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Metur sannfæringu
sína meira en járnaga flokksforystunnar
– sjá viðtal við Kristinn H. Gunnarsson alþingismann sem
var sviptur öllum trúnaðarstörfum í þingflokki Framsóknar

Hafró rannsakar ástand rækjunnar í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi

Rækjusjómenn við
Djúp fremur vondaufir

Óshlíð
lokaðist

Árlegur leiðangur sérfræðinga Hafrannsóknarstofnunar
í rækjurannsóknum í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi hófst á
fimmtudagskvöld í síðustu
viku þegar Gunnbjörn ÍS hélt
frá Ísafirði í Arnarfjörð. Á undanförnum árum hefur haustleiðangur verið farinn á Dröfn,
skipi stofnunarinnar. Því skipi
hefur nú verið lagt og tók
stofnunin Gunnbjörn á leigu í
þessu skyni. Þegar rannsóknum í Arnarfirði lýkur er haldið
í Ísafjarðardjúp en rannsóknirnar á báðum svæðunum
munu að vanda taka samtals
um hálfan mánuð.
Sem kunnugt er voru engar
veiðar á innfjarðarækju leyfðar í Ísafjarðardjúpi síðasta
vetur en veiðar voru hins vegar

Lögreglan á Ísafirði lokaði veginum um Óshlíð
milli Hnífsdals og Bolungarvíkur eftir miðnætti á
sunnudagskvöld.
Gríðarleg úrkoma ásamt
norðanhvassviðri hafði verið allan daginn og mikið
um aurskriður og grjóthrun
úr hlíðinni og niður á veg.
Um kvöldið urðu vegfarendur tvívegis innlyksa
milli skriðufalla en gátu
leitað skjóls í vegskálum.
Voru gröfur sendar frá Bolungarvík og ruddu þær
fólkinu leið í bæði skiptin.
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leyfðar í Arnarfirði. Voru þær
veiðar einu innfjarðaveiðarnar
sem leyfðar voru við landið
síðasta vetur.
Hjalti Karlsson, starfsmaður
Hafrannsóknastofnunar á Ísa-

firði, er ófáanlegur til þess að
láta hafa neitt eftir sér um það
hvað talið sé um stöðu mála á
umræddum svæðum. Ekki
verði neitt gefið upp fyrr en að
rannsóknunum loknum.

12.4.2017, 10:34

Mikil spenna ríkir meðal
rækjusjómanna vegna rannsóknanna. Frekar er þó dökkt
hljóð í sjómönnum við Djúp
sem margir telja litlar líkur á
því að ástand þar hafi lagast.
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Bensínið
dýrast á
Ísafirði
Bensín hækkaði í verði eftir helgina hjá Olíufélaginu
hf. og Olís hf. um tvær
krónur á lítrann. Þurfa bíleigendur á Ísafirði að
greiða 113,50 fyrir hvern
lítra af 95 oktana bensíni
og 57,10 fyrir dísilolíu.
Eins og áður er veittur
þriggja króna sjálfsafgreiðsluafsláttur til neytenda á Ísafirði en hæstur
er afslátturinn 9,60. Bensínverð á Ísafirði er áfram
það hæsta á landinu ef
marka má heimasíður olíufélaganna. Lægsta verð
virðist vera á bensínstöðvum syðra í grennd við
bensínstöðvar Atlantsolíu.
Þar er verðið fyrir hvern
lítra af 95 oktana bensíni
tæpar 104 krónur.

Húsleit
á Ísafirði
Leit var gerð í húsi á Ísafirði í síðustu viku samkvæmt úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur. Samtímis var leitað í ellefu
öðrum húsum á landinu, í
Reykjavík, Hafnarfirði,
Keflavík og Árnessýslu.
Lagt var hald á tölvur og
muni tengda tölvum en
verið er að rannsaka meint
höfundarréttarbrot með
ólöglegri dreifingu á löglegu efni. Húsráðandi mun
ekki hafa verið heima þegar húsleitin var gerð á
Ísafirði.

Samningi
frestað

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur frestað að taka
ákvörðun um nýjan samstarfssamning við Boltafélag Ísafjarðar (BÍ) þar
sem framundan sé vinna
við fjárhagsáætlun. Þetta
er gert þrátt fyrir að
íþrótta- og æskulýðsnefnd
teldi rétt að samningurinn
verði endurnýjaður.
Samstarfssamningur Ísafjarðarbæjar og BÍ um
rekstur íþróttasvæðisins á
Torfnesi rann út fyrir
nokkru. Óskaði BÍ eftir
endurnýjun hans og Kristján Pálsson formaður
félagsins hefur sagt að
samningurinn sé ákveðin
kjölfesta í starfi félagsins.
Bæjarráð leggur áherslu
á að gert verði yfirlit yfir
alla samninga, sem í gildi
eru milli Ísafjarðarbæjar
og íþróttafélaga í bæjarfélaginu. „Bæjarráð stefnir
að fundi með HSV er ofangreindir samningar
liggja fyrir“, segir í bókun
ráðsins.
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Eins og sjá má hefur varnargarðurinn breytt landslagi í Skutulsfirði. Hann er þegar farinn að fá á sig grænan lit eftir sáningu í sumar.

Snjóflóðavarnirnar í Seljalandsmúla á Ísafirði

Lokum á vel heppnaðri framkvæmd fagnað
Verktakafyrirtækið KNH
ehf. á Ísafirði fagnaði á föstudaginn verklokum við gerð
snjóflóðavarnargarðsins í
Seljalandsmúla á Ísafirði og
annarra varnarmannvirkja þar
fyrir ofan en þann dag var
verkið tekið út. „Það kom
mjög vel út og allir eru ánægðir“, sagði Sævar Óli Hjörvarsson hjá KNH. Slegið var upp
veislu í Kiwanishúsinu á
Skeiði þar sem saman komu
starfsmenn fyrirtækisins og
aðrir þeir sem að verkinu

komu.
Þó að formleg verklok hafi
verið á föstudag eru enn eftir
ýmis smáverk, viðbætur og
frágangur. Þetta er ein stærsta
mannvirkjagerð í Skutulsfirði
á síðari árum og heildarkostnaður verður á fjórða hundrað
milljónir króna.
Verkið hófst í lok júlímánaðar í fyrra og hefur gengið
mjög vel, að sögn Sigurðar
Óskarssonar, framkvæmdastjóra KNH ehf. Sigurður segir
að það sé óskastaða hvers

Ofan garðsins eru snjóflóðakeilur sem ekki sjást af láglendi.
verktaka að fá slíkt stórverk- ástæða til þess að fagna þess- önnur verkefni fjarri heimaefni við bæjardyrnar og því sé um verklokum því nú taki við slóð.

Óvissuferð nemenda í Menntaskólanum á Ísafirði fór úr böndunum

Á fimmta tug nemenda skólans vikið
tímabundið úr skóla vegna drykkju
Óvissuferð
nemenda
Menntaskólans á Ísafirði á
föstudag fór úr böndunum
vegna mikillar áfengisneyslu
og hefur stórum hópi nemenda
verið vikið tímabundið úr
skóla vegna þess. Umtalsverður drykkjuskapur var í ferðinni
þrátt fyrir að leitað hafi verið í
farangri nemenda og bifreiðum. Auk þess voru þrír kennarar skólans með í ferðinni til
eftirlits með því að allt færi
vel fram. Formaður nemendafélagsins segir nemendur þurfa
að taka afleiðingum gjörða
sinna. Skólameistari telur atvikið kalla á endurskoðun forvarnarstarfs í byggðarlaginu.
Í ferðinni voru um 120 nemendur og var haldið með rútum
í Bjarnarfjörð á Ströndum þar

sem gist var eina nótt. Ferðir
sem þessi hafa verið árlegur
viðburður í félagslífi nemenda
í nokkur ár. Alls eru um 430
nemendur í MÍ.
Svo virðist sem nemendur
hafi skipulagt töluverða drykkju því um kl. 15 á föstudag
fékk lögreglan á Ísafirði ábendingu um óhófleg áfengiskaup
unglinga úr ÁTVR. Fóru lögreglumenn og ræddu við afgreiðslufólk sem sagði áfengiskaup hafa verið gífurleg.
Þegar lögreglumenn voru við
áfengisverslunina voru ungmenni allt í kring með bakpoka
og innkaupapoka úr verslunum. Við athugun kom í ljós að
um var að ræða nemendur úr
Menntaskólanum sem voru á
leið í óvissuferðina.

Var skólayfirvöldum gert
viðvart en þau höfðu þá gripið
til þess ráðs að leita í farangri
nemenda fyrir brottför með
þeirra samþykki. Var þar gert
upptækt töluvert magn áfengis. Ekki dugðu þessar ráðstafanir skólayfirvalda því nokkrir
nemendur fóru í Bjarnarfjörð
á eigin bílum og munu þeir
hafa haft með sér töluvert af
áfengi. Lögreglan á Hólmavík
stöðvaði nokkra bíla á leið í
Bjarnarfjörð og gerði upptækt
talsvert magn áfengis hjá ungmennum sem ekki höfðu aldur
til að vera með slíka vöru.
Þrátt fyrir allar þessar ráðstafanir lögreglu og skólayfirvalda
tókst ekki að koma í veg fyrir
drykkju nemenda og var
drykkjan töluverð.

12.4.2017, 10:34

Guðbjörg Stefanía Hafþórsdóttir, formaður nemendafélags skólans, segir að ferðin
hafi farið úr böndunum og
nemendur taki nú afleiðingum
gjörða sinna. Á fimmta tug
nemenda hefur verið vísað úr
skóla tímabundið. „Þessi viðbrögð skólastjórnenda þurfa
ekki að koma á óvart. Það var
gengið í skólastofur fyrir ferðina og ítrekað að skólareglur
giltu í þessari ferð. Það var
einnig leitað við brottför í farangri þannig að það vissu allir
að það var vel fylgst með. Því
miður dugði þetta ekki og það
var töluverð drykkja og á
næstu dögum taka nemendur
afleiðingunum“, segir Guðbjörg.
Ólína Þorvarðardóttir,

skólameistari MÍ, segir að upp
hafi komið agavandamál í
óvissuferðinni og að tiltekinn
hópur nemenda þurfi nú að
axla ábyrgð á gjörðum sínum.
Málið hafi fengið viðeigandi
meðferð innan skólans.
Aðspurð segist skólameistari líta á þennan atburð sem
alvarlegt umhugsunarefni fyrir
forvarnaraðila á svæðinu. „Ég
sé ekki betur en að nú verði til
þess bærir aðilar að setjast
sameiginlega á rökstóla og
taka höndum saman um að ná
unglingamenningu staðarins
upp úr því fari sem verið hefur.
Þar þurfa allir að leggjast á
eitt, skólasamfélagið, foreldrar, löggæsla og æskulýðsyfirvöld“, segir Ólína.

– hj@bb.is
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Brutu niður
ljósastaur

Hlynur Snorrason, einn af forsvarsmönnum VÁ-VEST hópsins

„Stjórnendur MÍ eru á réttri leið“

Tilkynnt var til lögreglunnar á Ísafirði aðfaranótt
laugardags að ungmenni
væru að eyðileggja ljósastaur á Silfurtorgi. Er lögreglumenn komu að var
búið að brjóta staurinn
niður. Samkvæmt ábendingu var einn úr hópnum
handtekinn, 17 ára gamall
unglingur sem viðurkenndi
verknaðinn. „Hann var
talsvert ölvaður og svo illvígur að vista varð hann í
fangahúsi og kalla til fulltrúa Skóla- og fjölskylduskrifstofu til að annast
hann“, segir í dagbók
lögreglunnar.

Hlynur Snorrason, einn af
forsvarsmönnum VÁ-VEST
hópsins sem starfað hefur að
forvarnarmálum á norðanverðum Vestfjörðum, segir að
drykkja meðal unglinga hafi
ekki verið að aukast að undanförnu. Þetta segir hann í kjölfar
frétta af óvissuferð nemenda
Menntaskólans á Ísafirði sem
endaði með því að tugum nemenda var vísað tímabundið úr
skóla vegna áfengisneyslu.
Ólína Þorvarðardóttir skólameistari sagði í samtali við
blaðið að allir þyrftu að leggjast á eitt til þess að ná unglingamenningu staðarins upp
úr því fari sem verið hefur.
Hlynur segir vímuvarnarmál
á réttri leið.
„Ég er á því að við séum á

Í átökum
við villikött

Óskað var eftir aðstoð lögreglu síðla aðfaranótt
föstudags þar sem villiköttur hafði komist inn í íbúð í
Sundstræti á Ísafirði. Lögregla fór á vettvang, náði
að handsama köttinn og
koma honum út. „Var
þetta hin mesta þrekraun
þar sem kötturinn var óður og beitti óspart öllum
þeim vopnum sem Guð
hafði gefið honum“, segir í
dagbók lögreglunnar.

réttri leið í vímuvarnarmálum.
Hvað þessar óvissuferðir
menntaskólanema á Ísafirði
varðar þá hafa þær verið eftirlitslausar eða eftirlitslitlar
fram að þessu. Því finnst mér
yfirvöld skólans á réttri leið
nú með því að fylgjast með
ferðum sem þessum. Það er
mjög gott að mínu viti að á
þessum málum skuli tekið nú
og þessi skilaboð berist til
krakkanna“, segir Hlynur.
– hj@bb.is

Nemendur tónlistardeildar Listaháskóla Íslands í heimsókn á Ísafirði

Bæjarbúum boðið á tónleika á föstudag
Tuttugu og fjórir nemendur
á fyrsta ári í tónlistardeild
Listaháskóla Íslands (LHÍ) eru
í heimsókn á Ísafirði og er
tilgangur ferðarinnar að öðlast
grunnþekkingu á stafrænum
miðlum með því að gera lítil
tónverk um lífið á staðnum.
Þema verkefna vikunnar er
umhverfið. „Út vikuna verða
nemendurnir á námskeiði þar

Þjálfar í
Þýskalandi
Ísfirðingurinn gamli Birgir
Örn Birgisson þjálfar nú
karlaflokk þýska körfuknattleiksliðsins SG Sechtem í borginni Bornheim.
Nokkrir liðsmanna hafa
áður keppt í næstefstu
deild á landsvísu. Birgir
Örn var á ungum aldri
einn af öflugustu sundmönnum Vestra á Ísafirði
og var einnig í landsliðinu í
sundi. Eftir það byrjaði
hann að spila körfuknattleik með Bolvíkingum áður
en hann fór að leika í efstu
deild með Keflavík og íslenska landsliðinu.

sem unnið verður með nánasta
umhverfi og umhverfishljóð,
og lært að nota Sibelius nótnaskriftarforritið til tónsköpunar“, segir Álfrún G. Guðrúnardóttir kynningarstjóri
LHÍ.
Nemendur Listaháskólans
eru gestir Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða og Tónlistarskóla
Ísafjarðar meðan á dvölinni

stendur en áætlað er að henni
ljúki á föstudag. Í lok dvalarinnar verður öllum bæjarbúum
boðið á tónleika í Hömrum,
tónleikasal Tónlistarskólans,
þar sem tónverk nemendanna

Gerð snjóflóðaskápa á Kirkjubólshlíð

Vegagerðin sækir um
framkvæmdaleyfi
Vegagerðin hefur sótt um
framkvæmdaleyfi til umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar
vegna gerðar tveggja snjóflóðaskápa á Kirkjubólshlíð.
Nefndin frestaði afgreiðslu
málsins og fer fram á það við
Vegagerðina að hún kynni
framkvæmdina fyrir almenningi. Kristján Kristjánsson,
deildarstjóri hjá Vegagerðinni,
segir að almennur kynningarfundur um gerð snjóflóðaskápanna verði haldinn á Ísafirði
seinni hluta októbermánaðar.

Veturinn
minnir á sig
Tvö umferðaróhöpp urðu
á Ísafirði á mánudagskvöld sem rekja má til
fyrstu hálku haustsins. Um
kl. 23 var bifreið ekið á
ljósastaur við Grænagarð
og urðu nokkrar skemmdir á bíl og staur en ökumaður og farþegar sluppu
ómeiddir. Þá var bifreið
ekið útaf veginum í
Tunguskógi um kl. 01 um
nóttina. Ekki urðu teljandi
skemmdir á þeirri bifreið.
Að sögn Önundar Jónssonar yfirlögregluþjóns á
Ísafirði má að líkindum
rekja ástæður beggja
óhappanna til hálku á
götum bæjarins.
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Eins og fram hefur komið
hér í blaðinu hefur Guðni Geir
Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, lýst þeirri
skoðun sinni að gerð snjóflóðaskápa sé tímaskekkja og
muni valda mikilli sjónmengun. Hann telur að framtíðartenging á milli Skutulsfjarðar
og Álftafjarðar eigi að vera
með jarðgöngum. Á síðasta
fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar tóku bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar undir þessa
skoðun Guðna Geirs.

Aflaverðmæti á Vestfjörðum í júní

Rúmlega fjórðungs
samdráttur milli ára
Aflaverðmæti sjávarfangs
sem landað var á Vestfjörðum
í júnímánuði dróst saman um
rúman fjórðung á milli ára og
rúm 27% í magni. Samtals var
landað í fjórðungnum í júnímánuði 3.774 tonnum að verðmæti 392 milljónir króna. Í
sama mánuði í fyrra var landað
5.224 tonnum að verðmæti

3

523 milljónir króna.
Fyrstu sex mánuði þessa árs
var landað samtals 22.274
tonnum af sjávarfangi á Vestfjörðum að verðmæti 2.234
milljónir króna. Er það ríflega
14% samdráttur á milli ára. Í
fyrra var landað á sama tíma
25.918 tonnum að verðmæti
2.609 milljónir króna.

