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Í nýútkominni skýrslu sjáv-
arútvegsráðuneytisins um
stöðu og horfur í rækjuiðnaði
á Íslandi er m.a. fjallað um
slæmt ástand í Súðavík. Í
henni kemur fram að í árs-
byrjun 2005 voru 11 rækju-
verksmiðjur starfandi á Íslandi
en í árslok 2005 voru þær ein-
ungis átta. Á sama tíma fækk-
aði störfum í rækjuvinnslu úr
450 í um 220. Eins og gefur

að skilja skapar þessi fækkun
starfa mikil vandamál í smærri
byggðarlögum sem treysta á
þennan iðnað. Erfitt getur ver-
ið fyrir einstaklinga í smærri
byggðum að finna önnur störf
innan byggðarlagsins og geta
þeir því neyðst til að flytja úr
byggðarlaginu.

Mest eru áhrifin í Súðavík,
þar sem 30% starfa í byrjun
árs 2005 voru í rækjuiðnaði

en í lok ársins voru þau engin
vegna lokunar rækjuverk-
smiðja. Í Bolungarvík fækkaði
störfum í rækjuiðnaði um þrjú
frá 2004 til 2005, á Ísafirði
fækkaði um fjögur störf og
um eitt starf á Hólmavík. Í
Súðavík fækkaði störfum um
38 við lokun rækjuvinnslunn-
ar Frosta 2005. Í skýrslunni
eru nefndar nokkrar tillögur
til að bæta ástandið, m.a. að

leitað verði leiða til að afnema
veiðiskyldu á meðan þetta
ástand varir og að stjórnvöld
endurskoði lög um veiðigjald
á þann veg að veiðigjald fyrir
rækjufyrirtæki verði afnumið
tímabundið.

Ástand rækjustofna hefur
verið lélegt að undanförnu og
er rækjuveiði við Ísland nú sú
minnsta í 20 ár. Verulegur
aflabrestur hefur orðið í út-

hafsrækjuveiðum og innfjarð-
arækjuveiði er nú engin.
Ómögulegt er að segja til um
hvenær breyting verði til batn-
aðar í veiðum. Forsenda þess
að rækjuiðnaður eigi sér fram-
tíð á Íslandi er að hún fari
aftur að veiðast á Íslandsmið-
um. Ef Íslendingar þurfa ein-
göngu að treysta á innflutt hrá-
efni mun staðan versna enn
frekar.          – gudrun@bb.is

Vaskur hópur ferðalanga lagði í jeppaferð upp á Breiðadalsheiði á laugardag. „Þetta var samansafn af jeppadelluköllum úr öllum áttum sem voru
að þvælast um og leika sér. Einnig var farið á snjósleða“, segir Páll Önundarson einn ferðalanganna. Aðstæður voru með besta móti og mátti sjá tug
jeppa þeysast um heiðina í frábæru veðri. „Ekki var annað að sjá en að menn hefðu gaman af ferðinni. Frábært veður, frábær ferð“, segir Páll en hann
tók meðfylgjandi mynd í ferðinni.                                                                                                                                                                     – thelma@bb.is

Jeppar á þeysireið um Breiðadalsheiði

Mestu áhrifin í Súðavík
Skýrsla sjávarútvegsráðuneytisins um fækkun starfa í rækjuiðnaði
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Námskeið fyrir
sjálfboðaliða
í fjöldahjálp

Í starfi almannavarna sér Rauði krossinn
um félagslega hjálp, sálrænan stuðning
og aðra aðstoð við fórnarlömb válegra at-
burða, óslasaða, heimilislausa og aðstand-
endur þeirra.

Til þess þarf góða og vel þjálfaða sjálf-
boðaliða til starfa í fjöldahjálparstöðvum
Rauða krossins.

Námskeið fyrir þessa sjálfboðaliða
„Fjöldahjálparstjóra“ verður haldið í hús-
næði Ísafjarðardeildar Rauða krossins við
Suðurgötu (Vestra húsinu) 3. og 4. mars
nk.

Nánari upplýsingar eru gefnar á Svæðis-
skrifstofu RKÍ, sími 456 3180 eða á netfangi:
vestfirdir@redcross.is

3X Stál á Ísafirði mun taka
þátt í sýningunni FoodexMea-
tex sem haldin er í Birmingh-
am á Englandi 19. - 22. mars.
„Þetta er í fyrsta sinn sem við
tökum þátt í svona „kjötsýn-
ingu“ eins og við köllum þær
en við teljum okkur eiga góða

möguleika með ýmsar af okk-
ar vörum inn í þennan geira
hér í Englandi og Evrópu. Þá
erum við fyrst og fremst að
horfa til Karakerfa sem og
annarra lausna en líkt og í
fiskinum þá er gríðarleg kara-
notkun í kjötiðnaðinum hér í

Evrópu“, segir Þórir Matthías-
son markaðsstjóri 3X Stál á
heimasíðu fyrirtækisins.

Sýningin er frábrugðin öðr-
um sýningum sem fyrirtækið
hefur tekið þátt í til þessa þar
sem ekki er um sjávarútvegs-
sýningu að ræða heldur sýn-

ingu á ýmsum tækjum og bún-
aði til matvælaframleiðslu al-
mennt. Á sýningunni ætla full-
trúar 3X Stál að sýna hluta úr
karakerfi og nýja hönnun á
karalyftu. „Það verður án efa
spennandi að taka þátt í þessari
sýningu“, sagði Þórir.

3X Stál tekur þátt í „kjötsýningu“ í Bretlandi
Höfuðstöðvar 3X stáls á Ísafirði.

Tryggingar bæta ekki að fullu tjón
af völdum veðurofsans á Flateyri

Ekki er víst að fólk sem
varð fyrir eignatjóni í ofsa-
veðrinu á Flateyri föstudaginn
10. febrúar fái tjón sitt bætt að
fullu, a.m.k. ekki eigendur
þeirra bíla sem skemmdust.
Hús Guðjóns Guðmundsson-
ar húsasmíðameistara á Flat-
eyri varð fyrir skemmdum í
veðurofsanum og tveir bílar
hans að auki, og er annar þeirra
talinn ónýtur.

„Við þurfum að borga
sjálfsábyrgðina á bílunum, ég
veit ekki hvort það sé einhver

slík ábyrgð á húsinu, ég hef
ekki viljað pirra mig á því ef
svo er ennþá. Eftir því sem
mér skilst þá dettur ábyrgð
eiganda þess sem fýkur út þeg-
ar vindhraðinn er kominn upp
í 28,5 m/s. Mínar tryggingar
taka þá við, en ef vindhraðinn
er undir því þá borga trygg-
ingar hans allt að fullu“, segir
Guðjón.

Samkvæmt upplýsingum
frá Sjóvá-Almennum bætir
fok- og óveðurstrygging fast-
eigna skemmdir á vátryggðri

húseign af völdum ofsaveðurs
hafi vindhraði þegar tjónið
varð náð 28,5 metrum á sek-
úndu (11 vindstigum) sam-
kvæmt mælingum Veðurstofu
Íslands. Bílar þurfa hins vegar
að vera kaskótryggðir til að fá
tjón af völdum veðurs bætt,
og í slíkri tryggingu er alltaf
sjálfsábyrgð sem bíleigandi
þarf að borga sjálfur. Trygg-
ingaskilmálar varðandi þetta
munu vera mjög svipaðir hjá
öllum tryggingarfélögunum.

– gudrun@bb.is Hús fauk á Flateyri í óveðrinu 10. febrúar sl., og olli skemmdum á öðrum húsum og bílum.

Fimm prósent samdráttur
í löndun þorsks á milli ára

2.657 tonnum af þorski
var landað á Vestfjörðum í
janúar í ár, á miðað við 2.799
tonn á sama tíma í fyrra, en
það er samdráttur um 5%.
Þá var 1.086 tonnum af ýsu
landað í janúar í ár, en 966
tonnum í janúar í fyrra, og

er það aukning um 13%. Tölu-
verð aukning varð í karfaveið-
um en 122 tonnum var landað
í ár á miðað við einungis 23
tonn í fyrra, en það er vel
ríflega fimmföldun.

Þá drógust steinbítsveiðar
lítið eitt saman, en í fyrra var

272 tonnum af steinbít landað
í janúar en einungis 224 tonn-
um var landað á sama tíma í
ár, það er samdráttur um 18
%. Þá var 189 tonnum af grá-
lúðu landað í janúar í ár, en
ekki einu einasta í fyrra. 36
tonnum var landað af rækju í

janúar 2005, en engu í ár.
Einu tonni af skötusel var
landað í ár, en engu í fyrra.
Af ufsa veiddust 16 tonn
þennan fyrsta mánuð ársins
í ár, en 14 tonn í sama mán-
uði í fyrra.

– eirikur@bb.is

Komur sérfræðilækna til Ísafjarðar

Háls- nef- og eyrnalæknir
hefur ekki komið til Ísafjarðar
síðan í nóvember og er ekki
væntanlegur fyrr en í byrjun
mars. Að sögn Þorsteins Jó-
hannessonar yfirlæknis hjá
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar-
bæjar ætlaði læknirinn að
koma í janúar en þá var svæf-
ingalæknir ekki við. Þrátt fyrir
þessa seinkun segir Þorsteinn
biðlista ekki vera orðna
óvenju langa. Þorsteinn segir
að háls- nef- og eyrnalæknir
komi til Ísafjarðar 3-4 sinnum
á ári og sinni þá bæði aðgerð-
um og viðtölum. Sami læknir-
inn hefur komið a.m.k. síðustu
8-9 ár og mun hann halda því
áfram að því er Þorsteinn best
veit.

Aðspurður að því hvort

hann telji þörf á því að sér-
fræðingar komi oftar til Ísa-
fjarðar svarar Þorsteinn því
til að augnlæknir t.d. komi
tiltölulega oft en samt sé alltaf
fullt hjá honum, og að hann
gæti örugglega komið oftar
og samt verið fullt. En ef upp
koma slæm tilfelli eða neyðar-
tilvik þá eru þau send suður.

Að sögn Þorsteins kom það
ekki niður á þjónustu á Ísafirði
fyrir áramót þegar margir sér-
fræðingar höfðu klárað svo-
kallaðan kvóta sinn hjá Trygg-
ingarstofnun Ríkisins. Í samn-
ingunum Tryggingastofnunar
við sérfræðinga er kveðið á
um að læknahópar veiti
Tryggingastofnun afslátt ef
farið er fram úr ákveðnu
magni þjónustu á almanaksári.

Ákvæðið er byggt á því að
þegar læknar hafa unnið það
mikið að ætla má að þeir hafi
greitt niður fastan rekstrar-
kostnað sé eðlilegt að þeir veiti
afslátt af útseldri vinnu sinni.

– gudrun@bb.is

Allt að fjórir mánuð-
ir á milli heimsókna

Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar.
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Þrjár milljónir á ári til að styrkja
fyrirtæki sem skapa ný störf

Súðavíkurhreppur hefur
ákveðið að styrkja þau fyrir-
tæki sem geta sýnt fram á að
rekstur þeirra skapi ný störf í
sveitarfélaginu. Samkvæmt
stefnumörkun Súðavíkur-
hrepps fyrir árin 2005 - 2010
er gert ráð fyrir árlegum kr.
3.000.000 atvinnumálafram-
lagi til rekstraraðila sem sýnt
hafa fram á ný störf. „Þetta er
mjög spennandi en ég hef ekki
séð svona fyrirkomulag hjá
öðrum sveitarfélögum“, segir
Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps.

Fyrir fyrsta árið sem rekstr-

araðili fær atvinnumálafram-
lag vegna nýrra starfa getur
viðkomandi fengið framlag
sem nemur allt að 100% af
reiknuðu útsvari hvers laun-
þega. Á öðru ári sem nemur
allt að 60% af reiknuðu útsvari
hvers launþega vegna starfa
sem varð til á árinu á undan
og fyrir þriðja árið allt að 30%
af reiknuðu útsvari launþega
fyrir starf sem varð til tveimur
árum áður. Miðað er við sam-
bærileg störf, þannig að til að
fá framlag vegna nýrra starfa
hjá umsækjanda þarf að hafa
orðið hrein aukning á störfum

hjá rekstraraðila. Þá eru for-
sendur fyrir úthlutun er að
rekstraraðili hafi verið með
launþega í vinnu á nýliðnu ári
og störfin séu enn til staðar
við úthlutun og telja má líkur
á því að störfin séu framtíðar-
störf.

Umsóknarfrestur er til 15.
mars. Umsækjandi um at-
vinnumálaframlag skal vera
rekstraraðili skráður í Súða-
víkurhreppi og skal hafa verið
skráður þar 1. desember þess
árs sem sótt er um atvinnu-
málaframlag fyrir.

– thelma@bb.is Frá Súðavík.

Færeysk farandsýn-
ing í Safnahúsinu

Farandsýning um þróun
byggðar í Þórshöfn 1856-
2005 var sett upp í dag hjá
Safnahúsinu á Ísafirði. Bæj-
arsafnið Tórshafnar og
Landsskjalasafnið Færeyja
stóðu fyrir gerð þessarar
sýningarinnar. Var hún uppi
í Borgarskjalasafni Reykja-

víkur og fer frá Ísafirði til
Danmerkur og síðan Sví-
þjóðar.

Sýningin verður opin í
Safnahúsinu húsinu á venju-
legum afgreiðslutíma kl. 13-
19 virka daga og laugardaga
kl. 13-16. Sýningin stendur
til 11. mars. – thelma@bb.is

Almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ

Gengið til samninga við
FMG og F&S Hópferðabíla

Nú liggur fyrir að tilboð
Teits Jónassonar ehf. í akstur
almenningsvagna í Ísafjarð-
arbæ stendur ekki óbreytt (sjá
frétt á bls. 5). Því hefur bæjar-
ráð Ísafjarðarbæjar falið bæj-
artæknifræðingi að ganga til
samninga við Ferðaþjónustu
Margrétar og Guðna ehf., um
akstursleiðir 1 og 2, það er
innanbæjarakstur á Ísafirði og
leiðina Ísafjörður – Suðureyri.

FMG bauð 16.005 þúsund
krónur í innanbæjaraksturinn,
og var það þriðja lægsta boð.

Í leiðina Ísafjörður-Suður-
eyri bauð FMG 5.203 þúsund
krónur, og var það hæsta boð.
Þá var bæjartæknifræðingi
falið að ganga til samninga
við F&S Hópferðabíla um
akstursleiðir 3 og 4, Ísafjörð-
ur-Flateyri og Ísafjörður-
Þingeyri á grundvelli fráviks-

tilboðs fyrirtækisins, en sam-
kvæmt því eru leiðirnar tvær
sameinaðar og er miðað við
að áætlunarferðum fjölgi um
eina við þessa tilhögun og
hljóðar tilboðið þá upp á
13.591 þúsund krónur.

Lægstbjóðandi í almenn-
ingssamgöngur í Ísafjarðar-
bæ, Stjörnubílar ehf., skilaði
ekki að fullu þeim gögnum
sem óskað var eftir í síðasta

lagi fyrir föstudaginn 10. febr-
úar, og fól bæjarráð því bæj-
artæknifræðingi að ganga til
viðræðna við fyrirtækið Teit
Jónasson ehf., sem átti næst-
lægsta tilboð í verkið. Tilboð
þess fyrirtækis stóð ekki
óbreytt, eins og áður segir og
því verður nú gengið til samn-
inga við FMG og F&S Hóp-
ferðabíla.

– eirikur@bb.is

Björgunarsveitin á Ísafirði
mætti ekki til hjálpar björg-
unarsveitinni á Flateyri í ofsa-
veðrinu þar 10. febrúar sl.
þegar m.a. hús fauk og olli
miklum skemmdum á öðrum
húsum og bílum. Ívar Krist-
jánsson formaður Sæbjargar,
björgunarsveitarinnar á Flat-
eyri, hringdi í Neyðarlínuna
og óskaði eftir aðstoð frá Ísa-
firði og Suðureyri en einungis
björgunarsveitin frá Suðureyri
kom. Að sögn Ívars er málið
ekki í hans höndum en verið
sé að reyna að komast til botns
í þessu, bæði hjá Neyðarlín-
unni og Landsbjörgu.

Að sögn Jóns Gunnarssonar
framkvæmdastjóra Lands-
bjargar fékk björgunarsveitin
á Ísafirði ekki boð frá Neyðar-
línunni. „Það er ekki gott að
segja hvar mistökin liggja.
Tveir af þremur aðilum fengu
boðin, þ.e. svæðisstjórn björg-
unarsveita á svæðinu og björg-
unarsveitin á Suðureyri. Boð-
in hefðu átt að berast til allra
en einhverra hluta vegna skila

Hjálparbeiðni frá Flateyri
skilaði sér ekki til Ísafjarðar

þau sér ekki til björgunarsveit-
arinnar á Ísafirði. Við erum
búnir að skoða þetta með
Neyðarlínunni en óljóst er
hvað olli þessu“, segir Jón.
Funda á um málið á næstunni
en ekki er víst hvenær.

Óveðrið á Flateyri olli mikl-
um skemmdum og mikil mildi
þykir að ekki urðu slys á fólki.
Gamalt verkstæði splundrað-
ist í vindhviðu sem mældist
43,9 m/s. Brak úr húsinu
dreifðist yfir stórt svæði og

olli skemmdum á húsum og
bílum. Þá varð tjón á raforku-
kerfi þorpsins, rafmagnsstaur
brotnaði og tengikassar eyði-
lögðust. Þá urðu skemmdir
vegna fiskikara og trjáa sem
brotnuðu.     – gudrun@bb.is

Það var ekki mikið eftir af húsinu sem fauk á Flateyri.

Teknir með fíkni-
efni í sölueiningum

Tveir undir piltar, 16 og
19 ára, voru úrskurðaðir í
gæsluvarðhald á laugardag
vegna rannsóknar á meintri
fíkniefnadreifingu. Piltarnir
voru handteknir um kl. 10 á
laugardagsmorgun í Ísa-
fjarðardjúpi þegar þeir voru
að koma akandi til Ísafjarð-
arbæjar.

Lögregluna grunaði að för
piltanna tengdist fíkniefna-
misferli og við leit í bifreið-

inni fundust fíkniefni, nær
85 gr. af hassi í sölueining-
um. Var krafist gæsluvarð-
halds yfir piltunum sem
rann út á mánudag. Tví-
menningarnir eru grunaðir
um að hafa sótt efnið í
Hrútafjörð á föstudags-
kvöld, þangað sem efnin eru
talin hafa verið flutt stuttu
áður frá Reykjavík að sögn
lögreglunnar á Ísafirði.

– bb@bb.is

Opinn fundur með fram-
bjóðendum í prófkjöri Í-list-
ans í Ísafjarðarbæ, sameigin-
legs framboðs Samfylking-
ar, Vinstrihreyfingarinnar
græns framboðs og Frjáls-
lyndra og óháðra verður
haldinn á morgun, fimmtu-
dag á Hótel Ísafirði. Á fund-
inum verða frambjóðendur
með stuttar framsögur og
sitja svo fyrir svörum, og
hefst fundurinn kl. 20.30.

Prófkjörið er svokallað
hólfaprófkjör og eru fjórir
aðilar í framboði fyrir hvern
flokk. Fyrir Samfylkingu eru
það Arna Lára Jónsdóttir,
Kolbrún Sverrisdóttir, Sig-
urður Pétursson og Björn

Davíðsson; fyrir Vinstri-
hreyfinguna – grænt fram-
boð eru það Haraldur
Tryggvason, Stefán Björg-
vin Guðmundsson, Lilja
Rafney Magnúsdóttir og
Jóna Benediktsdóttir; og
fyrir Frjálslynda flokkinn og
óháða eru það Rannveig
Þorvaldsdóttir, Ásthildur
Cecil Þórðardóttir, Magnús
Reynir Guðmundsson og
Kristján Andri Guðjónsson.
Frekari upplýsingar um
frambjóðendur má nálgast
á heimasíðu framboðsins.

Prófkjörið fer fram næsta
laugardag og er kosninga-
skrifstofa Í-listans að Hafn-
arstræti 14. – eirikur@bb.is

Opinn fundur með
frambjóðendum
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þremur kalkipappírslögum. Ef
manni varð á að gera einhverj-
ar slæmar ritvillur varð maður
að gjöra svo vel að gera nýjan.
Það tók um einn til tvo tíma
að gera það. Það er nú annað
upp á teningnum í dag þegar
allt  er inni í tölvuforritum og
engin vandi að breyta og bæta.

Fasteignaverðið hefur einn-
ig mikið breyst, bæði upp og
niður. Þegar ég kem aftur
hingað vestur var mikill upp-
gangur á Ísafirði. Skuttogara-
ævintýrið var í fullum gangi,
Vestfirðingar áttu yfir tug
skuttogara á norðanverðum
Vestfjörðum og peningarnir
flæddu yfir fjórðunginn. Fast-
eignaverð hér í bænum á þeim
árum, eins og t.d. 1977-78,
var mjög svipað og í Reykja-
vík. Ef maður seldi þriggja
herbergja íbúð á Ísafirði og
keypti sér aðra eins í höfuð-
borginni kom það út á sléttu.
Eins og við vitum þá hefur
þetta breyst alveg gríðarlega
mikið. Síðan þegar fer að fjara
undan sjávarútvegnum stend-
ur fasteignaverð í stað eða
jafnvel lækkar í krónutölu á
tíu til fimmtán ára tímabili og
við sjáum verðið gliðna niður
í það að vera tæplega helm-
ingur af því sem það var áður
fyrr. En sem betur fer á seinni
hluta 2004 og árið 2005 kemur
stökk í fasteignasölu sem að
hefur aðeins jafnað þetta þó
við eigum enn langt í land
með að ná Reykjavíkursvæð-
inu. Þá má segja að almennt
verð á fasteignum á svæðinu
hafi hækkað um 30-50 % sem
varð töluverð leiðrétting.“

– Stendur verðið í stað núna
eða er það enn í uppsveiflu?

