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Minningarathöfn var haldin í íþróttahúsinu á Flateyri á miðvikudags-
kvöld í síðustu viku er tíu ár voru liðin frá því að snjóflóð féll á byggð-
ina með þeim afleiðingum að 20 manns létu lífið. Heimamenn og lands-
þekktir tónlistarmenn fluttu m.a. frumsamda tónlist sem tengdist at-
burðinum og frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum forseti Íslands flutti
ávarp. Nánar er sagt frá minningarathöfninni á bls. 4.

Minningarathöfn á Flateyri

Hraðfrystihúsið – Gunnvör greiðir
hæstu gjöld lögaðila á Vestfjörðum

Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf. greiðir langhæstu gjöld
allra lögaðila í umdæmi skatt-
stjórans á Vestfjörðum árið
2005. Fyrirtækið greiðir tæp-
lega 132 milljónir króna en
næst kemur Ísafjarðarbær með
tæplega 52 milljónir. Þar á eftir
kemur Heilbrigðisstofnun Ísa-
fjarðar með rúmlega 26 m.kr.,
en Oddi hf. á Patreksfirði
greiðir tæplega 19 m.kr. Orku-
bú Vestfjarða greiðir rétt rúm-
lega 18 m.kr. og Fiskvinnslan
Kambur á Flateyri greiðir lið-
lega 17 m.kr.

Útgerðarfélagið Ós í Bol-
ungarvík er í sjöunda sæti með
rúmlega 14 m.kr., en nágrann-
ar þeirra í Bakkavík greiða
tæplega 14 m.kr. Þórsbert á
Tálknafirði greiðir tæplega 12
m.kr. og Vesturbyggð greiðir

litlu minna. Ellefta sæti vermir
Bolungarvíkurkaupstaður
með ríflega 11 m.kr. og Fisk-
vinnslan Íslandssaga greiðir

rúmlega 10 m.kr.
Sparisjóður Vestfirðinga

greiðir tæpar 10 m.kr. á þessu
ári, en Miðfell hf. tæplega 9

m.kr. Klofningur á Suðureyri
greiðir hálfu áttundu milljón
og Bakkaból ehf. rúmlega 7
m.kr. Frosti í Súðavík greiðir

6,8 m.kr. KNH á Ísafirði greið-
ir rétt tæplega 6,7 m.kr. og
Sparisjóður Bolungarvíkur
tæplega 6,5 m.kr. – halfdan@bb.is

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf., í Hnífsdal greiðir hæstu gjöld lögaðila á Vestfjörðum.

44.PM5 6.4.2017, 09:531



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 2. NÓVEMBER 200522222

Greinargerð Fjórðungssambands Vestfirðinga um drög að byggðaáætlun fyrir árin 2006-2009

Almenn markmið og óljósir mæli-
kvarðar kalla á mismunandi væntingar

Í greinargerð Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga um
drög að byggðaáætlun fyrir ár-
in 2006-2009 kemur fram að
margt hefði mátt fara betur í
gildandi byggðaáætlun. Meðal
annars segir að mörg verkefni
hafi verið lengi í gang og að
ráðuneytin hafi ekki verið
samstíga í verkefnavali og for-
gangsröðun. Um drög að nýju
byggðaáætluninni segir svo að
aðgerðir og markmið séu of
almenn sem geri það að verk-
um að erfitt sé að meta árangur
byggðaáætlunar.

„Ekki eru viðhöfð nein við-
mið um árangursmat né hvern-
ig á að meta árangur, sem veld-
ur því að árangur er aðeins
huglægt mat valinna stofnana
og sveitarfélaga. Almenn
markmið og óljósir mæli-
kvarðar kalla einnig á mis-
munandi væntingar“, segir í
greinargerðinni. Þá finnur
Fjórðungssambandið líka að
því að ekki er að finna neina

áætlun sem snýr að flutningi
opinberra starfa og verkefna.
Iðnaðarráðuneytið gaf At-
vinnuþróunarfélagi Vestfjarða
og Fjórðungssambandi Vest-
firðinga kost á að gefa umsögn
um uppkast að tillögu til þings-
ályktunar um stefnumótandi
byggðaáætlun.

Atvinnuþróunarfélagið og
Fjórðungssambandið segja
bæði að tillögur tvö og átta í
uppkastinu séu að nokkru leyti
í mótsögn hvor við aðra sem
fjalla um eflingu sveitarstjórn-
arstigsins annars vegar og
styrkingu atvinnuþróunar hins
vegar. Í greinargerð Fjórð-
ungssambandsins segir meðal
annars um þetta: „Í tillögu tvö
segir að sveitarfélög eigi að
taka meiri ábyrgð á sviði at-
vinnuþróunar og byggðamála,
samhliða uppbyggingu stoð-
kerfis atvinnu- og byggða-
mála. Af þessu má skilja að
átt sé við dreifistýringu í þess-
um málaflokkum. Í tillögu átta

segir að stuðningi við atvinnu-
lífið hafi verið dreift á síðustu
misserum en samhæfa þurfi
stuðning við atvinnuþróun og
nýsköpun til að gera starfið
markvissara. Í tillögu nefndar-
innar um tekju og verkefna-
skiptingu voru hugmyndir um
miðstöð atvinnuþróunar yrði í
gegnum Byggðastofnun, svo
spyrja má hvort þessi markmið
fari saman.“

Í greinargerð Atvinnuþró-
unarfélagsins segir þá: „Fé-
lagið tekur að fullu undir upp-
haf tillögu átta í aðgerðaáætlun
um mikilvægi og styrkingu at-
vinnuþróunarstarfs og mikil-
vægi þess að efla það enn frek-
ar í héraði. Hér vill félagið
einnig benda á að efling félags
eins og Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða væri einnig liður í
eflingu Ísafjarðar sem lands-
byggðarkjarna, sem er eitt af
þremur meginmarkmiðum
byggðaáætlunar.“

– eirikur@bb.is Fjórðungssamband Vestfirðinga  er til húsa í Þróunarsetrinu.

Röktu spor þjófsins í nýföllnum snjónum
Snemma á laugardags-

morgun barst tilkynning til
lögreglu um að brotist hefði
verið inn í verslunina Krílið
á Ísafirði. Þegar lögreglu-
menn komu á staðinn ásamt
eiganda var þjófurinn á bak
og burt. Þá brá lögreglan á
það ráð að rekja spor þjófsins
í nýföllnum snjónum að húsi
þar sem hann var gestkom-
andi. Þegar náðist til hans
iðraðist þjófurinn sáran

gjörða sinna og fylgdi laganna
vörðum viljugur á lögreglu-
stöðina þar sem hann svaf úr
sér áfengisvímuna. Hann gekk
svo skilmerkilega frá sínum
málum þegar hann vaknaði.

Veðurfarið setti svip á störf
lögreglunnar í síðustu viku,
en vandræðagangur hefur ver-
ið á ökumönnum vegna lé-
legrar færðar og illa útbúinna
bíla, auk þess sem ökumenn
hafa ekki allir hagað akstri

sínum eftir aðstæðum. Slysa-
laust hefur þó verið að mestu
og aðeins urðu tvö umferðar-
óhöpp í vikunni, en á mánu-
dagskvöldið var ekið á kind í
Skötufirði með tilheyrandi
tjóni, og á þriðjudag missti
ökumaður stjórn á bifreið sinni
og lenti utan vegar í Hestfirði.
Þó að færð og skyggni hafi
verið með verra móti í vikunni
voru fimm ökumenn kærðir
fyrir of hraðan akstur.

Nokkuð hefur verið kvart-
að undan lausagöngu búfjár
á vegunum í Ísafjarðardjúpi
og í Súgandafirði. Sagði einn
þeirra ökumanna sem lög-
reglan ræddi við að sér þætti
„þessi götubeit einkenni-
leg“. En þar sem graslendi
er allt undir snjó og götur
eru allar mokaðar sækja roll-
urnar mikið út á götuna.

– eirikur@bb.is

Heimildamynd um Aldrei fór
ég suður frumsýnd næsta vor

Heimildamynd um Aldrei
fór ég suður – rokkhátíð al-
þýðunnar, verður að líkindum
frumsýnd næsta vor. Eins og
sagt var frá á sínum tíma var
Hálfdán Pedersen kvikmynda-
gerðarmaður staddur á Ísafirði
við sjötta mann um páskana
2004 þegar hátíðin var haldin
í fyrsta skipti og var tekið upp
efni á Flateyri, í Bolungarvík,
á Ísafirði og víðar.

„Við erum að stefna á að
frumsýna vorið 2006. Það er
náttúrlega orðið nokkuð langt
síðan við skutum þetta, en við
höfum verið uppteknir í öðrum
málum“, segir Hálfdán sem
framleiðir myndina í félagi við
Arnald Schram. Í myndinni er
rætt við tónlistarmenn sem
komu fram á hátíðinni og þá
sem komu að skipulagningu
Aldrei fór ég suður. „Þá er

líka rætt við hinn almenna
borgara á Ísafirði.“

Aðspurður segir Hálfdán að
enn sé ekki víst hvar myndin
verður sýnd, en að Ísafjarðar-

bíó komi sterklega til greina.
Eins og kunnugt er var rokk-
hátíðin Aldrei fór ég suður
fyrst haldin á neðri hæð sushi-
verksmiðjunnar Sindrabergs á

vordögum ársins 2004. Þá var
leikurinn endurtekinn í Edin-
borgarhúsinu í vor, og stefnt
er að því að halda hátíðina í
þriðja sinn 15. apríl á næsta ári.

Aldrei fór ég suður var haldin á neðri hæð sushiverksmiðjunnar Sindrabergs um páskana 2004.

Kómedíuleikhúsið á Ísafirði

Nýr einleikur
frumsýndur

Logi Hannesson og leik-
stjóri Sigurþór Albert
Heimisson og þeir sömdu
einnig leikgerðina. Að því
er fram kemur á vef Kóme-
díuleikhússins fara æfingar
fram í Möguleikhúsinu í
Reykjavík og standa út vik-
una. Næsta æfingatörn verð-
ur í desember á Ísafirði.
Stefnt er að því að frumsýna
Dimmalimm um miðjan
febrúar 2006 á Ísafirði.
Dimmalimm er ferðasýning
og verður sýnd í leik- og
grunnskólum um land.

Þess má geta að síðasti
einleikur Kómedíuleikhúss-
ins Gísli Súrsson sló ræki-
lega í gegn og er nú verið að
sýna hann í grunnskólum á
höfuðborgarsvæðinu.

– thelma@bb.is

Æfingar á næsta einleik
Kómedíuleikhússins eru
hafnar en hann er vestfirskur
eins og öll verk leikhússins.
Fyrir valinu varð sagan
Dimmalimm eftir Bílddæl-
inginn Guðmund Thorsteins-
son sem er betur þekktur sem
Muggur. Söguna þarf vart
að kynna en hún fjallar um
prinsessuna Dimmalimm
sem eignast svan fyrir vin.
Ævintýrið hefur fylgt íslens-
kum börnum frá því að það
kom fyrst út á bók árið 1942.
Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem Dimmalimm ratar á
leiksviðið en hún var sýnd í
Þjóðleikhúsinu árið 1970 og
seinna setti leikhópurinn
Augnablik upp sína leikgerð
á sögunni.

Leikari verksins er Elfar

Kómedíuleikhúsið er nú að sýna
Gísla Súrsson á höfuðborgarsvæðinu.

44.PM5 6.4.2017, 09:532



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 2. NÓVEMBER 2005 33333

Námskeið í ljósmyndun
Námskeið í ljósmyndun

og framköllun á svarthvítum
myndum hefst í Gamla apó-
tekinu á Ísafirði í næstu viku
og verður afraksturinn sýnd-
ur á listsýningu að nám-
skeiði loknu. Leiðbeinandi
námskeiðsins er myndlist-
arkonan Ingibjörg Magna-
dóttir. Farið verður í grunn-
atriði ljósmyndunar svo sem
filmuframköllun, mynd-
byggingu og prentun mynda
á pappír.

Námskeiðið hefst á morg-
un, 6. nóvember og lýkur

þann 9. Í tengslum við nám-
skeiðið verður stofnsettur
ljósmyndaklúbbur á Ísafirði
ef áhugi er fyrir hendi. Ingi-
björg sem einnig er þekkt
undir listamannanafninu
Imma hefur haldið námskeið
í svarthvítri ljósmyndun
víða um land. Ljósmynda-
námskeiðið á Ísafirði er
haldið í tengslum við menn-
ingarhátíðina Veturnætur.
Skráning fer fram í síma
690-4631 og á netfanginu
imagnadottir@yahoo.com.

– thelma@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að taka tíma-
bundið á leigu hluta húsnæðis
skemmtistaðarins Sjallans og
nýta það tímabundið fyrir fé-
lagsmiðstöð Ísfirðinga. Eins
og sagt hefur verið frá er flutn-

ingur félagsmiðstöðvarinnar
yfirvofandi vegna byggingar
nýs mötuneytis í Grunnskólan-
um á Ísafirði.

Sjallinn hætti rekstri fyrir
skömmu og opnar nýr mat-
sölustaður innan tíðar á horni

Norðurvegar og Hafnarstrætis,
en stór hluti húsnæðisins verð-
ur ekki nýttur til matsölu.
Vonir stóðu til að framtíðar-
húsnæði félagsmiðstöðvarinn-
ar yrði fundið á sextán ára
afmæli hennar þann 13. nóv-

ember, en verulega ólíklegt er
að svo verði. Útlit er þó fyrir
að bráðabirgðalausn finnist á
málinu og ísfirskir ungling-
ar fái að skemmta sér í Sjall-
anum þar til varanlegt húsnæði
fæst.             – halfdan@bb.is

Fá ísfirskir unglingar bráðum
að skemmta sér í Sjallanum?

Ellefu vestfirskar útgerðir á lista
yfir 100 kvótahæstu útgerðirnar

Eins og fram hefur komið
hér í blaðinu er Hraðfrysti-
húsið Gunnvör tíunda kvóta-
hæsta útgerðin á landinu ef
undan er skilinn úthafskvóti.
Samkvæmt nýjustu tölum frá
Fiskistofu, sem miðaðar eru
við 17. október síðastliðinn,
er HG í þrettánda sæti yfir
kvótahæstu útgerðir á landinu

þegar allt er talið fyrir utan
aflamark í loðnu, en því hefur
ekki verið úthlutað ennþá.

Samkvæmt þessum tölum
er HG með 11.074 þorskígild-
istonn í það heila talið, en það
gerir um 2,63% af heildar-
kvóta landsmanna. Jakob Val-
geir ehf. í Bolungarvík er í 32.
sæti með 2.203 þorskígildis-

tonn, eða um 0,52% heildar-
kvótans. Útgerðin Oddi hf. á
Patreksfirði er í 35. sæti með
1.992 þorskígildistonn, eða
0,47% af heildarkvóta. Fisk-
vinnslan Kambur ehf. á Flat-
eyri er í 38. sæti með 1.654
þorskígildistonn, eða 0,40%
af heildarkvótanum. Rekavík
ehf. í Bolungarvík er í 51. sæti

með 1.120 þorskígildistonn,
eða um 0,27% heildarkvótans.

Þá er Norðureyri ehf. á Suð-
ureyri í 55. sæti með 978
þorskígildistonn eða 0,26% af
heildarkvótanum. Birnir ehf. í
Bolungarvík er í 70. sæti með
669 þorskígildistonn, eða
0,16% af heildarkvótanum.
Þórsberg ehf. á Tálknafirði er

í 72. sæti með 632 þorskígild-
istonn, eða um 0,15% af heild-
arkvótanum. Vestri ehf. á
Patreksfirði er í 80. sæti með
515 þorskígildistonn, eða
0,12% af heildarkvótanum.
Frosti hf. í Súðavík er 86. sæti
með 435 þorskígildistonn eða
um 0,10 prósent heildarkvót-
ans. Strax þar á eftir kemur

Bjarg hf. á Patreksfirði í 87.
sæti með 432 þorskígildistonn.

Í heildina tekið eru því vest-
firskar útgerðir á lista Fiski-
stofu yfir 100 kvótahæstu út-
gerðir á landinu ellefu talsins,
með 21.035 þorskígildistonn,
eða um 5,18% af heildarkvóta
landsmanna.

– eirikur@bb.is

Netheimar hefja sölu á vörum frá Nýherja
Netheimar á Ísafirði og Nýherji hafa skrifað undir samstarfs-

samning þess efnis að Netheimar selja nú og þjónusta vörur
frá Nýherja. Með samningnum bætast vörumerki eins og
IBM og Canon við vöruúrval Netheima sem nýverið gerðu
einnig samning um sölu á vörum frá EJS sem meðal annars er
með umboð fyrir Dell-tölvur.

„Nýherji er eitt öflugasta upplýsingatæknifyrirtæki landsins
sem býður upp á breiða línu af vörum, þjónustu og lausnum
fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Nýherji býður einnig upp á
fjölbreyttan tækjabúnað fyrir innri tækni- og rekstrarumhverfi
fyrirtækja“, segir Magnús Hávarðarson, framkvæmdastjóri
Netheima.                                                    – halfdan@bb.is

Magnús Hávarðarson framkvæmdastjóri Netheima og
Rúnar B. Guðlaugsson fulltrúi Nýherja handsala samninginn

Á skrá yfir atvinnulausa
á Vestfjörðum eru nú 82
manns og eru konur sem
fyrr í miklum meirihluta.
Atvinnulausar konur eru 73
en aðeins 9 karlmenn eru á
skrá yfir atvinnulausa hjá
Vinnumálastofnun.

Lítilsháttar fjölgun hefur
orðið á skrá atvinnulausra
síðan í byrjun októbermán-

aðar en þá voru 68 konur og
10 karlmenn án atvinnu. Á
heimasíðu Svæðisvinnu-
miðlunar eru auglýst 35 laus
störf. Flest störfin felast í
sjómennsku en einnig er
m.a. óskað eftir starfskrafti
í afreiðslu- og ferðaþjón-
ustustörf og við hausaþurrk-
un.

