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Tekist á við
náttúruna og
peningaöflin
– Eiríkur Finnur Greipsson á Flateyri ræðir glímuna
við náttúruöflin, sálarlífið og bankana. Sjá miðopnu.

Snjóflóðagarðurinn við Seljaland í Skutulsfirði sem vígður var formlega í síðustu viku

Mun dýrari en áætlanir gerðu ráð fyrir
var áætlað að verkið myndi
hefjast í byrjun júní 2003 og
tæki tvö ár.
Síðar var boðin út uppgræðsla garðsins og átti Ásel á Ísafirði lægsta tilboðið sem var
að fjárhæð 17,5 milljónir
króna. Annað tilboð að fjárhæð 19 milljónir barst frá fyrirtækjum í Mosfellsbæ og
Kópavogi. Hæsta tilboðið
barst hins vegar frá Vesturvélum að fjárhæð 25 milljónir
króna. Tvö lægri tilboðin voru
metin ógild og því var hæsta
tilboðinu frá Vesturvélum
tekið. Samtals voru því tilboðin sem tekið var í verkið að
upphæð 295 milljónir króna.
Nú er talið að heildarkostnaður
verði um 400 milljónir króna
eða um 35% hærra en upphaflega var gert ráð fyrir.

Snjóflóðagarðurinn sem
vígður var við Seljaland í síðustu viku verður að öllum líkindum ríflega þriðjungi dýrari
en upphaflega var áætlað.
Skýringin er sú að magntölur í
verkinu reyndust hærri en
áætlað var og auk þess var
vegur upp á Seljalandsdal ekki
fullhannaður við útboð og
sömu sögu er að segja um snjóflóðakeilur ofan garðsins. Þegar verkið var boðið út vorið
2003 var kostnaðaráætlun um
344 milljónir króna. Lægsta
tilboðinu sem barst í verkið að
fjárhæð 240 milljónir króna
frá Vesturvélum ehf. var hafnað vegna bágrar fjárhagsstöðu
fyrirtækisins. Því var næst
lægsta tilboðinu tekið en það
var frá Kubbi ehf. að fjárhæð
rúmar 270 milljónir króna. Þá
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Upplýsingaskilti við snjóflóðavarnargarðinn.
Sigurður Mar Óskarsson verksins og einnig hafi keilurbæjartæknifræðingur Ísafjarð- nar ofan garðsins ekki verið
arbæjar segir verkið hafa orðið fullhannaðar þegar útboð fór
dýrara en í upphafi var talið fram. Þá hafi göngustígar verið
þar sem vegur uppá Selja- lengri en upphaflega var áætllandsdal hafi ekki verið að að. Því megi eingöngu rekja
fullu hannaður við útboð kostnaðarhækkun til breytinga
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á magntölum en ekki til eiginlegra aukaverka.
Ofanflóðasjóður greiðir
90% af kostnaði við framkvæmdir sem þessar og sveitarfélagið greiðir 10%.
– hj@bb.is
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Líkamsárás
á Suðureyri
Lögreglan á Ísafirði þurfti
að hafa afskipti af ölvuðum
ungmennum á Ísafirði og á
Suðureyri við Súgandafjörð aðfaranótt sunnudag.
Þá var tilkynnt um líkamsárás í tengslum við dansleik á Suðureyri, en formleg kæra hefur ekki verið
lögð fram, að sögn lögreglu.

Greiddu
hæstu launin
Tvö sjávarútvegsfyrirtæki
á Vestfjörðum eru á lista
yfir þau 32 fyrirtæki sem
greiddu hæstu meðallaun
sjávarútvegsfyrirtækja á
Íslandi samkvæmt úttekt
Frjálsrar verslunar. Hæstu
meðallaun greiddi Huginn
hf. í Vestmannaeyjum eða
rúmar 7,4 milljónir króna.
Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. var í 10. sæti með rúmar 5 milljónir í meðallaun
og Fiskvon ehf. á Patreksfirði var í 23. sæti með 4,2
milljónir króna í greidd
meðallaun.

Vill tekjur
af lóðum

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að
endurskoða reglugerð fyrir
höfnina á Ísafirði. Er það
gert vegna breytinga sem
urðu á lögum um hafnir á
síðasta ári. Á síðasta fundi
hafnarstjórnar var það
bókað að leggja skuli sérstaka áherslu á það við
breytingu reglugerðarinnar að höfnin fái til sín
tekjur sem lóðir á hafnarsvæðinu „gefa af sér í
formi leigu og skatta“, eins
og segir í bókun stjórnarinnar. Ástæðan er sú að
mest allt svæði á höfninni
er land sem fengið var á
sínum tíma með landfyllingu á kostnað hafnarsjóðs. Því sé ekki óeðlilegt
að þegar hafnarsjóður
verði sjálfstæður rekstraraðili þá renni tekjur af
mótuðu landi hafnarinnar
í hafnarsjóð.

Enn eitt tapið hjá KFÍ
Meistaraflokkur Körfuboltafélags Ísafjarðar
(KFÍ) tapaði fyrir Keflavík 80-89 í íþróttahúsinu á
Torfnesi á Ísafirði á
sunnudag. Eftir fjóra leiki
í Intersportdeildinni er
KFÍ stigalaust en liðinu er
spáð falli. Stigahæstur
KFÍ-manna var Josh
Helm með 37 stig. Næsti
leikur KFÍ verður gegn
Haukum á morgun,
fimmtudag á Ásvöllum í
Hafnarfirði. Þar á undan
tapaði KFÍ fyrir Tindastóli frá Sauðárkróki.
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Fallið frá útboðsleið í bensínstöðvarmálinu á Ísafirði

Atlantsolíu úthlutað lóð á Skeiði
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
ákvað á mánudag að leggja til
við bæjarstjórn að Atlantsolíu
ehf. verði úthlutað lóð undir
bensínstöð á Skeiði skammt
frá verslun Bónus. Jafnframt
var lagt til að Olíuverslun Íslands hf. verði úthlutað lóð
undir bensínstöð á hafnarsvæðinu. Með þessu er fallið
frá þeirri ákvörðun bæjarstjórnar að efna til útboðs á
tveimur lóðum undir bensínstöðvar. Í því útboði áttu aðeins þau félög að geta tekið
þátt sem ekki væru í rekstri
bensínstöðvar á Ísafirði. Sem
kunnugt er hefur Bensínstöðin

á Ísafirði verði rekin í sameiningu af þremur olíufélögum
um árabil og því nokkuð ljóst
frá upphafi að Atlantsolía ehf.
yrði eina olíufélagið sem tekið
gæti þátt í fyrirhuguðu útboði.
Á fundi bæjarráðs var lagt
fram minnisblað frá bæjarstjóra þar sem gerð er grein
fyrir þessari stefnubreytingu
meirihlutans. Í minnisblaðinu
segir svo um það útboð sem
samþykkt hafði verið að halda:
„Verði það útboð er það auglýst og gefinn stuttur frestur.
Sú aðferð var ákveðin í bæjarstjórn 7. október sl. en við
nánari skoðun sýnist mér erfitt

að framkvæma þetta útboð.
Ástæðan er a.m.k. tvíþætt: Í
fyrsta lagi vegna þess að útboðsskilmálar heimila varla
öðrum en Atlantsolíu að taka
þátt. Það atriði var ljóst í upphafi en hins vegar er hugsanlegt að þar sem félög á vegum
olíufélaganna eru sérstök fyrirtæki verði ekki hægt að meina
þeim þátttöku. Það var aldrei
ætlunin enda vill bæjarstjórn
auka samkeppni. Í öðru lagi
vegna þess að ef útboð verður
framkvæmt er erfitt að víkja
frá slíkri stefnu í framtíðinni
t.d. ef úthluta þarf viðbótarlóð
eða færa bensínstöð til eða ef

Að öllum líkindum verður Atlantsolíu úthlutað lóð á Skeiði.
eitthvað annað kemur upp á í í þrígang hafði vísað til bæjarskipulagsmálum sem þarf að ráðs tillögu bæjarfulltrúa Samleysa.“
fylkingarinnar um að AtlantsTillaga bæjarráðs fer nú til olíu yrði úthlutað lóðinni á
staðfestingar í bæjarstjórn sem Skeiði.
– hj@bb.is

Ísafjörður

Óku á og
stungu af
Húsakynni Fiskvinnslunnar Fjölnis ehf. á Þingeyri.

Byggðastofnun seldi sinn hlut í Fjölni á Þingeyri

Fékk mun lægra verð en aðrir
Byggðastofnun seldi hlutafé
að nafnvirði 100 milljónir
króna í Fiskvinnslunni Fjölni
ehf. til Vísis hf. í Grindavík á
75 milljónir króna fyrr á þessu
ári. Þetta kemur fram í svari
Valgerðar Sverrisdóttur iðnaðarráðherra við fyrirspurn
Sigurjóns Þórðarsonar þing-

manns á Alþingi. Fiskvinnslan
Fjölnir hf. var stofnuð í ágúst
árið 1999.
Hlutafé fyrirtækisins var í
upphafi 400 milljónir króna
og voru stærstu hlutahafarnir
Vísir hf. með 195 milljónir,
Burðarás með 100 milljónir
og Byggðastofnun með 100

milljónir króna. Aðrir hluthafar í upphafi voru ýmsir heimamenn á Þingeyri og nokkrir
þáverandi bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæjar og skyldfólk
þeirra.
Í apríl á þessu ári gerði Vísir
hf. öðrum hluthöfum í Fjölni
kauptilboð í hluti þeirra. Sam-

kvæmt heimildum blaðsins á
þeim tíma var einstaklingum
boðið gengið 1,3 í hlut þeirra
á þeim tíma eða um rúmlega
73% hærra gengi en Byggðastofnun seldi sinn hlut. Nú nýverið var ákveðið að sameina
Fiskvinnsluna Fjölni ehf. við
Búlandstind hf. á Djúpavogi.

Þrír ökumenn óku á kyrrstæðar bifreiðar og stungu
af frá verknaði sínum í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði
í nýliðinni viku. „Það er
hreint ótrúlegt hvað samviska meðborgara okkar er
lítil þegar kemur að því að
tilkynna um slík óhöpp.
Ótrúlegasta fólk á þarna hlut
að máli“, segir í dagbók lögreglunnar.
Tilkynnt var um átta
árekstra til lögreglunnar í
vikunni. Þeir voru misharðir
en engin teljandi meiðsli
urðu á fólki. Í flestum
árekstrunum voru bifreiðarnar ekki búnar til aksturs í
hálku og ökumenn óku ekki
í samræmi við færðina.
– thelma@bb.is

Tónlistarskóli Bolungarvíkur 40 ára

Glæsileg afmælishátíð um helgina
Þann 1. október s.l. voru 40
ár liðin frá því að Tónlistarskóli Bolungarvíkur var settur
í fyrsta sinn. Fyrsti stjóri skólans var ungur málari frá Ísafirði sem fangað hafði bolvíska
blómarós. Þessi ungi maður
var Ólafur Kristjánsson og
stjórnaði hann skólanum fyrstu áratugina. Honum til aðstoðar var Sigríður Norðquist.
Þessara tímamóta í sögu skól-

ans verður minnst með veglegum og fjölbreyttum hætti
um næstu helgi. Á laugardagsmorgunn kl. 10 hefst í skólanum tónvísindaráðstefna þar
sem Una Margrét Jónsdóttir
kynnir rannsóknir sínar á leikjasöngvum með sérstakri áherslu á Vestfirði. Að kynningu
Unu lokinni verða frjálsar umræður.
Á laugardaginn kl. 13 hefst

Jazznámskeið í skólanum. Þar
kenna þeir Jón Páll Bjarnason
gítarleikari, Tómas R. Einarsson kontrabassaleikari, Szymon Kuran fiðluleikari og
Zbigniew Jaremko saxófónleikari. Aðgangur að kennslunni er ókeypis. Kennararnir
munu síðan leika á tónleikum
sem hefjast kl. 17 og þar mun
einnig Djasshljómsveit Villa
Valla leika ásamt nemendum

Sjónvarp um símalínu fyrir jól á Vestfjörðum?

Þrír staðir í fyrsta áfanga
Skjár 1 og Síminn hyggjast
veita þeim stöðum forgang í
uppbyggingu sjónvarpsþjónustu um ADSL kerfi sín sem
söfnuðu fyrir sendum til þess
að eiga möguleika á því að
fylgjast með enska boltanum.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem fyrirtækin
sendu frá sér í síðustu viku.
Vonast er til að útsending til
þessara staða með hinni nýju
tækni geti hafist fyrir jól. Á
Vestfjörðum er um að ræða

Patreksfjörð, Bíldudal og Bolungarvík.
Þá má þess geta að innan
tíðar geta íbúar Suðureyrar og
Flateyrar geti tengst Internetinu með ADSL tækni.
– hj@bb.is
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skólans.
Á sunnudag kl. 14 verður
opnuð í skólanum sögusýning
og frá kl. 15-16.30 verður afmælisveisla með ýmsum
uppákomum. Söngtónleikar
hefjast síðan í Víkurbæ kl. 17
og þar koma fram kennarar og

nemendur tónlistarskólans.
Vegna þessara merku tímamóta verður gefin út sérstök
afmælisefnisskrá með ágripi
af sögu skólans. Þá verður afmælisterta á boðstólnum á
sunnudag fyrir þá sem heimsækja skólann. – hj@bb.is

Samþykkt á Kirkjuþingi

Hólmavík fylgi nýju
Vestfjarðaprófastsdæmi
Í umræðum á Kirkjuþingi
um tillögu um sameiningu
Barðastrandarprófastsdæmis
og Ísafjarðarprófastsdæmis í
nýju Vestfjarðaprófastsdæmi, lagði séra Magnús Erlingsson sóknarprestur á Ísafirði það til að Hólmavíkurprestakall yrði einnig samein-

að fyrirhuguðu prófastsdæmi.
Með því móti tilheyra allir
Vestfirðir hinu nýja prófastsdæmi. Hólmavíkurprestakall
sem nær yfir allar sóknir í
Strandasýslu auk tveggja
sókna í Ísafjarðardjúpi tilheyrir í dag Húnavatnsprófastsdæmi.
– hj@bb.is
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Ólína Þorvarðardóttir, skólameistar MÍ ritar félagsmálaráðherra bréf

Vill að nemendur njóti jafnræðis þegar kemur að greiðslu húsaleigubóta
rétt á bótum. Bergur segir að í
framhaldi af túlkun ráðuneytisins hafi Ísafjarðarbær hafnað
óskum nemenda um húsaleigubætur sem búsettir eru í
sveitarfélaginu. Málið hafi þó
ekki komið til kasta bæjarstjórnar.
Ólína Þorvarðardóttir skólameistari Menntaskólans á Ísafirði segir mál þetta afar einkennilegt og þarna sé lagabókstafurinn ekki í samræmi við
megin hugsun laganna um
jafnræði til náms. Hún segir
að mál þetta snerti átta nemendur sem búsettir eru í Dýrafirði, Önundarfirði og Súgandafirði, sem valið hafi að
búa á heimavist skólans í stað
þess að keyra daglega til síns
heima. Nemar sem eigi um
styttri veg að fara eins og Bolvíkingar og Súðvíkingar njóti
hinsvegar húsaleigubóta þar
sem þeir eiga lögheimili í öðru
sveitarfélagi. Slík mismunun
sé ekki ásættanleg og í raun í
andstöðu við þá megin hugsun
að allir njóti jafnræðis. Í raun
þurfi aðeins einu orði að breyta
í núverandi lögum; orðið sveitarfélag breytist í byggðarlag.
Ólína segir að í lögum um
námsstyrki sé hins vegar talað
um vegalengdir frá skóla og
þar skipti sveitarfélagamörk
engu máli.
Ólína segir augljóst að lögin
um húsaleigubætur hafi ekki
fylgt þeirri þróun sem átt hafi
sér stað með sameiningum
sveitarfélaga. Ólína segist fyrir
nokkrum dögum hafa sent bréf
til félagsmálaráðherra þar sem
vakin var athygli á þessu misræmi. Hún segir að jafnframt
hafi skólinn ákveðið að veita
þeim nemendum sem málið
snertir afslátt af leigunni sem
nemur húsaleigubótum í þeirri
von að málið leysist fljótlega.
Húsaleigubætur eru fjármagnaðar í sameiningu af ríki
og sveitarfélögum og sjá sveit-