„Við sjáum það ekki fyrir
alveg strax hvernig árið muni
vera. Janúar var frekar rólegur
en nú er að hefjast á ný eftir-
spurn. Ég hef trú á því að
verðið haldi sér og jafnvel sýn-
ist mér nú að það muni hækka
frekar en hitt.“

Meiri kröfur að mennMeiri kröfur að mennMeiri kröfur að mennMeiri kröfur að mennMeiri kröfur að menn
séu ábyrgir orða sinnaséu ábyrgir orða sinnaséu ábyrgir orða sinnaséu ábyrgir orða sinnaséu ábyrgir orða sinna

– Guðmundur Óli tók til
starfa hjá fyrirtækinu fyrir
tveimur árum.

„Ég starfaði hjá sýslumann-
inum við tímabundið verkefni
áður, ég ákvað svo að færa
mig yfir á lögfræðistofuna
þegar mér bauðst starf þar, en
það var ekki mikill flutningur
í metrum talið þar sem lög-
fræðistofan er á sömu hæð og
sýsluskrifstofan. Ég tók til
starfa í byrjun febrúar 2004
og þurfti smátíma til að kom-
ast inn í hlutina. Ég hafði starf-
að um stuttan tíma við fast-
eignasölu í Reykjavík en hafði
ekki lært meira en rétt grunn-
inn, það eru ótal atriði sem
maður þarf að læra þegar mað-
ur byrjar að vinna á svona
stað þar sem bæði er rekin
fasteignasala og lögfræði-
stofa. Smám saman lærði ég
inn á allt ferlið og  hóf svo
nám til löggildingar fasteigna-

Ný fasteignasala á gömlum grunni
Lögfræðiskrifstofa og fast-

eignasala Tryggva Guð-
mundssonar var stofnuð á Ísa-
firði fyrir þremur áratugum.
Nú eru í aðsigi miklar breyt-
ingar hjá fyrirtækinu og hefur
Tryggvi ásamt syni sínum
Guðmundi Óla Tryggvasyni
opnað nýja fasteignasölu und-
ir heitinu Fasteignasala Vest-
fjarða. Einnig mun lögfræði-
þjónustan taka stakkaskiptum
þar sem skrifstofan mun taka
upp samstarf við stórt fyrir-
tæki í Reykjavík. Bæjarins
besta ræddi við þá feðga um
upphafið, starfið og breyting-
arnar sem eru í vændum.

– Hvenær var lögfræðiskrif-
stofan sett á stofn?

„Ég kem aftur til Ísafjarðar
eftir nám 1975 og fer að kenna
í gagnfræðiskólanum fyrsta
árið. Þá var ég kennari í aðal-
starfi en opnaði fljótlega lög-
fræðiskrifstofuna sem hliðar-
starf. Síðan hætti ég kennslu
nema sem aukabúgrein þar
sem ég kenndi lögfræði í
menntaskólanum í tvö ár en
rak skrifstofuna sem aðalstarf-
semi.

Skrifstofan var þá til húsa á
horninu við Silfurtorg þar sem
nú er Bókhlaðan. Þá var þar
rakarastofa sem Samúel Ein-
arsson rak og skrifstofa mín
var þar fyrir innan. Við Sammi
sögðum alltaf að hann myndi
taka kúnnana ef þeir væru
loðnir á hausnum en ég ef þeir
væru loðnir um lófana. Þarna
var skrifstofan í nokkur ár en
svo þurfti að losa húsnæðið
svo ég lenti á hrakhólum. Ég
var um tíma í pínulitlu her-
bergi í gömlu smjörlíkisgerð-
inni þar sem Stjórnsýsluhúsið
stendur nú. Þaðan fór ég upp í
Hrannargötu 2 og var þar með
skrifstofu lengi vel eða þar til
ég flutti í Stjórnsýsluhúsið
1988, segir Tryggvi.

– Hvenær fórstu svo út í
fasteignasölu?

„Það næstum því strax í
upphafi, samhliða lögfræði-
skrifstofunni. Þetta tvennt hef-
ur verið rekið undir sama fyr-
irtæki allan þennan tíma.“

– Hver var ástæðan fyrir
því, var mikil þörf fyrir fast-
eignasala?

„Það var nú kannski ekki
eins mikil þörf fyrir þá eins
og núna í dag. Á þessum tíma
voru flestir meira eða minna
að sjálfir að garfa í því að búa
til kaupsamninga, kaupa og
selja eignir. Oft á tíðum fór
þetta bara á milli manna. En
hlutirnir hafa þróast ansi mik-
ið síðan og miklu meiri sér-
þekkingu þarf til þessa brúks
í dag. Kaup og sölur fara því
mun meira í gegnum fast-
eignasölur heldur en áður
var.“

– Þú hefur því orðið vitni
að mikilli þróun í gegnum ár-
in.

„Já, þetta hefur breyst mik-
ið. Þó að það sé ekki nema
bara handverkið eitt en þeim
tíma voru kaupsamningar
hamraðir á ritvél í fjórriti með

sala í ársbyrjun 2005. Síðan
þá hef ég verið að læra allt
um lögin og önnur atriði sem
viðkoma fasteignaviðskiptum
og það eru allmörg laga-
ákvæði sem koma til álita við
fasteignaviðskipti. Fólk út í
bæ sem er að gera kaupsamn-
inga sjálft án þess að fá ráð-
leggingar gerir sér oft ekki
grein fyrir því.

Ég hef fundið mig ágætlega
í þessu starfi og á hverjum
degi lærir maður eitthvað nýtt.
Þetta er mikið til spurning um
reynslu. Sumir í þessum bran-
sa eru “sölumenn” að því leiti
til að þeir geta talað fólk inn á
að kaupa hvað sem er, en mér
finnst það ekki vera rétt að fá
fólk með kjaftavaðli að kaupa
eitthvað sem það seinna væri
ekki ánægt með, enda er fólk
oft að sýsla með meirihluta
eigna sinna þegar það ákveður
að selja eða kaupa fasteign“,
segir Guðmundur Óli.

„Ég held nú að þau vinnu-
brögð séu almennt að víkja
og gerðar séu miklu meiri
kröfur til þess að menn séu
ábyrgir og geti staðið við orð
sín. Ég tel það að vera ábyrgur
og gæta hagsmuna beggja að-
ila við kaup og sölu reynist
fasteignasölum best þegar
uppi er staðið“, segir Tryggvi.

– Takið þið eftir því að fólk
sé mikið að endurinnrétta hús-
in sem það er að kaupa?

„Ég held að það sé ekki

eins mikið neysluæði og í
Reykjavík en vissulega sýnir
sig hérna á svæðinu líka þetta
aukna peningaframboð sem
nú er. Það breytir miklu lána-
framboðið þar sem boðið er
upp á 90% lán á tiltölulega
góðum kjörum miðað við það
sem við höfum vanist og það
leiðir til þess að fólk leggur
meira í eignirnar heldur en
áður. Er þá kannski meira í
því að endurnýja og betrum-
bæta heldur en áður fyrr“, seg-
ir Tryggvi.

„Yngra fólkið gerir líka
meiri kröfur til þess að hús-
næðið sé í betra standi og ef
það er að kaupa sér hús þá vill
það yfirleitt koma því í topp-
form sem fyrst“, bætir Guð-
mundur Óli við.

„Það hefur kannski minni
áhyggjur að skuldabyrðinni
heldur en foreldrar þeirra sem
þurftu yfirleitt að staðgreiða
meira eða minna það sem þau
voru að kaupa eða betrum-
bæta“, segir Tryggvi.

Nýr svipur á lög-Nýr svipur á lög-Nýr svipur á lög-Nýr svipur á lög-Nýr svipur á lög-
fræðiþjónustunafræðiþjónustunafræðiþjónustunafræðiþjónustunafræðiþjónustuna

og fasteignasölunaog fasteignasölunaog fasteignasölunaog fasteignasölunaog fasteignasöluna

– Miklar breytingar eru í
aðsigi hjá fyrirtækinu.

„Það eru vatnaskil í fyrir-
tækinu núna, verið er að skipta
því í tvo hluta. Við höfum
stofnað nýja fasteignasölu eða

það er að segja við feðgarnir
ætlum að reka fasteignasöluna
undir nafninu Fasteignasala
Vestfjarða.“

„Sem er ný fasteignasala á
traustum grunni“, skýtur Óli
að.

„Lögfræðiþjónustan sem ég
hef veitt mun líka taka breyt-
ingum en ég hef gengið til
samstarfs við aðila í Reykja-
vík og kem til með að vinna
með þeim næstu árin. Breyt-
ingarnar hafa í för með sér
fjölgun á starfsmönnum og
munu a.m.k. tveir bætast við
á næstunni. En það verður
kynnt rækilega síðar svo ég
vil ekki gefa meira upp um
það að svo stöddu. En nýr
svipur mun koma bæði á lög-
fræðiþjónustuna og fasteigna-
söluna“, segir Tryggvi.

– Munu þessar breytingar
verða til þess að bæta þjón-
ustuna sem þið veitið?

„Þær  breytingar sem verða
munu verða til hins betra. Við
munum kappkosta við að veita
eins góða þjónustu og við get-
um eins og við höfum gert
hingað til. Ég held að við séum
alveg fyllilega sambærilegir
við það besta sem tíðkast í
Reykjavík og ætlum okkur að
halda því áfram. Auk þess
höfum við staðarþekkinguna
og tökum púlsinn á öllum
breytingum á fasteignamark-
aði á norðanverðum Vest-
fjörðum“, segir Tryggvi.

– Ein mesta breytingin
verður þá kannski að Guð-
mundur Óli gerist meðeigandi
í fasteignasölunni.

„Já, við feðgarnir munum
reka þetta saman. Það kemur
nýtt útlit á vefinn okkar sem
nú verður www.fsv.is,, aug-
lýsingar í BB munu breytast
og fá nýtt útlit og breytt verður
skipulagi og innréttingum á
skrifstofunni. Að öðru leiti
verður reksturinn með mjög
svipuðum hætti og áður.
Vissulega hefur það í för með
sér að þegar fleiri starfsmenn
bætast við í húsnæðinu geta
menn sinnt betur þeim verk-
efnum sem þeir eru í og fyrir
vikið verður þjónustan sér-
hæfðari. Óli er nú þegar farinn
að sinna fasteignasölunni að
mestu leiti. Svo lýkur hann
háskólanámi til fasteignasölu-
réttinda í vor. Þegar það er
komið hefur hann fullar heim-
ildir til að annast öll störf fast-
eignasala eins og ég.

Við höfum einnig mögu-
leika á að vera í samstarfi við
fasteignasölur í Reykjavík
þegar það væri til hags fyrir
okkar viðskiptavini.

Við vonum bara að Vest-
firðingar taki þessu nýja nafni
og fyrirtæki sem er byggt á
okkar gamla, góða grunni og
okkar reynslu jafn vel og þeir
hafa tekið okkur hingað til“,
segir Tryggvi Guðmundsson.

– thelma@bb.is

Feðgarnir Tryggvi Guðmundsson og Guðmundur Óli Tryggvason á skrifstofu fyrirtækisins.
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RITSTJÓRNARGREIN

Mannlíf í miðbænum
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Eitt af mörgu sem Ísfirðingar geta verið stoltir af er Silfurtorgið, sem í mörgu má segja að
sé miðpunktur mannlífsins í bænum; miðbæ sem fá bæjarfélög af stærðargráðu Ísafjarðar
geta státað af þótt víðar sé leitað en á landinu kalda.

Mannlífið í miðbænum á fallegum sumardögum hefur fangað margan aðkomumanninn;
sviðsmyndin er vel heppnuð; fallegasta bæjartorg á Íslandi að mati þekkts myndlistarmanns
og rithöfundar; bæjarhlað þar sem fögnuðurinn í röddum brottfluttra Ísfirðinga og heimamanna
yfir endurfundum bergmálar í fjallahringnum.

Miðbær bæjarfélags sem hefur það sér helst til ágætis að vera rólegur svefnstaður er ekki
líklegur til að draga að sér ferðafólk. Ætli okkur brygði ekki við ef torgsölurnar á Silfurtorgi
legðust af, setningarathöfnum allra stærri viðburða yrði kúldrað inn í íþróttahús, leiksýningar
á borð við Þrymskviðu heyrðu sögunni til. Og enginn settist þar lengur niður til að gæða sér
á Napolónsköku úr Gamla bakaríinu!

Ein af mörgum nýjungum í lífi Íslendinga er sá þáttur sem kallaður hefur verið kaffihúsa-
menning. Svo vitnað sé til höfuðborgarinnar þá eru þar nú kaffi- og öldurhús á hverju strái
í miðbænum hvar fyrir tveimur til þremur áratugum var nær útilokað fyrir gestkomandi að fá
kaffisopa utan hótela. Með auknu frjálsræði á sölu áfengra drykkja komu öldurhúsin til sögu.

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 · Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Eiríkur Örn Norð-
dahl, símar 456 4694 og 845 2685 eirikur@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4680 og 849 8699, thelma@bb.is – Guðrún Ása Magnúsdóttir, símar 456 4693 og 692 2972, gudrun@bb.is  ·
Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson ·
Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega.  Einnig sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X

Kaffi- og öldurhúsið Langi Mangi, fastur liður í miðbæjarflóru Ísafjarðarbæjar, sem
veitingastaður og miðstöð ýmiskonar lista og menningar  og ekki annað vitað en að al-
menn ánægja ríkti þar um, virðist nú allt í einu eiga undir högg að sækja. Fer þó ekki á milli
mála að hollvinir staðarins eru margfalt fleiri en þeir, sem vilja hann burt: ,,Miðbæjar-
stemmning er stolt hvers bæjarfélags og þeir sem kjósa að búa í miðbæ hljóta að verða að
reikna með því að bærinn sé stundum lifandi,“ segir m.a. í áskorun til bæjaryfirvalda þar
sem þau eru hvött til að skerða ekki opnunartíma Langa Manga þar sem það myndi að öll-
um líkindum ,,kippa rekstrargrundvellinum undan staðnum og það muni ekki verða bæn-
um góð auglýsing. Erum við þá helst að hugsa um unga fólkið og vilja þess til að setjast
hér að. Við viljum miðbæ,“  eins og þar segir.

Undir þetta sjónarmið er hægt að taka. Hitt er svo annað mál að starfsemi af þessu tagi
þarf að setja reglur, þar á meðal að viðverutími gesta sé hina sami utan og innan dyra og
umgengni þar að lútandi.

Það væru mikil mistök ef afstaða bæjaryfirvalda leiddi til lokunar á þessari einu kaffi-
öldur- og listamannakrá, sem bærinn státar nú af. Við þurfum að fjölga fjólunum í mið-
bæjarlífinu, ekki fækka þeim.                                                                                       s.h.

Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar-
innar, hefur lagt til að bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar sam-
þykki að fela hafnarstjórn að
kanna möguleika á því að
bjóða Landhelgisgæslunni

fast pláss fyrir varðskip á Ísa-
firði og Þingeyri. Þá leggur
hún einnig til að bæjarstjórni
vísi því til hafnarstjórnar að
gjaldskrá hafnarinnar verði
endurskoðuðmeð tilliti til
hugsanlegrar aukinnar við-

veru skipa Landhelgisgæsl-
unnar í höfnum Ísafjarðar-
bæjar. Í greinargerð með til-
lögunni segir:

„Í tengslum við umræðu um
flutning ríkisstofnana hefur
áður verið rætt um að Land-
helgisgæslan verði staðsett á
Ísafirði, t.d. er svo lagt til á
23. fundi atvinnumálanefndar
7/2 2003 og síðan samþykkt á
137. fundi bæjarstjórnar 20/2
2003 að óska eftir viðræðum
við dómsmálaráðuneyti um
málið. Þrátt fyrir að ekki hafi
enn orðið af slíkum flutningi
er ljóst að vilji yfirstjórnar í
Landhelgisgæslunni stendur
til þess að staðsetja heima-
hafnir varðskipa víðar en í
Reykjavík, enda aðstaða þar
lítil. Nauðsynlegt er hinsvegar

að ákveðin hafnaraðstaða sé
til reiðu þar sem skip yrðu
staðsett.“

Þá segir: „Í Ísafjarðarbæ
henta tvær hafnir sérstaklega
vel fyrir varðskip, þ.e. á Þing-
eyri og á Ísafirði. Á báðum
stöðum er til reiðu viðlegu-
rými fyrir varðskip. Á báðum
stöðum er flugvöllur sem
hentar en við áhafnaskipti get-
ur Gæslan notast við eigin
flugkost. Í gegnum áratugina
hefur Dýrafjörður gjarna verið
notaður sem skipalægi fyrir
varðskip enda miðsvæðis
gegn Vestfjarðamiðum. Á
Þingeyri er einnig fyrir hendi
nokkur þjónusta. Myndi
regluleg viðvera varðskipa
styrkja hana enn frekar. Á Ísa-
firði er stutt í fjölbreytta þjón-

Því er jafnframt lögð fram til-
laga fyrir hafnarstjórn að
semja sérstaklega um gjald-
töku af varðskipum sbr. 4.
mgr. 17. gr. Hafnalaga og má
t.d. hugsa sér að heimildin
verði nýtt ef samningar nást
um að varðskip eigi heima-
höfn í sveitarfélaginu. Jafn-
framt er ljóst að betur má nýta
viðlegupláss í höfnum Ísa-
fjarðarbæjar og miðar þessi
tillaga að því, ásamt því að
margfeldisáhrif vegna þjón-
ustukaupa varðskipa eru aug-
ljós.“

Tillaga Bryndísar um að
bjóða Landhelgisgæslunni
pláss var samþykkt 9-0, en
tillagan um endurskoðaða
gjaldskrá hafnarinnar var sam-
þykkt 5-1.     – eirikur@bb.is

ustu með tilheyrandi marg-
feldisáhrifum. Af ýmsum
ástæðum leggjast varðskip þó
sjaldan að bryggju jafnvel þó
þau séu ekki að sinna verkefn-
um á hafi úti, en ein af þeim er
kostnaður vegna hafnargjalda.

Bryndís Friðgeirsdóttir.

Vill bjóða Landhelgisgæslunni pláss
fyrir varðskip á Ísafirði og Þingeyri

Vá Vest boðar til fundar til
að rýna í vímuefnaforvarnir

Vá Vesthópurinn stendur
fyrir sérstökum rýnifundi á 4.
hæð Stjórnsýsluhússins á Ísa-
firði frá kl. 12 til 17 á fimmtu-
dag. Fundurinn er haldinn í
kjölfarið á nýjustu niðurstöð-
um Rannsókna og greiningar
ehf. á vímuefnaneyslu ung-
menna á norðanverðum Vest-
fjörðum, og er opinn öllum
sem hafa áhuga á málefnum
barna og ungmenna í tengsl-
um við vímuefnaforvarnir.
Markmiðið er að skoða stöð-
una í forvörnum á norðanverð-
um Vestfjörðum og hvernig
hægt sé að hafa áhrif á fram-

félaga, nefndarmenn í við-
komandi nefndum, s.s.
íþrótta- og æskulýðsnefndum,
barnaverndarnefndum, fé-
lags- og fræðslunefndum.
Einnig sveitarstjórnarmenn á
svæðinu, fulltrúa í foreldrafé-
lögum, foreldraráðum og svo
mætti lengi telja.

Vá Vesthópurinn mun
bjóða þátttakendum upp á
súpu og meðlæti þannig að
þátttakendur geta mætt beint
á fundinn kl. 12 á fimmtudag,
fengið sér að borða og tekið
þátt í umræðunum sem þar
fara fram.      – thelma@bb.is

haldið. Vá Vesthópurinn hefur
fengið sér til aðstoðar tvo fag-
menn frá Vertu til, sem er sam-
starfsverkefni Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga og ríkis-
ins. Ætlunin er að skipta þátt-
takendum verkefnisins upp í

smærri vinnuhópa.
Vá Vesthópurinn vill sér-

staklega bjóða á fundinn
starfsmenn heilsugæslu, lög-
reglumenn, starfsmenn grunn-
skóla, félagsmiðstöðva, stjór-
narmenn og þjálfara íþrótta-
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Almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ

Gengið til samninga við Teit Jónasson
Nú liggur fyrir að lægst-

bjóðandi í almenningssam-
göngur í Ísafjarðarbæ, Stjörn-
ubílar ehf., skilaði ekki að
fullu þeim gögnum sem óskað
var eftir í síðasta lagi fyrir
föstudaginn 10. febrúar, og
hefur bæjarráð því falið bæjar-
tæknifræðingi að ganga til
viðræðna við fyrirtækið Teit
Jónasson, sem átti næstlægsta
tilboð í verkið.

„Þau gögn sem farið var
fram á bárust ekki í tíma og
þar með urðum við að snúa
okkur að næsta tilboðsgjafa“,
segir Birna Lárusdóttir, for-
maður bæjarráðs. Þá segir
Birna að sá háttur hafi verið
viðhafður á þessu tiltekna út-
boði að menn skyldu leggja
umbeðin gögn fram þegar
samningsferlið væri hafið og
kveðst hún ekki vita til þess
hvort gögn Teits Jónassonar
hafi borist enn, en nú verði
gengið til viðræðna við hann.
Búast má við því að fyrirtækið
skili sínum gögnum í viðræð-
um við bæjartæknifræðing á
næstunni.