– thelma@bb.is

Atvinnulausum
konur fjölgar

VG, Samfylking og Frjálslyndir og
óháðir funda um sameiginlegt framboð

Vinstrihreyfingin – grænt
framboð, Samfylkingin og
Frjálslyndir og óháðir í Ísa-
fjarðarbæ héldu fund á mánu-
dagskvöld um möguleikann á
sameiginlegu framboði í kom-
andi sveitarstjórnarkosningum
í haust. Að sögn Sigurðar Pét-
urssonar, formanns Samfylk-
ingarinnar í Ísafjarðarbæ, gekk
fundurinn vel.

„Það er ekki komið að því
að taka neinar ákvarðanir enn-
þá, en við ætlum að hittast
aftur að viku liðinni. Ýmsar
gagnlegar hugmyndir voru
ræddar á fundinum“, segir Sig-
urður. Þá segir hann að til
standi að halda stjórnarfund
hjá Samfylkingunni í Ísafjarð-

arbæ í vikunni til að ræða mál-
in frekar. „Ekki er komið svo
nærri ákvarðanatöku að
ástæða sé til þess að kalla til
almenns félagafundar“. Ekki
náðist í Lilju Rafney Magnús-
dóttur, formann svæðisfélags
Vinstri-grænna í Ísafjarðarbæ,
en þegar rætt var við hana í
lok september sagði hún að
Vinstri-grænir litu á það sem
sinn fyrsta kost í Ísafjarðarbæ
að leita til Samfylkingar og
Frjálslyndra, þó ljóst væri að
flokkurinn myndi bjóða ótrau-
ður fram undir eigin nafni ef
viðræður tækjust ekki og
stefna að því að ná manni inn
í bæjarstjórn. Ekki náðist held-
ur í Magnús Reyni Guðmunds-

son, bæjarfulltrúa Frjálslyndra
og óháðra, vegna málsins.

Í síðustu sveitarstjórnar-

kosningum fékk Vinstrihreyf-
ingin grænt framboð 6,7 prós-
ent af gildum atkvæðum, og

náði ekki inn manni í bæjar-
stjórn. Samfylkingin fékk
22,7% og náði inn tveimur

mönnum á meðan Frjálslyndir
fengu 13,4% og einn mann
kjörinn.         – eirikur@bb.is
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Minnisvarðinn um þá sem fórust í snjóflóðinu á Flateyri 26. október 1995.

Fjölmenn og hlýleg
minningarathöfn

Fjölmenn minningarat-
höfn var haldin í íþrótta-
húsinu á Flateyri á miðviku-
dagskvöld í síðustu viku þeg-
ar tíu ár voru liðin frá því að
snjóflóð féll á þorpið með
þeim afleiðingum að 20
manns létu lífið. Athöfnin
þótti einstaklega falleg og
hlýleg og voru tónlistaratriði
fyrirferðamikil í dagskránni.
Lesin voru upp ljóð og sókn-
arpresturinn sr. Stína Gísla-
dóttir fór með bæn. Á sam-
komunni voru m.a. Halldór
Ásgrímsson, forsætisráð-
herra og Vigdís Finnboga-
dóttir, fyrrum forseti sem
flutti ávarp.

Fjölmargar ólíkar tilfinn-
ingar bærðust í brjóstum
gesta, söknuður, sorg, þakk-
læti og gleði yfir endurfund-
um og vináttu einkenndu
kvöldið. Gestum var ofar-
lega íhuga þakklæti vegna
samhugarins sem þjóðin
sýndi og þess mikla þrek-
virkis sem íslenskar björg-
unarsveitir unnu fyrir tíu

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands
skoðar Flateyri og nánasta umhverfi ofan af

 snjóflóðavarnargarðinum ásamt fylgdarfólki.
árum. Í ávarpi sínu minntist
Vigdís þeirrar samlíðunar sem
þjóðin sýndi og þess kjarks og
elju sem þeir sem eftir standa
hafa sýnt. Kvaðst hún snortin
af því sem hún upplifði á
Flateyri og vilja íbúanna til að
halda áfram án þess að gleyma.

„Ég vil þakka allan þann

hlýhug sem við fundum við
undirbúninginn og vil koma
sérstöku þakklæti til Flugfé-
lags Íslands sem veitti afslátt
svo fólk ætti auðveldara með
að koma vestur. Þá vorum við
ákaflega hrærð yfir því hversu
margir nágranna okkar létu
veðrið ekki aftra sér frá því að

koma, en athöfnina sótti fólk
úr öllum byggðarlögum á
svæðinu“, segir Jóhanna Krist-
jánsdóttir, einn skipuleggj-
enda minningarathafnarinnar
í samtali við blaðið.

Talið er að á fimmta hundrað

manns hafi verið saman komið
í íþróttahúsinu. Við athöfnina
voru meðal annarra núverandi
og fyrrverandi íbúar Flateyrar,
björgunarsveitarmenn, land-
helgisgæslumenn, þingmenn
og ráðherrar. Meðfylgjandi

myndir frá athöfninni og
heimsókn Vigdísar Finn-
bogadóttur til Flateyrar fyrr
um daginn tóku Páll Ön-
undarson og Halldór Svein-
björnsson.

– halfdan@bb.is

Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður og Flateyringur
heilsar upp á sveitunga sinn, Georg Lárusson, forstjóra
Landhelgisgæslunnar. Á milli þeirra er sr. Stína Gísla-

dóttir, sóknarprestur á Flateyri.

Yfirmenn á varðskipinu Ægir sem var í Flateyrarhöfn
voru viðstaddir minningarathöfnina, en sem kunnugt er

kom Landhelgisgæslan mikið að björgunarmálum á
Flateyri í október 1995.

Vigdís Finnbogadóttir heilsar upp á Magneu Guð-
mundsdóttur, sem var oddviti Flateyrarhrepps árið
1995. Á myndinni eru einnig Halldór Halldórsson,

bæjarstjóri og Sigrún Gerða Gísladóttir.

Fjölmenni var á minningarathöfninni. Meðal viðstaddra voru Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, Einar
Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, Magnús Stefánsson, alþingismaður, Georg Lárusson, forstjóri

Landhelgisgæslunnar og Jón Gunnarsson, framkvæmdastjóri Landsbjargar svo fáeinir séu nefndir.
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum forseti, skoðar

minnisvarða um þá sem létust í snjóflóðinu.
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Hæstiréttur hefur staðfest
dóm Héraðsdóms Vestfjarða
frá því í febrúar um að útgerð
á Ísafirði greiði sjómanni á
einu skipa sinna tæpar 2 millj-
ónir króna í veikindalaun, auk
málskostnaðar. Veikindi skip-
verjans voru andleg og komu í
kjölfar ótímabærs ástvinamissis.

Samkvæmt vottorði læknis
var ástand stefnanda á þessum
tíma sjúklegt og umfram
venjuleg sorgarviðbrögð.
Stefndi bar því við að skip-
verjinn hefði ekki verið
óvinnufær sökum sjúkdóms í
skilningi 36. gr. sjómannalaga
nr. 35/1985. Á það féllst dóm-

urinn ekki og taldi að mat
læknis væri að á tímabili hafi
stefnandi verið alls ófær um
að fara á sjó. Þá benti stefndi á
að sú regla sé almennt viður-
kennd í vinnurétti að starfs-
manni beri að tilkynna at-
vinnurekanda strax í upphafi
veikinda ef hann verði óvinnu-

fær sökum sjúkdóms eða slyss.
Slíkt hafi ekki verið gert.

Mat dómsins var hins vegar
að stefnda hafi verið kunnugt
um aðstæður mannsins, og það
var því manninum ekki til rétt-
arspjalla að hafa ekki tilkynnt
að hann tæki sér leyfi vegna
veikinda.       – eirikur@bb.is

Útgerð dæmd til að greiða
sjómanni veikindalaun

Forsvarsmenn rokkhátíðar-
innar Aldrei fór ég suður ætla
að sækja aftur um Eyrarrósina
2006 sem er viðurkenning til
framúrskarandi menningar-
starfs á landsbyggðinni. Að
sögn Guðmundar M. Krist-
jánssonar eins aðstandenda há-
tíðarinnar hefur ekki enn verið
sótt um viðurkenninguna en
það verður gert á næstu dög-
um. Viðurkenningin var veitt
í fyrsta sinn í fyrra og var þá
Aldrei fór ég suður, rokkhátíð

alþýðunnar á Ísafirði, eitt
þriggja verkefna sem tilnefnd
voru úr hópi fjölmargra um-
sækjenda en laut í lægra haldi
fyrir þjóðlagahátíðinni á
Siglufirði sem hlaut fyrstu
Eyrarrósina. Einnig var lista-
hátíðin Á seyði á Seyðisfirði
tilnefnd.

Úthlutunarnefnd tilnefnir
þrjú verkefni úr hópi umsækj-
enda og hljóta þau öll sérstaka
kynningu. Eitt þeirra hlýtur
Eyrarrósina sem felur í sér

verðlaunafé að upphæð 1,5
milljón og verðlaunagrip eftir
Steinunni Þórarinsdóttur. Um-
sóknarfrestur er til 7. nóvem-
ber en umsækjendur geta m.a.
verið stofnun, safn, tímabund-
ið verkefni eða menningarhá-
tíð. Verndari Eyrarrósarinnar
er Dorrit Moussaieff forseta-
frú.

Viðurkenningin Eyrarrósin
á rætur sínar í samningi sem
Listahátíð í Reykjavík,
Byggðastofnun og Flugfélag

Íslands gerðu árið 2004 um
eflingu menningarlífs á lands-
byggðinni. Markmiðið með
samningnum er að stuðla að
auknu menningarlífi á lands-
byggðinni, auka kynningar-
möguleika einstakra sveitarfé-
laga og landshluta, gefa íbúum
landsins kost á afburða alþjóð-
legum listviðburðum og skapa
sóknarfæri á sviði menningar-
tengdrar ferðaþjónustu.

– thelma@bb.is

Aldrei fór ég suður reyn-
ir við Eyrarrósina á ný

Minnihluti bæjarstjórnar í
Bolungarvíkur hefur lýst sig
andvígan þeim reglum sem
meirihluti hefur samþykkt um
úthlutun á byggðakvóta. Í bók-
un minnihluta í fundargerð
bæjarstjórnar segir meðal ann-
ars. „Enn ætlar hinn hnífjafni
meirihluti að fara fram með
þessar ójöfnunarreglur um út-
hlutun á byggðakvóta, það er
eins og meirihlutinn geti ekk-
ert lært af mistökunum frá því
á síðasta fiskveiðiári [...]

Minnihlutinn lagði til á síð-

asta fiskveiðiári reglur sem
jöfnuðu betur úthlutuninni á
hvern bát og gerðu jafnframt
kröfu á þær fiskvinnslur sem
áttu að njóta kvótans að þeim
yrði ekki lokað yfir sumar-
mánuðina. Það sýndi sig á síð-
astliðnu sumri að krafan var
réttmæt, eins hefur komið í
ljós að vinnslurnar hafa ekki
lagt sig eftir að fá heimabáta í
viðskipti, því að með því færist
byggðakvótinn af þeirra bátum
á aðra báta í Bolungarvík. Það
er hægt að benda á bolvíska

útgerð sem hefur lagt allan
sinn afla á land í Bolungarvík
í nær 50 ár en fékk ekki kíló í
byggðakvóta á síðasta fiskveiðiári.

Einnig er það athyglisvert
að ein af aðalforsendum fyrir
byggðakvótanum til Bolung-
arvíkur var samdráttur í rækju-
veiðum og vinnslu en hvorug-
ur rækjubáturinn í Bolungar-
vík fékk úthlutað byggða-
kvóta.  Þá er enn haldið við þá
reglu að mismuna fyrirtækjum
hvort þau lönduðu til vinnslu
eða á markað.“

Þá bókar meirihlutinn þrjú
atriði til svars. „1. Við úthlutun
byggðakvóta er einungis horft
til eins árs hverju sinni, enginn
fær byggðakvóta nema sækja
um. 2. Á síðasta ári sóttu 18
útgerðir um byggðakvóta á alls
25 báta og fengu allar úthlutun.
3. Það er markmið reglna um
úthlutun byggðakvóta að gera
þeim útgerðaraðilum sem
landa til vinnslu í Bolungarvík
hærra undir höfði en öðrum.
Þetta er gert í þeim tilgangi að
efla atvinnu í byggðarlaginu.“

Lýsir sig andvígan reglum
um úthlutun byggðakvóta

Minnihluti bæjarstjóra Bolungarvíkur
Höfnin í Bolungarvík.

krossinn.is  – Gunnar Þorsteinsson

,,Það þarf varla mannvitsbrekku til að sjá að innanlandsflug í
Vatnsmýri á sér enga framtíð, þvert gegn hagsmunum og vilja
höfuðborgarbúa,“ segir í yfirlýsingu sem svokölluð Höfuðborgar-
samtök hafa sent frá sér. Nokkuð vel að orði komist. Yfirlýsingin er
þó vart ávísun á margar mannvitsbrekkur þegar vitað er að meirihluti
Reykvíkinga vill hafa flugvöllinn áfram í höfuðborginni!

Bæjarins besta sér ástæðu til vekja athygli á innleggi Rúnars
Guðbjartssonar, sálfræðings og fv. flugstjóra, í flugvallarumræðuna
í grein sem hann skrifaði í Mbl. 18. okt. og sem birtist nýverið á
bb.is. Eftir að hafa fjallað um framtíð ,,miðborgarinnar“, sem grein-
arhöfundur sér fyrir sér á annan hátt en margir þeir sem hafa tjáð sig
um málið, dregur hann með skýrum hætti fram mikilvægi Reykja-
víkurflugvallar: ,,Í fyrsta lagi“ segir Rúnar, ,,er mikið hagræði fyrir
almennt farþegaflug að hafa tvo velli nálægt hvor öðrum. Í öðru lagi
ef náttúruhamfarir hæfust á Suður-/Vesturlandi má alveg búast við
að annar hvor flugvöllurinn gæti lokast. Í þriðja lagi er mikið öryggi
að hafa flugvöll í nálægð Landspítalans. Í fjórða lagi ferðatími í inn-
anlandsfluginu eykst verulega. Síðast en ekki síst þá gleymist oft í
umræðunni að vetrarveður eru oft válynd hér á suðvesturhorninu.
Ég man eftir ótal dæmum, þegar ég var að fljúga í innanlandsfluginu,
þar sem Reykjanesbrautin var ófær. Vegna snjókomu og ófærðar. Á
sama tíma var hægt að halda Reykjavíkurflugvelli opnum og lítil
truflun varð á innanlandsfluginu.“

Eftir að Rúnar hefur bent á mikilvægi flugvallarins fyrir borgina
og með hvaða hætti megi minnka umsvifin á Reykjavíkurflugvelli,
sem leiða myndi til þess að flugumferð yfir byggð í Reykjavík yrði
u.þ.b. 15% af núverandi umferð, segir hann: ,,Mér finnst sanngirnis-
mál að ef efnt veður til samkeppni um skipulag Vatnsmýrarinnar,
þá verði tveir kostir í boði, annars vegar að völlurinn verði áfram í
Vatnsmýrinni í sambýli við þær stofnanir sem fyrir eru. Hinn
kosturinn að leggja völlinn niður og nota mýrina undir byggingar.
Í mínum huga er fyrri kosturinn miklu betur fallinn til að styrkja
miðborg Reykjavíkur en sá síðari.“ Lokaorð greinar Rúnars eru:
,,Mér finnst líka að þegar þessar tillögur liggja fyrir þá eigi að kjósa
um þær við næstu alþingiskosningar, þannig að allir landsmenn geti
tekið þátt í þeim. Þetta er ekki einkamál okkar Reykvíkinga.“
(Leturbr.BB)

BB hvetur alla sem láta sig málið varða til að lesa grein Rúnars
Guðbjartssonar. Þar heldur á penna maður með áratuga reynslu í
innanlandsflugi, maður sem veit betur en margur annar, sem lagt
hefur orð í belg, um hvað málið snýst, ekki síst þegar rætt er um ör-
yggi þeirra sem á fluginu þurfa að halda vegna læknisþjónustu, sem
hvergi er til staðar nema í Reykjavík. s.h.

Samskipti ríkis og kirkju eru vandræðamál. Sambandið hefur gert
Þjóðkirkjuna lina og værukæra. Ástandið er þannig að menn óttast
um hag stofnunarinnar ef skorið verður á þennan naflastreng. Í um-
hverfi sem er andrægt, eins og við búum nú við í vaxandi mæli, er
óvisst hvort Þjóðkirkjan standist umhverfi sínu snúning. Menn eru
að tala um þjóðfélag okkar sé að breytast vegna erlendra menn-
ingarstrauma og trúaráhrifa.

Kirkja sem hefur ekki skoðun á einu eða neinu af þeim siðferðilegu
álitamálum sem brenna á fólki hlýtur að dæma sjálfa sig til að vera
hornreka. Það er leitt að horfa upp á þessa þróun. Ef til vill á Þjóð-
kirkjan ekki leið út úr þessari kreppu sinni og er því dæmd til þess
auma hlutskiptis að vera ambátt ríkisins.

Mismunun trúfélaganna er ljós. Hún sker í augun og verður ekki
liðin. Þessu verður að taka á og fyrr eða síðar opnast augu nægilegra
margra ærlegra manna til að breyting verði á.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Margrét Sverrisdóttir og Guðbjartur Ólason á Ísafirði

Rauðvínslegnar nautalundir
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á rauðvínslegnar nauta-
lundir og skyrtertur sem
henta vel sem eftirréttur. Þau
segja að gott sé að hafa með
lundunum rauðvínssósu
með sveppum, salat og kar-
töflur. Uppskriftin að skyr-
tertunum er að tveimur kök-
um og ræður hver og einn
bragðinu með vali á skyr-
tegund. Margrét og Guð-
bjartur benda á að áður en
kökurnar eru bornar fram sé
gott að skreyta þær með berj-
um eða ávöxtum, t.d. kiwi
og mandarínum.