Ólína Þorvarðardóttir skólameistari Menntaskólans á Ísafirði hefur ritað Árna Magnússyni félagsmálaráðherra
bréf þar sem vakin er athygli
ráðherrans á að nemendur
skólans njóti ekki jafnræðis
þegar kemur að rétti til húsaleigubóta. Nemar frá Dýrafirði, Önundarfirði og Súgandafirði fá ekki húsaleigubætur þrátt fyrir að eiga um
lengri veg að fara en margir
aðrir nemar sem fá bætur. Félagsmálaráðherra segir Ísafjarðarbæ í sjálfsvald sett hvort
nemendur sem búa í sveitarfélaginu njóti húsaleigubóta til
jafns við aðra nemendur.
Forsaga þessa máls er sú að
fyrir nokkru var ákveðið að
hækka húsaleigu á heimavist
MÍ til samræmis við leigu í
öðrum skólum. Leigan hefur
hækkað nokkuð á heimavistum á undanförnum árum þar
sem skólunum er ætlað að
standa undir stærri hluta
rekstrarins en áður. Umrædd
hækkun átti einungis að hafa
óveruleg áhrif á fjárhag nemenda þar sem húsaleigubætur
kæmu á móti hækkuninni.
Ólína Þorvarðardóttir skólameistari segir að haft hafi verið
samráð við félagsmálaráðuneytið og starfsmenn Ísafjarðarbæjar, sem hafi staðfest að
allir nemendur á heimavist
myndu njóta húsaleigubóta.
Bergur Torfason starfsmaður skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar segist
hafa talið að allir nemendur
ættu að njóta húsaleigubóta
sem í þessu tilfelli séu 8 þúsund krónur á mánuði. Eftir
fyrirspurn til félagsmálaráðuneytis hafi sú túlkun ráðuneytisins komið fram að aðeins
nemendur utan Ísafjarðarbæjar
skuli fá bætur. Í lögunum um
húsaleigubætur segir að nemar
þurfi að stunda nám utan síns
sveitarfélags til þess að eiga

Menntaskólinn á Ísafirði.
arfélögin um framkvæmd laganna. Blaðamaður hafði samband við Sigurjón Örn Þórsson
aðstoðarmann Árna Magnússonar félagsmálaráðherra og
óskaði svara ráðherra hvort
ekki væri rétt að breyta umræddu ákvæði laganna þannig
að íbúar á heimavistum nytu
jafnræðis. Sigurður Örn sagði
ráðherra ekki hafa í hyggju að
leggja til breytingar á umræddum lögum að svo stöddu. Hann
sagði sveitarfélögin í landinu
hafa óskað eftir því að lögum

um húsaleigubætur yrði ekki
breytt nema í fullu samkomulagi við sveitarfélögin og við
það myndi ráðherrann standa.
Aðspurður hvort þetta mál
væri ekki réttlætismál þar sem
það væri á skjön við þá stefnu
að sameina og stækka sveitarfélögin sagði Sigurður Örn að
það væri ekkert í lögunum sem
bannaði sveitarfélögunum
sjálfum að greiða húsaleigubætur til þessara nema. Slíka
ákvörðun gætu þau tekið ef
þau vildu.

Staða þeirra nemenda sem
eiga lögheimili í Ísafjarðarbæ
er snúin. Þrátt fyrir að þeir
eigi um mun lengri veg að
fara en sumir skólafélaganna
njóta þeir ekki bóta til jafns
við aðra vegna þess að sveitarfélagamörk hafa færst til.
Vegalengdir hafa að sjálfsögðu ekki styst. Sú leið er
fær að nemar yfir átján ára
aldri færi lögheimili sitt á
heimavistina og gætu þannig
væntanlega notið húsaleigubóta. Þá skapast nýr vandi,

Fasteignir Ísafjarðarbæjar

Nítján umsækjendur um starf

verði tekin í lok vikunnar.
Birgir Valdimarsson, sem
um árabil gegndi starfi húsnæðisfulltrúa Ísafjarðarbæjar
og unnið hefur með Fasteignum Ísafjarðarbæjar frá stofnun
þess árið 2003 mun láta af
störfum um áramótin. Félagið
er einkahlutafélag í eigu Ísafjarðarbæjar og sér um 180
leiguíbúðir.
– thelma@bb.is

Nítján umsóknir bárust
um starf við umsýslu- og
skrifstofuvinnu hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar ehf.
sem auglýst var fyrir stuttu.
„Við munum vanda til
verks, það eru margir umsækjendur og því mikil
vinna fyrir hendi“, segir
Gísli Jón Hjaltason, framkvæmdastjóri félagsins.
Stefnt er að því að ákvörðun
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Fasteignir Ísafjarðarbæjar eru til húsa í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

12.4.2017, 10:45

nefnilega sá að þar með missa
þeir rétt til þess að sækja um
svokallaðan jöfnunarstyrk.
Þeir nemar sem yngri eru en
átján ára geta ekkert gert því
þeir geta lögum samkvæmt
ekki búið annars staðar en á
heimili foreldra. Því má við
þetta bæta að á sama tíma og
menn takast á um þetta mál
leggur félagsmálaráðherra til
enn frekari sameiningar sveitarfélaga.
– hj@bb.is
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Útgjöld sveitarfélaga til fræðslumála á árunum 2003 til 2003

Ísafjarðarbær með einna lægst útgjöld
Ísafjarðarbær er meðal þeirra sveitarfélaga sem vörðu lægstum hluta tekna sinna til fræðslumála á árunum 2002 og 2003.
Þetta kemur fram í svari félagsmálaráðherra á Alþingi við
fyrirspurn Kristjáns L. Möllers um framlög aðalsjóðs sveitarfélaga til fræðslumála. Sveitarfélög verja að meðaltali um
helmingi tekna sinna til þessa málaflokks en hlutfallið er mjög
breytilegt á milli sveitarfélaga. Lægst er hlutfallið á þessum
tveimur árum tæp 27% og hæst er það rúm 92% af tekjum
aðalsjóðs.
Fyrirspurn Kristjáns til félagsmálaráðherra hljóðaði svo:
„Hversu hátt hlutfall af tekjum aðalsjóðs sveitarfélaga fór til
fræðslumála árin 2002 og 2003. Í svari ráðherra kemur fram að
leitað var upplýsinga hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Þær tölur sem birtast í svari ráðherra fela í sér framlög sveitarfélaga til leikskóla og dagvistunar, grunnskóla, framhaldsskóla
og annarar fræðslustarfsemi, svo sem tónlistarskóla, auk sam-

eiginlegra liða, styrkja og framlaga er tilheyra þessum málaflokki.
Á árinu 2002 voru framlög til fræðslumála hlutfallslega
lægst hjá Ísafjarðarbæ af sveitarfélögum á Vestfjörðum. Til
málaflokksins var varið rúmum 600 milljónum sem er um
37,8% af tekjum aðalsjóðs. Í Súðavíkurhreppi var 43,7% tekna
varið til fræðslumála, í Vesturbyggð var hlutfallið 50,3%, í
Bolungarvík 50,4%, í Árneshreppi 51,6% og 51,6% á Hólmavík.
Tálknafjarðarhreppur varði 52,9% tekna sinna til fræðslumála,
Broddaneshreppur 66,8%, Kaldrananeshreppur 69,4% og
Reykhólahreppur 77,3%.
Aðeins fjögur sveitarfélög á landinu lögðu minna hlutfalli
tekna sinna til fræðslumála en Ísafjarðarbær. Þau eru Skorradalshreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Ásahreppur og Grímsnes- og Grafningshreppur. Ef horft er til einstakra sveitarfélaga
á landinu má nefna að Vestmannaeyjabær varði 45,5% tekna

sinna til fræðslumála, Fjarðabyggð 45,8%, Sveitarfélagið
Skagafjörður 48,4% og Akranes 55%. Meðaltal allra sveitarfélaga á landinu var á árinu 2002 50,7% af tekjum. Eru því sex
sveitarfélög á Vestfjörðum með hærra hlutfall til fræðslumála
en meðaltal sveitarfélaganna var á árinu 2002.
Á árinu 2003 var Ísafjarðarbær einnig með lægsta framlag
sveitarfélaga á Vestfjörðum en það hafði hækkað í 40,4% af
tekjum. Fimm sveitarfélög á landinu voru með lægra hlutfall
en Ísafjarðarbær. Meðaltal sveitarfélaga á landinu var 51,1%
af tekjum og voru sjö sveitarfélög á Vestfjörðum að verja
hærra framlagi en meðaltal sveitarfélaganna var árið 2003.
Ef Ísafjarðarbær hefði varið til fræðslumála jafnháu hlutfalli
og meðal sveitarfélag þau tvö ár sem tölur í svarinu ná yfir
hefðu framlög verið um 1.594 milljónir króna í stað 1.225
milljóna króna.
– hj@bb.is

Óðinn Gestsson varaformaður fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar

„Lágt framlag til fræðslumála segir
ekkert um að málaflokkurinn líði skort“
kostnaðinum þegar hlutfall
leiðbeinenda, sem eru launalægri, er hærra“, segir Óðinn.
Aðspurður hvort hæstu leikskólagjöld á landinu geri það
ekki að verkum að útgjöld til
fræðslumála eru hér lægri segir
Óðinn að eflaust geti það verið
hluti af málinu. „Við erum
einnig að sjá að við erum að
greiða ófaglærðum starfsmönnum lægri laun en annars
staðar tíðkast og það sýnir að
mínu mati ráðdeild í rekstri.“
En geta þessar tölur ekki
sýnt það að Ísafjarðarbær sé
að dragast aftur úr öðrum sambærilegum sveitarfélögum
segir Óðinn svo geta verið en
þurfi ekki endilega að vera
með þeim hætti. „Í mínum
huga þarf fræðslunefndin að
fara yfir þessar tölur og leita
skýringa þannig að öruggt sé
að skólakerfið hér sé ekki síðra
en á öðrum stöðum“, segir Óðinn.
Undanfarna mánuði hefur
verið töluverð umræða um hin
háu leikskólagjöld í Ísafjarðar-

Óðinn Gestsson, varaformaður fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar segir að hlutfallslega lágt framlag Ísafjarðarbæjar til fræðslumála þýði
ekki að fræðslumál líði skort í
sveitarfélaginu. Eins og kom
fram í tölum félagsmálaráðherra á Alþingi hefðu framlög
Ísafjarðarbæjar til fræðslumála þurft að vera 369 milljónum króna hærri árin 2002
og 2003 til þess að framlög
sveitarfélagsins næðu landsmeðaltali.
Óðinn segir að tölurnar sýni
fyrst og fremst að þessi málaflokkur sé vel rekinn því ekki
verði séð annað en að Ísafjarðarbær sinni öllum lögbundnum
skildum sínum þrátt fyrir að
eflaust megi alltaf gera betur.
„Hitt er auðvitað ekkert launungarmál að hlutfall leiðbeinenda hefur verið hærra hjá
okkur en víða annars staðar.
Launakostnaður er langstærsti
einstaki kostnaðarliðurinn við
rekstur fræðslumála og því
vegur það þungt í heildar-

bæ. Síðla síðasta vetrar hófst
umræða innan bæjarkerfisins
um það hvers vegna leikskólagjöldin væru jafn há og raun
ber vitni. Niðurstaða hefur
ekki fengist úr þeim umræðum. Aðspurður hvort það sé
ekki neikvætt fyrir bæjarfélag
í samkeppni um fólk þegar
það er staðfest að hæstu leikskólagjöldin eru hér og lægst
hlutfall tekna fer til fræðslumála segir Óðinn að svo þurfi
ekki að vera, heldur þvert á
móti.
„Við verðum hinsvegar að
gera það upp við okkur hver
stefna okkar á að vera í sambandi við leikskólagjöldin og
við verðum að sannfæra fólk
um að fræðslumálin séu í góðu
horfi hjá okkur þrátt fyrir að
útgjöld til þess málaflokks séu
lægri hér en víðast hvar annars
staðar. Það er ekki alltaf beint
samhengi á milli mikilla útgjalda og góðrar þjónustu. Við
þurfum líka að skoða hvernig
þessu fjármagni er ráðstafað
og hver heldur um peningana.

Óðinn Gestsson.
Ef þessar tölur eru réttar, sýna
þær að fólkið sem er að ráðstafa þessum fjármunum fer
vel með þá og þeir stjórnendur
sem halda um stjórnvölinn hjá
hinum ýmsu stofnunum bæjarins eru ákaflega hæfir og eru
að sinna störfum sínum af al-

úð. Þeir láta sig varða um
sameiginlega fjármuni okkar
sem byggjum Ísafjarðabæ. Það
gæti hugsast að önnur sveitarfélög þyrftu að líta í eigin barm
og velta fyrir sér hvort kostnaðurinn þar sé kominn úr hófi.
Til þess að sveitarfélag eins

og Ísafjarðarbær haldi velli,
sé aðlaðandi kostur fyrir íbúa
og geti boðið alla þá þjónustu
sem krafist er, verður sveitarfélagið að gera það á ódýrari
hátt en aðrir. Út frá því verða
allir stjórnendur bæjarins að
vinna“, sagði Óðinn. – hj@bb.is

Snjóflóðasetur
opnað á Ísafirði
starfa við þetta verkefni 1.
september, en hef verið á
Ísafirði frá síðustu mánaðarmótum. Ég vinn að
hættumati fyrir skíðasvæði, snjómælingum og
úrvinnslu slíkra mælinga
alls staðar að af landinu,“
segir Harpa. Stofnun
snjóflóðaseturs hefur verið
nokkuð lengi í undirbúningi. Bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar vakti fyrst
athygli á málinu árið 1995,
fyrir 9 árum. – halfdan@bb.is