Þrír aðilar buðu í allar fjórar
leiðirnar sem boðnar voru út,
þ.e. innanbæjarakstur á Ísa-
firði, leiðirnar Ísafjörður-Suð-
ureyri, Ísafjörður-Flateyri, og
Ísafjörður-Þingeyri. Teitur

högun, og hljóðar þá tilboðið
upp á 13.591 þúsund kr. í
þessa sameinuðu leið. Íbúa-
samtök Dýrafjarðar sendu
Halldóri Halldórssyni bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar bréf fyr-
ir skemmstu og lýstu yfir
áhyggjum sínum af útboði á
almenningssamgöngum, en
F&S Hópferðabílar ehf. hafa
séð um almenningssamgöng-
ur á milli Þingeyrar og Ísa-
fjarðar sem undirverktaki und-
anfarin ár. Hjá F&S Hópferða-
bílum ehf. á Þingeyri eru þrjú
heil stöðugildi og þar af tvö
stöðugildi sem tengjast al-
menningssamgöngum beint.
Íbúasamtökin sögðust telja
veðurfarslega nauðsynlegt að
bílar væru staðsettir á Þingeyri
og að staðinn væri vörður um
þessi stöðugildi sem öll eru
mönnuð fólki búsettu á Þing-
eyri.

Samningur um almennings-
samgöngur í Ísafjarðarbæ á
að taka gildi frá og með 1.
júní 2006, og verður hann
gerður til fimm og hálfs árs
með heimild um árs framleng-
ingu. Þá verður í honum
ákvæði um að hann megi end-
urskoða ef til verulegra verð-
lækkana kemur á samnings-
tímanum.

– eirikur@bb.is

Jónasson bauð 29.650 þúsund
í það heila, Sophus Magnús-
son bauð 45.141 þúsund í það
heila og Stjörnubílar buðu
28.884 þúsund í það heila, en
29.542 í frávikstilboði sem
gerir ráð fyrir einni aukaferð.

Fjögur tilboð bárust í inn-
anbæjaraksturinn. Lægsta boð
var frá Teiti Jónassyni eða
7.244 þúsund krónur. Næst-
lægsta boð var frá Stjörnubíl-
um, 11.681 þúsund krónur.

Þá bauð FMG 16.005 þúsund
krónur og Sophus Magnússon
bauð 22.499 þúsund krónur. Í
leiðina Ísafjörður - Suðureyri
bárust fjögur tilboð. Lægsta
tilboð áttu Stjörnubílar ehf.
upp á 4.270 þúsund kr. Teitur
Jónasson bauð 4.629 þúsund
kr. Sophus Magnússon bauð
4.951 þúsund kr. og FMG
bauð 5.203 þúsund kr. Í leið-
ina Ísafjörður - Flateyri bárust
sex tilboð og var lægsta til-

boðið frá Elíasi Sveinssyni,
upp á 4.007 þúsund kr. Þá
barst tilboð frá F&S Hóp-
ferðabílum ehf. upp á 4.126
þúsund kr. Stjörnubílar ehf.
buðu 4.270 þúsund kr., Teitur
Jónasson bauð 4.629 þúsund
kr., Sophus Magnússon bauð
4.951 þúsund kr. og FMG
bauð 5.203 þúsund kr. Í leið-
ina Ísafjörður - Þingeyri bárust
fjögur tilboð og áttu Stjörnu-
bílar lægsta boðið, upp á 8.663

þúsund kr. F&S Hópferða-
bílar ehf. buðu 11.721 þúsund
kr., Sophus Magnússon bauð
12.740 þúsund kr. og Teitur
Jónasson bauð 13.148 þúsund
kr.

Frávikstilboð barst frá F&S
Hópferðabílum ehf. þar sem
leiðir 3 og 4, það er Ísafjörður
- Flateyri og Ísafjörður-Þing-
eyri, eru sameinaðar. Miðað
er við að áætlunarferðum
fjölgi um eina við þessa til-

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Rúnar Arnarson í Bolungarvík

Fiskisúpa með Kúrbít
Sælkeri vikunnar býður að

þessu sinni upp á ljúffenga
og bragðmikla fiskisúpu
með kúrbít. Súpan er matar-
mikil, fljótleg og einföld í
matreiðslu.

Fiskisúpa með Kúrbít
4 lítil ýsuflök

2 stórir laukur
4 stórar gulrætur
2 Kúrbítar
2 msk smjörlíki (ólífuolía)
4 msk hveiti
12 dl soð (1 grænmetisten
ingur + 2 fiskiteningar)
2 dl mysa eða hvítvín
4 dl rjómi

Salt
Pipar
Graslaukur til skrauts

Bræðið smjörlíki og bætið
hveiti og lauk út í og búið til
bollu. Bætið mysu eða hvít-
víni rólega í ásamt soði, látið
sjóða í 10 mínútur. Bætið gul-

rótum og kúrbít út í og látið
sjóða í fimm mínútur. Krydd-
ið. Bætið rjóma og fiski út í
rétt áður en súpan er borin
fram. Stráið graslauki yfir til
skrauts.

Ég skora á Laddawan Dag-
bjartsson íþróttakennara í
Bolungarvík.

Sameiginlegt framboð – breytinga er þörf
Næstkomandi laugardag fer

fram sameiginlegt prófkjör
þriggja stjórnmálasamtaka í
Ísafjarðarbæ vegna sveitar-
stjórnakosninga nú í vor. Þar
verður kosið um skipun fjög-
urra efstu sæta listans, sem
bera mun nafnið Í-listinn Ísa-
fjarðarbæ. Tólf frambjóðend-
ur gefa kost á sér í kjörinu,
karlar og konur, ungt fólk og
eldra, nýliðar og reynslumikið
fólk í stjórnmálum. Ég vil
hvetja íbúa Ísafjarðarbæjar til
að taka þátt í prófkjörinu og
hafa áhrif á skipan listans.
Með því móti vinnum við að
breytingum í kosningunum í
vor. Breytingum sem nauð-
synlegar eru fyrir byggðar-
lagið og höfuðstað Vestfjarða.

Ísafjarðarbær er forystuafl
á Vestfjörðum, langfjölmenn-
asta og öflugasta sveitarfélag-
ið. Ísafjarðarkaupstaður fagn-

aði nýlega 140 ára afmæli,
Þingeyri, Flateyri og Suður-
eyri eiga sér einnig langa og
merkilega sögu, sem tengist
útgerð, fiskverkun og verslun
í meir en heila öld. Í hundrað
ár blómgaðist byggðin í takt
við uppbyggingu sjávarút-
vegsins. Framfarir og velmeg-
un byggði jafnt á framtaki ein-
staklinga, krafti samtaka fólk-
sins, hagnýtingu nýrrar tækni
og tækifæra í framleiðslu og
útflutningi. Þekking og reyn-
sla í sjávarútvegi byggðist upp
og nýttist í iðnaði og fram-
leiðslu á öðrum sviðum. Sam-
félag Vestfjarða einkenndist
af krafti og fjöri, þar sem
menning og félagslíf var öfl-
ugt og blómlegt. Þessi ein-
kenni vestfirsks samfélags eru
enn til staðar þrátt fyrir erfið-
leika sem tveir síðustu áratugir
hafa fært okkur í fang. Á þess-

Sveitarfélagið er stórt og
nokkuð fjölmennt, atvinnu-
ástand þokkalegt og fjölbreytt
mannlíf á mörgum sviðum.
En það eru blikur á lofti. Fjár-
hagsstaða sveitarfélagsins er
ekki góð. Þeir fjármunir sem
fengust við sölu á Orkubúi
Vestfjarða veittu svigrúm og
löguðu skuldastöðuna, en nú
eru þeir dagar að baki. Fólki
hefur fækkað og þar með
skattgreiðendum. Tekjur
sveitarfélagsins dragast sam-
an, nema sú þróun verði stöðv-
uð. Fastir kostnaðarliðir við
rekstur bæjarins og viðhald
eigna taka alla þá fjármuni
sem til ráðstöfunar eru. Það er
því fyrirsjáanlegt að aftur þarf
að fara í lántökur vegna fram-
kvæmda sem nauðsynlegar
eru. Uppstokkunar er þörf,
nýrrar sóknar og nýrra leiða.
Mörg brýn úrlausnarefni bíða

eins og húsnæðismál Grunn-
skólans á Ísafirði og bætt þjón-
usta við aldraða, svo tekin séu
tvö dæmi af stórum málum
sem beðið hafa allt of lengi á
teikniborðum og í nefndum
ráðandi afla í bænum. Það er
þörf á nýrri forystu.

Blómlegt mannlíf byggir á
traustum atvinnuháttum. Í Ísa-
fjarðarbæ eru rekin öflug fyr-
irtæki í sjávarútvegi og iðnaði.
Þau þarf að efla og styðja um
leið og við leitum nýrra leiða
til að auka fjölbreytni og þjón-
ustu sem í boði er. Það er
hlutverk þeirra sem stýra
sveitarfélaginu að tryggja íbú-
unum þá þjónustu sem nauð-
synleg er í nútíma samfélagi.
En forystumenn sveitarfélags-
ins verða líka að veita fólkinu
og byggðarlaginu þá forystu
og festu gagnvart stjórnvöld-
um sem nauðsynleg er. For-

ystuafl Vestfjarða, höfuðstað-
ur og stærsta sveitarfélag er
ekki ölmusuþegi á jötu ríksis-
ins, heldur byggðarlag sem
hefur mikilvægt hlutverk á
landsvísu í öllu tilliti. Við
skulum því koma fram af reisn
og stolti fyrir hönd okkar
byggðarlags, setja fram sann-
gjarnar kröfur og fylgja þeim
fast eftir. Við eigum okkar
rétt og það er heilög skylda
þeirra sem standa í forsvari
Ísafjarðarbæjar að standa á
þessum rétti.

Sá sem þetta ritar býður sig
fram í prófkjöri Í-listans næsta
laugardag. Ég býð fram krafta
mína til að vinna Ísafjarðarbæ
og íbúum þess heill á næstu
árum. Vonandi eigum við
samleið á þeirri vegferð.
Stöndum saman og látum
verkin tala.

– Sigurður Pétursson.

um grunni getum við saman
hafið nýja sókn til eflingar
byggðar og samfélags. Til
þess að svo megi verða, þurfa
breytingar að eiga sér stað.

Staða Ísafjarðarbæjar er nú
um stundir bæði sterk og veik.

Sigurður Pétursson.

Ágætu íbúar Ísafjarðarbæj-
ar! Í fyrsta sinn gefst ykkur
líka þeim óflokksbundnu,
kostur á að stilla upp lista. Í-
listinn verður með opið próf-
kjör laugardaginn 25. febrúar
n.k. Þar gefst sem sagt al-
menningi kostur á að raða
þeim niður sem gefa kost á
sér, til að vinna að málefnum
bæjarins. Þetta er einfalt,
menn velja einfaldlega tvo að-
ila af einum listanum og svo
einn af hvorum hinna. Þeir
flokkar sem í samstarfi eru,
eru Frjálslyndi flokkurinn,
Samfylkingin og Vinstri græn-
ir.

Tólf manneskjur hafa boðið
sig fram til að vinna að mál-
efnum bæjarins eins og áður
sagði. Þetta eru allt saman gott
fólk. Sumir hafa velt fyrir sér
hvort þetta fólk muni geta
starfað saman. Því er til að
svara, að bæjarmál eru ekki

Þakkir!
Ég vil þakka þeim fjölmörgu

sem studdu mig í 1. sæti í prófkjöri
sjálfstæðismanna þann 11. febrúar sl.

Kær kveðja,
Halldór Halldórsson

það sama og landsmálin, en
eru mál sem brenna á íbúum
landsbyggðarinnar, sem eru
ekki endilega þannig á lands-
vísu. Og flokkarnir þrír völdu
þá leið að snúa bökum saman
í þeirri von að ná meirihluta í
bæjarfélaginu okkar. Vegna
þess að við erum viss um að
geta gert betur, til að styrkja
hér byggð, og snúa vörn í
sókn. Enda er það sameigin-
legt baráttumál okkar.

Vandi fylgir vegsemd
hverri, og það er í ykkar hönd-
um að vel takist til um upp-
stillingu á lista. Og það er að
mörgu að hyggja. Til dæmis
vil ég benda á nauðsyn þess
að dýrmæt reynsla og þekking
sé innan Í-listans. Það er auð-
vitað mjög gott að fá ferskt
fólk inn, með nýjar áherslur
og nýja sýn. En við megum
heldur ekki gleyma reynsl-
unni.

Bryndís Friðgeirsdóttir og
Lárus Valdimarsson munu
sennilega bæði hverfa af þess-
um vettvangi eftir næstu kosn-
ingar. Þau voru öflug í and-
stöðu sinni við núverandi
meirihluta og mikil eftirsjá að
þeim. En það þýðir að Magnús
Reynir er þá einn eftir af þeim
sem settu svip sinn á síðasta
kjörtímabil. Það er því að
mínu áliti nauðsynlegt að hann
haldi áfram. Hann hefur víð-
tæka reynslu af sveitarstjórn-
armálum og opinberri stjórn-
sýslu og var m.a. bæjarritari
Ísafjarðar frá árinu 1970 til
1992. Gegndi hann á þessum
árum líka marg sinnis starfi
bæjarstjóra um lengri eða
skemmri tíma. Hann hefur
lengi verið virkur í landspóli-
tíkinni. Það skiptir óendanlega
miklu máli, að menn hafi
þekkingu á reglum og lögum
um stjórnsýslu.

Að öðru leiti vil ég hvetja
ykkur til að taka þátt í próf-
kjörinu. Leggja ykkar af
mörkum til að gera góðan
lista, segja til um hvaða fólk
þið viljið setja á oddinn. Við
ætlum okkur að vinna vel og
vera aflið sem nær umboði
ykkar til að stjórna bænum
næsta kjörtímabil.

Ég hef líka gefið kost á mér
til að vinna fyrir bæinn minn.
Ég er sannfærð um að það er
hægt að gera miklu meira til
að styrkja stoðir Ísafjarðar-
bæjar. Ég á mér þann draum
að hægt sé að fjölga hér störf-
um, og stuðla að því að fleiri

setjist hér að hjá okkur. Ég tel
að Ísafjarðarbær eigi góða
möguleika á að ná vopnum
sínum, bæði með því að
styrkja sjávarútveg, og laða
að fleiri sprotafyrirtæki og svo
eru miklir möguleikar í ferða-
þjónustu.

Við eigum mikla möguleika
á því að verða stór og sterk.
En til þess þarf bæjarfélagið
að vera vakandi og hlú að því
sem þarf að gera. Undirbúa
og plægja jarðveginn. Og þar
er ég viss um að hægt er að
gera mikið betur. En til að frá
fram breytingar, í stað kyrr-
stöðu, þá er málið nú í ykkar

höndum, fyrst að taka þátt í
prófkjöri og raða upp á listann,
en síðan veita því fólki braut-
argengi í kosningum í vor.

Ég segi nú bara oft var þörf
en nú er nauðsyn.

Með kveðju, Ásthildur
Cesil Þórðardóttir.

Ásthildur C. Þórðardóttir.

Oft var þörf en nú er nauðsyn

Einar Pétursson, bæjarstjóri
í Bolungarvík opnaði form-
lega nýjan vef sveitarfélagsins
á fundi bæjarstjórnar Bolung-
arvíkur á fimmtudag. Áður en
vefurinn var opnaður kynnti
Þórður Vagnsson, markaðs-
og kynningarfulltrúi Bolung-
arvíkurkaupstaðar vefinn fyrir
bæjarfulltrúum. Þórður hefur
haft yfirumsjón með smíði
vefjarins og mun hann ásamt
Einari Péturssyni, sjá daglega
umsjón hans. „Stefnt hefur
verið að því að vefurinn yrði í
senn ferskur og skemmtilegur,
auk þess sem hann yrði á end-

verði opnaður í áföngum.
„Allt frá formlegri opnun
fyrsta áfanga hans, mun vefur-
inn taka breytingum, en mark-
miðið er að hann verði sam-
bland frétta-, stjórnsýslu-,
ferðaþjónustu-, mannlífs- og
menningarvefs. Það er von
okkar sem höfum komið að
vinnslu og hönnun vefjarins
að hann muni fyllilega þjóna
tilgangi sínum og verði ein-
staklega áhugaverður heim að
sækja.“ Hinn nýi vefur Bol-
ungarvíkur er keyrður á vef-
umsjónarkerfinu eeWeb.

– bb@bb.is

anum öflugt upplýsinga- og
markaðstæki bæjarfélagsins,“
segir í frétt frá Markaðsskrif-
stofu Bolungarvíkurkaupstað-
ar.

Þar segir einnig að vefurinn

Forsíða hins nýja vefjar
Bolungarvíkurkaupstaðar.

Nýr vefur Bolungarvíkur
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Til leigu er húsnæði á jarðhæð í Vestrahúsinu á Ísafirði. Um er
að ræða óinnréttað rými með skrifstofuaðstöðu. Fyrir er í hús-
inu fjölbreytt starfsemi og gott mannlíf.

Upplýsingar gefur Ólafur Bjarni Halldórsson.
Vestri ehf.,

Suðurgötu 12, 400 Ísafirði
Símar: 456 4120 og 456 3366

Netfang: olafur@isfang.is

Atvinnuhúsnæði til leigu

Brot úr skipsflaki sem skipverjar á skuttogaranum Páli Pálssyni ÍS komu með að landi undir lok janúar

Talið vera úr Súgfirðingi ÍS

Úr bókinni Íslensk skip eftir Jón
Björnsson, útgefin af Iðunni árið 1990.

Undir lok janúar mánaðar í
ár kom togarinn Páll Pálsson
ÍS 102 með brot úr skipsflaki
að landi. Brotið var stórt, skut-
ur ásamt stýrissveif, en ekki
var í fyrstu vitað úr hvaða báti
brotið væri. Uppi voru nokkr-
ar vangaveltur og voru nöfnin
Svanur RE og Trausti ÍS bæði
nefnd í fyrstu, en þau skip
fórust bæði á Vestfjarðamið-
um. Eftir nokkra eftirgrennsl-
an þykir nú líklegast að um sé
að ræða Súgfirðing ÍS 500,
sem fórst skammt undan Súg-
andafirði þann 12. janúar árið
1955, eftir að hafa verið sigld-
ur niður. Forsíðufyrirsögn
Morgunblaðsins þann 13.
janúar árið 1955 var: „Mann-
laus“ brezkur togari siglir
niður bát að veiðum út af Súg-
andafirði. Í fréttinni segir af
sjóskaða sem orðið hafði um
hádegisbilið daginn áður þeg-
ar breskur togari frá Hull að
nafni Kingston Pearl sigldi
niður vélbátinn Súgfirðing frá
Súgandafirði. Með vélbátnum
fórust tveir ungir menn, en
þrír komust af. Sagði skip-
stjórinn á Súgfirðingi að eng-
inn hefði verið í brú togarans
þegar slysið varð. Í frétt Morg-
unblaðsins segir meðal ann-
ars: „Var báturinn undir lóð-
um er slysið varð, en togarinn
á hraðri siglingu. Skipbrots-
mennina þrjá af Súgfirðingi
og annað lík hinna látnu, flutti
togarinn til Ísafjarðar og kom
skipið þangað klukkan um
8,30 í kvöld.“

Í frétt Morgunblaðsins segir
svo: „Er togarinn kom til Ísa-
fjarðar átti fréttaritari Mbl. þar,
Jón Páll Halldórsson, samtal
við skipstjórann á Súgfirðingi,
Gísla Guðmundsson. Er hann
kunnur skipstjórnarmaður
með fjölda sjómennskuára að
baki og mikla reynslu.

Gísla skipstjóra sagðist svo
frá þessum atburði:

Það var um hádegisbilið.
Við vorum að draga línuna og
áttum eftir 40 bjóð. – Við vor-
um NV út af Súgandafirði og
var veður sæmilega bjart,
skyggni hefur verið um 1000
m. Lítilsháttar andvari var af
norðaustri. Skipverjar mínir
voru allir við starf á þilfari
nema einn, sem var niðri til
að fá sér matarbita og svo ég,
sem var í stýrishúsi bátsins.

Við sáum hvar brezkur tog-
ari kom og stefndi hann á okk-
ur. Við töldum engann vafa
leika á því að togarinn myndi
breyta um stefnu, er hann
nálgaðist bát okkar, þar eð
veður var bjart og töldum ör-
uggt að skipverjar á togaran-
um myndu sjá til okkar.

Siglt tvisvar á bátinnSiglt tvisvar á bátinnSiglt tvisvar á bátinnSiglt tvisvar á bátinnSiglt tvisvar á bátinn
Er ég sá togarann nálgast

okkur óðfluga, og án þess að
breyta um stefnu, setti ég vél
Súgfirðings á fulla ferð áfram,
til að reyna að forða árekstri.
En það skipti engum togum.
Brezki togarinn sigldi með
fullri ferð á bát okkar miðjan
rétt framan við stýrishúsið.

KastaðistKastaðistKastaðistKastaðistKastaðist
til 2-3 faðmatil 2-3 faðmatil 2-3 faðmatil 2-3 faðmatil 2-3 faðma

Við áreksturinn kastaðist
Súgfirðingur til um eina tvo
til þrjá faðma, frá stefni tog-
arans, en hann var um leið
kominn á bátinn aftur með
fullri ferð. – Nú kom stefnið
framan til á stýrishúsið.  –
Gísli sagði að það hefði orðið
sér til lífs að hann gat kastað
sér aftur á bak svo hann yrði
ekki fyrir stefni togarans, er
það gekk inn í stýrishúsið. Það
var sýnilegt, sagði Gísli, að
enginn maður var á stjórnpalli
togarans.

LóðabelgirLóðabelgirLóðabelgirLóðabelgirLóðabelgir

Okkur, á hinum sökkvandi
báti, varð fyrst fyrir hendi að
binda í snatri saman alla lóða-
belgi, þar sem við stóðum allir
aftast á bátnum, en ég hafði
kallað í þann hásetann, sem
niðri hafði verið. Það var eng-
inn tími til að ná í bjargbeltin.

Sökk eftir 4-5 mín.Sökk eftir 4-5 mín.Sökk eftir 4-5 mín.Sökk eftir 4-5 mín.Sökk eftir 4-5 mín.

