi. Ofurkapp var lagt
á að stækka skipin, auka vélaraflið og sífellt krafist afskastameiri veiðarfæra. Nú vita
menn að morgundagurinn bíður okkar. Allt hefur sín takmörk; meira að segja fiskistofnarnir.
Einu sinni bölsótuðust Íslendingar út af ,,ryksugum uppí kálgörðum“, eins og rússnesk
stórskip hér við land voru nefnd, áður en við hristum af okkur slenið og færðum landhelgina út. Rússnesku ryksugurnar hurfu á braut. ,,Kálgarðarnir“ eru á sínum stað. Nýjar
ryksugur báru íslensku fánalitina!
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Fyrir nokkrum árum sat núverandi veðurstofustjóri stundarsakir á Alþingi og vakti þá
athygli á ,,jarðabótavinnu“ togskipa, sem fólust í því að slétta sjávarbotninn á helstu fiskislóðum þeirra til að auðvelda botnvörpuveiðar. Ábending varaþingmannsins féll ekki í
kramið; var þöguð í hel. Og engu breytti þótt Norðmenn vöknuðu skömmu síðar upp af
þeirri martröð að norskir sjómenn væru með sama hætti búnir að maska mestan hluta kóralrifa við strendur Noregs.
Og nú á að leggja einu þriggja rannsóknarskipa Hafrannsóknastofnunar, jafnvel selja, og
fækka úthaldsdögum hinna tveggja um 80 daga á árinu. Hvílík framsýni hjá fiskveiðiþjóðinni!
Margsinnis hefur verið bent á að á Ísafirði búa menn yfir þekkingu sem gæti orðið grundvöllur að rannsóknum á áhrifum veiðarfæra á lífríki hafsins. Á það hefur ekki verið hlustað,
frekar en margt annað. Ekki leikur þó vafi á að slíkar rannsóknir eru forsenda fyrir skynsamlegri nýtingu fiskimiðanna um alla framtíð.
Hér vestra búa menn yfir þekkingunni. Hér er jarðvegurinn. Það er fyrir löngu tímabært að
hefjast handa. Hætta að sóðast. Láta af græðginni. Nýta auðlindina á sjálfbæran hátt.
– s.h.
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Olgeir Hávarðarson íbúi við Dísarland 10 í Bolungarvík á von á kæru frá yfirvöldum

Neitaði að rýma húsið til að
mótmæla seinagangi í kerfinu
Olgeir Hávarðsson, íbúi í
Dísarlandi 10 í Bolungarvík,
sem neitaði að yfirgefa hús
sitt vegna yfirvofandi snjóflóðahættu á föstudagskvöld
og greint er frá á baksíðu, segist fyrst og fremst hafa gert
það til þess að vekja athygli á
seinagangi í kerfinu í málum
íbúa svæðisins. Hann telur
stjórnvöld sýna íbúum svæðisins lítinn skilning. Einar Pétursson bæjarstjóri í Bolungarvík segir bæjarfélagið vera í
mjög erfiðri stöðu í þessu máli
en niðurstöðu dómstóla verði
að bíða fyrst íbúar sætti sig
ekki við bráðabirgðauppgjör.
Forsaga málsins er sú að frá
því að hverfið var byggt hefur
komið til rýminga húsa þar
vegna snjóflóðahættu. Í kjölfar
snjóflóðs sem féll á hús Olgeirs að Dísarlandi 10 árið
1997 fór af stað umræða um
hönnun varnarvirkja fyrir
byggð í Bolungarvík. Þegar
hönnun þeirra lauk kom í ljós
að sex hús í Dísarlandi og
Traðarlandi myndu lenda undir fyrirhuguðum varnargarði.
Í kjölfarið leitaði Bolungarvíkurkaupstaður eftir uppkaupum húsanna á grundvelli
laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Í mars
árið 2001 lá matið fyrir. Íbúar
þriggja húsa sættu sig ekki
við niðurstöður matsins og fór
því bæjarfélagið fram á að húsin yrðu tekin eignarnámi. Aðrir þrír húseigendur féllust á að
ganga frá sínum málum við
bæjarfélagið á grundvelli fyrra
matsins með fyrirvara um niðurstöðu í málum annarra húseigenda.
Hin húsin voru metin að
nýju og nú af matsnefnd eignarnámsbóta. Því mati var lokið
í júní 2002 og var það mun
hærra en það mat sem áður
hafði verið framkvæmt Var
munurinn um 17 milljónir fyrir
húsin þrjú. Í ágúst sendi Ofanflóðasjóður bæjarstjórn Bolungarvíkur bréf þar sem sjóðurinn tilkynnti að hann gæti
ekki unað hinu nýja mati. Óskaði bæjarstjórn því í framhaldi
eftir endurupptöku málsins hjá
matsnefnd eignarnámsbóta. Á
þá endurupptöku var ekki fallist. Var því málinu vísað til
dómstóla þar sem skorið verður úr því hvaða reglur skuli
gilda við mat á þeim húsum
sem kaupa þarf vegna framkvæmda við snjóflóðavarnir
og mun niðurstaða dómstóla
hafa mikil áhrif víða um land.
Á laugardag, tæpum sjö árum eftir að snjóflóð féll á hús
Olgeirs, var ákveðið að rýma
húsin við Dísarland og Traðarland vegna snjóflóðahættu.
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Olgeir Hávarðsson við hús sitt að Dísarlandi 10. Traðarhyrna í baksýn.
Íbúar húsanna hlýddu því allir í hverfinu. Ég er að deila á bæjaryfirvöld ákváðu sjálf að
nema Olgeir. Í samtali við þetta því að eftir slysin í fara eignarnámsleiðina en
blaðið sagðist Olgeir hafa gert Tungudal, Súðavík, Flateyri stoppuðu svo á miðri leið af
það til þess að vekja athygli á og fleiri stöðum þá er bönnuð því að það hentaði ekki lengur.
málefnum íbúa gatnanna. „Ég búseta á þeim svæðum þar sem Með því snérist bæjarstjórnin
er fyrst og fremst að vekja flóð hafa fallið. Hjá okkur féll gegn sínum eigin íbúum og ég
athygli á því að rýmingarkerfið flóð 1997 en ennþá eru mál held að það sé nú ekki rétta
er ekki að virka. Þegar flóðið ókláruð og ekki komið í veg auglýsingin sem þessi byggð
féll á sínum tíma á okkar hús fyrir búsetu. Þarna sitja menn þarf á að halda. Við hljótum
vorum það við sem vorum búin ekki við sama borð og á hvers að vilja senda þau skilaboð útí
að rýma húsið en ekki kerfið. ábyrgð er það“, segir Olgeir. þjóðfélagið að bæjarstjórn
Hann segir Bolungarvíkur- standi með sínu fólki þegar á
Hverfið var síðan ekki rýmt
fyrr en eftir flóðið. Þetta kerfi kaupstað hafa boðið eigendum reynir en skilji það ekki eftir í
gengur ekki upp eins og snjó- húsanna að þiggja greiðslu óvissu og málaferlum. Núverflóðið í Ólafsfirði á dögunum sem miðist við staðgreiðslu- andi bæjarstjóri hefur því miðsannar. Þar féll flóð 1997 og markaðsverð með fyrirvara ur tekið við skoðunum forvera
því skyldi maður ætla að sá um niðurstöðu dómstóla. „Við síns í þessu máli og það er
sem þar bjó ætti að vera nokk- segjum á móti af hverju vill mjög slæmt“, sagði Olgeir.
Einar Pétursson bæjarstjóri
uð öruggur með að eftirlit væri bærinn ekki gera upp við okkur
í lagi en því miður reyndist á grundvelli úrskurðarnefndar í Bolungarvík segir að íbúar í
ekki svo. Afleiðingarnar urðu eignarnámsbóta með fyrirvara Traðarlandi og Dísarlandi vilji
um niðurstöður dómstóla. Af fá greitt endurstofnverð húshörmulegar.
Þegar úrskurður eignar- hverju er einungis horft á mál- anna og það sætti Ofanflóðanámsnefndar lá fyrir í júní ið útfrá þrengstu hagsmunum sjóður sig ekki við og telur sig
2002 gátu stjórnvöld lokið bæjarins og ofanflóðasjóðs? hafa til þess stoð í lögum. „Um
málinu ef vilji hefði verið til Það virðist ekki raunverulegur það snýst deilan. Bæjarfélagið
þess. Það lá fyrir að Ofan- vilji hjá bænum til þess að er þarna sett í mjög slæma
flóðasjóður var búinn að lýsa leysa málið með hagsmuni stöðu. Það síðasta sem við viljþví yfir að greitt yrði í sam- beggja að leiðarljósi. Okkur um gera er að fara í mál við
ræmi við úrskurð matsnefnd- munar um mismuninn sem íbúa sveitarfélagsins. Við vorum ekki tilbúin til þess að gera
arinnar og það var tilkynnt eigum húsin.
Eignarnám er auðvitað mjög upp með fyrirvara á hærra
með bréfi til bæjarins undirritað af Magnúsi Jóhannessyni, alvarlegur hlutur sem ekki er verðinu þar sem þá verður
ráðuneytisstjóra. Þeir breyta hægt að umgangast af neinni fyrirvarinn í hina áttina og við
hinsvegar afstöðu sinni og léttúð. Það er auðvitað frekar töldum það ekki ásættanlegt.
segjast hafa ætlast til þess að dapurlegt og skrítið að þar eigi Ég skil auðvitað afstöðu fólksmaður að standa verr að vígi ins. Þetta er búið að taka
málið færi fyrir dómstóla.
Með því að fara með málið en ef það til dæmis brennur óskaplega langan tíma en við
fyrir dómstóla er verið að tefja ofan af manni. Það er ekki því er ekkert hægt að gera.Við
málið og með því er tekin tölu- réttlátt. Grundvallaratriðið í hefðum auðvitað getað framverð áhætta því ennþá er búið þessu máli er auðvitað það að fylgt eignarnámslögunum og
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tekið húsin en við vildum ekki
fara þá harkalegu leið. Því
verðum við að bíða niðurstöðu
dómstóla.“
Smári Þorvaldsson deildarstjóri mannvirkjadeildar umhverfisráðuneytisins segir lögin um varnir gegn snjóflóðum
og skriðuföllum segja að til
grundvallar uppkaupum húsa
skuli liggja staðgreiðslumarkaðsverð. „Þar stendur hnífurinn í kúnni. Þetta staðgreiðslumarkaðsverð liggur fyrir. Íbúarnir kröfðust hinsvegar íhlutunar matsnefndar eignarnámsbóta. Sú nefnd horfði hinsvegar ekki í störfum sínum til
markaðsverðs heldur aðra
þætti. Því telur Ofanflóðasjóður sig knúinn til þess að fá
úrskurð dómstóla um það
hvort þarna sé á ferðinni rétt
mat eða ekki. Það er í sjálfu
sér ekkert sem bannar bæjarfélaginu að greiða hærri bætur.
Það er hinsvegar skoðun sjóðsins að greiðsluþátttaka hans
geti að hámarki orðið 90% af
staðgreiðslumarkaðsvirðinu
nema dómstólar ákveði annað.
Við munum að sjálfsögðu
hlíta niðurstöðu dómstóla.
Þetta er auðvitað leiðinlegt og
ósanngjarnt gagnvart þeim
íbúum sem verða fyrir þessu
en við verðum líka að gæta
hagsmuna annarra íbúa sveitarfélaga. Niðurstaðan varð sú
að fara með þetta fyrir dómstóla og eftir þeirri niðurstöðu

bíðum við. Við höfum gert
upp gagnvart bænum í þeim
tilfellum sem gengið hefur verið frá til bráðabirgða. Þetta er
mjög fordæmisgefandi mál
sem mun hafa áhrif mjög
víða“, sagði Smári.
Aðspurður um hvers vegna
málið hafi tekið svona langan
tíma segir Smári: „Þetta ferli
er búið að taka óskaplega langan tíma og vonandi fer það að
taka enda. Hönnun varnarvirkjanna tók mjög langan
tíma vegna ýmissa aðstæðna.
Það hefur verið vel haldið á
þessum málum í Bolungarvík
og það hefur verið gengið töluvert langt til að ná sáttum um
þessi mál í heild. Ég vona bara
að málinu fari að ljúka.“ Smári
segir ekkert liggja fyrir um
hvort Ofanflóðasjóður muni
mæla með áfrýjun til Hæstaréttar verði niðurstaða Héraðsdóms Vestfjarða sú að miða
við mat úrskurðarnefndar
eignarnámsbóta.
Eins og áður sagði neitaði
Olgeir að yfirgefa hús sitt á
laugardag þrátt fyrir að yfirvöld teldu snjóflóðahættu yfirvofandi. Kom til afskipta lögreglu vegna málsins. Fjölskylda Olgeirs yfirgaf þó húsið
strax og snjóflóðahættu var
lýst yfir. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu í Bolungarvík getur Olgeir átt á hættu
kæru vegna mótþróa síns.
– hj@bb.is
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Fjölmenni sótti
49. þorrablót
Grunnvíkinga
Félagsheimilið í Hnífsdal var þétt
setið á laugardagskvöld þegar átthagafélag Grunnvíkinga hélt þar sitt árlega
þorrablót. Blótið að þessu sinni mun
hafa verið það 49. í röðinni og voru
blótsgestir vel á annað hundraðið.
Með veislustjórn fóru þeir Hafþór
Gunnarsson í Bolungarvík og Guðmundur Páll Óskarsson í Hnífsdal sem
kynntu til sögunnar ýmis heimatilbúin
skemmtiatriði. Allir höfðu með sér sinn
mat að heiman en að loknu borðhaldi
og gamanmálum lék dúettinn Baldur
og Margrét fyrir dansi fram eftir nóttu.
Þorsteinn J. Tómasson tók meðfylgjandi myndir á fagnaði Grunnvíkinga.
Fleiri myndir verður að finna á ljósmyndavef bb.is í vikunni.
– kristinn@bb.is
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Karlmaður á fertugsaldri dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

Sex mánaða fangelsi fyrir þrjú innbrot á Ísafirði
rídalín töflum af skrifstofu
skólahjúkrunarfræðings og í
seinna innbrotinu stal hann 14
þúsund krónum úr peningakassa á skrifstofu aðstoðarskólastjóra. Þá braust ákærði
einnig inn í Heilbrigðisstofnunina á Ísafirði en þar var hann
handtekinn. Fyrir dóminn voru
lagðar bótakröfur vegna
skemmda er ákærði vann í innbrotunum að upphæð 1,8 milljónir króna.
Ákærði játaði brot sín skýlaust fyrir dómi. Ákærði á
langan sakaferil að baki, allt
frá árinu 1988. Frá árinu 1996