Rauðvínslegnar
nautalundir

1- 1 1/2 kg nautalundir

½ flaska rauðvín
3-4 msk. púðursykur (eftir
smekk)
2 tsk. dijonsinnep (eftir
smekk)

Hrærið púðursykri, sinnepi
og rauðvíni saman þannig að
seigfljótandi lögur verði til.
Okkur finnst betra að hafa lög-
inn þykkri en þynnri. Til þess
að bragðið verði við hæfi hvers
og eins er best að smakka lög-
inn við og við. Látið kjötið
marinerast í 1 sólahring í leg-
inum. Þerrið kjötið og snögg-
steikt á heitri pönnu til þess að
loka því. Að því loknu er það
sett í eldfast mót og hitað í 10-
15 mínútur í 175 gráðu heitum
ofni, og athugið að ekki nota
blástur. Látið loks kjötið
standa í 5-10 mín. áður en

skorið er í það til þess að það
taki sig.

Skyrtertur (2 stk.)

1 pakki Haustkex
200 g smjörlíki
4 egg
180 g sykur
¼ l rjómi
500 g skyr (hvaða tegund
sem er)
10 blöð matarlím

Botninn:

Myljið Haustkexið og hrær-
ið saman við brætt smjörlíki.
Dreifið að því loknu kexinu í
2 hringlaga mót. Hrærið eggja-
rauðurnar saman við sykurinn.
Stífþeytið eggjahvíturnar einar
og sér. Þeytið rjómann og

hrærið honum saman við skyr-
ið. Bleytið matarlímið í köldu
vatni í 10 mínútur og veiðið
það svo upp, setjið í litla skál
og bræðið í heitu vatni ofan í
potti. Blandið að lokum þessu
öllu saman

Setjið límið ofan í sykur-
og eggjahræruna og hrærið
vel. Hrærið skyrinu, rjóman-
um og eggjahvítunum svo
saman við með sleif.

Skiptið efninu í mótin og
setjið kökurnar inn í ísskáp og

látið þær stífna þar í um 2-3
klst.

Við skorum á Guðnýju
Stefaníu Stefánsdóttur og
Jón Hálfdán Pétursson á
Ísafirði.

Einar Kristinn Guðfinnsson,
sjávarútvegsráðherra og þing-
maður Norðvesturkjördæmis,
er verulega ósáttur við hug-
myndir fyrirtækisins Já um að
leggja niður starfstöð fyrirtæk-
isins á Ísafirði. „Þegar ég
heyrði þetta varð ég hneyksl-
aður, sár og reiður. Ég hafði
samband við framkvæmda-
stjóra fyrirtækisins og skoraði
á hana að taka þessa heimsku-
legu ákvörðun til baka. Svo
heimskuleg er þessi ákvörðun
að mér datt helst í hug að hún

hefði verið tekin á fundi hjá
Vinstri-grænum til þess eins
að koma höggi á einkavæð-
ingarferlið. Ég hreinlega trúi
því ekki að hún verði látin
standa. Það vita allir að þjón-
ustuver sem þessi eru til úti í
heimi þar sem starfsemin fer
fram utan borgarsamfélagsins
þar sem kostnaðurinn er mest-
ur. Því er stórfurðulegt að
ákveða að leggja niður starf-
semina á Ísafirði. Ef forsvars-
menn fyrirtækisins halda að
það sé hagkvæmt, ættu þeir að

fara út í heim og segja þeim
sem þar reka fyrirtæki að þeir
séu á villigötum“, segir Einar
Kristinn.

„Þessi ákvörðun er þvert á
þau vinnubrögð sem alls staðar
eru viðhöfð. Þetta er hneyksl-
anlegt athæfi sem er ekki til
góðs fyrir fyrirtækið. Okkur
sem unnið höfum að því að
færa störf út á land líður núna
eins og við höfum fengið
kjaftshögg frá þessu fyrirtæki.
Og þetta kemur í ofanálag við
ákvörðun Símans um að draga

úr þeirri þjónustu sem það fyr-
irtæki var með á Blönduósi,
ákvörðun sem einnig var mjög
misráðin“, segir Einar Krist-
inn, en eins og kunnugt er
stofnaði Síminn Já í sumar ut-
an um símaskrá og upplýs-
inganúmerið 118.

Aðspurður hvort ráðherrar
og þingmenn hafi nokkuð um
aðgerðir fyrirtækisins að segja
þar sem Síminn hefur verið
seldur úr höndum ríkisins, seg-
ir Einar Kristinn að eigendur
fyrirtækja ráði að sjálfsögðu

þeirra örlögum. „Þess vegna
geta menn aðeins sagt sína
skoðun á málinu og skorað á
forsvarsmenn fyrirtækisins að
endurskoða þessa ákvörðun.
En þó að fyrirtæki sé einkavætt
geta menn ekki ætlast til að
stjórnmálamenn hætti að hafa
á því skoðanir, þó svo að þeir
hafi ekki lengur yfir því hús-
bóndavald“, segir Einar Krist-
inn Guðfinnsson, sjávarút-
vegsráðherra og þingmaður
Norðvesturkjördæmis.

– halfdan@bb.isEinar K. Guðfinnsson.

Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og þingmaður Vestfjarðakjördæmis

Heimskuleg ákvörðun sem ætti að endurskoða

Upplýsingaþjónustu Já, dótturfyrirtækis Símans á Ísafirði lokað um áramót

„Leyfi mér að fullyrða að þetta
mál hefur ekki verið skoðað vel“

Til stendur að leggja niður
upplýsingaþjónustu Já, dóttur-
fyrirtæki Símans, á Ísafirði frá
og með 1. janúar nk. Sigríður
Margrét Oddsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Já, segir fyrir-
tækið þurfa að hagræða í rekst-
ri sínum og að starfsstöðin á
Ísafirði sé rekstrarlega óhag-
kvæm. Því hafi verið ákveðið
að loka á Ísafirði og styrkja
starfsstöðvar fyrirtækisins á
Akureyri og Egilsstöðum. Sig-
ríður Margrét staðfestir að
fimm starfsmönnum fyrirtæk-
isins hafi verið sagt upp störf-
um.

„Ákvörðun um þetta var tek-
in í lok fyrir stuttu, en málið
hefur verið skoðað undanfarna
mánuði“, segir Sigríður. Í lok
ágúst sagði Sigríður Margrét í
samtali við blaðið að engar
breytingar væru fyrirhugaðar
á starfsemi fyrirtækisins á Ísa-
firði. Aðspurð hvað hefði
breyst síðan þá, segir hún að

fyrirtæki þurfi sífellt að fara í
gegnum reksturinn og leita
leiða til hagræðingar.

Hjá Já starfa um 140 starfs-
menn á fjórum stöðum; Ísa-
firði, Reykjavík, Akureyri og
Egilsstöðum. Sigríður Margrét
segir engan niðurskurð áætlað-
an á hinum stöðunum þremur.
„Það var ákveðið að gera þetta
svona, þetta er sú leið sem
skilar okkur mestri hagræð-
ingu. Eins og staðan er núna,
eru ónýttar starfsstöðvar á Ak-
ureyri og á Egilsstöðum“, segir
Sigríður og á þar við að hægt
er að bæta við fólki á þessum
stöðum án þess að auka við
húsbúnað eða tækjakost. Tvei-
mur af fimm starfsmönnum Já
á Ísafirði hafa verið boðin störf
á Akureyri eða Egilsstöðum.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir þá
ákvörðun fyrirtækisins koma
sér verulega á óvart. „Ég hélt
að þeir sem reka fyrirtæki sem

óskuðu eftir fundi með bæjar-
stjóra á miðvikudag í síðustu
viku til að ræða breytta starf-
semi þess á Ísafirði. Við því
var orðið og átti fundurinn að
fara fram klukkan 16 sama
dag. Forsvarsmenn Já báðu
síðan um að fundinum yrði
frestað þangað til daginn eftir,
en vegna anna gat bæjarstjóri
ekki orðið við þeirri beiðni.

„En ég veit ekki hvaða til-
gangi slíkur fundur hefði átt
að þjóna fyrst að ákvörðun
um að loka stöðinni var tekin í
síðustu viku“, segir Halldór
og vísar þar til orða Sigríðar
Margrétar Oddsdóttur, fram-
kvæmdastjóra Já, um að málið
hefði verið skoðað í nokkra
mánuði en ákvörðun um að
loka stöðinni hefði verið tekin
í lok þarsíðustu viku. „Ég er
mjög vonsvikinn með þessa
ákvörðun. Menn hafa þó enn
tíma til að endurskoða málið.“

– halfdan@bb.is

þetta sæju sér hag í því að nýta
sér öfluga og trygga starfs-
menn sem hafa þjónað fyrir-
tækinu í fjölda ára, starfsmenn
sem hafa reynslu og góða sögu
hjá fyrirtækinu. Ég skil ekki
svona ráðstöfun og að það
skuli ekki vera skoðað frekar
hvernig hægt væri að efla starf-

semi á stað eins og Ísafirði og
draga frekar úr henni í Reykja-
vík. Á Ísafirði er húsnæði
ódýrara en í Reykjavík og það
er þekkt að starfsmannavelta
er mun minni, tryggð starfs-
manna er meiri hér en annars
staðar. Ég leyfi mér að fullyrða
að þetta mál hefur ekki verið

skoðað vel og ég skora á for-
svarsmenn fyrirtækisins að
endurskoða þessa afstöðu sína.
Ég lýsi yfir fullum samstarfs-
vilja og er tilbúinn að vinna
með fyrirtækinu að því að
halda starfstöðinni á Ísafirði“,
segir Halldór.

Forsvarsmenn fyrirtækisins

Tvær af starfsstúlkum 118 á Ísafirði.
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Starf kennara í raungreinum á ungl-
ingastigi er laust tímabundið vegna
veikindaforfalla.
Skólastjórnendur veita frekari upplýs-
ingar.
Um 50%-60% starf stuðningsfull-
trúa í sérdeild skólans er laust til um-
sóknar. Starfið hefst eigi síðar en 1.
desember.
Upplýsingar veitir Jóna Benedikts-
dóttir, aðstoðarskólastjóri. Umsókn-
arfrestur er til 7. nóvember.
Umsóknir skal senda til skólans.

Skólastjóri.

Óviðunandi samgöngur meðal veik-
leika atvinnulífs Ísafjarðarbæjar

Smæð atvinnumarkaðar,
almennt lægri laun en á höfuð-
borgarsvæðinu og óviðunandi
samgöngur til höfuðborgar-
svæðisins eru meðal helstu
veikleika atvinnulífs Ísafjarð-
arbæjar. Þetta kom fram þegar
staða atvinnulífs sveitarfélag-
ins var greind með svokallaðri
SVÓT aðferðarfræði (styrk-
leikar, veikleikar, ógnanir og
tækifæri) við vinnu stefnumót-
unar í atvinnumálum Ísafjarð-
arbæjar í ár. Aðrir veikleikar
atvinnulífsins reyndust vera
óviðunandi samgöngur til
Vestur-Barðastrandasýslu.
Lágt menntunarstig á Vest-
fjörðum. Fjarlægðin frá höfuð-
borginni og stjórnkerfinu. Hár
flutningakostnaður. Fiskafli
hefur dregist saman á Vest-
fjörðum undanfarin ár og veru-

legur samdráttur hefur verið á
heildarkvóta margra nytja-
stofna.

Styrkleikar atvinnulífs
sveitarfélagsins reyndust hins
vegar vera áralöng hefð og
þekking á útgerð og fiskvinn-
slu, þjónustu og stoðgreinum
tengdum sjávarútvegi. Samfé-
lagið er fjölskylduvænt með
góðum leikskólum, grunn-
skólum, menntaskóla og heil-
brigðri unglingamenningu.
Þjónustustigið í samfélaginu
er hátt og fjölbreytni í verslun.
Íþróttastarf, menningar- og
listalíf er öflugt. Jákvæð
ímynd í tengslum við fjöl-
menningarlegt samfélag. Gott
aðgengi að náttúruauðlindum
og hagkvæmt er að búa í Ísa-
fjarðarbæ miðað við höfuð-
borgarsvæðið.

Helstu ógnanir atvinnulífs-
ins voru brottflutningur fólks
úr dreifbýli í þéttbýli. Óhag-
stæð aldursamsetning. Nei-
kvæð ímynd landsmanna af
svæðinu. Undirstöðuatvinnu-
greinin er háð ytri aðstæðum
svo sem sveiflum í fiskistofn-
um, óstöðugleika í veðurfari,
gengi krónunnar, markaðs-
ástandi og fiskveiðistjórnun-
arkerfi. Óviðunandi landsam-
göngur draga úr möguleikum
ferðaþjónustu og skekkja sam-
keppnisaðstöðu fyrirtækja á
svæðinu.

Tækifærin liggja hins vegar
í að efla samstarf innan sjávar-
útvegsins varðandi ýmis við-
fangsefni eins og nýtingu
aukaafurða. Jákvæðri kynn-
ingu og markaðssetningu
svæðisins. Auka nýtingu á

möguleikum tölvu- og upp-
lýsingatækni til flutnings opin-
berra starfa og starfa hjá einka-
fyrirtækjum til Ísafjarðarbæj-
ar. Markaðssetning á lausu at-
vinnuhúsnæði. Auka sam-
vinnu og samstarf sveitarfé-
laga á Vestfjörðum. Fjölga
opinberum störfum og verk-
efnum. Húsnæðiskostnaður er
lægri en víða annars staðar og
nálægð er við fallega og sér-
stæða náttúru sem skapar
fjölda tækifæra fyrir ferða-
þjónustu.

Þetta kemur fram í skýrslu
stefnumótunar í atvinnumál-
um Ísafjarðarbæjar árin 2005-
2010. Vinna við endurskoðun
fyrri stefnumótunar hófst síð-
astliðið vor. Atvinnuþróunar-
félag Vestfjarða stýrði verk-
inu.                – thelma@bb.is

Frá kynningarfundinum sem haldinn
var á Hótel Ísafirði á föstudag.

Atvinnumálastefna Ísafjarðarbæjar

Markmiðið að íbú-
um fjölgi í 4.250

Framtíðarsýn atvinnu-
málastefnu Ísafjarðarbæjar
næstu fimm árin er sú að
atvinnulíf sveitarfélagins
verði samkeppnishæft á al-
þjóðlegum markaði og íbú-
um fjölgi og verði um 4250
árið 2010. Byggt verði upp
fjölbreytt atvinnulíf sem nýti
sér sérstöðu, styrkleika og
tækifæri svæðisins og fram-
boð starfa og menntunar við
allra hæfi verði tryggt. Til
þess að ná þessu fram er
lögð áhersla á aukna kynn-
ingu á Ísafjarðarbæ, stuðn-
ing við útflutning og teng-
ingu við erlenda markaði og

að stutt verði við nýsköpun,
frumkvöðlastarf, rannsóknir
og þróun. Markmiðið er að
árangur þessa starfs verði
aukin alþjóðleg tenging at-
vinnulífs.

Þá verði einnig unnið að
því að samfélagið verði eftir-
sóknarvert, uppbygging
verði á háskólamenntun og
– samfélagi og að vinnu-
brögð sveitarfélagsins verði
markviss og gagnvirkni
verði aukin varðandi þarfir
íbúanna. Vinna við fram-
kvæmd stefnunnar hefst
strax og er í sumum tilfellum
hafin.          – thelma@bb.is

Síminn hefur í hyggju að
setja upp ADSL samband í
Hnífsdal í þessum mánuði og
bregðast með því við óskum
íbúa staðarins sem hafa beðið
lengi eftir slíkri tengingu. Í
febrúar söfnuðu íbúar í Hnífs-
dal undirskriftum þar sem um
40 heimili óskuðu eftir ADSL
sambandi. „Það var búið að
draga okkur lengi á þessu svo
ég hafði samband við Halldór

Halldórsson (bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar, innskot blaðsins)
og bað hann að grennslast fyrir
um málið. Samkvæmt upplýs-
ingum sem forráðamenn Sím-
ans gáfu honum á að hefjast
handa við að setja upp ADSL
í Hnífsdal 18. nóvember“,
segir Guðmundur Þór Krist-
jánsson, íbúi í Hnífsdal. Gera
má því ráð fyrir að Hnífsdæl-
ingar verði búnir að tengjast

þessari öflugu tækni um mán-
aðamót nóvember/desember.

Að sögn Guðmundar, sem
var einn þeirra er stóð að söfn-
un undirskriftanna, var íbúum
tjáð að innan þriggja mánaða
frá því að 20 óskir eða fleiri
bærust væri mögulegt að
tengja byggðarlagið. Undir-
skriftir Hnífsdælinganna voru
lagðar fram 28. febrúar. „Til
staðar er nettenging með ör-

bylgjusambandi en fyrir þá
sem eru í fjarnámi eða þurfa
að nota netið vegna vinnu er
þetta alveg ótækt“, sagði Guð-
mundur Þór Kristjánsson.

Óhætt er að telja að áhugi
Hnífsdælinga á ADSL sam-
bandi hafi síst minnkað eftir
að Síminn hóf að endurvarpa
10 sjónvarpsstöðvum með
þessari tækni.