Þegar hér var komið munu
togaramenn hafa orðið þess
varir að áreksturinn hafði orð-
ið. Því togarinn renndi fram
með stjórnborðssíðu Súgfirð-
ings í sömu andránni og bát-
urinn sökk. Munu þá hafa
verið liðnar 4-5 mínútur frá
því áreksturinn varð.

Við fórum allir í sjóinn. –
Eftir nokkra stund og mjög
tafsama björgun tókst togara-
mönnum að ná mér og tveim
félögum mínum, þeim er kom-
ust lífs af úr sjóslysi þessu.
Vorum við mjög kaldir orðnir
og illa til reika. Virtist mér
fáir menn vera komnir upp á
þilfar togarans til að aðstoða
við björgunina.

Togarinn hélt sig á slys-
staðnum í eina klst. Þá fannst
Hörður Jóhannesson stýri-
maður. Voru hafnar á honum
lífgunartilraunir og þeim hald-
ið áfram látlaust í 4 klst., en
árangurslaust. Hörður var frá
Súðavík, en á Suðureyri lætur
hann eftir sig unnustu. Hann
var tvítugur.

Skipbrotsmenn sáu aldrei
hinn látna félaga sinn sem
fórst, Rafn Ragnarsson frá
Suðureyri, eftir að báturinn
sökk. Hann var 21 árs og fyrir-
vinna móður sinnar.

Hér með lýkur frásögn
Gísla skipstjóra af þessum
hörmulega atburði.

Þeir sem komust af auk
Gísla skipstjóra, sem er 54
ára, voru Guðmundur Pálsson
vélstjóri og Magnús Ingimars-
son, sem var yngsti maðurinn

á bátnum, 16 ára, en hann og
Rafn heitinn voru hálfbræður.

Togarinn og báturinnTogarinn og báturinnTogarinn og báturinnTogarinn og báturinnTogarinn og báturinn
Brezki togarinn Kingston

Pearl er rúmlega 220 lestir
nettó, byggður 1937. Báturinn
Súgfirðingur var byggður á
s.l. ári í skipasmíðastöð Lands-
smiðjunnar hér í Reykjavík
og kom vestur þangað í haust
og byrjaði róðra í lok nóvem-
bermánaðar. Var hann afla-
hæstur báta þar og hafði reynzt
í alla staði vel.

Sjópróf í málinu hefjast ár-
degis í dag á Ísafirði.“

SúgfirðingurSúgfirðingurSúgfirðingurSúgfirðingurSúgfirðingur

Súgfirðingur var 40 tonna
vélbátur og var keyptur af

Óskari Kristjánssyni og Her-
manni Guðmundssyni á Suð-
ureyri þann 28. október 1954,
rúmum tveimur mánuðum
fyrir slysið, að því er fram
kemur í flakaskrá Íslenska
köfunarvefsins, scuba.is.
Brotið úr flakinu sem Páll
Pálsson fann við trollveiðar
fannst á 49 metra dýpi og er
nú í vörslu Hraðfrystihússins
– Gunnvarar. Að sögn Jóns
Sigurpálssonar hjá Byggða-
safni Vestfjarða unnu þeir að
því að kanna uppruna flaksins
í samvinnu við Heimi Trygg-
vason, af Páli Pálssyni. Að-
spurður um hvernig menn
rannsaki svona nokkuð segir
Jón að ekki sé um nákvæm
vísindi að ræða.

„Slóðin þar sem flakið
finnst er þekkt fyrir skipsflök

og fyrsta verk okkar var að
komast að því hvaða bátar
hafa farist á þessari slóð. Það
gerist síðan þannig að Heimir
fær upplýsingar um þennan
bát, Súgfirðing, og við sjáum
hvernig hann lítur út. Súgfirð-
ingur var með svokallaðan
drottningarskut, eins og brot-
ið, og það segir manni nokkuð
um aldurinn. Það er ekki hægt
að fullyrða hundrað prósent
að brotið sé úr þessum bát, en
það er ýmislegt sem bendir til
þess. Súgfirðingur var ekki
nema rúmlega tveggja mán-
aða gamall, og við rákum aug-
un í að saumur sem hafði dreg-
ist frá hluta flaksins var alveg
nýr. Eins og ég segi er ýmis-
legt sem staðfestir grun okkar
en þetta er aldrei annað en
kenning“, segir Jón.

Brotið úr flaki Súgfirðings á hafnarkantinum á Ísafirði.
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Hér ætlum við að vera, ann-
ars værum við löngu farin

Hinrik Kristjánsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir eiga og reka
ásamt fleirum fiskvinnsluna Kamb á Flateyri auk þess að gera út

nokkra báta frá staðnum. Hinrik er borinn og barnfæddur Flateyr-
ingur en Ingibjörg er frá Akureyri. Þau hafa verið gift í 28 ár og

hafa alla tíð búið saman á Flateyri og una hag sínum vel þar. Þau
eiga þrjú börn, Kristjönu, Hólmar og Hjört, og barnabörnin Rakel

Mist og Kristínu Birnu. Blaðamaður Bæjarins besta spjallaði við
þau um fjölskylduna, fyrirtækið og lífið í litla þorpinu.

–Hvernig kynntust þið?
„Já það er saga að segja frá

því, Hinni getur nú byrjað á
því að segja frá ferðalagi sínu
norður í land“, segir Ingibjörg.

„Það var nú þannig að ég
var í Verslunarskólanum 1973
og var þar í knattspyrnuliði
skólans og það var að taka
þátt í skólakeppni eins og ég
held að séu nú við lýði enn
þann dag í dag. Við fórum og
spiluðum á Akureyri, ég var
nú mjög blankur námsmaður
og var að hugsa um að fara
ekkert en í ljósi þess að ég
hafði aldrei komið til Akur-
eyrar áður þá dreif ég mig
með. Við spiluðum leikinn,
töpuðum honum reyndar fyrir
Menntaskólanum á Akureyri,
og skelltum okkur svo í Sjall-
ann um kvöldið. Þar hittumst
við Ingibjörg“, segir Hinrik.

„Já, í stiganum í Sjallanum.
Og vorið ´74 kom ég vestur,
ekki nema 16 ára gömul, og
ætlaði að vinna í fiski það
sumarið. Ég man alltaf eftir
því þegar við keyrðum strönd-
ina að Flateyri að ég hugsaði
með mér Guð minn almáttug-
ur ég verð ekki hérna út vik-
una! Þetta var fyrir 32 árum
og hér hef ég verið alveg síð-
an“, segir Ingibjörg.

„Hún var heilluð af knatt-
spyrnuhetjunni“, segir Hinrik
og hlær.

„Við höfum aldrei flutt í
burtu, höfum alltaf búið hér á
Flateyri, og átt okkar þrjú börn
hérna“, segir Ingibjörg.

„Svo við tökum þetta nú í
réttri röð þá byrjaði Ingibjörg
að vinna í fiski hér og ég var
að beita á þessum árum og
við byrjuðum nú búskap mjög
fljótlega. Fyrst bjuggum við í
herbergi hjá Hjálmi, á efri
hæðinni þar sem Vagninn er
núna. Við vorum þar fram á
haustið, þá fengum við okkur
íbúð og byrjuðum að búa. Það
var nú ekki miklu til að tjalda
þegar við hófum búskap. Ég
man það að ég átti útilegu-
pottasett og það voru fengnir
stólar og borð að láni. Það var
heldur ekki mikil reynsla til
staðar til að hefja búskap og
var fyrsta máltíðin okkar fiski-
búðingur í dós“, segir Hinrik.

„Já, það er skemmtilegt að
segja frá því, því ég hafði al-
drei séð fiskibúðing í dós áður.
Á Akureyri var þetta alltaf

vafið inn í bréf, svo tók maður
bara utan af og skar búðinginn
niður“, segir Ingibjörg.

„Þegar ég kom heim úr
vinnunni þann daginn þá var
hún búin að opna dósina öðru
megin og var að reyna að
kroppa upp úr dósinni og setja
á pönnuna og var þetta orðið
að hálfgerðu hakki. En við
leystum þetta nú þegar við
opnuðum hinn endann og náð-
um fiskbúðingnum úr“, segir
Hinrik.

„Þetta var nú bara fyndið
og honum finnst voða gaman
að segja frá þessari sögu. Þeg-
ar ég hélt upp á fertugsafmælið
mitt þá var þetta t.d. aðal-
brandarinn“, segir Ingibjörg.

„Hún var nú fljót að komast
upp á lagið með eldamennsk-
una og maður hefur ekki liðið
neinn skort síðan“, bætir Hin-
rik kíminn við.

Upphaf fjöl-Upphaf fjöl-Upphaf fjöl-Upphaf fjöl-Upphaf fjöl-
skyldulífsinsskyldulífsinsskyldulífsinsskyldulífsinsskyldulífsins

„Nú svo komu börnin.
Kristjana fæðist í ágúst 1976,
Hólmar Jóhann í desember
1981 og Friðfinnur Hjörtur í
september 1984.

Við höfum ekki átt heima í
mörgum húsum hérna. Við
byrjuðum á því að kaupa
Brimnesveg 16 af tengda-
pabba og fluttum svo 1979
upp í Ólafstún 4 í tiltölulega
nýbyggt hús og þurftum oft
að flýja út úr því vegna snjó-
flóðahættu“, segir Ingibjörg.

„Veturnir eftir að við keypt-
um í Ólafstúni voru frekar
snjóþungir og því fylgdi ýmist
hættuástand og við fluttum inn
og út, en það gekk nú allt
saman“, segir Hinrik.

–Voruð þið flutt hingað á
Eyrarveginn þegar snjóflóðið
féll 1995?

„Nei, þá áttum við enn
heima í Ólafstúni, vorum
reyndar farin úr húsinu, það
hafði verið gefin út viðvörun
og allir fluttir út úr Ólafstún-
inu. Við vorum búin að vera
þá tvo daga úti áður en flóðið
féll, leigðum hús hérna niðri á
Eyri. Höfðum nú verið marga
veturna á undan í húsnæði hjá
bróður mínum við Tjarnargöt-
una þegar við þurftum að yfir-
gefa Ólafstúnið. Veturinn ́ 95
frá janúar fram í maí held ég,
vorum við 32 nætur úti. Síðan

ber svo við þarna í október,
áður en flóðið féll, að það eru
allir settir út og þá vill svo til
að Ingibjörg sér eintóma
meinbugi á því að gista hjá
Guðmundi bróður. Hann og
konan hans voru reyndar fjar-
verandi en Helga Jónína dóttir
þeirra var í húsinu og þar vor-
um við aufúsugestir þá eins
og svo oft áður. En Ingibjörg
beit það í sig að vera ekki þar
og bar við hræðslu við hund-
ana, sem höfðu samt náttúru-
lega alltaf verið þar áður og
hún ekkert sett það fyrir sig
fyrr. En það varð úr að ég lét
undan og við fundum annað
húsnæði til að vera í. Við feng-
um þá leigt Brynjukot, hús
kvenfélagsins niðri á Ránar-
götu og vorum þar“, segir Hin-
rik.

„Ég þurfti nú að beita hörku
til að við færum í Brynjukot.
Þetta er gamalt hús og strákana
langaði ekkert að vera þar og
Hinni hélt nú ekki, við værum
búin að gista hjá Guðmundi í
32 nætur og töldum okkur allt-
af örugg þar. Núna var Helga
Jónína ein heima með hund-
ana og nóg pláss en ég bara
komst ekki þarna inn, það var
bara ekkert öðruvísi“, segir
Ingibjörg.

„Svo þegar þessi hörmulegi
atburður á sér stað þá fór með-
al annars snjóflóð á hús Guð-
mundar bróður míns þar sem
Helga Jónína var og Magga
vinkona hennar sem hún hafði
fengið til að gista hjá sér.
Helga komst fljótlega út en
Magga fannst eftir 8 tíma. Þær
höfðu sofið hlémegin í húsinu
en herbergin sem sneru upp
að hlíðinni, þar sem strákarnir
okkar höfðu alltaf gist, hreins-
uðust bara í burtu. Húsið fór
allt í skrall, fór bara allt meira
og minna“, segir Hinrik.

„Það hafa líklegast verið
hundarnir sem björguðu
Helgu, hún komst allavega út
með báða hundana“, bætir
Ingibjörg við.

„Það var einhver fyrirboði
þarna á ferð, einhver sem hélt
í höndina á okkur og leiddi
okkur frá því að vera á heimili
bróður míns. Húsið okkar
skemmdist líka í flóðinu,
svefnherbergisálman fylltist
af snjó“, segir Hinrik.

„Herbergisálman sneri upp
að fjallinu og ég hafði lokað

hurðinni inn í hana áður en
við fórum úr húsinu og það
fylltist allt upp að henni, það
var ekki hægt að opna hana“,
segir Ingibjörg.

„Húsið var óíbúðarhæft og
það mátti heldur ekki búa
þarna uppfrá. Þannig að eftir
flóðið fluttum við í þetta hús
sem búum nú í, byrjuðum á
að leigja það í tvö ár á meðan
var að finnast lausn á þessum
húsamálum uppfrá. Ofan-
flóðasjóður keypti síðan upp
húsin sem eyðilögðust eða
ekki mátti búa í og við keypt-
um þá húsið hér á Eyrarveg-
inum. Við vorum í þeirri stöðu
eftir flóðið að þurfa að taka
ákvörðun og ákváðum að hér
á Flateyri ætluðum við að eiga
heima áfram. Við vorum þá
þegar komin með okkar eigin
atvinnurekstur og vildum ekki
bakka frá því eða fara þannig
að við ákváðum að halda
áfram og fjárfesta“, segir Hin-
rik.

„Fyrst við tókum þá ákvörð-
un eftir þessar hörmungar að

halda áfram hér þá vildum við
gera okkur gott hreiður og réð-
umst því í endurbætur á hús-
inu. Við hreinsuðum alveg
innan úr því, það stóð eigin-
lega ekkert nema útveggirnir,
og byggðum það upp aftur.
Það er sama hvar maður býr,
maður vill hafa heimilið eftir
sínu höfði og það var bara
gaman að byggja húsið upp á
nýtt.

Við höfum alltaf verið
samstíga í því að hér viljum
við búa. Við höfum fengið
nokkur tækifæri til að endur-
skoða það en hér líður okkur
vel. Hér er gott að ala upp
börn, hér er gott að vera, hér
er gott fólk og ágætis mannlíf.
Hér ætlum við að vera, annars
værum við löngu farin“, segir
Ingibjörg.
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–Hvenær hófuð þið at-
vinnurekstur?

„Við vorum nú búin að

vinna lengi í fiski. Ég hafði
verið verkstjóri í níu ár hjá
Hjálmi sem var aðalatvinnu-
rekandinn hér á þeim tíma.
Ingibjörg hafði unnið lengi í
almennri fiskvinnslu og gæða-
eftirliti hjá Hjálmi líka. Síðan
þróaðist það þannig að 1985
ákváðum við að búa til lítið
fjölskyldufyrirtæki og fara í
útgerð. Okkur fannst kominn
tími til að breyta til og sáum
auglýstan 30-40 tonna bát til
sölu í Mogganum. Það hittist
þannig á að bróður mínum
sem bjó hér þá, hafði verið
sagt upp sem skipstjóra og
ásamt honum fengum við til
liðs við okkur mann systur
minnar og ákváðum að ráðast
í útgerð. Við keyptum 36
tonna bát og byrjuðum að gera
út. Þá var nú kvótakerfið þegar
komið á, en við vorum nú
tiltölulega ung þá og bjartsýn
og kýldum á þetta. Með mikl-
um dugnaði hjá bróður mínum
og mági í sjósókninni þá hafð-
ist þetta nú ágætlega. Þetta
vatt svo upp á sig og kom upp
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áhugi á að fara verka fiskinn
og byrjuðum við á því í októ-
ber 1987. Við keyptum hér
gamalt 300 m² verkstæðishús-
næði sem við notuðum nú ekki
nema helminginn af til að
byrja með, og innréttuðum
það sjálf. Við vorum ekki fleiri
en 5-6 manns í heildina og þá
vorum við að beita og verka
fiskinn og strákarnir að róa“,
segir Hinrik.

„Fiskurinn var unninn á
daginn og svo var farið að
slægja þegar báturinn kom í
land og það skipti engu hvort
það var laugardagskvöld eða
sunnudagsmorgunn“, bætir
Ingibjörg við.

„Þetta var nú unnið mest
bara í höndunum og á borð-
fjölum og þannig stigum við
okkar fyrstu sjálfstæðu skref í
fiskvinnslu. Svo stækkaði
þetta og við tókum allt húsið í
notkun árið eftir og skiptum
bátnum út fyrir stærri 80 tonna
bát árið 1988“, segir Hinrik.

„Við byrjuðum á því að
salta, fyrsta árið. Síðan keypt-
um við okkur pönnur og frysti
og fórum að frysta. Á þessum
tíma vorum við með skrifstof-
una bara heima á borðstofu-
borði í Ólafstúninu. Við unn-
um bókhaldið á kvöldin og
pössuðum að strákarnir litlu
kæmust ekki í pappírana“,
segir Ingibjörg.

„Hugsunin var fyrst og
fremst sú að búa til lítið fjöl-
skyldufyrirtæki sem við hefð-
um afkomu af, í sjálfu sér ekk-
ert meira en það. Koma sér
bara fyrir með góðan bát og
góða kvótastöðu og verka það
sem til féll, svo að maður gæti
séð fram á sómasamlegt líf
með því og það gekk svosem
ágætlega.

Árið 1991 fáum við okkur
aftur stærri bát. Keyptum þá
mjög nýlegan 100 tonna stál-
bát frá Færeyjum og var hann
einn af fyrstu bátunum með
beitningarvél sem voru fluttir
til landsins. Það gekk mjög
vel og við það jókst vinnslan
og sprengdi í framhaldinu af
því utan af sér húsnæðið. Þá
fluttum við hluta hennar yfir í
Snæfellshúsið. Vinnslan sem
hafði verið þar var þá hætt
starfsemi og húsið var því á
lausu og við keyptum það af
sparisjóðnum. Þá vorum við
komin með tvö hús, annað
niðri á hafnarbakkanum þar
sem fiskmarkaðurinn er til
húsa nú, og hitt húsið er þar
sem er beitningaraðstaða í
dag.

Þrátt fyrir kvótakerfið gekk
þetta bara nokkuð vel og við
náðum að fóta okkur í þessu.
Eins og vera ber í fjölskyldu-
fyrirtækjum þá var ágætis
samstaða um hvert bæri að
stefna. Í desember 1993 ákvað
Hjálmur, í kjölfar þess að það
hafði árað illa í sjávarútveg-
inum, að hætta vinnslu í landi
og segja upp öllu sínu starfs-
fólki. Í framhaldi af því komu
fulltrúar frá hreppsnefnd Flat-
eyrarhrepps og verkalýðsfé-
laginu á fund við okkur og
fóru þess á leit við okkur hvort
að við vildum koma að vinnsl-
unni í þessu stóra vinnsluhúsi
sem enn er hér í dag. Þeir
vildu vita hvort við værum

fáanleg til að taka það á leigu
til að byrja með, svona alla-
vega á meðan málin væru að
skýrast. Meiningin var nú í
byrjun að þetta væri skamm-
tímalausn, ætlun okkar var
alltaf að halda áfram með
okkar litla fjölskyldufyrirtæki
og hafa það huggulegt og
notalegt. Svo þróuðust þau
mál nú þannig að fiskvinnslan
Kambur keypti eignir Hjálms
og Hjálmur gerðist í leiðinni
hluthafi í Kambi. Það varð úr
að við réðum ferðinni í þeirri
vinnslu og útgerð, við keypt-
um öll vinnsluhúsin þeirra og
bát og kvóta sem þeir áttu.
Við unnum þetta allt saman í
sameiningu með eigendum
Hjálms og þetta fór vel af stað
og gekk svosem ágætlega“,
segir Hinrik.

„Mestu viðbrigðin voru
náttúrulega að fara úr 15
manna verkun, sem þetta var
orðið hjá okkur, yfir í 70
manns. Og fyrir mig að vera
verkstjóri og hafa aldrei séð
flæðilínu og vita ekkert hvern-
ig hún virkar því þegar ég
vann hjá Hjálmi þá voru bara
einstaklingsborð. Þetta var
svo stórt og mikið eitthvað,
að fara úr svona litlu og yfir í
þetta stóra húsnæði og svona
margt starfsfólk“, segir Ingi-
björg.

„Það var viss ögrun í því að
takast á við þetta en við höfð-
um það óneitanlega með okk-
ur að hafa verið þetta lengi í
fiski og aldrei gert neitt annað.
Við tókumst á við þessi verk-
efni og það var mjög margt
nýtt og spennandi við það að
glíma við þetta stóra apparat.
Í kjölfarið komu önnur við-
horf og skyldur gagnvart þess-
um rekstri og kannski ekki
síst gagnvart umhverfinu“,
segir Hinrik.

„Já þetta var voða spenn-
andi en ég skal alveg viður-
kenna það að hafa ekki sofið
mikið nóttina áður en við
mættum fyrst niður eftir“, seg-
ir Ingibjörg.

„Þetta gekk nú bara nokkuð
vel eftir að við tókum við.
Við vorum þá með Jónínu,
bátinn okkar frá Færeyjum,
og Gylli, línubát með beitn-
ingarvél sem Hjálmur hafði
átt. Við gerðum þá tvo báta út
með ágætis árangri og jukum
við reynslu okkar. Í framhald-
inu af því jukum við hlutafé
okkar árin á eftir og fengum
inn í þetta fjárfesta með okkur
og efldum fyrirtækið“, segir
Hinrik.
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„Snjóflóðið hafði gríðarleg
áhrif á umhverfið og atvinnu-
starfsemi okkar því eins og
allir vita þá dóu 20 manns og
margir fluttu í burtu. Ætli það
hafi ekki farið hátt í 100
manns. Samfélagið var nátt-
úrulega allt í lamasessi en eftir
sem áður var það viss ögrun
að takast á við það að keyra
fyrirtækið áfram við þessar
aðstæður. Ég held það megi
segja að það hafi tekist ágæt-
lega að vinna úr þeim aðstæð-
um sem sköpuðust við flóðið,
með vilja og ásetningi allra

um að halda áfram þá tókst að
rétta úr kútnum.