Héraðsdómur Vestfjarða
dæmdi í síðustu viku karlmann á fertugsaldri í sex
mánaða fangelsi fyrir þrjú
innbrot á Ísafirði í september
á síðasta ári. Með innbrotunum rauf maðurinn, sem er
síbrotamaður, skilorð reynslulausnar fyrri dómi. Maðurinn hefur undanfarið dvalið á meðferðarheimili og
ekki brotið af sér svo vitað
sé.
Í september á síðasta ári
braust ákærði í tvígang inn í
Grunnskólann á Ísafirði. Í
annað skiptið stal hann 30

hefur hann sætt fangelsi í samtals 19 mánuði, samkvæmt
fjórum dómum, einkum fyrir
þjófnaði. Með brotum sínum í
september rauf hann skilyrði
reynslulausnar 1. ágúst 2003
á 110 daga eftirstöðvum refsingar samkvæmt dómum frá
11. september 2002 og 9. maí
2003, sem samtals hljóðuðu
um 11 mánaða fangelsi. Í
dómnum er tekið tillit til þess
að ákærði hefur undanfarið
dvalið á meðferðarheimili og
ekki brotið af sér svo vitað sé.
Ákærði var dæmdur í sex
mánaða fangelsi en frá því

dregst fjögurra daga gæsluvarðhald hans í september.
Einnig var hann dæmdur til
að greiða Heilbrigðisstofnuninni 28.188 krónur í
skaðabætur. Einnig var hann
dæmdur til greiðslu alls
sakarkostnaðar þar með talið
málsvarnarlaun verjanda
síns Björns Jóhannessonar.
Hinn dæmdi kvaðst una
dómnum. Eyjólfur Eyjólfsson fulltrúi sýslumannsins á
Ísafirði sótti málið fyrir hönd
ákæruvaldsins. Erlingur Sigtryggsson héraðsdómari
kvað upp dóminn. – hj@bb.is

Kristján Kristjánsson formaður byggingarnefndar framtíðarhúsnæðis GÍ

Byggingarnefnd vegna
íþróttahúss skipuð
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt tillögu Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra, um skipan byggingarnefndar vegna íþróttahúss á Suðureyri. Lagt er til að
þrír fulltrúar verði í nefndinni, þau Bryndís Ásta
Birgisdóttir á Suðureyri, Svanlaug Guðnadóttir á
Ísafirði og Snorri Sturluson á Suðureyri. Jafnframt er
lagt til að Bryndís Ásta verði formaður nefndarinnar.
Bæjarstjórn samþykkti í júní að hefja undirbúning að
alútboði vegna íþróttahús. Starfshópur um byggingu
íþróttahúss og framtíðarnotkun félagsheimilis á Suðureyri skilaði í mars tillögum um að byggður yrði 300 m²
íþróttasalur, sambyggður sundlaug Suðureyrar, og lagt
yrði fé í endurbætur á félagsheimili.
– kristinn@bb.is

Grunnskóli Súðavíkur
fær inni í Sundhöllinni
Íþrótta- og æskulýðnefnd Ísafjarðarbæjar hefur staðfest
að Grunnskóla Súðavíkur verði úthlutað jafnmörgum
tímum og áður til skólasunds í Sundhöll Ísafjarðar á
næstu haustönn. Alls hefur skólinn sóst eftir fjórum
fjörutíu mínútna tímum í viku hverri. Skólastjóri
Grunnskóla Súðavíkur óskaði eftir staðfestingu á úthlutuninni í ljósi þess að á fundi nefndarinnar í fyrrahaust
kom fram tillaga um að vísa grunnskólanemum í Súðavík annað. Íþrótta- og æskulýðsnefnd samþykkti á sínum
tíma tillöguna en bæjarráð hafnaði málaleitan nefndarinnar þar sem málið væri of seint fram komið enda
kennsla hafin.
– kristinn@bb.is

Ekki verður ráðist í nýframSamið um rekstur göngukvæmdir fyrr en árið 2005 skála á Seljalandsdal
lagshúsið.
„Með því erum við að kaupa
okkur undirbúningstíma“, segir Kristján. Árið 2002 var tillaga arkitektanna Einars Ólafssonar og Arnar Þórs Halldórssonar um lausn húnsæðismála skólans valin í hönnunarsamkeppni. Einar hefur unnið
með nefndina og kynnti á síð-

Kristján Kristjánsson formaður byggingarnefndar
framtíðarhúsnæðis Grunnskólans á Ísafirði segir að ekki
verði ráðist í nýbyggingar við
skólann fyrr en árið 2005. Ætlunin sé að nýta sumarið til
endurbóta á gagnfræðaskóla
og væntanlega verði ráðist í
gerð nýs anddyris við kaupfé-

asta fundi hennar fyrstu drög
að nýju fyrirkomulagi húsnæðis Grunnskólans á Ísafirði.
Aðspurður um hvar málið sé
statt segir Kristján hönnunarferlið rétt að hefjast. „Þetta er
í forathugun ef þannig má
komast að orði.“
Kristján segir að í hnotskurn
sé vandinn við byggingarfram-

kvæmdir á lóð GÍ hversu framkvæmdatíminn sé stuttur. „Það
þarf að haga framkvæmdum
þannig að eðlilegt skólastarf
raskist ekki. Að auki erum við
inni í íbúðahverfi svo það er
ekki hægt að lengja sumarið
með því að vinna á nóttunni.
Það yrði aldrei leyft“, sagði
Kristján. – kristinn@bb.is

Ísafjarðarbær og Skíðafélag Ísfirðinga hafa gert með sér
samning um rekstur þjónustuhúss fyrir gönguskíðamenn
á Miðbrún á Seljalandsdal. Göngunefnd Skíðafélagsins
eru falin full umráð yfir húsinu og greiðir rafmagn til
ljósa og upphitunar en Ísafjarðarbær greiðir gjöld af
húsinu m.a. fasteignafjöld og tryggingar. Göngunefndin
mun sjá um viðhald og lagfæringar á húsinu auk þess að
byggja við húsið og setja á það tímatökuturn. Nýbyggingarnar verða eign Ísafjarðarbæjar að samningstímanum loknum. Þá sjá skíðamenn um sölu á göngukortum
og munu tekjur af þeim renna til göngunefndar. Ísafjarðarbær greiðir árlega 263 þúsund krónur í efniskostnað vegna viðhalds og reksturs hússins. Samningurinn gildir til ársins 2010.
– kristinn@bb.is

Vestfirsk söfn fengu7,6
milljónir úr Safnasjóði
Vestfirsk söfn fengu 7,6 milljónir króna úr safnasjóði á
árunum 2002 og 2003. Á sama tíma kostaði rekstur
safnaráðs sem í sitja fimm manns, 11,5 milljónir króna.
Þessar upplýsingar koma fram í svari Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra á Alþingi. Alls
hafði safnasjóður 116 milljónir til ráðstöfunar á þessum
tveimur árum. Byggðasafn Vestfjarða fékk 3,5 milljóna
króna styrk, Minjasafnið á Hnjóti fékk sömu upphæð,
Listasafn Ísafjarðar fékk 150 þúsund krónur, Náttúrugripasafnið í Bolungarvík fékkt 300 þúsund. – hj@bb.is
Sundahöfnin á Ísafirði.

Fjögur opinber störf í sjávarútvegi á Vestfjörðum

Heimastjórn 100 ára

Þrjú hundruð störf í Reykjavík Sýning í Safnahúsi Eyrartúni
5,8 störf á vegum undirstofnana ráðuneytisins á Vestfjörðum, tvö hjá Hafrannsóknastofnun, eitt hjá Fiskistofu og
2,8 hjá Rf sem verða senn eitt.
Sjávarútvegsvefur Fiskifrétta, skip.is, greindi frá því
að Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hefði sent frá sér ályktun í tilefni af uppsögnum átta

Að liðnum uppsagnarfresti
starfsmanna Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins á Ísafirði
fækkar opinberum störfum í
sjávarútvegi á Vestfjörðum úr
5,8 í 4. Samkvæmt tæplega
ársgömlu svari sjávarútvegsráðuneytisins við fyrirspurn
Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, voru

starfsmanna Rf á landsbyggðinni. Þar kemur fram að 90%
opinberra starfa í sjávarútvegi
eru í Reykjavík eða rúmlega
300 alls en 15 á Akureyri. Þar
segir að það sé fagnaðarefni
að Rf dragi sig úr samkeppnisrekstri en menn hljóti þá að
gera það á landsvísu en ekki
einungis á hluta landsins.

Sunnudaginn 15. febrúar nk. kl. 15:00 verður opnuð
sýning í Safnahúsinu Eyrartúni á Ísafirði, til minningar um
að liðin eru 100 ár frá upphafi heimastjórnar á Íslandi.
Sýningin er einn þáttur í heildardagskrá vegna
þessa merka atburðar.
Öllum íbúum Ísafjarðarbæjar og gestum er boðið
að vera við opnun sýningarinnar. Kaffiveitingar.
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar.

Gerist áskrifendur í síma 456 4560
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Lögreglunni
barst
óvæntur
vikunnar liðsauki við snjómoksturinn
Langar

Vestfirðingur
í sauðtryggan
Land
Rover

Nafn: Hrafn Snorrason.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 21.01.1960.
Atvinna: Vinn í Bókhlöðunni hjá Jónasi og Kristínu.
Fjölskylda: Eiginkona mín er Rannveig Björnsdóttir,
hjúkrunarfræðingur og eigum við soninn Hákon Erni
sem er alveg að verða 5 ára.
Helstu áhugamál: Fjölskyldan, útivera, hreyfing og
svo fullt af öðrum dellum.
Bifreið: Honda CRV.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Gamlan sauðtryggan Land Rover (er einhver sem má missa gamlan
góðann?), annars nýja Hondu, það er sennilegra
skynsamlegra.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Smiður eins og pabbi og svo skipstjóri á fraktara.
Uppáhalds matur? Silungurinn hennar Rannveigar
og heimalagaði ísinn hennar mömmu með rjómasósunni hennar.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Ekkert eftirminnilega vont, er hálfgerð alæta.
Uppáhalds drykkur? Þegar ég er þyrstur, ekki spurning að það er ískalt vatn og þar á eftir lítil Coke í gleri.
Uppáhalds tónlist? Jössuð dægurlög eru fín eins
og margt annað sem ber fyrir eyrun.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Sonurinn er
að læra (æfa) sund hjá Sundfélaginu Vestra þannig
að það er uppáhaldsfélagið í bili, fylgi honum eins og
hendir marga foreldra.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Helstið í Sjónvarpinu kl.
19:00.
Uppáhalds vefsíðan? mbl.is en skoða bokhladan.is
og kodak.com í vinnunni.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Schindlers
List.
Fallegasti staður hérlendis? Skutulsfjörður í logni
þegar slokkt er á Funa.
Fallegasti staður erlendis? Ég hef nú ekki komið
nema til tíu landa og get því ekki sagt af eða á með
það. En flest er nú fallegt þegar borgarumferð og
mannannaverk sjást ekki úti í náttúrunni.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já, ætli það ekki.
Uppáhalds heimilistækið? Þvottavélarnar eru fínar
og svo er Expresso-vélin skemmtilegt viðfangsefni.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Leika
mér úti með góðu fólki.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Fólk sem tekur sig of hátíðlega.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Eftir mikil átök,
göngu eða skokk, þá er afskaplega ljúft að leggjast út
af með tærnar upp í loft og gera akkúrat ekki neitt.
Njóta bara vímunnar.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Ó, já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Vil ekki muna það.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Gefa skipun um að leikskólar skuli skipuleggja sig þannig að þeir verði opnir í sumar og að
fólk fái að ráða sínum sumarfríum sjálft, börnum og
foreldrum til mikillar hugarhægðar. Fara svo að lesa
mér til um hvernig á að reka og ráða menn og gera
það rétt, annars held ég að það sé merki um lélega
stjórnun ef þarf að grípa til þvílíkra aðgerða.
Lífsmottó? Njóta dagsins og hafa húmor fyrir líðandi
stundu.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.

Fækkað í stjórn
Hluthafafundur í Hraðfrystihúsinu - Gunnvöru hf.
sem haldinn var í síðustu viku
samþykkti að fækka stjórnarmönnum úr fimm í þrjá og
fjölga varamönnum úr einum
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í tvo. Nýja stjórn HG skipa
Kristján G. Jóhannsson, formaður, Gunnar Jóakimsson,
varaformaður og Elías Ingimarsson, ritari.
– kristinn@bb.is

Um hádegisbil á þriðjudag
í síðustu viku urðu lögreglumenn á lögreglustöðinni á Ísafirði varir við að
ungur drengur, Andri Þór
Kristjánsson, var í óða önn
að moka innkeyrsluna að
lögreglustöðinni. Þegar
Jón Svanberg Hjartarson,
lögregluvarðstjóri, innti
Andra Þór eftir störfum
sínum sagðist hann vera að
moka svo lögreglumennirnir kæmust inn á lögreglustöðina. Þeir tóku tal saman um stund þar til sá
stutti bað lögregluvarðstjórann um að halda sínum störfum áfram svo
hann yrði sér ekki til
skammar. Andri Þór
hreinsaði snjóinn vel í
innkeyrslunni og við
anddyri lögreglustöðvarinnar. Lögreglumennirnir kunnu honum bestu
þakkir fyrir enda „engin
mynd á færðinni í kringum
stöðina“, eins og Jón Svanberg komst að orði. Hugðust lögreglumennirnir
bjóða mokstursmanninum
unga í kaffi inn á stöð í
þakklætisskyni fyrir vel
unnin störf en hann afþakkaði vegna anna.
Andri Þór er sonur Kristjáns Ólafssonar og Huldu
Valdísar Steinarsdóttur á
Ísafirði. Skúli Berg,

Jón Svanberg Hjartarson og Andri Þór Kristjánsson. Mynd: Skúli Berg.
tókst þeim með herkjum Kristjánsson til að stilla sér
rannsóknarlögreglumaður,
upp fyrir myndatöku.
að fá hinn vinnusama
tók meðfylgjandi mynd en
– kristinn@bb.is
að sögn Jóns Svanbergs mokstursmann, Andra Þór