12.4.2017, 10:34

verða flutt.
„Á hverju hausti fara 1. árs
nemendur í ferðalag til að
hrista saman hópinn og fara á
námskeið og að þessu sinni
vildu þeir fara í bæ til að nýta

sér bæjarhljóðin. Ísafjörður er
mikill menningarbær og mikill
velvilji Tónlistarskólans og
Fræðslumiðstöðvarinnar átti
stóran þátt í valinu á staðnum“,
segir Álfrún. – thelma@bb.is
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– er draumsýn Birgis Halldórssonar, ljósmyndara á Ísafirði

Birgir Þór Halldórsson er ekki við eina fjölina
felldur þegar kemur að starfsgreinum. Hann er sjálfmenntaður nethönnuður og vinnur hjá tölvuþjónustufyrirtækinu Snerpu á Ísafirði, hann er í viðskiptafræðinámi í Menntaskólanum á Ísafirði og
síðast en ekki síst hefur hann vakið mikla athygli í
heimabyggð sinni fyrir ljósmyndun. Þrátt fyrir að
hafa einungis byrjað að ljósmynda fyrir tveimur
árum og vera algjörlega sjálfmenntaður í þeirri list
hafa verk Birgis birst víða, meðal annars í Bæjarins
besta, Morgunblaðinu og DV og á vefsíðu hans
sjálfs, bloggari.is, sem hann hannaði vitaskuld
sjálfur. Vestfirðingar setja jafnaðarmerki á milli
Birgis og myndavélarinnar og veita honum athygli
þegar hann er staddur á viðburðum. Myndirnar er
unnt að nálgast um alla veröld í gegnum vefinn.
Ljósmyndarinn ungi hefur vissulega sannað enn á
ný spakmælið gamla, að mynd segi meira
en þúsund orð.

– Af hverju fórst þú út í ljósmyndun?
„Það byrjaði allt á iso.is þegar ég fór að taka myndir fyrir
vefsíðuna af fólki að skemmta sér. Ég var fenginn til að taka
myndirnar fyrir kunningja mína sem stóðu fyrir síðunni
og út frá því fór ég að blogga. Ætli það hafi ekki verið
athyglissýki í mér sem ýtti mér út í það. Að vilja
skrifa allt um líf sitt hlýtur að flokkast undir
athyglissýki. Út frá því langaði mig til að
stofna eigin síðu þannig að ég keypti mér
myndavél og hannaði mína eigin síðu.
Myndavélin mín bauð ekki upp á
mikla möguleika og fljótt vildi ég
taka myndir af fleiri viðfangsefnum en bara djamminu. Í
dag ég hættur að taka myndir af því og er meira fyrir
mannlífsmyndir. Enda
eru allir orðnir þreyttir
á þessum djammmyndum.“
– Nú hef ég heyrt að
þú stefnir á að taka
myndir af öllum húsum á Ísafirði. Hver er ástæðan fyrir því?
„Ég er kominn langt með að taka myndir af
öllum húsum í bænum. Hugmyndin kom fyrir
tveimur árum og ég hef verið að vinna að framkvæmd hennar. Ætli það sé ekki hluti af söfnunaráráttu minni að vilja eiga myndir af öllu.
Áður en yfir lýkur ætla ég að vera búinn
að taka myndir af öllum húsum á
landinu. Nema Reykjavík, það
væri brjálæði. En allavega að
taka litlu bæina á landinu. Byrja
á Ísafjarðarbæ. Ég á mjög lítið
eftir, bara hús á Seljalandsvegi.
Ég klára það örugglega á næsta
ári og næst ætla ég að taka nágrannabæina.
Hugsunin að baki verksins er til dæmis að
hægt sé að fylgjast með þróuninni, það er að
segja að hægt sé að sjá hvernig húsið lítur út
núna og hvernig útlit þess verður eftir tíu ár.
Einnig var hugmyndin sú að þetta nýttist fyrir
leigumarkaðinn en það vantar allar vefsíður
sem auglýsa leiguhúsnæði á Ísafirði. Maður er
alltaf með stórar hugmyndir að þarf að gefa sér
tíma í að framkvæma þær. Þetta á að vera
samstarfsverkefni milli mín og húseigendanna,
að þeir geti skráð sig á vefinn og bætt við
ítarlegri upplýsingum. Ef þeir vilja. Þá er hægt
að greina frá sögu hússins, sérstaklega ef það er
gamalt og jafnvel teikningum af húsinu. Og ef
fólk óskar eftir gæti ég tekið myndir innan
dyra líka. Það væri hægt að byggja þetta þannig
upp. Ég stefni að því að birting húsamyndanna
verði að einhverju leyti tengd síðunni minni.“
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Mamma bannar mér að
verða stríðsfréttaljósmyndari
– Hvernig sérð þú framtíð þína í ljósmyndun?
„Ég býst við að næsta skref í ljósmynduninni sé að fara í
nám. Ég er að kynna mér möguleikana á námi erlendis en svo
ætla ég að koma aftur heim þegar ég er búinn að læra. Ég stefni
á að fara í einhvers konar nám 2006. Þá hef ég eitt og hálft ár
til að vinna á fullu og safna pening fyrir því þegar ég útskrifast
frá MÍ um áramótin. Þá er spurning hvort maður fari í ljósmyndun í stúdíói eða í
blaðamennskuljósmyndun. Mig hefur
nú reyndar alltaf
langað til að vera
stríðsfréttaljósmyndari en hún mamma
bannar mér það.“
Birgir glottir út í
annað og blaðamaður fær þá tilfinningu að hann sé ekki
eins mikill mömmustrákur og setn-

ingin bendir til.“
„Það væri draumurinn að fara þangað
sem hasarinn er og verða stríðsfréttaljósmyndari ársins á heimsmælikvarða“, segir
Birgir og glottir. „Það er eru alltaf slíkar
myndir sem vinna. Ég stefni á að verða
fréttaljósmyndari ársins 2016. Ég hef
nú verið aðeins að mynda fyrir Bæjarins besta þegar ég hef verið staddur á
viðburðum og þess háttar. Svo hafa
Morgunblaðið og DV fengið að birta
myndir eftir mig en ekki stærri blöð en
það. Ekki enn allavega en ég vona að það
verði einhvern tíma. Ég hef líka fengið
myndir birtar í nokkrum bókum sem gefnar
hafa verið út.
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Nýlega var sett upp mín fyrsta myndasýning en því miður
var ég ekki viðstaddur hana. Mér er sagt að hún hafi gengið
mjög vel. Ég er nokkuð ánægður með myndirnar sem á henni
voru en þær voru af öllu mögulegu. Allt frá andlitsmyndum og
upp í gúmmíönd. Ætlunin er að koma með einhverja stærri
sýningu í framtíðinni þar sem eitthvert þema væri til staðar. Frá
90-100 myndir voru á sýningunni sem fór þannig fram að þær
birtust hver á fætur annarri á stórum skjá í Gamla Apótekinu á
Ísafirði.“

Vefurinn mín stærsta auglýsing
– Telur þú að næsta kynslóð ljósmyndara muni fæðast á
Netinu?
„Þeir eru margir sem gera það. Það fylgir stafrænu þróuninni
að fólk þurfi ekki að hræðast að eyða filmum í vitleysu og þorir
frekar að reyna eitthvað nýtt. Ég held að það sé þróunin. Það
hjálpar mikið til að vera mikið inni í tölvumálum þegar það
kemur að því að birta myndir á vefnum. Ég get þá sjálfur þróað
vefinn og þarf ekki að byggja á kerfum frá einhverjum öðrum
og þá getur hann verið eins og ég vil hafa hann.
Vefurinn hefur verið mín stærsta auglýsing því það myndi
enginn vita hver ég væri án hans. Ástæðan er sú að fólk vill
skoða myndir og það fer ekki inn á söfn til þess heldur kíkir á
vefinn. Í litlu samfélagi eins og á Ísafirði sér fólk ef ég er
staddur á viðburðum og biður um myndirnar ef þær eru ekki
strax komnar inn á vefinn á mánudegi. Miklu betra að geta sýnt
þær strax því að fólkið vill sjá myndir.
Ég er nú að reyna að skilja bloggið frá myndasafninu. Enda
er bloggið orðið mjög ómerkilegt, aðallega tilkynningar
hvort komnar séu inn nýjar myndir. Enda tel ég að almenningur hafi ekki áhuga á því hvort ég hafi til dæmis farið í
ferðalag um helgina eða ekki. Þar sem ég er forritari er ég
að þróa myndakerfið þar sem ég ætla að vera með allar
mínar myndir inni á vefnum, líka litlu viðburðina sem ég
hef ekki birt myndir af. Hingað til hafa bara komið
myndasyrpur ef ég er með lágmark 40 myndir af viðkomandi efni. Einnig ætla ég að hafa það þannig að fólk
geti flett upp myndum eftir nöfnum eða öðrum leitarorðum og þar með gera þetta aðgengilegra fyrir fólk.
Ég er kominn með 25 þúsund myndir ef taldar eru allar
sem eru í myndasyrpunum og því frekar þreytandi verk
að leita að mynd af sjálfum sér. Það stendur til að þróa
þetta þannig að hægt sé að slá inn nafn viðkomandi
manneskju og þá koma upp allar myndir af
henni.“
– Er ekki gífurleg vinna fyrir þig að
færa þetta allt inn?
„Nei, ekki af því að ég er svo snjall
forritari“, segir Birgir og hlær.„Ég smíða
kerfið á þann hátt að það verði mjög
einfalt. Ég er með allt flokkað í möppum og
svo skipa ég kerfinu að setja það inn. Aðalvinnan er að færa inn nöfnin sem fylgja myndunum en ég býst við að ráða einhvern bara í það
starf. Ég á 80 þúsund myndir inni á mínu einkasafni og
mikið af því eru fjölskyldumyndir og annað persónulegt.
Fjölskylda mín hefur þau forréttindi að fá að segja til um
það hvað myndir fara á Netið af þeim. Vinir mínir hafa líka
oft hringt í mig og beðið mig um að sleppa því að setja inn
ákveðnar myndir af þeim.
– Hefurðu aldrei lent í neinum vandræðum við myndatöku?
„Það er nú sjaldan, sem betur fer. Það er skondin saga að
segja af vandræðalegri uppákomu sem ég lenti einu sinni í og
hef að vísu sagt frá áður. Þannig var, að ég var að taka myndir
af fótboltaleik og ég var með það góða aðdráttarlinsu að
maðurinn sem ég beindi henni að virtist standa við hliðina á
mér. Hann sparkaði boltanum í átt til mín og ég hrökklaðist
undan og sparkaði út í loftið í boltann sem átti að vera að koma
fljúgandi að mér. Reyndar var hann 25 metra frá mér. Oft líka
þegar ég er að ganga með myndavélina á auganu, þá sé ég allt
öðruvísi en hlutirnir eru. Ég hef oft verið ansi nálægt því að
ganga á ljósastaur. “

Vil taka myndir af öllum
– Hafðirðu áhuga á ljósmyndun þegar þú varst barn?
„Ekkert sérstaklega. Ég man eftir ferð til Portúgals þegar ég
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Sérfræðingur í heilabilunarsjúkdómum í heimsókn á Ísafirði

„Fólk sem glatar ævisögu sinni á ekki mikið eftir“
Bertha Ragnarsdóttir, sérfræðingur í öldrunarmálum í
Svíþjóð var á Ísafirði í síðustu
viku til að kynna aðferðir við
að vinna með þeim sem hafa
greinst með heilabilun af völdum öldrunarsjúkdóma eins og
Alzheimer. Þetta var í þriðja
sinn sem Bertha heimsækir
Ísafjörð í þessum erindagjörðum.
„Mikilvægt er að starfsfólk
sem vinnur með heilabilaðu
fólki kunni að fara rétt að því
en til þess þarf meðal annars
sérstaka samtalstækni sem ég
kynni í þessum heimsóknum“,
segir Bertha. Hún hefur búið í
Svíþjóð í 22 ár og unnið með
öldruðu fólki með heilabilun í
fjölda ára. Ýmsar aðferðir eru
notaðar og þar á meðal eru
stuðningsviðtöl og endurminningaraðferðir.
„Erfiðara er fyrir fólk í umönnunarstörfum á litlum stöðum á Íslandi að beita þessum
aðferðum þar sem heilabilað
fólk er ekki á sérdeildum heldur í bland við alla aðra og því
getur starfsfólkið ekki einbeitt
sér að því. En allur fróðleikur
er til góðs og einnig geta að-

Bertha Ragnarsdóttir.
standendur hjálpað til við að
aðstoða þá sem þjást af slíkum
sjúkdómum, til dæmis með að
fylla út æviágrip viðkomandi
eða safna saman gömlum hlutum sem ýtt gætu við minningum.
Lykilatriði er að hafa æviágrip sjúklingsins til að vinna
fagmannlega að umönnun
hans. Þótt þar séu sárar minningar getur það orðið viðkomandi til góðs að rifja þær upp.
Tökum sem dæmi að 95 ára
manneskja á elliheimili vilji
fara heim til mömmu sinnar

og starfsmaður bregðist við
með að segja henni að mamma
hennar sé dáin. Þá er hún að
heyra það eins og í fyrsta skipti
og er kannski í huga sínum
átta ára gömul stúlka. Ekki er
heldur gott að ljúga að sjúklingnum og segja að mamma
sé sofandi. Best er að mæta
manneskjunni á þeim stað sem
hún er á og spyrja hvort hún sé
að tala um mömmu sína sem
var saumakona og átti sex börn
o.s.frv. Tala þá í þátíð og rifja
upp þætti úr lífshlaupi manneskjunnar og þá er nauðsynlegt
að vita persónulega hluti um
hana. Með þessu missir enginn
reisn sína, hvorki starfsmaðurinn fyrir að ljúga né þarf sjúklingnum að líða illa fyrir að
vita ekki að hans eigin móðir
sé látin.“
Bertha hefur komist að því
gegnum vinnu sína að flestir
sem þjást af sjúkdómum sem
valda heilabilun hafa lítið
sjálfstraust. Það sé með ýmsum hætti hægt að bæta.
„Myndaalbúm eru mikilvæg
fyrir fólk sem farið er að glata
sjálfu sér. Ef við tökum sem
dæmi að kona eigi mynd af

skírn barnsins síns og þú segir
henni frá því: „Þarna er verið
að skíra hann Óskar, yngsta
son þinn, og þar varstu í dragt

sem að þú saumaðir sjálf.“
Konan verður þá mjög hissa
og spyr: Hvað segirðu, saumaði ég þessa fínu dragt? og

fyllist stolti yfir því. Fólk sem
þjáist af heilabilunum glatar
ævisögu sinni og þá er nú ekki
mikið eftir“, segir Bertha.

Gamalt hús fær nýtt hlutverk
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur fallist á
ósk Magnúsar Jónssonar
um að breyta notkun hússins að Hjallavegi 11 á Ísafirði. Þar var um langt
árabil áhaldahús Vegagerðarinnar en síðustu
árin hefur verið þar
trésmíðaverkstæði. Magnús hefur í hyggju að breyta
húsinu í einbýlishús með
innbyggðum bílskúr.
– thelma@bb.is
var yngri en þá keypti ég mér myndavél í Fríhöfninni. Í ferðinni
fórum við í sædýrasafn og sáum höfrunga stökkva og ég skipti
þrisvar um filmu meðan á stökkunum stóð. Þannig hefur ljósmyndarinn örugglega blundað í mér þá. Mér finnst langskemmtilegast að taka myndir af fólki og þá sérstaklega þegar
fólk veit ekki af því að verið er að taka myndir af því.
Ég byrjaði að vinna fyrir Snerpu í janúar árið 2001. Bloggarinn
var settur upp 4. júlí 2002 en myndasafnið byrjaði ekki fyrr en
í desember það ár. Ég hef því bara staðið að heimasíðunni í eitt
og hálft ár. Það hefur mikið þróast á þeim tíma. En þó að ljósmyndunin og vefsíðan séu aukabúgrein þar sem ég er í fullri
vinnu og námi líka, þá er það mjög tímafrekt. Ég fer ekki að
sofa klukkan 10 á kvöldin heldur er ég að langt fram á nætur.
Ég tek myndir allan sólarhringinn og hef gaman að því að leika
mér að taka landslagsmyndir í myrkri og af norðurljósunum á
veturna. Oft vakti ég til um fjögur á næturnar seinasta vetur.
Svo fer mikil vinna í að færa myndirnar inn á vefinn. Þó að
fólk kvarti oft undan því að ég taki grettumyndir af því, þá er
sannleikurinn sá að ég fer yfir hverja mynd tvisvar. Ef ég er
með tvö hundruð myndir, þá má segja að ég fari yfir fjögur
hundruð. Ástæðan er sú að ég vil ekki setja inn ógeðslegar
myndir af fólki og legg metnað minn í það. En það bara nú bara
einu sinni þannig, að fólki finnast sjaldan myndir af sér sjálfu
góðar. Ég er líka þannig sjálfur og vil því ekki setja inn slæmar
myndir. En það sleppur kannski ein og ein í gegn. Fólk hringir
þá bara og ég tek myndina út í hvelli.
Annars tel ég mig hafa þróast frá því að vera svokallaður
djammljósmyndari enda hefur það farið út í öfgar. Nú snýst
það um að finna sem verstar myndar af fólki. Ég hef tekið eftir
því og þá sérstaklega þegar ég er úti á lífinu í Reykjavík, að
annar hver maður er með myndavél fyrir hina og þessa djammsíðu. Orðið djammljósmyndari er orðið að slæmum stimpli
sem þeir sem stunda ljósmyndun af einhverri alvöru vilja ekki
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fá á sig. Ég vil taka myndir af öllum og á orðið gott safn af
mannlífsmyndum en þannig myndir passa ekki beint á myndlistasýningar. Ég á örugglega 70 þúsund myndir af fólki en
bara nokkur þúsund af öðru sem hæfir á sýningu eins og þá sem
ég var með um daginn. Maður dæmir sjálfan sig alltaf harðast.
Þó að maður myndi taka nákvæmlega eins mynd og næsti
maður, þá myndi manni finnast sín vera lakari. Ég fæ því líklega einhvern annan fyrir mig til að finna myndir í portfólíu
(möppu).
Einnig er ég á viðskiptabraut í Menntaskólanum á Ísafirði
því ég ætlaði alltaf að verða viðskiptafræðingur, en svo fékk ég
ljósmyndunina á heilann og næ henni ekki þaðan út. Ég ætla
því bara að klára viðskiptafræðina en henni lýk ég að mestu um
áramótin. Þá á ég bara eftir að læra þriðja tungumálið og stefni
ég á að gera það erlendis og fara í ljósmyndunarskóla í sama
landi. Viðskiptaprófið gæti alveg nýst mér í ljósmyndunarferli
mínum, ég tala nú ekki um ef ég stofna mitt eigið stúdíó. Þá er
ekki nú verra að kunna bókhald.“