Á þessum tíma voru komin
upp hagræðingarsjónarmið
víða á Íslandi og fyrirtæki í
sjávarútvegi voru mikið að
sameinast. Það voru ákveðnar
hræringar í því hér fyrir vestan
líka, á Ísafirði og í þessu um-
hverfi hér í kring. Við tókum
þátt í því 1997 að eiga slíkar
viðræður sem enduðu síðan
með sameiningu við fyrirtæki
á Ísafirði undir nafninu Bása-
fell. Við fórum þar inn með
allt okkar, atvinnuhúsnæði,
báta, vélar og tæki og 2.300
tonna kvóta sem við áttum þá.
Við lögðum allt inn í félagið
og vorum bjartsýn á að það
myndi ganga. Við töldum
þetta vænlegan kost í takt við
það sem var að gerast annar
staðar og við viljum meina að
þetta hafi verið mjög rétt

ákvörðun á þessum tíma. Það
voru allar forsendur til staðar
í þessu stóra sameinaða félagi,
þ.e.a.s. það var mikill kvóti,
fiskvinnsluhús, saltfiskverk-
un, rækjuvinnsla, niðursuðu-
verksmiðja, frystitogari og allt
sem gat gott talist til að standa
að stóru og öflugu sjávarút-
vegsfyrirtæki. Við vorum
áfram í forystu fyrir þessari
einingu hér, í þessari vinnslu
og keyrðum hana áfram. Það
má fara fljótt yfir sögu í því
að því miður gekk rekstur á
þessu sameinaða stóra félagi
ekki og það leystist upp 1999.
Ég vil nú meina að það hafi
mest verið fyrir stjórnunarleg
mistök. Þetta félag hafði eins
og ég sagði áðan allt til að
bera og mikið af góðu fólki
með mjög mikla reynslu og
hefði að öllu jöfnu átt að klára
sig mjög vel en það fór því
miður á annan veg. Ég tel það
fyrst og fremst hafa verið
vegna rangra ákvarðana sem
voru teknar við rekstur félags-
ins því innviðir þess voru allir
mjög sterkir“, segir Hinrik.

„Þá stóðum við aftur
frammi fyrir því að þurfa að
taka ákvörðun um það hvort
við ættum að halda áfram eða
hvort við ættum að gefast
upp“, segir Ingibjörg.

„Við vorum kannski í svip-
aðri stöðu þá og eftir flóðið,
þurftum að velja hvort við ætl-
uðum að halda áfram og takast
á við þetta eða gefast upp því

kvótinn var þá horfinn sem
við áttum við upphaf Básafells
og við höfðum enga fjárhags-
lega getu til að taka neitt aftur
nema þá bara húsin og vélar
og tæki, engin skip eða kvóta.
Við ákváðum að þar sem að
við bárum ábyrgð á því að
hafa farið út í þessa samein-
ingu, bæri okkur þá skylda til
að takast á við það að reyna
að byggja þetta upp aftur frá
byrjun“, segir Hinrik.

„Ég veit ekki hvort maður
sé svona þrár að eða hvað, að
vilja ekki gefast upp. Maður
ætlaði sér það bara ekki, og
þá er bara að halda áfram,
byrja upp á nýtt“, segir Ingi-
björg.

„Já, við tókum enn og aftur
þá ákvörðun að halda áfram.
Við höfðum áður verið í sam-
floti með þeim Hjálmsmönn-
um og fólki úr minni fjöl-

skyldu en þarna varð sú breyt-
ing á að við Ingibjörg erum
áfram og fáum til liðs við
okkur Steinþór Bjarna Krist-
jánsson sem er meðeigandi
okkar í dag. Hjálmur var nú
með í að starta þessu í byrjun
en fór mjög fljótt út og úr varð
að við keyptum hlutafé
Hjálms og vorum þ.a.l. bara
tvenn hjón í þessu. Aðrir
höfðu dregið sig út úr fyrir-
tækinu áður vegna ýmissa
ástæðna, flóðið hafði þar áhrif
og fleira. En við vorum lán-
söm að fá gott fólk með okkur
í þetta og Steinþór hafði unnið
fyrir okkur bæði hjá Básafelli
og Kambi og hafði mikla reyn-
slu af skrifstofustörfum. Okk-
ar samstarf hefur gengið mjög
vel og það hefur verið mjög
farsælt að vinna með honum.

Þannig að við upplausn
Básafells í desember 1999
byrjuðum við að kaupa fast-
eignir, vélar og tæki og í fram-
haldi af því smábáta í króka-
aflamarkskerfi og kvóta á þá.
Við gerðum það bæði í okkar
eigin nafni og í samstarfi við
ýmsa sjómenn hérna á staðn-
um sem voru svo með okkur
næstu árin í því. Við vorum
þegar mest var komin með 6
slíka báta. Síðan þróaðist það
nú þannig, eftir að kvótakerf-
inu var breytt og kvóti var
settur á allar fisktegundir en
ekki bara þorsk eins og áður
var, að það voru margir sem
vildu snúa sér að öðrum störf-

um þegar allt var komið í
kvóta og farnir að fást pening-
ar fyrir hann. Flestir af okkar
samstarfsmönnum í þessum
litlu útgerðarfélögum hættu
og sneru sér að öðru. Við
keyptum þá út og höfum verið
að efla kvótaeignina og út-
gerðina síðan.

Í dag höfum við selt minn-
stu bátana sem voru 6 tonn að
stærð eins og heimilt var þá,
nú er reyndar búið stækka það
í 15 tonn, og erum komin með
tvo báta sjálf í krókaafla-
markskerfinu og höfum sam-
einað allar aflaheimildir á þá.
Jafnhliða því að hafa keypt
Halla Eggerts árið 2003 og
heimildir á hann og síðan
stærri bátinn okkar, Sigga Þor-
steins, í fyrra.

Stærri bátarnir tveir eru
báðir skírðir eftir góðum dren-
gjum sem við misstum í

flóðinu, þeim Haraldi Egg-
ertssyni sem var fengsæll og
góður skipstjóri og fórst ásamt
fjölskyldu sinni, og Sigurði
Þorsteinssyni sem var sjómað-
ur hér til margra ára og vel
liðinn og góður drengur, hann
fórst ásamt syni sínum.

Með því að skíra bátana í
höfuðið á þeim höfum við
viljað heiðra minningu þeirra
og halda henni á lofti. Það
hefur í báðum tilvikum reynst
mjög farsælt því það hefur
gengið ákaflega vel með þessa
stóru báta og það vil ég þakka
nöfnum þeirra og ekki síður
frábærum áhöfnum. Það á
ekki bara við um stóru bátana
heldur eins litlu bátana“, segir
Hinrik.

„Það náttúrulega gerir eng-
inn neitt nema hafa gott fólk
með sér og gott fólk í vinnu,
bæði á landi og sjó. Það hefur
verið okkar lán í þessu, við
höfum alltaf verið mjög hepp-
in með það“, segir Ingibjörg.

„Þetta hefur gengið vel,
bæði veiðar og vinna. Yfir-
höfuð hefur verið fínt fólk hjá
okkur í gegnum tíðina, bæði
yfirmenn og hinir almennu
starfsmenn og svo er enn í
dag. Það hefur nú heldur ekki
skemmt fyrir hjá okkur að
börnin okkar eru öll komin
inn í þetta og vinna með okkur
í þessu. Kristjana dóttir okkar
hefur unnið á skrifstofunni í
nokkur ár með Steinþóri og
tengdadóttir okkar Tinna

Björg, kona Hólmars, er þar
líka í hlutastarfi. Atli Freyr,
tengdasonur okkar, maður
Kristjönu er skipstjóri á einum
af minni bátunum. Hólmar
eldri sonur okkar er verkstjóri
í vinnslunni og Hjörtur, sá
yngri, er útgerðarstjóri, jafn-
hliða eigin útgerð. Það er mik-
ið lán fyrir okkur, bæði það
að þau vilji búa hér á Flateyri
og að þau hafi sýnt þessu
svona mikinn áhuga og vilji
vera í þessu með okkur. Það
er alls ekkert sjálfgefið að svo
sé“, segir Hinrik.

Gott starfsfólkGott starfsfólkGott starfsfólkGott starfsfólkGott starfsfólk
er lykillinner lykillinner lykillinner lykillinner lykillinn

„Við erum búin að vera í
þessu í næstum 21 ár og þetta
hefur verið ögrandi og
skemmtilegur tími, við erum
sammála um það. Það er alltaf
eitthvað að gerast og miklar
breytingar hafa átt sér stað.
Við höfum alltaf staðið í þessu
bæði og það hefur oft verið
langur vinnudagur. Það er
svosem ekki sjálfgefið að hjón
geti unnið saman en einhvern
veginn höfum við getað þræl-
að okkur í gegnum þetta, allt
frá því að vera með börnin
ung og þurfa að fara frá þeim
og sinna fyrirtækinu“, segir
Hinrik.

„Við höfum oft hlegið að
því að hann Hjörtur minn hef-
ur nú löngum sagt það að hann
sé svona vel uppalinn því hann
ól sig upp sjálfur“, segir Ingi-
björg glettin.

„Það hefur verið gæfa okkar
að geta unnið að þessu saman
með okkar góða sameignar-
fólki í gegnum tíðina, og þar
hafa náttúrulega margir komið
að. Við höfum verið með fjár-
festa og eignaraðila á við
Skeljung og Sölumiðstöðina
og Burðarás og fleiri slíka, og
frá því að sameinast inn í
Básafell og það fór eins og
það fór og byrja svo aftur, það
byggir allt á frábæru sam-
starfsfólki. Og ekki síst á dug-
legum og góðum sjómönnum,
bæði á litlu og stóru bátunum.
Þeir skipstjórar sem þar hafa
komið við sögu hafa sýnt af
sér afburðadugnað og sýnt það
og sannað að þeir eru megn-
ugir að fiska vel og halda vel
utan um sínar áhafnir og sama
má segja að hafi verið í landi.
Við höfum verið heppin með
starfsfólk og fyrirtækið vel
mannað í gegnum tíðina. Það
held ég að sé lykillinn að því
að þetta er þó það sem það er
í dag. Þó að við höfum svosem
ekki náð landi ennþá.

Við erum alltaf að reyna að
auka okkar aflaheimildir og
þar með auka okkar eigin
hráefnisöflun og styrkja fyrir-
tækið og ég held að við séum
mjög samstíga í fyrirtækinu
með ætlunarverk okkar. Við
vorum t.d. að enda við að
kaupa Ársæl með tæpum 600
þorskígildistonna kvóta. Það
má líkja því við langhlaup að
kaupa kvóta, þetta eru gríðar-
lega miklar fjárfestingar og
þetta er oftar en ekki að borg-
ast niður á 15-18 árum þannig
að við höfum sagt við okkur
sjálf að það er nú ekki fyrirséð

Ingibjörg í vinnslusal Kambs hf., á Flateyri.
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STAKKUR SKRIFAR

Mannlíf á Vestfjörðum
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Til sölu er 152m² einbýlishús
að Engjavegi 32. Húsið er á tveim-
ur hæðum með bílskúr og hefur
verið mikið endurbætt. Nánari
upplýsingar í síma 456 3335 á
kvöldin.
Munið handgerðu kertin í Hæf-
ingarstöðinni Hvestu Aðalstræti
18 (gamla pósthúsinu). Opið
alla virka daga kl. 9-16. Einnig
tökum við á móti kertastubbum
og kertaafgöngum.

Tvítugur karlmaður óskar eftir
vinnu. Getur hafið störf sem
fyrst. Uppl. í síma 849 1746.

Til leigu er 3-4ra herb. íbúð í
Bolungarvík. Uppl. í síma 456
7089 eða 845 7664.

Erum að flytja aftur í bæinn og
vantar leiguhúsnæði, 5-6 herb.
einbýli eða raðhús frá 1. júní.
Uppl. í síma 897 4236.

Til sölu er þrekhjól. Upplýsing-
ar í síma 456 7160.

Óska eftir ódýrri þvottavél sem
er í lagi. Uppl. í síma 848 3436.

Til sölu er Toyota Avensis árg.
03. 100% lán. Upplýs. eru gefn-
ar í síma 895 7104.

Til sölu er MMC Pajero árg. 98,
auka dekk geta fylgt. Góður
bíll. Uppl. í síma 895 0080.

Til leigu er einstaklingsherbergi
á eyrinni á Ísafirði með hús-
gögnum og aðgangi að eldhúsi
og baði. Upplýsingar í símum
456 4075 og 899 0742.

að okkur endist ævin til að
borga þetta niður og fylla upp
alla þá kvótastöðu sem þarf
en við erum þó ánægð með
það að við erum búin að ná
upp fyrri kvótastöðu, sem við
áttum þegar við fórum inn í
Básafell.

UppbyggingUppbyggingUppbyggingUppbyggingUppbygging
VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða

Við viljum líka leggja okkar
af mörkum til umhverfisins
og til þessa litla þorps sem
við búum í, sem taldi flesta
íbúa í seinni tíð líklegast um
1982 þegar uppgangurinn var
í togurunum, þá um 540 íbúa.
Við erum ekki nema 310-320
í dag en svona pláss þarf að
mínu viti að hafa helst ekki
færri en 450 íbúa til að allt
geti gengið vel fyrir sig. Þá er
ég ekki síður að tala um fé-
lagslega þáttinn, að hann geti
verið til staðar með eðlilegum
hætti. Í dag erum við frekar fá
og það reynir mikið á þá sem
eru á annað borð virkir í öllum
þessum félögum og má í sjálfu
sér teljast kraftaverk hvað
hlutirnir ganga vel og hvað
þetta er duglegt fólk sem sinn-
ir hér félagsstörfum. Það er
ekki nóg að hér sé verið að
sinna atvinnulífinu, það er
fullt af fólki hér sem er að
sinna þessum félagslegu þátt-
um sem eru mjög nauðsyn-
legir.

Það fækkaði um 100 manns
hér eftir flóðið og hefur heldur
hallað á en hitt. Við heyjum
þessa varnarbaráttu eins og
annar staðar á landsbyggðinni.
Það verður bara að takast á
við það og horfa fram á veg-
inn. Ég fyrir mitt leyti sé það
sem ákveðna draumsýn að
þetta geti þróast til betri vegar
en til þess þurfa að koma
ákveðnir hlutir. Það þarf nátt-
úrulega að vera ákveðið þjón-
ustustig í svona litlu samfélagi
og það er ákaflega mikilvægt
að við verjum hér grunnþjón-
ustuna, þá er ég að tala um
leikskóla og grunnskóla og
þess háttar sem verður að vera
til staðar. Því það er jú eitt af
því fyrsta sem fólk spáir í þeg-
ar það ákveður búsetu.

Við viljum auðvitað sjá
uppbyggingu á þessu svæði
sem við búum á og það liggur
alveg ljóst fyrir í dag að á
Ísafirði er öll skólaþjónusta á
framhaldsskólastiginu og þar
er heilbrigðisþjónustan og op-
inbera þjónustan og verslun
og önnur þjónusta við at-
vinnufyrirtæki. Við vonum að
það eigi eftir að eflast og mín
skoðun er sú að á Ísafirði muni
byggjast upp meiri og meiri
þjónustukjarni, frekar en
grunnvinnsla í sjávarútvegin-
um. Ég hef þá trú og von að
þjónusta eigi eftir að aukast á
Ísafirði, þó að margt gott sé
þar þá þarf að gera betur, og
það megi þá hafa meiri vænt-
ingar um það að litlu þorpin í
kring sinni útvegi og vinnslu í
sjávarútvegi. Hann byggist
kannski meira upp þar, en
þjónusta og skólamál á Ísa-
firði. Við erum nú að fylgjast
með fyrstu skrefum háskóla-
setursins okkar og vonandi há-
skóla þegar fram í sækir með
einhverri sérhæfingu og þá
ekki síst á sviði sjávarútvegs.
Ég myndi vilja sjá þetta gerast
svoleiðis. Ég vil árétta það að
að mínu viti eflir það Ísafjörð
sem þjónustukjarna að hafa
þorpin í kring sæmilega sterk,
alveg eins og það er mikilvægt
fyrir þorpin að Ísafjörður
blómstri og dafni. Fyrir okkur
sem búum á jöðrum þessa

stóra þjónustukjarna þá held
ég að allir séu löngu búnir að
gera það upp við sig að við
þurfum að sækja þjónustu á
Ísafjörð og ég held að allir séu
tiltölulega sáttir við það svo
framarlega sem hún sé góð og
öflug og að sveitarfélagið við-
haldi ákveðinni grunnþjón-
ustu í þorpunum. Því þessir
staðir eiga að styðja hver við
annan“, segir Hinrik.

Ástand atvinnumálaÁstand atvinnumálaÁstand atvinnumálaÁstand atvinnumálaÁstand atvinnumála

„Það hefur verið erlent
vinnuafl hér að vinna í fiskin-
um frá því að ég man fyrst
eftir mér hérna. Þó að hlut-
föllin séu ekki þau sömu í
dag. Í dag eru útlendingar um
65-70% vinnuafls hjá okkur
en voru kannski 35-40% áður
fyrr. Það hafa alltaf verið út-
lendingar í þessum störfum
og ég sé ekki að það fari að
breytast, Íslendingar fara í
flest önnur störf en í fisk.
Áhyggjuefnið er það að verk-
þekkingin í sjávarútvegi er að
tapast. Íslendingar hafa hana
ekki lengur, hún er meira og
minna að hverfa í hendurnar á
útlendingum. Íslendingar vilja
ekki vinna í fiski og kunna
því ekki til verka. Það held ég
að sé ekki góð þróun.

Auðvitað er aðalmálið það,
og það er hluti af því að þessi
byggð viðhaldi sér og vonandi

dafni, að við náum vopnum
okkar aftur. Vestfirðir voru
eitt sinn með hæstu meðal-
launin á landinu, sérstaklega
þegar skuttogaravæðingin var
sem mest. Þar höfum við misst
vopn okkar og erum í dag
með lægstu meðallaun á land-
inu. Þetta er hlutur sem við
verðum að sigrast á, að geta
hækkað hér laun svo að hægt
sé að fá fólk í þessi störf. Það
er verkefni útaf fyrir sig að
vinna að þeirri þróun, því það
eru erfiðar kringumstæður í
umhverfi sjávarútvegarins í
dag útaf sterku gengi krón-
unnar. En mér finnst margt
benda til þess að sú þróun sé
komin af stað, þó hún verði
ekki í stórum stökkum. Ég
held að það sé mikið komið
undir okkur sjálfum sem bú-
um hér fyrir vestan að þróunin
haldi áfram í rétta átt. Það eru
alveg teikn á lofti um að það
sé að gerast, ég trúi því“, segir
Hinrik.

Fyrirtækið í dagFyrirtækið í dagFyrirtækið í dagFyrirtækið í dagFyrirtækið í dag

„Kvótalega erum við komin
í þá stöðu að eiga svipað magn
og við áttum þegar við sam-
einuðumst í Básafell og misst-
um það svo allt frá okkur. Því
er ekki að neita að kvótakaup-
um fylgir ákveðin skuldbind-
ing og við höfum verk að
vinna, bæði að borga niður og

reyna að kaupa meira. Hinn
hlutinn í þessu er sá að við
höfum aukið vinnsluna mjög
mikið, við höfum tækjavætt
vinnsluna jafnhliða því að
endurnýja mikið af húsnæðinu
því það er komið til ára sinna
og einnig eru auknar kröfur á
okkur varðandi það, bæði af
höndum opinberra aðila og
kaupenda erlendis. Þannig að
við höfum fjárfest mikið í end-
urbótum. Við erum líka farin
að vinna miklu meira magn,
við unnum á síðasta ári úr
7.600 tonnum. Í gegnum árin
og jafnvel á gullaldarárunum
var verið að vinna hér um 4-
5.000 tonn. Við höfum tækja-
vætt okkur og hagrætt í rekstr-
inum og náð ákveðnum ár-
angri í því. Viðbrögð við
fisknum okkar eru mjög góð
erlendis og það er auðvelt að
selja hann. Gæði hans eru
mikil, þetta er línufiskur sem
er unninn mjög ferskur og
hann fær mjög góða dóma.
Við höfum farið út í það að
selja fiskinn sjálf og síðasta
árið höfum við selt mest til
Spánar og það hefur gengið
mjög vel. En verkefninu er
ekki lokið, við ætlum okkur
að halda því áfram að nútíma-
væða fyrirtækið, bæði í vinn-
slunni og okkar bátakosti“,
sagði Hinrik Kristjánsson.

– gudrun@bb.is

Ingibjörg og Hinrik á heimilinu sínu á Flateyri.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Ísafjarðarkirkja: Guðs-
þjónusta nk. sunnudag,

26. febrúar kl. 11. Prestur
er sr. Skúli S. Ólafsson.
Kirkjuskóli verður í Ísa-

fjarðarkirkju fimmtudaginn
23. febrúar kl. 16:30. Safi,
kex og kaffi eftir skólann.
Allar frekari upplýsingar
er að finna á heimasíðu

kirkjunnar: www.kirkja.is/
isafjarðarkirkja.

Flateyrarkirkja: Guðs-
þjónusta nk. sunnudag kl.
14. Messan er ætluð jafnt

ungum sem öldnum.
Barnastarf Holtspresta-

kalls fer fram á fimmtudag
kl. 16:30.

Það er
ódýrara
að vera

áskrifandi!