Framlög til ferðaþjónustu á Vestfjörðum námu 87 milljónum króna 2002-2003

Náhvalstönn keypt með styrk
Einstök ráðuneyti vörðu á
árunum 2002 og 2003 rúmum
87 milljónum króna til ferðaþjónustu og tengdra mála á
Vestfjörðum. Heildarframlög
til ferðamála á landinu öllu á
þessum árum voru 1.436 milljónir króna. Þetta kom fram í
svari Geirs H. Haarde fjármálaráðherra við fyrirspurn
Brynju Magnúsdóttur alþingismanns (F) á Alþingi. Í svari
fjármálaráðherra eru framlög
einstakra ráðuneyta sundur-

liðuð og eru þar hæstu framlögin til verkefna sem eru á
fjárlögum hverju sinni eins og
Hrafnseyrar í Arnarfirði, ýmissa safna og endurbyggingar
húsa sem áður hefur verið getið í fréttum.
Einnig koma fram ýmis
minni verkefni sem ekki eru á
fjárlögum en hlotið hafa styrk
hinna ýmsu ráðuneyta. Þar má
nefna að endurbygging handverkshúss á Ingjaldssandi
hlaut 150 þúsund króna styrk

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

12.4.2017, 09:50

frá iðnaðarráðuneyti, ýmsir
kvennahópar á Vestfjörðum
hlutu eina milljón í styrk frá
sama ráðuneyti, minjasafn um
húsmæðraskólann á Ísafirði
hlaut 375 þúsund króna styrk
og gæðastýring í grænni ferðaþjónustu á Vestfjörðum hlaut
500 þúsund króna styrk frá
iðnaðarráðuneyti. Vestfjarðakynning í Perlunni hlaut 300
þúsund króna styrk og gistihús
á Hólmavík 500 þúsund frá
sama ráðuneyti.
Sýningin „Fuglalíf í Látrabjargi“ fékk 300 þúsund króna
styrk umhverfisráðuneytisins,
rækjuhátíðin á Ísafirði fékk
150 þúsund króna styrk sjávarútvegsráðuneytisins, afþreying á Ströndum, sjóstangveiði
og náttúruskoðunarferðir fengu 500 þúsund króna styrk félagsmálaráðuneytisins, Látrabjarg, áhugamannafélag fékk
tvær milljónir í styrk frá samgönguráðuneytinu, menningarviðburðir í Faktorshúsinu á
Ísafirði voru styrktir um 300
þúsund frá sama ráðuneyti.
Iðnaðarráðuneytið veitti ráðgjafarstyrk til nýsköpunar hjá
tveimur ferðaþjónustufyrirtækjum, samtals að upphæð
500 þúsund krónur og einnig

fengu Hornstrandir ehf. 400
þúsund króna styrk til kynningar á ferðum og til að bæta
aðstöðu ferðamanna.
Athyglisverðasti styrkurinn
sem veittur er til ferðamála á
Vestfjörðum verður þó að teljast styrkur umhverfisráðuneytisins til kaupa á náhvalstönn frá Grænlandi. Til þess
verkefnis var veitt 100 þúsund
krónum. Ekki kemur fram í
svarinu hver hlaut þann styrk.
Framlög til einstakra landssvæða eru eftirfarandi: Til
Reykjavíkur var varið rúmum
172 milljónum króna, til Suðurnesja runnu tæpar 41 milljónir króna, til Suðurlands var
varið 280 milljónum króna, til
Vestmannaeyja runnu 12
milljónir, til Austurlands 59
milljónir, til norðausturlands
runnu 59 milljónir króna, til
Norðvesturlands 72 milljónir
króna og í hlut Vestfjarða
komu eins og áður sagði 87
milljónir króna. Til Vesturlands var varið 50 milljónum
króna og til suðvesturkjördæmis var varið 94 milljónum
króna. Framlög sem ekki var
hægt að merkja einstökum
landshlutum voru rúmar 508
milljónir króna. – hj@bb.is
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Könnun félagsvísindadeildar Háskóla Íslands fyrir Leið ehf.

Yfirgnæfandi meirihluti
vill fara Stranddalaleið
ananeshreppur, Suðureyri,
Súðavík og Þingeyri. Alls
svöruðu 305.
Spurt var tveggja spurninga.
Hin fyrri var: „Hugsum okkur
að þú sért að keyra til og frá
Suðvesturlandi og allir vegir
séu færir hversu líklegt eða
ólíklegt er að þú myndir stytta
þér leið með því að nýta þér
nýjan veg milli Hólmavíkur
og Gilsfjarðar um Arnkötludal
og Gautsdal ef þú þyrftir að
greiða um 700 krónur fyrir
afnot vegarins“. Af þeim sem
tóku afstöðu sögðust 77%
svarenda mjög líklegt eða

Í könnun sem félagsvísindadeild Háskóla Íslands vann
fyrir Leið ehf. kemur í ljós að
stærstur hluti Vestfirðinga vill
aka Stranddalaleið þrátt fyrir
að veggjald yrði innheimt á
leiðinni. Konur eru hlynntari
þessum valkosti en karlar en
minnst er fylgi við valkostinn
á Suðureyri. Könnunin fór
fram dagana 10. og 11. janúar
og var úrtakið 400 íbúar á aldrinum 18-75 ára. Þau byggðarlög sem könnunin náði til voru:
Árneshreppur, Bolungarvík,
Broddaneshreppur, Flateyri,
Hólmavík, Ísafjörður, Kaldr-

frekar líklegt að þeir færu umrædda leið.
Síðari spurningin var: „En
þegar aðeins vegurinn um
Strandir er fær, hversu líklegt
eða ólíklegt er að þú mundir
stytta þér leið með því að nýta
þér umræddan veg ef þú þyrftir
að greiða um 700 krónur fyrir
afnot hans.“ Af þeim sem tóku
afstöðu til þessarar spurningar
sögðust 81,2% svarenda mjög
líklegt eða frekar líklegt að
þeir myndu velja þennan valkost í samgöngumálum.
Stranddalaleið á heldur
meira fylgi að fagna meðal

kvenna en karla. Þegar horft
er til aldursskiptingar svarenda
kemur í ljós að valkosturinn á
yfirgnæfandi stuðning í öllum
aldursflokkum. Þegar búseta
svarenda er skoðuð er ljóst að
leiðin á stuðning meirihluta
íbúa í öllum áðurnefndum
byggðarlögum að Suðureyri
undanskilinni. Íbúar þar skera
sig nokkuð úr hvað svör varðar. Aðeins 35% svara fyrri
spurningunni frekar jákvætt og
44% íbúa Suðureyrar svara
seinni spurningunni frekar jákvætt.
– hj@bb.is

Fögnuðu sex ára afmæli
leikskólans Sólborgar
Leikskólabörn og starfsfólkið á Sólborg á Ísafirði fögnuðu því í síðustu viku að sex ár voru liðin frá því flutt var inn á
leikskólann, en það var 1. febrúar árið 1998, og gerðu sér dagamun af því tilefni. Starfsfólkið söng afmælissönginn með
börnunum og kveikt var á sex kertum. Á Sólborg eru um eitt hundrað börn og þrjátíu starfsmenn. Elísabet Ástvaldsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, segir góða reynslu af sex ára starfi í húsinu, sem sé bæði stórt og gott. – kristinn@bb.is

Ferðaverjukönnun Ferðamálaráðs Íslands

Fáir sumarbústaðir á Vestfjörðum
sumarbústað á Vestfjörðum og
hefur þeim fækkað hlutfallslega úr 5,6% árið 2000.
Ívið fleiri sóttu sumarbústaði á Austurlandi og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.
Einungis á Suðurnesjum áttu

Einna minnst sumarbústaðabyggð er á Vestfjörðum
af fjórðungum landsins samkvæmt ferðavenjukönnun
Ferðamálaráðs sem birt var
fyrir stuttu. Af svarendum
höfðu 5% aðgang að eða áttu
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færri svarendur sumarbústaði
eða 0,4%. Suðurland ber höfuð
og herðar yfir aðra landshluta
þar sem 50% svarenda áttu
bústað, þá kemur Vesturland
með 19% og Norðurland með
14%. Alls höfðu 32,9% svar-

enda aðgang að eða áttu sumarbústað. Af þeim sem sóttu
sumarbústaði greiddu 37,2%
fyrir afþreyingu í nágrenni
hans. IMG-Gallup framkvæmdi könnunina sem byggði á
1.400 manna slembiúrtaki.

12.4.2017, 09:50

Styrkir
til atvinnumála kvenna
Vinnumálastofnun/félagsmálaráðuneytið
hefur á þessu ári heimild til að úthluta í
styrki 20 milljónum króna til atvinnumála
kvenna.
Tilgangur styrkveitinga:
· Vinnumarkaðsaðgerðir til að draga úr
atvinnuleysi meðal kvenna.
· Viðhalda byggð um landið.
· Auðvelda aðgang kvenna að fjármagni.
· Auka fjölbreytni í atvinnulífi.
Hluta fjárins verður varið í verkefni á svæðum þar sem atvinnulíf er einhæft og hlutfall
atvinnuleysis hátt. Ekki verða gerðar eins
strangar kröfur um arðsemi þeirra verkefna
en engu að síður miðað við að styrkurinn sé
ekki félagslegt úrræði, heldur um raunverulega atvinnusköpun að ræða.
Allt að 15-20 bestu verkefnin verða valin
úr eftir ákveðnum forsendum og þeim veittur
hærri styrkur.
Við mat á verkefnum er lögð áhersla á atvinnusköpun. Allar konur hvaðanæva af
landinu geta sótt um styrk. Veittir eru stofnstyrkir og þróunarstyrkir. Stofnstyrkir eru
styrkir til véla- og tækjakaupa. Þróunarstyrkir
eru hönnun, þróun og markaðssetning. Að
öðru jöfnu nemur framlag af hálfu ríkisins
ekki meir en 50% af styrkhæfum kostnaði.
Þau verkefni sem efla nýsköpun/nýbreytni
og stuðla að fjölbreyttara atvinnulífi fá forgang við úthlutun. Nýsköpun er skilgreind
út frá samkeppnisforsendum.
Ekki eru veittir styrkir til verkefna þar
sem styrkveiting gæti skekkt samkeppnisstöðu gagnvart aðila í hliðstæðum atvinnurekstri. Eingöngu eru veittir styrkir
til verkefna í eigu kvenna eða kvennahópa.
Eingöngu verður tekið við umsóknum á
rafrænu formi. Nánari upplýsingar er að
finna á heimasíðu Vinnumálstofnunar
www.vinnumalastofnun.is
Umsóknir:
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á
þar til gerðum eyðublöðum sem finna má á
heimasíðu Vinnumálastofnunar www.
vinnumalastofnun.is.
Upplýsingar veitir Margrét Kr. Gunnarsdóttir, Vinnumálastofnun, sími 515 4800.
Æskilegt er að umsóknir séu unnar í samráði
við atvinnuráðgjafa á landsbyggðinni og/
eða atvinnu- og jafnréttisráðgjafa Byggðastofnunar í Suðurkjördæmi og Norðausturkjördæmi eða aðra fagaðila. Impra, nýsköpunarmiðstöð á Iðntæknistofnun í Reykjavík
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands á Akureyri,
veita handleiðslu og upplýsingar um stofnun og rekstur fyrirtækja og upplýsingar um
gerð viðskiptaáætlana.
Umsóknarfrestur er til 12. mars 2004.
Öllum umsóknum verður svarað skriflega.
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Þjóðmálaumræðan

á Vestfjörðum snýst um allt samfélagið
Stundum er sagt að það gusti af fólki og er
óhætt að fullyrða að sú lýsing eigi við Flateyringinn Brynhildi Einarsdóttur sem komin er
aftur heim, um sinn a.m.k., og kennir nemendum Menntaskólans á Ísafirði. Frá henni stafar
smitandi lífsgleði og er stutt í dillandi hlátur
sama hvað menn eða málefni bera á góma í
samræðunum. E.t.v. má segja að Brynhildur sé
holdgervingur nútímakonunnar, ung og glæsileg, vel menntuð og framsækin. Hér er þó enginn uppi eða skræðunjóli á ferð, eins og ágætur
Djúpmaður orðaði það, heldur alvöru manneskja, svo dregið sé í dilka. Brynhildur hefur
reynt ýmislegt þó einungis sé hún liðlega þrítuga að aldri. Hún er sagnfræðingur að mennt
og lagði stund á leiklistarnám í London en síðan lá hugurinn til kennslu sem hún lauk síðast
prófi í.
Stjórnmálin eru ofarlega í
huga Brynhildar þó hún segist
ekki vilja starfa á þeim vettvangi. Hún á ekki langt að
sækja stjórnmálaáhugann verandi dóttir hjónanna á Sólbakka í Önundarfirði, Einars
Odds Kristjánssonar, alþingismanns, og Sigrúnar Gerðu
Gísladóttur.
Illugi Gunnarsson, sambýlismaður Brynhildar, er einnig
á kafi í þjóðmálunum en hann
starfar sem aðstoðarmaður
Davíðs Oddssonar forsætisráðherra. Einhverjum kann að
koma það spánskt fyrir sjónir
þar sem stjórnarráðið er í
Reykjavík, á fimmta hundrað
kílómetra frá Menntaskólanum á Ísafirði. Brynhildur og
Illugi eru hins vegar alvön fjarbúðinni eins og sambúðarformið er kallað á nútímamáli
og hafa búið við hana með
hléum undanfarin ár vegna
náms og starfa á ólíkum stöðum á hverjum tíma.
Sem stendur er hún því grasekkja vestur á fjörðum og segist finna sig vel við sjávarsíðuna enda fædd og uppalin í
sjávarplássinu Flateyri.
„Ég gekk í grunnskóla á
Flateyri þar til ég kláraði 10.
bekk eða 9. bekk eins og hann
hét þá. Síðan fór ég suður í
Menntaskólann við Sund og
útskrifaðist þaðan árið 1993.
Ég tók eitt ár í að leika mér,
ferðaðist m.a. um Bandaríkin
og bjó á Ítalíu þar sem ég vann
á hóteli. Ég skráði mig í sögu
við Háskóla Íslands og lauk
þaðan prófum 1998. Þá ákvað
ég að fara vestur til að kenna í
Grunnskólanum á Flateyri.
Á þeim tíma var maðurinn
minn í námi í London sem
reyndist dálítið erfið fjarbúð
en gekk upp. Síðan flutti ég til
London vorið 1999 og var þar
í tvö ár. Fyrra árið mitt var ég
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vinna í BA ritgerðinni minni
og tók kúrsa í tónlistarsögu
við Berbeck háskóla. En
seinna árið skráði ég mig í
International Theatreschool,
École Phillippe Gauleier. Það
hafa nú ekki margir Íslendingar sótt skólann en þó meðal
annarra, Ragga Gísla.
Þetta er alþjóðlegur skóli,
virkilega skemmtilegur. Phillipp hefur unnið talsvert með
frægum leikurum, m.a. karakterum Ali G. Skólinn er þekktur
um heim allan fyrir námskeið
sín. Ég tók meðal annars námskeiðin, trúðurinn, karakterar,
Shakespeare/Chekhov og leikinn. Phillipp er strangur kennari og ekki vægur þegar kemur
að gagnrýni. Oft var grátið en
hláturinn var ávallt handan við
hornið.