Snjóflóðasetur var formlega opnað á Ísafirði á miðvikudag í síðustu viku.
Viðstaddir opnunina voru
meðal annarra, alþingismenn, bæjarfulltrúar, umhverfisráðherra og veðurstofustjóri, en setrið er á
vegum Veðurstofu Íslands.
Snjóflóðasetrið er til húsa í
Þróunarsetrinu á Ísafirði
og er forstöðumaður þess
Harpa Grímsdóttir, landfræðingur og snjóflóðafræðingur. „Ég tók til
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Harpa Grímsdóttir, Halldór Halldórsson bæjarstjóri, Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra og Magnús Jónsson
veðurstofustjóri.
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Að byrgja
brunninn
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Einu sinni var það orðað svo: ,,Of seint er að byrgja
brunninn þá barnið er dottið ofan í“. Í dag er búið að draga
sannindin sem felast í þessu gamla orðatiltæki saman í einu
af mörgum nýyrða íslenskar tungu: forvarnir. Orði, sem
leikur á tungu fólks sem tekist hefur á hendi forsjá, í einni
eða annarri mynd. Forvarnir eru lausn dagsins á nánast
hvaða vandamáli sem er.
Talið er að upphaf tóbaksnotkunar megi rekja til indíána
í Ameríku fyrir eitthvað á þriðja þúsund árum síðan. Flestir
kannast við söguna af því þegar Meistarinn frá Nasaret
breytti vatni í vín. Þessir tveir vímugjafar, tóbak og áfengi,
hafa því lengi fylgt manninum. Öldum saman gerðu menn
sér ekki grein fyrir skaðsemi tóbaksreykinga. Til skamms
tíma var meira að segja talið fínt að reykja. Nú vita menn
betur. Talið er að milli 350 – 400 manns okkar fámennu
þjóðar látist árlega af völdum reykinga. Þegar vel liggur á
okkur vitnum við gjarnan til þess, að hóflega drukkið vín
gleðji mannsins hjarta. Vissulega kann svo að vera. Dökku
hliðina á ofnotkun þessa vímugjafa þarf hins vegar ekki að
tíunda. Henni hafa vel flestir Íslendingar kynnst í einni eða
annari mynd. Sannast þar sú forna speki, sem um þessar
mundir virðist lítt í hávegum höfð, að hófsemi er dyggð.
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjón á Ísafirði, rakti fyrir
viku síðan, í viðtali við blaðið, hvernig lögreglan bar sig til
við að uppræta leiðinda ástand, sem var landlægt um helgar
í bænum fyrir nokkrum árum. Í máli hans kom fram hversu
smáatriðin, sem öllu jafnan þykja ekki skipta máli, voru
mikilvæg til að ná þeim árangri, sem að var stefnt. Mikilvægast af öllu var þó samvinnan sem tókst á milli félagsmálaog fræðsluyfirvalda bæjarins, foreldra og skóla, að ógleymu
unga fólkinu sjálfu. Samtök eins og VÁVEST-hópnum og
starfsemin í Gamla Apótekinu áttu stóran þátt í þeim árangri
er náðist.
,,Hvað ungur nemur gamall temur.“ Innihald þessara vísdómsorða, sem ættu að vera yfir öllum skóladyrum, eru
ábending um að vanda undirbúninginn að lífshlaupinu.
Vímuvarnarvikunni 2004 lýkur er að ljúka. Tilgangi
hennar lýkur þó aldrei. Svo lengi sem við látum okkur
nokkru varða heill þeirra sem landið eiga að erfa verðum
við að halda vöku okkar.
s.h.

orðrétt af netinu

Þeir sem eru feitastir
þyrftu að borða meira

Á Reagan-árunum, 1981-1988, varð hrein sprenging í neyslu óhollra
skyndibita og hefur það verið tengt við aukna misskiptingu í kjölfar
skattalagabreytinganna í upphafi stjórnartíðar hans. Vúdú-hagfræði Reagans, þ.e. að með því að stórlækka skatta á hina efnameiri muni þeir
borga hærri skatta, var byggð á línuriti sem spekingur nokkur teiknaði á
munnþurrku forsetans á veitingahúsi. Hún reyndist ekki pappírsins virði
og efnahagsstjórn Reagans leiddi á endanum til alvarlegrar bankakreppu
í landinu árið 1989. Skattgreiðendur fengu reikninginn.
Hvað sem því líður er það staðreynd að þeir sem feitastir eru í Bandaríkjunum þurfa einmitt að borða meira. Og þeir þurfa að borða meira af
næringarríkum mat sem seður hungur þeirra í raun og veru í stað þess að
fylla magann af t.d. verksmiðjuframleiddu hamborgaralíki, sem er að
stærstum hluta vatn, og frönskum kartöflum sem fitan lekur af í allar áttir.
Og Bandaríkjamenn þyrftu líka að mjaka sér dálítið niður úr 2. sætinu á
heimslista gosdrykkjaneyslunnar, þ.e. lengra niður fyrir Íslendinga.

murinn. is – Steinþór Hreiðarsson

Ferðafólk á norðanverðum Vestfjörðum árið 2003

Heildarútgjöld yfir
500 milljónir króna
Útgjöld ferðamanna á norðanverðum Vestfjörðum árið
2003 voru um 500-650 milljónir að því er kemur fram í
nýútgefinni skýrslu sem var
unnin af Rannsóknum og ráðgjöf ferðaþjónustunnar fyrir
Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og

Súðavík. Talið er að minnsta
kosti 80% þessarar upphæðar
hafi komið frá innlendum
ferðamönnum.
Heildarútgjöld Íslendinga á
ferðum innanlands eru varlega
áætluð 12-15 milljarðar króna
og útgjöld erlendra ferða-
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ferðalangar á eigin vegum
voru þrefalt fleiri en þeir sem
voru í hópferð og stóðu fyrir
að minnsta kosti 70% af útgjöldum erlendra ferðamanna
á svæðinu.
– thelma@bb.is

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar ásamt eiginkonu sinni Guðfinnu M. Hreiðarsdóttur og móður sinni,
Maríu Guðröðardóttur.

Halldór Halldórsson fertugur

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
bauð vinum og samstarfsfólki að fagna með sér fertugsafmæli sínu á 4. hæð
Stjórnsýsluhússins á Ísafirði á föstudagskvöld.
Halldór varð fertugur í júlí
og naut þá afmælisins í rólegheitum með fjölskyldu
sinni í Ögri, en að þessu
sinni mættu um 200 manns
til að fagna með honum.
Ólafur Kristjánsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Bolungarvík, var veislustjóri
auk þess sem hann lék
fyrir gesti með þeim Vilberg Vilbergssyni og
Magnúsi Reyni Guð-

mundssyni. „Það var boðið
upp á tvenns konar mat,
annars vegar veisluborð
frá SKG-veitingum og hins
vegar sveitaborð úr Ögri
með sviðum, selspiki,
signum fiski og fleiru“,
segir Halldór. Meðal
þeirra sem stigu upp og
fluttu ræður voru Guðni
Geir Jóhannesson formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, Tryggvi Guðmundsson lögfræðingur og
Einar Kristinn Guðfinnsson alþingismaður. Þá
sungu meðal annarra þær
Ingunn Ósk Sturludóttir,
Birna Lárusdóttir og
Margrét Geirsdóttir fyrir
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manna 24-25 milljarðar. Má
því áætla að 3,5-4% af útgjöldum Íslendinga á ferðalagi um
landið og 0,5% af útgjöldum
erlendra ferðamanna hafi verið
á norðanverðum Vestfjörðum.
Einnig kom fram í niðurstöðum skýrslunnar að erlendir
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afmælisbarnið. „Svo voru
menn að kveða vísur og
gera grín að mér“, segir
Halldór. Meðfylgjandi

myndir tók ljósmyndari
blaðsins í veislunni.
– halfdan@bb.is
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Snjóflóðavarnargarðurinn við Seljaland í Skutulsfirði vígður

Heildarkostnaður um 400 milljónir króna
var um 270 milljónir króna en
nú er talið að heildarkostnaður
verði um 400 milljónir króna.
Garðurinn er kostaður af Ofanflóðasjóði sem greiðir 90%
kostnaðar og Ísafjarðarbæ sem
greiðir 10% kostnaðar.
Garðurinn er mikið mannvirki eða um 370.000 rúmmetrar. Lengd hans er um 700
metrar og hann er 18 metra
hár þar sem hann er hæstur.
Næstu tvö ár verður unnið við
uppgræðslu garðsins. Um sjötíu manns voru viðstaddir athöfnina og að henni lokinn
bauð bæjarsjóður til kaffisamsætis á Hótel Ísafirði.
– halfdan@bb.is

Snjóflóðavarnargarðurinn
við Seljaland í Skutulsfirði var
formlega vígður á miðvikudag
í síðustu viku. Við athöfnina
fluttu ávörp þau Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Sigríður Anna
Þórðardóttir umhverfisráðherra. Þá blessaði séra Valdimar Hreiðarsson garðinn.
Varnargarðurinn er reistur
með það fyrir augum að verja
byggð í Seljalandshverfi og á
Skeiði og hófust framkvæmdir
við gerð hans hófust á síðasta
ári og var verktaki Kubbur ehf.
á Ísafirði sem síðar sameinaðist í KNH ehf. Upphafleg
kostnaðaráætlun við verkið

Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra flutti einnig
ávarp við vígsluna.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri ávarpar gesti við vígslu garðsins.

Séra Valdimar Hreiðarsson blessaði mannvirkið.

Ísafjarðarbær bauð bæjarbúum til kaffisamsætis á Hótel
Ísafirði að lokinni vígslu garðsins.

Flaggað í hálfa stöng á Seljalandi við vígslu snjóflóðavarnargarðsins

Húseigandinn gerir samning um uppkaup
með“, segir Magni.
„Ég er afar ósáttur við þessa
framkvæmd. Í fyrsta lagi er
með framkvæmdinni verið að
leggja af byggð á Seljalandi.
Nokkuð öruggar heimildir eru
til um búsetu á Seljalandi frá
því um 1200 og að öllum líkindum er saga búsetu þarna
mun lengri. Bærinn stendur
þarna ekki af neinni tilviljun.
Hann er þarna af því að hann
er á öruggu svæði. Það er aðeins ein heimild til um að flóð
hafi komið á bæinn en það var
1947. Það er snjóflóðahætta
fyrir innan bæinn og einnig
fyrir utan hann. Bærinn sjálfur
var hinsvegar mjög öruggur.
Þessu öryggi bæjarins hefur
nú verið breytt af manna völdum. Trúlega er þetta í fyrsta

Það vakti óneitanlega athygli þegar vígsla snjóflóðavarnargarðsins við Seljaland
fór fram að íslenski fáninn
blakti í hálfa stöng við bæinn
Seljaland. Sem kunnugt er
liggur garðurinn þannig að
bærinn er nú kominn á snjóflóðahættusvæði og þarf að
víkja. Magni Örvar Guðmundsson býr á Seljalandi
ásamt eiginkonu sinni Svanhildi Þórðardóttur. Hann hefur
frá upphafi verið afar ósáttur
við þessa framkvæmd. Hann
segist fyrir löngu hafa ákveðið
að flagga í hálfa stöng þegar
garðurinn yrði vígður. „Það
að flaggað var í hálfa stöng
átti ekki að koma neinum á
óvart. Ég hafði ákveðið þetta
fyrir löngu og ekki farið leynt

skipti sem byggð er eytt með
uppsetningu svokallaðra varnargarða. Í öðru lagi er garðurinn á kolvitlausum stað. Fyrst
að menn endilega vildu byggja
varnargarð hefði hann gert
meira gagn með því að standa
utar í hlíðinni og með því hefði
bærinn Seljaland staðið áfram.
Þessi garður sem nú er risinn
mun aðeins verða til ógagns
fyrir þau hús sem standa undir
honum. Það mun koma í ljós
þegar snjóa fer að nýju á Ísafirði“, segir Magni.
Magni segir að það sé eingöngu Húsafriðunarnefnd ríkisins að þakka að ekki var byrjað á því að moka bænum burt
við upphaf framkvæmda og
áður en byrjað var að leita
samninga við þau hjón um

Athugasemd vegna viðtals
við Magna Guðmundsson
segir að gerð hafi verið í bæjarstjórn og fylgt eftir samþykkt
þar sem óskað var eftir færslu
snjóflóðagarðsins svo hann
stæði utar og myndi þannig
verja Seljaland. Niðurstaða
hönnuðar hafi verið á þann
veg að garðurinn yrði þá hærri
og mun dýrari fyrir vikið.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar gerir
athugasemdir við þau orð
Magna Guðmundssonar á
Seljalandi í viðtali hér á síðunni að til hafi staðið að
moka húsinu á Seljalandi
burt.
Í athugasemd Halldórs
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Einnig myndi hann við þá
breytingu breytast úr leiðigarði í þvergarð. Því hafi
beiðni bæjarstjórnar verið
hafnað. Bréf Húsafriðunarnefndar hafi ekki haft neitt
að segja í því máli.
– hj@bb.is

Flaggað var í hálfa stöng við Seljaland.
uppkaup hússins. „Það var þessa dagana sé að ljúka gerð
nefnd suður í Reykjavík sem samnings um uppkaup Seljastöðvaði þá fyrirætlan en ekki lands og í framhaldi af því
heimamenn og það segir meira muni þau hjón flytja af staðnen mörg orð“, segir Magni.
um. „Það er sorglegt að horfa
Aðspurður segir Magni að á svona vinnubrögð og geta
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ekkert gert sér, og ekki síst
byggð sem hefur örugglega
staðið langleiðina frá landnámi, til varnar“, segir Magni
Örvar Guðmundsson á Seljalandi.
– hj@bb.is
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Tekist á við náttúruna og peningaöflin
– Eiríkur Finnur Greipsson á Flateyri ræðir glímuna við náttúruöflin, sálarlífið og bankana
Í gær voru liðin rétt níu ár frá snjóflóðunum
miklu á Flateyri þegar 24 íbúar þorpsins létu
lífið á einni örskotsstundu. Líkt og í mörgum
öðrum samfélögum hafa samfélagsskyldurnar
lagst misjafnlega á íbúa. Við því er ekkert að
gert og á ekkert að gera. Sumir eru þannig
fæddir að þeir vilja axla skyldur og sækjast eftir
þeim. Sumir eru þannig fæddir að þeir vilja
ekki axla skyldur en þurfa samt og gera það vel.
Aðrir eru einnig til en um þá verður ekki fjallað
hér. Eiríkur Finnur Greipsson er maður nálægðar og fámennis. Hann þrífst líka vel í fjölmenni undir vissum kringumstæðum trúi ég.
Hann er trúr sínum uppruna. Hann hefur axlað
skyldur á Flateyri og víðar. Verið í sviðsljósinu
og tekist á við ýmislegt í daglegum störfum
sínum. Hann hefur komið víða við um dagana.
Margt af því þykir ýmsum merkilegt en trúlega
stendur reynsla hans örlaganóttina fyrir réttum
níu árum honum þó efst í huga. Hann féllst á að
segja lesendum BB frá ýmsu sem er honum
ofarlega í huga nú níu árum eftir að hann lá í
brakinu og fór með Faðirvorið með Gullu sinni.
Talið barst reyndar fyrst að umræðunum kringum snjóflóðin miklu á Vestfjörðum árið 1995.
– Er það rétt mat hjá mér að
umræðan í kringum snjóflóðin
á Flateyri hafi verið öðruvísi
en umræðan varðandi snjóflóðin í Súðavík?
„Já, ég held það. Menn
höfðu séð allar þær hörmungar, sem flóðin í Súðavík kölluðu yfir íbúa þar. Menn gátu
þar af leiðandi lært af reynslunni þaðan. Þar fóru menn að
mínu mati til dæmis alltof fljótt
í hreinsun rústanna. Við upplifðum það á Flateyri að
hreinsun rústanna var okkur
mjög viðkvæm en jafnframt
mjög mikilvæg. Þrátt fyrir að
eyðileggingin hafi orðið mikil
á báðum stöðum, þá var það
fólki mjög mikilvægt að finna
þó ekki væri nema ein mynd.
Persónulegir munir sem finnast geta gert stóra hluti.“

Ein kakókanna
getur gert kraftaverk
„Annað hafði líka lærst, sem
var allt hjálparstarfið við þá
sem misstu sína nánustu eða
veraldlegar eigur eða hvort
tveggja. Það var fyrst og fremst
á þessum sviðum sem við fórum öðruvísi í hlutina í upphafi
en Súðvíkingar. Sem betur fer
læra menn af reynslunni.
Ég get nefnt eitt dæmi af
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sjálfum mér, sem er mjög
skemmtilegt. Þrátt fyrir að mitt
hús hafi nánast alveg farið í
rúst, þá björguðust flestar okkar myndir. Þegar snjórinn fór
að minnka fannst gömul og
stór kakókanna sem amma mín
gaf mömmu og hún gaf síðan
okkur. Þessi kanna var sjálf
algjörleg heil en lokið af henni
vantaði. Tveimur mánuðum
síðar var ég að taka til í rústunum og þá fann ég lokið. Það
var mikið fagnaðarefni.
Þessi misjafna nálgun við
rústirnar gaf okkur tækifæri
til þess að vinna betur úr okkar
málum. Það er að minnsta
kosti mín skoðun. Auðvitað
var erfitt að hafa rústirnar fyrir
augunum allan þennan tíma,
en þegar á heildina er litið var
betra að hafa þær lengur og
geta þannig leitað betur að sínum persónulegu munum.
Hvað stjórnvöld varðar, þá
er það mín skoðun að á endanum hafi verið brugðist mjög
vel við í málum okkar vegna
flóðsins. Ég hef hins vegar þá
skoðun, að ákvarðanir um
snjóflóðavarnir hafi verið
teknar í of miklu návígi við
þessar hörmungar. Ég held að
í framtíðinni muni menn nálgast gerð varnarmannvirkja á
annan hátt en á síðustu árum.