– thelma@bb.is

Hnífsdælingar ADSL væðast

Frestur Atlantsolíu til að
hefja byggingarframkvæmdir
við bensínstöð á lóð þeirri sem
félagið fékk úthlutað á Skeiði
á Ísafirði rennur út 5. nóvem-
ber nk., en þegar bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar staðfesti út-
hlutun áðurnefndrar lóðar,
þann 5. nóvember í fyrra, voru
þau skilyrði sett að úthlutunin
félli úr gildi ef framkvæmdir
hefðu ekki hafist á lóðinni inn-
an árs. Að sögn Geirs Sæ-
mundssonar, framkvæmda-

stjóra Atlantsolíu, stendur ekki
til að hefja byggingu innan
þeirra tíu daga sem eftir er af
gefnum fresti, heldur ætlar fé-
lagið að sækja um framleng-
ingu á fresti til að hefja fram-
kvæmdir.

„Við erum að vonast til að
fá þennan frest og geta þá hafið
framkvæmdir næsta vor.
Framkvæmdir hafa tafist
vegna uppbyggingar félagsins
annars staðar, en hún hefur
tekið lengri tíma en búist var

við. Félagið er í fullu við upp-
byggingu. Við munum svo
sækja um þennan frest á næstu
dögum, og vonumst til að opna
bensínstöð á Ísafirði næsta
sumar.“

Eins og kunnugt er fékk Atl-
antsolía úthlutað lóðinni á
Skeiði eftir miklar deilur og
létu forráðamenn félagsins
þung orð falla í garð forráða-
manna Ísafjarðarbæjar. Voru
þeir meðal annars sakaðir um
að reyna að koma í veg fyrir

samkeppni með fyrirætlunum
sínum um að efna til útboðs á
lóðum fyrir bensínstöðvar.
Atlantsolía hefur síðan ítrekað
gefið til kynna að framkvæmd-
ir væru í þann veginn að hefj-
ast, og nú síðast fyrir tæpum
mánuði sagði Geir í samtali
við blaðið að ekkert væri því
til fyrirstöðu að bensínstöðin
yrði byggð í vetur, enda hefði
félagið áður byggt stöðvar að
vetri til og því ætti það ekki að
vefjast fyrir mönnum.

Atlantsolía ætlar að sækja um frest
til að hefja framkvæmdir á Skeiði

Lóð Atlantsolíu er á Skeiði við hlið Ljónsins.
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Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar

Óskar eftir heimild til að selja
dráttarbrautina í Suðurtanga

Bolungarvíkurkaupstaður

Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir til-

boðum í viðhald utanhúss á fjölbýlishúsinu
að Holtabrún 14-16, Bolungarvík.

Klæða skal húsið að utan með ál- eða
plastklæðningu og endurnýja bárujárn á
þaki. Einnig skal loka svölum með glerveggj-
um, gera við glugga, hurðir, þakkanta og
þakrennur.

Mála skal glugga, hurðir, steypta veggi
og þakkanta. Lagfæra skal hluta lóðar og
helluleggja. Helstu magntölur eru áætlaðar:

Klæddir veggfletir 610m²
Þakflötur 465m²
Málaðir veggir 390m²
Málaðir gluggakarmar 900m
Verklok eru áætluð 15. september 2006.
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Bol-

ungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bol-
ungarvík, frá og með fimmtudeginum 3.
nóv. 2005. Útboðsgögnin kosta kr. 5.000.-

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðju-
daginn 22. nóv. 2005 kl. 14:00.

Bolungarvíkurkaupstaður.

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ Á TORFNESI
Laus er 100% staða karlkyns starfs-
manns við íþróttahúsið á Torfnesi.
Um er að ræða baðvörslu í búnings-
klefum, almenna gæslu í húsinu, þrif,
samstarf við íþróttafélög og skóla og
almenn samskipti við notendur húss-
ins. Um vaktavinnu er að ræða sem
skiptist vikulega milli dag- og kvöld-
vaktar. Einnig eru helgarvaktir þriðju
hverja helgi.
Um ráðningu fer samkvæmt kjara-
samningi F.O.S Vest. Umsóknarfrest-
ur er til 15. nóvember.
Allar nánari upplýsingar veitir for-
stöðumaður, Jóhanna Gunnarsdóttir
í síma 456 5260.

Á fundi hafnarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar fyrir stuttu var

lagt fram erindi frá Guðmundi
M. Kristjánssyni, hafnarstjóra,

Marzellíus Sveinbjörnsson hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar hf.

Ósáttur við hugmyndir
um sölu á dráttarbraut

Marzellíus Sveinbjörnsson
hjá Fasteignum Ísafjarðarbæj-
ar segir mikla firru að ætla að
selja dráttarbraut þá sem bær-
inn á í Suðurtanga, en á síðasta
fundi hafnarstjórnar Ísafjarð-
arbæjar óskaði Guðmundur M.
Kristjánsson hafnarstjóri eftir
leyfi til að selja brautina ásamt
öllum mannvirkjum sem henni
tengjast. Hafnarstjórn leggur
þó til að bærinn áskilji sér rétt
til að hafna öllum tilboðum ef
svo ber undir.

„Samkvæmt nýju ramma-
skipulagi á að vera þarna
íbúðabyggð í framtíðinni“,
segir Marzellíus. „Mér leikur
forvitni á að vita hvort bærinn
ætli svo að selja slippinn fyrir
slikk núna til þess eins að geta
keypt hann aftur fyrir stórfé
að nokkrum árum liðnum?“

Að sögn Marzellíusar stóð
til að selja dráttarbrautina fyrir
allmörgum árum síðan en þá
hafi menn áttað sig á því að
ekkert aðgengi er að dráttar-
brautinni nema í gegnum lóð
Skipanausts, og þá hafi verið
hætt við allt saman. „Skipa-
naust á lóðina alveg að dráttar-
brautinni, það þyrfti þá að

koma að henni sjóleiðis. Ef
það á að selja brautina þá þarf
fyrst að semja við Skipanaust
um aðgengi að henni. Nema
að til standi að selja hana til
flutnings, sem ég efa.“

Skipanaust hefur haft um-
rædda dráttarbraut í Suður-
tanga á leigu síðastliðin ár, en
samningur Skipanausts við
Ísafjarðarhöfn rennur út nú um
áramótin. Drög að ramma-
skipulagi voru lögð fram í byrj-
un mánaðarins en þar er lagt
til að Suðurtanga verði skip í
þrjú svæði, að austanverðu
verði iðnaðar og hafnarsvæði,
að vestanverðu, þar sem drátt-
arbraut Ísafjarðarhafnar er
staðsett, verði íbúðabyggð, og
í skeifu þar á milli er gert ráð
fyrir háskóla og háskólagörð-
um. Þá er gert ráð fyrir því að
naustið sjálft verði áfram, og
sagði Guðni Geir Jóhannes-
son, formaður starfshópsins
sem vann rammaskipulagið,
að einhverjir hefðu séð fyrir
sér að þar væri hægt að vinna
að viðgerðum á skútum og
sambærilegum bátum en ekki
væri gert ráð fyrir skipasmíða-
stöð í núverandi mynd.

óvissa með það hvernig trygg-
ingarmálunum er háttað þarna,
hvort tryggja þurfi hvert skip
fyrir sig, hver sé ábyrgur og
þar fram eftir götunum“, segir
Marzellíus.

„Ég átta mig heldur ekki á
því hvað það er í stöðunni sem
gerir það að verkum að hafnar-
stjóri vill selja. Af hverju vill
hann selja slippinn núna þegar
nýtt rammaskipulag stangast
auðsjáanlega á við rekstur
dráttarbrautar þarna á svæð-
inu. Auk þess sem ljóst er að
það kaupir enginn ónýta hluti.
Það eina sem ég sé í stöðunni
núna er að farið verði í við-
ræður við Skipanaust um
áframhaldandi leigu á braut-
inni þar til annað er í stöðunni.
Þar til kemur í ljós nákvæm-
lega hvernig mál fara þarna á
svæðinu. En ef það reynist lífs-
nauðsynlegt að selja dráttar-
brautina núna, þá finnst mér
að nota ætti ágóðann til að
holufylla veginn niður í Suður-
tanga“, segir Marzellíus, en
eins og komið hefur fram á
bb.is er ásigkomulag vegs nið-
ur í Suðurtanga afar slæmt.

– eirikur@bb.is

Marzellíus bætir því við að
dráttarbrautin sé í afar lélegu
ásigkomulagi. „Ég held það
geti hreinlega verið að hún sé
ólögleg. Teinarnir úti í sjónum
eru svo óstöðugir að bátarnir
sem eru teknir upp koma
skakkir upp á brautina, sem
veldur miklu álagi á skorð-
urnar, en þetta eru bráða-
birgðaskorður fyrir 80-100
tonna báta sem voru settar upp
fyrir löngu og eru orðnar mjög
lélegar í dag. Það hefur ekki
verið sett króna í þessa dráttar-
braut í áraraðir. Einnig er mikil

Marzellíus Sveinbjörnsson.

þar sem hann óskar eftir heim-
ild til að selja dráttarbraut þá
sem Skipanaust hefur á leigu í
Suðurtanga ásamt öllum
mannvirkjum sem henni tengj-
ast, en samningur Skipanausts
við Ísafjarðarhöfn rennur út
nú um áramótin. Aðspurður
segir Guðmundur að honum
þyki óeðlilegt að höfnin komi

að rekstri slíkrar dráttarbraut-
ar.

„Mér finnst ástæðulaust að
höfnin eigi eignir hér sem við
höfum engar tekjur af og tel
að rekstri dráttarbrautarinnar
sé betur komið í höndum
einkaaðila“, segir Guðmund-
ur. Fram kemur í erindi hafnar-
stjóra að hann vilji að Ísafjarð-

arhöfn áskilji sér rétt til að
hafna öllum tilboðum ef ekki
verður boðið viðunandi kaup-
verð í brautina.

Samkvæmt drögum að
rammaskipulagi fyrir hafnar-
svæðið á Ísafirði er gert ráð
fyrir að Suðurtanga verði skipt
nokkurn veginn í þrennt, á
honum austanverðum verði

skipulagt svæði fyrir iðnað og
hafnsækna starfsemi, á vestan-
verðum tanganum verði íbúða-
byggð og í skeifu þar á milli er
gert ráð fyrir háskóla og há-
skólagörðum. Umrædd drátt-
arbraut er á vestanverðum
Suðurtanga, þar sem gert er
ráð fyrir að íbúðabyggð muni
rísa.              – eirikur@bb.is

Hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar vill selja dráttarbrautina í Suðurtanga.
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Ísafjarðarbær skal vera í forystu
á sviði tækni- og upplýsingamála

Starfshópur um tölvumál
Ísafjarðarbæjar lagði áfanga-
skýrslu með stefnumörkun til
næstu fimm ára fyrir bæjarráð
Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu, en
starfshópurinn var settur á fót
fyrir rétt tæpu ári síðan og
hefur fundað reglulega síðan.
Fram kemur að áhersla hafi

verið lögð á að tölvumál
Ísafjarðarbæjar verði endur-
bætt og þau svari betur kröfum
íbúa bæjarins, starfsmanna
sveitarfélagsins og annarra
hagsmunaaðila. Þá segir að
Ísafjarðbær skuli stefna að því
að vera í forystu hverju sinni
meðal íslenskra sveitarfélaga

á sviði tækni- og upplýsinga-
mála.

Helstu tillögur starfshópsins
til að þetta megi nást eru að
ráðinn verði kerfisstjóri til að
hafa umsjón með tölvukerfum
Ísafjarðarbæjar, að Ísafjarðar-
bær eignist grunnnet og að far-
ið verði í útboð á tölvukerfum

sem Ísafjarðarbær þarfnast
fyrir starfsemi sína, auk útboðs
á hýsingu á heimasíðu og net-
þjónustu Ísafjarðarbæjar. Jafn-
framt áfangaskýrslu starfs-
hópsins var lögð fram skýrsla,
sem starfshópurinn réð tölvu-
fyrirtækið EJS til að vinna fyrir
sig, undir heitinu „Ráðgjöf fyr-

ir Ísafjarðarbæ, framtíðar
nethögun“. Samkvæmt bókun
samþykkti bæjarráð að heimila
starfshópi um tölvumál Ísa-
fjarðarbæjar að vinna áfram
að endurskipulagningu á
tölvumálum sveitarfélagsins
með tilvísun til tillagna starfs-
hópsins og skýrslu EJS.

Til stóð að ný heimasíða
Ísafjarðarbæjar liti dagsins ljós
nú um miðjan september, en
það hefur frestast nokkuð. Að
sögn Inga Þórs Ágústssonar,
bæjarfulltrúa er unnið hörðum
höndum að gerð síðunnar og
vonast hann til að hún verði
tilbúin von bráðar.

Sjálfstæðismenn í Ísafjarðarbæ

Halda prófkjör
Ákveðið var á fjölmennum

fundi fulltrúaráðs sjálfstæðis-
félaganna í Ísafjarðarbæ á
fimmtudagskvöld að halda
prófkjör fyrir komandi sveit-
arstjórnarkosningar sem hald-
nar verða í vor. Gunnar Þórð-
arson, formaður fulltrúaráðs,
segir að kosin hafi verið nefnd
sem stýra mun prófkjörinu.
Aðspurður segir hann óljóst
nákvæmlega hvenær prófkjör-
ið fer fram, en segir líklegt að
það verði á tímabilinu frá miðj-

um janúar fram í miðjan febr-
úar.

„Ég hef trú á því að það
skapist mikil og góð stemmn-
ing í kringum þetta prófkjör
og ég vona að ungt fólk sem
vill láta að sér kveða bjóði sig
fram“, segir Gunnar. Fyrir
síðustu sveitarstjórnarkosn-
ingar í Ísafjarðarbæ stilltu
sjálfstæðismenn upp á lista.
Boðað hafði verið til prófkjörs
en fallið frá því vegna ónógrar
þátttöku.      – halfdan@bb.is

Ragnar Hilmar Viktorsson frá EJS og Magnús Hávarðarson frá Netheimum handsala samninginn.

Netheimar bætast í
hóp endursöluaðila EJS

Netheimar á Ísafirði og
EJS hafa gert samning um
sölu á vörum frá EJS á Vest-
fjörðum, en EJS er meðal
annars með umboð fyrir
Dell-tölvur. „Það er markmið
Netheima að bjóða við-
skiptavinum sínum búnað í
hæsta gæðaflokki. Dell bún-
aður er löngu búinn að sanna

sig á heimsmarkaðnum og
okkur því mikil ánægja að geta
boðið þetta trausta merki og á
góðu verði“, segir Magnús Há-
varðarson, framkvæmdastjóri
Netheima.

„EJS er einnig að bjóða mik-
ið og breitt úrval vara tengdar
upplýsingatækninni, s.s. net-
búnað, símtæki og fleiri jaðar-

tæki. Samstarfið hefur því í
för með sér kærkomna viðbót
í vöruframboð Netheima”,
bætir Magnús við. Í fréttatil-
kynningu frá Netheimum segir
meðal annars: „Netheimar ehf.
er ungt og framsækið fyrirtæki
í tölvu- og upplýsingatækni
sem hefur verið starfandi frá
árinu 2002. Fyrirtækið rekur

verslun á Ísafirði með tölvur
og tölvubúnað ásamt því að
sinna tölvuviðgerðum, upp-
setningum og rekstri tölvu-
kerfa og almennri ráðgjöf.

Þjónusta EJS nær til flest-
ra hliða nútíma upplýsinga-
og samskiptatækni, segir í
tilkynningu frá fyrirtækinu.“

– eirikur@bb.is

Bolvískir grunnskólanemendur

Buðu kennurun-
um handsnyrtingu

Kennarar í Grunnskólanum
í Bolungarvík nutu góðs af
námi nemenda er þeim var
boðin handsnyrting gegn vægu
gjaldi fyrir stuttu. „Snyrti-
fræðival er nýjung hjá skólan-
um en við erum að reyna að
brjóta upp hið hefðbundna val.
Tilvalið var að bjóða upp á
snyrtifræði þar sem einn af
kennurum skólans er mennt-
aður snyrtifræðingur“, segir
Kristín Ósk Jónasdóttir skóla-
stjóri.

Snyrtifræðinámið hófst í
haust og yfir tugur nemenda
valdi það. „Snyrtifræðivalið

býðst öllum 9.-10. bekkingum
en eingöngu stúlkur völdu það.
Þær eru ofsalega ánægðar með
þetta og fyrsta þemað hjá þeim
var handsnyrting“, segir Krist-
ín Ósk Jónasdóttir, skólastjóri
Grunnskólans í Bolungarvík.

– thelma@bb.is

Nemendur buðu kennurum
handsnyrtingu í Grunn-
skólanum í Bolungarvík.

Verklok tefjast á
Þingeyrarflugvelli

Vetrarveður og rigning í
haust hefur gert starfsmönnum
verktakafyrirtækisins KNH á
Ísafirði ókleift að ljúka endur-
byggingu Þingeyrarflugvallar.
Framkvæmdum átti að ljúka
þann 1. nóvember en augljóst
er að verklok eiga eftir að tefj-
ast. Aðspurður segir Sævar
Hjörvarsson hjá KNH að völl-
urinn sjálfur sé tilbúinn. Ein-
ungis eigi eftir að setja slitlag

á völlinn, en eins og gefur að
skilja hefur það verið með öllu
ómögulegt. „Það hefur rignt
og snjóað í einn og hálfan mán-
uð“, segir Sævar. „Völlurinn
sjálfur er tilbúinn, en við þurf-
um að fá 5 gráðu hita í nokkra
daga svo hægt verði að setja
slitlag.“

Á Þingeyri var 950 metra
löng og 30 metra breið malar-
braut. Að loknum endurbótum

verður flugbrautin 1.084 metr-
ar að lengd og 30 metrar að
breidd. Hliðaröryggissvæði ná
40 metra út frá miðju flug-
brautar til hvorrar hliðar. Flug-
brautin og endaöryggissvæðin
verða með bundnu slitlagi.
Þjóðvegurinn við flugvöllinn
verður færður suður fyrir flug-
brautina.