Sótti um í MÍ
á danssýningu
– Má ekki kalla það óvæntan
krók að fara út í leiklistarnám
í framhaldi af sagnfræði?
„Jú, en kannski ekki því ég
var alltaf í leiklist í menntaskólanum. Mamma var formaður leikfélagsins á Flateyri
þegar ég var að alast upp og
mér þótti alltaf gaman að vera
með henni þegar var verið að
æfa upp leikrit – ég tók þátt í
sumum sýningum og auðvitð
skólaleikritum. Síðan hef ég
unnið að nokkrum bíómyndum. Bíó og leiklist hafa alltaf
heillað mig.
Ég hafði þann draum þegar
ég var yngri að verða leikari
en ég ákvað að fara í sagnfræðina sem hefur alltaf heillað
mig líka. Þegar ég fór að kenna
sá ég að kennslan er ekki
ósvipuð starfi leikarans. Í báðum tilvikum þarf maður að
standa fyrir framan fólk og
fara með ákveðna rullu. Mér

finnst ofsalega gaman að flétta
þessu tvennu saman þ.e. annars vegar kennarastarfinu og
hins vegar leikarastarfinu.
Sem dæmi um þetta má
nefna að Hlín Agnarsdóttir
leikstjóri hefur verið að kenna
nemendum í uppeldis- og
kennslufræði í Háskóla Íslands
kennsluaðferðir sem eru
byggðar á leiklistinni, það var
frábært að vera í tímum hjá
henni.
– Nú ertu komin aftur vestur
á firði og farin að kenna við
Menntaskólann á Ísafirði.
„Ég kom hingað síðasta
haust. Vorið áður kom ég frá
London en þar bjó ég líka í
fjarbúð því maðurinn minn
lauk námi sumarið 2000 og
fór að starfa hjá forsætisráðuneytinu í október. Þá var ég
búin að skrá mig í leiklistarskóla og búin að borga skólagjöld. Ég vildi alls ekki sleppa
tækifærinu og varð því eftir í
London. Það gekk allt upp.
Síðan kom ég heim í byrjun
júlí 2001 og vann þá hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla
Íslands í eitt ár. Eftir að hafa
unnið við tölvur og skrifstofustörf í þennan tíma sá ég að
það átti engan veginn við mig
og fór í uppeldis- og kennslufræði í HÍ.
Ég útskrifaðist þaðan í október sl., og það var algjör tilviljun að ég hitti Ólínu Þorvarðardóttur, skólameistara
MÍ og réði mig til hennar. Við
vorum á danssýningu í Þjóðleikhúsinu í sumar. Ég var að
fylgjast með frænku minni og
Ólína og Sigurður Pétursson,
maðurinn hennar, voru að
fylgjast með Sögu dóttur sinni
dansa.
Ég hugsaði með mér að nú
væri annað hvort að hrökkva
eða stökkva og kalla á eftir
Ólínu. Úr varð að Ólína bauð
mér að senda inn umsókn. Í
rauninni gekk allt upp eins og
í sögu, áður en ég vissi af var
ég á leiðinni heim og komin
með kennarastöðu. Fyrir áramót kenndi ég sögu og lífsleikni en núna er ég að kenna
sögu og félagsfræði.“

Nýtur engrar vorkunnar í fjarbúðinni
– Nú ertu enn einu sinni
komin í fjarbúð, ekki satt? „Jú,
margir undra sig á því að taka
þetta skref og ég er alls ekki
að segja að það sé létt, þetta er
erfitt. Það þarf að vera mjög
sterkt samkomulag á milli
fólks ef það ætlar að vera í
fjarbúð og það krefst skipulagningar. Núna í janúar þurftum við t.d. að setjast niður og

fara yfir næstu mánuði. Hvernig dagskráin lýtur út, hvenær
við getum hist o.sv.frv. Síðan
er þetta náttúrlega kostnaðarsamt. Stundum er hægt að fá
ódýrt fargjald og maður er afskaplega ánægður þegar það
tekst.“
– Er ekki léttara að eiga við
fjarbúðina núna enda heldur
styttra á milli Flateyrar og
Reykjavíkur en Flateyrar og
London?
„Jú, jú, þetta hefur gengið
vel hjá okkur. Það eru alltaf
fagnaðarfundir þegar við hittumst. En það getur líka verið
erfitt því allt á að gerast á
einni helgi og væntingarnar
eru miklar. Ef maður tekur
þessi með stóískri ró og er
meðvitaður um ástandið þá
gengur fjarbúðin upp.“
– Má kannski segja að á
vissu æviskeiði eigi fá sambandsform betur við en einmitt
fjarbúð, a.m.k. um tíma, t.d.
þegar fólk er að sækja sér
menntun eða er að hasla sér
völl á vinnumarkaðinum?
Fjarbúð er kannski ekki óskastaðan en styðst við ýmis
praktísk rök eða hvað?
„Ég er tilbúin að taka undir
þetta að einhverju leyti. Núna
í vetur er ég að kenna í framhaldsskóla í fyrsta skipti og er
að vinna til 10 og 11 á kvöldin.
Ég hef oft hugsað með sjálfri
mér, ef ég væri með eiginmann
og börn heima, hvernig væri
þetta þá? Maðurinn minn hefur
verið að stríða mér á þessu og
segir að nú sjái ég hvernig er
að vera að vinna – en hann
hefur verið í mjög mikilli
vinnu síðustu þrjú ár. Þegar
við eigum helgi saman þá
reynir maður að vinna mjög
mikið þá viku svo helgin sé
alveg tóm, þá hefur maður
frjálsar hendur og getur bara
verið að dúlla sér.“
– En ætli það séu ekki mörg
pör sem búa við sama mynstrið
þó þau eigi heima undir sama
þaki?
„Það er kannski raunin, ég
bara veit það ekki. Ég bý með
móður minni sem er líka í fjarbúð. Við hlæjum einmitt oft
að því að núna er ein frænka
mín á Flateyri fjarbúðarkona
og önnur frænka mín að hefja
sína svo við eigum eftir að
hafa það mjög notalegt fjórar
saman.
Ég verð vör við að fullt af
fólki í dag er að fara í fjarbúð
í einhvern tíma. Fólk er jafnvel
að fara í nám og á erfitt með
að rífa fjölskylduna upp með
rótum. Það er búið að koma
börnunum fyrir á barnaheimili
og allt er fallið í fastar skorður.
Fyrir utan kostnaðinn við að
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flytja allan heimilisreksturinn
milli landshluta eða landa.
Þannig finnst mér þetta ástand
þyki orðið nokkuð eðlilegt.
Eðlilegra í dag a.m.k. en það
hefur verið. Síðan má ekki
gleyma því að hér á Vestfjörðum fæ ég ekki mikla samúð,
sjómennirnir eru nú oft á tíðum
lengi í burtu.“
– Er þá nokkuð nýtt við fjarbúðina þó við séum farin að
kalla hana þetta í seinni tíð?
„Nei ég held að það megi
segja að orðið sé nýtt en athöfnin er það ekki.“

Oft ósammála
sínu fólki
– Nú gekkstu í menntaskóla
í Reykjavík og síðan í Háskóla
Íslands svo ég geri ráð fyrir að
þú umgangist töluvert af fólki
sem eru höfuðborgarbúar að
uppruna. Hvernig var því tekið
að þú væri að flytja út á land?
Ég get ímyndað mér að margir
hafi talið þig galna.
„Já, ég fann fyrir því. Tvær
vinkonur mínar spurðu hvort
það væri ekki allt í lagi hjá
mér. Önnur þeirra, sem þekkir
ekkert til Vestfjarða, gekk svo
langt að senda mér samúðarkort. Þá sagði ég nú hingað og
ekki lengra, en svona er þetta
bara, þrátt fyrir að við búum í
upplýstu þjóðfélagi þá eru
mjög margir sem þekkja ekkert til landsbyggðarinnar.
Sumar vinkonur mínar
spurðu hvort þær sæju mig
nokkuð fyrr en í vor. Það mætti
halda að einu samgöngurnar
við fjórðunginn væru haustskip og vorskip eins og í gamla
daga en ég útskýrði fyrir þeim
að það væri flogið hingað tvisvar á dag og svo væri internetið
líka til staðar auk símans.
Meira að segja væri það þannig að Ásgeir Ásgeirsson hefði
verið fyrstur manna til að nota
síma hér á landi og það á Ísafirði.“
– Af upprunanum mætti
ráða að þú sért mikil áhugamanneskja um stjórnmál, hvað
segirðu um það?
„Jú, ég hef náttúrlega alltaf
verið í kringum stjórnmál og
er alin upp við mikla stjórnmálaumræðu. Mér hefur aldrei
langað til að taka beinan þátt í
stjórnmálum sjálf en hef gaman af að vera bakvið tjöldin og
pæla í hlutunum.
Það hefur aldrei verið þannig að fólk á mínu heimili sé
alltaf sammála, því fer víðs
fjarri. Ég hef aldrei upplifað
pólitískan amen-kór á þeim
bænum. Pólitík er náttúrlega
ofsalega fjölbreytt og þess

vegna á umræðan að vera fjölbreytt líka. Það er eitthvað að,
ef fólk er alltaf sammála. Fólk
á náttúrlega að sjá hlutina frá
mörgum sjónarhornum, skoða
og rannsaka. Ég hef verið í
Sjálfstæðisflokknum alveg frá
því ég var 16 ára. Ég hef alls
ekki alltaf verið sammála mínu
fólki en hef viljað starfa í
flokknum af því að ég finn að
lífskoðanir mínar og gildi eru
í samræmi við stefnu hans. Ég
er flokksbundin vegna þess að
ég vil styðja það fólk sem ég
er í öllum meginatriðum sammála – en síðan eru alltaf að
koma upp ný og ný málefni
sem þarf að taka afstöðu til
eins og gengur og gerist.“

Tíkin
hneykslaði marga
„Ég er orðinn mikill femínisti í seinni tíð. Margir misskilja orðið femínisti en það
er ekkert annað en að vilja að
jafnræði sé á milli kvenna og
karla. Að konur og karla fái
sömu tækifæri. Fyrir mér fer
það vel saman að vera hægrisinnuð og femínisti – ég vil að
einstaklingarnir séu metnir á
sínum eigin verðleikum en
ekki einhverju öðru“
– Fólk er orðið ófeimnara
við að lýsa sig femínista og
umræðan e.t.v. orðin víðari en
var. Mér finnst eins og landslagið, í umræðunni a.m.k., hafi
breyst töluvert á undanförnum
árum. Hvað segir þú um það?
„Ég held að þegar konur
fóru að berjast fyrir sínum réttindum hafi körlum þótt þær
vera svo frekar. Síðan spurðu
menn sem svo, hvort að rétti
staður konunnar væri ekki við
eldavélina? Þetta er nú eitt af
því sem hefur breyst, hjá mörgum a.m.k. Oft voru konur
sagðar vera með læti og uppþot og vilja breytingar breytinganna vegna. Síðan í dag
heyrir maður sagt að þessar
konur hafi allt og ef þær fái
ekki vinnuna sem þær sækja
um þá kæri þær bara.
Menn verða að staldra aðeins við þessa umræðu því tilvikin sem eru kærð eru sárafá.
Eins og staðan er í dag þá þarf
ekki annað en að benda á
launamun kynjanna til að sjá
að á þessum vettvangi er verulegt starf óunnið – þessi barátta
er alls ekki búin, því miður, en
vonandi eigum við eftir að
vinna bug á þessum rosalega
launamun.“
– Það virðist vera mjög erfitt
að takast á við launamun kynjanna, a.m.k. hefur hann sáralítið breyst síðustu 10-15 árin.
Stundum hefur verið sagt að
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fólk hér tala á mikið almennari
nótum um pólitík. Hún snýst
svo mikið um hvernig samfélaginu líður, hvað er að gerast
í samfélaginu okkar og hvað
getum gert til að efla það? Öll
þessi umræða sem hefur átt
sér stað um fiskveiðistjórnunina og þær breytingar sem hafa
orðið á samfélaginu á ofsalega
skömmum tíma kalla náttúrlega á mikla umræðu. Í raun
höfum við snúið samfélaginu
í heilan hring á stuttum tíma. Í
Reykjavík umgengst maður
mikið frekar einhvern ákveðin
hóp og þá er mikið frekar verið
að taka fyrir afmörkuð málefni
frekar en gang samfélagsins
almennt.“
– Nú má segja að þú hafir
tveggja heima sýn í þjóðfélagsumræðunni, tilheyrir ungri
vel menntaðri kynslóð en ert
jafnframt vel verseruð í undirstöðuatvinnuvegunum. Tekurðu stundum rimmur um sjávarútvegsmálin meðal þinna félaga á tíkinni.is?
„Meðal vina minna í Reykjavík tek ég upp hanskann fyrir
landsbyggðina þegar það á við.
Sjávarútvegsumræðan tilheyrir því náttúrlega og þá heyrir
maður andvörpin í kringum
sig, oh byrjar hún á þessari
sjávarútvegsumræðu! Þá kemur líka í ljós að mjög fáir á
mínum aldri hafa áhuga á að
ræða um kvótamál. Fólk nennir ekkert að hlusta á að útvegurinn skipti öllu máli fyrir
heildarhagsmuni þjóðarinnar,
því miður.
Reyndar hef ég líka reynt
að halda þessari umræðu pínulítið frá mér því einu sinni
fékk ég það alltaf beint í höfuð
að ég væri að apa málin upp
eftir pabba! Hins vegar hef ég
brennandi áhuga á sjávarútvegi, t.d. voru allir valkúrsarnir
sem ég tók í HÍ um sjávarútvegsmál, BA ritgerðin fjallar
um hraðfrystingu. Ég á mér
lítinn draum um að kenna
valfag um sjávarútveg. Það var
einmitt lokaverkefnið mitt í
kennslu- og uppeldisfræði að
búa til kúrs um sjávarútvegssögu. Vonandi fæ ég að kenna
það einhvern daginn. Sögu
sjávarútvegsins er skipt niður
í veiðar, vinnslu og markaði.
Síðan er náttúrlega tekin fyrir
landhelgisbaráttan, hvað er að
gerast í dag, fiskveiðistjórnunarkerfið og fleira.“
– Ætlarðu að koma áfanganum inn í alla menntaskóla á
landinu?
„Við skulum bara sjá til.“