Umfjöllun tímaritsins Mannlífs um mannlíf á Vestfjörðum hefur vakið
nokkur viðbrögð. Einn þeirra sem gagnrýnir umfjöllunina í Morgunblaðinu
er bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ, Halldór Halldórsson. Hann telur ekki rétt
eftir sér haft. Það er slæmt sé það satt að blaðamaður hafi ekki rétt eftir við-
mælanda sínum. Og vissulega er það afar vont ef ekki er rétt sagt frá þegar
viðkvæm mál eru til umfjöllunar. Það skaðar umfjöllunarefnið, viðmælanda
og viðkomandi blaðamann. Slík framkoma er ekki líðandi, engum til gagns
og reyndar öllum til ógagns.

Gamalt máltæki segir: ,,Glöggt er gests augað”. Er það svo? Að minnsta
kosti er ljóst að gesturinn lítur umhverfið öðrum augum en heimamaðurinn
og greinir oft aðra þætti en sá er heima situr. Til er annað íslenskt máltæki
er segir: ,,Heimskt er heimaalið barn”. Margir hafa lagt rangan skilning í
þennan gangsæja málshátt. Gamli skilningurinn er sá, að sá sem heima situr
verður eðli málsins heimskur í þeim skilningi að líta hlutina augum heima-
mannsins meðan hinn sigldi hefur aðra sýn vegna þess að hann getur borið
saman ólíka hluti og viðburði.

Öll erum við þannig gerð að við viljum ekki láta tala miður um okkur og
það sem okkur er kært. Síst af öllu viljum við að talað sé niður til okkar. En
við verðum jafnframt að gefa því gaum sem aðrir segja og læra af því sem

aðrir segja okkur. Skoðanir annarra þurfa ekki að falla að okkar til þess að
eiga rétt á sér. Og þó okkur líki þær engan veginn er oft hollt að leggja við
hlustir. Verst af öllu er að láta afstöðu okkar til skoðana annarra hafa þau
áhrif að snúast til afneitunar, hvort heldur er á skoðunum sem eru andstæðar
okkar eigin eða hreinlega staðreyndum.

Brynjólfur Flosason tekur einn þátt umfjöllunar Páls Ásgeirs Ásgeirssonar
til skoðunar, en sá varðar fullyrðingu um að aldurshópinn 20 til 35 ára vanti
í þýðið hér vestra. Samkvæmt því sem fram kemur í skrifum Brynjólfs má
ætla í þessum hópi hafi fækkað hlutfallslega miðað við höfuðborgarsvæðið,
en um sé að ræða sambærilega þróun og á Norðurlandi vestra, sem virðist
ívið verr statt. En við hvað viljum við Vestfirðingar miða okkur? Eigum
við ekki að miða okkur við það besta sem gerist annars staðar? Hitt leiðir
ekki til framfara að benda á að ástandið sé verra annars staðar. Reyndar
eiga þessi tvö fyrrverandi kjördæmi það sameiginlegt að eiga við mesta
fólksfækkun að stríða.

Bjartsýni á rétt á sér, en hún verður að byggjast á raunhæfum væntingum
og þá skiptir engu hvort bæjarstjórinn á Ísafirði og vestfirski blaðamaðurinn
Páll Ásgeir eru sammála eður ei. Vestfirðingar eiga langt í land að ná fyrri
stöðu og svo verður meðan fólkið fer, því miður.
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BYGGÐAKVÓTI ÍSAFJARÐARBÆJAR
Ísafjarðarbær auglýsir hér með eftir
umsóknum um byggðakvóta fiskveiði-
árið 2005/2006, sem úthlutað var af
sjávarútvegsráðuneyti til stuðnings
byggðarlögum sbr. 2. tl. 1. mgr. 9. gr.
laga nr. 38, 15. maí 1990.
Um er að ræða 51 þorskígildistonn til
Flateyrar, 51 þorskígildistonn til Suð-
ureyrar, 51 þorskígildistonn til Ísa-
fjarðar, 37 þorskígildistonn til Hnífs-
dals, 79 þorskígildistonn til Þingeyr-
ar og 140 þorskígildistonn til skel-
og rækjubáta á Ísafirði, samkvæmt
samþykkt bæjarstjórnar Ísafjarðarbæj-
ar þann 2. febrúar 2006.
Reglur Ísafjarðarbæjar um úthlutun
byggðakvóta 2005/2006 hafa verið
auglýstar í Stjórnartíðindum. Regl-
urnar ásamt umsóknareyðublaði má
nálgast á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,
www.isafjordur.is, sem og á skrif-
stofu að Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Skilafrestur umsóknar er til 3. mars
nk. Umsóknum skal skila á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1, Ísa-
firði, eða senda á netfangið thorleifur
@isafjordur.is.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

STYRKIR TIL UMHVERFISVERKEFNA
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar aug-
lýsir eftir umsóknum um styrki til
umhverfisverkefna fyrir árið 2006.
Markmið með umhverfisstyrkjum er
fegurra umhverfi í bæjarfélaginu.
Eftirfarandi þarf að fylgja með styrk-
umsókn:
1. Upplýsingar um umsækjanda /

umsækjendur.
2. Nafn þess er annast samskipti við

umhverfisnefnd.
3. Nákvæm lýsing verkefnis.
4. Tíma- og kostnaðaráætlun.
Styrkir verða greiddir út að verkefni
loknu eða við ákveðin áfangaskil.
Umsóknum skal skilað á bæjarskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar ásamt fylgigögn-
um. Umsóknarfrestur er til og með
12. apríl 2006.
Merkja skal umsóknirnar „Umhverf-
isstyrkur Ísafjarðarbæjar 2006“.
Fyrirspurnir og óskir um nánari upp-
lýsingar gefur tæknideild Ísafjarðar-
bæjar. Einnig á senda á netfangið
johannb@isafjordur.is.
Sjá einnig á heimasíðu Ísafjarðarbæj-
ar, www.isafjordur.is

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Nokkrar jarðir á Vestfjörð-
um eru á meðal ákveðinna rík-
iseigna sem lagt er til að verði
áfram þjóðareign og skil-
greindar sem þjóðjarðir. Þetta
kemur fram í nýútkominni
skýrslu um ríkisjarðir í umsjá
landbúnaðarráðuneytisins
sem lagt er til að verði ekki
seldar. Jarðirnar sem um ræðir
sem tilheyra Vestfjörðum eru
Flatey á Breiðafirði, Skáleyjar
á Breiðafirði, Staður í Grunna-

vík og Staður í Aðalvík,
Brjánslækur á Barðaströnd,
Sauðlauksdalur í Vestur-
byggð, og Selárdalur og Upp-
salir í Arnarfirði.

Við val jarðanna sem lagt
er til að verði þjóðjarðir, var
einkum litið til þeirra þátta
sem gera jarðirnar í hugum
landsmanna svo sérstakar að
talið er rétt að þjóðin sjálf eigi
þær áfram og að komandi kyn-
slóðir geti haft opið aðgengi

að þeim. Má þar nefna atriði
eins og sögu jarðarinnar, sér-
stæða náttúru, legu hennar,
menningu og minjar.

Í skýrslunni kemur fram að
á allra síðustu árum hefur
ásókn í jarðir og þar á meðal
ríkisjarðir, aukist verulega. Í
mörgum tilfellum er kauprétt-
ur skýr en einnig hefur færst í
aukana að jarðir séu seldar á
frjálsum markaði. Af þessum
ástæðum er m.a. nauðsynlegt

að fyrir liggi ákveðin stefna
ríkisins um hvort og þá hvaða
jarðir skuli ekki seldar. Þó er
skýrt tekið fram að þótt í
skýrslunni sé lögð fram tillaga
um að ákveðnar jarðir verði
gerðar að þjóðgörðum og ekki
seldar, munu áfram gilda þær
reglur er við eru hafðar við
sölu annarra ríkisjarða. Þær
verða aðeins seldar þegar og
ef ákvörðun liggur fyrir í ráðu-
neytinu.        – gudrun@bb.is

Lagt til að nokkrar jarðir á Vestfjörð-
um verði skilgreindar sem þjóðjarðir

Nokkrir vinir Kristjáns J.
Jóhannessonar fyrrum sveitar-
stjóra á Flateyri hafa ákveðið
að standa fyrir fjársöfnun til
styrktar Kristjáni og fjöl-
skyldu hans. Eiginkona Krist-
jáns lést í fyrra og var sl. ár
honum og fjölskyldu hans
mjög erfitt. Í haust ákvað hann
að flytja á ný til heimahaganna
á Flateyri og var að koma sér
þar fyrir í desember sl. þegar

hann veiktist alvarlega og hef-
ur hann dvalið á sjúkrahúsi
síðan, lengst af mjög veikur.
Nú eru betri fréttir af Kris-
tjáni og vonir til að hann kom-
ist til sæmilegrar heilsu á ný.

Ljóst er að hann á fyrir
höndum langa endurhæfingu
og langt er í að hann verði full
vinnufær á ný. Við þessar erf-
iðu aðstæður hefur reynt mjög
á alla fjölskyldu hans auk þess

sem veruleg útgjöld fylgja
ávallt slíkum aðstæðum.

Nú hafa vinir Kristjáns
stofnað söfnunarreikning í
Sparisjóði Vestfirðinga á Flat-
eyri, nr. hans er 1128-05-
401111, kt. 300551-4919 og
eru framlög vel þegin. Söfn-
unarféð mun ganga til Krist-
jáns og fjölskyldu hans til að
standa straum af kostnaði sem
fallið hefur til síðustu vikur

og hjálpa honum fjárhagslega
á næstu vikum og mánuðum.
Ábyrgðarmaður söfnunarinn-
ar er Árni Benediktsson, Dæ-
lengi 9 á Selfossi, og mun
hann hafa yfirumsjón með
ráðstöfun söfnunarfjárins. Það
er von þeirra sem að söfnun-
inni standa að vinir og félagar
fjölskyldunnar hugsi hlýtt til
þeirra og leggi þeim lið við
þessar erfiðu aðstæður.

Hópur viðskiptavina og vel-
unnara Langa Manga á Ísafirði
hafa hrundið af stað undir-
skriftarsöfnun við áskorun til
bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ
að stytta ekki opnunartíma
kaffihússins. Forsaga málsins
er sú að bæjarráði bárust kvart-
anir undan hávaða frá íbúum í
næsta nágrenni við Langa
Manga.

„Við höfum áhyggjur af því

bærinn okkar verði gerður að
svefnbæ. Ég held að flestir
vilji hafa bæjarlíf og hvar á
annars staðar að hafa það ef
ekki í miðbænum“, segir
Eygló einn aðstandandi undir-
skriftarsöfnunarinnar.

Í áskoruninni segir: „Við
undirrituð skorum á yfirvöld
Ísafjarðarbæjar að stytta ekki
opnunartíma Langa Manga.
Miðbæjarstemmning er stolt

hvers bæjarfélags og þeir sem
kjósa að búa í miðbæ hljóta
að verða að reikna með því að
bærinn sé stundum lifandi.
Langi Mangi er eina kaffihús-
ið og eini pöbbinn í bænum
og sinnir auk þess mjög fjöl-
breyttri menningarstarfsemi.
Við óttumst að stytting opn-
unartímans muni kippa rekstr-
argrundvellinum undan staðn-
um og það muni ekki verða

bænum góð auglýsing. Erum
við þá helst að hugsa um unga
fólkið og vilja þess til að setj-
ast hér að. Við viljum miðbæ.
- Lifi Langi Mangi.“

Undirskriftarlistarnir munu
liggja frammi næstu daga og
má nálgast þá á Langa Manga,
hársnyrtistofunni Ametyst og
versluninni Hamraborg auk
þess sem hægt er að skrifa
undir á netinu. – thelma@bb.is

Hópur viðskiptavina og velunnara Langa Manga á Ísafirði

Vilja miðbæ ekki svefnbæ

Hópur viðskiptavina og velunnara Langa Manga hafa hrundið af stað undirskriftarsöfnun
við áskorun til bæjaryfirvalda að stytta ekki opnunartíma kaffihússins.

Söfnun til styrktar fyrrum
sveitarstjóra á Flateyri
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Kokkur en ekki matmaður
SKG–veitingar eru í eigu tveggja fjölskyldna,

og standa stafirnir fyrir þá þrjá fjölskyldu-
meðlimi sem vinna á staðnum, Snorra G. Boga-
son, matreiðslumeistara, Karli K. Ásgeirssyni,

matreiðslumeistara og Guðlaugu Jónsdóttur,
matreiðslumanni. Þau hafa starfrækt veitinga-

staðinn SKG–veitingar á Hótel Ísafirði síðan
árið 1997 við góðan orðstír og nú nýlega var

tilboði þeirra til reksturs mötuneytis Grunnskól-
ans á Ísafirði tekið og hafa þau séð um hann það

sem af er vetri. Einnig er veitingastaðurinn
frægur fyrir veislur sínar, en auk þess að sjá

langsamlega flestum veislum í bænum fyrir mat
þá hafa þau í gegnum árin haldið feykivinsæl
jólahlaðborð, villibráðakvöld og aðrar slíkar

veislur. Blaðamaður Bæjarins besta tók hús á
Snorra og fékk sér kaffibolla með honum í fall-

egum sal veitingastaðarins, þar sem sér út á
pollinn á Ísafirði og inn fjörðinn í gegnum stóra
og mikla glugga. „Ég er ekki mikill matmaður,
þó ég sé menntaður kokkur“, segir Snorri. „Ég
er útskrifaður 1974 og hef eiginlega aldrei gert

neitt nema að elda mat. En ég er ekki mikill
matmaður sjálfur, vil helst bara borða eitthvað
mjög einfalt sjálfur.“ „Bara núðlusúpur í mat-
inn hjá þér?“ spyr blaðamaður. „Já, já“, segir

Snorri og hlær.

Gerðist baraGerðist baraGerðist baraGerðist baraGerðist bara
einhvern veginneinhvern veginneinhvern veginneinhvern veginneinhvern veginn

– Hvernig leiðist maður sem
er ekki matmaður út í þennan
bransa?

„Ég var nú alltaf í sveit hér
fyrir vestan, og bróðir hennar
mömmu var þá bryti í Straum-
svík. Hann sagði við mig að
það væri bara leti í mér að
hanga í sveitinni, orðinn sex-
tán ára gamall, ég yrði að
koma og vinna hjá honum og
ég gerði það og vann sem upp-
vaskari í tvö ár. Þá voru 7–
800 manns í mat þar í hverju
máli. Svo gerðist þetta bara
einhvern veginn. Þeir létu mig
hjálpa sér við eldamennskuna
meðfram því sem ég vaskaði
upp eftir þá. Þetta voru mestu
sóðar sem ég hef nokkurn tím-
ann umgengist“, segir Snorri
og hlær. „Ég kunni voða vel
við mig þarna. Svo þegar Hót-
el Esja var stofnuð 1970 komst
ég þar inn á samning. Og síðan
þá hef ég eiginlega ekkert gert
nema að elda, fyrir utan að ég
vann hér í Bakka einhvern smá
tíma.“

– Hvað vannstu lengi á Hót-
el Esju?

„Ég var á Esju alveg til
1982, fór reyndar aðeins á sjó-
inn, var að fraktskipast aðeins
með þessu en ég fékk alltaf
aftur inni á Esju þó ég færi
aðeins frá annað veifið. Ég
var alltaf með annan fótinn
þar. Á sumrin var ég reyndar
líka á Edduhótelum víðsvegar
um landið með Áslaugu [Al-
freðsdóttur, hótelstjóra á Hótel
Ísafirði. Innsk. BB]. Við vor-
um þrjú sumur saman í því.

„Svo flutti vinur minn
hingað vestur, Sverrir Berg-
mann sem var kaupfélags-
stjóri. Við þekktumst vel,
höfðum lært saman kokkinn.
Sverrir spurði hvort ég vildi

koma með sér og hjálpa sér.
Þá átti Kaupfélagið Ljónið
hérna innfrá, og hann vildi fá
mig til að hjálpa sér við það.
Ég ætlaði að vera hér í sex
mánuði en var á endanum í 2
ár hjá Kaupfélaginu sem
verslunarstjóri. En það átti
ekki alveg við mig þannig að
þegar mér var boðið að fara
sem kokkur á Pál Pálsson þá
þáði ég það. Þar var ég í sjö–
átta ár en eftir það fór ég í
rækjuna og árið 1997 stofnuð-
um við SKG–veitingar.“

Matsölu-Matsölu-Matsölu-Matsölu-Matsölu-
staður á hótelinustaður á hótelinustaður á hótelinustaður á hótelinustaður á hótelinu

„Ég plataði Kalla mág minn
[Karl K. Ásgeirsson. Innsk.
BB] hingað vestur, hann ætl-
aði að koma að vinna með
mér í rækjunni. Kalla langaði
að flytja hingað vestur og við
ætluðum að fara að vinna sam-
an í Bakka í Hnífsdal, en í
millitíðinni þá er Bakki í
Hnífsdal seldur. Bjössi í
Bakka kaupir þá úti í Bolung-
arvík og Kalli fékk vinnu þar.
Ég fór líka út í Bolungarvík
eftir að Bakki í Hnífsdal var
seldur. Og efti að vinnslan
hafði verið seld tvisvar sinn-
um þar þá nenntum við þessu
ekki lengur. Þá fór ég til Óla
og Áslaugar og sagði þeim
frá því að okkur langaði að
fara út í að setja upp matsölu-
stað á svæðinu og þá spurðu
þau okkur að því hvort við
hefðum áhuga á að starfa með
þeim. Það varð úr og við erum
ennþá saman og það hefur alla
tíð gengið í alla staði mjög
vel.“

– Þið byrjið hér á hótelinu,
og nú eruð þið komin með
mötuneyti úti í bæ?

„Jú, það var útboð á mötu-
neytismálum grunnskólans,
og inn í því var Hlíf og Bakka-
skjól í Hnífsdal. Við fengum

þetta svo, eins og allir vita
sjálfsagt. Við eldum allt uppi
í grunnskóla og keyrum mat-
inn svo út á hina staðina.“

– Já, þið eruð með mjög
flott eldhús í grunnskólanum,
er það ekki?

„Jú, ég hef aldrei unnið í
svona flottu eldhúsi, aldrei
nokkurn tímann. Þetta er rosa-
lega flott. Bærinn á heiður
skilinn fyrir hvað þeir hafa
lagt mikið í þetta. Bæjarbúar
hljóta  að vera ánægðir með
hvað bærinn hugsar vel um
börnin að þessu leyti. Það er
alveg frábært við þetta. Þarna
fær maður beint í æð hvort
maturinn er góður eða vondur.
Þau sitja ekkert á því. Í dag
spurðu þau hvað ég ætlaði að
gera við afgangana!“

Nýársfagnað-Nýársfagnað-Nýársfagnað-Nýársfagnað-Nýársfagnað-
urinn flottastururinn flottastururinn flottastururinn flottastururinn flottastur

– Svo hafið þið verið með
uppákomur eins og jólahlað-
borð og þvíumlíkt, hefur þetta
verið frá upphafi?

„Já, ég hafði allavega farið
tvisvar eða þrisvar sjálfur á
jólahlaðborð hér á hótelinu
áður en við fórum út í þetta.
Ég held að við höfum bara
haldið þessu við, alveg eins
og á páskunum, þá hafði líka
alltaf verið eitthvað.“

– Og gildir þá sama um
eins og villibráðakvöldin?

„Nei, ég held að villibráða-
kvöldin hafi byrjað með okk-
ur, þó ég þori ekki alveg að
fara með það. Við höfum alltaf
verið miklir veiðimenn við
Kalli og höfum haft rosalega
gaman af því að fara á veiðar.
Við höfum alltaf reynt að
veiða sem mest fyrir villi-
bráðakvöldið sjálfir, fara ann-
að slagið á skytterí og veiða
silung, og svo lax stundum
líka.“

– Eru þetta flottustu matar-
kvöldin á árinu?

„Þau eru mjög flott. En svo
erum við líka með nýársfagn-
að, þá höfum við alltaf reynt
að gera okkar besta. Það eru
alger gala–kvöld. Við höfum
reynt að leggja okkur fram
eins og við getum. Það er
reyndar mjög erfitt að gera
það hérna, aðstaðan býður
ekki alveg upp á það. Ég held
samt að þetta hafi gengið mjög
vel og ég veit það að fólk var
ekki ánægt með það þegar við
vorum að hugsa um að slá
þetta af í ár þegar ekki fékkst
nóg þátttaka. En fyrst fólk
vildi að við héldum þessu
áfram létum við slag standa,
ákváðum reyndar að prófa að
hvíla okkur aðeins í eitt ár og
fá annan mann til að gera þetta,
hann Halldór Valsson í Bol-
ungarvík. Það tókst bara mjög
vel og við mættum sem gestir
sjálfir.“

– Og hvernig stóð Halldór
sig?

„Hann stóð sig bara með
prýði. En eins og ég sagði hér
í byrjun þá er ég ekki mikill
matmaður sjálfur. Ég borða
yfirleitt aldrei kjötið mitt rautt
á litinn, svo ég taki dæmi. Ég
vil bara hafa kjötið mitt mjög
mikið steikt. Ég vil hafa þetta
voðalega einfalt, yfirleitt, þó
þetta hafi verið mjög gott. Það
er gaman að smakka þetta.
Þarna var kengúra og fleira
sem maður hafði aldrei smak-
kað. En það var líka gert grín
að mér þarna á kvöldinu, að
ég vildi bara mömmumat.“

– Bara kjötbollur í brúnni
sósu?

„Já, helst bara eitthvað svo-
leiðis.“

Mikill munurMikill munurMikill munurMikill munurMikill munur
á vetri og sumriá vetri og sumriá vetri og sumriá vetri og sumriá vetri og sumri

– Er ekki mikill munur á
starfseminni á vetrarmánuð-
um annars vegar og sumar-
mánuðum hins vegar?