Ég er viss um að rannsóknum
verður beitt meira. Við munum
fylgjast betur með snjóalögum
og sinna öllum forvörnum
meira en gert hefur verið.“

Varnargarðar
eða ekki?
– Ertu þá að segja að gerð
þeirra miklu mannvirkja, sem
varnargarðar eru, hafi verið
mistök?
„Nei, ég get ekki sagt að við
höfum gengið of langt. Ég held
hins vegar að við höfum haft
þessar hörmungar inni á okkur
þegar ákvarðanir um þetta
voru teknar.“
– Þýðir nokkuð að bjóða
þeirri kynslóð, sem upplifði
þessar hörmungar í næsta nágrenni sínu, aðrar varnir en
rammgerða garða?
„Nei, ég held að það sé rétt
hjá þér. Hins vegar verðum
við að læra af reynslunni. Ef
við horfum aðeins á þá staði
þar sem mannvirki af þessu
tagi hafa verið að rísa á liðnum
árum, þá sjáum við að menn
greinir ekki að marki á um
mannvirkin sem risið hafa á
Siglufirði. Menn greinir ekki
að marki á um mannvirkin á
Flateyri. Hins vegar greinir
menn mjög á um mannvirkið
við Seljaland á Ísafirði. Það er
vegna þess að menn þekkja
ekki flóð á þeim stað. Mín
skoðun er því sú, að við munum haga okkur öðruvísi í framtíðinni.“
– Heldurðu að stjórnmálamenn í framtíðinni hafi kjark
til þess að taka öðruvísi á uppbyggingu varna en gert hefur
verið á undanförnum árum?
„Já ég held það. Það gerist
með aukinni tækni og síðan
læknar tíminn sárin. Við munum örugglega læra betur á
snjóflóð og það er fljótt að
fenna í svona spor. Sérstaklega
hjá þeim sem fjær eru. Ef við
förum í skipulega hjálp við
fólk sem lendir í svona atburðum, þá held ég að hægt sé að
ná langt með því að treysta
rannsóknir og aðrar forvarnir.“
– Ertu að segja mér, að þú
myndir treysta þér til að ráðleggja börnum þínum og
barnabörnum að setjast að
undir fjallshlíð, í trausti þess
að einhverjir embættismenn
standi sig í sínu starfi og vari
fólk við í tíma ef hætta vofir
yfir?

„Það er von að þú spyrjir.
Ég ætla að svara því þannig,
að einhvers staðar verðum við
að draga mörk. Ég treysti mér
alveg til þess að taka þátt í
ákvarðanaferli til þess að
ákveða hvar mörkin eiga að
liggja. Ég þurfti oft að gera
það sem hreppsnefndarmaður
á Flateyri. Ég þurfti líka að
gera það kvöldið áður en snjóflóðið mikla féll á Flateyri. Þá
þurfti að ákveða hvaða hús
átti að rýma. Þar fórum við
eftir ákveðnum reglum. Þær
voru auðvitað barn síns tíma.
Þá hluti þekkjum við mun betur í dag en þá var. Ég held að
tækninni eigi eftir að fleygja
fram á næstu árum í þessum
efnum. Ég er ekki að segja að
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í dag sé þetta hægt. Hins vegar
er ég sannfærður um að þannig
verður það í framtíðinni.“

Eru stjórnvöld
að standa sig?
– Hvað hefurðu fyrir þér í
því? Eru stjórnvöld að verja
einhverjum fjármunum í rannsóknir á þessum hlutum í dag?
Eftir níu ára baráttu er til dæmis loksins verið að opna snjóflóðasetur á Ísafirði. Af fréttum að dæma verður það litla,
sem þar á að gera, að fylgjast
með snjóalögum á skíðasvæðum. Er þetta eitthvað til þess
að treysta á í náinni framtíð?
„Ég veit nú ekki mikið um

þetta snjóflóðasetur. Ég hef
hins vegar fylgst með því, að
á undanförum árum hefur
sjálfvirkum veðurathugunarstöðvum verið að fjölga. Þannig er hægt að fylgjast mun
betur með snjósöfnun. Á Flateyri eru að hefjast rannsóknir
á virkni varnargarðanna og
fleira er verið að gera. Ég tek
það hins vegar fram, að ég er
ekki að gagnrýna þær ákvarðanir sem teknar hafa verið.
Þær eru hins vegar teknar í
mikilli nálægð við miklar
hörmungar. Ég er sannfærður
um að í framtíðinni verða
ákvarðanir teknar við aðrar aðstæður.
Ég skal taka dæmi. Þegar
ákveðið var í hreppsnefnd að
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Þegar við stöðvuðumst var ég
með hægri höndina lausa úr
snjónum og brjóstkassann.
Hin höndin var undir hálsinum
á konunni og ég hafði krækt
fótunum um hana. Hún var
hins vegar á kafi.
Til marks um hversu stutt
er milli lífs og dauða get ég
nefnt, að á milli andlita okkar
var stór tréplanki. Ég gat því
ekki lagst að höfði hennar en
gat krafsað frá andliti hennar.
Þegar upp var staðið var ekki
á okkur ein skráma. Ég skar
mig hins vegar á glerbroti þegar við fórum úr rústunum.
Um leið og við áttuðum okkur á því hvað gerst hafði höfðum við miklar áhyggjur af
börnunum, hvað um þau hefði
orðið. Við vissum að sjálfsögðu að öll húsin fyrir ofan
okkur höfðu farið í flóðinu.
Það kvaldi mig rosalega þessa
stund sem við vorum í snjónum að hafa ekki lagt til að
Hjallavegur 9 yrði rýmdur. Ég
gat ekki þolað þá hugsun að
flóð hefði fallið á það hús og
ég hefði lagt til að þar yrði
ekki rýmt. Allt annað sem ég
hafði gert var ég sáttur við.
Annað gat ég ekki gert, því
þegar flóðið stoppaði, þá lagðist snjórinn að eins og jökull
og maður gat sig ekkert hreyft.
Kuldinn sótti því fljótt að mér
því ekki er vanur að vera kappklæddur undir sænginni. Það
sem bjargaði okkur meðan við
biðum var að við snerum okkur
saman að trúnni.
Ég var síðan hissa í raun
hvað hjálpin barst fljótt, trúlega um einni klukkustund síðar. Við sáum ekkert því að
hluti þaksins var yfir okkur.
Konan taldi sig heyra einhvern
umgang og við öskruðum. Það
var dásamlegt að heyra rödd á
móti sem ég þekkti strax. Þar
var kominn vinur minn Einar
Guðbjartsson sem sagði svo
eftirminnilega: Er einhver
þarna? Hann sagði mér seinna
að hann hefði í raun ekki áttað
sig á því að hann var að bjarga
okkur, því hann var í svo mikilli geðshræringu.
Einn sona okkar var í Reykjavík en hinir tveir björguðust,
þannig að við vorum miklir
lukkunnar pamfílar í þessu
slysi, þrátt fyrir allt.“

byggja við Ólafstún á Flateyri
á sínum tíma, þá var búið að
teikna tvær götur hærra í fjallið. Þegar hins vegar lóðum
var úthlutað í Ólafstúni var
gerð krafa um tvöfalda járnagrind í húsum þar. Af hverju
skyldi það hafa verið? Auðvitað var það vegna þess að
menn hafa eitthvað verið að
hugsa um þessa hluti. Ég get
ekki ímyndað mér annað. Við
vorum til dæmis svo einföld í
hreppsnefnd Flateyrarhrepps,
að halda að gagnlegt væri að
smíða álhlera fyrir gluggana á
húsunum þar!
Eftir flóðið á Flateyri kom í
ljós að deildar meiningar voru
þegar Unnarstígur var byggður
upp, hvort rétt væri að byggja
þar. Það sýnir að menn hafa
alltaf hugsað að einhverju leyti
um þessa hluti. Það var bara
misjafnt hvað menn tóku mikið tillit til aðstæðna. Menn
voru bara í því að byggja upp
sitt samfélag.“

Rýmingin ákveðin
– Þú nefndir að þú hefðir
komið að því að ákveða hvaða
hús voru rýmd kvöldið fyrir
flóðið hræðilega?
„Já, um sumarið hafði ég
látið af störfum í hreppsnefnd
en var áfram í almannavarnanefnd. Ég hafði verið við störf
á Ísafirði daginn áður en hafði
komist til Flateyrar í gegnum
jarðgöngin, sem þá var verið
að vinna í. Þegar ég kom til
Flateyrar um kvöldið hafði
verið tekin ákvörðun um að
rýma ákveðin hús samkvæmt
þeim reglum sem þá voru í
gildi. Meðal annars þurfti þá
að rýma Ólafstún 9. Sá sem
þar bjó fór úr sínu húsi og í
hús sem síðan fór í flóðinu og
maðurinn fórst. Hins vegar féll
ekkert flóð á húsið sem hann
hafði flutt úr. Ef hans hús hefði
ekki verið rýmt hefði hann lifað flóðið af.
Um nóttina hringir Ólafur
Helgi Kjartansson sýslumaður
í mig og hafði áhyggjur af
slæmri spá og mikilli snjósöfnun. Hann var að fullvissa sig
um að allt væri búið að gera
sem hægt væri að gera, samkvæmt þeim reglum sem þá
var unnið eftir. Ég fullvissaði
hann um það. Við ræddum
hvort rýma ætti Hjallaveg 9
sem er fjölbýlishús. Ég lagði
til að það yrði ekki gert og við
það sat.“

Sálgæslan
– Hefur þetta sótt mikið á
þig síðan?
„Nei, það hefur ekki gert
það. Hins vegar get ég sagt
þér að ég hef alltaf verið góður
með mig. Við fórum suður
strax eftir flóðið og ég taldi
mig það hraustan að ég þyrfti
ekki neina aðstoð. Ég fór því
fljótlega vestur aftur og fór að
vinna. Ég fann ekki að neitt
væri að. Það var hins vegar
konan sem sá það. Í lok janúar
setti hún mér stólinn fyrir dyrnar. Hún sagði einfaldlega að
ef ég vildi halda fjölskyldunni
saman, þá skyldi ég fara í
áfallahjálp. Ég hafði neitað því
ítrekað og taldi mig ekki þurfa
á því að halda.
Ég lét undan konunni og fór
til áfallasérfræðings. Ég var
viss um að ég þyrfti ekki nema
einn tíma til þess að róa kon-

Að lenda í flóði
– Þú lendir síðan sjálfur í
flóðinu.
„Já, ég vaknaði nokkrum
sekúndum áður en flóðið kom
á húsið okkar. Ég heyrði læti
og var sannfærður um að flóð
væri á leiðinni. Það kom síðan
á húsið með tilheyrandi hávaða og látum. Húsið nötraði
og ég reis upp við dogg. Um
leið rifnaði þakið af. Á eftir
fylgdu spýtur og drasl. Ég man
að sjónvarpstæki sem ég var
með á veggnum í svefnherberginu kom fljúgandi framhjá
hausnum á mér. Ég náði að
grípa utan um konuna á þessu
augnabliki. Við bárumst síðan
með flóðinu einhverja metra.
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9
una mína. En það var öðru
nær. Í fyrsta tímanum var eins
og allt losnaði og ég bókstaflega grét allan fyrsta tímann.
Það var aðeins í restina á fyrsta
tímanum sem ég gat eitthvað
talað. Ég fór í nokkra tíma og
það kom berlega í ljós að ég
hafði ofboðslega þörf fyrir
þessa hjálp.“
– Það er þannig í raun að
menn safna upp spennu sem
við, þessir íslensku karlmenn,
kunnum ekkert að tappa af
okkur?
„Já, það er rétt. Við verðum
að tala um hlutina. Þó að það
sé erfitt, þá er ekkert betra en
að tala. Þetta er svona einfalt.
Þú verður að deila þessum
hlutum. Allir sem lenda í áföllum verða að leita sér aðstoðar.
Fara í sálgæsluhjálp. Það þarf
ekki stór áföll til. Stundum
þarf ekki nema lítinn árekstur
til þess að raska sálarlífinu. Þá
verða menn að leita sér hjálpar.
Það á ekki að vera feimnismál
að menn þurfi að leita sér andlegrar aðstoðar. Við eigum að
segja stolt frá því að við höfum
þurft að leita okkur aðstoðar.“
– Nú finnst öllum eðlilegt
að leita sér læknisaðstoðar,
þegar líkamlegir kvillar gera
vart við sig. En þegar þú hins
vegar lendir í andlegum áföllum, þá ertu litinn hornauga.
Er þetta ekki rétt mat hjá mér?
„Jú, en þetta er að breytast,
og þar verða þeir sem áberandi
eru að ganga á undan með
góðu fordæmi. Það er ekkert
óeðlilegt við það að menn þurfi
að leita sér aðstoðar á andlega
sviðinu.“
– Ertu sáttur við þær ákvarðanir, sem þið tókuð í almannavarnanefndinni kvöldið fyrir
flóðið?
„Já, það eina sem ég efaðist
um í þessu ferli var spurningin
um Hjallaveg 9. Öll okkar
vinna var hins vegar í samræmi
við þær reglur sem mótaðar
höfðu verið, eftir því sem
menn töldu sig best vita. Hins
vegar varð maður var við ýmiskonar ásakanir á þessum
tíma, sem ég vil nú ekki fara
að rifja upp hér. Þær komu
flestar fram á þeim tíma þegar
fólk var í miklu ójafnvægi.
Það hvarflar ekki að mér að
fara að dæma það fólk fyrir
þau orð sem féllu undir þeim
kringumstæðum. Grundvallaratriðið er að við unnum samviskusamlega eftir þeim reglum sem í gildi voru á þessum
tíma. Afleiðingar flóðsins urðu
hins vegar hörmulegar og vonandi lærum við af þeirri reynslu.“

Óvild Landsbankans
– Flateyri á langa sögu og
lengst af blómlega. Nú var
farið að halla þar undan fæti
áður en flóðið féll.
„Já, við skulum rifja upp
þann tíma. Ég var framkvæmdastjóri Hjálms á síðasta
starfsári þess fyrirtækis. Þá
ákváðum við að sameina rekstur þess við annað fiskvinnslufyrirtæki á Flateyri, Fiskvinnsluna Kamb. Ég hef ekkert
legið á þeirri skoðun minni,
að á sínum tíma var sú ákvörðun tekin í viðskiptabanka
Hjálms að aflífa það fyrirtæki

og stærsta eiganda þess, Einar
Odd Kristjánsson. Það var í
raun sama hvað rætt var um
við viðskiptabankann, við
komum ávallt að lokuðum
dyrum.“
– Ertu að tala um Landsbankann undir stjórn Sverris
Hermannssonar?
„Ég er að tala um Landsbankann en við skulum ekkert
ræða hver þar réð ríkjum. Þar
voru þrír bankastjórar. Þeir
undirmenn sem ég ræddi við í
þeim banka sögðu mér að engu
máli skipti hvað ég sýndi í
rekstrinum, okkur yrði ekki
hjálpað. Þá þegar væri búið að
taka um það ákvörðun á æðri
stöðum. Eigendur Hjálms
ákváðu því að fara þessa sameiningarleið til þess að koma í
veg fyrir enn meira tjón fyrir
samfélagið á Flateyri. Áður
hafði togarinn Gyllir verið
seldur þar eð enga aðstoð var
að hafa. Hreppsnefndinni tókst
hins vegar að koma því þannig
fyrir að skipið fór ekki lengra
en á Ísafjörð.
Þetta mál sýnir þá döpru
staðreynd, að fjármálastofnanir tóku á þessum tíma, og
geta það eflaust ennþá, þá
ákvörðun að veita mönnum
ekki fyrirgreiðslu vegna persónulegrar óvildar.“
– Hver var þessi óvild?
„Þó að ég hafi skoðun á því
hvers vegna það var, þá vil ég
ekki tala um það. Ég get hins
vegar sagt að þessi óvild var í
garð fleiri fyrirtækja á Vestfjörðum á þessum tíma. Menn
nutu ekki sannmælis, með
ómældu tjóni fyrir þær byggðir
sem fyrirtækin störfuðu í. Á
þessum tíma voru færð héðan
milljarða verðmæti á mjög
vafasömum forsendum. Ég
vona að dregið hafi úr svona
vinnubrögðum.“
– Þú vilt ekki slá því föstu
að svo sé?
„Nei, það get ég ekki gert,
vegna þess að ég er ekki viss
um það. En í dag hafa völdin
færst frá stjórnmálamönnunum til fjármálamanna. Í dag
hefurðu þó ef til vill fleiri aðila
að leita til.“