úr leysist t.d. með aukinni
menntun kvenna. Nú sækja
konur fram á öllum sviðum en
ekkert breytist. Hvernig blasir
þetta við þér?
„Þetta er alls ekki auðvelt
viðfangs og hægt að fara mjög
mörgum orðum um málið.
Mismun hinna hefðbundnu
karla- og kvennastarfa þekkja
allir jafnvel og muninn á bláu
og bleiku
– Á vandinn kannski svo
flóknar orsakir að stjórnmálin
hreinlega megna ekki að takast
á við hann?
„Ég vil nú ekki meina að
það sé erfitt eða ómögulegt að
takast á við þetta en einhvern
veginn er það þannig að þegar
málin eru rædd þá fara svo
margir í vörn og spyrja hvaða
læti þetta séu. Barátta kvenna
fyrir betri kjörum hefur staðið
frá því konur hófu atvinnuþátttöku. Margt hefur unnist á
þessum tíma en langt er í land.
Jafnrétti kynjanna verður fyrst
raunverulegt þegar vinna,
reynsla og viðhorf kvenna og
karla njóta sömu virðingar og
viðurkenningar á öllum sviðum þjóðlífsins. Þegar konur
og karlar njóta jafnra réttinda
og axla sömu skyldur sem
þjóðfélagsþegnar og fjölskyldumeðlimir.
Sem dæmi má nefna að það
eru til mikið fleiri blótsyrði
yfir konur en karla. Ég og vinkonur mínar sem hafa mikinn
áhuga á pólitík og femínisma,
stofnuðum vefrit og veltum
því mikið fyrir okkur hvað það
ætti að heita. Síðan vorum við
að pæla í orðinu pólitík og þá
kom ein með hugmyndina af
því að nefna vefritið tíkina.
Við veltum því mikið fyrir
okkur og höfðum áhyggjur af
að það væri svo neikvætt og
það yrði hlegið að okkur. Síðan spurði ein hvort það væri
ekki bara jákvætt ef við tækjum þetta neikvæða orð og
gerðum að einhverju jákvæðu.
Síðan vorum við fullviss um
að það yrði gert stólpagrín að
okkur en þessi rök um að það
væri verið að jarða eitt af
mörgum ljótum blótsyrðum
um konur þau bara gengu upp
– fólk sættist á það. Auðvitað
fengum við fullt af gagnrýni,
fullt af fólki sendi okkur póst,
bæði konur og karlar sem áttu
ekki til orð fyrir hneykslan.“

Sjávarútvegssaga
draumurinn
– Mörg pólitísk vefrit hafa
skotið upp kollinum að undanförnu og það er eins og sé
mikil gerjun í stjórnmálunum
úti á netinu.
„Mér finnst þessi þróun
alveg frábær. Ég kíki alltaf á
Kreml, Deigluna, Tíkina, Vefþjóðviljann og Múrinn bara
til að fylgjast með umræðunni
og hef mjög gaman af að lesa
marga pistlana á þessum vefritum.“
– Finnurðu fyrir mun á
stjórnmálaumræðunni hér fyrir vestan og t.d. meðal fólks á
höfuðborgarsvæðinu?
„Ég finn kannski ekki mikið
fyrir pólitíkinni hérna og á því
pínulítið erfitt með að dæma
um það. Reyndar finnst mér
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Lýst vel á
næstu kynslóð
– En ef við horfum til framtíðarinnar ertu ekki í kjör aðstöðu til að ala næstu kynslóð
upp í femínísku tilliti?
„Ég tók þá ákvörðun
að blanda ekki pólitík
inn í kennslu og
halda henni frá
kennslustofunni.
Það er mikið
skemmtilegra
sem kennari að
kasta fram
spurningum
og fá álit
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nemenda. Mér finnst mikið
meira fútt í því en að standa
og predika að þetta sé rétt og
hitt sé rangt. Hvernig veit maður hvað er rétt og hvað er sannleikur? Mikilvægast er að
krakkarnir geri sér grein fyrir
að sannleikurinn getur breyst
á morgun. Mér finnst líka
skipta miklu máli, og segi
við nemendur mína að
það sé svo mikilvægt
að geta skipt um skoðun. Það er ekkert að
því. Við erum með
nýjar upplýsingar
á hverjum degi.
Ég get lesið
bók um eitthvað málefni
en á sama tíma
eru fræðimenn
að rannsaka
efnið og geta
verið komnar fram með
nýjar athuganir á morgun.“
– Má þá
segja að
þú leggir
meira
upp úr að
ögra en innræta?
„Það er
alltaf gaman að ögra.
Maður
gerir það
ekki alltaf en það
er viss kennsluaðferð að
leika sér með
ágreiningsmál.
Mér fannst
mjög skemmtilegt, af því ég hef
passað mig svo mikið á að halda minni
pólitík utan við kennslustofuna þegar einn
nemandi fullvissaði
mig um að ég væri
vinstrisinnuð. Allir
kennarar hafa skoðanir,
það er enginn hlutlaus
en kennarinn á fyrst
og fremst að kenna
kennsluefnið.“
– Er þá markmiðið
að nemendur séu nógu
upplýstir og gagnrýnir
til að geta tekið þjóðmálaumræðuna föstum
tökum?
„Já, það skiptir öllu máli að
fólk sé gagnrýnið, það skiptir
máli fyrir framtíð þessa lands
að fólk sé ekki að gleypa við
öllu sem það heyrir eða
sér. Umræða er náttúrlega alltaf af hinu
góða og hefur
verið mjög
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Húseigandi sem reisti byggingar á tilskilinna leyfa

Þarf ekki að fjarlægja byggingar

gaman að í kennslunni að fá
fram ólík sjónarmið nemendanna. Það er mjög skemmtileg
stemmning í MÍ og ég hef
virkilega gaman af að kenna
þar. Þetta er góður skóli og ég
vona að hann eigi eftir að halda
áfram að eflast enda skiptir
það gríðarlega miklu máli fyrir
samfélagið að hafa öflugan
framhaldsskóla.

Ég hef líka haft mjög gaman
af að fylgjast með nemendunum sem eru mjög virkir. Núna
er t.d. stór hópur að æfa söngleikinn Gretti sem verður settur upp á Sólrisuhátíðinni og
síðan eru t.d. mjög margir í
tónlist eins og sást í sjónvarpinu á gamlárskvöld.“
– Þú ert þá ófeiminn við að
setja þinn gæðastimpil á næstu

kynslóð Vestfirðinga?
„Já hiklaust. Vestfirðingar
eru náttúrlega öndvegisfólk,
þó ég segi sjálf frá. Enda vill
maður helst hvergi annars
staðar vera. Þess vegna valdi
ég kennslu sem lífsstarf því þá
get ég alltaf verið hérna fyrir
vestan a.m.k. þrjá mánuði á
ári.“
– kristinn@bb.is

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála hefur fellt úr gildi ákvörðun umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar um að gera eiganda
íbúðarhússins að Öldugötu
1b á Flateyri að fjarlæga
mannvirki sem þar hafa verið
reist án tilskilinna byggingarleyfa. Úrskurðarnefndin
segir að ákvörðun umhverfisnefndar sé töluvert íþyngjandi fyrir húseigandann og
að umhverfisnefnd geti ekki
falið honum að fjarlæga
byggingarnar á grundvelli
heimilda í skipulags- og
byggingarlögum nema gætt
verði ákvæða um andmælarétt og rannsóknarskyldu
stjórnvalda í stjórnsýslulögum.
Í úrskurðinum segir að á
grundvelli málsgagna verði
hvorki séð að kæranda hafi
gefist kostur á að tjá sig um
ætlan umhverfisnefndar í
framhaldi úrskurðarins né að
nefndin hafi rannsakað
ástand mannvirkjanna sem
krafist er að fjarlægð verði,
með tilliti til þess hvort unnt
væri að grípa til vægari úrræða.
Núverandi eigandi Öldugötu 1b keypti húsið árið
1997 og mun það hafa verið
í mikilli niðurníðslu samkvæmt úrskurðinum. Stuttu

Flateyri.
síðar samþykkti bæjarstjórn
Ísafjarbæjar deiliskipulag fyrir
svæðið þar sem var gert ráð
fyrir að húsið myndi víkja.
Framkvæmdir við húsið
hófust sumarið 1999 og gerði
byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar athugasemdir við að
ekki hafi verið sótt um byggingarleyfi vegna þeirra og óskaði eftir að þær yrðu stöðvaðar.
Á haustmánuðum árið 2000
var hafist handa við að reisa
bílskúr við húsið. Aftur gerði
byggingarfulltrúi athugasemdir og var sótt um byggingarleyfi fyrir bílskúrnum í kjölfarið.
Umhverfisnefnd samþykkti
umsóknina þó svo það samrýmdist ekki gildandi skipulagi eins og tiltekið var í bókuninni. Afgreiðsla umhverfisnefndar var hins vegar felld af
bæjarstjórn. Húseigandinn
kærði afgreiðslu bæjarstjórnar

til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála sem
úrskurðaði að ákvörðun
bæjarstjórnar yrði ekki
hnekkt þar sem tilgreint væri
í lögum að framkvæmdir,
sem byggingarleyfi heimilar, skuli vera í samræmi við
gildandi deiliskipulag og aðalskipulag.
Á grundvelli þess úrskurðar ákvað umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar að gera húseigandanum að fjarlægja öll
mannvirki af lóðinni sem
hafa verið reist án tilskilinna
leyfa. Aftur skaut húseigandinn málinu sem niðurstöðu til úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála og hlaust af því fyrrgreind niðurstaða. Þess má
geta að umræddur húseigandi keypti Öldugötu 1b á
sínum tíma af Ísafjarðarbæ.
– kristinn@bb.is

Austfirðingar og Vestfirðingar mestu fjarnemarnir

Rúmlega 350 Vestfirðingar í fjarnámi
Flestir nemendanna sem
stunda fjarnám á landsbyggðinni koma frá Austfjörðum og
Vestfjörðum. Flestir stunda þó
fjarnám í höfuðborginni sjálfri. Þetta kemur fram í svari
menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, við fyrirspurn Sigurrósar
Þorgrímsdóttur alþingismanns
(D).
Á haustönn árið 2003 stund-

uðu 2.258 manns fjarnám við
íslenska háskóla. Flestir fjarnemar koma úr Reykjavík eða
926 talsins, á Suðurnesjum
stunda 122 fjarnám, á Vesturlandi 92, á Vestfjörðum 247, á
Norðurlandi vestra 151, á
Norðurlandi eystra 99, á Austurlandi 368, á Suðurlandi 219
og erlendis frá stunduðu 34
fjarnám við íslenska háskóla.
Ef horft er til íbúatölu eru

Austfirðingar duglegastir við
fjarnámið. Lætur nærri að
3,3% íbúa Austfjarða stundi
fjarnám. Sambærilegt tala á
Vestfjörðum er 3.15% og
skera landshlutarnir sig nokkuð úr.
Þá kom einnig fram í svarinu
að 2.031 stundar fjarnám við
framhaldsskóla á landinu. Þar
af eru 104 nemendur á Vestfjörðum.
– hj@bb.is

Götur í nýju íbúðahverfi á Tunguskeiði

Nefndar eftir trjátegundum
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til við bæjarstjórn að göturnar í nýju íbúðahverfi í landi Tungu í Skutulsfirði verði nefndar eftir trjátegundum, utan stofnbrautin sem
verði kölluð Tungubraut. Lagt
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er til að göturnar beri nöfnin
Asparlundur, Birkilundur,
Eikarlundur, Furulundur og
Grenilundur.
Að sögn Sigurðar Mar Óskarssonar, bæjartæknifræðings,
er umhverfisnefnd höfundur

tillagnanna. Óskað var eftir
hugmyndum frá almenningi.
Sigurður segir að allnokkrar
tillögur hafi borist og e.t.v.
séu hugmyndir nefndarinnar
nokkurs konar samsuða úr
þeim.
– kristinn@bb.is
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Drög að þriggja ára áætlun Ísafjarðarbæjar

Einar Björn Bjarnason skrifar

Ráðgert að framkvæma fyrir
tæplega 860 milljónir króna
496,6 milljónir en áætlað er
að framlög frá ríkinu samsvari
360 milljónum á tímabilinu.
Mestu verður varið til framkvæmda við Grunnskólann á
Ísafirði eða 300 miljónum og

Samkvæmt drögum að 3ja
ára áætlun Ísafjarðarbæjar er
ráðgerð að framkvæma fyrir
856,5 milljónir króna á tímabilinu 2005-2007. Þar af ráðgerir bærinn að legga fram

jafnmiklu á að verja til snjóflóðavarna en Ofanflóðasjóður
endurgreiðir 90% kostnaðarins. Þá er áætlað að verja 150
milljónum króna til hafnarmannvirkja og er ráðgert end-

urgreiðslur ríkisins vegna
framkvæmdanna nemi samtals
90 milljónum króna.
Framkvæmdir í öðrum
málaflokkum eru mun umfangsminni. – kristinn@bb.is

Ríkisstyrkir til verkefna sem tengjast eldi sjávardýra

Aðeins 9,5 milljónir til
verkefna á Vestfjörðum
Frá árinu 1991 hefur 260
milljónum króna verið varið í
ríkisstyrki til verkefna sem
tengjast eldi sjávardýra og hefur Fiskeldi Eyjafjarðar fengið
rúman helming þeirrar upphæðar eða 133,9 milljónir
króna. Á þessum árum hafa
styrkir að upphæð 9,5 milljónir
króna runnið til verkefna sem
beint tengjast fyrirtækjum á
Vestfjörðum. Þetta kemur
fram í svari Árna M Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, við
fyrirspurn Kristjáns L Möller,
alþingismanns (S), á Alþingi.
Vegna fiskeldis á Vestfjörðum hefur Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. fengið 3 milljónir
króna og Þórsberg hf. 2,5
milljónir króna. Tilraunastöð
Háskóla Íslands í meinafræði
fékk 2 milljónir til sjúkdómarannsókna í þorskeldi á Vestfjörðum og Stofnfiskur hf.
fékk 1,5 milljón króna vegna
áframeldis á villtum þorsk- og
eldisseiðum á Nauteyri. Þá
fékk Netagerð Vestfjarða 500
þúsund króna styrk til tilraunaveiða á þorskseiðum í flot-

Fiskeldiskvíar í Álftafirði.
vörpu.
Í svari ráðherra kemur fram
að á árinu 1991 fékkst fyrst
fjárveiting á fjárlögum til
styrkveitinga til verkefna er
tengjast eldi sjávardýra. Hafa
þeir síðan verið veittir árlega.