Ljósbúnaður verður á flug-
brautinni; brautarljós, akbraut-

arljós, aðflugshallaljós og
þröskuldsauðkennaljós, sem
eru sterk blikkljós við lend-
ingarþröskuld. Veðurathugun-
arkerfi verður í tveim möstrum
við hvorn brautarenda auk
veðurathugunarstöðvar uppi á
Sandfelli. Að auki verða braut-
arhitamælar sem mæla hita í

yfirborði flugbrautarinnar.
KNH verktakar ehf. áttu

lægsta tilboðið í verkið. Heild-
arkostnaður við framkvæmd-
ina er 182 milljónir króna en
Vegagerðin greiðir 12 millj-
óna króna kostnað við flutning
þjóðvegarins, þannig að kostn-
aður Flugmálastjórnar er áætl-

aður 170 milljónir króna. Þar
af fara 105 milljónir króna til
verktakans, en annar kostnað-
ur eins og ljósa- og veðurat-
hugunarbúnaður er áætlaður
35 milljónir króna. Hönnun,
eftirlit og námur munu kosta
42 milljónir króna.

– halfdan@bb.is

Þingeyrarflugvöllur.

44.PM5 6.4.2017, 09:5311



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 2. NÓVEMBER 20051212121212

Bræðurnir í Hamraborg

Bræðurnir Gísli og
Úlfur Úlfarssynir

hafa keypt foreldra
sína, þau Úlfar

Ágústsson og Jóse-
fínu Guðrúnu Gísla-

dóttur, út úr rót-
gróna fjölskyldu-

fyrirtækinu Hamra-
borg. Eigenda-

skiptin áttu sér stað
30. september en á
þeim degi fyrir 37

árum stofnaði faðir
þeirra fyrirtækið

ásamt fjórum öðrum
aðilum. Bræðurnir

hafa frá blautu
barnsbeini unnið í

versluninni hjá for-
eldrum sínum og

hafa nú í allnokkurn
tíma séð nær alfarið

um rekstur fyrir-
tækisins.

– Hvenær hófuð þið störf
hjá Hamraborg?

Gísli: Maður var ansi ungur
þegar maður byrjaði að taka
til hendinni í Hamraborg. Ég
byrjaði í fastri vinnu eftir að
ég lauk stúdentsprófi árið 1989
og hef starfað þarna síðan.

Úlfur: Ég var enn í grunn-
skóla og byrjaði um tveimur
árum á eftir Gísla. Mér fannst
strax mjög skemmtilegt að
vinna í Hamraborg.

Gísli: Mér fannst það liggja
beint við þegar ég byrjaði fyrir
16 árum síðan því að fyrirtæk-
ið var þá í basli. Mér fannst
sjálfsagt að hjálpa til.

– Þannig að þið hafið séð
tímana tvenna hjá fyrirtækinu?

Gísli: Ég hef séð tímana
tvenna en ástandið var orðið
skárra þegar Úlfur hóf störf
enda er hann yngri. Þannig
var mál með vexti að fyrir-
tækið rak hótel á árunum 1980-
86 sem gerði Hamraborg nær
gjaldþrota. Árin á eftir var
mikið basl að reyna að rétta
fyrirtækið við. En í staðinn
fyrir að láta hótelið fara á haus-
inn ákváðu foreldrar okkar að
loka því og borga upp skuld-
irnar. Það tók næstum áratug
að komast á réttan kjöl eftir
það.

Fljótlega eftir að Hamra-
borg var stofnuð árið 1968 var
fyrirtækið orðið að stórveldi.
Pabbi, ásamt Heiðari Sigurðs-
syni í Ljóninu, rak Hamraborg,
Dalver í Hnífsdal, kjötvinnslu

í Hrannargötu á Ísafirði og eina
verslun enn í Túngötu. Svo
komst þetta allt í þrot árið 1971
og þeir skiptu með sér fyrir-
tækjum. Pabbi fékk Hamra-
borg, sem er það eina þeirra
sem enn stendur í dag, og búð-
ina í Túngötu þar sem Stefán
Dan var verslunarstjóri en
hann hafði keypt þá búð sama
ár. Hamraborg hefur síðan þá
þróast úr því að vera matvöru-
verslun í það sem hún er í dag.
Hluti af því að standa sig í
stykkinu er að vera tilbúinn í
breytingar.

Úlfur:Veita þarf viðskipta-
vininum það sem hann vill fá.
Margar hugmyndir að breyt-
ingum koma frá kúnnanum og
við hlustum á það sem hann
hefur að segja. Nýjasta nýj-
ungin er pizzugerð sem hefur
gengið vel.

Gísli: Við vorum búnir að
velta því fyrir okkur í nokkur
ár hvort við ættum að fara út í
pizzubakstur. Reyndar hafði
komið töluverður þrýstingur
frá fólki að láta verða af því
og við létum loks slag standa í
ár.

– Eru fleiri breytingar í að-
sigi?

Gísli: Já, það eru alltaf pæl-
ingar í gangi og nokkrir hlutir
sem við erum að vinna að.
Svo hefur maður ávallt augun
opin fyrir einhverju sniðugu.
Þegar maður er staddur í versl-
unum annars staðar á landinu
eða erlendis ber maður allt við

hvernig það er heima. Veltir
fyrir sér uppstillingum og öðru
fyrirkomulagi. Í Hamraborg
höfum við aldrei verið smeykir
við að eyða peningum til að
gera verslunina betri.

– Hvað finnst ykkur skipta
mestu máli í rekstri verslunar?

Gísli: Að hafa góða þjón-
ustulund og veita fólki það
sem það vill fá. Það er grund-
vallaratriði. Hamraborg er
ekki ódýrasta búð í heimi og
verður það aldrei en þar verður
alltaf að finna bestu þjónustu í
heimi. Til að starfa hjá okkur
þarf maður að hafa góða þjón-
ustulund, það skiptir höfuð-
máli. Starfsmenn sem veita
ekki góða þjónustu endast ekki
lengi í vinnu hjá okkur. Maður
verður að hafa gaman af starf-
inu þó það geti verið erfitt.
Stundum koma dagar sem eru
leiðinlegir eins og í öllum
störfum.

Úlfur: Oft er mun meira
freistandi að vera heima hjá
makanum en í vinnunni á
kvöldin en maður harkar það
af sér. Vinnudagurinn getur
oft verið mjög langur.

– Var það alltaf ætlun ykkar
að taka við fyrirtækinu?

Úlfur: Nei, það æxlaðist
bara þannig.

Gísli: Okkur fannst tími til
kominn að foreldrar okkar
fengu að lifa lífinu og njóta
þess að vera til. Við buðumst
því til að kaupa fyrirtækið af
þeim og teljum okkur hafa

borgað sanngjarnt verð fyrir
það. Við bræðurnir höfum
lengi átt sinn hvern 5% hlutinn
í fyrirtækinu. Við keyptum
yngsta bróður okkar, Axel
Guðna, ekki út því hann vildi
eiga sinn hlut áfram. Við erum
mjög ánægðir með það. Hann
og pabbi eiga því núna hvor
um sig 5% í fyrirtækinu en við
Úlfur restina. Axel er við-
skiptafræðingur að mennt og
því nytsamlegt að fá af og til
hugmyndir frá honum.

Heitar umræður á að-Heitar umræður á að-Heitar umræður á að-Heitar umræður á að-Heitar umræður á að-
alfundi Hamraborgaralfundi Hamraborgaralfundi Hamraborgaralfundi Hamraborgaralfundi Hamraborgar

– Hvert var draumastarfið
þegar þið voruð drengir?

Úlfur: Ég hef aldrei velt
því fyrir mér. Ég hafði alltaf
áhuga á því að fljúga og byrjaði
að læra einkaflugmanninn en
það var aldrei inn í myndinni
að gera það að atvinnu. Ætli
það sé ekki helst að verða
myndlistarmaður. Kannski
það eigi eftir að liggja fyrir
mér í framtíðinni. En það er
bara áhugamál eins og er.

Gísli: Nei ég hef aldrei velt
því fyrir mér heldur. Er ánægð-
ur í því starfi sem ég er í.
– Hamraborg hefur alltaf stað-
ið á sama stað, er það ekki
rétt?

Gísli: Nei, reyndar ekki.
Daginn sem hún var stofnuð
var hún til húsa í Aðalstræti
þar sem nú er leikfangaversl-
unin Bimbó. En nokkrum dög-

um seinna var hún flutt í Hafn-
arstrætið þar sem hún stendur
enn í dag. Ég veit ekki hver
ástæðan var fyrir flutningnum
en ætli það hafi ekki fengist
betra tilboð í leigu í Hafnar-
strætinu. Ég bara kann ekki þá
sögu. Pabbi hefur verið í svo
mörgu, hótelrekstri, veitinga-
rekstri, flug og ferðaþjónustu,
bílaleigu og ýmislegu öðru.

– Er ætlunin að búa á Ísafirði
allt ykkar líf?

Gísli: Ég vona að ég eigi
eftir að eyða gullnu árunum á
Ísafirði. Ég hef oft spáð í það
hversu heppin við erum að geta
búið hér. Börnin mín komust
leikskóla eins árs þegar vinir
okkar í Reykjavík þurfa að
bíða þar til börnin eru tveggja,
vinir okkar eru gjarnan
klukkutíma í vinnu og annan
klukkutíma á leiðinni heim,
við erum fimm til tíu mínútur.
Hugsaðu þér hvað er hægt að
gera margt skemmtilegt á þess-
um tveimur tímum með börn-
unum. Vinir okkar keyptu sér
hús á 30 milljónir sem er senni-
lega ódýrt í dag meðan við
keyptum á 11 milljónir, ímyn-
daðu þér hvað við sem búum
hér getum gert margt skemmti-
legt fyrir mismuninn. Ég gæti
þó vel hugsað mér að fara er-
lendis í nám. Það blundar alltaf
í mér.

Úlfur:Ég gerði heiðarlega
tilraun til að flytja til Spánar
1994 en entist bara í tvo mán-
uði. Þá sneri ég aftur heim í

sjoppuna.
– Í ljósi þess að Hamraborg

er fjölskyldufyrirtæki, hafið
þið aldrei reynt að fá maka
ykkar með í reksturinn?

Gísli (kíminn): Það sem er
ólíkt með okkur og foreldrum
okkar er að þau gátu unnið
saman, en ég get ekki séð fyrir
mér mig og konuna mína starf-
andi saman allan daginn. Það
er bara ósköp ágætt að geta
komið heim að loknum vinnu-
degi til fjölskyldunnar í stað-
inn fyrir að vera með henni
allan daginn í vinnunni.

Úlfur: Kærastan mín hefur
undanfarið aðeins verið að
vinna með mér í Hamraborg á
morgnana en við vorum að
kaupa okkur einbýlishús í Arn-
ardal og því veitir ekki af því
að fá auka pening.

Gísli: Það væri öðruvísi ef
við værum að stofna nýtt fyrir-
tæki og byrja frá grunni. Það
er örugglega mun erfiðara fyrir
makann að ganga inn í fyrir-
tæki þar sem ekki er hægt að
breyta neinu því það er búið
að þramma þessi fjöll til þraut-
ar í 37 ár.

– En finnst ykkur ekki erfitt
að taka við svona rótgrónu fyr-
irtæki?

Gísli: Nei það breyttist
voðalega lítið eftir að við tók-
um við fyrirtækinu. Eini mun-
urinn er að enginn hefur nú
leyfi til að skamma okkur en
aftur á móti er ábyrgðin líka
algjörlega á okkar herðum
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núna.
Úlfur: Já, ég er sammála

það er eiginlega enginn munur.
– Hafa foreldrar ykkar búið

ykkur vel fyrir framtíðina í
verslunarrekstrinum?

Gísli: Já, þau þraukuðu í
gegnum ýmsa erfiðleika. Þau
gátu lagt upp laupana og látið
hótelið fara á hausinn eins og
margir aðrir af okkar kynslóð
myndu eflaust gera í staðinn
fyrir að láta slag standa. Við
getum mikið lært af þeim.

Úlfur: Þau hafa innprentað
í okkur að heiðarleiki skipti
mestu máli.

– Hver voru viðbrögð for-
eldra ykkar þegar þið buðust
til að kaupa fyrirtækið af
þeim?

Gísli: Þau voru jákvæð. Það
tók smá tíma að semja um
verð og annað en þau ákváðu
að láta slag standa.

Úlfur: Þeim fannst dálítið
erfitt að skilja við barnið sitt
og láta það í annarra hendur
jafnvel þó það væri í hendur
sona sinna.

Gísli: Þau eiga þó örugglega
eftir að fylgjast með okkur,
sem er gott mál. Það er æski-
legt að fá áframhaldandi að-
hald. Við njótum líka góðs af
því tengslaneti sem þau hafa
byggt upp í gegnum árin.

Úlfur: Það er gott að fá yfir-
sýn annarra. Gott að geta leitað
til þeirra sem hafa mun meiri
reynslu en við bræðurnir.

Gísli: Við erum reyndar öll
fjögur mjög ólík og höfum
ólíkar skoðanir. Á hverju ári
er haldinn aðalfundur í Hamra-

borg þó þar hafi einungis verið
fjölskyldan. Við förum þá úr
bænum og hittumst. Það hafa
oft verið mjög heitir fundir og
tekist á um mismunandi áher-
slur og skoðanir. Ef einhver
væri áhorfandi að slíkum fundi
yrði sá mjög hissa að heyra að
þarna væri fjölskylda á ferð.
En að loknum fundi er málið
afgreitt og niðurstaða komin í
málið. Þá eru komnar nýjar
áherslur frá þeim sem hafði
yfirhöndina að hverju sinni.
Þess vegna er það mjög gott
mál að pabbi og Axel bróðir
eigi sitt hvor 5%. Þeir hafa því
oddaatkvæði þegar ég og Úlfur
getum ekki komist að sam-
komulagi. Þeir geta kosið um
hvor okkar hefur réttara fyrir
sér. Sem betur fer erum við
ekki alltaf sammála. Lífið væri
frekar litlaust ef við værum
sammála um allt.

Úlfur (glettinn): Og að
sjálfsögðu hef ég alltaf rétt
fyrir mér.

Gísli: Annars er skýr verka-
skipting er hjá okkur í Hamra-
borg svo lítið er um árekstra í
vinnunni.

Japanir líkirJapanir líkirJapanir líkirJapanir líkirJapanir líkir
ÍslendingumÍslendingumÍslendingumÍslendingumÍslendingum

– Fáið þið aldrei leið á starf-
inu?

Úlfur: Maður getur fengið
leið á starfinu en þá er bara að
finna leið til að hafa gaman af
því aftur. Finna eitthvað nýtt
til að fást við og betrumbæta
Hamraborg, það er alltaf svo
gaman.

Gísli: Jú, auðvitað koma

dagar sem manni leiðist það
en það jafnar sig fljótt. Miklu
máli skiptir að eiga sér áhuga-
mál utan vinnunnar. Við erum
til dæmis báðir félagar í JCI-
Vestfirðir.

Úlfur: Gísli er landsforseti
samtakanna og ég verð ritari
JCI-Vestfjarða á næsta ári. Ég
ætla þá aðeins að rífa félagið
upp.

Gísli: Ég var forseti JCI-
Vestfjarða fyrir þremur árum
og það var mjög skemmtilegt
ár. Alveg meiriháttar tími. Síð-
asta ár hefur líka verið mjög
skemmtilegt og ég hef fengið
tækifæri til að ferðast mjög
mikið og hitta mikið af nýju
skemmtilegu fólki í gegnum
félagsstarfið.

Úlfur: Það er mjög gefandi
að vera í félaginu. Manni gefst
líka færi á að kynnast fólki
alls staðar að úr heiminum.

Gísli: JCI-hreyfingin nær út
um allan heim og maður er
fljótur að tengjast fólki í gegn-
um samtökin. Ég fékk einu
sinni að gista hjá fjölskyldu í
Japan í þrjá daga. Þannig
kynntist ég mun meira menn-
ingu þeirra en ég hefði gert ef
ég hefði dvalið á hóteli. Það
kom mér á óvart hve Japanir
eru líkir okkur Íslendingum.
Hugsunarháttur okkar er mjög
svipaður. Slík reynsla opnar á
manni augun.

Félagsstarf af þessu tagi er
svo þroskandi og býður upp á
svo margt. Segja má að JCI sé
best geymda leyndarmálið á
Vestfjörðum. Félagið JC-
Vestfirðir er 7 ára en fyrir 20

árum var félagið JC-Ísafjörður
starfandi hér. Þá var JC-félag
í hverju einasta plássi á Íslandi
en það hefur því miður mikið
breyst.

Ég á reyndar annað áhuga-
mál sem mér hef haft lítinn
tíma til að sinna undanfarið
ár. Ég er sjálfboðaliði hjá
Slökkviliði Ísafjarðarbæjar.
Ég vona að þeir hleypi mér
aftur í liðið á næsta ári þó ég
hafi verið í burtu í ár. Það er
einnig mjög gefandi og kemur
adrenalíninu af stað. Ég var
tvítugur þegar ég byrjaði hjá
liðinu og tek þátt í æfingum
og svo útköllum, en sem betur
fer er lítið um þau. Maður lærir
mikið af þessu og hugsar á allt
á annan hátt. Til dæmis þegar
maður gistir á hóteli byrja ég
alltaf á því að finna útgöngu-
leiðir, án þess að hugsa um
það.

Hópurinn sem er í liðinu
núna er mjög góður. Hann hef-
ur endurnýjast mikið á síðustu
árum og margir skemmtilegir
strákar komnir inn. Þegar ég
byrjaði var ég eini strákurinn
en hinir voru allir fullorðnir
menn.