Breytt mannlíf
– Hefur mannlífið mikið
breyst á Flateyri í kjölfar
flóðsins?
„Já, það hefur það gert. Eftir
flóðið fluttu í burtu um 150
manns. Eitthvað hefur komið
af fólki í staðinn. Við vorum
280 þegar við vorum fæst en
erum á fjórða hundraðið í dag.
Það brást allt félagskerfi á Flateyri. Á sama tíma þurftum við
að byggja upp tiltrú á Flateyri
sem samfélagi. Stærsta gæfa
okkar var að það tókst að
byggja upp atvinnufyrirtækið
Kamb. Þar var vel gert. Ef það
hefði ekki tekist, þá veit ég
ekki hvað hefði gerst. Að því
máli kom Sparisjóðurinn á
þeim tíma, þegar enginn hafði
trú á því samfélagi. Við stóðum þétt við bakið á því fólki
sem þar byggði upp. En um
leið og það hafði tekist, þá var
Landsbankinn fljótur að koma
og bjóða gull og græna skóga.
Annað gæfuspor var sameining sveitarfélaga. Samein-
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ingin hafði verið í umræðunni
fyrir flóð og var ákveðin eftir
flóð. Síðan vorum við það
„heppin“ að fljótlega kom flóð
á nýju varnargarðana og þeir
stóðust prófið fullkomlega.
Það skapaði tiltrú á framkvæmdinni.
Það sem ég hins vegar sakna
er að ekki hefur tekist að endurlífga hið pólitíska starf í
byggðarlaginu. Þar finnst mér
töluvert á vanta. Þó að pólitísk
átök séu oft ekki vinsæl, þá er
mikil pólitísk umræða oft uppspretta framfara.
Það hefur miklu grettistaki
verið lyft í uppbyggingu
byggðar á Flateyri. Þar stöndum við fyrst og fremst í þakkarskuld við ríkisvaldið. Ríkisstjórnin hefur staðið mjög þétt
við bakið á okkur þrátt fyrir
allt.
Hinu má ekki gleyma, að
þó að ekki hafi verið mikill
hávaði í kringum íbúasamtökin, þá hefur gríðarlegt starf
verið unnið í þeim félagsskap,
sem seint verður fullþakkað.“

Þjónusta
sveitarfélaga
– Þú nefndir sameiningu
sveitarfélaga. Í Ísafjarðarbæ
eru nú fimm byggðakjarnar.
Við rekum marga skóla og
marga leikskóla, svo dæmi sé
nefnt. Fjárhagur sveitarfélaganna virðist almennt mjög
þröngur og krafa um aukna
þjónustu er sífellt til staðar. Er
réttlætanlegt að reka alla þá
þjónustu sem boðin er í hverju
byggðarlagi fyrir sig? Verðum
við ekki að endurskoða þá hluti
á komandi árum?
„Það er rétt, að sífellt fleiri
hlutir í daglegu lífi eru settir
undir peningalegt mæliker.
Mín skoðun er sú, að í dag eru
algjörlega til staðar rök fyrir
því að halda úti öflugri samfélagsþjónustu í þessum litlu
þorpum. Landið verður ekki
bara byggt með þremur til fjórum byggðakjörnum. Hins vegar verður auðvitað að draga
mörkin. En ég er stuðningsmaður þess að grunnskólinn
verði áfram á Flateyri. Ég tel
að þar sé gott starf og þar eru
börnin í góðum höndum, eins
og rannsóknir hafa ítrekað
sannað. Það vita allir að dýrara
er að framkvæma hlutina í
minni samfélögum. Það eru
engin ný tíðindi.“
– Er hugsanlegt að menn
séu að ofmeta styrk skólanna
og leikskólanna í hverju samfélagi?
„Ég held að best sé að spyrja
þá sem það hafa reynt. Börnin
í sveitinni í Önundarfirði fóru
öll til Ísafjarðar þegar skólinn
var lagður niður í Holti. Ég
skildi vel rök þeirra foreldra
sem vildu frekar senda börnin
sín til Ísafjarðar. Í störfum
mínum hjá Fjórðungssambandinu varð ég var við ótrúlegt skilningsleysi á milli
byggða. Það þurfti ekki að fara
langan veg til þess að verða
var við það. Maður þurfti ekki
einu sinni að fara á milli
fjarða.“

Sparisjóður
Vestfirðinga

– Snúum okkur að Sparisjóði Vestfirðinga þar sem þú
ert í forsvari. Nú eru mikil
umbrot á fjármálamarkaðnum
og aftur komum við að möguleikum þess smáa í samkeppni.
Á Sparisjóður Vestfirðinga
einhverja von í samkeppni við
hina risastóru banka sem eru
að verða til núna?
„Ég hugsa að það sé ekki
auðvelt fyrir okkur að leita
hliðstæðna úti í heimi, því að
við erum svo smáir. Þar sem
við höfum hins vegar kynnt
okkur málin erlendis, þar hefur
komið í ljós, að máttur hins
smáa á fjármálamarkaði er
talsverður. Það er svo merkilegt, að menn geta líka þrifist
á því að vera smáir. Menn
mega ekki gleyma því, að þrátt
fyrir að fyrirtæki séu stór í
sniðum geta þau líka farið á
hausinn. Það sannaði Enronmálið í Bandaríkjunum best.
Ef sparisjóðirnir bera gæfu
til þess að starfa saman, þá
geta þeir náð mikilli hagræðingu í mörgum þáttum síns
rekstrar. Nálægðin við markaðinn, sem við höfum, gerir
okkur kleift að meta mun betur
þau tækifæri sem við höfum
til útlána en þeir stóru geta
gert úr meiri fjarlægð. Hins
vegar er stærsta spurningin í
okkar rekstri sú, hvort hér
verði byggð í framtíðinni og
hvort fólk hafi hér möguleika
á atvinnu.
Ef við tökum sunnanverða
Vestfirði sem dæmi, þá dró
Landsbankinn sig þar út og
aðrir bankar eru þar ekki í neinum mæli. Það veldur okkur
ákveðnum vandræðum. Þar
erum við einir og þess vegna
stöndum við sífellt frammi
fyrir því, þegar við fjöllum
um mál þar, að horfa á heildina. Ef við höfnum tilteknu
fyrirtæki um fyrirgreiðslu, þá
verðum við að spyrja okkur
hvaða áhrif það hafi á samfélagið. Falla fasteignir þar í
verði við okkar ákvörðun, sem
aftur þýðir að veð okkar rýrna
á staðnum? Öll atriði af þessu
tagi verðum við að horfa á
þegar við tökum ákvarðanir,
hvort sem okkur líkar það betur eða verr.“
– Ertu þá að segja að þið
séuð komnir í ákveðinn vítahring í sumum byggðarlögum?
„Ég vil nú ekki nota það
orðalag. En þessi staða getur
leitt okkur í ákveðin vandamál,
það er rétt. Hins vegar verður
að horfa til þess, að okkur ber
fyrst og fremst að gæta hagsmuna þeirra sem lagt hafa okkur til fjármagn og varðveita
það. Þá teljum við, að á þessum
fjórum árum sem við höfum
starfað eftir sameiningu sparisjóðanna hafi verið teknar faglegar ákvarðanir með hagsmuni sparisjóðsins að leiðarljósi. Vonandi fara þeir hagsmunir saman við hagsmuni
samfélagsins. Við viljum auðvitað að samfélagið dafni og
að öllum hér gangi sem best,
hverjum á sínu sviði.
Til þess að koma í veg fyrir
of mikla nálægð höfum við
reynt að dreifa ákvarðanatöku
í einstökum málum á milli
starfsmanna sjóðsins. Við
reynum að meta hvert mál á
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faglegum forsendum, þrátt fyrir að auðvitað spili hagsmunir
byggðanna inn í þegar ákvarðanir eru teknar. Besta dæmið
um það er starf okkar á Flateyri. Þannig er það einnig að
ég hygg í starfi Sparisjóðs Bolungarvíkur á Suðureyri. Ég er
sannfærður um að það væri
öðruvísi um að litast á Suðureyri ef þeir hefðu ekki notið
Sparisjóðs Bolungarvíkur.“
– Nú er stundum talað um
sparisjóðina á þann veg að þeir
séu einungis með þau fyrirtæki
í viðskiptum sem engir aðrir
vilja hafa. Er þetta rétt?
„Nei, alls ekki. Hins vegar
er það rétt að við höfum tekið
á málum þegar stóru bankarnir
hafa horfið á braut. Við höfum
einnig lent í því að missa fyrirtæki úr viðskiptum þegar við
höfum verið búnir að koma
þeim vel fyrir vind. Sum fyrirtæki hafa neitað að fara frá
okkur, þrátt fyrir gylliboð, af
þeirri einföldu ástæðu að þau
hafa metið það sem við höfðum gert á meðan enginn annar
vildi gera það. Við megum
hins vegar ekki gleyma að okkur eru ákveðnar skorður settar
í viðskiptum við einstök fyrirtæki. Þannig getum við ekki
sinnt fyrirtækjum eftir að þau
hafa náð ákveðinni stærð. Það
gerist þrátt fyrir að Sparisjóðabankinn standi að baki okkar.
Fyrirtæki geta því ekki stækkað í viðskiptum hjá okkur
nema upp að ákveðnu marki.
Ég er hins vegar þeirrar
skoðunar að við eigum eftir
að sjá frekari sameiningu

sparisjóða í framtíðinni. Ég er
líka viss um að sparisjóðir geta
líka dafnað á viðskiptum við
einstaklinga og lítil fyrirtæki.
Við megum ekki gleyma því
að einstaklingarnir borga mest
fyrir sína þjónustu. Til þess að
styrkja okkar stöðu á hverjum
stað höfum við verið að taka
að okkur verkefni fyrir önnur
fyrirtæki. Þar má til dæmis
nefna Póstinn, happdrættin og
fleiri fyrirtæki. Allt slíkt styrkir okkar stöðu.“

Breytt vaxtapólitík
– Nú er Sparisjóður Vestfirðinga frekar smár en með
mörg útibú. Er kostnaðurinn
ekki einfaldlega of mikill til
þess að þið munið eiga möguleika í framtíðinni?
„Einmitt þess vegna erum
við að sækjast eftir fleiri verkefnum. Ég trúi því að þar gefist
aukin verkefni í framtíðinni.
Verkefni sem stóru bankarnir
eru einfaldlega orðnir of stórir
til þess að nenna að sinna.“
– Vextir á lánum bankanna
til einstaklinga hafa verið að
lækka mjög hratt. Nú síðast
með útspili í húsnæðislánum.
Er einhver möguleiki til þess
að þið getið keppt við þau lán,
til lengri tíma litið?
„Ja, það leiðir hugann að
einu. Af hverju ætli bankarnir
hafi nú skyndilega boðið þessi
nýju húsnæðislán? Auðvitað
vegna þess að það er orðið
miklu auðveldara að nálgast
fjármagn. Það er auðveldara
fyrir alla að taka lán erlendis á

lágum vöxtum. Mín skoðun
er sú, að vaxtapólitík lánastofnana og lífeyrissjóða hafi
verið í algjöru rugli. Hvernig
á nokkur maður að geta staðið
undir því að greiða af íbúðarhúsnæði vexti sem eru á annan
tug prósenta? Fjöldi gjaldþrota
heimila er næg sönnun þess
að hér var í algjört óefni komið.
En af hverju eru vextirnir
þá orðnir svona lágir? Jú, það
sem vegur þar þyngst er að
þarna eru útlánatöpin þrátt fyrir allt svo lítil, aðeins brot úr
prósenti. Það er ekki lánað
nema 80% af verðmæti eignarinnar og því er taphættan mjög
lítil. Í það minnsta á svæðum
sem eru með virkan markað.“

Lýðskrum bankanna
„Þegar þetta mál fór fyrst af
stað í haust, þá átti einungis
að lána 60% af mati eigna innan skilgreindra markaðssvæða. Skilgreind markaðssvæði voru höfuðborgarsvæðið og Akureyri. Síðan stóðust
menn það ekki þegar í ljós
kom að sparisjóðirnir voru tilbúnir í slaginn á minni stöðunum. Þá breyttu menn reglunum. Þetta er auðvitað ekkert
annað en lýðskrum. Lýðskrumið hefur reyndar þær afleiðingar að vextir lækka, öllum neytendum til góða, ekki
bara á höfuðborgarsvæðinu og
í Eyjafirði.“
– Nafnið Sparisjóður Vestfirðinga virðist segja ákveðna
sögu. Var ekki frekja af ykkur

að kalla hann þessu nafni þegar
þið vissuð að ekki yrðu allir
vestfirskir sparisjóðir með í
sameiningunni fyrir nokkrum
árum? Eða er þetta kannski
merki um hvert stefna eigi í
framtíðinni.?
„Það var öllum boðið í þetta
samstarf í upphafi. Þegar viðræður um sameiningu sparisjóðanna á norðanverðum
Vestfjörðum höfðu staðið í
nokkurn tíma var það mat til
dæmis stjórnar Sparisjóðs Önundarfjarðar, að ekki væri
raunverulegur vilji hjá öllum
til þess að klára málið. Stuttu
síðar var stofnað til viðræðna
milli nokkurra sparisjóða, sem
lauk með stofnun núverandi
sjóðs, en utan við standa Bolvíkingar og Strandamenn.
Bolvíkingar eru með góðan
sparisjóð og geta verið stoltir
af honum. Hvort þeir koma til
liðs við okkur í framtíðinni
treysti ég mér ekki til þess að
spá um. Þeir eru eins og allir
vita, mjög sjálfstæðir og við
því er ekkert að gera. Á meðan
menn geta staðið á eigin fótum
er það hið besta mál. Við eigum hins vegar mjög gott samstarf.“
– Eruð þið áhugasamir um
að fá þá í nánara samstarf?
„Stjórn sjóðsins ákvað að
taka þrjú til fimm ár í að klára
þá vinnu sem við höfum verið
í. Þeirri vinnu er ekki lokið.
Við höfum glímt við miklar
afskriftir útlána. Þær eru meiri
en við töldum þörf á í upphafi.
Milliuppgjör okkar í sumar
sýndi að þeim afskriftum er
ekki lokið en við teljum að nú
sjái fyrir endann á þeim. Við
teljum að í lok næsta árs verði
reksturinn kominn í gott horf
og því getum við kannski farið
að horfa í kringum okkur.“