„Jú. Framan af vetrarmán-

uðunum er frekar rólegt þó
alltaf sé nóg að gera allar helg-
ar. Oft komumst við ekkert
yfir allt það sem er verið að
biðja okkur að gera um helgar.
Það eru veislur út um allan
bæ. Salurinn hér á hótelinu er
dálítið takmarkaður, þetta er
það lítið pláss. En við erum
með mikið af veislum allan
veturinn, það eru alls konar
fundir og ráðstefnur út um
allt.

„Á sumrin er síðan það mik-
ið af ferðamönnum á hótelinu
að við getum ekki notað salinn
hér undir veislur, og þá eru
allar veislur hjá okkur úti í
bæ.“

– Er ekki lausatraffíkin á
veitingastaðinn nokkuð meiri
á sumrin?

„Jú, hún er það. Reyndar
var hún í lakara lagi síðasta
sumar, allavega miðað við
sumarið þar áður. Við héldum
að túristahópunum væri að
fækka og einstaklingsferðir að
aukast. Þá var ráðist í að kaupa
fleiri og minni borð fyrir veit-
ingastaðinn, því fólk vill eðli-
lega ekki sitja saman með
ókunnugu fólki á sex manna
borði. En svo var minna af
einstaklingum í sumar en við
áttum von á.“

– Er mikið um að fólk af
svæðinu komi út að borða á
afmælum eða öðrum slíkum
tilefnum?

„Já, já, það er alltaf eitthvað.
Það er reyndar erfitt að draga
Ísfirðinga út nema eitthvað sé
að gerast. Það er svo mikið
um að vera í bænum, það eru
allir í einhverju félagsstarfi
og það er alltaf eitthvað um
að vera einhvers staðar. Fólk
er alltaf úti að borða þó það sé
ekki hérna, það er kannski
bara að borða hjá okkur ein-
hvers staðar úti í bæ á öllum
mögulegum uppákomum. Við
erum lánsöm með að fólkið
vill versla við okkur.“

Veislur á hverri helgiVeislur á hverri helgiVeislur á hverri helgiVeislur á hverri helgiVeislur á hverri helgi
– Eru veislur hjá ykkur á

hverri helgi?
„Já, ég held það sé næstum

hver einasta helgi. Þær eru
ekki margar helgarnar sem
detta út, við þurfum ekki að
kvarta undan því að Ísfirðing-
ar séu ekki matglaðir.

„Við erum öll lærð hérna,
sem er mjög óvanalegt úti á
landsbyggðinni. Það er svo-
lítill standard í því að við skul-
um öll vera lærð. Áslaug og
Óli eru bæði lærð, við erum
með lærðan þjón hérna, við
Kalli og Didda [Guðlaug Jóns-
dóttir. Innsk. BB] eru öll lærð,
og svo erum við með þrjá
nema hér. Þetta er skóli hér
hjá okkur líka, þetta eru krakk-
ar héðan sem þyrftu annars að
fara suður. Við höfum útskrif-
að þrjá nema frá því að við
byrjuðum. Það hefur verið
meiri ásókn í kokkinn en við
höfum getað annað. Margir
biðja okkur að hringja í sig
næst þegar losnar pláss, en
flestir hafa reyndar ekki getað
beðið og hafa því farið suður.
Það er mikill áhugi fyrir þessu,
enda margt vitlausara hægt að
gera en að vera kokkur.“

– Er þetta gott djobb?
„Ég veit það ekki“, segir

Snorri og hlær. „Ég hef aldrei
gert neitt annað. En jú, jú,
þetta er mjög fínt. Dálítið
vondur vinnutími samt, maður
er alltaf að vinna á kvöldin og
um helgar. Nú erum við
reyndar með mötuneytið í of-
análag, og þá þurfum við að
mæta klukkan átta á morgn-
ana. Við vinnum alla daga
ársins. Svo er maður alltaf að
vinna þegar allir aðrir eru að
skemmta sér, bara eins og
poppararnir. En eitthvað hljót-
um við að sjá við þetta, þetta
hefur maður unnið við öll
þessi ár.“

– eirikur@bb.is
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Atvinna
Starfskraftur óskast í vel launaða auka-

vinnu, 2 til 5 klst., sex kvöld í mánuði, við
ræstingar. Reynsla við ræstingar ekki
skilyrði. Lágmarksaldur er 25 ár.

Upplýsingar í síma 862 5669.
Massi þrif ehf.,

Umræddur vegarslóði.

Stjórn Ferðamálasamtaka
Vestfjarða hefur skorað á bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar að
hlutast til um að það land sem
spillt hefur verið með lagn-
ingu vegarslóða í Leirufjörð
á síðastliðnu ári verði lagfært
að fullu næsta sumar.

Í áskorun samtakanna segir
meðal annars: „Áhugi ferða-
manna á að njóta friðsældar í
óbyggðum eykst stöðugt og í
því felast mikil auðæfi Vest-
firðinga. Jökulfirðir og Horn-
strandir eru stærsta samfellda
ósnortna og óbyggða land-

svæðið á Íslandi utan hálend-
is, þar sem ekki er leyfð um-
ferð ökutækja, og því þarf að
gæta þess vel að viðhalda
landsvæðinu sem slíku.

Hvergi annars staðar á
landinu er að finna sambæri-
legar náttúruperlur. Því er það
ákaflega nauðsynlegt að þess-
um landsvæðum sé haldið
ósnortnum.“ Bréfið var lagt
fram til kynningar á fundi bæj-
arráðs fyrir stuttu.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fól bæjarstjóra fyrir skemmstu
að leita umsagnar Umhverf-

isstofnunar, umhverfisráðu-
neytis og bæjarlögmanns um
úrskurð sýslumanns vegna
lagningar umrædds vegar-
slóða. Í úrskurði sýslumanns
kom fram að umhverfisáhrif
af vegarslóðanum virðist mun
meiri en til stóð í upphafi en
sýslumaður myndi ekkert að-
hafast frekar í málinu, enda
hefði leyfisveitandi, þ.e. Ísa-
fjarðarbær, ekki sett fram lýs-
ingu á framkvæmdum eða af-
mörkun framkvæmda, og ekki
lýst því hverslags jarðrask
væri leyfilegt og hverslags

jarðrask væri óleyfilegt. Þegar
leyfið var veitt var tekið fram
að jarðrask sem af fram-
kvæmdinni hlytist skyldi lag-
að, en ekkert kom fram um
hversu mikill tímafrestur væri
gefinn til þess.

Sýslumaður benti bæjar-
yfirvöldum þess í stað á ýmis
önnur úrræði, eins og að
stöðva framkvæmdir, aftur-
kalla leyfi, knýja fram lag-
færingar eða láta lagfæringar
fara fram og krefja leyfishafa
um greiðslu bóta.

– eirikur@bb.is

Skorar á bæjarstjórn að hlutast
til um að spillt land verði lagfært

Stjórn Ferðamálasamtaka Vestfjarða

Byggðasafn Vestfjarða hef-
ur sótt um tvo styrki frá hús-
friðunarsjóði fyrir árið 2006
vegna Faktorshússins í Neð-
stakaupstað á Ísafirði og Salt-
hússins á Þingeyri. Faktors-
húsið í Neðstakaupstað stend-
ur í elstu húsaþyrpingu lands-
ins. Þar standa fjögur hús frá

18. öld sem eru eins og kunn-
ugt er eru höfuðstöðvar Bygg-
ðasafns Vestfjarða. Þar var
áður verslunarmiðstöð og
Faktorshúsið var reist árið
1765 sem íbúðarhús verslun-
arstjórans.

Húsin sjálf og umhverfi
þeirra er eitt allsherjar safn en

frá því að húsið var byggt
hefur verið búið nánast sam-
fellt í því. Salthúsið á Þingeyri,
sem einnig er þekkt sem
Gamla pakkhúsið, er eitt af
elstu timburhúsum landsins,
byggt árið 1778 úr plönkum á
svipaðan hátt og Tjöruhúsið
og Turnhúsið í Neðstakaup-

stað á Ísafirði. Salthúsið var
tekið í sundur í frumparta sína
til viðgerðar fyrir tæpum
áratug. Þess má geta að bæði
húsin fengu styrk frá húsfrið-
unarnefnd ríkisins að upphæð
500 þúsund króna á síðasta
ári.

– thelma@bb.is

Sótt um styrki frá Húsafriðunarsjóði
Salthúsið á Þingeyri og Faktorshúsið í Neðstakaupstað

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

Vill ekki yngri bekki
GÍ í hús Íshúsfélagsins

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
felst ekki á þá tillögu skóla-
stjóra Grunnskólans á Ísafirði
að bráðabirgða kennsluhús-
næði í húsi gamla Íshúsfé-
lagsins verði nýtt fyrir yngri
bekki grunnskólans.

Í bókun bæjarráðs segir:
„Telji skólastjórnendur, að
húsnæðið í Íshúsfélaginu
henti ekki til kennslu fyrir
eldri árganga GÍ, verði leitað
annarra lausna.“ Áður hafði
bæjarráð samþykkt tillögu
þess efnis að tveir eldri ár-
gangar færu í umrætt húsnæði.
Í bréfi sem Skarphéðinn Jóns-
son, skólastjóri grunnskólans,
sendir bæjarráði kemur fram
að mikið óhagræði sé af því
að skilyrða hvaða bekkir fari í
húsnæðið. Erfitt þykir að
kenna eldri bekkjum í hús-
næði gamla Íshúsfélagsins
sökum þess hversu mikil
kennaraskipti eru hjá eldri
bekkjum. Yngri bekkirnir eru
hins vegar meira hjá einum
kennara.

Húsnæðið sem um ræðir er
sama húsnæði og Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða nýtti þar
til hún fluttist niður í Vestra-
hús fyrir skemmstu. Tilhög-
unin var hugsuð til bráða-
birgða á meðan framkvæmdir

standa yfir við nýtt sérgreina-
hús, og stóð til að leigja hús-
næðið til tveggja ára undir tvo
árganga, sem eru fimm til sex
bekkir. Áður hafði verið rætt
um innrétta efri hæð sund-
hallarhúsnæðisins og vera
með færanlegar kennslustofur
á skólalóð grunnskólans. Á
heimasíðu Halldórs Halldórs-

sonar bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar segir að það hafi komið
bæjarfulltrúum á óvart að
kenna ætti yngri börnum í hús-
inu.

„Í síðustu viku var svo frétt
í sjónvarpi og viðtal við skóla-
stjóra GÍ þar sem fram kom
að yngri börn yrðu í þessu
húsnæði. Þetta kom jafnt mér

sem öðrum bæjarfulltrúum á
óvart enda gekk samþykkt
bæjarstjórnar út á annað. Bréf
skólastjóra var tekið fyrir í
bæjarráði í síðustu viku en
þar fór hann fram á að sam-
þykktinni yrði breytt þannig
að yngri börn gætu verið í
Íshúsfélaginu. Það var ekki
samþykkt í bæjarráði.“

Bæjarráð vill ekki að yngri bekkir fari í húsnæði gamla Íshúsfélagsins.
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Sigrún Pálmadóttir, sópransöngkona frá Bolungarvík, syngur
þessa dagana hlutverk Violettu í óperunni La Traviata eftir Giuseppe

Verdi, í óperuhúsið í Bonn þar sem hún er fastráðin. Þýski tónlistargagn-
rýnandinn Bernhard Hartmann á vart orð yfir túlkun Sigrúnar á hlutverk-

inu og nákvæmni í flutningi. Segir hann að auðséð sé með hversu mikilli
ástríðu Sigrún lifir sig inn í hlutverkið. Þá segir hann Sigrúnu áður hafa brill-

erað bæði í Aríadne eftir Strauss og sem næturdrottningin í Töfraflautu Mozarts.
Sigrún hefur verið fastráðin við óperuhúsið í Bonn í Þýskalandi frá haustinu 2001,

en þar hefur hún m.a. sungið næturdrottninguna í Töfraflautunni, eins og áður sagði,
Olympu í Ævintýri Hoffmanns og Valencienne í Kátu ekkjunni svo fátt eitt sé nefnt. Óperan

La Traviata frá árinu 1853 er byggð á Kamelíufrúnni eftir Alexandre Dumas og fjallar um hefð-
arfrúnna Violettu, og ástarævintýri hennar.                                                        – eirikur@bb.is

Brillerar í La Traviata
Bolvíkingurinn Sigrún Pálmadóttir

Sigrún í hlutverki Violettu í La Traviata.

Sigríður Guðjónsdóttir,
íþróttakennari í Bolungarvík
og Vestfirðingur ársins 2005,
hefur hlotið viðurkenningu frá
Rauða krossi Íslands fyrir

skyndihjálparafrek á árinu.
Viðurkenningin

er veitt fyrir afrek hennar þeg-
ar hún bjargaði ellefu ára
dreng frá drukknun í sund-
lauginni í Bolungarvík í byrj-
un desember.

Drengurinn hafði ásamt fé-
laga sínum verið að leik í laug-
inni þegar félagi hans sá að

ekki var allt með felldu.
Með snarræði náði

Sigríður drengn-
um upp úr laug-

inni og hóf

hún þegar lífgunartilraun með
blástursaðferðinni og tókst á
þann hátt að bjarga lífi hans.
Rauði krossinn veitti einnig
þremur öðrum aðilum viður-
kenningu fyrir afrek í skyndi-
hjálp á síðastliðnu ári. Þá var
Guðrún Björk Sigurjónsdóttir
valin skyndihjálparmaður
ársins.

Þess má geta að Sigríður
var einnig kosin Vestfirðingur
ársins 2005 fyrir þetta sama
afrek.            – thelma@bb.is Sigríður Guðjónsdóttir.

Hlýtur viðurkenningu
fyrir skyndihjálparafrek

Sigríður Guðjónsdóttir, Vestfirðingur ársins 2005

Heilsugæslustöðin á Ísa-
firði hefur sagt upp samningi
við Martein Jónsson sál-
fræðing í Kópavogi um að
veita sálfræðiþjónustu á Ísa-
firði. „Þetta gekk ekki alveg
eins og við áttum von á og

verið er að skoða þessi mál
betur. Það er ekkert útilokað
að gerður verði samningur við
Martein eða annan sálfræðing
aftur“, segir Þröstur Óskars-
son, framkvæmdastjóri Heil-
brigðisstofnunar Ísafjarðar-

bæjar.
Samið var við fyrst Martein

til reynslu seinnihluta ársins
2003 um að hann myndi veita
sálfræðiaðstoð tvisvar í mán-
uði. Ári seinna var gengið frá
samningi við hann um áfram-

haldandi þjónustu. Þá voru
nokkur ár síðan boðið hafði
verið upp á viðtöl við sál-
fræðing á heilsugæslustöð-
inni en áður var fastráðinn
sálfræðingur við stofnun-
ina.            – thelma@bb.is

Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar

Samningi við sálfræðing sagt upp

Sagt hefur verið upp samningi við Martein Jónsson sálfræðing um að veita sálfræðiþjónustu á Ísafirði tvisvar í mánuði.

Hávaði frá kaffihúsinu
Langa Manga á Ísafirði
verður mældur fyrir lok

þessa mánaðar vegna
kvartana íbúa í næsta ná-

grenni. Frá þessu var
greint á fundi heilbrigðis-
nefndar Vestfjarðasvæðis

fyrir skemmstu. Þá kynnti
heilbrigðisfulltrúi kvart-

anirnar og vakti athygli á
því þeim var ekki beint til

heilbrigðiseftirlitsins.
Forsaga málsins er sú að

Erlingur Tryggvason sendi
bæjarráði kvörtun fyrir

hönd íbúa við Aðalstræti
24 í nóvember vegna þess

ónæðis sem þykir af ná-
lægð við veitingastaðinn

Langa Manga. Há-
vaðinn verður

mældur ein-
hverja helgi

í mán-
uðinum

og verður fenginn til þess
fulltrúi Umhverfisstofu

Reykjavíkurborgar með
fullkominn hljóðmæli.

Kostnaður við hljóðmæl-
ingar er 118.600 krónur.

Á fundi nefndarinnar
var einnig vakin athygli á

því heilbrigðiseftirlitið
hefur ekki yfir að ráða

hljóðmæli. Var heilbrigðis-
fulltrúa falið að kanna

kostnað og bæta úr því svo
unnt sé að sinna kvörtun-

um vegna hávaða á full-
nægjandi hátt.
– thelma@bb.is

Hávaði frá Langa
Manga mældur

Veitingahúsið Langi Mangi á Ísafirði.
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Sléttuhreppingar blótuðu þorra
Þorrablót átthagafélags Sléttuhreppinga var haldið í

52. sinn sl. laugardagskvöld. „Þetta gekk fínt, við dekk-
uðum upp fyrir 170 manns“, segir Linda Jónsdóttir sem
var í skemmtinefnd. „Skemmtiatriðin gengu vel, ég var

nú í nefndinni þannig að ég sá ekki mikið af þeim en
mér heyrist á fólki að þau hafi fallið í góðan jarðveg“,

bætir hún við. Snæddur var þorramatur úr trogum og
auk skemmtiatriðanna tók Sléttuhreppingakórinn

nokkur lög. Margrét og Baldur spiluðu síðan fyrir dansi.
Ljósmyndari blaðsins kom við á blótinu og tók þar
meðfylgjandi myndir. Fleiri myndir munu birtast á

svipmyndum á bb.is. – gudrun@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
22. febrúar,  53. dagur ársins 2006
Þennan dag árið1740 voru ung systkini, Sunnefa og

Jón, dæmd til lífláts í Múlaþingi fyrir að eiga barn
saman. Mikill málarekstur fylgdi í kjölfarið. Hún lést 17

árum síðar og um svipað leyti var hann dæmdur til
ævilangrar þrælkunar en lést ári síðar.

Þennan dag árið 1970 réðust ellefu íslenskir náms-
menn í Gautaborg og Uppsölum inn í Sendiráð Ís-
lands í Gautaborg og héldu því í tvær stundir. Þeir

voru að mótmæla aðstöðu námsmanna.

Þennan dag árið 1977 vann Boris Spassky Vlastimil
Hort í Reykjavík í einu af fjórum einvígjum um rétt til að

skora á þáverandi heimsmeistara í skák, Anatolij
Karpov frá Rússlandi.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Ólafur Sveinn Jóhannesson, framkvæmdastjóri Fjord Fishing

Á þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árum

Ánægja með skipulagningu

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og sums

staðar skúrir eða él, einkum um landið vestanvert.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæg breytileg átt og víða bjart veður, en austan 5-8
m/s sunnantil og skúrir. Hiti 0-5 stig að deginum til.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hægviðri. Skýjað með köflum, en sums staðar væta

við ströndina. Hiti breytist lítið.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Hægviðri og skýjað með köflum. Hiti breytist lítið.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hefur orðið breyting á skuldastöðu
þinni síðastliðna tólf mánuði?

Alls svöruðu 725. – Já, til hins betra sögðu 303 eða 42% – Já,
til hins verra sögðu 277 eða 38% – Nei sögðu145 eða 20%

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

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

Sumarhús skjótast upp eins og gorkúlur

28. Fjórðungsþing Fiskideildanna á Vestfjörðum sem
var haldið í Bolungarvík 21.-22. janúar 1964 samþykkti
samhljóða: 28. fjórðungsþing Fiskideilda á Vestfjörðum
lýsir ánægju sinni yfir þeim takmörkunum og skipulagn-
ingu á rækjuveiðum í Ísafjarðardjúpi, sem framkvæmdar
hafa verið, og telur að með þeim aðgerðum sé stefnt í
rétta átt. Treystir þingið því að þeim aðgerðum verði
framvegis hagað í samræmi við það sem álitið er að
stofninn þoli hverju sinni. […] Gerði sjávarútvegsnefnd
fiskiþingsins eftirfarandi nefndarálit í þessu máli, en for-
maður sjávarútvegsnefndarinnar var Einar Guðfinnsson
í Bolungarvík. 27. fiskiþing fagnar þeirri skipulagningu
sem gerð hefur verið á rækjuveiðum á Vestfjörðum og
leggur áherslu á að leit og rannsókn á rækju- og humar-
miðum verði gerð á ári hverju.

Ellert Örn Erlingsson.

Dagar tileinkaðir rómantík
Eiríkur Finnur Greipsson. Karl Jónsson. Níels Björnsson.

Haldið var upp á konudaginn á síðasta sunnu-
dag en þá tíðkast að karlar geri vel við eigin-

konur sínar og færi þeim blóm, konfekt, köku
eða annað góðgæti. Þá var Valentínusardagur-

inn, dagur elskenda, haldinn hátíðlegur víða um
heim þann 14. febrúar en hann hefur verið að

festast æ meira í sessi á Íslandi. Sú hefð að
fagna þessum degi sem tileinkaður er ást og

rómantík á sér er einna helst áberandi í breskum
og bandarískum kvikmyndum og eru skiptar

skoðanir um ágæti þess að Íslendingar taki
þennan sið upp. Segja sumir að konudagurinn

sé alveg nóg til þess að gleðja elskuna sína.
Bæjarins besta fór á stúfana og spurði nokkra

karlmenn hvort þeir héldu upp á þessa tvo daga
sem eru svo nálægt hvort öðrum á dagatalinu.

aðstoðarsparisjóðsstjóri
Sparisjóðs Vestfirðinga

– Heldur þú upp á Valen-
tínusardaginn og konudag-
inn?

„Ég hef aldrei haldið upp á
Valentínusardaginn og verð
að viðurkenna að það hefur
verið stopult með konudaginn
en hefur þó komið fyrir.“

– Hvernig heldur þú upp á
konudaginn?

Ég hef fært konunni blóm
og boðið henni út að borða.
Við höfum gert okkur daga-
mun en það hefur ekki alltaf
verið fyrir tilstuðlan mína.“

– Hefurðu einhvern tímann
gleymt konudeginum og kon-
an orðið fúl?

„Það hefur komið fyrir en
nei, hún hefur aldrei orðið fúl,
hún er alveg óskaplega um-
burðarlynd í minn garð.“

– Telur þú mikilvægt að
við höldum í svona daga?