Hafa styrkirnir verið á bilinu
15-25 milljónir á ári. Alls hafa
á þriðja tug aðila fengið styrki
á þessum árum.
Auk áðurnefndra hefur Hafrannsóknarstofnun fengið 23,4
milljónir til ýmissa verkefna á

sama tímabili, Stofnfiskur
20,3 milljónir króna, Háskóli
Íslands 13,8 milljónir og Sæbýli 13 milljónir króna. Aðrir
aðilar hafa hlotið mun minni
styrki.
– hj@bb.is

Ferðavenjuskoðun Ferðamálaráðs Íslands um Vestfirði

Náttúruskoðun vinsælust
söfn. Þá sótti tæpur þriðjungur
bátsferðir og litlu færri sótti
skemmtistaði eða krár. Tæpur
fjórðungur fór á veiðar og álíka
margir í jeppaferðir. Á listasýningu fóru 9,8% þeirra sem
gistu í fjórðungnum, 6,8% fóru
í golf og 3,4% fóru á tónleika
eða í leikhús og jafnmargir í
jökla eða snjósleðaferðir.
Ef horft er til samanburðar
við önnur svæði sker Reykjavík sig nokkuð úr, en þar er
álíka vinsælt að sækja veitingahús eða menningarafþreyingu eins og náttúruskoðun,
sund eða gönguferðir. Einnig
virðist veitinga- og menningarstarfsemi heldur meira sótt
á Norðurlandi en annars staðar
á landsbyggðinni.

Af innlendum ferðamönnum sem gistu á Vestfjörðum
árið 2003 fóru 72,9% í náttúruskoðun samkvæmt niðurstöðum ferðavenjukönnunar
Ferðamálaráðs Íslands sem
birt var í síðustu viku. Sókn
ferðamanna í afþreyingu virðist nokkuð áþekk á milli landshluta. Þó má ætla af niðurstöðunum að Vestfirðir njóti
töluverðrar sérstöðu m.t.t.
náttúru fjórðungsins en hvergi
sækja ferðamenn hlutfallslega
meira í náttúruskoðun utan hálendisins.
Næst vinsælustu afþreyingarmöguleikarnir voru gönguferðir eða fjallgöngur sem
68,6% fóru í, 63,6% fóru í
sund og 49,2% fóru á minja-
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Þá virðist áberandi minnst
ásókn í afþreyingu vera meðal
ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur og
á Suðurnesjum. Að auki er

framboð afþreyingar heldur
takmarkaðra á hálendinu en
annars staðar eins og gefur að
skilja.
– kristinn@bb.is

Húsnæði óskast
Óskum eftir 3-4ra herbergja íbúð á eyrinni
á Ísafirði. Þarf að vera laus um mánaðarmótin mars/apríl.
Upplýsingar gefur Torfi í síma 456 5500.

Bréf til Ísfirðinga
Góðir Ísfirðingar. Ég heiti
Einar Björn Bjarnason. Undanfarið hefur ráðning mín í
stöðu bæjargjaldkera Ísafjarðarbæjar verið gagnrýnd,
ekki síst á síðu bb.is.
Óvægnust þótti mér grein
sem birt var hér þann 29.
janúar síðastliðinn. Af framsetningu í blaðinu gat lesendum virst að þar sem hún
væri byggð á viðtali væru
allar upplýsingar sem þar
komu fram réttar og jafnframt öllu sem máli skiptir
til haga haldið.
Staðreyndin er hins vegar
sú að greinin er í besta falli
hálfsannleikur sem eins og
allir vita er oft engu betri en
lygi. Í ljósi umræðunnar er
vert að taka fram að almennt
gildir að allir Íslendingar
hafa jafnan rétt til að sækja
um opinberar stöður hvar
sem er á landinu og hafa þá
jafnframt rétt á að njóta jafnræðis og málefnalegs mats
þegar sótt er um þau störf.
Milli jóla og nýárs sendi
ég inn umsókn um áðurtéð
starf samkvæmt auglýsingu
sem birt var í landsfjölmiðlum. Það var mér síðan mikil
ánægja þegar sá dagur rann
að mér var tjáð í símtali við
Þóri Sveinsson, fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar, að
ákveðið hefði verið klukkutímanum áður á fundi milli
hans og bæjarstjóra að ráða
mig til starfans. Að hans
sögn var niðurstaða fundarins að ég væri hæfastur umsækjenda vegna menntunar
minnar og þeirrar fjölhæfni
til starfa fyrir Ísafjarðarbæ
sem hún myndi veita. Á
þeim tíma hafði ég enga hugmynd um aðra umsækjendur
og enga sérstaka þekkingu á
bæjarpólitík á Ísafirði.
Ég hef nýlega lokið, með
ágætum árangri, námskeiði
við sambærilegt uppgjörskerfi og því sem bærinn notar. Í öðru lagi hef ég lært að
gera vefsíður bæði beint með
,,html” og einnig með
,,Frontpage”. Í þriðja lagi
stundaði ég í eitt misseri
kerfisfræði við Háskólann í
Reykjavík.
Hvað annað nám varðar
hef ég lokið; BA prófi frá
Háskóla Íslands í stjórnmálafræði, MA prófi frá
Háskólanum í Lundi í Evrópufræðum, og síðast en
ekki síst öllum prófum í
Masternámi í innlendri
stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Einungis lokaritgerð
í stjórnsýslunáminu er enn
ókláruð. Í því námi vann ég
í samtarfi við samstarfskonu

Einar Björn Bjarnason.
mína þjónustumatsskýrslu
fyrir Grundafjörð þar sem
metið var tilraunaverkefni
Grundfirðinga í fjarkennslu.
Stjórnsýslunámið hefur veitt
mér haldgóða þekkingu á
hugmyndum fræðimanna;
um nýsköpun í opinberri
stjórnsýslu, um stjórnun
þekkingar og mannauðs,
sem og um umhverfishagfræði. Hvað launuð störf
varðar hef ég hef unnið
margvísleg störf þar á meðal
almenna verkamannavinnu.
Tel ég mig ekki hafa beðið
skaða af því nema síður sé.
Ég tel mig hafa verið að
gera bænum mjög gott tilboð
því augljóslega gerir menntun mín mögulegt að nýta
starfskrafta mína á fleiri
sviðum en ella. Þessi fjölhæfni þótti að sögn kostur
ekki síst vegna þess að gjaldkerastarfið taldist að óbreyttu tæplega vera alveg
fullt starf.
Ég vil taka fram að eftir
því sem ég best veit hefur
Þórir Sveinsson unnið að
þessu máli af 100% heilindum, og einungis gert það sem
hann taldi koma bænum
best. Að sjálfsögðu má deila
um hvort hann hafi haft rétt
fyrir sér. En þar var enginn
glæpur framinn, og bið ég
því alla vinsamlegast að láta
af gagnrýni á vinnubrögð
hans.
Ég leit á starfið á Ísafirði
sem nýjan áfanga í lífi mínu.
Viðbrögð stjórnmálamanna
og blaðamanna á Ísafirði við
ráðningu minni komu mér
algjörlega í opna skjöldu og
eru mér ennþá illskiljanleg.
Þrátt fyrir þetta get ég enn
hugsað mér að vinna fyrir
Ísafjörð, en þó ekki í almennri ósátt við íbúana. Ég vonast
til að nú þegar málið hefur
verið útskýrt með öðrum
hætti þá muni margir íhuga
málið aftur og ef til vill komast að annarri niðurstöðu en
áður.
Með vinsamlegri kveðju,
Einar Björn Bjarnason.

Áskrift er ódýrari kostur!

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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Smáauglýsingar

Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður og formaður Ferðamálaráðs skrifar

Til sölu eru lítið notuð Salomon
skíði, 140 cm, Nordica skór nr.
38-40, Rossignol bretti nr. 134
og skór nr. 7. Topp græjur. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 456 3388.
Til sölu eru Power King P235/
70R16 vetrardekk. Þriggja mánaða gömul. Góður afsláttur. Upplýsingar í síma 847 9989.
Til leigu eða sölu er 2ja-3ja herb.
íbúð að Mjallargötu 1. Íbúðin er
laus 1. mars nk. Uppl. í símum
862 6047 eða 864 2216.
Til sölu er 2ja herb. íbúð á neðri
hæð í tvíbýli að Engjavegi 33 á
Ísafirði. Uppl. í síma 861 7860.
Húsnæði óskast! Óska eftir að
taka á leigu 2ja herb. íbúð eða
herbergi með aðgangi að eldhúsi
og snyrtingu. Uppl. gefur Ólöf
Eir í síma 867 9262.
Nú er ástandið orðið svo slæmt
hér í Bolungarvík að ég, Röggi
Ínu, fæ hvergi vinnu. Ef maður
er ekki með vinnu, þá er ekkert
annað að gera en að selja helv.
kofann og finna vinnu annarsstaðar í veröldinni. Þannig að
húsið mitt er til sölu og íbúðin
hennar Hörpu, svo að ég get tekið alla krakkana mína með norður til hennar Ragnheiðar minnar.
Nánari upplýsingar gefa Röggi
og Dóra í síma 456 7356.
Hin vinsæli „hangikjötsfundur“
kvenfélags Ísafjarðarkirkju verður
í Safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju
fimmtudaginn 12. febrúar kl.
19:00. Dagskrá fundarins verður
á léttu nótunum. Mætum sem
flestar. Stjórnin.
Til sölu er þvottavél með innbyggðum þurrkara. Selst fyrir lítið. Uppl. í síma 456 4645.
Til sölu eru brettaskór. Uppl. í
síma 848 0959 eftir kl. 17.
Til sölu er ungbarnastóll. Uppl.
í síma 456 3172.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urðarvegi 78. Uppl. í símum 456
4323 og 456 3928.
Til sölu er 2ja herb. íbúð á neðri
hæð að Hlíðarvegi 16 á Ísafirði.
Uppl. í símum 456 4323 eða
456 3928.
Til sölu er Blazer með nýlegri
Camaro 3,4 vél. Ný 35" dekk.
Góður og óryðgaður bíll. Verð
kr. 260 þús. Upplýsingar í síma
895 2703.
Til sölu er lítið hljómborð. Uppl.
í síma 456 3614.
Óska eftir að kaupa snjóbrettaskó nr. 43-44. Uppl. í símum
848 2096 og 892 1694.
Ungbarnasund! Námskeið í ungbarnasundi hefst 12. febrúar nk.
Boðið verður upp á byrjendasund.
Uppl. í símum 486 1025 og
861 1072. Guðný Stefanía Stefánsdóttir, íþróttafræðingur.
BB – smáauglýsingar

Helmingur Íslendinga vill
helst heimsækja Vestfirði
Eiga Vestfirðir möguleika í
ferðaþjónustunni? Vill fólk
ferðast vestur? Getur ferðaþjónusta orðið stór og alvöru
atvinnugrein á Vestfjörðum?
Þessara og fleiri álíka spurninga höfum við oft spurt okkur
í gegn um tíðina. Oft höfum
við gert tilraunir til að svara
þeim. Og svörin hafa eðlilega
orðið á ýmsa lund. Nú höfum
við órækari vitnisburð. Fyrir
liggur könnun á ferðavenjum
Íslendinga, sem er stórfróðleg
á alla lund. Meðal annars
varpar hún ljósi á stöðu mála í
einstökum landshlutum, þar á
meðal Vestfjörðum. (Ferðavenjur innanlands árið 2003 –
www.ferdamalarad.is ).
Í könnuninni er meðal annars spurt. Hvaða þrjá staði
langar þig helst að heimsækja
á Íslandi? Svarið við þessari
spurningu er mjög afdráttarlaust. Langflestir svara Vestfirði. Fjórði hver maður
(24,3%) sem spurður er svarar,
Vestfirði. Næst koma Austfirðir 13,3 % og Akureyri með
13,1 %. Og hálendið vilja
11,5% heimsækja.

Möguleikarnir
eru mjög miklir
En þetta segir alveg alla söguna. Ef við skoðum nánar svörin, þá kemur í ljós að við þessa
tölu á Vestfjörðum má enn
bæta frekari upplýsingum úr
könnuninni. 9,3% landsmanna
vilja ferðast um Hornstrandir,
6,6% vilja ferðast til Ísafjarðar,
4,7% á Strandir, 2,0% á Látrabjarg og 1,1% í Jökulfirði.
Þegar þessar tölur eru lagðar
saman og bætt við þeim sem

svara að helst langi þá að ferðast til Vestfjarða þá má með
hæfilegri einföldun segja að
48 prósent Íslendinga sem
spurðir eru í þessari könnun
vilja helst heimsækja Vestfirði
og staði á Vestfjörðum. Við
getum því dregið þá ályktun
að um helmingur þjóðarinnar
vill helst af öllu heimsækja
Vestfirði.
Hvað segir þetta okkur? Jú
þetta segir okkur það meðal
annars að möguleikarnir á því
að byggja upp Vestfirði sem
ferðamannastað eru afskaplega miklir. Við sjáum hingað
vaxandi ferðamannastraum.
Smám saman er landinn að
gera sér grein fyrir því að
ferðalag vestur er ekki óyfirstíganlegt. Þvert á móti. Menn
átta sig á því að ferðatíminn er
styttri en flestir ætla, vegirnir
eru betri og fara ört batnandi.
Vel heppnaðar samkomur á
borð við unglingalandsmótið
á Ísafirði færa þúsundum Íslendinga heim sannninn um
ágæti þess að ferðast vestur í
sumarleyfinu sínu. Og á sama
tíma hefur orðið all nokkur
uppbygging afþreyingar, þó
við vitum að þar eigum við
talsvert verk fyrir höndum.

Verðmætur
íslenskur markaður
Það er eftir miklu að slægjast í hinum íslenska ferðamarkaði. Unm 80% Íslendinga
ferðast innanlands. Fólk gistir
á hótelum, á tjaldstæðum, hjá
vinum og kunningjum. En allir
þessir ferðamenn eiga það
sameiginlegt að það sækist

Einar K. Guðfinnsson.
eftir afþreyingu og að kaupa
þjónustu í einhverjum mæli.
Fyrir það þarf að borga og
fólk gerir sér betur grein fyrir
því í nútímaferðamennsku.
Fólk hefur kynnst því af ferðalögum erlendis að það er ekki
hægt að gera kröfu um ókeypis
aðgang. Ekki frekar hér en erlendis. Þannig styrkir ferðamannatraumur ekki bara hefðbundin ferðaþjónustufyrirtæki
á borð við hótel og veitingastaði. Heldur beinlínis alla
grunngerð samfélagsins, verslanir, bensínsölur, sundstaði
sveitarfélaganna, bankaútibúin og pósthúsin og ýmislegt
fleira má nefna.