Ráðum engu í raun
um sameiningar
– Þú nefnir tímasetningar.
Hversu miklu ráðið þið í þessu
ferli þegar á reynir?
„Engu í raun. Hver hefði
treyst sér fyrir tveimur mánuðum til þess að spá fyrir um
sameiningu Sparisjóðs Reykjavíkur og Sparisjóðs vélstjóra? Það gat enginn. Það
sannar að hlutir eru fljótir að
breytast. Því gætum við þurft
að bregðast við fyrr en ég hef
verið að tala um.“
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– Nú er hins vegar í umræðunni að jafnvel muni allir
sparisjóðir í landinu sameinast. Hversu mikla sameiningu
þolum við án þess að tapa þessari nálægð sem þú segir að sé
ykkar stærsti kostur?
„Það er alveg ljóst að hún
þarf ekkert að vera meiri en er
í dag. Tilhneigingin er sú að
allt sogist að einni miðju. Því
verða menn sífellt að vera á
verði. Mestu máli skiptir fyrir
okkar samfélag að atvinnulífið
á smærri stöðum hafi aðgang
að fjármagni. Það skiptir öllu
fyrir framtíð byggðanna. Það
sýnir sig best á suðursvæði
Vestfjarða í dag. Þar er ekki
nægilegt aðgengi að fjármagni
fyrir atvinnulífið. Þrátt fyrir
að við séum allir af vilja gerðir
eru okkur skorður settar og
það bitnar á byggðarlögum þar
í dag.“

Tækifæri til
straumhvarfa í
atvinnumálum
– Að öðrum málum tengdum þessum. Þið voruð að taka
að ykkur rekstur Hvetjanda
ehf. Félaginu er ætlað að stuðla
að nýsköpun á Vestfjörðum.
Nú hafa sveitarfélög og samtök þeirra ýmisleg reynt í
gegnum árin í atvinnuuppbyggingu. Mörgum þykir árangurinn af því starfi frekar
klénn. Er þetta ekki vonlaust
spil? Mun okkur ekki halda
áfram að fækka? Eru þau fyrirtæki sem fyrir nokkrum árum
voru kölluð sprotafyrirtæki
ekki ennþá sprotafyrirtæki,
þrátt fyrir margra ára starfsemi? Hafa þessar tilraunir til
atvinnusköpunar einhverjum
árangri skilað?
„Ja, nú er stórt spurt. Það er
rétt að allir geri sér það ljóst í
upphafi, að Hvetjandi er mjög
lítið félag sem mun ekki valda
neinum straumhvörfum í atvinnulífi. En okkar von er sú,
að hægt verði með faglegum
vinnubrögðum að efla trú
manna á félaginu. Þannig getum við aðstoðað fólk sem er
með góðar og arðsamar hugmyndir. Félagið mun að hámarki geta lagt 10% af eigin
fé í hvert verkefni. Fyrirmynd
okkar er fyrirtækið Tækifæri
á Akureyri. Þar hefur tekist að
byggja upp myndarlegt fyrir-

tæki og við munum taka mjög
mið af þeirra reynslu.“
– Er ekki með svona veikburða fyrirtækjum verið að
skapa falskar væntingar hjá
fólki? Verðum við ekki að fá
hér tækifæri sem valda straumhvörfum í atvinnulífi hér um
slóðir? Getur nokkuð annað
gengið, eigi okkur að fjölga á
nýjan leik?
„Já, ef menn vilja valda
straumhvörfum, þá verða
menn að leita þeirra tækifæra.
Ég er sannfærður um að þau
tækifæri eru til. Af mannlegum
völdum var af okkur tekin lífsbjörgin og með mannlegu
valdi er unnt að færa okkur
hana aftur. Það vantar bara
pólitískan vilja í öllum flokkum til þess að fara þá leið. Sú
leið er fær ef raunverulegur
vilji er fyrir hendi. Hvetjandi
er hins vegar leið til þess að
efla okkur í ákveðnum afmörkuðum tækifærum. Stofnun
þess er mjög lítið hænuskref,
sem vonandi á eftir að skila
okkur árangri.
Bjargföst trú mín er, að við
munum ná vopnum okkar aftur
– sagan kennir okkur að skjótt
skipast veður í lofti. Þeir sem
hampa bikarnum í dag verða
ekki endilega handhafar hans
á morgun. Bjartsýni, kraftur
og þor eru okkur Vestfirðingum í blóð borin. Máttur hins
smáa er mikill, enda þótt
Vagnstjórinn góðkunni á Flateyri hafi sagt hér forðum:
Margt smátt gerir lítið eitt! En
hann eins og við hin getur auðvitað skriplað á tungunni stöku
sinnum.“
–––
Þrátt fyrir óbilandi bjartsýni
er Eiríkur Finnur Greipsson
raunsær maður. Hann getur
greint kosti og hann getur líka
greint galla. Er tilbúinn að
ræða allar hliðar. Kann skil á
muninum á svörtu og hvítu.
Klæðist líka stundum þannig.
„Sú er von okkar allra, að
þrátt fyrir allan sortann sé upprof ekki langt undan“, sagði
Gunnar Thoroddsen í blaðagrein fjórum dögum eftir að
Vestmannaeyjagosið hófst og
útlitið var ekki gott. Hann viðurkenndi sortann og þess
vegna gat hann vonast eftir
upprofi. Þannig hafa menn
komist yfir flest áföll hér um
slóðir. Vilji er allt sem þarf,
svo vitnað sé í fræg orð.
– Halldór Jónsson.
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Rækjuveiðar ekki leyfðar í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði

Mikil fiskgegnd leiðir til hruns
rækjustofnsins í Ísafjarðardjúpi
miðað við haustkönnun 2003.
Mjög mikið var af þorski, ýsu
og lýsu í öllum firðinum að
undanskildu svæði norðan
Langaness þar sem rækjan hélt
sig. Rækjan var því mjög aðþrengd vegna þorsks í næsta
nágrenni. Talið er að jafnvel
takmarkaðar rækjuveiðar
kunni að auka verulega líkur á
hruni stofnsins, t.d. með því
að dreifa rækjunni og gera
hana þannig aðgengilegri fyrir
þorsk og annan fisk. Hafrannsóknastofnunin hefur því lagt
til að rækjuveiðar verði ekki
leyfðar að svo stöddu.

Hafrannsóknastofnunin hefur lagt til að rækjuveiðar verði
ekki leyfðar í Ísafjarðardjúpi
veturinn 2004-2005 og ekki
heldur í Arnarfirði að svo
stöddu. Segir stofnunin, að
mikil fiskgengd hafi að líkindum leitt til hruns rækjustofnsins í Ísafjarðardjúpi og í Arnarfirði sé rækja mjög aðþrengd
vegna þorsks í næsta nágrenni.
Helstu niðurstöður í haustkönnun Hafrannsóknastofnunarinnar á rækjumiðunum á
Vestfjörðum eru eftirfarandi:

Arnarfjörður
Rækja fannst á mjög takmörkuðu svæði norðan Langaness og var heildarstofnvísitala og vísitala kvendýra langt
undir meðaltali. Stærð rækju
var einnig undir meðallagi

Ísafjarðardjúp
Nánast engin rækja fannst í
Ísafjarðardjúpi. Frá því kannanir hófust í Ísafjarðardjúpi
hefur aldrei fengist jafn lítið

af rækju. Hins vegar var þorskur, ýsa og lýsa um allt Djúpið.
Undanfarna þrjá vetur hefur
verið mikið af þorski og ýsu í
Djúpinu og voru engar rækjuveiðar leyfðar þar veturinn
2003-2004. Vonir stóðu til að
með lokuninni tækist rækjustofninum að halda velli þrátt
fyrir mikinn fjölda afræningja.
Nú er hins vegar ljóst að þessi
mikla fiskgengd hefur að líkindum leitt til hruns rækjustofnsins í Ísafjarðardjúpi.
Að þessu sinni fór haustkönnun fram á Gunnbirni ÍS
302. Verkefnistjóri var Unnur
Skúladóttir, en leiðangursstjóri var Guðmundur Skúli
Bragason. Skipstjórar voru
Guðbjartur Jónsson og Guðni
Hauksson.
– bb@bb.is

Meirihluti þeirra ferðamanna sem sækja norðanverða Vestfirði heim

Telja náttúrufegurðina
það jákvæðasta við svæðið
Meirihluti innlendra og erlendra ferðamanna um norðanverða Vestfirði töldu náttúrufegurðina það jákvæðasta
við svæðið, að því fram kemur
í nýútgefinni skýrslu um ferðamenn. Flestir sem tóku afstöðu
töldu slæma vegi vera það neikvæðasta. Íslendingum fannst
merkingum vera ábótavant,
verslanir mættu vera víðar og

miklar vegalengdir væru á
milli þjónustustaða.
Erlendir ferðamenn töldu
skort á verslunum, hátt verðlag
og slæmt veður það neikvæðasta við svæðið. Flestir sem
komu með tillögur til úrbóta
nefndu að bæta þyrfti vegina á
svæðinu, slitleggja meira og
bæta þyrfti merkingar. Erlendir ferðamenn nefndu einnig að

Vestfirðingar ættu að forðast
fjöldaferðamennsku og bæta
þyrfti upplýsingagjöf.
Næst á eftir náttúrufegurðinni minntust Íslendingar á
veðursældina og gott viðmót
heimamanna, aðspurðir um
hvað væri jákvæðast við svæðið. Í öðru sæti hjá erlendu
ferðamönnunum var gott viðmót heimamanna og gott út-

sýni. Þá nefndu þeir fugla- og
dýralífið mun oftar en Íslendingar.
Innlendu ferðamennirnir
voru ánægðastir með tjaldsvæðin, gististaðina, söfn og
sýningar. En síst með veitingahúsin, merkingar og samgöngur. Erlendu ferðalangarnir
voru sáttastir við upplýsingagjöfina, merkingar og tjald-

Ófaglært starfsfólk á leikskólum Ísafjarðarbæjar

svæðin. Gististaðirnir og söfnin og sýningarnar fengu ein-

ungis þokkalega dóma hjá
þeim.
– thelma@bb.is

Hornbjargsviti í Látravík

Rétt við hungur- Gistiaðstöðu
mörkin í launamálum komið upp?
leikskóla í launaflokki 109“,
segir Bryndís Gunnarsdóttir,
trúnaðarmaður ófaglærðs
starfsfólks á leikskólanum
Sólborg.
Launaflokkur 106 er lægst
borgaði launaflokkur samkvæmt launatöflu kjarasamninga FosVest (Félag opinberra
starfsmanna á Vestfjörðum)
og launanefndar sveitarfélaganna. Þeir sem fá útborgað
samkvæmt þessum launaflokk
fá frá kr. 89.016 - 110.698 á
mánuði fyrir fullt starf og eru

Undirskriftarlisti frá ófaglærðu starfsfólki leikskólans
Sólborgar á Ísafirði var lagður fram á fundi fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu,
þar sem starfsfólkið fer fram
á leiðréttingu á launum sínum. „Laun ófaglærðs starfsfólks eru með þeim lægstu á
landinu. Við þurfum einungis að fara til Vesturbyggðar
til að sjá hærri laun. Við erum
í launaflokki 106 í kjarasamningnum. Í Vesturbyggð
eru ófaglærðir starfsmenn
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launin aldurstengd.
„Við erum rétt við hungurmörkin í launamálum. Fyrir
100% vinnu nær fólk rétt um
100 þúsund kallinum útborgað, og ekki einu sinni það „Við
höfum reynt að tala um þetta
við bæjarstjóra en engin viðbrögð fengið nema að við eigum að bíða eftir starfsmatinu
sem samið var um, en við erum
búin að fá nóg af því þar sem
það hefur látið bíða eftir sér í
mörg ár“, segir Bryndís.
Áætlað er að byrja að launa-

tengja starfsmatið 1. nóvember. Gæti það gefið 24% hækkun í launum. Starfsmatið átti fyrst að taka gildi
þann 1. des 2002. Í launaflokki 106 eru einnig meðal
annars starfsmenn við kaffiumsjón á Hlíf, aðstoð á dagvist aldraðra, starf í íþróttahúsi, ófaglært starfsfólk á
skóladagheimili, starfsmenn
heimilishjálpar og baðverðir
í sundlaugum.
– thelma@bb.is

12.4.2017, 10:45

Umsókn um leyfi til reksturs gistiskála við Hornbjargsvita í Látravík var
meðal umfjöllunarefna á
fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar fyrir
skemmstu. Lagt var fram
bréf frá sýslumanninum á
Ísafirði, þar sem óskað er
umsagnar Ísafjarðarbæjar
og byggingarfulltrúa á
umsókninni sem er frá
Ævari Sigdórssyni en
samkvæmt stefnumörkun
um málefni friðlandsins á
Hornströndum er ekki gert

ráð fyrir uppbyggingu eða
ferðaþjónustu við Hornbjargsvita. „Um er að
ræða svefnpokapláss og er
það til skoðunar. Sýslumaður sér að lokum um að
veita leyfið“, segir Stefán
Brynjólfsson, byggingafulltrúi. Einnig var lögð
fram umsögn ferðamálafulltrúa Ísafjarðarbæjar á
fundinum varðandi
umsóknina. Nefndin
frestaði afgreiðslu
málsins.
– thelma@bb.is
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Smáauglýsingar

Óðinn Gestsson, varaformaður fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar skrifar

Til sölu er 3ja herb. íbúð við
Stórholt með 250 þúsund króna
útborgun.Upplýsingar í síma 846
9906.
Til sölu er Toyota Touring, 4X4,
árg. 1991. Bíllinn er á nagladekkjum og aukafelgur fylgja. Bíllinn
er í ágætu standi. Uppl. gefur
Albert í síma 897 4584.
Til leigu er 3ja herb. íbúð við
Túngötu með húsgögnum. Uppl.
í síma 455 3022 og 891 7025.
Til sölu er Orbitrek þrekhjól í
toppstandi. Upplýsingar í síma
866 9546.
Okkur bráðvantar dagmömmur
í Bolungarvík. Framtíðarstarf fyrir
1-2 manneskjur. Ágætis tekjur.
Möguleiki að útvega húsnæði
fyrir starfsemina. Upplýsingar í
símum 456 7292 og 456 7305.
Foreldrar unga barna í Bolungarvík.
Til sölu er Volvo S-40, 2000 vél
árgerð 1997, ekinn 120 þús.
km. Ný nagladekk. Upplýsingar
í síma 860 7442.
Til sölu er tvær Tempur heilsudýnur, 90X200. Verð kr. 90
þús. saman. Upplýsingar í síma
863 3851.
Spilavist verður í Félagsbæ á Flateyri, sunnudaginn 31. október
kl. 15:30. Allir velkomnir!
Til sölu er Suzuki Vitara JLX árg.
1995. Breyttur á 30" dekkjum.
Sumar- og vetrardekk fylgja. Uppl.
í síma 456 4324 og 846 7479.

Styðja Kristinn Gunnars
Á aðalfundi Framsóknarfélags Bolungarvíkur sem
haldinn var í síðustu viku
var samþykkt harðorð
ályktun vegna brottvikningar Kristins H. Gunnarssonar úr þingnefndum á
vegum þingflokks Framsóknarflokksins. Í tillögunni segir m.a.: „Fundurinn krefst þess að þingflokkurinn endurskoði
ákvörðun sína og tryggi
þar með fullan rétt og
áhrif allra þingmanna
flokksins. Sú ákvörðun
þingflokksins að útiloka
annan þingmann Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi frá setu í
nefndum Alþingis vegur
alvarlega að lýðræðinu og
skerðir áhrif og vægi
flokksmanna og kjósenda.