Gæti keypt fínan bíl fyrir myndavélarnar
– Hver er fyrirmynd þín í ljósmyndun?
„Það eru margir sem ég fylgist með og lít upp til. Árni Hamstur er einn af þeim yngri og því höfðar hann mikið til mín og
ég hef verið að fylgjast með honum á vefnum í tvö ár. Hann tekur líka myndir fyrir Morgunblaðið. Það er mjög auðvelt að
fylgjast með ljósmyndurum inni á vefnum og þeir eru mjög
mismunandi. Það eru ekki margir sem eru með myndasöfn eins
og ég. Margir eru með kannski eina flotta mynd í mánuði. Það
er þá er alveg stórkostlega flott mynd. Ljósmyndarar geta sérhæft sig á margan hátt. Það er langt stökk frá því að vera listljósmyndari eða fréttaljósmyndari. Ég las einhver staðar grein
eftir þekktan íslenskan ljósmyndara en hann sagði að ljós-
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myndarar væru bara annað hvort landslagsljósmyndarar eða
portrettljósmyndarar (sem er að taka myndir af fólki). Það er
mikill munur á þessum tveimur greinum innan ljósmyndunar.
Ég tel mig passa best í portretthópinn.
– Ertu ekki ánægður að hafa náð svo miklum árangri á aðeins
tveimur árum?
„Jú, ég er bara nokkuð ánægður með árangur minn. Þegar ég
skoða myndir frá því að ég byrjaði að taka myndir, þá sé ég
hvað mér hefur farið fram. Annað væri nú líka skrítið eftir allan
þann fjölda af myndum sem ég hef tekið. Búnaðurinn hefur
líka mikið breyst frá því að ég byrjaði. Ég á núna þrjár myndavélar en nota aðeins eina. Hinar tvær eru einhvers staðar faldar
því ég vil ekkert með þær hafa núna. Ég er mikill græjukall og
þegar ég leita til dæmis að linsu, þá leita ég að þeirri dýrustu en
ekki ódýrustu eins og kannski mætti telja eðlilegt. Ég vil gera
hlutina grand ef ég er að gera þá á annað borð. Það kemur mikill kostnaður af því fyrir vikið. Ég gæti keypt mér fínan bíl fyrir
samanlagt verð allra myndavélanna minna. Núna langar mig
að prófa að taka upp á myndband. Það er næsta skrefið í þróuninni hjá mér að fara að fikta við vídeómyndatökur. Ég vil
líka vitaskuld læra meira um ljósmyndun, til dæmis kann ég
ekkert að framkalla filmur og þess háttar. Ég er enn að læra,“
segir Birgir Þór Halldórsson, sem er eitt sólskinsbros enda umræðuefnið honum greinilega mjög hjartfólgið, ljósmyndun.
Hvort sem að hún mun þróast út í kvikmyndatöku, stríðsfréttaljósmyndun eða annað, þá er víst að hér er á ferð hæfileikaríkur
ungur maður sem spennandi verður að fylgjast með í framtíðinni.
Ísfirðingar munu vafalaust sjá eftir myndum hans ef hann
heldur utan í nám. En hver veit nema hann taki myndir af
mannlífinu í fjarlægri borg sem hægt er að skoða hvar í heiminum sem er. Þökk sé veraldarvefnum.
– thelma@bb.is
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„Gengið til góðs“ til styrktar stríðshrjáðum börnum

Liðlega hálf milljón króna
Lengi býr að
safnaðist
á
Vestfjörðum
fyrstu gerð

Líkt og vanda þarf undirstöðu hárrar byggingar þarf að hlúa
vel að skyldunáminu, sem segja má að allt seinni tíma nám
grundvallist á. Lengi býr að fyrstu gerð. Hver sem afstaða
manna til kennaraverkfallsins er virðast flestir sammála um
nauðsyn þess að skólarnir hafi sem bestu kennaraliði á að skipa
og að stöðugleiki ríki í stéttinni.
Haft er á orði að lausn kennaradeilunnar sé einföld: Borga
bara kennurum hærri laun. Hvar taka á peninga til þess arna
liggur ekki jafn ljóst fyrir. En þá fyrst flækist málið þegar kemur að spurningunni um hver beri ábyrgð á núverandi ástandi.
Ekki benda á mig! Okkur kemur þetta ekkert lengur við; deilendur verða að finna til ábyrgðar sinnar, segir ríkisvaldið:
,,Ríkissjóður er engin hít sem alltaf er hægt að ganga í“, segir
forsætis- og fyrrum utanríkisráðherra, sem þrefaldaði umsvifin
í utanríkisþjónustinni á valdatíma sínum og situr uppi með 15
sendiherra í Reykjavík einni saman. Um réttmæti meðlags ríkisins við yfirtöku sveitarfélaganna á rekstri grunnskólans má
endalaust deila. Hvað sem þeim ágreiningi líður er flestum nú
ljóst, að fjöldi sveitarfélaga rís ekki lengur undir verkefninu
ásamt öllum öðrum þeim skyldum, sem þau bera gagnvart íbúunum. Átta milljarða króna rekstrarhalli 94 sveitarfélaga s.l.
tvö ár vegur þyngra en innihaldslitlar, misvísandi yfirlýsingar
um ábyrgð viðsemjenda í kennaradeilunni.
Gildar ástæður voru eflaust fyrir því á sínum tíma að sveitarfélögin yfirtóku rekstur grunnskólans. Fullyrða má að víðast
hvar hafi vel til tekist. Sá blákaldi veruleiki blasir hins vegar
við nú, að fjöldi sveitarfélaga ræður ekki lengur við verkefnið,
fjárhagslega; önnur skylduverkefni verða einfaldlega ekki sett
á guð og gaddinn til þess eins að geta greitt grunnskólakennurum
ámóta laun og ríkisvaldið telur sanngjarnt að greiða viðsemjendum sínum, kennurum annarra skóla.
Grunnskólanámið er skyldunám; ákvarðað af landsfeðrunum.
Þótt þeir hafi á sínum tíma falið öðrum hlutverk umsjónarmannsins bera þeir engu að síðu ábyrgð á því að börn á skólaskyldualdri
fái notið þeirrar menntunar, sem lög gera ráð fyrir. Ráði sveitarfélögin ekki lengur við verkefnið, af einni eða annarri ástæðu,
verða stjórnvöld að koma að málinu. Ríkisvaldið getur ekki
með nokkru móti sagt að ábyrgð þess á lögbundinni menntun
æsku þessa lands heyri sögunni til.
Þótt henta þyki á sumum sviðum að gleyma fortíðinni,
verður réttur íslenskra barna til náms ekki afgreiddur með svo
einföldum hætti, að mönnum komi þetta bara ekkert lengur
s.h.
við.

orðrétt af netinu

Meira torf í textann

Það samhengi hlutanna sem hér er lagt til grundvallar má nefna
„áhrifasamhengi mannfélagslegrar uppeldisviðleitni“, sem er hugsað
sem það tímabundna og lifandi fyrirkomulag áhrifa, sem virðast ráðstafa eða beina þróun einstaklinga inn á ákveðna braut mannfélagsmyndunar, þegar þeir læra sögulega afstætt að gera sér grein fyrir og
ná tökum á þýðingarfullum atriðum lífsbjargar-fyllingar fullvalda
mannfélagsaðila.
Almennt beinist athygli okkar að viðleitni mannfélags til að setja
og marka uppeldisviðleitni sinni sérstakt keppimark. Í huga margra
er skóli árangur slíkrar sameinaðrar viðleitni. Öðrum er ljóst að
skólaformið og skólavæðingin er engan veginn afrakstur beinnar
sameiningar um mannfélagslegt uppeldisfyrirkomulag, heldur er
nær sanni að segja, að það mótist að ofan sem mótsagnakennd málamiðlun undir forræði ríkis sem tímabundins handhafa pólitískrar
samhæfingarviðleitni í nokkuð sundurleitu mannfélagi.
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Vestfirðingar „gengu til
góðs“ með Rauða krossinum

á laugardag eins og aðrir landsmenn til stuðnings stríðshrjáð-

um börnum í veröldinni. Samtals söfnuðust á Vestfjörðum
552.110 krónur en alls söfnuðust rúmar 25 milljónir króna
á landinu.
Að sögn Sigríðar Hrannar
Elíasdóttur, formanns Rauðakrossdeildarinnar í Súðavík
voru móttökur þar í bæ mjög
góðar og söfnuðust 25.500
krónur eða um 500 krónur á
hvert heimili. Ekki var veður

hagstætt göngufólki, mikið
slagveður, rigning og rok, en
fólkið lét það ekki á sig fá.
Á myndinni eru nokkur
þeirra sem gengu til góðs í
Súðavík. Frá vinstri: Hafdís
Kjartansdóttir, Hulda Gunnarsdóttir, Ómar Már Jónsson
og Sigríður Hrönn Elíasdóttir.
Fyrir framan Huldu stendur
dóttir hennar, Tinna Rún, og
dóttir Ómars, Alda Marín.

Súðavíkurhreppur
Þau gengu til góðs í Súðavík.

Sjálfvirk sending á staðarákvörðun skipa

Flotavaktin hafin

Tölvuþjónustan Snerpa á
Ísafirði og Radiomiðun í
Reykjavík hafa byrjað rekstur
á þjónustunni Flotavakt, sem
er sjálfvirk sending á staðarákvörðunum skipa til Vaktstöðvar siglinga. Þjónustan er
í boði fyrir skip sem nota
INmobil-samskiptabúnaðinn.
Um borð eru gögn um staðsetningu sótt beint inn á GPSstaðsetningarbúnað og skráð.
Á völdum tímum eða með tilteknu millibili er síðan hægt
að senda staðsetningar til útgerðar eða Vaktstöðvar siglinga. Tvö skip eru þegar byrjuð
að senda upplýsingar til Vakt-

stöðvar siglinga á þennan hátt
og er verið að setja Flotavakt
upp í fleiri skipum.
INmobil er samskiptatölva
sem leysir á öflugan og hagkvæman hátt þarfir fyrir tölvusamskipti milli skipa á hafi úti
og aðila í landi, á sama hátt og
gert er með hefðbundnum
samskiptaaðferðum á Internetinu. Að öllu jöfnu er notast
við gervihnattakerfin Iridium
og GlobalStar til samskipta á
Flotavaktinni. Einnig er hægt
er að nýta sér NMT-farsímakerfið á grunnslóð og jafnvel
GSM þar sem þjónustusvæði
þess nær.
– thelma@bb.is

Útboð
Súðavíkurhreppur óskar eftir tilboðum í
byggingu og fullnaðarfrágang á tveimur einbýlishúsum við Holtagötu 8 og 12 í Súðavík.
Húsin verða byggð úr timbri á steyptum
sökkli.
Verktaki skal sjá um fullnaðarfrágang húsanna þar á meðal alla jarðvinnu, frágang
þeirra að utan og innan og fullfrágang á lóð.
Stærð hvers húss er 177m² og 626m³. Verklok eru áætluð 20. maí 2005.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 3, Súðavík, frá
og með fimmtudeginum 7. október 2004.
Tilboð verða opnuð á sama stað mánudaginn 25. október 2004 kl. 14:00.

Brynjólfur Þór Brynjólfsson, útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði skrifar

Að gefnu tilefni, misskilningur leiðréttur
Föstudaginn 17. september
var Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi frjálslyndra og óháðra á Ísafirði,
gestur „Samfélagsins í nærmynd“ á Rás 1. Ástæða þessara skrifa eru ummæli sem
hann lét falla þar um auglýsingu frá Landsbanka Íslands
hf. Þar sagði hann orðrétt:
„Við erum með eitt stórt og
öflugt fyrirtæki hér eftir sem
heitir Hraðfrystihúsið Gunnvör. Landsbankinn var að auglýsa í blöðum nú ekki alls fyrir
löngu hvað hann hefði lánað
fyrirtækjum á síðasta ári og
hann auglýsti það að hann
hefði lánað Hraðfrystihúsinu
Gunnvöru 7.700 milljónir, 7,7
milljarða, út á þá starfsemi
sem að fyrirtækið rekur og þá

Brynjólfur Þór Brynjólfsson.
spyr maður hvaða eigið fé er
eftir í þessum fyrirtækjum ég
held að það sé búið að taka
meginhluta fjár út úr fyrirtækjunum og bankarnir og þeir sem
lána peningana að þeir eigi

12.4.2017, 10:34

bara fiskimiðin.“
Þetta er alrangt, auglýsingin
sem þarna er vitnað í er frá
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans og voru þar talin upp nokkur af stærstu ráðgjafarverkefnum deildarinnar, þar á meðal
uppkaup og afskráning Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.
Fjárhæðin sem nefnd var í auglýsingunni, 7.700 m.kr., er
samtala verðmætis hlutafjár
félagsins og skulda, en heildarlánveiting vegna kaupanna var
aðeins brot af þeirri upphæð.
Tilgangur kaupa heimamanna á félaginu var fyrst og
fremst að tryggja að veiðiheimildir færu ekki burt úr
sveitarfélaginu og áframhaldandi rekstur fyrirtækisins. Þeir
gera sér fulla grein fyrir stöðu

sinni og ábyrgð sem stærsti
vinnuveitandi á svæðinu og
eru fúsir til að axla þá ábyrgð.
Landsbankinn er tilbúinn að
aðstoða þá eins og mögulegt
er til að ná því markmiði en að
Landsbankinn hafi það á
stefnuskrá sinni að eignast
fiskimiðin er fjarri öllum
sannleika. Það er staðföst trú
Landsbanka Íslands hf. að
Hraðfrystihúsið-Gunnvör sé
eftir sem áður sterkt og vel
rekið félag sem getur að öllu
óbreyttu staðið við skuldbindingar sínar.
Það er von Landsbankans
að ofangreindum misskilningi
sé hér með eytt.
Landsbanki Íslands hf.
Brynjólfur Þór
Brynjólfsson, útibússtjóri.
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Tillögur nefndar um sameiningu sveitarfélaga lagðar fram

Fækkar sveitarfélögum á
Vestfjörðum úr ellefu í þrjú?
þjónustusvæði. Við gerð tillagna sinna var nefndinni falið
að hafa hliðsjón af sjónarmiðum hlutaðeigandi sveitarstjórna, landshlutasamtaka og
landfræðilegum og félagslegum aðstæðum. Nefndin skal í
kjölfarið kynna sveitarstjórnum og samtökum þeirra tillögur sínar og veita nauðsynlega
ráðgjöf um meðferð tillagnanna, þ.á m. um undirbúning
og framkvæmd atkvæðagreiðslu um þær. Nefndin hefur enn
fremur umboð til að leggja
fram tillögur um breytingar á
sveitarstjórnarlögum er miði
að því að efla lýðræði í sveitarfélögum.
Fulltrúar í sameiningarnefndinni eru Elín R. Líndal,
Helga Halldórsdóttir, Smári
Geirsson, Magnús Stefánsson,
Guðjón Hjörleifsson, Margrét
Frímannsdóttir og Guðjón
Bragason, sem er formaður.
Nefndin hélt samráðsfundi á
Patreksfirði, Hólmavík og í
Króksfjarðarnesi. Ekki var
haldinn samráðsfundur með
sveitarfélögum á norðanverðum Vestfjörðum. Að auki
sendi Fjórðungssamband
Vestfirðinga nefndinni greinargerð sem sagt hefur verið
frá í fréttum. Í þeirri greinargerð treysti Fjórðungssambandið sér ekki til þess að gera
ákveðnar tillögur um sameiningu sveitarfélaga.