Einnig lærði ég mikið um
mannlegt eðli af þessu starfi
og eitt atvik sem man sérstak-
lega eftir var þegar við ókum
fársjúkri gamalli konu frá
sjúkrahúsinu út á flugvöll í
sjúkraflug. Eina sem konan
hafði áhyggjur af var hvort
hún hefði efni á að borga fyrir
sjúkrabílinn. Þetta stakk mig,
því við teljum svo sjálfsagt að
aðrir borgi fyrir okkur. Gildin

eru víst öðruvísi hjá eldra fólki.
– Óhætt er að segja að

Ísfirðingar gætu varla hugsað
sér bæinn án Hamraborgar.
Finnið þið mikið fyrir því að
bæjarbúum finnist þeir eiga
hlutdeild í versluninni?

Gísli: Nei, ég hef ekki fund-
ið fyrir því en mér finnst það
mjög jákvætt ef bæjarbúar
hugsa þannig til Hamraborgar.
Ég bara ánægður að eiga hlut-
deild í því.

Úlfur: Ég hef fengið þó
nokkuð margar kvartanir um
að við séum ekki í Reykjavík.
Sérstaklega að hamborgarinn
okkar fáist ekki annars staðar
en hérna. Oft kemur fyrir að
fólk kaupir 10-15 stykki til að
færa ættingjum sem búa ann-
ars staðar. Við erum oft spurðir
hvort við séum ekki á leiðinni
til höfuðborgarinnar því þar
er svo mikið er af brottfluttum
Ísfirðingum sem myndu vilja
versla við okkur þar.

Gísli: Það er aldrei að vita
nema einhvern daginn opnum
við útibú af Hamraborg í
Reykjavík.

– Hvaðan kemur uppskriftin
af hamborgaranum margróm-
aða.

Gísli: Pabbi bjó til upp-
skriftina að sósunni þegar hann
rak hótelið og er hún því orðin
yfir tuttugu ára gömul. Inni-
hald hennar er mjög vel varð-
veitt leyndarmál og við viljum
halda því þannig. Við höfum
oft fengið spurningar um hana
og hvað sé í henni en við mun-
um aldrei segja frá því. Ég
skil reyndar ekki hvernig

pabba datt í hug að blanda
saman þeim efnum sem eru í
þessari sósu. Til þess hefur
hann þurft mjög frjótt ímynd-
unarafl. En það kom vel út.

– Eruð þið spenntir að takast
á við rekstur Hamraborgar sem
eigin herrar?

Úlfur: Ég hlakka til framtíð-
arinnar og er spenntur að takast
á við ný verkefni og frekari
breytingar.

Gísli: Ég hlakka til að sjá
hvernig Ísafjörður mun þróast
á næstu árum. Nú á að fara að
koma upp nýju verslunarhús-
næði og gaman verður að sjá
hvernig það kemur út. Við
höfum aldrei verið hræddir við
samkeppni og fögnuðum því
þegar JR-Vídeó tók við rekstri
Frummyndar. Ég tel sam-
keppni vera okkar driffjöður
og vera nauðsynlega. Við vilj-
um alls ekki vera með einokun
á neinu sviði.

Úlfur: Leiðinlegt væri ef
engin samkeppni væri til stað-
ar og það gæti orðið til þess að
þjónusta okkar yrði verri fyrir
vikið.

Gísli: Tíminn mun leiða allt
í ljós. Það er skrítið að hugsa
til þess að við gætum verið
enn að reka Hamraborg eftir
40 ár. Mér finnst það fremur
ólíklegt en ætli foreldrar okkar
hafi ekki hugsað það sama fyr-
ir 37 árum.

–Á þessum nótum lýkur við-
talinu og bræðurnir í Hamra-
borg snúa aftur til vinnu þar
sem þeir afgreiða bæjarbúa
með bros á vör.

– thelma@bb.is

Eigendaskiptin á Hamraborg fóru fram á 37 ára afmæli fyrirtækisins 30. september sl. Frá vinstri: Axel, Jósefína, Úlfar, Gísli og Úlfur.
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Enn langt í land í
jafnréttisbaráttunni
Bryndís G. Friðgeirsdóttir

bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ var
kjörin formaður fyrstu stjórnar
kvennahreyfingar innan Sam-
fylkingarinnar í september.
Markmið hreyfingarinnar er
að auka áhrif kvenna, jafnt
innan Samfylkingarinnar sem
og í samfélaginu. Bryndís seg-
ir að þó staða kvenna innan
Samfylkingarinnar hafi styrk-
st, helmingur þingmanna er
konur, borgarstjórinn kona og
formaðurinn er kona er mikil-
vægt að varðveita þann árang-
ur sem þegar hefur náðst. Ný-
legar samantektir og kannanir
sýna að enn er langt í land í
íslensku samfélagi hvað varð-
ar stöðu, völd og áhrif kvenna.
Launakönnun VR sem birt var
fyrir skömmu endurspeglar
t.d. þann launamun sem enn
er til staðar milli kynjanna
þrátt fyrir upplýsta umræðu
undanfarna áratugi.

– Hvernig kom það til að þú
varst kosin formaður Kvenna-
hreyfingar Samfylkingarinn-
ar?

Á stofnfundinum voru heil-
miklar vangaveltur um hvort
kjósa ætti formann sér eða
stjórnina í heild sinni, sem síð-
an skipti með sér verkum. Frá
upphafi var ætlunin að kjósa
stjórn en margar konur vildu
að hreyfingunni yrði stjórnað
í sameiningu. Þegar leið á
stofnfundinn og búið var að
kjósa í stjórn rann það upp
fyrir okkur að það væri mikil-
vægt að hafa einhvern sem
kallar saman hópinn og virkjar
hina. Þá er formaðurinn ábyrg-
ur fyrir að hlutirnir gangi án
þess þó að öll verk falli í hans
skaut.

Mjög skemmtilegt er að for-
maðurinn sitji einhvers staðar
annars staðar en á höfuðborg-
arsvæðinu. Mikilvægt er að
við gerum okkur grein fyrir
því að það er alveg hægt að
stýra svona fjöldasamtökum
frá landsbyggðinni. Við erum
í sambandi með því að halda
símafundi og skiptumst á
tölvupósti svo þetta er vel
hægt. Þessi rafrænu samskipti
eru bylting og sérstaklega fyrir
okkur á landsbyggðinni.

Ég fór nú ekki á stofnfund-
inn til þess að bjóða mig fram
til formanns, ætlaði nú ekki
einu sinni að bjóða mig fram í
stjórnina, en þannig æxlaðist
það. Hinar konurnar í stjórn-
inni eru allar frá höfuðborgar-
svæðinu nema ein sem býr á
Akureyri. Svo tilnefnir þing-
flokkurinn eina konu í stjórn-
ina. Þetta eru skemmtilegar

konur og allar mjög virkar í
Samfylkingunni. Þó að það sé
mikilvægt að stjórnarfólk
komi líka af landsbyggðinni
þá var það ekki gert viljandi
og engin okkar spáði einu sinni
í það þegar stjórnin var kosin.

Það felst ákveðið jafnrétti í
því að formaðurinn sé á lands-
byggðinni. Því það þarf að ná
fram jafnrétti á fleiri stöðum
en á milli kynjanna. Jafnrétti
er einn af þessum frösum sem
notaðir eru óspart. Ósjálfrátt
tengir fólk jafnrétti við baráttu
kvenna fyrir rétti sínum. En
jafnrétti skiptir að sjálfsögðu
máli fyrir allt fólk. Ég var
spurð að því þegar Kvenna-
hreyfingin var nýstofnuð hvort
mér fyndist þá að karlmenn
ættu þá að stofna karlahreyf-
ingu. Mér finnst það alveg
sjálfsagt. Ef þeir hafa þörf fyrir
það ættu þeir auðvitað að gera
það. Tökum sem dæmi feður
sem hafa ekki forræði yfir
börnunum sínum. Þeir borga
meðlag en hafa svo kannski
lítil samskipti við börnin. Ein-
stæðir feður mynduðu sam-
tökin, Félag ábyrgra feðra, sem
er alveg til fyrirmyndar og ætti
að njóta stuðnings allra í sam-
félaginu. Það er sjálfsagt mál
að ef einhvers staðar hallar á
karlmenn að þeir stofni sam-
tök.

 Kvennahreyfingin leggur
áherslu á að auka áhrif kvenna,
jafnt innan Samfylkingarinnar
sem og í samfélaginu öllu. Það
hafa verið teknar saman tölur
yfir hve margar konur hafi
gegnt ráðherraembætti og ver-
ið þingmenn frá upphafi og
þær voru sláandi. Sérstaklega
voru fáar konur sem höfðu ver-
ið ráðherrar. Við sláum gjarn-
an um okkur með Vigdísi for-
seta og borgarstjóra í Reykja-
vík en verðum samt að muna
að standa vörð um árangurinn
og halda áfram að vinna í þess-
um málum. Það er ekki fyrr en
tölur eru teknar saman að mað-
ur sér hversu fáar konur hafa
gegnt áhrifastöðum.“

Jafnréttisbar-Jafnréttisbar-Jafnréttisbar-Jafnréttisbar-Jafnréttisbar-
áttan á réttri leiðáttan á réttri leiðáttan á réttri leiðáttan á réttri leiðáttan á réttri leið

„Jafnréttisbaráttan er á réttri
leið. Nú er mikið talað um að
vekja einnig karlmenn til um-
ræðu um þessi mál sem er
mjög jákvæð þróun. Það er
liðin tíð að litið sé á baráttu
jafnréttiskvenna sem tilraun til
að hafa karlana undir og kon-
urnar séu að reyna taka yfir.

Skemmtilegt er að sjá hvað

karlkyns ungliðarnir, ungir
jafnaðarmenn innan Samfylk-
ingarinnar, eru orðnir virkir í
að hvetja stelpurnar til að
koma sér á framfæri, bjóða
sig fram og taka ábyrgð. Von-
andi er það ekki bara einhver
bóla sem springur, heldur eitt-
hvað sem þeir eru orðnir með-
vitaðir um. Okkur hefur borið
áfram veginn en enn er langt í
land. Munurinn milli kynjanna
er enn mikill er kemur að áhrif-
um, völdum og launum.

Feministi er enn framandi
orð fyrir fólki þótt það hafi
verið í notkun í langan tíma.
Algengt er að orðið sé mis-
skilið, t.d. geta karlmenn verið
feministar alveg eins og konur.
Við þurfum að vera meðvituð
hvaða merking er að baki orð-
anna sem notuð eru svo þau
verði ekki að frösum. Tökum
sem dæmi: kynbundinn launa-
mun. Maður þarf að styðja orð-
in með niðurstöðum úr könn-
unum en ekki fleygja þeim
fram eins og innantómum
frasa.

Mér finnst að litið sé skakkt
á merkingu orðsins feministi.
Við þurfum kannski betri og
einfaldari skilgreiningu á orð-
inu. Enn er við lýði sú ímynd
af feministum að þær séu reið-
ar vaðmálskonur í mussum og
tréklossum. Samkvæmt íslen-

skri orðabók Eddu er orðið
skilgreint sem kvenfrelsis-
sinni, sá sem vill að konur
hafi full réttindi á við karla og
hefðbundin kvennastörf séu
metin á við önnur störf. Fem-
inisti er þá manneskja, ekki
endilega kona, sem beitir sér
fyrir því að konur öðlist jafnan
rétt á við karla.

Við verðum að reyna hvetja
ungar stelpur til að taka þátt í
pólitík. Það væri mjög hollt
fyrir þær að koma inn á fundi
þar sem eingöngu eru konur
að ræða pólítík og sjá muninn
á kynjunum í þessum málum.
Stjórnmál eru svo karllæg því
fleiri karlmenn en konur eru í
pólitík. Venjan er sú að mun
fleiri ungir karlmenn hafa
áhuga og fara út í pólitík en
stúlkur. Þessu þarf að breyta.

Þegar ég byrjaði í sveitar-
stjórn voru konur í miklum
minnihluta. Ég þurfti að berj-
ast og vera ofsalega hörð til
þess að fá aðra til að taka mark
á mér. Það var mjög erfitt.
Enda hafði ég svo margt upp á
móti mér, ég var kennari og
þeir voru ekki mikils metnir á
þessum tíma meðal eldri karla
í bæjarstjórninni, ég var í Al-
þýðubandalaginu sem var lítill
flokkur á móti. Svo í þokkabót
var ég kona, lítil og ljóshærð.
Smári Haraldsson benti mér á

þetta þegar ég leitaði ráða hjá
honum. Ég hafði aldrei gert
mér grein fyrir því áður að
þessir þættir gætu unnið gegn
mér.“

– Hver er tilgangurinn með
Kvennahreyfingunni?

„Kvennahreyfingar eru inn-
an flestra stjórnmálaflokka og
eru þá konur að styðja hver
aðra og mynda tengslanet. Þær
hvetja hvor aðra til þess að
taka ábyrgð, því það getur ver-
ið erfitt að vera í minnihluta.
Það er erfitt að vera eina konan
í karlastjórn, á sama hátt og
það er erfitt að vera eini karl-
maðurinn í kvennastjórn. Þess
vegna þarf að fá fleiri konur
til að koma sér á framfæri og
ekki síst fyrir börnin okkar.
Mikilvægt er að yngri kyn-
slóðir sjái einnig konur t.d. í
umræðuþáttum um pólítík eða
í stjórnum fyrirtækja. Fyrir-
myndir eru svo mikilvægar og
ekki síður fyrir stráka en stelp-
ur.

Nú eru mjög öflugar konur í
þingflokki Samfylkingarinnar
og í sveitarstjórnum. Þó ástan-
dið sé bærilegt þar er samt
engin ástæða til að fagna og
staldra við heldur er nauðsyn-
legt að verja þennan ávinning
og halda áfram á þessari braut.
En þetta er að breytast, ég tel
að karlmenn líti ekki lengur á

jafnréttisbaráttu kvenna sem
ógn. Enda eru margir karl-
menn mættir til leiks og þá
sérstaklega þeir yngri. Það get-
ur þó alltaf komið bakslag og
þegar kona hirðir bita sem karl-
maður sækist eftir er oft pískr-
að í hornum að konan hafi
haft vinninginn út á kyn sitt.
Ég held að þeir örfáu karlmenn
sem segja þetta séu hræddir
um eigin hag og vilja ekki
missa spón úr aski. Karlar eru
mjög duglegir að kjósa og
benda hver á annan í nefndir
og stöður, eflaust gera þeir
það ómeðvitað. Því þarf að
koma því í gegn að mönnum
hreinlega detti konur í hug í
þessar stöður jafnt og karl-
menn.“

Konur í karlaveröldKonur í karlaveröldKonur í karlaveröldKonur í karlaveröldKonur í karlaveröld
– Hvernig er hægt að sporna

gegn því að karlmenn kjósi
mestmegnis aðra karla þegar
aldagömul hefð er fyrir því?

„Kannski eru ungir karl-
menn að stíga inn í hefðir sem
eru óþægilegar fyrir þá. Tök-
um sem dæmi að þegar kemur
að „stríðsleiknum“ eru helstu
ákvarðanatökur í höndum
karla en ég held að þeim finnist
erfitt að standa í þessu. Því
væri mun betra að mýkja þessa
stöðu upp með því að fá önnur

Bryndís G. Friðgeirsdóttir bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ var kjörin formaður
fyrstu stjórnar kvennahreyfingar innan Samfylkingarinnar í september.
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og ný sjónarhorn. Oft er eins
og eldri menn taki þá yngri í
fóstur, þeir benda á þá í stjórnir
þrátt fyrir að þeir séu reynslu-
lausir en dettur ekki í hug kona
sem hefur reynslu. Þess vegna
heldur þetta áfram ef mynstrið
er ekki brotið upp. Það skiptir
máli að konur í áhrifastöðum
séu sýnilegar svo dætur okkar
sjái hversu eðlilegt það er.
Mikilvægt er að konur komi
fram í fréttatímum og sjón-
varpsviðtölum og láti á sér
bera. Ég tek sjónvarpið sem
dæmi því það er svo mikið
áreiti frá þeim miðli. En af því
þetta er svo mikil karlaveröld
er hætta á því að konur dragi
sig til baka. Ef konur eru hvatt-
ar af öðrum konum svo ég tali
nú ekki um af karlmönnum til
að koma sér á framfæri gætu
þær látið slag standa og ekki
fundist þær þurfa að vera full-
komnar. Dæmigert er fyrir
konu sem er að fara í sjón-
varpsviðtal að finnast eins og
hún megi ekki gera mistök,
verði að hafa alveg rétt fyrir
sér, koma vel fyrir og líta vel
út. Þegar búið að hlaða þessu
öllu upp gæti hún dregið sig
til baka. Karlmenn eru ekki
eins mikið að velta sér upp úr
því.

Ég held að þessi félagslegi
arfur og fyrirmyndir okkar
valdi því að við tökum það
sem gott og gilt að karlmenn
séu í meirihluta í áhrifastöðum
en konur leiti meira í „kvenna-
störf“, eins og t.d. umönnun-
arstörf. Ráðið við því er að
koma með nýjar fyrirmyndir
bæði fyrir okkur og fyrir börn-
in okkar.