„Já, já, mér finnst ekkert að
því. Mér finnst Valentínusar-
dagurinn reyndar óþarfur,
hann er innflutt nýjung. Mér
finnst þjóðlegir siðir okkar Ís-
lendinga alveg nægilega góðir
og margir, þó þeir séu ekki

Kemur kon-Kemur kon-Kemur kon-Kemur kon-Kemur kon-
unni á óvartunni á óvartunni á óvartunni á óvartunni á óvart

Ellert Örn Erlingsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Þingeyri

– Heldur þú upp á Valen-
tínusardaginn og konudag-
inn?

„Ekki Valentínusardaginn,
en konudaginn já.“

– Hvernig heldur þú upp á
konudaginn?

„Úff ekki spyrja mig að
þessu! Ég reyni að gera eitt-
hvað öðruvísi, aldrei það
sama. Ég nudda konuna, kem
henni á óvart, er með kerti og
mat eða litlar gjafir.“

– Telur þú mikilvægt að
við höldum í svona daga?

Já, en Valentínusardagurinn
má alveg missa sín. Við eigum
nóg af svona dögum, svo eru
náttúrulega allir dagar konu-
dagar, maður reynir að stjana
við þessar elskur.“

Valentínusar-Valentínusar-Valentínusar-Valentínusar-Valentínusar-
dagurinn óþarfurdagurinn óþarfurdagurinn óþarfurdagurinn óþarfurdagurinn óþarfur

Eiríkur Finnur Greipsson

allir mjög gamlir.“

Aldrei gleymtAldrei gleymtAldrei gleymtAldrei gleymtAldrei gleymt
konudeginumkonudeginumkonudeginumkonudeginumkonudeginum

Karl Jónsson, innkaupa-
stjóri á Heilbrigðisstofn-
uninni Ísafjarðarbæ

– Heldur þú upp á Valen-
tínusardaginn og konudag-
inn?

„Frekar upp á konudaginn,
ég er alveg á móti Valentínus-
ardeginum.“

– Hvernig heldur þú upp á
konudaginn?

„Það er lítil falleg gjöf
handa konunni og blóm. Ætli
við eldum svo ekki góðan
mat.“

– Hefurðu einhvern tímann
gleymt konudeginum og kon-
an orðið fúl?

„Nei, það hefur ekki komið
fyrir.“

– Telur þú mikilvægt að
við höldum í svona daga?

„Já, mjög mikilvægt. Maður
á samt auðvitað ekki að þurfa
sérstaka daga til að vera góður
við makann. Hefð dagsins er
skemmtileg, það er gaman að

eiga bóndadag og konudag
síðan aftur úr forneskju.“

Þarf að minna mannÞarf að minna mannÞarf að minna mannÞarf að minna mannÞarf að minna mann
á hvað maður áá hvað maður áá hvað maður áá hvað maður áá hvað maður á

Níels Björnsson, rekstrar-
stjóri Fernando´s á Ísafirði

– Heldur þú upp á Valen-
tínusardaginn og konudag-
inn?

„Konudaginn já, Valentín-
usardagurinn er farinn að sá
sér í huga manns en ég vil
samt ekki halda upp á hann.“

– Hvernig heldur þú upp á
konudaginn?

„Ég færi konunni eitthvað
fallegt og gef henni gott að
borða.“

– Hefurðu einhvern tímann
gleymt konudeginum og kon-
an orðið fúl?

Já ég hef gleymt honum en
hún varð ekkert fúl.“

– Telur þú mikilvægt að
við höldum í svona daga?

„Já, fyrst og fremst fyrir
hefðina. Í þjóðfélaginu í dag
þá þarf að minna mann á hvað
maður á, þó maður rembist
við að muna.“

„Það er allt mjög gott að frétta frá Tálknafirði. Bygging fimm sumarhúsa fyrir Fjord Fishing
gengur mjög vel og þau hafa skotist upp eins og gorkúlur. Búið er að reisa húsin fimm á jafn
mörgum mánuðum. Nú er verið að vinna í því að klæða þau að utan.

Fyrr í mánuðinum var haldið þorrablót þar sem karlmenn bæjarins fóru á kostum í
skemmtiatriðum og samkvæmisleikjum. Þá var einnig kúttmagakvöld hjá Lionsklúbbnum á
Patreksfirði um helgina. Það er árlegur viðburður þar sem karlmenn af sunnanverðum Vest-
fjörðum koma saman og eiga saman góða kvöldstund og borða rétti sem eru eingöngu
gerðir úr fiski. Þá var einnig uppskeruhátíð hjá ungmennafélaginu þar sem kosinn var
íþróttamaður ársins, körfuboltamaðurinn, fótboltamaðurinn og svo framvegis. Ég hélt kynn-
ingarfund í Súðavík á sunnudag um Fjord Fishing. Það var liður í að kynna verkefnið á Vest-
fjörðum en einnig hafa verið haldnir fundir á Tálknafirði og á Hólum í Hjaltadal.“
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Litli prinsinn holl lesning Tíminn og vatnið

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Halldór Gunnar Pálsson, tónlistarmaður frá Flateyri

Fallegt lag hjá keðjureykjandi sumblara
1. Since I´ve been lov-

ing you - Led Zeppelin
Væri að svíkja sjálfan mig

ef Zeppelin væru ekki efstir
á blaði. Svakalega flottur
blús hjá strákunum.

2. Brennið þið vitar -
Karlakórinn Heimir
Verð að stoppa þegar ég

spila þetta í bílnum, get bara
ekki keyrt, ótrúlegur flutn-
ingur hjá besta karlakór
landsins.

3. West Coast Blues -
Wes Montgomery

Mjög flott lag hjá frábær-

um djassgítarleikara

4. Where the streets
have no name - U2

Ein flottasta opnun á lagi
sem ég hef heyrt, minnir mig
alltaf á tónleikana sem ég fór
á með þessari sveit, alveg
magnað.

5. Who you are - Pearl Jam
Ég gæti sennilega nefnt

mörg önnur lög með Pearl
Jam en þetta er í miklu uppá-
haldi þessa dagana.

6. I hope that I don’t fall
in love with you  -

Tom Waits
Ég byrjaði að hlusta á Tom

Waits þegar ég heyrði þetta
lag, mjög fallegt lag hjá keðju-
reykjandi Viskýsumblara, á
einhvern veginn vel við mig.

7. You were always
on my mind - Elvis

Enginn listi er fullkominn
fyrr en kóngurinn er mættur
og þetta lag er alveg frábært
dæmi um það hvernig á að
syngja til konu, Elvis kunni
þetta.

8. The needle and the
damage done - Neil young

Þetta lag minnir mig ein-
hverja hluta vegna  alltaf á
hinn frábæra stað Vagninn á
Flateyri og það er alveg nógu
góð ástæða til að setja lagið á
þennan lista.

9. Til eru fræ - Flís
Hljómsveitin Flís gaf út

plötuna Vottur ,til Minningar
um Hauk Morthens og er þetta
lag alveg einstaklega vel
heppnað hjá þeim að mínu
mati.

10. Wild horses
- Rolling Stones

Eitt fyrir pabba.
Halldór

Gunnar Pálsson.

Hin hliðin á Sigríði Björk Guðjónsdóttur sýslumanni Ísfirðinga

Ísfirðingar þekkja sýslu-
mann sinn í starfi en hvað
gerir hún í frístundum sínum?
Sigríður svarar hér nokkrum
spurningum sem varpa ljósi á
aðra hlið á sér.

– Hver eru helstu áhuga-
mál þín?

„Bókalestur, útivera, skot-
veiði ofl.“

– Færðu oft tíma til þess
að sinna þeim?

„Tími fyrir áhugamál mætti
vera meiri.“

– Hvert var þitt helsta
áhugamál í bernsku?

„Helsta og í raun eina

áhugamálið mitt í bernsku var
lestur bóka. Ég las allt sem
ég komst yfir og leit ekki upp
úr bókunum fyrr en ég varð
unglingur.“

– Hvernig eyðir þú helst
frítíma þínum?

„Ég eyði frítíma mínum
fyrst og fremst með börnun-
um mínum.“

– Hvernig myndir þú
helst vilja eyða honum?

„Á sama hátt.“
– Átt þú þér drauma-

áhugamál?
„Já mörg; mótorhjólið

hangir enn inni, en draumur

um fallhlífarstökk lognaðist út
af þegar börnin voru orðin
tvö.“

– Geturðu lýst skemmti-
legasta/eftirminnilegasta frí-
degi þínum?

„Gönguferð með þremur
tveggja metra mönnum í mara-
þonformi upp á Fimmvörðu-
háls í brjálaðri rigningu og
farið hratt yfir, ekki skemmti-
legasti frídagurinn en áreiðan-
lega sá eftirminnilegasti!
Skemmtilegustu dagarnir ný-
verið eru gönguferð að Dranga-
jökli síðastliðið sumar og dag-
ur í Kaupmannahöfn með dótt-

ur minni nú rétt fyrir jólin,
afar skemmtilegur en að sama
skapi dýr dagur.“

– Hvort myndirðu vilja
eyða fríi þínu á sólarströnd
við kyrrahafið eða í skíðum
í Ölpunum?

„Skíði í Ölpunum hljómar
betur en af einhverjum ástæð-
um langar mig þó mest að
fara í langa skoðunarferð um
Ástralíu.“

– Hver er uppáhaldsbókin
þín?

„Snorri Hjartarson, ljóða-
bók og Amy.“

– Hver er uppáhaldskvik-

myndin?
„Nýjasta uppáhaldskvik-

myndin er Crash, með leik-
stjóranum Paul Haggis. Um
daginn var endursýnd gömul
kvikmynd sem var lengi í
uppáhaldi: Fish called Wanda
með Jamie Lee Curtis og fleiri
góðum.“

– Hvað er á döfinni á þér
á næstunni?

„Ég er nýkomin úr ferð til
Patreksfjarðar vegna Maríu
Júlíu um síðustu helgi og svo
hygg ég á ferð til Tékklands
með hækkandi sól.“

– thelma@bb.is

Til Tékklands með hækkandi sól

„Ég á fjórar bækur í uppáhaldi sem ég get ekki gert upp á milli.
Fyrst er Litli prinsinn sem er æðisleg. Hún er barnabók fyrir börn
á öllum aldri. Holl lesning fyrir fullorðna og fallegasta bók sem ég
hef lesið. Svo kemur Lögmálin sjö um velgengni Deepak Chopra.
Ég er alger sökker fyrir bókum um mannrækt og hann er mesti
töffarinn á þeim sviðum. Þetta er bók sem ég les aftur og aftur.
Svo verð ég að nefna Hvunndagshetjuna eftir Auði Haralds af því
að hún er svo hrikalega fyndin. Að lokum er bókin um hlátur og
gleymsku eftir Milan Kundera. Ég féll fyrir honum þegar ég las
Óbærilegur léttleiki tilverunnar og hef keypt allt sem hann hefur
gefið út.“

200 ökutæki
enn óskoðuð
Tvö hundruð ökutæki eru
óskoðuð í umdæmi lög-
reglunnar á Ísafirði. Er að
mestu um að ræða öku-
tæki sem eigendur hafa
vanrækt að fara með í
skoðun en auk þess eru
meðtalin ökutæki sem ekki
eru lengur í notkun m.a.
kerrur og vélsleðar sem
hafa ekki verið afskráð, en
afskráning ökutækja fer
fram hjá Frumherja. Ef of
langur tími er liðinn frá því
að eigandi ökutækis var
boðaður í skoðun mun
lögreglan klippa númer
þess af. Þá hvetur lögregl-
an á Ísafirði eigendur að
afskrá þau ökutæki sem
eru ónýt með réttum hætti.

Ungmenni
til Roskilde
Tíu unglingum frá Ísafjarð-
arbæ hefur verið boðið að
fara á vinabæjarmót ungl-
inga sem haldið verður í
Roskilde í Danmörku 26.
ágúst til 1. september.
Mótið er árlegt en þar hitt-
ast unglingar frá vinabæj-
um Ísafjarðarbæjar og fá
að kynnast menningu
hvers staðar. Auk Ros-
kilde og Ísafjarðarbæ eru
þátttakendur frá Linköping
í Svíþjóð, Jooensuu í
Finnlandi, Tönsberg í
Noregi og Ísafjarðarbæ.
Boðið er fyrir fimm stúlkur
og fimm drengi úr 9. bekk
grunnskóla ásamt farar-
stjóra þeirra. Unglingar frá
Ísafjarðarbæ hafa sótt
mótið undanfarin ár og í
fyrra var það haldið í Nor-
egi.

Vilja auglýsa
Ábúendur á Tröð í Önund-
arfirði hafa farið fram á við
umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar að bærinn taki við
deiliskipulagi sumarhúsa-
byggðar í landi Traðar og
sjái um að auglýsa það.
Deiliskipulag af 6 húsa
sumarhúsabyggð við mót
Þveráa og Bjarnardalsár í
landi Traðar var tilbúið í
september 1994. Hrepps-
nefnd Mosvallahrepps
samþykkti deiliskipulagið
30. apríl 1995 en það
virðist ekki hafa verið
auglýst.

Ég sé að umræða um fóstureyðingar eru að skjóta upp
kollinum.  Nú eru komin lyf á markaðinn sem gera konum
kleyft að eyða fóstri í heimahúsum með lyfjatöku.  Menn hafa
gert rannsóknir í Bretlandi og ýmsir telja þetta færa leið.  Það
er aumt vinir, þegar lífsréttur einstaklinga er borin fyrir borð og
alið er á barbarisma í þessum efnum.  Lífið er heilagt frá
getnaði til grafar.  Það er synd að deyða líf hins ófædda
barns.  Þetta eru hnignunarmerki siðmenningarinnar.  Útburð-
ur leið undir lok á Íslandi í kjölfar kristnitökunnar. Hann er
hafin á ný, sem er ljóst merki þess að kristnin í landi okkar er
á undanhaldi.  Stöndum i gegn þessu. 

Gunnar Þorsteinsson
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Hlutfall kvenna í sveitar-
stjórnum er 37% á Vestfjörð-
um. Færri konur en karlar eru
í öllum sveitarstjórnum Vest-
fjarða nema í Broddanes-
hreppi. Í bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar eru 4 konur (44%) og
5 karlar (56%), í Bolungarvík-
urkaupstað er hlutfallið 3 kon-
ur (43%) á móti fjórum körl-
um (57%), og sömu sögu er

að segja í Vesturbyggð. Í
sveitarstjórnum Reykhóla-
hrepps, Tálknafjarðarhrepps,
Súðavíkurhrepps, Árnes-
hrepps og Bæjarhrepps er
hlutfallið ein kona (20%) á
móti fjórum körlum (80%) á
hverjum stað og í stjórnum
Kaldrananeshrepps og Hól-
mavíkurhrepps eru tvær konur
(40%) og 3 karlar (60%) á

hvorum stað. Í Broddanes-
hreppi eru 3 konur (60%) og
2 karlar (40%) í sveitarstjórn.

Ef litið er til höfuðborgar-
innar þá er hlutfall kvenna í
borgarstjórn Reykjavíkur
40%, þar eru 6 konur og 9
karlar. Á öllu landinu er hæst
hlutfall kvenna í sveitarstjórn
67% í Mjóafjarðarhreppi, þar
eru 2 konur og einn maður. Í

sjö sveitarstjórnum er engin
kona, það er í Kolbeinsstaðar-
hreppi, Eyja- og Miklaholts-
hreppi, Skagabyggð, Gríms-
eyjarhreppi, Tjörneshreppi,
Fáskrúðsfjarðarhreppi og
Hrunamannahreppi.

Hlutfall kvenna í sveitar-
stjórnum hefur aukist smám
saman sl. hálfa öld og eru
konur nú um þriðjungur sveit-

arstjórnarmanna. Hefur hlut-
fall kvenna aukist jafnhliða
fækkun sveitarfélaga. Af 98
oddvitum sveitarfélaga eru 25
konur. Sérstakan framkvæm-
dastjóra er að finna í 65 sveit-
arfélögum en þar af eru 16
konur. Konur virðast eiga
erfiðara uppdráttar í smærri
sveitarfélögum og þá sérstak-
lega sveitarfélögum með færri

en 300 íbúa. Í sveitarfélögum
með fleiri en 1.000 íbúa eru
konur um 35% fulltrúa í sveit-
arstjórnum, en í sveitarfélög-
um með færri en 1.000 íbúa
eru konur aftur á móti um 29%
fulltrúa.

Upplýsingarnar eru fengnar
af kosningavef félagsmála-
ráðuneytisins www.kosn-
ingar.is         – gudrun@bb.is

Konur í minnihluta í öllum sveitar-
stjórnum á Vestfjörðum nema einni

Hundar á
ferðalagi
Tveir flækingshundar

fundust á Suðureyri á
fimmtudag. Lögreglan á
Ísafirði var látin vita og
gerði hún hundaeftirlits-
mönnum viðvart. Þeir hrin-
gdu á sveitabæi í Súganda-
firði til að reyna finna eig-
endur hundanna en kom
svo í ljós að þeir voru frá
Hanhóli við Bolungarvík
og höfðu verið týndir í þrjá
daga.

„Þeir eltu snjósleða upp
á heiðina á mánudaginn
sl.“, segir Þorbjörn Jóhann-
esson bæjarverkstjóri Ísa-
fjarðarbæjar sem sér um
hundaeftirlit. „Þeir höfðu
verið á flækingi um [Súg-
anda]fjörðinn og voru nátt-
úrulega orðnir svangir. En
þeir þola það alveg, hundar
geta svelt sig í nokkra daga
ef þeir eru óánægðir með
eitthvað“, segir Þorbjörn.

Enn fækkar atvinnulaus-
um á Vestfjörðum og eru
nú 73 manns á skrá. Í byrj-
un árs voru 99 manns
skráðir atvinnulausir þar af
79 konur og 20 menn. Í
dag eru 58 konur á skrá og
15 menn.

„Það virðist vera eftir-
spurn eftir starfsfólki og
þá aðallega í fiskvinnslu.
Það er engin ein sérstök
ástæða fyrir fækkuninni og
þetta er svona reytingur hér
og þar“, segir Guðrún
Stella Gissurardóttir, for-
stöðumaður Svæðisvinnu-
miðlunar Vestfjarða.

Fyrir áramót voru 83
konur skráðar atvinnulaus-
ar og 19 karlmenn.

– gudrun@bb.is

Atvinnuleysi
fer minnkandi

Á fundi sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps í síðustu
viku var lögð fram stofnkostn-
aðar- og rekstraráætlun vegna
mögulegrar byggingar sund-
laugar í Súðavík.

„Ákveðið var að bíða með
ákvörðunartöku þar til við fá-
um niðurstöður úr könnun
sem á að gera í sumar um
hvort heitt vatn sé að finna í
Álftafirðinum. Það er ákveð-

inn hópur sem hefur mikinn
áhuga að sjá að hér sundlaug
og í síðustu sveitarstjórnar-
kosningum gaf meirihlutinn
út kosningaloforð um að
möguleikar á hugsanlegri
byggingu laugar yrðu kann-
aðir. Síðan hefur þetta mál
verið uppi á borðinu annað
slagið allt þetta kjörtímabil en
ekki verið formlega tekið fyrir
fyrr en nú“, segir Ómar. Þá

verður málið ekki tekið fyrir
að nýju fyrr en í sumar þegar
niðurstöðurnar fást.

„Ég býst við að næsta sveit-
arstjórn mun taka málið upp
að nýju þegar búið er að kanna
hvort heitt vatn sé að finna á
svæðinu. Svo er þetta alltaf
spurning um peninga en svona
framkvæmd yrði gríðarlega
kostnaðarsöm“, segir Ómar.

– thelma@bb.is

Kanna möguleika á heitu vatni í Súðavík

Afkoma Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur á síðasta ári var sú
besta í sögu hans. Hagnaður-
inn nam 110 milljónum króna
eftir skatta samanborið við 57
milljónir króna árið áður. Arð-
semi eigin fjár var 12,7% sem
er það besta í sögu Sparisjóðs
Bolungarvíkur í mörg ár.
Gæði útlánasafns sparisjóðs-
ins heldur áfram að styrkjast

sem meðal annars endurspegl-
ast í lækkun á vanskilahlut-
falli. Heildarvanskil við-
skiptavina námu 3,6% af út-
lánum í árslok 2005 á móti
10,7% vanskilum í árslok
2004.

Eigið fé Sparisjóðs Bolung-
arvíkur nam 936 milljónum
króna í lok ársins 2005 og
jókst um 16,9%. Stofnfé nam

160 milljónum króna og jókst
um 36,2% á árinu. Varasjóður
nam 776 milljónum króna í
árslok og jókst því um 13,6%
á árinu. Aðalfundur Spari-
sjóðs Bolungarvíkur verður
haldinn 3. mars nk. Stjórn
sjóðsins leggur til að stofn-
fjáraðilum verði greiddur 11%
arður af stofnfjáreign í lok árs-
ins 2005, auk þess sem nýttar

verði heimildir laga um endur-
mat og viðbótarendurmat
þannig að nafnávöxtun stofn-
fjár verði um 20.1%.

Meðalfjöldi starfsmanna
Sparisjóðs Bolungarvíkur á
síðasta ári umreiknaður í
heilsárs störf var 16. Þrátt fyrir
harða samkeppni á fjármála-
markaði eru væntingar um að
afkoma Sparisjóðsins á árinu

2006 verði góð. Verulegur
viðsnúningur hefur orðið í
rekstrinum á síðasta ári þar
sem mikil áhersla hefur verið
lögð á bætt gæði eignasafns
sjóðsins.

Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu Sparisjóðs Bolungarvík-
ur til Kauphallar Íslands fyrir
stuttu.

– gudrun@bb.is

Afkoma Sparisjóðs Bolungarvíkur aldrei betri
Sparisjóðurinn í Bolungarvík.
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