Sveitarfélögum á Vestfjörðum fækkar úr ellefu í þrjú ef
tillögur sameiningarnefndar
sem kynntar voru í síðustu
viku ná fram að ganga. Eitt
sveitarfélag verður á sunnanverðum Vestfjörðum, eitt á
norðanverðum Vestfjörðum
og eitt í Strandasýslu. Auk
þess er gerð tillaga um að
Reykhólahreppur og Bæjarhreppur á Ströndum sameinist
út fyrir fjórðunginn.
Í desember 2003 skipaði félagsmálaráðherra verkefnisstjórn um eflingu sveitarstjórnarstigsins og sameiningu sveitarfélaga. Hlutverk hennar var
að hafa yfirumsjón með starfi
nefndar um sameiningu sveitarfélaga og nefndar um aðlögun tekjustofna sveitarfélaga að
nýrri sveitarfélagaskipan,
tryggja nauðsynlegt upplýsingastreymi milli þessara
verkefna og leggja fram tillögur til ráðherra um breytingar á
sveitarfélagaskipan og tekjustofnum sveitarfélaga á grundvelli þess sem nefndirnar
leggja til.
Í verkefnisstjórnina voru
skipuð Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Arnbjörg Sveinsdóttir og Hjálmar Árnason,
sem var skipaður formaður.
Í sama mánuði skipaði félagsmálaráðherra sameininganefnd sem starfar undir og með
verkefnisstjórn. Nefndin skal
samkvæmt erindisbréfi leggja
fram tillögu um breytta sveitarfélagaskipan með það að
markmiði að hvert sveitarfélag
verði heildstætt atvinnu- og

Samgöngubætur
stuðla að sameiningu
Í tillögum nefndarinnar er

meðal annars komið inn á samgöngumál og þar segir m.a.:
„Samgöngubætur eru virk
leið til að stuðla að sameiningu
sveitarfélaga. Sameinuð sveitarfélög þurfa að njóta velvildar
hvað það varðar. Þar sem sameining nær yfir stórt landsvæði
verða til landmikil sveitarfélög. Víða eru safnvegir og
tengivegir stór hluti samgöngukerfis í þeim landshlutum. Til að kostir sameiningar
komi fram að fullu er mikilvægt að fjármagn komi til endurbóta og styttingar á þessu
vegakerfi eins og hægt er.
Ánægja íbúa og trú þeirra á
hið nýja sveitarfélag mun
meðal annars vera tengd þeim
samgöngubótum sem í verður
ráðist í kjölfar sameiningar.
Sameiningarnefnd hefur tekið
saman ábendingar sem komu
fram í greinargerðum landshlutasamtaka sveitarfélaga og
komið þeim áfram til samgönguyfirvalda.“
Þær tillögur sem kynntar
voru í síðustu viku eru fyrstu
tillögur nefndarinnar og lagðar
fram til kynningar. Sveitarstjórnarmönnum og almenningi er gefinn kostur á því að
koma á framfæri við nefndina
rökstuddum athugasemdum
sem nefndin mun meta áður
en hún setur fram endanlegar
tillögur í desember. Þær tillögur verða bindandi og verða
greidd um þær atkvæði 23.
apríl 2005. Athugasemdir
þurfa að hafa borist nefndinni
fyrir 1. desember.

Ísfirðingar í garðyrkjunám
arsvæðinu. Elías og Sædís
eru á garðplöntubraut og
tekur námið þrjú ár, tvö ár
bóklegt og rúmlega eitt ár
verklegt. Í verknáminu eru
þau undir handleiðslu
garðyrkjustjóra Ísafjarðarbæjar og fyrrverandi

Ísfirðingarnir Elías
Skaftason og Sædís Ingvarsdóttir hófu nám hjá
Garðyrkjuskólanum á
Reykjum í Ölfusi núna í
haust. Nemendur skólans
koma víða af landinu þótt
flestir séu af höfuðborg-
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nemanda skólans, Ásthildi Cesil Þórðardóttur,
sem ásamt fyrrnefndum
Elíasi eiginmanni sínum
rekur garðplöntustöðina
Ásel. Þessa mynd af Elíasi
og Sædísi tók Magnús
Hlynur Hreiðarsson.

Framtíðarskipan sveitarfélaga á Vestfjörðum samkvæmt tillögum sameiningarnefndar.
í raun sé aðeins tímaspursmál þjónustu, svo sem öldrunarReykhólahreppur
hvenær svæðið renni saman í þjónustu og málefni fatlaðra.“
sameinist suður
eitt sveitarfélag. Sameininganefnd telur að með sameiningu
Eitt sveitarfélag
Nefndin gerir tillögu um að sveitarfélaganna geti orðið til
í Strandasýslu
Reykhólahreppur sameinist öflugt fjarðasamfélag, á svipDalabyggð og Saurbæjar- aðan hátt og gerst hefur á AustSameiningarnefndin gerir
hreppi. Íbúar þess sveitarfé- fjörðum, sem getur sótt fram
lags verða um 1.000. Á rök- af krafti í atvinnu- og byggða- tillögu um að Árneshreppur,
Kaldrananeshreppur, Hólmastuðningi nefndarinnar má málum.“
víkurhreppur og Broddanesskilja að þessi tillaga sé komin
hreppur verði sameinaðir í eitt
fram vegna vilja sveitarstjórnEitt sveitarfélag
sveitarfélag. Íbúafjöldi þess
armanna á svæðinu og að jafnsveitarfélags yrði um 700.
á
norðanverðum
framt væri heillavænlegt að
Í skýrslu nefndarinnar kemstefna að sameiningu þessara
Vestfjörðum
ur fram að þessar tillögur eru
sveitarfélaga við Strandasýslu
settar fram þrátt fyrir að á fundi
eða Borgarfjörð í framtíðinni.
Nefndin gerir tillögu um að
Árið 2002 var kosið um Bolungarvíkurkaupstaður, hennar með sveitarstjórnarsameiningu þessara þriggja Ísafjarðarbær og Súðavíkur- mönnum í Strandasýslu hafi
sveitarfélaga en hún var felld hreppur sameinist og þar verði komið fram skýr vilji margra
með miklum mun í Saurbæj- til sveitarfélag með um 5.300 að halda núverandi sveitarféarhreppi og Reykhólahreppi. íbúa. Um það sveitarfélaga lagaskipan óbreyttri. Horft
Sameininganefndin telur að segir m.a. í greinargerð nefnd- hafi verið frekar til aukinnar
samvinnu sveitarfélaganna á
síðan hafi aðstæður breyst það arinnar:
vegum
Héraðsnefndar
mikið að raunhæft sé að kjósa
„Ísafjarðarbær er nú þegar
Strandasýslu
og í framtíðinni
aftur um sömu tillögu.
öflugt sveitarfélag sem getur
við Reykhólahrepp með tilsinnt öllum helstu lögbundnu
komu vegar um Arnkötludal.
Vesturbyggð
verkefnum sveitarfélaga. Það
sama verður ekki sagt um Bolog Tálknafjörður
Bæjarhreppur yfir
ungarvíkurkaupstað og Súðasameinist
víkurhrepp, en þau sveitarféí Húnavatnssýslu
Þá gerir nefndin tillögu um lög hafa treyst á samstarf við
Að síðustu gerir nefndin þá
að Vesturbyggð og Tálkna- Ísafjarðarbæ við úrlausn ýmfjarðarhreppur sameinist. Íbú- issa málaflokka, svo sem um tillögu, að Bæjarhreppur í
ar þessara sveitarfélaga eru í barnaverndarmál. Sameinað Strandasýslu sameinist Húnadag um 1.400. Í greinargerð sveitarfélag á norðanverðum þingi vestra og þar verði til
Vestfjörðum með um 5.300 sveitarfélag með 1.300 íbúum.
nefndarinnar segir:
„Á fundi nefndarinnar með íbúa verður nógu öflugt til að Er sú tillaga fram komin í kjölsveitarstjórnarmönnum í Vest- sinna öllum helstu lögbundn- far óformlegrar viðhorfskönnur-Barðastrandarsýslu kom um verkefnum sveitarfélaga unar meðal íbúa Bæjarhrepps.
fram að samstarf milli sveitar- og er líklegt að þjónustustig Þar kom fram, að ef til samfélaganna tveggja hafi sjaldan muni hækka í minni sveitarfé- einingar þyrfti að koma við
eða aldrei verið eins náið og lögunum tveimur. Enn fremur önnur sveitarfélög væri eðligengið eins vel og nú. Auk verður sameinað sveitarfélag legt að líta til Húnaþings vestra
þess kom fram að svæðið á norðanverðum Vestfjörðum sem fyrsta valkosts.
– hj@bb.is
myndi nú þegar heildstætt nógu öflugt til að taka að sér
atvinnu- og þjónustusvæði og ný verkefni á sviði velferðar-
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Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður var sviptur öllum trúnaðarstörfum í þingflokki Framsóknar

Metur sannfæringu sína meira
en járnaga flokksforystunnar
Vestfirskir þingmenn hafa jafnan verið áber- alþingismaður. Hann taldi að flokkur sinn hefði
andi. Lengst af hafa vestfirskir kjósendur sent ekki staðið rétt að málum. Á endanum var máltil Alþingis menn sem hafa sótt fast fram. Ekki
ið látið niður falla. Í bili, að minnsta kosti.
gefist upp. Fylgt hugsjónum sínum og stefnu.
Það er komið haust. Menn ganga til sinna
Talað hreinskilnislega. Þeir hafa ekki verið í föstu haustverka. Það líður að þingsetningu og
vinsældakosningum eftir að inn á Alþingi hefur
þingflokkarnir koma saman. Þar stilla menn
verið komið. Þrátt fyrir allt hafa nokkrir þeirra
saman strengi sína. Ekki þó alla. Almennir
mátt við margnum. Hér áður fyrr var það kallað
þingmenn Framsóknarflokksins eru fáir en
að vera málafylgjumaður. Ekki var það nei- þurfa að gegna mörgum embættum. Þeir ákveða
kvætt. Ekki var nú agaleysinu samt fyrir að fara hins vegar að einum þeirra verði ekki falin nein
hér áður fyrr. Agavald stjórnmálaflokkanna var verkefni í þingnefndum. Ástæðan er sú að hann
mikið og áhrif þeirra náðu um mestallt þjóðféer málafylgjumaður. Hann stendur á sínu. Nú
lagið. En það var tekist á. Þegar Matthías
heitir það að spila ekki fyrir liðið. Rekast illa í
Bjarnason varð sjötugur síðla sumars 1991
flokki. Með gildum rökum má halda því fram
hafði hann nýlega tekist á við nýjan formann að þetta sé mesta viðurkenning sem Kristinn H.
flokksins vegna ýmissa mála. Í afmælisveislu Gunnarsson hefur nokkru sinni hlotið. Formleg
Matthíasar sem haldin var á Bíldudal kom forstaðfesting á því að hann er maður sem fylgir
maðurinn og hélt skemmtilega ræðu. Hann
sannfæringu sinni eins og stjórnarskráin býður
hældi Matthíasi á hvert reipi og sagðist alltaf
berum orðum að alþingismenn skuli gera.
vita hvar hann hefði hann. Hann sagðist líka
Fróðir menn telja þessa ákvörðun þingflokks
vita hvar hann hefði hann ekki, og það væri í
Framsóknarmanna ekki eiga sér fordæmi í
vasanum. Sumarið 2004 verður lengi í minnum
þingsögunni. Geymir sú saga þó nöfn margra
haft. Veðursældin slík að menn hafa aldrei sem spiluðu ekki fyrir liðið, eins og það heitir í
kynnst öðru eins. Menn minnast sumarsins líka dag. Þann dag sem Alþingi kom saman á þessu
vegna þeirra miklu deilna sem uppi voru í þjóðhausti samþykkti Kristinn að svara nokkrum
félaginu vegna fjölmiðlafrumvarps ríkisstjórnspurningum í tengslum við þessa einstöku
arinnar. Einn af þeim mönnum sem þar stóðu í
ákvörðun samflokksmanna sinna.
eldlínunni var Kristinn Halldór Gunnarsson
– Nú vakti það óneitanlega
athygli í þeim umbrotum sem
áttu sér stað á vinstri væng
stjórnmálanna í aðdraganda
stofnunar Samfylkingarinnar
og Vinstri grænna, að þú ákvaðst að taka ekki þátt í þeirri
vinnu og segir þig úr þingflokki Alþýðubandalagsins
14. október 1998 eða fyrir sex
árum. Hvers vegna tókstu
þessa ákvörðun?
„Jú, ég tók vissulega þátt í
þeirri vinnu. Ég tók þátt í undirbúningsstarfi að stofnun
nýrrar stjórnmálahreyfingar
og sat meðal annars í einni
málefnanefnd flokkanna. Á
aukalandsfundi Alþýðubandalagsins 4. júlí 1998 var samþykkt að ganga til viðræðna
við Alþýðuflokk og Kvennalista um myndun sameiginlegs
stjórnmálaafls. Ég var ósammála þeirri ákvörðun en hún
var tekin með lýðræðislegum
hætti og mér fannst eðlilegt
að vinna samkvæmt henni og
láta reyna á hvort málefnagrundvöllur yrði viðunandi að
mínu mati. Því sat ég áfram í
þingflokki Alþýðubandalagsins eftir að Steingrímur J. og
félagar sögðu sig úr honum.
Mér fannst það ekki rétt skref
að ætla stofna flokk sem væri
enn meira til vinstri en Alþýðubandalagið var: Slíkur
flokkur hefði enn minni skírskotun og ég var út af fyrir sig
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sammála þeirri röksemd þeirra
sem töluðu fyrir breytingum,
að helsti vandi Alþýðubandalagsins væri sá að flokkurinn
væri of lítill og áhrifalaus.
Þær Alþingiskosningar sem
fram hafa farið síðan hafa í
raun staðfest þetta mat mitt.
Vinstri grænir hafa fengið um
60% af fylgi gamla Alþýðubandalagsins. Það sem svo
gerði útslagið að ég vildi ekki
verða samferða Samfylkingarleiðinni lengur en fram á haustið 1998 var einkum að mér
fundust landsbyggðaráherslurnar vera alltof veikar og
stefnan í atvinnu- og efnahagsmálum verulega ótrúverðug.
Því sneri ég mér undir áramótin til Framsóknarflokksins,
hann stóð mínum sjónarmiðum næst. Ég sá líka fyrir mér
að flokkurinn hefði veruleg
sóknarfæri og gæti sótt mikið
fylgi til hófsamari hluta fylgisins vinstra megin við miðjuna
í þessu pólitíska umróti og
jafnvel orðið 25-30% flokkur
líkt og norrænu jafnaðarmannaflokkarnir.
Ég vildi leggja mitt af mörkum til þess að þetta gæti orðið.
Til þess að svo mætti verða
varð að leggja ríka áherslu á
félagshyggjuna í eðli Framsóknarflokksins og sveigjanleika í samstarfi við aðra
flokka. Enn sem komið er hefur þessi sókn mistekist með

öllu og flokkurinn liggur undir
áföllum með fylgi sitt. Það
eru veruleg vonbrigði.“

Fyrsti kosningaslagurinn í Framsókn
– Í byrjun desember sama
ár tilkynnir Gunnlaugur Sigmundsson, þingmaður Framsóknarmanna á Vestfjörðum,
að hann muni ekki sækjast eftir
þingsæti í komandi kosningum. Nokkrum dögum síðar
gengur þú til liðs við þingflokk
Framsóknarflokksins. Hver
var ástæða þess að þú ákveður
að ganga til liðs við þann flokk
sem þú hafðir löngum barist
gegn? Tengist ákvörðun þín
eitthvað þeirri staðreynd að
þarna var að „losna“ þingsæti?
„Þegar ég gekk í Framsóknarflokkinn í desember 1998
var flokkurinn á Vestfjörðum
búinn að skipa uppstillingarnefnd og þingmaður flokksins,
Gunnlaugur Sigmundsson,
hafði tilkynnt að hann hygði á
endurkjör. Mér var sagt að
uppstillingarnefnd hygðist
leggja til að Gunnlaugur yrði í
1. sæti listans á Vestfjörðum
og að ég yrði í 2. sæti. Þannig
var staðan, ég gekk ekki að
neinu vísu og ég vissi það. Í
pólitík verður að taka áhættu
og mitt verkefni var líklegast
að vinna 2. sætið aftur fyrir

Framsóknarflokkinn sem
hafði tapast 1987. Ég hygg að
það hafi verið komið fram í
febrúar 1999 þegar Gunnlaugur ákvað að gefa ekki kost á
sér til áframhaldandi þingsetu
og þá opnaðist möguleikinn á
að sækjast eftir 1. sæti.“
– Um leið og þú gekkst til
liðs við þingflokk Framsóknarmanna varstu orðinn einn af
þingmönnum ríkisstjórnar
Davíðs Oddssonar. Þú hafðir
lengi háð mikla baráttu í Bolungarvík við meirihluta sjálfstæðismanna þar. Var ekki
erfitt að söðla svona um?
„Að sumu leyti var það og
gamlar ýfingar sátu lengi í
sumum sjálfstæðismönnum.
En ég er þannig gerður að ég
er fljótur að sættast við menn
eftir deilur og ekki langrækinn.
Svo er rétt að Davíð njóti sannmælis, hann tók mér vel.“

Kaldar kveðjur
fyrrum samherja
– Þú fékkst frekar kaldar
kveðjur þinna gömlu samherja
við vistaskiptin. Fannst þér
þær kveðjur ómaklegar?
„Já, það fannst mér, en það
fylgir ákvörðun sem þessari
að sumir verða sárir en það
gengur yfir og jafnar sig með
tímanum. Mér finnst að menn
hafi ekki áttað sig nógu vel á
þeirri staðreynd að það voru
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fleiri en ég sem skiptu um
flokk. Allir sem gengu til liðs
við Vinstri græna voru líka að
skipta um flokk. Sama gildir
um þá sem gengu til liðs við
Samfylkinguna. Það stóðu
allir á sömu vegamótum.“
– Í aðdraganda uppstillingar
á lista framsóknarmanna á
Vestfjörðum buðuð þið ykkur
fram í fyrsta sætið, þú og
Magnús Reynir Guðmundsson á Ísafirði. Hann sagðist
gera það vegna áskorana ýmissa forystumanna flokksins í
kjördæminu þar sem þeir vildu
ekki að gamall alþýðubandalagsmaður færi beint í fyrsta
sæti listans. Þegar til kom
hlaust þú mjög góða kosningu
í fyrsta sætið á kjördæmisþingi. Fannstu fyrir því að þér
væri vantreyst af flokksmönnum vestra í upphafi?
„Nei, alls ekki, mig minnir
að kosningin hafi farið þannig
að ég fékk 51 atkvæði og
Magnús Reynir 21 atkvæði.
Það voru afgerandi úrslit. Ég
hefði kosið að Magnús Reynir
hefði tekið 2. sætið en það
varð ekki. Ég vil taka það fram
að ég átti gott samstarf við
Magnús Reyni meðan hann
var innan Framsóknarflokksins og við höfum verið samherjar í baráttu fyrir breytingum á sjávarútvegsstefnunni og
stöðu sjávarbyggðanna.“
– Þær sögur gengu að Halldór Ásgrímsson, formaður
flokksins, hefði beygt forystumenn í héraði til fylgis við