Tilgangur Kvennahreyfing-
arinnar er langt í frá að vera
vettvangur fyrir konur með
vælutón sem eiga svo erfitt að
þær þurfa að snúa strákana
niður. Eitt meginverkefnið er
heldur að efna til umræðna
við karlmenn um þessi mál.
Stelpur hafa einmitt í ríkum
mæli hvatt unga karlmenn til
að taka þátt í þessum umræð-
um og þeir eru upplýstari en
karlar voru áður. Enda er
kynjafræði nú sérstök grein í
akademísku námi á háskóla-
stigi sem bæði kynin leggja
stund á. Nú eru málefni kynj-
anna að aukast í umræðunni
og allir taka þátt hvort sem
það eru karlar eða konur. Bar-
áttan er ekki háð til höfuðs
körlum því þeir hafa einnig
hagsmuna að gæta þegar jafna
á leikinn. Þeir eiga dætur,
mæður, ömmu, systur o.s.frv.
Því er það mikilvægt fyrir
okkur öll, samfélagið í heild,
að tekið sé einnig mið út frá
sjónarhorni kvenna. Það er
heldur ekkert réttlæti í því að
láta karlmenneina bera ábyrgð
á stjórnun fyrirtækja, inni í
ríkisstjórnum og í ýmsum
valdastofnunum í heiminum.
Karlmenn þurfa á konum að
halda sér við hlið þegar teknar
eru afdrifaríkar ákvarðanir
hvort sem það er í ríkisstjórn-
um, stofnunum eða bara inn á
heimilinu. Sjónarmið beggja
kynja verða að vera til staðar í
samfélaginu,“ segir Bryndís
G. Friðgeirsdóttir, formaður
Kvennahreyfingar Samfylk-
ingarinnar.     – thelma@bb.is

Undirskriftasöfnun hafin til
varnar Reykjavíkurflugvelli

Hrundið hefur verið af stað
undirskriftasöfnun til að árétta
hagsmuni landsbyggðarfólks
af því að hafa Reykjavíkur-
flugvöll á sama stað og hann
hefur verið frá því á fyrri hluta
síðustu aldar. Það eru
ÁFRAM, hagsmunasamtök
íbúa í Dalvíkurbyggð, sem
standa að söfnuninni og óska
samtökin eftir félagasamtök-
um eða áhugafólki á Vestfjörð-
um og víðar sem getur tekið
að sér söfnun undirskrifta í

sinni heimabyggð.
„Sérstaklega er minnt á þá

öryggishagsmuni sem tengjast
sjúkraflugi, þar sem stærstu
sjúkrahús landsins eru aðeins
steinsnar frá Reykjavíkurflug-
velli en þessi nálægð er ómet-
anleg þegar um bráðatilfelli er
að ræða. Auk þessa mun ferða-
tími almennra farþega til
Reykjavíkur tvöfaldast ef
lenda þarf á Keflavíkurflug-
velli og má ljóst vera hvert
óhagræði það verður fyrir alla

hlutaðeigandi, þ.e. farþega,
fyrirtæki og stofnanir. Þess
utan hefur verið bent á fleiri
öryggisþætti tengda flugvell-
inum, bæði fyrir borgarbúa og
landsbyggðina alla“, segir í
tilkynningu frá ÁFRAM.

Textinn sem menn eru beðn-
ir um að skrifa undir er svo-
hljóðandi: „Reykjavíkurflug-
völlur er tenging landsbyggð-
arinnar við höfuðborgina,
stofnanir hennar og ýmsa þjón-
ustu sem þar er veitt. Mikil-

vægi þessa flugvallar kristall-
ast m.a. í nálægð hans við stær-
stu og best búnu sjúkrahús
landsins. Þegar flogið er suður
með bráðveikt eða slasað fólk
er fráleitt að í framtíðinni skuli
lent í útjaðri höfuðborgar-
svæðisins eða enn fjær þessum
sjúkrahúsum, hvað þá á Kefla-
víkurflugvelli, og auka þannig
verulega við þann flutnings-
tíma sem nú er. Lífsnauðsyn-
legt er að flugvélar í sjúkra-
flugi geti að jafnaði lent í

Reykjavík. Við sem ritum nöfn
okkar hér undir gerum þá kröfu
til allra sem um þetta mál
fjalla, að tryggt verði um
ókomna tíð það greiða aðgengi
að höfuðborginni, og sérstak-
lega sjúkrahúsunum þar, sem
Reykjavíkurflugvöllur veitir
okkur í dag.“

Áhugasömum um málið er
bent á að senda tölvupóst á
netfangið afram@afram.is hjá
hagsmunasamtökunum.

– halfdan@bb.is

Veturnætur hefj-
ast á föstudaginn

Drög liggja fyrir að dagskrá
lista- og menningarvikunnar
Veturnátta sem hefst á föstu-
dag, 4. nóvember og unnið er
hörðum höndum að undirbún-
ingi hátíðarinnar. „Atburðir
eru að tínast inn og dagskrá að
myndast. Hugmyndin er sú að
hátíðin verði lágstemmd og
ætluð okkur sem búum á svæð-
inu til upplyftingar í haust-
rökkrinu“, segir Anna Sigríður
Ólafsdóttir, verkefnastjóri há-
tíðarinnar.

Meðal dagskrárliða eru
Íraskir dagar sem ætlaðir eru
til að kynna og heiðra íraska

menningu, Stuttmundur, stutt-
myndasamkeppni Mennta-
skólans á Ísafirði og sýning
Litla leikklúbbsins á verkinu
Þrymskviða. Þá mun maga-
dansmærin Safyra sem sló í
gegn með magadansnám-
skeiði sínu á Ísafirði á síðasta
ári snúa aftur.

Hátíðin var endurvakin á
síðasta ári en hún hefur verið
haldin nokkrum sinnum áður
síðast árið 2000. Stefnt er að
því að gera hátíðina að árviss-
um viðburði og halda hana í
kringum vetrardaginn fyrsta.

– thelma@bb.is

Loðdýrafóðursvinnsla
Klofnings opnuð fljótlega

Loðdýrafóðursvinnsla
Klofnings ehf. verður

opnuð fljótlega í nóvem-
ber, að sögn Guðna Ein-
arssonar framkvæmda-

stjóra fyrirtækisins. „Það
er verið að leggja loka-
höndina á þetta“, segir

Guðni. „Það fer allt í
útflutning. Fyrstu send-

ingar verða til Dan-
mörku, þetta fer til meg-
inlands Evrópu fyrst um
sinn. Svo á eftir að koma
í ljós nákvæmlega hversu

stór markaðurinn er.“
Tveir starfsmenn koma
til með að starfa í verk-

smiðjunni fyrst um sinn
og er þar um ný störf að
ræða. Klofningur hefur

leigt húsnæði í gamla
Íshúsfélaginu á Ísafirði af

Hraðfrystihúsinu –
Gunnvöru undir starf-

semina. Fóðrið er unnið
úr fiskafgöngum, þeir
hakkaðir og frystir til

útflutnings.
– eirikur@bb.isGamla Íshúsfélagið.

Tungudalsvirkjun gangsett fyr-
ir áramót þrátt fyrir seinkanir
Framkvæmdir við bygg-

ingu Tungudalsvirkjunar eru
frekar á eftir áætlun. Að-
spurður segir Kristján Har-
aldsson, orkubússtjóri að
vonir standi engu að síður til
þess að virkjunin verði gang-
sett fyrir áramót eins og til
stóð samkvæmt upphaflegri
áætlun.

„Það var ágætis slaki í

byggingaráætluninni, við höf-
um getað nýtt okkur það. Þetta
ætti að hafast á réttum tíma.“
Umrædd virkjun mun afkasta
700 kílóvöttum. Að sögn
Kristjáns verður reist lítið
stöðvarhús á svæðinu, auk
þess sem þar verður niðurgraf-
in þrýstivatnspípa sem nýta á
affallið úr Vestfjarðargöngum.

Virkjunin ku vera mjög hag-

kvæm, meðal annars vegna
þess að um jafnstreymi vatns
er að ræða yfir allt árið og
því dregur ekki úr framleið-
slugetu yfir vetrartímann.
Afrek ehf. sér um jarðvinnu
og KNH ehf. um byggingu
sjálfs hússins. Útlit er fyrir
að virkjunin muni kosta lið-
lega 100 milljónir króna með
öllum vélbúnaði.

Ekkert Kínaskipanna
lengur á Vestfjörðum

Ekkert hinna svokölluðu
kínaskipa verður lengur á
Vestfjörðum nú þegar Vestri
BA hefur verið seldur til
Nónvörðu ehf. í Snæfellsbæ.
Sextán fiskiskip voru smíðuð
fyrir Íslendinga á árunum
2000-2002, þar af níu fjöl-
veiðiskip. Þrjú fjölveiðiskip-
anna fóru til Vestfjarða, þau
Garðar BA, Ýmir BA og
áðurnefnt Vestri BA, en þau
hafa nú öll verið seld. Athygli
vekur að af níu fjölveiðiskip-
unum er aðeins eitt þeirra í

eigu upphaflegs kaupanda, og
af öllum sextán kínaskipunum
eru þau aðeins þrjú. Þetta kem-
ur fram í nýjasta blaði Fiskifrétta.

Kaup skipanna vöktu mikla
athygli á sínum tíma og þóttu
bera vott um bjartsýni og sókn-
arhug í útgerð. Viðskipti með
fiskiskip hafa verið mjög lífleg
síðastliðin ár, en þó þykja
kínaskipin hafa gengið óven-
julega mikið kaupum og söl-
um. Ýmsar ástæður eru fyrir
því. Strax í upphafi voru gæði
skipanna umdeild, þó ljóst sé

að þeir sem á þeim hafa siglt
hafi ekki séð sérstaka ástæðu
til að kvarta undan þeim. Þrjú
þeirra voru seld strax við kom-
una til landsins vegna breyttra
forsendna hjá útgerðunum, en
menn höfðu reiknað með því
að heimildir til þorskveiða
yrðu auknar nokkuð. Þá hafa
sumir viljað meina að kannski
hafi einhverjir ráðist í kaup á
kínaskipi sökum þess hversu
ódýr þau voru án þess að hafa
nægilegar veiðiheimildir til að
gera þau út.   – eirikur@bb.is

Á þriðja tug áhorfenda
voru á sýningu heimilda-
myndar um þorpið Thatta
Kedoona í Pakistan sem fór
fram í Félagsbæ á Flateyri á
laugardag. Myndin var gerð
síðastliðið vor og sýnir lífið í
þorpinu en þar er miðstöð
kvennaverkefnis sem tengist
alþjóðlega brúðusafninu á
Flateyri.

„Mjög áhugavert var að
sjá mynd frá þorpinu og
hversu miklu þetta verkefni
hefur áorkað. Að því koma
þýsku hjónin dr. Senta Siller
og dr. Norbert Pintsch sem
gáfu okkur brúðusafn sitt sem
er uppistaðan í alþjóðlega
brúðusafninu á Flateyri“,

segir Jóhanna Kristjánsdóttir
einn skipuleggjenda sýning-
arinnar. Hjónin hafa á und-
anförnum árum unnið að
verkefnum í Afríku, Asíu og
í Austurlöndum nær til
styrktar byggðarlögum sem
eiga í vök að verjast. Þar
hafa þau m.a. kennt konum
brúðugerð og séð um sölu
afurða hennar.

Myndin var frumsýnd á
kvikmyndahátíðinni Globi-
ans 2005 í Potsdam í Þýska-
landi síðastliðið sumar.
Fyrirhugað er að halda sams-
konar hátíð aftur á næsta ári
og sýna bestu myndirnar
einnig á Flateyri og hugsan-
lega á Ísafirði. – thelma@bb.is

Heimildamynd um
lífið í Thatta Kedoona

sýnd á Flateyri

Frá sýningu myndarinnar. Mynd: Páll Önundarson.
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STAKKUR SKRIFAR

Breytingar á lögreglustjórn
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Langar þig í leikfang? Til sölu
er Dell Axim x5 pocket PC, lófa-
tölva (Word,Exel ofl.) Selst á
kr. 15.000. Upplýsingar gefur
Krummi í síma 895 5326.

Til sölu er Toyota Land Cruiser
90 GX, dísel, sjálfskiptur, skrd.
01/2000, ekinn 163 þús. km.
Uppl. í síma 861 3153.

Til sölu er Toyota HiLux, turbo
Intercooler á 38" dekkjum. Uppl.
í síma 847 2829.

Til sölu eru vetrardekk á stál-
felgum undan Subaru Impreza.
Uppl. í síma 849 2401.

Til sölu er MMC Lancer, grár,
beinskiptur, árg. 96, ekinn 182
þús. km., 1300 vél. Listaverð
kr. 350 þús. Tilboðsverk 250
þús. kr. Uppl. í símum 696 102
eða 456 4774.
Til sölu Toyota RAV4 árg. 2000.
Upplýsingar í síma 456 5905
og 893 2715.

Óska eftir ódýrum vélsleða
sem er í lagi. Upplýsingar í
síma 894 8243 eða faxi@mi.is

Óska eftir að kaupa nagladekk
undan Toyota Land Cruiser,
stærð 265x75x16. Upplýsingar
í síma 861 2265.

Árshátíð Hestamannafélagsins
Hendingar verður haldin laug-
ardaginn 5. nóv. í Kiwanishús-
inu. Húsið opnar kl. 20. Skrán-
ing er í símum 865 5493 (Frissi)
865 5699 (Gestur) og í síma
861 4390 (Pétur).

Starfsfólkið í Hvestu er á fullu
í kertagerð. Óskum eftir kerta-
afgöngum. Tökum á móti í dósa-
móttökunni milli kl. 13-16.

Óska eftir notuðum gönguskíð-
um og skóm á 5 ára barn. Uppl.
í síma 456 4088 eftir kl. 19.

Til sölu er Suzuki Vitara JLX
árg. 95. Sumar- og vetrardekk
fylgja. Verð kr. 250 þús. Uppl. í
síma 846 7479.
Vantar vetrar/nagladekk, stærð:
225x70 16". Uppl. í síma 456
7782 eða 456 7750.

Til sölu er Hyundai Accent 1500
GLS 5 dyra, sjálfskiptur, ekinn
110 þús. km. árg. 97. Sumar-
og vetrardekk fylgja. Upplýs-
ingar í síma 456 8230.

Óska eftir að kaupa notað þrek-
hjól. Uppl. í síma 456 4091.

Vantar ódýran ísskáp, borð-
stofuborð og stóla. Upplýsing-
ar í síma 844 6248.

Starfsmaður hjá Atvinnuþróun-
arfélaginu óskar eftir lítilli íbúð
til leigu, með eða án húsgagna.
Uppl. í síma 864 9010.

Krakkaklúbburinn verður í Flat-
eyrarkirkju á fimmtudag kl.
16:30 til 18:00. Guðsþjónusta
á sunnudag kl. 14:00. Allra heil-
aga messa. Látinna minnst.

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Bráðvantar
vinnufélaga!

Hvernig væri að slást í hópinn með okkur
sem vinnum hjá Svæðisskrifstofunni? Okkur
vantar samstarfsmenn á eftirfarandi staði:

Hæfingarstöðin Hvesta
Vantar starfsmenn í dagvinnu. Um er að

ræða 50% starf frá 1. janúar 2006. Vinnan
felur í sér leiðbeiningar og þjálfun.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2005.
Skammtímavisun og þjónustuíbúðir

Sindragötu
Í skammtímavistuninni vantar starfsmenn

í 10-20% starf. Um er að ræða vaktavinnu
um helgar. Í þjónustuíbúðum vantar starfs-
menn í 10-20% starf. Um er að ræða vakta-
vinnu um helgar.

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2005.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 456

5224. Endilega kíkið í kaffi á Svæðisskrifstof-
unni, Hafnarstræti 1, Ísafirði og fáið upplýs-
ingar um þessi störf. Við erum með opið til
kl. 15 alla daga.

Vonumst til að þið sláist í hópinn!
Kveðja frá starfsfólki Svæðisskrifstofu Vest-

fjarða.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar skrifar

Leiðrétting vegna rangra
fullyrðinga í grein á bb.is

Ég las grein eftir Guðrúnu
Önnu Finbogadóttur á bb.is
25. október. Mér þótti greinin
fara vel af stað. Höfundur þakk-
aði fyrir frábæran kvenna-

frídag og rómaði samstöðu
kvenna. Að þessu loknu komu
fullyrðingar um launastefnu
Ísafjarðarbæjar og að ófaglært
starfsfólk á leikskólum Ísa-

fjarðarbæjar væri lægst launað
á Íslandi. Því haldið fram að
yfirmenn bæjarins væru stoltir
af því að hafa leikskólakennara
í lágmarki (væntanlega átt við
laun) með því móti væri hægt
að reka ódýrari leikskóla og
grunnskólinn væri sá ódýrasti
á Íslandi. Þá kom fram að fólk
með sérfræðimenntun væri
skikkað til að vera í FOS-Vest
á lágum launum og fengi ekki
að fara í sitt stéttarfélag.

Fullyrðingar í greininni eru
alrangar og því vill undirritað-
ur koma leiðréttingum á fram-
færi við lesendur.

Leiðrétting nr. 1
Fólk með sérfræðimenntun

er ekki skikkað til að vera í
einu eða neinu stéttarfélagi um
það er samið og það er félaga-
frelsi í landinu. Ísafjarðarbær
er með samning við ein 16
stéttarfélög sem sýnir fjöl-
breytni þeirra starfa og mennt-
unar sem starfsfólk bæjarins
er með. Þegar starfsfólk óskar
eftir flutningi á milli stéttarfé-
laga er það laust þegar kjara-
samningar eru lausir. Um þetta
er samið af hálfu vinnuveit-
anda og launþegasamtaka og
gilda sömu reglur hjá Ísafjarð-
arbæ og öðrum sveitarfélögum
um þetta.

Leiðrétting nr. 2
Ófaglært starfsfólk á leik-

skólum Ísafjarðarbæjar er á
sömu samningum og ófaglært
á leikskólum annarra sveitar-
félaga utan Reykjavíkur sem
ekki er aðili að launanefnd
sveitarfélaga vegna ófaglærðs
starfsfólks. Samræmt starfs-
mat er um allt land sem gerir
ekki greinarmun á kynjum
heldur er starfið sem slíkt
metið. Sérstök áhersla hefur
verið af hálfu launanefndar
sveitarfélaga á að hækka laun

umönnunarstétta og er það
m.a. innbyggt í síðasta starfs-
mat.