Afþreying
ferðamanna
Það styrkir líka ferðaþjónustumöguleika okkar að tveir
af hverjum þremur sem fara
um Ísland sækjast eftir gönguferðum. Sund er líka vinsæl

afþreying. Af hvoru tveggja
er gnótt á Vestfjörðum.
Gönguleiðir eru óteljandi og
margt hefur verið gert til að
skrá þær og merkja. Þar liggja
þó enn fleiri möguleikar, sem
gaman væri að fást við. Sundlaugar eru margar, áhugaverðar og góðar á Vestfjörðum
eins og kunnugt er.
Hið opinbera hefur líka gert
margt og mikið til þess að
stuðla að uppbyggingu ferðaþjónustunnar í landinu. Nefna
má þá áherslu sem lögð hefur
verið á uppbyggingu við tjaldstæði, göngustíga, umhverfismerkingar, áningarstaði og
annað það sem við höfum
kallað umhverfisþætti ferðaþjónustunnar. Á umliðnum árum höfum við hjá Ferðamálaráði varið miklu fjármagni til
þess arna, í góðu samstarfi við
ferðaþjónustuaðila, sveitarfélög og aðra þá sem eiga hagsmuna að gæta. Sömuleiðist
hefur á undangengnum árum
verið varið vaxandi fjármunum til markaðsmála ferðaþjónustunnar, í samstarfi við atvinnugreinina sjálfa. Þannig
hefur verið reynt að opna leið
meðal annars fyrir minni aðila
til markaðssetningar innan
lands og utan. Einkanlega hefur verið hvatt til þess að menn
sameinuðust um slík verkefni,
enda er markaðssetning dýr
og vandmeðfarin sérfræðivinna, eigi hún að skila árangri.

uppörvandi fyrir okkur öll sem
höfum trúað því að Vestfirðir
ættu góða möguleika á ferðamálasviðinu. Tækifæri til þess
að njóta opinbers stuðnings til
uppbyggingar ferðaþjónustunnar eru fleiri en áður. Á það
við um uppbyggingu innviða
og afþreyingar, eins og áður
er nefnt. En ekki er síður
ástæða til að nefna að nú er
varið meira fé til markaðssetningar á sviði ferðamála en
nokkur sinni fyrr.
Í því umróti atvinnulífsbreytinga sem alls staðar á sér
stað í landinu hljótum við
Vestfirðingar að horfa til
ferðaþjónustunnar, þeirrar atvinnugreinar sem vaxið hefur
hraðast í heiminum. Við höfum illu heilli setið eftir, í samanburði við mörg önnur svæði.
Það eru allar aðstæður til staðar, svo það geti breyst. Við
höfum til að dreifa dugmiklu
fólki í þessari grein. Æ fleiri
sækja sér menntun á þessu
sviði. Íslendingar vilja ekkert
frekar en ferðast til Vestfjarða.
Nú er komið að okkur að taka
á móti þessu fólki, gera það
sem í okkar valdi stendur til
þess að orðstír okkar vaxi og
tryggja að helmingur Íslendinga, sem vilja ferðast til Vestfjarða, láti drauma sína rætast
og eigi hér eftirminnilega dvöl.
– Einar K. Guðfinnsson,
alþingismaður, formaður
Ferðamálaráðs.

Við eigum að horfa til
ferðaþjónustunnar

Gerist áskrifendur í síma
456 4560

Könnunin sem varð tilefni
þessara skrifa er vissulega

STAKKUR SKRIFAR

Aukin þjónusta – færri íbúar?
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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Nokkur umræða hefur orðið vegna breytts verkaskipulags Vegagerðarinnar,
sem nú hefur höfuðstöðvar fyrir Norðvesturkjördæmi í Borgarnesi. Af hálfu
Vegagerðarinnar er ástæða breytts skipulags sú, að verið sé að nútímavæða stofnunina. Gott og vel. Í nafni hagræðingarinnar eru breytingar oft gerðar, stundum
með réttu og stundum með röngu. Bæjarstjórn og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar hafa
margt út þessa nýju tilhögun að setja. Sjónarmið þeirra eru skiljanleg, en hvergi
hefur verið vikið að hagræðingu eða þeim kostum, sem hefðu fylgt óbreyttu skipulagi fyrir skattgreiðendur á Íslandi, nú eða notendum veganna. Sýslumaðurinn á
Patreksfirði hefur tjáð sig um ágæti þessa nýja fyrirkomulags í grein, bæði á bb
vefnum og í blaðinu sjálfu. Lofar hann þar samgönguráðherra og vegamálastjóra
fyrir framsýni þeirra og víkur síðan talinu að framtíð jarðganga á suðurhluta Vestfjarða. Virðist sú ályktun ein dregin, að í framhaldi þessa flutnings yfirstjórnar til
Borgarness muni jarðgöng verða gerð undir Hrafnseyrarheiði og Dynjandisheiði
og menn skreppa í gleraugnabúðina á Ísafirði og Ísfirðingar fara vesturleiðina
suður.
Satt best að segja er hinn almenni lesandi litlu nær eftir að hafa lesið það sem
kemur frá forsvarsmönnum Ísafjarðarbæjar annars vegar og sýslumanninum í
Barðastrandarsýslum hins vegar. Kannski vantar líka betri útskýringar til að
greina hvað býr að baki breyttu skipulagi. Ekki má gleyma að bættar samgöngur
hafa einar og sér í för með sér ýmsar breytingar á skipulagi opinberrar þjónustu.
Upplýsingar um hagræðið og skynsemina að breyttu skipulagi vantar í umræðuna

og einnig á hvern hátt bæjarstjórinn og bæjarstjórnin vilja hafa á þjónustu Vegagerarðinnar, sem við gerum öll miklar kröfur til. Við viljum betri vegi, brýr og
jarðgöng, sem allt kostar stórfé. Á sama tíma er ljóst að við eigum að vera í forgangi og aðrir eiga að bíða. En einu megum við ekki gleyma í þeirri pólitísku umræðu að færa störf í þjónustu ríkisins út á land og þar með talið til Vestfjarða og
það er að fólki hefur fækkað um nálægt 2600 manns á Vestfjörðum síðustu 20 árin en fjölgað í Reykjavík einni um 10000 manns síðasta áratuginn og eru þá nágrannasveitarfélögin ekki talin með.
Þar situr orðið meirihluti þjóðarinnar og spyr af hverju samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni bíði meðan jarðgöng eru gerð á Vestfjörðum og
Austurlandi. Erfitt er að samræma óskir fólks og Einar K. Guðfinnsson alþingismaður hefur stutt ákvörðun samgönguráðherra meðan hinn Bolvíkingurinn,
Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður, telur að verið sé að bregðast Vestfirðingum
með nýja skipulaginu. Hin raunverulega spurning er þessi. Á Vegagerðin að reka
byggðastefnu? Er ekki hin raunverulega byggðapólitíska ákvörðun tekin á Alþingi
með samþykkt vegaáætlunar hverju sinni? Svarið hlýtur að vera já. Um starfsemi
Vegagerðarinnar og skrifstofuhald hlýtur að gilda að þeir sem stýra þeirri ágætu
stofnun beri ábyrgð á henni og svari til þess með því að nýta úthlutaða fjármuni
á fjárlögum til vegagerðar og veita þá þjóustu sem lögbundin er. Nauðsynlegt er
að bæjarstjórn skýri sín sjónarmið betur fyrir kjósendum sínum. Okkur munar að
sjálfsögðu um hvert starf, en þeim sem þiggja þjónustuna hefur fækkað.

12.4.2017, 09:50
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Stútungur haldinn í 70. skipti
Stútungur, vetrargleði Flateyringa og Önfirðinga, fór fram í 70. skipti
í íþróttahúsinu á Flateyri á laugardagskvöld. Að sögn Jóhönnu Kristjánsdóttur, eins skipuleggjenda Stútungs, mættu um 260 manns á skemmtunina og hefur hún aldrei verið fjölmennari. Hinn landsþekkti skemmtikraftur Hermann Gunnarsson sá um veislustjórn og kvennasöngsveitin
Eyrarrósirnar frá Flateyri sungu fyrir veislugesti. Að auki var boðið upp
á heimatilbúin skemmtiatriði þar sem menn og málefni í Önundarfirði
voru til umfjöllunar. Að dagskrá lokinni mætti hljómsveitin Unaðsdalur á
svæðið og lék fyrir dansi fram eftir nóttu.
Matreiðslumenn SKG-veitinga á Ísafirði sáu um að framreiða krásirnar sem
samanstóðu bæði af nútímalegum veislumat og sígildum þorrakrásum. Að sögn
Jóhönnu er löng hefð fyrir því að blanda nýjum og gömlum straumum í matargerð
á Stútungi. Vetrargleðin hafði verið haldin um tuttugu ára skeið þegar þorrablót
fóru að komast í tísku og þá var þorramatnum bætt við veisluborðið.
Páll Önundarson og Halldór Gunnar Pálsson voru á staðnum og tóku meðfylgjandi
myndir. Þá má nefna að Hrafn Snorrason ljósmyndari setti upp ljósmyndastúdíó á staðnum og
er afraksturinn að finna á heimasíðu Bókhlöðunnar-Pennans. Fleiri myndir munu birtast á
svipmyndum á bb.is í vikunni.
– kristinn@bb.is
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Fjórar stúlkur
keppa til úrslita
Síðasta úrslitakvöldið í
Söngvarakeppni Vestfjarða
fór fram í Hömrum, sal Tónlistarskóla Ísafjarðar á föstudagskvöld. Fjórir keppendur mættu til leiks og stóð til
að fækka um einn, en þar
sem þeir stóðu sig allir frábærlega vel, var ákveðið að
þeir myndu allir mæta til
leiks á úrslitakvöldinu sem
fram fer nk. föstudag kl.
18:00.
Þema kvöldsins var „Bítlalögin“. Fjölmenni var í
Hömrum og létu stuðningsmenn keppenda vel í sér

heyra auk þess sem þeir
héldu á lofti stuðningsspjöldum. Á meðan dómnefndin gerði upp hug sinn
söng ung bolvíks stúlka,
Kristín Gréta Bjarnadóttir,
lag eftir Bítlana við frábærar
undirtektir áhorfenda.
– bb@bb.is
Keppendurnir fjórir sem
mæta á úrslitakvöldið.
Linda, Anna Birta, Sunneva og Dagný Hermannsdóttir ásamt undirleikaranum Ingvari Alfreðssyni.
Ljósmynd: Birgir Þór
Halldórsson

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðlæg átt, 10-15 m/s og
rigning sunnan- og vestanlands. Hiti 5-10 stig.
Horfur á föstudag:
Stíf suðaustlæg átt og
slydda eða rigning, en
þurrt norðaustantil fyrri
hluta dags. Hiti 2-8 stig.
Horfur á laugardag:
Suðvestlæg átt og skúrir
eða él, einkun sunnan- og
vestantil. Kólnar í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðvestlæg átt og skúrir
eða él, einkun sunnan- og
vestantil. Kólnar í veðri

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Fjölskylduguðsþjónusta á
sunnudag kl. 11:00. Biblíudagurinn. Tekið við gjöfum til Biblíufélagsins.
Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta á sunnudaginn, biblíudaginn kl.
14:00. Kvenfélagi Brynja
tekur þátt. Tekið við gjöfum til Biblíufélagsins.
Barnastarfið á á miðvikudag kl. 16:30.

Spurningin

Heldri körfuboltamenn gæddu sér
á þorrakrásum

Ertu sátt(ur) við fyrirhugaðan flutning yfir2. deildar körfuboltalið
stjórnar Vegagerðar- Kempnanna sem skipað er
innar á Ísafirði til virðulegri félagsmönnum í
Borgarness? KFÍ sótti sér orku fyrir komAlls svöruðu 417.
Já sögðu 80 eða 19%
Nei sögðu 321 eða 77%
Hlutlausir voru 16 eða 4%
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.

andi átök á leikvellinum í
súrar krásir sem kenndar
eru við þorrann. Hinar
stæðilegu, og margar hverjar grásprengdu, kempur
hittust heima hjá Guðna
Guðnasyni á Ísafirði á laugardagskvöld og gerðu sér
glaðan dag.
Að sögn Karls Jónssonar,

> RÚV: 13. og 14. febrúar

Hitchcockhátíð í Sjónvarpinu
Föstudaginn 13. og laugardaginn 14.
febrúar sýnir Sjónvarpið fimm af
myndum meistara spennumyndanna,
Alfreds Hitchcocks. Á föstudagskvöld
kl. 22:30 verður sýnd myndin Psycho
og kl. 00:20, Marnie. Á laugardagskvöld kl. 21:00 verður síðan sýnd
myndin Tópaz, kl. 23:05, Fuglarnir
og kl. 01:00 verður sýnd myndin
Morðæði. Spennandi helgi!
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einnar kempunnar, var
boðið upp á ýmis heimatilbúin skemmtiatriði og m.a.
flutt kvæði um blótsgesti.
Þegar leið á kvöldið segir
hann hafa verið vandkvæðum bundið að halda yngri
félagsmönnum frá blótinu.
„Það voru hinir og þessir úr
meistaraflokki sem reyndu
að komast inn. Menn sjá að
það er líf eftir að hinum eiginlega ferli er lokið“, sagði
Karl.
– kristinn@bb.is

> Stöð 2: 14. febrúar

kl. 21:35

Dulmál Nicolas Cage
Dulmál, eða Windtalkers, er
dramatísk stríðsmynd frá árinu 2002. Hún segir frá
tveimur bandarískum sjóliðum sem fá það hlutverk að
gæta félaga sinna í síðari
heimsstyrjöldinni. Þeir sem
njóta verndar eru af Navajo-ættbálknum en tungumál
þeirra kemur að góðum notum til að geta flutt skilaboð
sem óvinurinn skilur ekki. Aðalhlutverk: Nicolas Cage.

12.4.2017, 09:50

> Sýn: 14. febrúar

kl. 20:00

Tiger Woods á Buick Invitational
Í dag er sannkallaður risaslagur í íþróttunum en fjórar
beinar útsendingar eru á
dagskrá Sýnar. Skemmtunin
hefst með leik Arsenal og
Chelsea kl. 12:15 og síðan
tekur við viðureign Liverpool og Portsmouth. Bein útsending verður síðan kl. 20:00
frá Buick Invitational í Kaliforníu þar sem Tiger Woods
er á meðal keppenda en hann hefur titil að verja í ár.
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Lætur af störfum eftir 27 ár
nsdóttir, varaforseti bæjarstjórnar, Herði þakkir frá
íbúum Bolungarvíkur fyrir
gott starf á liðnum árum.
Anna S. Jörundsdóttir,
formaður íþrótta- og æskulýðsráðs færði Herði gjafir
frá Bolungarvíkurkaupstað
og Gunnar Hallsson, forstöðumaður Árbæjar, færði honum gjöf frá starfsfólki
íþróttamiðstöðvarinnar.
Að því loknu var gestum
boðið upp á kaffiveitingar.
Frá þessu var greint á vikari.is.