þig. Er það rétt að hann hafi
lagt mikla áherslu á að þú næðir kjöri í fyrsta sæti listans?
„Það tel ég ekki vera. Forystumenn Framsóknarflokksins á Vestfjörðum hafa ekki
látið segja sér hvernig þeir eiga
að stilla upp framboðslista. Og
eins og ég sagði áðan hafði
Gunnlaugur Sigmundsson
stuðning uppstillingarnefndar
til þess að vera áfram í 1. sæti
eftir því sem ég best vissi.“

Skjótur frami
í Framsókn
– Eftir kosningarnar 1999
ert þú kosinn formaður þingflokks Framsóknarmanna og
tekur síðar við formennsku í
stjórn Byggðastofnunar. Samherjar þínir hafa undanfarna
daga sagt að fáum mönnum
hafi verið betur tekið í flokknum en þér. Frami þinn innan
flokksins var óneitanlega
skjótur. Hafðir þú tryggt þér
stuðning til þessara embætta
fyrir kosningar? Var þér lofað
einhverjum vegtyllum ef þú
gengir til liðs við flokkinn?
„Ég fékk engin loforð um
vegtyllur eða embætti en var
velkominn í flokkinn og vissi
að ég hefði stuðning til verka.
Hver þau voru varð að koma í
ljós síðar.“
– Er hugsanlegt að skjótur
frami þinn í flokknum hafi
skapað þér óvildarmenn innan
flokksins sem hafi magnað
upp þann ágreining sem þú ert
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sömu beiti sér fyrir því að
breyta lögunum. Forstjórinn
fyrrverandi fór offari í andstöðu sinni og gekk gegn
ákvörðunum stjórnar og
óhlýðnaðist fyrirmælum.
Hann átti áminningu yfir
höfði sér frá ráðuneytinu og
hafði ekki látið sér segjast við
það, þannig að fyrirsjáanlegt
var að hann yrði rekinn þegar
hann ákvað að leita samninga.
Niðurstaða þeirra samninga
varð sú að hann lét af störfum
en fékk greidd full laun út ráðningartímann og slapp við
áminningu og brottrekstur.
Formaður flokksins vildi þá
ég hætti í stjórninni og taldi
það nauðsynlegt til þess að
friður kæmist á í stofnuninni.
Ég varð við því en um það
samdist milli okkar að hann
sæi til þess að ákvörðun stjórnar stofnunarinnar um samninga við Sparisjóð Bolungarvíkur yrði hrint í framkvæmd.
Það gekk ekki eftir og ég hef
engar skýringar á því.“
– Þú beittir þér ásamt öðrum
fyrir flutningi Byggðastofnunar til Sauðárkróks. Það var umdeild ákvörðun en þetta er samt
ein af fáum stofnunum sem
fluttar hafa verið á landsbyggðina. Þegar á reynir, er
landsbyggðarfólk nægilega
samstíga þegar tækifæri opnast fyrir flutningi stofnana?
„Í þessu tilviki reyndist alger samstaða í stjórninni um
flutning stofnunarinnar. Það
var fyrst og fremst hlutverk
stjórnarformanns að ná samstöðu um tillögu sem tókst
með ágætum. Ég tel að það
geti verið í fleiri málum en því
miður rís oft ágreiningur um
það hvert á að flytja, sem síðan
dregur úr líkum á að eitthvað
gerist. Það verður að vera fyrir
hendi einhver heildarstefna ef
takast á að flytja fleiri stofnanir
eða störf út á land og þar stendur hnífurinn í kúnni. Það nægir
ekki að einblína einn stað á
landsbyggðinni og láta svo
kyrrt liggja gagnvart öðrum
landshlutum.“
– Það varð mikill hávaði í
kringum þá ákvörðun að fela
Sparisjóði Bolungarvíkur það
verkefni að senda út innheimtubréf fyrir Byggðastofnun. Mörgum fannst að það mál
væri mikið notað gegn þér. Er
það rétt mat? Var eitthvað
óeðlilegt við þessa ætlan stofnunarinnar?
„Nei, ekkert óeðlilegt og
þetta er tæknilegt einfalt. Í dag
eru margar ríkisstofnanir sem
kaupa þjónustu verktaka á fjármálasviði eða sviði tölvuþjónustu án útboðs og ekkert amast
við því. Það sem gerðist var
að einhverjir pólitískir huldumenn settu fótinn fyrir framgang málsins. Þeir hafa ekki
komið fram í dagsljósið.“

sagður hafa staðið fyrir í hinum ýmsu málum?
„Já, það tel ég hugsanlegt.
Ég varð var við öfund og jafnvel óvild og tengdi það því að
talið var að ég hefði verið tekinn fram fyrir menn sem töldu
sig standa embættunum nær.
Það var hins vegar ómögulegt
að ná einhverju taki á þessum
vanda því enginn gekkst við
umtalinu.“

Átökin í
Byggðastofnun
– Formennsku þinni í stjórn
Byggðastofnunar lauk eftir
átök við nýráðinn forstjóra
stofnunarinnar. Án þess að
ætla að fara að rifja þær deilur
upp vil ég aðeins koma inn á
þær hér samt. Þar virtist eins
og Valgerður Sverrisdóttir
stæði með þér í upphafi en
síðan er eins og eitthvað gerist
á milli ykkar. Er þetta rangt
mat? Hvað gerðist í raun á bak
við tjöldin sem varð þess valdandi að forstjórinn hættir og
þú ert síðan ekki skipaður
áfram formaður stjórnar?
„Ég þekki í raun ekki enn
öll málsatvik í þessu einkennilega máli. Það er þó ljóst að
um skipulagða árás var að
ræða. Látið var til skarar skríða
þegar ég var staddur erlendis í
stuttu leyfi, var að fagna því
ásamt gömlum félögum í 6.
bekk X í Menntaskólanum í
Reykjavík að 30 ár voru liðin
frá stúdentsprófi. Birt var í
Morgunblaðinu bréf frá nokkrum starfsmönnum Byggðastofnunar til iðnaðarráðherra
þar sem mér var hallmælt verulega. Ég átti ekki gott með að
færa fram varnir og fyrstu dagana hallaði verulega á mig í
opinberri umræðu en eftir að
ég var kominn til landsins og
gat beitt mér af fullum þunga
snerist málið við.
Oft hef ég velt því fyrir mér
hvernig þetta bréf, sem aðeins
átti að vera í höndum iðnaðarráðherra, komst til Morgunblaðsins. Sjálfur vissi ég ekki
af því, starfsmennirnir höfðu
ekki rætt efni þess við mig og
ásakanir þeirra komu mér
verulega á óvart. Eins og málið
blasti við mér þá gerðu forstjórinn fyrrverandi og nokkrir
starfsmenn þann ágreining, að
ákvarðanir um lánveitingar
ættu að vera í þeirra höndum
en ekki stjórnar. Jafnframt að
þeir væru andvígir ákvörðun
stjórnarinnar um að ákveðinn
þátt í starfsemi stofnunarinnar
ætti að fela Sparisjóði Bolungarvíkur og neituðu að framfylgja henni. Þetta samþykkti
stjórnin einróma að tillögu
Einars K. Guðfinnssonar þegar ákveðið var að flytja stofnunina út á land. Mér fannst
þetta skynsamleg tillaga og
lagði mig fram um að framfylgja henni.
Um þetta má allt deila en
lögin ákvarða verksvið stjórnar og starfsmanna og eftir því
á að fara. Sjónarmið mitt var
að stofnunin er pólitísk, hefur
pólitíska stjórn og stjórnmálamennirnir eiga því að ráða
ferðinni en ekki embættismenn. Vilji menn ekki una
því er eðlilegast að þeir hinir
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Framboð í
Norðvesturkjördæmi
– Þú sóttist eftir fyrsta sæti
Framsóknarmanna í nýju
Norðvesturkjördæmi en lentir
í öðru sæti á eftir Magnúsi
Stefánssyni. Í sömu kosningu
nær Páll Pétursson ráðherra
ekki kjöri á listann. Voru mikil
átök í kringum þessa uppstill-
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ingu?
„Já, töluverð. Fyrst og
fremst varð ég var við að
áhrifamenn í sjávarútvegi í
kjördæminu beittu sér hart
gegn mér. Þeir töldu, með
réttu, að ég myndi beita mér
fyrir breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu. Það var töluverður samblástur í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að
ég næði þingsæti, ekki bara að
koma í veg fyrir að ég fengi
efsta sætið. En ekki varð ég
var við neina óvild eftir prófkjörið og til þess hef ég átt
gott samstarf við Magnús Stefánsson og aðra framámenn
kjördæmisins.“
– Voru Vestfirðingar einhuga að baki þér í þessari kosningu?
„Já, ég varð ekki var við
annað og fjölmargir gengu í
flokkinn beinlínis til þess að
styðja mig. Það réð í raun úrslitum um að ég náði 2. sætinu
og var aðeins hársbreidd frá
því að hreppa það fyrsta. Ég
tel að stuðningur Vestfirðinga
hafi verið ótrúlega mikill og
get ekki annað en verið mjög
ánægður persónulega með
þann stuðning og þakklátur
þeim sem lögðu mér lið. En
auðvitað voru menn að gæta
sinna hagsmuna með því að
tryggja sér fulltrúa á Alþingi.
Ég er ekki þar fyrir sjálfan
mig heldur er ég fulltrúi kjósenda.“
– Um haustið lætur þú af
formennsku í þingflokknum.
Sú niðurstaða kom nokkuð á
óvart. Hver var aðdragandi að
þeirri kosningu?
„Það var í sjálfu sér ekkert
óeðlilegt að láta af formennsku
í þingflokknum við lok kjörtímabilsins. Ég gegndi því
starfi í 4 ár og var ekki tilbúinn
að halda því áfram að óbreyttum forsendum. Í mínum huga
er þingflokksformaður fyrirliði þingmanna flokksins á Alþingi og því sem lýtur að
þingstörfunum. Í því felst að
ráðherrar eiga að vera meðvitaðir um að þeirra staður er
fyrst og fremst utan þingsins,
í ráðuneytunum.“

Þingflokksformenn
hafa skoðanir
– Þegar þú varst þingflokksformaður barðist þú mjög fyrir
ýmsum breytingum á lögum
um stjórn fiskveiða sem taldar
voru koma Vestfjörðum til
góða. Var ekki rangt af þér
sem formanni þingflokks að
beita þér svo mjög í umdeildu
máli?
„Nei, það held ég ekki. Þingflokksformenn hafa sínar
áherslur í stjórnmálum og eiga
að geta beitt sér fyrir þeim
þrátt fyrir stöðu sína. Það sem
máli skiptir í því sambandi er
að menn vinni máli sínu fylgis
innan flokks og utan eftir þeim
leikreglum sem starfað er
eftir. Þess hef ég gætt og
virt samþykktir flokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar á
Alþingi. Ég
hygg að menn
geti ekki nefnt
nein dæmi
þess að ég hafi

gengið gegn samþykktum sem
ég hef undirgengist. Þvert á
móti hef ég stutt flokksstefnu
Framsóknarflokksins á Alþingi þótt ég hafi ekki samþykkt hana innan flokksins.“
– Eitt af þeim málum sem
þú barðist gegn er þátttaka Íslendinga í stríðinu í Írak. Þær
þjóðir sem tóku þátt í því stríði
voru kallaðar Hinar staðföstu
þjóðir. Af orðum annarra má
kannski ráða að kalla mætti
þær Hinar leiðitömu þjóðir.
Hvers vegna telur þú að formenn Framsóknarflokksins og
Sjálfstæðisflokksins hafi
ákveðið að leggja nafn Íslands
við þetta stríð? Réðu þar hagsmunir atvinnulífs á Reykjanesi?
„Ég veit það ekki í raun.
Þeir hafa ekki gert grein fyrir
þessari ákvörðun og innan
Framsóknarflokksins er málið
algerlega órætt. Það verður
tekið fyrir í vetur innan flokksins en málið allt er mikið áfall
fyrir stjórnmálastarf almennt.
Hvernig má það vera að menn
leyfa sér að taka ákvörðun af
þessu tagi án þess að ræða það
neins staðar í flokknum nema
þá hugsanlega í einhverri
klíku? Til hvers er stjórnmálaflokkur ef þetta verður viðurkennd aðferð við að taka
ákvörðun í stóru og mikilsverðu máli?“
– Er ástæða til þess að fara
ofan í saumana á þeirri ákvarðanatöku?
„Já, bæði gagnvart Alþingi
og þá sérstaklega utanríkismálanefnd og þingflokkum og
svo þarf að fara yfir málið
gagnvart stjórnmálaflokkunum. Ekki hvað síst vegna þess
að forsendur hafa reynst
ótraustar og að verulegu leyti
ósannar og afleiðingarnar eru
hrikalegar og það er eitthvað
fátt um það að menn vilji taka
ábyrgð á þeim.“

Farsæll formaður
iðnaðarnefndar
– Þér sem formanni iðnaðarnefndar tókst að lenda
farsællega ýmsum málum
sem til umræðu voru í nefndinni. Sú saga gengur fjöllunum hærra að þér hafi verið
hælt mikil fyrir vinnubrögð
þín þar og eigi þar í hlut
bæði stjórnarsinnar og stjórnarandstæðingar. Mér er sagt
að þetta hól hafi ekki farið
jafn vel í alla og að
Valgerður Sverrisdóttir hafi
gengið út af
einum fundi
nefndarinnar
þar sem verið var að
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hæla þér. Er það rétt?
„Mér tókst að fá afgreidd
öll stjórnarfrumvörp í gegnum
iðnaðarnefnd sem þurftu afgreiðslu í vetur, alls 10 frumvörp. Í öllum málunum náði
ég að stýra þeim þannig að
mikil samstaða var um afgreiðsluna. Í öllum málunum
var aðeins eitt og óskipt nefndarálit, nánast alger samstaða.
Aðeins í einu frumvarpi var
einn nefndarmaður ekki með
á nefndaráliti en hann skilaði
ekki sérstöku áliti svo aðeins
barst eitt álit. Samt voru þetta
mörg stór og þung mál, svo
sem markaðsvæðing raforkukerfisins. Að vísu ber þess að
geta að Vinstri grænir áttu ekki
sæti í nefndinni og þeir komu
með breytingartillögur í sumum málum og voru andvígir
einu.
Engu að síður tel ég að mér
hafi tekist að fá óvenjulega
mikla samstöðu um afgreiðslu
stjórnarfrumvarpanna. Það
gerðist með því að hlusta á
stjórnarandstöðuna og leita
samkomulags við hana og fá
fulltrúa ráðherrans til þess að
fallast á breytingar. Þetta er
fyrst og fremst spurning um
vilja til þess að leiða sjónarmið
saman. Stjórnarandstæðingar
virtust óvanir þessu og hældu
mér mikið í þingsalnum á lokadegi þingsins í vor. Iðnaðarráðherra heyrði því miður ekki
allar þær ræður þar sem hann
fór af þingfundi undir umræðum.“
– Nú hafa skoðanir þínar á
nokkrum málum verið á skjön
við skoðanir flokksforystunnar. Hefurðu ekki skipt þér af
of mörgum málum? Hefði ekki
verið vænlegra til árangurs að
vera „þægari“ í Íraksmálinu
og kvennaumræðunni og fleiri
málum og ná í staðinn meiri
áhrifum í öðrum?
„Það er ekki hægt að útiloka
það. Hins vegar get ég fullyrt

að í sjávarútvegsmálum hefði
ekkert meira áunnist með því.
Átökin í þeim málaflokki eru
það hörð. Þar eru grjótharðir
hagsmunir að takast á og þar
verður staðið grimmilega gegn
öllum hugsanlegum breytingum svo lengi sem stætt er. Í
heildina held ég að hagsmunum Vestfirðinga hefði ekki
verið betur borgið þótt ég hefði
verið með friðarflaggið uppi í
öllum öðrum málum en sjávarútvegsmálum.“