Að greina kjarnann frá hisminu
Lárus Valdemarsson bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar fer
mikinn í viðtali við bb.is síðastliðinn föstudag. Þar segir
hann það skoðun mína, greiða
eigi fólki lág laun. Hann segir
ennfremur að við eigum að
hafa metnað til þess að mennta
starfsfólkið okkar þannig að
til fyrirmyndar sé, og greiða
þeim laun eftir menntun. Hann
gerir lítið úr ófaglærðu starfsfólki okkar sem að sönnu er
undirstaðan í þeim stofnunum
sem Ísafjarðarbær rekur og við
sækjum þjónustu okkar til.
Viðtalið sem Lárus vitnar í,
við mig, var tekið af fréttamanni bb.is og kom það til
vegna þess, að á Alþingi höfðu
komið fram upplýsingar um
að Ísafjarðarbær væri að reka
menntamálin ódýrar en gengur
og gerist hjá öðrum sveitarfélögum.
Í viðtalinu sagði ég eitthvað
á þá leið, að það væri ekki
sama sem merki á milli þess
fjármagns sem færi í mála-

flokkinn og þess þjónustustigs
sem væri verið að veita. Ef
stjórnendur fræðslumála Ísafjarðabæjar geta rekið sýnar
stofnanir ódýrar en aðrir, þá
finnst mér það hið besta mál.
Það er alveg ljóst að launakostnaður er stærsti einstaki
liður málaflokksins: Þar liggja
því flest tækifærin til hagræðingar og sparnaðar.

Lítil samkeppni
um starfsfólk
Því miður er það svo að
ekki er mikil samkeppni um
starfsfólk hér um slóðir. Af
því leiðir að vinnuafl verður
ódýrara en á öðrum stöðum.
Þessa ályktun dreg ég af því
að starfsfólk á leikskólanum
Sólborg skrifaði undir áskorun
til bæjarstjórnar, um að hækka
laun sín til samræmis við
starfsmenn hjá annarra bæjarfélaga. Flestir þessara ófaglærðu starfsmanna eru í Fosvest og þiggja laun samkvæmt

áhrif á þessi mál sem önnur.
Hann er jú réttkjörinn fulltrúi
fólksins í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og ber sem slíkur
ábyrgð á framvindu mála. Ég
er nokkuð viss um að Lárus
mun við rekstur á sínu fyrirtæki hafa í huga launakostnað,
þegar hann ræður til sín starfsfólk.

Óðinn Gestsson.
kjarasamningi þess félags við
Ísafjarðarbæ. Hvar eru forystumenn þess félags. Þeir fara
með umboð til samningagerðar og því vaknar sú spurning
hvort allt hafi verið með felldu
við gerð núverandi samnings.
Þó er rétt að hafa það í huga að
starfsfólkið samþykkti samninginn á sínum tíma og féllst
þar með á að vinna eftir honum.
Lárusi er hollt að hafa það í
huga. Á hitt skal bent að Lárus
getur sem bæjarfulltrúi haft

Norðvesturnefnd Halldórs Ásgrímssonar

Skilar tillögum
í næsta mánuði
Svokölluð norðvesturnefnd, sem starfað hefur innan Framsóknarflokksins síðan í sumar, mun skila af sér
tillögum um uppbyggingu í
atvinnu- og byggðamálum á
kjördæmisþingi flokksins í
nóvember. Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra hafði
frumkvæði að skipun nefndarinnar í sumar en hlutverk
hennar er að leggja fyrir
flokkinn tillögur til framfara

á sviði atvinnu og byggðamála
í Norðvesturkjördæmi. Nefndin starfar undir forystu Ívars
Jónssonar prófessors við viðskiptadeild háskólans á Bifröst.
„Nefndin var skipuð í kjölfar þeirra ummæla Halldórs
Ásgrímssonar að þegar uppbygging á Austurlandi væri
komin af stað væri komið að
uppbyggingu á norðvesturhorni landsins. Nefndin hefur

fundað nokkrum sinnum
undanfarna mánuði og hefur
starf hennar gengið mjög vel.
Skipan þessarar nefndar
undirstrikar þann vilja forsætisráðherra að hér verði
tekið til hendinni á næstunni.
Það er vissulega tímabært“,
segir Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og einn nefndarmanna.
– hj@bb.is

Greiða á sanngjörn laun
Að halda því hinsvegar fram
að það sé skoðun mín að greiða
eigi fólki sem allra lægst laun
vísa ég til föðurhúsanna.
Greiða á sanngjarnt afgjald
fyrir þá vinnu sem innt er af
hendi og þannig að báðir aðilar
geti við unað. Bæði sá sem
selur vinnuna og sá sem kaupir
hana. Í dag höfum við stéttarfélög sem sjá um að semja um
þetta afgjald, í þessu tilfelli
semur Fosvest við Ísafjarðarbæ. Lárusi er hollt að muna,
að væntanlega kjósa einhverjir
ófaglærðir aðilar Samfylkinguna. Því er rétt að ráða honum
frá því að gera lítið úr þeirra
framlagi til samfélagsins. Það
er hinsvegar á endanum hans
ákvörðun hvernig hann kýs að
haga orðum sínum í garð annarra. Ekki spillti fyrir ef Lárus
skoðaði hvernig menntun
starfsfólks í skólastarfi Ísafjarðarbæjar hefur þróast á
undanförnum þremur árum.
Kynni hann sér þá hluti hlýtur
að renna upp fyrir honum það
ljós að fullyrðing hans um
meint metnaðarleysi fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar í
menntun starfsfólks skólanna
er ekki svaraverð.

Góð menntun
tryggir ekki góðan
starfsmann
Því miður tryggir góð menn-

tun ekki góðan starfsmann
þrátt fyrir að líkurnar aukist
að sjálfsögðu með aukinni
menntun. Um það eru til mörg
dæmi. Menntun á hinsvegar
að standa öllum til boða. Þeir
sem hana sækja verða að gera
það á eigin forsendum en ekki
annarra. Við verðum ávallt að
gera fyrst kröfur til okkar sjálfra áður en við gerum kröfur á
hendur öðrum.
Hluti af góðu skólakerfi er
að það kosti ekki of mikið.
Hluti af góðu skólakerfi er
að þar sé til staðar hæft starfsfólk.
Hluti af góðu skólakerfi er
að starfsfólk sé ánægt við störf
sín.
Hluti af góðu skólakerfi er
að nemendur og foreldrar séu
ánægðir með þjónustu þess.
Hluti af góðu skólakerfi er
að menn þori að taka umræðu
um skólamál. Þori að ræða
einstaka þætti málsins þar á
meðal launamál og starfsmannamál almennt.
Ég tel að þeir stjórnendur
sem stýra þeim stofnunum sem
heyra undir fræðslumálin séu
almennt hæfir og vel til þess
fallnir að stjórna sínum stofnunum. Það sýnir árangur undanfarinna ára. Kjósi Lárus að
skjóta þann sendiboða, sem
veltir fyrir sér stöðu fræðslumála þá má hann það mín
vegna. Með slíku verklagi náum við ekki framförum. Það
er mjög eðlilegur hlutur að
menn velti fyrir sér stöðunni á
hverjum tíma. Velti því t.d.
fyrir sér hvort kostnaður vegna
fræðslumála sé lægri hér
vegna þess að hér sé hátt hlutfall áfaglærðs starfsfólks og
leiðbeinenda. Það er öllum
hollt að kunna skil á öllum
hliðum þess starfs sem unnið
er í fræðslumálum. Því fer
hinsvegar fjarri að slíkar
vangaveltur beri vott um metnaðarleysi. Óðinn Gestsson.

STAKKUR SKRIFAR

Verkföll fara illa með alla
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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Þegar þetta er skrifað eru fimm vikur af skólagöngu íslenskra barna foknar út í
veður og vind vegna mannlegra ákvarðana, sem þrátt fyrir allt byggjast á lögum
sem menn settu á Alþingi. Niðurstaðan hlýtur því að vera sú, að allt ætti því að vera
í himnalagi. Sitja ekki ávallt bestu menn þjóðarinnar, karlar og konur, á Alþingi Íslendinga? Það er á þeim að heyra næstum allt árið með þeirri undantekningu þó,
að alþingismennirnir í hinu liðinu eru heimskir og ómögulegir. Stjórnarliðið segir
fulltrúa stjórnarandstöðu vonda og ekki haga sér gáfulega. Þessi skoðun er einnig
uppi á teningnum í stjórnarandstöðunni, að stjórnarliðar séu ekki ýkja gáfulegir og
takist alla jafna fremur illa upp. Eina undantekningin sem einhverju skiptir er í
kringum kosningar. Þá eru allir frambjóðendur sammála um að frambjóðendur
annarra stjórnmálaflokka séu undir þess sök settir. Að öðru leyti má segja að nánast allir þingmenn telji sig í hópi bestu manna. Er þá nokkuð að?
Engum náttúruhamförum virðast fylgja þeir eiginleikar að afleiðingar geti tekið
fram afleiðingum mannlegra verka. Þó eru allir menn gæddir þeirri hugsun að vilja
vel og langflestir láta hana ráða í störfum sínum. Engu að síður eru 4500 kennarar
í verkfalli og börn fá ekki lögbundna kennslu. Kennarar féllust ekki á miðlunartillögu
ríkissáttasemjara og þá lagðist allt í fyrirsjáanlegan tveggja vikna lögbundinn
dvala. Ekki verður hann rofinn nema eitthvað nýtt gerist og ekkert slíkt er að sjá
í spilunum, því miður. Hvað er þá til ráða? Engar einfaldar lausnir virðast í stöðunni. Þess í stað reyna kennarar af miklu kappi að gera sveitarfélögin, eða öllu
heldur forsvarsmenn þeirra, tortryggileg. Sagt er að ríkið eigi að láta sveitarfélögin

hafa meira fé til ráðstöfunar. Það væri því miður galið að hlaupa upp til handa og
fóta og verða við þessari ósk. Ef það er vilji ríkis og sveitarfélaga að breyta samskiptum sínum verður það að gerast undir öðrum kringumstæðum en ógn og hótunum vegna launabaráttu einnar stéttar, hver sem hún er. Þessi staða sýnir hve
verkföll geta farið illa með marga. Það er ekki lengur verið að tala um aðalatriðin.
Verkföll eru að margra mati tímaskekkja og gagnast í raun engum. Verkföll
eru það sem heitir á máli hagfræðinnar ,,allra tap”. Ef til vill er vandi kennara
fólgin í því að kunna of lítið í hagfræði og hafa ekki hagfræðina sér til leiðsagnar
og hagfræðinga sér til aðstoðar. Nútíminn er flókinn eins í ljós kemur á hverjum
degi. En sá hræðilegi misskilningur, sem kennarar eru að reyna að ýta að örvæntingarfullum foreldrum grunnskólabarna, að málið snúist um samskipti ríkis og
sveitarfélaga er ógn og sýnir óbilgirni í besta falli, en afar ósvífna baráttuaðferð
yfirleitt. Þessi aðferð er lævís og til þess fallin að draga athyglina frá aðalatriðum,
sem er skólahald á Íslandi. Börnin fá ekki kennslu og kennarar virðast ætla að fara
aftur undir ríkið og losna frá sveitarfélögunum. Hvers vegna eru þeir að beita fyrir sig börnum? Því skal ekki svarað hér, en ekki er lagður dómur á það hver sanngjörn laun kennara skuli vera. En kennarar vissu það þegar þeir kröfðust eins
heildarsamnings við sveitarfélögin, að þau eru of mörg, sum, reyndar flest, allt of
lítil, og ekki megnug þess að gera öll jafn vel við starfsmenn sína. Verkfallið hefur leikið alla grátt, einkum kennara, er flestir vilja komast aftur til kennslu.
Margra ára verk verður að vinna aftur traust þjóðarinnar.

12.4.2017, 10:45
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„Æfður dans í hverju húsi fyrir hjónaballið“
Hjónaballið verður haldið
í félagsheimilinu á Þingeyri á laugardag í sjötugasta sinn. Samkvæmt
hefðinni er hátíðin fyrir
hjón, sambýlisfólk og einstaklinga 20 ára og eldri.
„Hér er æfður dans í
hverju húsi og mikil eftirvænting liggur í loftinu“,
segir Sigríður Helgadóttir,
formaður hjónaballsnefndarinnar. Borðhald
hefst stundvíslega kl. 20.
Matreiðslumaður verður
Jóhannes Oddur Bjarnason og verður boðið upp
á þríréttaða máltíð. Veislu-

stjóri verður Friðgeir Guðjónsson. Þá verður boðið
upp á fjölbreytt skemmtiatriði, þar sem bæði
heimamenn og aðkomufólk koma við sögu. Að
loknu borðhaldi og
skemmtiatriðum verður
húsið opnað öðrum gestum um leið og dansinn
hefst undir stjórn hljómsveitar Arnars Arnarssonar úr Hafnarfirði.
Eins og áður sagði er
dansleikurinn haldinn í
70. sinn. „Merkilegt er að
ballið skuli enn vera til en
mér skilst að upprunalega

hafi það ekki verið ball
heldur nokkurs konar
matarveisla. En ávallt
hefur það farið fram að
hausti til“, segir Sigríður.
Að hennar sögn hafa
skráningar gengið þokkalega en ennþá eru sæti
laus. Þá eru ballgestir
beðnir um að mæta í samkvæmisklæðnaði. „Mikið
er lagt upp úr kjólunum.“
Forsala aðgöngumiða og
afgreiðsla borðapantana
fer fram í félagsheimilinu
á Þingeyri föstudagskvöldið 29. október á milli kl.
19:30 og 21:00.

Hjónaballið verður haldið í félagsheimilinu á Þingeyri.

Helgarveðrið
Horfur á miðvikudag:
Norðan 5-10 m/s og smáél austanlands, annars
fremur hæg breytileg átt
og yfirleitt léttskýjað. Hiti
1-4 stig suðaustanlands,
en annars um eða undir
frostmarki.
Horfur á fimmtudag:
Hæg suðlæg eða breytileg átt og lítilsháttar rigning eða slydda allra vestast, en annars bjartviðri á
landinu. Hiti 1-5 stig.
Horfur á föstudag:
Ákveðin sunnan- og suðvestanátt og hlýnandi
veður. Rigning, einkum
um landið suðvestan- og
vestanvert.
Horfur á laugardag
og sunnudag:
Suðlæg vindátt og
úrkomulítið víðst hvar.

Kirkjustarf
Flateyrarkirkja:
Krakkaklúbburinn kl. 17 á
miðvikudag. Opið hús frá
kl. 16.30. Guðsþjónusta
kl. 14:00 á sunnudag.

Spurningin
Hvernig líst þér á nýja
snjóflóðavarnargarðinn við Seljaland
í Skutulsfirði?
Alls svöruðu 446.
Já sögðu 190 eða 43%
Nei sögðu 193 eða 43%
Hlutlausir sögðust
63 eða 14%
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.

Kúbukvöld í Edinborgarhúsinu
Kúbversk menning verður
í hávegum höfð með mat
og dansi á skemmti- og
fræðslukvöldi sem haldið
verður í Edinborgarhúsinu á laugardag. Dagskráin hefst kl. 20. Ibis
Cutino frá Kúbu útbýr ljúffenga rétti frá heimalandi
sínu. Hljómsveit skipuð
þeim Tómasi R. Einarssyni
bassaleikara, Jóhönnu V.
Þórhallsdóttur söngkonu,
Aðalheiði Þorsteinsdóttir
píanóleikara og slagverks-

Helsingi sást við byggð
Einn helsingi (Branta
leucopsis) sást í Bolungarvík fyrir stuttu. Helsingjar
eru tíð sjón á vorin en
sjaldséðari á haustin.
„Flestir eru í fjöllunum en
þessi var á láglendi og
alveg við byggð sem
frekar sjaldgæft er að sjá“,
segir Böðvar Þórisson hjá
Náttúrustofu Vestfjarða. Á
Ísafirði sáust einnig tveir
gráhegrar (Ardea cinerea). – thelma@bb.is

> RÚV: 30. október

kl. 21:05

Mannskaðaveður
Myndin Mannskaðaveður er byggð á
sannri sögu og segir frá áhöfn á fiskibát sem lenti í hrikalegu óveðri á
Norður-Atlantshafi í október 1991.
Skipstjórinn, Billy Tyne, hefur ekki
verið nógu fiskinn og báturinn er
varla kominn í höfn þegar hann tilkynnir áhöfninni að þeir fari út strax
aftur, þótt allra veðra sé von. Síðan
skellur óveðrið á og þá byrjar ballið.
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leikaranum Matthíasi
Hemstock mun framkalla
kúbverska sveiflu. Tómas
R. Einarsson hefur kynnt
sér sögu Kúbu og mun
flytja stutta tölu um sögu
þessarar seiðandi eyju.
Sætafjöldi er takmarkaður
og verða miðar seldir á
föstudag milli klukkan 17
og 18. Allar nánari upplýsingar fást í síma 4565444 og á heimasíðu
Edinborgarhússins.
thelma@bb.is

Helsingi sást við byggð í Bolungarvík.