Fyrir stuttu lét Hörður
Snorrason af störfum í
íþróttamiðstöðinni Árbæ
eftir 27 ára farsælt starf. Að
því tilefni hélt íþrótta- og
æskulýðsráð Bolungarvíkur
honum kveðjuhóf í íþróttahúsinu. Starfslok Harðar
báru upp á merkilegan dag
í sögu Árbæjar því 31. janúar voru nákvæmlega 27
ár frá því að Sundlaug Bolungarvíkur var vígð og
hafði Hörður starfað þar
allan þann tíma.
Í hófinu færði Soffía Vag-

Sælkeri vikunnar
er Valrún Valgeirsdóttir í Bolungarvík

Kreditkjúklingur og indverskur pottréttur „í léttari kantinum“
Þar sem stærsti Visa-mánuður í sögu kreditkorta á Íslandi er nú nýliðinn og kjúklingar með ódýrasta hráefninu
sem hægt er að fá um þessar
mundir, datt mér í hug að
þessi einfalda uppskrift gæti
komið sér vel víða. Réttinn
nota ég hvort heldur sem er
hvunsdags eða til hátíðarbrigða. Kjúklingurinn er vel
boðlegur gestum og stelpunum mínum finnst hann rosa
góður. Að auki læt ég fljóta
með einn indverskan pottrétt
í léttari kantinum.
1 kjúklingur
1/3 flaska Heinz barbecuesósa (t.d. honey mustard)
1/3 apríkósumarmelaði að
eigin vali.
salt og pipar.
Kjúklingurinn er hlutaður
niður í bita. Hrærið barbecuesósu, marmelaði, salti og pipar saman og mikið yfir bitana.
Ef tími gefst er enn betra að
láta bitana standa í sósunni í
u.þ.b. 1-2 tíma inni í ísskáp.
Raðið í eldfast mót og bakið
í ofni.

Mótmælandi Íslands
Á sunnudagskvöld kl. 20:00
sýnir Sjónvarpið heimildarmyndina, Mótmælandann,
um Helga Hóseasson sem
frægur er vegna baráttu
sinnar fyrir því að fá skírnarsáttmála sinn ógiltan.
Helgi hefur líka lengi haft uppi þögul mótmæli gegn valdstjórninni og þeim verkum hennar sem eru honum ekki að
skapi og gjarnan hefur mátt sjá hann með mótmælaspjöld.
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Sunnudagur 15. febrúar:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Arsenal – Chelsea.
Kl. 15:45 – Enski boltinn:
Liverpool – Portsmouth.
Kl. 20:00 – US PGA Tour:
Bein útsending frá Buick
Invitational í Los Angeles.
Kl. 00:40 – NBA-boltinn:
Stjörnuleikur NBA.
Stöð 2:
Laugardagur 14. febrúar:
Kl. 14:50 – Enski boltinn:
Fulham – West Ham Utd.
Canal+ Norge:
Miðvikudagur 11. febrúar:
Kl. 20:00 – Enski boltinn:
Portsmouth – Chelsea.
TV2 Zulu:
Laugardagur 14. febrúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Man. City.
Sunnudagur 15. febrúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Arsenal – Chelsea.
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Liverpool – Portsmouth.

er bara að fikra sig áfram

Indverskur pottréttur með kryddin svo þau falli
„í léttari kantinum“ vel að smekk hvers og eins.
U.þ.b. 1 kg lamba- eða
svínagúllas
2 msk olía eða pönnuúði
1 lítill blaðlaukur, sneiddur
1 rauð paprika, skorin í bita
4 gulrætur, skornar í bita
4-6 hvítlauksrif, smátt
skorin
½ tsk engifer
1 tsk turmeric
1 tsk malað broddkúmen
1 tsk sterkt karrý
½ dós kókosmjólk
1 dós hrein jógúrt
3-4 msk mangó chutney
salt, pipar og sósujafnari
Snöggsteikið kjötið við háan hita og takið af pönnunni.
Þá er grænmetið léttsteikt og
kókosmjólk, jógúrti og mango
chutney bætt saman við ásamt
kjötinu.
Þykkið með sósujafnara. Þá

Með þessu er gott að
borða Nan brauð og eins
finnst mér gott að nota
pítubrauð sem ég hita í
brauðristinni. Berið með
hrísgrjón að eigin vali.
Ég er nú ekki eins dugleg
við að búa til eftirrétti eins
og Ylfa sem var sælkeri
síðustu viku en það er alltaf
vinsælt að skera niður
ávexti og setjast aðeins við
eldhúsborðið til að spjalla
áður en haldið er upp á bað
að bursta tennur.
Að lokum ætla ég að
skora á Írisi Sveinsdóttur
að bjóða upp á uppskriftir
í næsta blaði. Ég hef hana
grunaða um að vera mikinn matgæðing. Nánar tiltekið þá lumar hún á
snúðauppskrift frá ömmu
sinni sem ég hef áhuga á
að komast yfir.

Bolvíkingar – Vestfirðingar!
kl. 20:00

Sýn:
Miðvikudagur 11. febrúar:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:
Portsmouth – Chelsea.
Laugardagur 14. febrúar:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Man. City
Kl. 17:25 – Enski boltinn:
Sunderland – Birmingham.
Kl. 20:20 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Valencia.

Hörður Snorrason ásamt Önnu S. Jörundsdóttur og Soffíu Vagnsdóttur. Mynd: vikari.is.

> RÚV: 15. febrúar

Sportið í beinni

Við undirritaðir óskum Bolvíkingum og Vestfirðingum öllum gleði og gæfu á nýbyrjuðu
ári. Þó þökkum við eftirtöldum fyrirtæjum, stofnunum og einstaklingum fyrir góðan
stuðning á árinu sem var að líða:
1. Freydís ehf. 2. Leið ehf. 3. Sparisjóður Bolungarvíkur. 4. Gná ehf. 5. Fiskbitar ehf.
6. Ós sf. 7. Löggiltir endurkoðendur Bolungarvík ehf. 8. Pípulagningaþjónustan Bolungarvík ehf. 9. Súlnastapi ehf. 10. Fiskmarkaður Suðurnesja. 11. Bæjarsjóður Bolungarvíkur. 12. Halldór Jónatansson. 13. Sigurgeir Jóhannsson. 14. Siggi Bjartar ÍS. 15.
Vélsmiðjan og Mjölnir ehf. 16. Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur. 17. Orkubú
Vestfjarða. 18. Tölvuþjónusta Bolungarvík. 19. Vélvirkinn sf. 20. Sjóvá Almennar, umboð í Bolungarvík. 21. Hrönn ehf. 22. Bakkavík hf. 23. Verslun Bjarna Eiríkssonar. 24.
Sparkaup Bolungarvík. 25. Gunnar Leós ÍS. 26. Djúpmar ehf. 27. Jakob Valgeir ehf. 28.
Shell skálinn í Bolungarvík.
Slysavarnadeildin Hjálp og Björgunarsveitin Ernir, Bolungarvík.
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TV Danmark 1:
Laugardagur 14. febrúar:
Kl. 14:30 – Þýski boltinn:
Bochum – Bayern Munchen
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
R. Sociedad – Athl. Bilbao
Sunnudagur 15. febrúar:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – Atlético Madr.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Valencia
Canal+ Sweden:
Sunnudagur 15. febrúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Ancona – Roma.
Canal+ Bla:
Laugardagur 14. febrúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Perugia – Chievo
Sunnudagur 15. febrúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Juventus – Reggina.
TV4 (+) Sweden:
Laugardagur 14. febrúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – West Ham Utd.
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
R. Sociedad – A. Bilbao.
Sunnudagur 15. febrúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Arsenal – Chelsea.
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – Atl. Madrid.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Valencia.
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Íbúi við Dísarland í Bolungarvík á yfir höfði sér kæru

Neitaði að yfirgefa hús
Selja bréf í
Flugleiðum vegna snjóflóðahættu

Bæjarráð Bolungarvíkur
samþykkti á fundi í síðustu
viku að selja hlut bæjarins
í Flugleiðum. Að nafnvirði
er hluturinn 176.869 krónur og má ætla að söluverð
hans sé um 1,2 milljónir
króna sé miðað við sölugengi hlutabréfa Flugleiða
í Kauphöll Íslands í síðustu
viku. – hj@bb.is

49 milljónir í styrki
Ríkissjóður styrkti ferðaþjónustu á Vestfjörðum
um 49 miljónir króna árið
2002. Þetta kemur fram í
svari fjármálaráðherra við
fyrirspurn Brynju Magnúsdóttur um framlög til
ferðaþjónustu. Alls voru
veittar 710 miljónir króna
á landinu öllu til ýmissa
mála. Sem dæmi um aðra
landshluta þá runnu 27
miljónir til Norðurlands
eystra og 32 miljónir króna
til Norðurlands vestra.

Íbúi á Bolungarvík, sem
neitaði að yfirgefa heimili sitt
þegar lögregla rýmdi hús
vegna snjóflóðahættu á föstudagskvöld, á yfir höfði sér
kæru. Í fréttatilkynningu lögreglunnar segir að sýslumaður
hafi ákveðið að tilmælum
Veðurstofu og að höfðu samráði við almannavarnanefnd
bæjarins að rýma sjö hús í
Bolungarvík vegna hættu á
snjóflóðum. Íbúum var gert
skylt að yfirgefa hús sín eigi
síðar en kl. 22:30. Í þessum
húsum eru skráðir alls 25 íbúar
en einhverjir voru þó ekki
heima við. Íbúar fengu síðan

að fara til síns heima um kl.
11:15 á laugardagsmorgun eftir að snjóalög höfðu verið athuguð.
Þá segir að íbúarnir hafi almennt tekið þessu vel og allir
fengið inni hjá vinum og

vandamönnum. „Einn íbúi
neitaði þó að yfirgefa hús sitt
og um klukkustund eftir að
rýmingu skyldi lokið þurfti
lögregla að lýsa því yfir að
hann væri handtekinn til að
hann léti segjast. Vekur það

athygli að um er að ræða íbúa
í húsi sem snjóflóð féll á fyrir
nokkrum árum. Þetta atvik er
litið alvarlegum augum og má
viðkomandi eiga von á kæru
fyrir uppátækið,“ segir í tilkynningunni.

Beltagrafa hafnaði út í sjó í Hestfirði

Rannsóknir
að hefjast
Rækjuleiðangur rannsóknarskipsins Drafnar í Ísafjarðardjúpi og í Arnarfirði hefst í þessari viku að
sögn Hjalta Karlssonar hjá
útibúi Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði. Reiknað er
með að leiðangurinn taki
um hálfan mánuð og ættu
því niðurstöður að liggja
fyrir seinni hluta mánaðarins. Hjalti var ófáanlegur
til þess að spá um ástands
rækjustofnsins nú og því
síður hvort líklegt væri að
veiðar yrðu leyfðar á ný en
sem kunnugt er hefur veiði
í Djúpinu ekki verið leyfð í
vetur vegna bágs ástands
rækjustofnsins. – hj@bb.is
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Ísafjarðarbær

Fundur
boðaður

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ákvað á fundi á síðasta fundi að boða til fundar
með þingmönnum Norðvesturkjördæmis „til að
ræða þá alvarlegu þróun,
sem orðið hefur og ekkert
lát virðist á, varðandi samdrátt í þjónustu ríkisstofnana og fækkun starfsfólks
á þeirra vegum í Ísafjarðarbæ“.
Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi
bar fram tillöguna sem var
samþykkt samhljóða. Þá er
lagt til að rætt verði um
„með hvaða hætti beri að
vinna að því markmiði,
sem Alþingi hefur samþykkt, að Ísafjarðarbær
skuli vera einn af þremur
byggðakjörnum á Íslandi.“
Beltagrafa valt ofan í fjöru í
Hestfirði í Ísafjarðardjúpi á
laugardagsmorgun. Að sögn
lögreglunnar á Ísafirði mun
grafan hafa runnið á hliðinni
út af veginum, oltið, og hafnað í sjónum. Ökumaðurinn
mun hafa lent sjónum eftir að
hann komst út um framglugga stjórnhúss gröfunnar.
Honum tókst að láta samstarfsmenn sína vita um
óhappið og var honum síðan
ekið á sjúkrahús til skoðunar.
Hann mun hafa sloppið með
skrámur. Beltagrafan mun
hafa skemmst töluvert. Slysið
átti sér stað austan megin í
Hestfirði utan við svonefndan
Bolaskó. Meðfylgjandi mynd
frá slysstað tók Grétar Þór
Sæþórsson.
– bb@bb.is

Vestfirðingar öllum duglegri að stofna hlutafélög á árunum 1999 til 2003

Rúmlega 400 hlutafélög stofnuð
Á fimm ára tímabili á árunum 1999-2003 var stofnað 401
hluta- og einkahlutafélag á
Vestfjörðum. Flest hlutafélög
eru stofnuð í fjórðungnum
miðað við íbúafjölda. Þetta
kemur fram í tölum Hagstofu
Íslands. Á áðurnefndu tímabili

voru stofnuð samtals 11.320
hluta- og einkahlutafélög á Íslandi og voru flest stofnuð í
Reykjavík eða 7.751.
Ef litið er á fjölda stofnaðra
félaga á hverja þúsund íbúa
kemur í ljós að rúmlega 51
félag er stofnað á Vestfjörðum

fyrir hverja þúsund íbúa og er
það langhæsta hlutafallið á
landinu. Næst á eftir íbúum
Vestfjarða koma íbúar Reykjavíkur þar sem tæp 43 félög eru
stofnuð á hverja þúsund íbúa.
Sambærileg tala fyrir landið í
heild er 39.
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Á Vestfjörðum voru flest
félög stofnuð árið 2002 eða
131 og þá voru einnig flest
félögin stofnuð á landinu öllu
eða 3.120. Árið 2003 voru
stofnuð 72 einka- og hlutafélög á Vestfjörðum. Flest voru
þau í smábátaútgerð eða 32

talsins. Hafi svipað hlutfall
verið á hinum árunum sem
nefnd eru hér má ætla að í það
minnsta 170 hlutafélög hafi
verið stofnuð um rekstur smábáta á Vestfjörðum á þessum
fimm árum.
– kristinn@bb.is