Deilur við
útvegsmenn
– Kunnar eru deilur þínar
við ýmsa forkólfa stórra sjávarútvegsfyrirtækja. Getur verið að þeir hafi beitt áhrifum
sínum á þingflokkinn þegar
sú ákvörðun var tekin að svipta
þig nefndarsætum?
„Ég tel svo vera. Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hafa kallað á breytingar á mínum högum. Sem formaður stjórnar
Byggðastofnunar beitti ég mér
fyrir því að teknar voru saman
upplýsingar um þýðingu sjávarútvegsins fyrir byggðir
landsins og þá sérstaklega
smábátaútgerðina. Það var
mjög gagnrýnt af LÍÚ og
mönnum innan þeirra raða.
Mönnum fannst ekki rétt að
þessi opinbera stofnun væri
að taka saman upplýsingar í
þessa veru. Áhrifamiklir menn
í sjávarútvegi hafa innan
flokks og utan beitt sér gegn
mér vegna þess að þeir telja
að málflutningur minn hafi
haft áhrif. Þeir væru ekki að
berjast gegn mér annars.“
– Mörgum finnst ótrúlegt
að þingflokkur taki ákvarðanir
eins og nú hafa séð dagsins
ljós varðandi þig án öflugs
stuðnings úr héraði viðkomandi þingmanns. Ég hef talað
við fjölmarga öfluga framsóknarmenn undanfarna daga
og enginn kannast við að hafa
verið með í ráðum við þessa
ákvörðun. Getur það verið
rétt?
„Ég veit ekki til þess að haft
hafi verið samráð við nokkurn
mann en hringt var í einhverja
og þeim tilkynnt hvað stæði
til.“
– Sá agi sem virðist eiga að
undirstrika með þessari
ákvörðun þingflokksins og sá
agi sem virðist ríkja í þingflokki sjálfstæðismanna leiðir
hugann að því hvort ekki sé
um eðlilegan hlut að ræða.
Er ekki eðlilegt að
flokkar hafi stjórn
á sínu fólki og
allir leiki eftir
sömu nótum?
Er það ekki
eðli flokksstarfs?
„Jú, flokksstarf er í grunninn aðferð
fólks til þess
að koma saman
og sammælast
um einhverja niðurstöðu til að vinna
eftir. Til þess að svo
geti orðið þurfa þær
leiðir sem notaðar eru
til þess að finna niðurstöðuna að vera í lagi.
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Niðurstaðan þarf að vera virk
og taka í leiðinni tillit til sem
flestra sjónarmiða þannig að
sem flestir eigi hlut í henni.
Þegar þess er ekki gætt, annars
vegar með því að stór mál eru
ekki
lögð
fyrir
stjórnmálahreyfinguna og hins
vegar að niðurstaðan tekur
ekki til sjónarmiða stórs hluta
flokksmanna, þá verður
ófriður.
Þess hefur í vaxandi mæli
gætt að menn nota ekki nægan
tíma innan flokksins í lýðræðislega umræðu. Menn hafa
fjarlægst lýðræðislega umræðu innan flokksins. Ég nefni
Íraksmálið. Það hefur aldrei
farið í umræðu innan flokksins. Ég nefni fjölmiðlamálið.
Það hefur aldrei farið í lýðræðislega umræðu innan
flokksins. Í báðum þessum
málum voru það örfáir menn
sem tóku ákvarðanir. Jafnvel
einungis einn maður. Það eru
ekki aðferðir sem hægt er að
sætta sig við í lýðræðislegri
hreyfingu.
Þetta eru mjög stór mál sem
höfðu ekki komið upp fyrir
kosningar. Minn flokkur hafði
ekki á takteinum stefnu í þessum málum. Þess vegna átti að
fara með þau í umræðu innan
flokksins. Til þess eru menn í
flokkum að ná niðurstöðu sem
menn fara síðan með inn í ríkisstjórnina. Ófriðurinn er
vegna þess að menn fylgja
ekki leikreglum. Hefðu menn
farið að eins og gert var í sjávarútvegsmálunum árið 2001,
þá hefði ástandið verið allt

annað. Þar var komist að niðurstöðu eftir miklar umræður
innan flokks. Ég var ekki sammála niðurstöðunni en sætti
mig við hana þar sem rétt hafði
verið að henni staðið. Ég vann
innan flokksins að því að
breyta þeirri stefnu en út á við
studdi ég þá stefnu sem þá
varð niðurstaða um.“

Samsæriskenning
verður til!
Þegar þessu viðtali við
Kristinn H. Gunnarsson lauk
var þingsetningarathöfnin rétt
að hefjast. Hann varð seinn
fyrir. Lenti því aftarlega í
kirkjunni og var því einnig
með seinni mönnum út. Hann
gekk því innan um stjórnarandstæðinga frá kirkju til þinghússins. Þetta vakti strax
athygli fjölmiðlamanna og
þegar voru uppi kenningar um
að hann væri genginn til liðs
við nýtt lið. Því skal sú samsæriskenning hér með stöðvuð
í fæðingu.
Í seinni tíð hefur þeim fækkað í þjóðfélaginu sem telja það
borga sig að standa á sínu,
segja skoðanir sínar. Nú heitir
það neikvæðni og niðurrifsstarfsemi að samþykkja ekki
það sem snöggsoðið er á borð
borið. Nú eiga allir að tala
einni röddu. Alltaf. Ekki skera
sig úr. Vera allir af sama sniði.
Þá hlýtur sniðið að hafa
breyst. Þeir hljóta að hafa
stækkað vasarnir.
– Halldór Jónsson.

Ingimar og Guðleifur við komuna til Ísafjarðar.

Landsflug annast sjúkra- og áætlunarflug á Vestfjörðum í vetur

Áhöfn flugvélarinnar
skipuð heimamönnum
Vél Landsflugs, sem annast
mun sjúkra- og áætlunarflug á
Vestfjörðum í vetur, lenti á
Ísafjarðarflugvelli síðdegis á
fimmtudag í síðustu viku. Íslandsflug hefur þjónustuna
með höndum samkvæmt sam-

ningi við íslenska ríkið en hið
nýstofnaða flugfélag Landsflug mun sjá um flugið. Félagið notar til þess vél af gerðinni
Piper PA-31-350 Chieftain
sem nýverið var keypt að utan

en vélar þessarar gerðar hafa
lengi verið notaðar til sjúkraflugs á Vestfjörðum.
Áhöfn vélarinnar er skipuð
heimamönnum, Bolvíkingnum Guðleifi Árnasyni, flug-

stjóra og Ísfirðingnum Ingimar
Sigurðarsyni, flugmanni. Auk
sjúkraflugs munu þeir fljúga
milli Ísafjarðar og Bíldudals.
Sú þjónusta hefst þó eigi fyrr
en fjallvegir á milli lokast.

150 ára gamall bátur gerður upp
Þór, 150 ára gamall árabátur, kom fyrir skömmu í hendur hagleiksmannsins Ragnars
Jakobssonar frá Reykjafirði á Ströndum, sem búsettur er í Bolungarvík. „Ef hægt er að gera
þennan bát upp, þá er hægt að laga hvaða bát sem er“, segir Ragnar um illa farinn bátinn.
Upprunalega hafa verið notaðir trénaglar við smíði bátsins sem flestir eru nú farnir og kjölurinn er illa á sig kominn. Þór verður í geymslu í Bolungarvík fram yfir áramót en þá mun
Ragnar hefja viðgerðir á honum. Þór er í eigu Sjóminjasafns Íslands. Á myndinni er verið
að taka bátinn af vörubílspalli í Bolungarvík.

Rislyf á tilboðsverði á Ísafirði og í Bolungarvík

Ástarvikan í Bolungarvík kveikti hugmyndina
Í Ísafjarðarapóteki og útibúi
þess í Bolungarvík er nú veittur 30% afsláttur af einni gerð
rislyfja. Hugmyndin að þessu
boði kviknaði hjá starfsmanni
fyrirtækis sem flytur inn lyfið
þegar hann las um ástarvikuna
í Bolungarvík sem haldin var í
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ágúst.
„Þessi kollegi minn hafði
samband og við ákváðum strax
að taka þátt í þessu, því þetta
er alvarlegt og viðkvæmt
vandamál sem þjakar þó nokkuð marga karlmenn“, segir
Jónas Birgisson, lyfjafræðing-

ur hjá Ísafjarðarapóteki.
Ólöglegt er að tilgreina hér
hvaða rislyf er um að ræða þar
sem það er lyfseðilsskylt og
óheimilt er að auglýsa einstakar gerðir slíkra lyfja.
– halfdan@bb.is
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Núpsárstífla
endurgerð

Námskeiðið „Hver tók ostinn minn?“ fyrir starfsfólk á Suðureyri

Jafnt fyrirtæki sem starfsmenn
græða á góðum vinnuanda

Zóphanías Þorvaldsson á
Læk í Dýrafirði hefur óskað heimildar bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ til að
endurgera stíflu í Núpsá en
hún skemmdist mikið í
vatnavöxtum í mars. Með
framkvæmdinni nú verður
reynt að tryggja fiskgengd
upp fyrir stífluna. Umhverfisnefnd hefur samþykkt þessar framkvæmdir fyrir sitt leyti.

Námskeið undir yfirskriftinni „Hver tók ostinn minn?“
var haldið í Bjarnabúð á Suðureyri í síðustu viku. Þar var
starfsfólki Fiskvinnslunnar Íslandssögu og þurrkversins
Klofnings kennt að skapa sér
jákvætt viðhorf til breytinga
og bent á leiðir til árangurs
við breyttar aðstæður.
„Fyrirtækin pöntuðu þetta
námskeið fyrir starfsmenn
sína“, segir Gísli Blöndal námskeiðshaldari. „Þarna var mjög

Úrbætur á
vatnsbólum
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur samþykkt að
taka þátt í kostnaði við úrbætur á vatnsbólum
bænda í hreppnum samkvæmt fyrirliggjandi
kostnaðaráætlun sem unnin var af Bændasamtökum
Íslands. Þátttaka hreppsins
nemur allt að 46% af
heildarkostnaði. Var þetta
ákveðið á fundi hreppsnefndar þegar lagðar voru
fram tillögur Bændasamtakanna að úrbótum á
vatnsveitum lögbýla í
Djúpi. „Styrkurinn kemur
til greiðslu þegar staðfesting liggur fyrir frá Bændasamtökunum um lok framkvæmdanna“, segir í
fundarbókun.

skemmtilegur 20 manna hópur
sem var afar hress og skemmtilegur að hitta. Það komu fram
margar mjög góðar hugmyndir
um það hvernig hægt er að
létta starfsandann og gera
starfið skemmtilegra.“
Síðari hluti námskeiðsins
var undir yfirskriftinni Listin
að leika sér í vinnunni. „Þar
var fjallað um mikilvægi þess
að velja sér sitt eigið viðhorf
og njóta þess sem verið er að
gera hverju sinni. Kennt var

Létt var yfir fólki á námskeiðinu á Suðureyri.
að skapa léttan og skemmti- græða á, jafnt fyrirtæki og
legan vinnuanda sem allir starfsmenn“, sagði Gísli Blön-

Mynd: Páll Önundarson.
dal, námskeiðshaldari við
blaðið.
– halfdan@bb.is

Gunnlaugur Finnbogason, trillukarl skrifar

„Allir eru að gera það gott nema ég“
,,Allir eru að gera það gott
nema ég” er yfirskriftin á þeim
söng sem Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri
HG hefur boðið okkur upp á
hvar sem tekið er við hann
viðtal, en ávallt rekur hann
upp sama ramakveinið, að
trillur séu að taka allar aflaheimildir frá HG, nú er ástandið orðið svo slæmt að hann
virðist kyrja sama sorgarsönginn daga og nætur, sama er
hvort rætt er við Einar um fiskveiðikerfið eða áætlun Eimskips, alltaf kemur sama tuggan, trillurnar eru að taka allan
fisk frá HG og öllum er sama
um Einar.
Ég er seinþreyttur til vandræða, en nú hef ég fengið mig
fullsaddan af þessu væli. Af
viðtölum við Einar Val mætti
ætla að trilluflotinn lifi eins
og blómi í eggi, á endalausum
styrkjum, en það er alls ekki
svo, eini bónusinn sem t.d.
mín útgerð fær er línuívilnunin
sem er 13% af afla í steinbít
og ýsu og 13% hluta úr ári í
þorski. Þetta er mjög góð aðgerð til að efla línuveiðar sem
skila hágæðahráefni sem hentar á dýrustu saltfisk- og flugfiskmarkaðina og er þessi aðgerð því mjög hagstæð fyrir
Vestfirði og þjóðarbúið. Í
þessu geta falist mikil tækifæri
fyrir HG, að nýta sér sem mest
af þeim línufiski sem hér kemur á land, og færa sig úr almennri matvælavinnslu yfir í
hágæða matvælavinnslu úr
línufiski.
Trúlega halda margir að
Einar Valur og HG séu algerlega afskiptir, og skilinn eftir
úti í kuldanum, en svo er nú
aldeilis ekki. Vil ég hér tíunda
ýmsa bónusa sem þeir hafa,
ekki vegna þess að ég sjái svo
eftir því, heldur til að benda á
að HG og Einar Valur eru ekki
eins afskiptir og hann vill vera
láta.
Á sama tíma og mín útgerð
var sett í kvóta, gegn vilja

Hótel Edda
hættir á Núpi
Edduhótel verður ekki
starfrækt á Núpi í Dýrafirði næsta sumar. Hótelið
hefur verið opið tvo mánuði á sumri í áratug.
„Reksturinn hefur einfaldlega ekki staðið undir
sér“, segir Tryggvi Guðmundsson, forstöðumaður
Edduhótela. „Í vor fórum
við í samstarf við Hótel
Ísafjörð um rekstur sumarhótels á Ísafirði og það
er nú rekið undir okkar
merkjum. Það er einfaldlega ekki pláss fyrir bæði
þessi hótel eins og er“,
segir Tryggvi. Edduhótel
hafa leigt aðstöðuna á Núpi
af menntamálaráðuneytinu. Ekki er vitað til að
aðrir hafi hug á að nýta
aðstöðuna og reka þar
hótel.

Þroskahjálp
fundar

Fulltrúafundur Landsamtakanna Þroskahjálpar
verður haldinn á Ísafirði
um helgina en dagskráin
hefst með opnun þjónustustofnana á Ísafirði kl.14 á
föstudag. Ráðstefnan ber
yfirskriftina Sérfræðiþjónusta og samþætting og
verður meðal annars fjallað um nýjungar í atvinnumálum og kosti og galla
sambýla og eigin íbúða.
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okkar eigendanna, fékk Einar
Valur einnig krókakvóta á
Patton ÍS, ekki heyrði ég þá
mótmæli frá Einari vegna þess
að Patton fengi kvóta sem
skerti kvóta HG.
Þá hefur HG endurvigtunarleyfi, og þarf aðeins að senda
inn hvað ís er mörg prósent af
afla ísfisktogara þeirra , þetta
tel ég vera hátt í að jafnast á
við línuívilnunina.
Þá hefur HG frystitogaraívilnun, kvótinn er reiknaður
út eftir á , út frá umdeildum
nýtingarstuðlum, sem margir
telja að sé meiri ívilnun
en línuívilnunin
nokkru sinni.
Þá hefur HG
verið með leyfi
til þorskseiðaveiða
í Ísafjarðardjúpi.

Þá hefur HG leyfi til að
stunda veiðar á undirmálsþorski við Vestfirði til að setja
í kvíar, en ef t.d. línu eða handfærabátur fær undirmál með í
sínum afla er veiðisvæðinu
lokað.
Þá hefur HG einnig fengið
hundruðir tonna í eldiskvóta
sem er frá öðrum tekið ( kannski þeim sterka? ).
Þá hefur Einari Val orðið
tíðrætt um byggðakvóta, en
staðreyndin er

Ef lítilsháttar
seiðaprósenta hefur
verið í afla innfjarðarrækjubáta,
hafa þeir ekki fengið að stunda veiðar.
En HG má stunda hreinar
seiðaveiðar í troll marga mánuði á ári.

12.4.2017, 10:34

sú að hann hefur fengið meginhlutann af þeim byggðakvóta
sem komið hefur á Ísafjörð
sjálfur, fyrir HG og er það
væntanlega af öðrum tekið.
Vona ég nú að Einar Valur,
sem talar um að ekki gangi að
styrkja þann veika, með því
að veikja þann sterka, átti sig
nú á því að hann er sá veiki
sem hefur þegið flesta styrkina
frá okkur þeim sterku sem höfum verið að reyna að rétta
hjálpandi hönd.

Vona ég nú að Einar Valur
hætti þessum eilífa grát og
leggist á árar með öðrum útgerðarmönnum að styrkja
stöðu greinarinnar á Vestfjörðum í stað þess að huga eingöngu að eigin útgerð og rakka
aðra niður. Mönnum ber að
sýna þakklæti þegar þeim er
stöðugt færðar gjafir hvort sem
það er á kostnað annara eða
ekki. En ég minni á að Palli
varð ekki hamingjusamur þegar hann var einn eftir í heiminum.
Að lokum óska ég Einari
Val og HG góðs gengis í
framtíðinni.
Gunnlaugur
Finnbogason,
trillukarl.

12

MIÐVIK
UDAGUR 6. OKTÓBER 2004
MIÐVIKUDAGUR

Smáauglýsingar
Til sölu eru fjögur 15" nagladekk
(31x10) og fjögur 15" sumardekk (215x60). Upplýsingar í
síma 899 3081.
Til sölu nýlegur Emmaljunga
barnavagn + kerra. Uppl. í síma
899 5319.
Til sölu hjónarúm 200x210cm
Gafl með lútaðri furu. Kostar
100.000 nýtt, selst á 20.000.
Uppl. í síma 845 0337.

LAUST STARF
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. óska
eftir að ráða starfsmann til umsýslu
og skrifstofustarfa. Félagið var stofnað í ársbyrjun 2003 og er í eigu Ísafjarðarbæjar. Það á um 180 leiguíbúðir.