> Stöð 2: 29. október

Tveir gráhegrar á Ísafirði. Myndir: Böðvar Þórisson.

kl. 20:30

Idol-stjörnur á Ísafirði
Stjörnuleitin heldur áfram á
fullum krafti á Stöð 2 en í
kvöld verður sýnt frá áheyrnarprófum á Ísafirði og Egilsstöðum. Nærri 50 Vestfirðingar sungu fyrir Bubba, Siggu
og Þorvald á Hótel Ísafirði
en í hópnum leyndust nokkrir góðir söngvarar. Álíka
fjöldi mætti á Hótel Hérað á Egilsstöðum.

> Sýn: 29. október

Háspennumyndin Flugótti
Röð hörmulegra flugslysa veldur
yfirvöldum miklum áhyggjum. Það
dregur úr tiltrú fólks á þennan ferðamáta og forráðamenn flugfélaga óttast hið versta. Hér ráða ekki tilviljanir ekki ferðinni og ljóst að einhver
eða einhverjir vilja skapa glundroða
í samfélaginu. Hryðjuverkamenn eru
nefndir til sögunnar og ljóst að
framundan er erfið barátta.

12.4.2017, 10:45
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Bæjarstjórinn opnar heimasíðu
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar hefur opnað heimasíðu á vefslóðinni
haddi.is. „Ég geri þetta að hluta til að reyna
að aga sjálfan mig í dagbókarfærslum, en fyrst
og fremst til að gefa bæjarbúum tækifæri til
að fylgjast með því sem ég er að gera sem
bæjarstjóri. Ég vonast til að bæta aðgengi að
mér með því að skrifa daglega um eitthvað“,
segir Halldór. Á síðunni má lesa dagbók Halldórs og pistla eftir hann, auk þess sem gestapennar munu reglulega fá orðið í sérstökum
dálki. Fyrsti gestapenninn er fréttamaðurinn
landsþekkti Ómar Ragnarsson sem skrifar um
samgöngumál og virkjanakosti. „Ég fékk
Ómar til að skrifa vegna þess að hann hefur
verið mikið í umræðunni að undanförnu út af
umhverfismálum“, segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Forsíða vefjarins.

Pólgata 4 – Ísafirði

Mánudagur 1. nóvember:
Kl. 22:30 – Enski boltinn:
Man. City – Norwich.
Sýn:
Miðvikudagur 27. október:
Kl. 18:35 – Enski bikarinn:
Man. City – Arsenal.

er Ragnheiður Baldursdóttir á Ísafirði

Tyrkneskur logi
Til sölu er Pólgata 4, Ísafirði, miðhæð. Íbúðin er 118,6m² og bílskúr 23,3m², samtals 141,9m². Íbúðin er með fjögur svefnherbergi,
stofu, borðstofu, eldhúsi, þvottaherbergi og baðherbergi. Góðir
skápar og manngegnt fataherbergi. Húsið var málað að utan árið
2001. Einnig allir gluggar, bæði að utan og innan. Neysluvatnslagnir
(heitt og kalt) fyrir eldhús, bað og þvottahús endurnýjaðar 2001.
Bílskúr þarfnast lagfæringar. Ath! Myndir á netinu.
Upplýsingar gefur Tryggvi Þór, sölufulltrúi Remax Mjódd, GSM
820 0589, beinn sími 520 9555, email: tryggvi@remax.is
Guðmundur Þórðarson
lögg.fasteignasali

Sælkeri vikunnar býður
upp á bragðsterkan kjötrétt
sem nefnist tyrkneskur logi.
Ragnheiður bendir á að best
sé að hafa gát á kryddinu í
upphafi því mörgum þykir
rétturinn sterkur. Alltaf megi
bæta við ef þurfa þykir. Einnig býður Ragnheiður upp á
eftirrétt að hætti hússins.
Með honum segir hún að gott
sé að bera fram sterkt kaffi
og/eða líkkjör til að dreypa á
fyrir þá sem vilja.

Tyrkneskur logi

Bæklunarlæknir
Ríkharður Sigfússon, bæklunarlæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 1.5. nóvember.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Sölubörn!
Sölubörn óskast til afleysinga í hin ýmsu
hverfi á Ísafirði. Möguleiki á fastráðningu
fljótt.
Uppl. gefur Halldór í síma 456 4560.
> Stöð 2: 30. október

kl. 21:40

Heimsendir nálgast
Í myndinni Kjarninn segir frá því
þegar tilvist jarðar er stefni í stórhættu. Raunverulegur vandi steðjar að heimsbyggðinni og verði
ekkert að gert þurrkast allt líf út.
Vísindamenn leggja nótt við dag
en eina leiðin út úr ógöngunum er
að komast inn að kjarna jarðarinnar. Erfitt verk bíður enda
tíminn orðinn afar naumur.
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400 g kjöthakk- lamb eða
nauta
1 stór laukur
3 msk matarolía
1 tsk salt
3-4 tsk karrý
3-4 tsk hvítlaukssalt
½ kanel
½ kardimommur
1 msk chilipipar + 1 dl
vatn blandað saman
1 brytjuð græn paprika
2 bollar hrísgrjón
½ gúrka
1 banani

SkjárEinn:
Laugardagur 30. október:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Birmingham – C. Palace.
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Portsmouth – Man. Utd.
Kl. 16:15 – Enski boltinn:
Blackburn – Liverpool
Sunnudagur 31. október:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Bolton – Newcastle

Sælkeri vikunnar

Pólgata 4 – Ísafirði – Verð kr. 7,9 milljónir

Sportið í beinni

Fimmtdagur 28. október:
Kl. 18:20 – Ítalski boltinn:
Juventus – Roma.
Laugardagur 30. október:
Kl. 17:50 – Spænski boltinn:
Athl. Bilbao – Barcelona.
Kl. 19:55 – Spænski boltinn:
Valencia – Athl. Madrid.
Canal+ Norge:
Miðvikudagur 27. október:
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Lecce – Inter Milan.
Laugardagur 30. október:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Birmingham – C. Palace.
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Southampton
Kl. 18.30 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Lazio

¼ dós ananas
1 poki salthnetur og
1 bolli rúsínur
Blandið kryddinu saman í
skál. Brúnið hakkið á pönnu
setjið saxaðan laukinn og paprikunni saman við því næst
kryddblöndunni Látið malla
um 10 mínútur hrærið í annað
slagið. Berið fram með soðnum hrísgrjónum, niðursneiddum gúrkum, banana, ananas
og blöndu af salthnetum og
rúsínum

Að hætti hússins
1 stk púðursykursmarengs
1-2 kíví
1 dós jarðaber eða önnur
ber

1-2 banani
1-2 plötur siríus suðursúkkulaði
1 l ís t.d. vanilluís
Brjótið marengsinn niður og setjið í skál. Skerið
niður ávextina og súkkulaðið og setjið saman við.
Hrærið ís saman við og látið bíða um stund þar til
marengsinn og ísinn hafa
náð jafnvægi. Skreytt með
Ísing frá Kjörís eða samskonar íssósu sem harðnar.
Stráið muldum hnetum
yfir.
Ég skora á Jóndísi Sigurrós Einarsdóttur á Ísafirði til að sýna listir sínar
í eldhúsinu.

Dvergmáfur í höfninni
Dvergmáfur (Larus minutus) var í
höfninni í Bolungarvík í síðustu viku.
Dvergmáfurinn er nokkuð algengur
flækingur á Íslandi en þó sjaldséður
á Vestfjörðum. Hann verpir í NorðurSkandinavíu, Vestur-Rússlandi og
nokkrum stöðum í V- og Mið-Evrópu.
Hann finnst einnig á nokkrum stöðum í Norður-Ameríku. Einnig var
ungur stormmáfur (Larus canus) í
höfninni. Varpstofninn á Íslandi er
frekar lítill en stærstu vörpin eru
norðanlands. Fuglinn er frekar fátíður gestur fyrir vestan. Frá þessu er
greint á vef Náttúrustofu Vestfjarða. Dvergmáfur er til hægri. Mynd Böðvar Þórisson.
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Sunnudagur 31. október:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Juventus – Chievo.
Kl. 15:05 – Enski boltinn:
Bolton – Newcastle
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Udinese – Palermo
Canal+ sport:
Miðvikudagur 27. október:
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Lazio – Messina
Fimmtudagur 28. október:
Kl. 18.30 – Ítalski boltinn:
Juventus – Roma
Laugardagur 30. október:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Portsmouth – Man. Utd.
Kl. 16:15 – Enski boltinn:
Blackburn – Liverpool
Sunnudagur 31. október:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Roma – Cagliari
TV4+ Svíþjóð:
Laugardagur 30. október:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Athl. Bilbao – Barcelona

Íbúð til leigu!
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á neðri hæð að Urðarvegi
49. Upplýsingar í símum
456 4244 og 892 7911.

Raðhús til sölu!
Til sölu er húseignin
Hafraholt 10. Húsið er
endaraðhús, 144m² auk
innbyggðs bílskúrs.
Uppl. í síma 456 4681.
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Leiðrétting á launum ófaglærðs starfsfólks á leikskólum Ísafjarðarbæjar

Bíður samræmds starfsmats
Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar í síðustu viku
lagði Birna Lárusdóttir fram
bókun meirihluta vegna undirskriftarlista sem bárust frá
ófaglærðu starfsfólki leikskólans Sólborgar á Ísafirði.
Starfsmenn Sólborgar telja
laun sín með þeim lægstu á
landinu og segja þau vera „rétt
við hungurmörkin“ eins og
haft var eftir einum þeirra í
fréttum. Segjast starfsmenn
hafa rætt þessi mál við bæjarstjóra en engin viðbrögð fengið nema að bíða eigi eftir

starfsmati. Því starfsmati segjast starfsmennirnir hafa beðið
eftir í mörg ár.
Í bókun meirihluta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar segir:
„Vegna launakjara ófaglærðs
starfsfólks á leikskólum bendir
bæjarstjórn á, að samræmt
starfsmat fyrir öll sveitarfélög
í landinu er í vinnslu og á því
að ljúka í nóvember 2004. Þar
er að vænta samræmingar á
launum ófaglærðs starfsfólks
innan bæjarstarfsmannafélaganna.“ Sjá einnig frétt á blaðsíðu 11.
– hj@bb.is

Ófaglært starfsfólk á Sólborg og öðrum leikskólum bæjarins telur sig vera við hungurmörkin í launum.

Kirkjuþing

Prestaköll
sameinuð

Sameining Barðastrandarprófastsdæmis og Ísafjarðarprófastsdæmis var
samþykkt á Kirkjuþingi í
síðustu viku.
Í upphaflegri tillögu var
gert ráð fyrir að breytingin
kæmi til framkvæmda 1.
desember 2005 en tillagan
breyttist í meðförum þingsins og mun þessi breyting
því taka gildi 1. september
2006, eða við starfslok
núverandi prófasts í Barðastrandarprófastsdæmi.
– hj@bb.is

Langflestir ferðamenn á norðanverðum Vestfjörðum komu til Ísafjarðar

Nær 50 þúsund ferðamenn sóttu
norðanverða Vestfirði heim 2003
Áætlað er að 36 þúsund innlendir og 13 þúsund erlendir
ferðamenn hafi lagt leið sína á
norðanverða Vestfirði árið
2003. Kemur það fram í nýútkominni skýrslu sem unnin var
af Rannsóknum og ráðgjöf
ferðaþjónustunnar fyrir Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og
Súðavík. Þar kemur einnig
fram að af einstökum þéttbýlisstöðum komu flestir ferðamenn á Ísafjörð, síðan Flateyri,
Þingeyri og Bolungarvík.
Á Ísafjörð komu 33 þúsund
Íslendingar og á ellefta þúsund
erlendra ferðamanna. Til Bolungarvíkur komu 20 þúsund
innlendir og 4.800 erlendir,
Flateyri 22 þúsund Íslendingar
og 4.300 útlendingar, Þingeyri
20 þúsund íslenskir og 5.000
erlendir ferðamenn. Í Súðavík
komu 18 þúsund innlendir og
4.500 erlendir ferðalangar, á
Suðureyri komu 16 þúsund Íslendingar og 1.600 erlendis frá
og á Hornstrandir komu 2.900
íslenskir ferðamenn og jafnmargir erlendir.

Skafti Elíasson og Úlfar Önundarson moka fyrir grunni hússins.

Verktakafyrirtækið Ásel ehf.,

Reisir 400 fermetra
hellusteypustöð

Flestir þeirra sem ferðuðust um norðanverða Vestfirði heimsóttu Ísafjörð.
Í Reykjanes komu 12 þúsund Íslendingar en þar sem
ekki voru til staðar fullkomnar
niðurstöður var lögð fram sú

tilgáta að 2.000 erlendir ferðamenn hefðu komið þangað
árið 2003. Kannanir benda til
að um eða yfir 90% ferða-

manna komu yfir sumarmánuðina en einungis tvö þúsund
manns utan þess tíma.
– thelma@bb.is

Verð á stærri fasteignum á Ísafirði

Hefur hækkað um 10-12%
Fasteignaverð á Ísafirði
hefur hækkað töluvert undanfarna mánuði að sögn
Tryggva Guðmundssonar,
lögfræðings og fasteignasala
á Ísafirði. Verð stærri eigna
hefur hækkað mest eða um
10-12%.
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„Þetta byrjaði fyrri part
sumars og sala á þessum stærri
eignum, eins og einbýlis- og
raðhúsum, hefur aukist nokkuð. Þá hefur verðið hækkað
um einhver 10-12% sem er
ágætt, í það minnsta betra en
þessi algera stöðnun sem hefur

verið á fasteignaverði undanfarin tíu ár. Við lítum á þetta
sem smá leiðréttingu á þeirri
raunlækkun sem hefur orðið á
verði fasteigna á svæðinu á
undanförnum áratug“, segir
Tryggvi.
– halfdan@bb.is

Séð yfir eyrina á Ísafirði.

12.4.2017, 10:45

Hafnar eru framkvæmdir
við byggingu 400 fermetra
hellusteypustöðvar á Suðurtanga á Ísafirði. Verktakafyrirtækið Ásel ehf.
byggir húsið og segir Skafti
Elíasson, einn forsvarsmanna fyrirtækisins, að tilgangurinn með byggingunni sé að geta boðið Vestfirðingum hellur á sama
verði og gengur og gerist á
höfuðborgarsvæðinu.

„Þannig losna menn við að
borga flutningskostnaðinn.
Við ætlum að bjóða upp á
gott úrval af hellum, sennilega verðum við með um
30 tegundir þegar stöðin
verður komin á full afköst.
Þetta er stálgrindarhús.
Auk þess að hýsa hellusteypu verður aðstaða fyrirtækisins þarna í framtíðinni“, segir Skafti.
– halfdan@bb.is