Verður þú sá heppni? Til sölu er
DVD spilari á sérlega hagstæðu
verði. Uppl. í síma 864 6577.
Get tekið nokkur fellihýsi og
tjaldvagna til geymslu í vetur í
upphituðu húsnæði í Hnífsdal frá
10. október til 15. maí. Upplýsingar gefur Valgeir í símum
867 2337 og 456 3850.
Til sölu er FSC Lifebook E4010,
1,6 GHz, fartölva. Eins árs gömul. Uppl. í síma 846 7487.
Til sölu er píanó. Uppl. í símum
456 3906 og 848 0918.
Fjögurra vikna gamall, hvítur og
gulur, kelinn og blíður, kettlingur fæst gefins. Uppl. í símum
456 3898 og 864 5481.
Til sölu er MMC Galant, 4x4,
árg. 1996. Ekinn 160 þús. km.
Uppl. í síma 863 1613.
Til sölu eru nagladekk, 32x11,5
R15, sex gata felgur undan Pajero. Extra negld og svo til ónotuð. Uppl. í síma 893 1769.
Til sölu er Suzuki Vitara JLX,
árg. 1995, breyttur á 30" dekk.
Uppl. í símum 456 4324 eða
846 7479.
Til sölu er Toyota Avensis árg.
1999. Tilboð óskast. Uppl. gefur
Sigurður í síma 862 4158.
Húsnæði óskast! Óska eftir íbúð,
sérhæð eða einbýli til leigu í miðbænum eða á eyrinni á Ísafirði.
Rreglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 848 4313.
Sá sem tók peningaveskið mitt í
partý aðfaranótt sunnudagsins
28. september er vinsamlegast
beðinn að skila því aftur til mín.
Tinna Arnórs, sími 661 0766.
101 þjóðsaga: Er með sveittan
skallann að taka saman brandara
í 7. bindi nýrra vestfirskra þjóðsagna. Ef einhver vill koma sér og
sínum að, eru allar nýjar sögur,
sannar eða lognar með vestfirskum endahnykk, vel þegnar í bókina. Hafið samband í síma 456
3948, netfang: stapi@simnet.is
eða bara sendið í pósti. Án hjálpar almennigs væri ómögulegt að
gefa þessar metsölubækur út ár
eftir ár. Gísli Hjartar.

Gerist áskrifendur í síma
456 4560

Endurbyggð Þverárvirkjun tekin í notkun
Valgerður Sverrisdóttir
iðnaðarráðherra tók endurbyggða Þverárvirkjun í
Steingrímsfirði formlega í
notkun við hátíðlega athöfn um fyrri helgi. Við
það tækifæri var opnuð
þar sýning á verkum Guðbjargar Lindar Jónsdóttur
myndlistarkonu ásamt

sýningu úr sögu virkjunarinnar. Um þessar mundir
eru 50 ár frá því að Þverárvirkjum var formlega
tekin í notkun en ítarlega
var greint frá upphafi
hennar og sögu hér í blaðinu fyrir tveimur vikum.
Við athöfnina nú flutti
Guðmundur Jóhannesson

Megin starfssvið:
• Gerð húsaleigusamninga og almenn
samskipti við leigendur.
• Eftirlit og stýring á viðhaldi húseigna
félagsins og innkaup aðfanga í því skyni.
• Umsjón með íbúaskrá, útreikningar
og bréfaskriftir.

stjórnarformaður Orkubús Vestfjarða ávarp og
Kristján Haraldsson orkubússtjóri rakti sögu virkjunarinnar. Á myndinni er
iðnaðarráðherra að ræsa
vélbúnað Þverárvirkjunar
undir vökulum augum
Ingimundar Jóhannssonar,
starfsmanns OV.

Hæfniskröfur:
• Góð þekking á Word og Excel.
• Góð færni í að koma frá sér rituðu
máli.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Skipulögð vinnubrögð.

Starfshópur skipaður
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur fallist á tillögu Þóris
Sveinssonar fjármálastjóra
Ísafjarðarbæjar um skipan
fimm manna starfshóps sem
geri tillögur að stefnumörkun
í tölvumálum sveitarfélagsins.
Þórir gerði það að tillögu sinni
að auk hans yrðu í starfshópnum Jóhann Hinriksson for-

stöðumaður bæjarbókasafnsins, Skarphéðinn Jónsson
skólastjóri, Védís Geirsdóttir
aðalbókari og Þorleifur Pálsson bæjarritari. Þá gerði Þórir
tillögu um að hann yrði formaður starfshópsins.
Í bréfi sem Þórir ritaði bæjarráði um verkefnið segir:
„Hópurinn skuli vinna áfram-

haldandi starf sem hafið var
við úttekt á tölvumálum sveitarfélagsins á árinu 2003 og
skila tillögum fyrir lok nóvember nk. Til hliðsjónar getur
verið hjálagt minnisblað um
nokkur verkefni sem skoða
má. Starfshópnum verði heimilt að kveðja sér til aðstoðar
óháða aðila“.
– hj@bb.is

Ísafjarðarbær í viðburðaverkefni
Kynningarfundur var haldinn á Ísafirði á laugardag um
nýtt fjölþjóðlegt verkefni sem
Ísafjarðarbær tekur þátt í. Það
felst í viðburðaskiptum milli
þátttakenda, sem auk Ísafjarðarbæjar eru Héraðsnefnd Snæfellinga og sveitarfélögin Storuman í Svíþjóð, Aviemore í

Skotlandi og Hyrynsalmi í
Finnlandi.
Áætlað er að verkefnið
standi yfir í þrjú ár en það er
styrkt af Norðurslóðaáætlun
ESB. Markmið þess er að
miðla á milli svæðanna viðburðum sem reynst hafa vel á
hverjum stað og læra þannig

af öðrum, auka þekkingu á
skipulagningu viðburða og
byggja upp jákvæða ímynd
íbúanna af sínum heimabyggðum.
Fyrsti viðburður Ísafjarðarbæjar sem unninn var í tengslum við verkefnið var mýrarboltamótið í síðasta mánuði.

Nánari upplýsingar og viðtöku umsókna
veita framkvæmdastjóri Gísli Jón
Hjaltason, gislijon@isafjordur.is, sími
450 8040, eða Þorleifur Pálsson,
stjórnarformaður, thorleifur@isafjordur.is,
sími 450 8000.
Umsóknarfrestur er til 20. október næstkomandi.

Atvinna
ÁTT ÞÚ BETRA SKILIÐ?
Leitum að 2-3 jákvæðum einstaklingum
sem hafa 7-10 tíma á viku, internet heima
hjá sér og vilja til að starfa sjálfstætt.
www.heilsuverslun.is
heilsa@heilsuverslun.is

www.bb.is – vefur Vestfirðinga!

STAKKUR SKRIFAR

Skatturinn og dauðinn
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Alþingi er sest að störfum, fjárlagafrumvarpið komið fram og deilur um ráðstöfun
skattfjárins hafnar af hálfu stjórnarandstöðu. Hún ber þessi merki að hafa all lengi
gegnt því hlutverki að vera á móti því sem Alþingi ákveður með lagasetningu. Fyrir
stjórnmálamann er afleitt hlutskipti að sitja í stjórnarandstöðu vitandi að lítt verður
hlustað á hugmyndir hans þegar til kastanna kemur og lög verða sett. Gildir einu
hvort um er að ræða almenn lög eða fjárlög, sem í raun skipta mestu, einfaldlega
vegna þess að stjórnarskráin segir að ekki megi greiða útgjöld úr ríkissjóði nema til
þess sé heimild í fjárlögum. Nú hefur þó verið afnuminn sá munur er gilti um setningu almennra laga og fjárlaga. Hvoru tveggja frumvörpin fá þrjár umræður, áður
en þau verða lögum, gagnstætt því sem var þegar Alþingi starfaði í tveimur deildum
og frumvörp til almennra laga þörfnuðust þriggja umræðna í hvorri deild, þeirra
neðri og hinn efri og gátu fengið alls níu umræður. Frumvarp til fjárlaga fékk aðeins
þrjár umræður í sameinuðu Alþingi.
Með sanni má segja að fjárlög séu aðallögin sem Íslendingar búa við, enda er um
það deilt hvernig nota skuli tekjur samfélagsins, sem að sjálfsögðu eru fengnar með
álagningu skatta, til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Í þeim er ákveðið hvað gert skuli
í samneyslunni. Í sumar vakti þó forseti lýðveldisins athygli á því að stjórnarskráin
er til og neitaði að staðfesta lög. Enn er deilt um þá ákvörðun eins og glöggt kom
fram í setningarræðu forseta Alþingis, Halldórs Blöndal. Hún fór illa í þingmenn
stjórnarandstöðunnar. Hvort það er ávísun á hörku í samskiptum þess góða fólks, er
situr í Alþingishúsinu við Austurvöll, eður ei skal ósagt látið. Eitt er þó víst að
óþolinmæði gagntekur Vinstri Græna, Samfylkingu og Frjálslyndaflokkinn, sem

telja sig borna til áhrifa, en hafa þau ekki. Eðlilegt er að gagnrýnin beinist einkum
að frumvarpi fjármálaráðherra til fjárlaga ársins 2005.
En í málflutningi talsmanna stjórnarandstöðunnar koma fram ýmis atriði sem
eiga rétt á sér og enginn efast um að Jóhönnu Sigurðardóttur gangi heilt til og allt
gott þegar hún gagnrýnir flutning á ísklumpi úr Vatnajökli til Parísar til þess að
bráðna. Að vísu vakti klumpurinn kaldi mikla athygli á Íslandi og eykur vonandi
straum erlendra ferðamanna til Íslands. Það ætti að koma Vestfirðingum að gagni.
Hún eins og aðrir í hennar liði amast við skattalækkunum og telja að fremur ætti að
lækka virðisaukaskatt en tekjuskatt. Það er fagnaðarefni að fólki skuli sjálfu vera
treyst fyrir sínum eigin peningum og aflafé. Það hlýtur að teljast mjög lýðræðislegt
að hvert heimili hafi í raun einn eða fleiri fjármálaráðherra en sé ekki upp á Alþingismenn komið varðandi heimilishald og útgjöld. Engu að síður þarf að taka tillit til
okkar minnstu bræðra. Um það er deilt á hverju ári í sal Alþingis hvernig best fari
á því.
Um er að ræða grundvallaratriði við stjórn landsins og því mjög skondið að
hlusta á Einar Má Sigurðsson bera við, að hið langa og stöðuga góðæri kalli nú á
stjórn vinstri manna í fjármálum þjóðarinnar. Góðæri ríkti ekki undir síðustu
vinstri stjórn á Íslandi. Það er staðreynd rétt eins og að Bretar segja að tvennt í lífinu
sé öruggt, skatturinn og dauðinn. En það er þó kostur að dauðinn versnar ekki í
hvert sinn sem þingið kemur saman sagði ónefndur öldungardeildarþingmaður
vestur í Bandaríkjunum. Eitt helsta hlutverk þingmanna er að gæta hófs í skattlagningu. Það er erfitt en satt.

12.4.2017, 10:34
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Starfsemin kynnt á tveimur stöðum
Í tengslum við vígslu hæfingarstöðvar að Aðalstræti 18 á
Ísafirði (Gamla pósthúsinu) og
afhendingu íbúða fyrir fatlaða
að Sindragötu 4 verður opið
hús á báðum stöðum á föstudag frá kl. 16.30 til 18.30. Þar
gefst almenningi tækifæri til að
skoða ný húsakynni og fræðast
um starfsemina.
„Við viljum hvetja fólk til að
kíkja við og kynna sér þá nýju
starfsemi sem nú er hafin á
þessum stöðum“, segir í
tilkynningu frá Svæðisskrifstofu
um málefni fatlaðra á Vestfjörðum.
– thelma@bb.is Hæfingarstöð fatlaðra er nú til húsa í Gamla pósthúsinu við Aðalstræti.

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum vestanlands, en annars léttskýjað. Hiti 4-10 stig.
Horfur á föstudag:
Suðvestan 5-10 m/s og
dálítil væta með köflum.
Horfur á laugardag:
Suðvestan 5-10 m/s og
dálítil væta með köflum.
Horfur á sunnudag:
Suðvestlæg átt og rigning
eða súld vestantil, en
annars yfirleitt bjart.
Hiti breytist lítið.

Kirkjustarf
Flateyrarkirkja:
Krakkaklúbbur kirkjunnar
er á miðvikudag kl. 17.00
fyrir 2ja ára og eldri. Foreldrar mjög velkomnir.
Fermingarbörn aðstoða.
Holtskirkja:
Gítarguðsþjónusta
sunnudaginn 10. okt. kl.
14.00. Komið og syngið
með okkur.
Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudag kl.
13:00. Messa kl. 14:00.

Spurningin
Viltu að Kristinn H.
Gunnarsson eigi sér
framtíð í pólitík?
Alls svöruðu 773.
Já, innan Framsóknarflokksins sögðu 277 eða 36%
Já, í öðrum flokki
sögðu 259 eða 34%
Nei, hann á að hætta
sögðu 237 eða 30%

Hefur róið um 1000 km á árinu
Eins og fram hefur komið í Bæjarins besta og ýmsum öðrum fjölmiðlum á
liðnum árum og fram á
þennan dag hafa Vestfirðingar náð gífurlegum
yfirburðum í róðri á sjókajökum. Það heyrir til
undantekninga að menn
annars staðar af landinu
komist á lista yfir efstu
menn í keppni í þessari
íþróttagrein. Sveinbjörn
Kristjánsson, Halldór
Sveinbjörnsson og fleiri
kunnir ræðarar á svæðinu
hafa setið einir að kjötkötlunum og hyggjast gera
það áfram. Þeir eldri jaxlarnir mega þó fara að óttast samkeppnina frá hinum unga og efnilega Ísfirðingi Þresti Þórissyni,
sem hefur tekið geysimiklum framförum í íþróttinni
á stuttum tíma og þykir
þrátt fyrir ungan aldur
búa yfir bestri tækni allra
íslenskra ræðara.
Rætt var við Þröst rétt
áður en hann hélt suður
til Reykjavíkur til að taka
þátt í Hvammsvíkurmaraþoninu í kajakróðri. Þar
náði hann fjórða sæti en
hann varð einnig í fjórða
sæti í keppni um Íslandsmeistarabikarinn, þar sem
litið er til árangurs í öllum
helstu mótum á tímabilinu.

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Hefur róið í eitt
og hálft ár
Þröstur verður sextán
ára í byrjun október og
var að hefja nám í

> RÚV: 9. október

kl. 21:00

Leitin að Alibrandi
Leitin að Alibrandi er áströlsk mynd
frá 2000 um stelpuna Josie sem er á
unglingsaldri og glímir við ýmiskonar
erfiðleika sem gjarnan herja á unglinga. Hún á erfið samskipti við móður
sína, svo dúkkar pabbi hennar upp
eftir langa fjarveru, hún fellur ekki
inn í hópinn í skólanum og svo eru það
strákavandræðin... Aðalhlutverk
leikur Pia Miranda og Greta Scacchi.
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Menntaskólanum á
Ísafirði.
„Það er nákvæmlega
eitt og hálft ár síðan ég
byrjaði að róa. Þá hafði ég
prófað kajak á leigum hér
og þar og var kominn
með mikinn áhuga á
íþróttinni. Ég hafði samband við Halldór Sveinbjörnsson, sem haldið
hefur mörg námskeið á
Vestfjörðum í kajakróðri,
og spurði hvenær næsta
námskeið hæfist.
Halldór tók mig undir
sinn verndarvæng og
bauðst til að kenna mér
allt sem ég þyrfti að
kunna. Í fyrstu fórum við
með kajak í sundlaug og
æfðum þar þau undirstöðuatriði sem allir þurfa
að kunna áður en þeir róa
á sjó. Þar lærði ég veltu
og félagabjörgun og
önnur öryggisatriði.“

Ekkert gaman að
spegilsléttum sjó
„Þegar ég hafði lært
það nauðsynlegasta fór
ég bara að róa og hef
gert gífurlega mikið af því
að undanförnu. Ég fór að
halda bókhald yfir róðurinn um síðustu áramót og
síðan hef ég róið um þúsund kílómetra. Ég ætla að
sjá hversu langt ég kemst
á þessu ári.“
– Og þú rærð á veturna
líka?
„Já, ég ræ allan ársins
hring. Þó að veðrið sé
verra á veturna er það í
rauninni bara til bóta. Það

er ekkert gaman að því að
róa alltaf á spegilsléttum
sjó, miklu skemmtilegra
þegar gefur almennilega
á bátinn.“

Verður að kunna að
nota kraftinn
Það er langt í frá að afl
skipti öllu máli í kajakróðri.
Krafturinn er til lítils ef
menn kunna ekki að nota
hann. Þröstur þykir af
fróðum mönnum búa yfir
mikilli tækni í róðrinum.
Sjálfur segir hann kokhraustur að sér finnist það
líka.
„Ég hugsa að það gæti
verið rétt. Það skiptir máli
að vera mjúkur í mjöðmunum og geta snúið vel
upp á sig. Síðan verða
menn að kunna að taka
rétt í árinni. Ég held að ég
sé farinn að ná nokkuð
mikilli kunnáttu í þessu.“

Yngsti maraþonræðarinn
Þröstur er yngsti ræðari
landsins sem róið hefur
maraþon, þ.e. 42 km
vegalengd. Þannig tók
hann þátt í Hvammsvíkurmaraþoninu í fyrra þar
sem hann setti sér það
markmið að ljúka keppni.
Það gerði hann, þá aðeins
14 ára gamall. Hann tók
aftur þátt núna í byrjun
september og gerði gott
betur en árið áður:
Endaði í fjórða sæti.
„Á svona löngum

> Stöð 2: 9. október

kl. 00:05

Eftirmyndin

Þröstur Þórisson.
leggjum, og í raun alltaf
þegar róið er í einhverri
ágjöf, geta menn þurft að
velja krókaleiðir til að
komast áfram, því það er
erfitt að halda stefnunni
ef vindur og öldur standa
skáhallt á bátinn. Fyrst um
sinn þurfti ég líka að gera
það. En með auknum
krafti og tækni ræður
maður betur við stefnuna
og þá gildir að stysta
leiðin milli tveggja punkta
er bein lína.“

Fjórða sæti á
Siglingadögum
– Hefurðu farið í
einhverjar langferðir á
kajak, til dæmis róið til
annarra landshluta?
„Nei, ég á það alveg

eftir. Það er svo mikið af
áhugaverðum stöðum á
Vestfjörðum að ég hef átt
fullt í fangi með að skoða
þá. Og þar á ég ennþá
nóg eftir. Ég hef bara róið
utan Vestfjarða þegar ég
hef verið að taka þátt í
keppni, til dæmis í Reykjavík og Stykkishólmi.
Síðan tók ég að sjálfsögðu þátt í kajakróðrinum á Siglingadögum á
Ísafirði. Þar lenti ég í fjórða
sæti á eftir þeim Sveinbirni, Halldóri og Erni
Torfasyni.“
– Hvenær ætlarðu að
vera farinn að vinna þá í
hverri einustu keppni? Er
langt í það?
„Ég vona ekki. Nei, það
getur ekki verið langt í
það.“

> Sýn: 10. október

kl. 17:00

HM 2006 – Ísland – Malta

Þessi hörkuspennandi mynd fjallar
um lögreglumanninn Jack Riley
sem er á höttunum eftir stórhættulegum raðmorðingja. Honum verður lítið ágengt í leit sinni og ákveður að hætta í lögreglunni. Yfirmenn
hans eru ekki sáttir við að morðingi
gangi laus og láta klóna morðingjann í þeirri von að það geti vísað á morðingjann. Riley
snýr þá aftur til starfa og kemst fyrr en varir á rétta slóð.

12.4.2017, 10:34

Bein útsending er í dag frá leik Möltu
og Íslands í 8. riðli undankeppninnar.
Eftir tapleiki gegn Búlgörum og Ungverjum þarf íslenska liðið nauðsynlega á sigri að halda. Liðsmenn Möltu
sem töpuðu stórt fyrir Svíum í fyrsta
leik, eru sýnd veiði en ekki gefin.
Leikið er í Valletta en dómari er
Sorin Corpodean frá Rúmeníu. Í dag
leika einnig England og Wales.
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Gísli landsforseti og Rúnar ritari
ari. Eins og áður hefur
komið fram í fréttum hefur starf JC-Vestfjarða verið
einstaklega kraftmikið og
hlotið mikla athygli og
viðurkenningar.
Þegar ný landsstjórn var
kosin hlutu Ísfirðingarnir
Gísli Úlfarsson og Rúnar
Rafnsson öll greidd atkvæði. Þá voru einnig
kosnir í landsstjórn þeir
Karl Einarsson og Ragnar
Valsson frá JC-Reykjavík
og Árni Árnason og
Jóhann Guðvarðarson frá
JC-Garðabær/Kópavogur.
Landsstjórnarskiptin fara

Tveir Ísfirðingar voru
kjörnir í æðstu embætti
Junior Chamber á Íslandi
á landsþingi hreyfingarinnar sem haldin var á
Húsavík um fyrri helgi.
Gísli Elís Úlfarsson var kosinn landsforseti og Rúnar
Rafnsson landsritari.
„Þingið tókst í alla staði
frábærlega en um er að
ræða uppskeru ársins hjá
aðildarfélögum hreyfingarinnar“, segir Rúnar
Rafnsson, forseti JC-Vestfjarða og nýkjörinn landsritari. Gísli var forseti JCVestfjarða á undan Rún-

formlega fram í desember.
JC-Reykjavík og JC-Vestfirðir kepptu til úrslita í
rökræðukeppni á þinginu
og sigraði JC-Reykjavík en
mjótt var á munum. Ragnar Valsson, JC-Reykjavík,
og Rúnar Rafnsson, JCVestfjörðum, deildu með
sér nafnbótinni Ræðumaður dagsins en þeir
voru jafnir að stigum í
keppninni. JC-Vestfirðir
hlaut verðlaun á þinginu
fyrir bestu þátttökuna og
fyrir besta fjáröflunarverkefnið, flóamarkað félagsins. Sigurveig Björg Harð-

Kærður fyrir
að „reykspóla“
Gísli E. Úlfarsson.
ardóttir, ritari JC-Vestfjarða, hlaut sérstök lands-

Rúnar Rafnsson.
forsetaverðlaun fyrir
fram-úrskarandi störf.

er Anna Ragnheiður Grétarsdóttir á Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
Tunguárvirkjun í Tungudal, Skutulsfirði, skv. 25. gr. skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir
225m2 byggingarreit fyrir stöðvarhús á 400m2 lóð ásamt aðkomu að
lóðinni. Raflína (loftlína) neðan við
gangamunna að stöðvarhúsi verður
sett í jörðu samsíða vatnslögn.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis
á bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði frá 7. október til og
með 18. nóvember 2004. Þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta er
hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við breytingartillöguna.
Skriflegum athugsemdum skal skilað
á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði, eigi síðar en 18. nóvember
2004.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast henni samþykkir.
Ísafirði, 24. september 2004
Skipulags- og byggingarfulltrúi

> Stöð 2: 10. október

kl. 21:40

Solaris plánetan
Vísindaskáldsögumynd eins og
þær gerast bestar. Solaris er
pláneta í órafjarlægð þar sem
undarlegir atburðir gerast. Þar
eru stundaðar rannsóknir en um
niðurstöðurnar er lítið vitað.
Sálfræðingurinn Chris Kevlin
heldur til starfa á Solaris en ekkert fær undirbúið hann undir það sem í vændum er. Aðalhlutverk leika George Clooney og Natascha McElhone.
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Grískar
kjötbollur
með fetaog jógúrtsósu
Hjá sælkera vikunnar eru
grískir réttir í fyrirrúmi en
hún býður upp á kjötbollur
með feta- og jógúrtsósu ásamt
salati að hætti Grikkja. Bollurnar á að bera fram heitar
með sósunni. Anna Ragnheiður segir að þar sem notuð
er þykk, grísk jógúrt í grísku
uppskriftinni sé gott að
blanda saman skyri og jógúrti
til að fá svipað hráefni í sósuna. Einnig mælir hún með
að notaður sé nýmalaður pipar í allar uppskriftirnar.

Grískar kjötbollur
700 g magurt nautahakk
1 laukur
1 hvítlauksgeiri
1tsk kummin (krydd)
2-3 skorpulausar brauðsneiðar
1 msk minta
pipar
salt
1 tsk oregano
Bleytið brauðið í vatni og
pressið mestalla vætuna úr
því og myljið það smátt.
Pressið hvítlauksgeirann. Ef
mintan er fersk saxið hana
smátt en ef notuð er þurr er

nóg að nota ½ tsk. Blandið
öllum hráefnunum vel saman.
Mótið farsið með teskeið í
litlar bollur og steikið á pönnu
við meðalhita og snúið nokkrum sinnum.

Feta- og jógúrtsósa
150 ml hrein jógúrt
100 ml skyr
75 g mulinn fetaostur
2 hvítlauksgeirar
1 msk sítrónusafi
¼ tsk kummin
¼ tsk koríanderfræ
pipar
Setjið allt í skál og hrærið
vel saman þar til blandan er
nokkurn veginn slétt. Einnig
má nota matvinnsluvél. Látið
standa í kæli í um klukkustund.

Grískt salat

1 gúrka
3 msk jómfrúarolía
½ tsk rauðvínsedik
pipar
salt
100-150 g fetaostur
12 svartar ólífur
2-3 msk söxuð steinselja
½ tsk oregano
Tómatarnir sem eiga að
vera þroskaðir en stinnir
eru skornir í báta. Paprikan
er fræhreinsuð og skorin í
sneiðar og rauðlaukurinn
skorinn í þunnar sneiðar.
Setjið allt grænmetið í skál.
Olía, edik, pipar og salt
hrist saman og ýrt yfir.
Setjið síðan ostinn ofan á,
ýmist í stórum sneiðum, í
bitum eða mulinn. Dreifið
ólífunum jafnt yfir. Blandið steinselju og oregano
saman og stráið yfir salatið.
Ég skora á Ernu Sigrúnu
Jónsdóttur á Ísafirði sem
næsta sælkera vikunnar.

3-4 tómatar
½ græn paprika
½ rauðlaukur

Bólusetning hafin
Árleg inflúensubólusetning
er hafin á heilsugæslustöðvunum í Ísafjarðarbæ og Súðavík. Á Ísafirði er bólusett
virka daga kl. 14-15.30, á
Suðureyri og í Súðavík á

Sýn:
Laugardagur 9. október:
Kl. 14:45 – Landsleikur:
England – Wales.
Kl. 17:00 – Landsleikur:
Malta – Ísland.
Sunnudagur 1o. október:
Kl. 19:45 – Meistaradeildin í handbolta:
Haukar – Kiel.
Kl. 21:30– Ameríski boltinn:
Seattle – St. Louis.

Sælkeri vikunnar
AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ

Sportið í beinni

venjulegum stofutímum
lækna og á Flateyri og Þingeyri á opnunartímum heilsugæslustöðvanna. Hægt er að
óska eftir bólusetningu til að
koma í veg fyrir slæma flensu

12.4.2017, 10:34

eftir áramótin.
Þeir sem helst eru hvattir
til að láta bólusetja sig eru
allir eldri en 60 ára, börn og
fullorðnir með langvinna
sjúkdóma.

Þrír ökumenn voru kærðir
fyrir of hraðan akstur í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði í síðustu viku. Einn
ökumaður sá ástæðu til að
aka réttsælis á móti umferðinni um hringtorgið á
Ísafirði. Þá var einn kærður fyrir að „reykspóla“ á
Sundahöfninni innan um
fólk sem þar var á ferð.
„Hefur þessi háttur ungra
ökumanna á höfninni verið
of algengur og mildi að ekki
skuli verða fleiri óhöpp af
þessum glannaskap“, segir í
dagbók lögreglunnar. Enn
einn ökumaður var kærður
fyrir að aka það greitt inn á
malarplan við Suðurgötu
að eitt hjól bifreiðarinnar
lyftist frá jörðu. Þjófnaður
á tveimur 14“ hjólbörðum
undan Toyotu Corollu sem
stóð við bílskúr við Stekkjargötu í Hnífsdal var tilkynntur til lögreglunnar á
Ísafirði á fimmtudag. Á
þriðjudag var ekið á lamb
við Eyri í Seyðisfirði. „Alltaf er það einn og einn ökumaður sem notar farsíma
án handfrjálsa búnaðarins,
en lögreglan þarf að hafa
afskipti af slíkum ökumönnum of oft og því miður eru það oftast sömu
ökumennirnir“, segir í dagbók lögreglunnar.

Bragi hlaut Sæunnarbikarinn
Sundfélagið Vestri á Ísafirði sigraði á Vestfjarðameistaramótinu í sundi á
Tálknafirði um helgina.
Vestri hlaut 457 stig, í öðru
sæti varð Ungmennafélag
Tálknafjarðar (UMFT)
með 344 stig og í þriðja sæti
Ungmennafélag Bolungarvíkur (UMFB) með 129
stig. Sæunnarbikarinn er
veittur stigahæsta keppandanum í 400 metra skriðsundi og kom hann að
þessu sinni í hlut Braga
Þorsteinssonar í Vestra.
Stigahæstu keppendur í
hverjum flokki hlutu bikara. Í kvennaflokki var
Dóra Guðmundsdóttir
(UMFB) hlutskörpust með
868 stig en stigahæsti pilturinn var Bragi Þorsteinsson með 2070 stig. Í telpnaflokki var Ólafía Kristjánsdóttir (Vestra) hæst með
1839 stig og Sindri Sveinn
Sigurðsson (UMFT) í drengjaflokki með 1421 stig.
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Byggðakvóti Ísafjarðarbæjar sem runnið hefur til Þingeyrar sl. fimm ár

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar vill að
kvótanum verði deilt á þrjá staði
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti í síðustu viku að
leggja til við bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, að notast verði
við upphaflega skiptingu
byggðakvóta Byggðastofnunar milli þriggja byggðarlaga í
sveitarfélaginu þar eð markmiði samnings við Fiskvinnsluna Fjölni hf. á Þingeyri hafi
verið náð. Fallist Byggðastofnun á tillögur bæjarráðs
munu 57 tonn koma í hlut Flateyrar, 51 tonn fara til Suðureyrar og til Þingeyrar 85 tonn.
Eins og greint var frá hér í
blaðinu sendi Nýsir ehf. Ísafjarðarbæ bréf á dögunum þar

sem tilkynnt var að Byggðastofnun hefði í hyggju að úthluta Fiskvinnslunni Fjölni hf.
á Þingeyri 193 tonnum af þeim
byggðakvóta sem stofnunin
hefur ráðstöfunarrétt yfir.
Þetta hyggst stofnunin gera á
grundvelli samnings sem gerður var árið 1999 milli Ísafjarðarbæjar, Vísis hf., Byggðastofnunar og Fjölnis um uppbyggingu atvinnulífs á Þingeyri.
Samningurinn var til fimm
ára en forsvarsmenn Byggðastofnunar og Fjölnis hafa sagt,
að í upphafi hafi verið rætt um
að fyrirtækið fengi úthlutun

til sjö ára ef samningurinn sem
gerður var til fimm ára yrði að
fullu efndur. Fullyrtu þeir að
umræðan um úthlutun til sjö
ára hefði verið á vitorði allra
þeirra sem komu að upphaflegu samningsgerðinni á sínum tíma. Þá sagði forstjóri
Byggðastofnunar, að stofnunin væri að sjálfsögðu tilbúin
að ræða aðrar hugmyndir um
úthlutun kvótans. Hann ætti
hins vegar ekki von á því að
fyrirhugaðri úthlutun yrði
breytt þar sem staðið hefði
verið í einu og öllu við þann
samning sem gerður var fyrir
fimm árum.
– hj@bb.is

Fiskvinnslan Fjölnir hf. á Þingeyri.

Saman fóru stórrigning og rok og há sjávarstaða

Dæla þurfti úr kjöllurum
Slökkviliðið á Ísafirði var
kallað út á sunnudagskvöld og
aðfaranótt mánudags til þess
að dæla vatni úr kjöllurum
húsa á Ísafirði og í Hnífsdal.
Starfsmenn Áhaldahúss Ísafjarðarbæjar voru einnig kallaðir til aðstoðar vegna flóða í
kjöllurum.

Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri segir að saman hafi
farið há sjávarstaða og mikil
úrkoma og því hafi flætt í kjallara nokkurra húsa. Hann segir
þetta árvissan viðburð á Eyrinni á Ísafirði en vatnið hafi
verið í meira lagi að þessu
sinni eða á annan metra á dýpt

þar sem ástandið var verst. Þá
var einnig dælt úr húsum í
Hnífsdal.
Gríðarleg slyddurigning
ásamt norðanroki var á norðanverðum Vestfjörðum um
helgina. Telja menn að leita
verði nokkur ár til baka eftir
hliðstæðu áhlaupi á Ísafirði.

Gliðnun sprungunnar efst í Óshyrnu ofan Óshlíðarvegar

Ástæða til að óttast að
stór fylla fari í sjó fram
Almannavarnarnefnd Ísafjarðarbæjar hefur fjallað um
minnisblað Estherar Hlíðar
Jensen og Jóhanns Hannibalssonar, starfsmanna Veðurstofu
Íslands, um gliðnun sprungu
efst í Óshyrnu ofan Óshlíðarvegar. Eins og fram kom hér í
blaðinu fyrir tveimur vikum
er talsverð hreyfing á 30-40
metra langri sprungu skammt
ofan við brún Óshyrnu ofan
Óshlíðarvegar. Áðurnefndir
starfsmenn Veðurstofu Íslands
telja í minnisblaðinu ástæðu
til að óttast að allstórt stykki,
allt að 50-100 þúsund rúmmetrar, geti hrunið úr brúninni
yfir veginn og í sjó fram.
Höfundar minnisblaðsins
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vilja að fleiri aðilar komi að
mælingum á sprungunni og
ákveði hvort tilefni sé til einhverra aðgerða til þess að
koma í veg fyrir slys af völum
slíks hruns. Vitað hefur verið
af sprungunni áratugum saman
og með minnisblaði sínu vildu
starfsmenn Veðurstofunnar
tryggja að fylgst verði með

sprungunni með skipulegri
hætti en hingað til hefur verið
gert.
Á fundi almannavarnarnefndar var eftirfarandi bókun
gerð: „Almannavarnarnefnd
óskar eftir upplýsingum um
hvaða afleiðingar hrun gæti
haft, svo sem vegna hugsanlegrar flóðbylgju.“ – hj@bb.is

Starfsmenn Áhaldahúss Ísafjarðarbæjar við hús á Eyrinni á Ísafirði sem dæla þurfti úr.

Karlmaður á þrítugsaldri dæmdur í Héraðsdómi

Sex mánaða fangelsi
fyrir tvær líkamsárásir
Maður á þrítugsaldri var í
Héraðsdómi Vestfjarða fyrir
skömmu dæmdur í 6 mánaða
fangelsi fyrir tvær líkamsárásir. Helmingur refsingarinnar er skilorðsbundinn og
fellur sá hluti hennar niður
að þremur árum liðnum, haldi
ákærði almennt skilorð. Við
ákvörðun refsingar var litið
til þess að maðurinn var á
skilorði þegar hann framdi
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brot sín.
Önnur árásin átti sér stað á
veitingahúsi í Bolungarvík og
var ákærða gefið að sök að
hafa slegið annan mann með
glerglasi í höfuðið með þeim
afleiðingum að 5 cm skurður
kom á hvirfil hans. Ákærði
játaði það brot sitt greiðlega.
Hin árásin átti sér stað í miðbæ Ísafjarðar og var ákærða
gefið að sök að hafa tekið um

háls annars manns og slegið
hann tvisvar í andlit. Ákærði
og bróðir hans annars vegar
og brotaþoli og eiginkona
hans hins vegar sögðu tvær
ólíkar sögur af málsatvikum.
Dómnum þótti framburður
brotaþola skýr og í samræmi
við frásögn vitna og þótti
sannað að ákærði hefði sýnt
þá háttsemi sem honum var
gefin að sök. – halfdan@bb.is