Leiðrétting nr. 3
Ekki kannast ég við að yfir-

menn Ísafjarðarbæjar hafi tjáð
sig um að þeir væru stoltir af
því að hafa laun leikskóla-
kennara í lágmarki. Laun leik-
skólakennara eru samræmd
um landið enda sameiginlegar
samninganefndir. Ísafjarðar-
bær sker sig ekki úr með þessi
laun. Það væri rétt að greinar-
höfundur upplýsi lesendur um
það hvaða yfirmenn hafi tjáð
sig með þeim hætti sem hún
lýsir í grein sinni.

Leiðrétting nr. 4
Hvaða tölur sýna fram á að

grunnskólinn sé ódýrastur á
Íslandi? Ég reikna með að hér
sé átt við Grunnskólann á Ísa-
firði sem er vel rekinn skóli
með afbragðs starfsfólki. Þar
eins og annars staðar í rekstri
bæjarins er aðhalds gætt í
rekstri sem er lykillinn að því
að geta haldið úti metnaðar-
fullri þjónustu sveitarfélags-
ins. Samanburður á rekstrar-
kostnaði grunnskóla sýnir hins
vegar ekki fram á að Grunn-
skólinn á Ísafirði sé ódýrastur
í rekstri af öllum skólum lands-
ins. Hins vegar hefur verið
bent á það að samanburður á
rekstrakostnaði skólanna sé
erfiður vegna þess að húsnæði
er af ýmsum aldri, aldurssam-
setning kennara, samsetning
nemenda o.fl.

Ég hef þá ritað fjórar leið-
réttingar við þessa stuttu grein
Guðrúnar Önnu. Ingibjörg
María forstöðumaður Skóla-
og fjölskylduskrifstofu hefur
fengið birta stutta grein á bb.is
af gefnu tilefni sem er vegna
þessarar sömu greinar.

Ég vil eins og Guðrún Anna

þakka konum fyrir frábæran
dag og fyrir að hafa haft tæki-
færi til að taka þátt og fylgjast
með metnaðarfullri dagskrá í
Alþýðuhúsinu. Konur stóðu
saman um allt land og minntu
á að ekki hefur enn náðst
launajafnrétti sem ætti auðvit-
að ekki að þurfa að benda á en
þannig er það því miður ennþá.
Ég vil leggja mitt af mörkum
og vinna með konum að því
að ná þessu launajafnrétti, þar
á ég vonandi samleið með
Guðrúnu Önnu.

Að mínu mati er grein henn-
ar hins vegar ekki gott innlegg
í þá vinnu og þá samstöðu
sem er þörf. Það er lágmarks-
krafa að eitthvað meira en inn-
gangur heillar greinar um þessi
mál sé í lagi.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Halldór Halldórsson.

Námskeið í skyndihjálp
verður haldið í kaffi- og
menningarhúsinu Gamla
apótekinu á Ísafirði helgina
4.-7. nóvember.

Námskeiðið er í boði
Rauða Kross Íslands og
eiga allir sem eru orðnir 16
ára kost á að taka þátt sér
að kostnaðarlausu. Farið
verður yfir grunnatriði
skyndihjálpar sem er mjög
nytsamlegt fyrir alla að
læra. Sú kunnátta gæti
bjargað mannslífum.

Skráning fer fram í síma
456-5700.

Skyndihjálp-
arnámskeið

Nefnd á vegum dómsmálaráðherra hefur lagt til breytingar á stjórn lög-
reglunnar á Íslandi. Sýslumenn eru lögreglustjórar og hafa lengi verið. Þeir
eru 26 og hefur ekki verið gerður munur á störfum þeirra að forminu til fyrr.
Nú er lagt til að lögreglustjórn hverfi frá 9 þeirra og eftir verði 15 lögreglustjór-
ar hjá 14 sýslumönnum og lögreglustjóranum í Reykjavík. Þau sýslumanns-
embætti sem halda lögreglustjórn greinast svo í tvenns konar embætti, ann-
ars vegar sýslumenn með lögreglustjórn og hins vegar þau sem teljast skulu
lykilembætti og hafa skyldu til að samræma vaktir og skulu reka rannsóknar-
deildir og annast saksókn alvarlegri brota sem sýslumenn sjá um að gefa út
ákærur í.

Lykilembættin verða sjö og eitt þeirra myndi verða á Ísafirði. Lögreglustjórn
myndi færast frá Bolungarvík og Patreksfirði til Ísafjarðar og frá Hólmavík
til Borgarness ásamt því að Reykhólahreppur félli einnig þar undir. Þetta
telst óneitanlega mikil breyting. En þá má heldur ekki gleyma því, að lagt er
til að lögregluembættin á höfuðborgarsvæðinu sameinist. Lögregla í Hafnar-
firði og Kópavogi félli undir lögreglustjórann í Reykjavík, en eftir yrðu
sýslumenn á báðum stöðum eins og á Patreksfirði, Hólmavík og í Bolungarvík.
Þeim verða ætluð ný verkefni til að vega upp á mót þeim sem flytjast annað
við flutning lögreglustjórnar.

Breytingar verða sem sagt ekki bara á landsbyggðinni heldur sýnast sam-

kvæmt þessu verða mestar á höfuðborgarsvæðinu. Ætlunin er að kynna
væntanlegar breytingar fyrir sýslumönnum, lögreglumönnum og sveitar-
stjórnarmönnum mjög fljótlega og gefst þar tækifæri til að spyrja þá sem
þar mæta til fundar nánar um það hvað felist í þeim en skýrsla nefndarinnar
hefur verið birt. Hvatt er til þess að lesendur kynni sér hana, en Morgunblaðið
tengdi inn á hana í vefútgáfu sinni.

Mörgum bregður við að ekki verði lengur lögreglustjórar á Hólmavík,
Patreksfirði og í Bolungarvík. En það þýðir væntanlega ekki að lögreglumenn
hverfi frá þeim stöðum. Svör við slíkum spurningum munu fást ef þeirra
verður spurt. Þá verður einnig hægt að fá frekari skýringar á því hvers vegna
þessi leið er valin. Margt er skynsamlegt við að færa stjórn lögreglu á Ís-
landi á færri hendur. Að vísu sýnist sitt hverjum eins og ævinlega. En hug-
myndin er athyglisverð, ekki síst fyrir það, að dómsmálaráðherra, Björn
Bjarnason, hefur tekið af skarið með að sýslumönnum verði ekki fækkað.
Það er annar tónn en var uppi fyrir rúmum áratug þegar rætt var um fækkun
sýslumannsembætta. Nú skulu þau lifa en tekist á við nútíðina og framtíðina
með því að skoða skynsamlega verkaskiptingu stjórnsýslu innan ríkis jafnt
og sveitarfélaga.

Engum ætti að vera það betur ljóst en vestfirskum sveitarstjórnarmönnum
að brýnt er að takast á við breytingar og nýta þær sér í hag.
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Reykhólahreppur

Laus störf á
Reykhólum, Austur-
Barðastrandarsýslu
Hjúkrunarforstjóri í Barmahlíð
Laust er starf hjúkrunarforstjóra við Hjúkr-

unarheimilið Barmahlíð á Reykhólum frá 1.
febrúar 2006. Á heimilinu eru 15 vistmenn.
Mjög góð vinnuaðstaða.

Sjúkraliði eða ófaglærður starfsmaður
í umönnun í Barmahlíð

Laust er ofangreint starf. Um er að ræða
tímabundna ráðningu frá 1. janúar 2006 til
31. desember 2006.

Leikskólastjóri í Hólabæ
Laust er starf leikskólastjóra við leikskól-

ann Hólabæ á Reykhólum. Á Hólabæ eru
14. börn.

Valgerður Baldursdóttir (s. 899 5479) hjúkr-
unarforstjóri veitir nánari upplýsingar um
störfin í Barmahlíð, netfang: vallab@snerpa.is.
Einnig um öll störfin á skrifstofu Reykhóla-
hrepps, netfang: sveitarstjori@reykholar.is,
sími 434 7880.

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er
til 15. nóvember nk.

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð og einungis
tæplega 3 tíma akstur til Reykjavíkur. Þar er öll almenn
þjónusta fyrir hendi svo sem leikskóli, grunnskóli, mjög
góð sundlaug, bókasafn, heilsugæsla, verslun og kirkja.
Verið er að taka í notkun nýtt og glæsilegt íþróttahús.

Reykhólahreppur
www.reykholar.is

Ég var að koma af fundi
umhverfis- og auðlindanefnd-
ar Norðurlandaráðs, en þangað
voru nefndarmenn í sjávarút-
vegsnefnd Alþingis boðaðir til
þess að ræða við norræna þing-
menn um íslensku fiskveiði-
stjórnunina. Sænskur þing-
maður beindi þeirri  spurningu
til okkar hver hefðu verið stær-
stu mistökin sem gerð voru
þegar kvótakerfinu  var komið
á.

Það er oft gott að ræða málin
við fólk sem ekki hefur tekið
þátt í umræðunni og deilunum
hér heima. Það kemur opið og
fordómalaust að málinu. Eftir
að norrænu þingmennirnir
höfðu spurt um kerfið, kosti
þess og galla og heyrst svör
íslensku þingmannanna fimm,
sem voru til svara, kom þessi
spurning: hver voru stærstu
mistökin.

Eftir nokkra umhugsun
svaraði ég spurningunni þann-

ig: Það eru einkum þrjú atriði
sem fóru úrskeiðis. Í fyrsta
lagi var úthlutun aflaheimild-
anna ótímabundin. Það veldur
því að aflaheimildir losna ekki
til endurúthlutunar. Helsti galli
kerfisins er einmitt óeðlilega
hátt verð á heimildunum, inn-
koma nýrra manna í greinina
er því svo gott sem ómöguleg
og  samkeppni í greininni er
lítil. Það leiðir til stöðnunar í
greininni.

Annað sem leiðir af þessum
mistökum er að útgerðarmenn
gera kröfu um að vera viður-
kenndir eigendur heimildanna,
þrátt fyrir lagaákvæði um að
þær séu þjóðareign og al-
menna pólitíska samstöðu um
það. Nokkrir útgerðarmenn
hafa nú boðað málshöfðun fyr-
ir dómstólum til þess að fá
viðurkenndan eignarrétt sinn.
Þessi krafa hefði ekki komið
upp ef heimildirnar hefðu ver-
ið tímabundnar.

lega í frumúthlutuninni. Eðli-
legt er að útgerðarmenn fái úr
andvirði seldra veiðiheimilda,
hlut sem stendur undir þeirra
kostnaði við að afla heimild-
anna, og einhvern ágóðahlut.

Loks nefndi ég það sem mis-
tök að ekki hefði verið settar
skorður við því hversu mikið
að aflaheimildum mætti færa
úr einstökum byggðarlögum.
Algerlega voru bornir fyrir
borð hagsmunir þeirra  sem
búa í byggðarlögunum og eiga
sitt beint eða óbeint undir sjáv-
arútvegi.

Þessi þrjú atriði eru ekki
tæmandi, en gera að mínu mati
ágætlega grein fyrir helstu
mistökunum sem voru gerð,
og með því að benda á þessi
atriði sérstaklega felst ábend-
ing um hverju þarf að breyta.
Tillögurnar sem ég setti fram í
ræðu minni á sjómannadaginn
á Patreksfirði endurspegla
þessa greiningu.

Í öðru lagi svaraði ég því til
að það hefðu verið mikil mis-
tök að heimila útgerðarmönn-
um að selja aflaheimildir sem
þeir höfðu ekki keypt og hirða
allan ágóða af sölunni. Þessi
mistök leiddu af sér eina allra
stærstu gjöfina frá stjórnmála-
mönnum til fáeinna einstakl-
inga sem um getur í Íslands-
sögunni. Verðmætin í afla-
heimildunum áttu og eiga  að
vera eign þjóðarinnar, sérstak-

Kristinn H. Gunnarsson.

Stærstu mistökin
Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins skrifar

Bæjarfulltrúar í minnihluta
bæjarstjórnar Bolungarvíkur,
Ketill Elíasson, Bergur B.
Karlsson og Soffía Vagnsdótt-
ir, fóru á fund félagsmálaráð-
herra og forsætisráðherra fyrir
stuttu til að kynna hugmyndir
um gangnagerð úr Syðridal í
Bolungarvík annað hvort í
Vestfjarðagöng eða beint í
Tungudal í Skutulsfirði. Upp-
lýst var um þetta á fundi bæj-
arstjórnar fyrir helgi og kom
þar fram að bæjarfulltrúarnir
hefðu farið á eigin vegum og á
eigin kostnað.

„Ferð þessi var farin í sam-

ræmi við tilkynningu Bergs
B. Karlssonar á síðasta bæjar-
stjórnarfundi, - að minnihluti
bæjarstjórnar myndi undirbúa
slíkar heimsóknir, eftir að
miklar umræður um sam-
göngumál áttu sér stað á fund-
inum og ekki tókst að leggja
fram eina bókun í nafni meiri-
og minnihluta um viðbrögð
við tilkynningu ríkisstjórnar
Íslands um að hefja 1220 metra
gangagerð undir Skriður á
Óshlíð næsta haust“, segir í
bókun Soffíu Vagnsdóttur
vegna málsins.

Eins og fram kom snemma í

október var bæjarstjórn klofin
í afstöðu sinni til yfirlýsingar
ríkisstjórnarinnar um jarð-
gangagerð á Óshlíð og tókst
ekki, þrátt fyrir tveggja klst.
fundarhlé, að samræma sjón-
armið meiri- og minnihluta í
málinu. Fór svo að lögð var
fram og samþykkt með at-
kvæðum meirihluta bókun þar
sem fagnað var þeirri ákvörð-
un ríkisstjórnar „að fela Vega-
gerðinni að hefja nú þegar
rannsóknir og athuganir sem
miða að því að hægt sé að
hefjast handa um jarðganga-
gerð undir Óshlíð á árinu

2006“.
Í bókun Soffíu frá því segir

einnig: „Minnihlutinn taldi
mikilvægt að koma þeirri
skoðun á framfæri við ríkis-
stjórnina og aðra forsvarsmenn
þjóðarinnar að mikill fjöldi
fólks vill skoða aðra leið í
samgöngumálum til og frá
Bolungarvík heldur en þá að
halda áfram aðgerðum á Ós-
hlíð. Á fundinum við forsætis-
ráðherra var einnig lögð rík
áhersla á að færi það svo að
Syðridalsleiðin yrði valin myndi
það ekki seinka framkvæmd-
um.“             – halfdan@bb.is

Fóru á eigin vegum á fund ráðherra
Bæjarfulltrúar minnihluta bæjarstjórnar Bolungarvíkur

Rætt var um samgöngur milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar. Mynd: Jónas Guðmundsson.

Þrymskviða sem Litli leik-
klúbburinn ætlar að frumsýna
á Ísafirði 12. nóvember verð-
ur að öllum líkindum sýnt
undir berum himni. „Ástæð-
an er sú að Edinborgarhúsið,
okkar ástkæra leikhús, er ekki
tilbúið og við erum gjörsam-
lega á götunni. Við fáum ekki
leyfi yfirvalda til að sýna í
Edinborgarhúsinu. Því kom
upp sú hugmynd að sýna und-
ir berum himni sem við ætl-
um að reyna framkvæma“,
segir Friðrik Stefánsson, for-
maður Litla leikklúbbsins.

Frumsýning Þrymskviðu

er auglýst kl. 17 á Silfurtorgi
þann 12. nóvember. Eins og
kunnugt er stóðu vonir til að
framkvæmdir við Edinborg-
arhúsið yrði lokið í ár og
hafði LL í hyggju að aðsetur
klúbbsins yrði þar. Fram-
kvæmdirnar stöðvuðust þó í
lok sumars vegna skorts á
fjármagni og óvíst er hvenær
húsið verður að fullu tekið í
notkun. Unnið hefur verið
að endurbyggingu Edin-
borgarhússins undanfarin ár
sem nú vekur verðskuldaða
athygli í bæjarmynd Ísa-
fjarðar.       – thelma@bb.is

LL á götunni
LL ætlaði að sýna uppfærslur ársins í Edinborgar-
húsinu en framkvæmdum við húsið er ekki lokið.
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Auglýsing um
starfsleyfis-

tillögu fyrir olíu-
birgðarstöð Olíudreifingar ehf.
Í samræmi við 6. gr. í 1. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og

mengunarvarnir, auglýsir Umhverfisstofnun starfsleyfistillögu fyrir
olíubirgðarstöð Olíudreifingar ehf., á Patreksfirði. Tillagan liggur
frammi til kynningar á afgreiðslutíma á skrifstofum sveitarfélagsins,
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði, á tímabilinu frá 2. nóvember til 28.
desember 2005.

Skriflegar athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu hafa borist
Umhverfisstofnun fyrir 28. desember 2005. Einnig má nálgast starfs-
leyfistillöguna á heimasíðu Umhverfisstofnunar, http://www.ust.is.

Umhverfisstofnun,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Framkvæmdanefnd um nýskipan lögreglumála vill fækka lögregluembættum landsins

Verða þrjú sýslumannsembætti
á Vestfjörðum sameinuð í eitt?

Framkvæmdanefnd um ný-
skipan lögreglumála hefur gert
það að tillögu sinni að lög-
regluembættum á Íslandi
fækki úr 26 í 15, og þar af
verði sjö svokölluð lykilem-
bætti. Samkvæmt tillögunni á
að sameina löggæslu í Bol-
ungarvík og Patreksfirði við
lögregluembættið á Ísafirði,
sem þá verði skilgreint sem
lykilembætti. Þá stingur nefn-
din að auki upp á að löggæsla
í Reykhólahreppi og í Hólma-
vík verði sameinuð lögreglu-
embættinu í Borgarnesi. Þann-
ig verður bara eitt lögreglu-
embætti á Vestfjörðum. Geng-
ið er út frá því í skýrslu nefnd-
arinnar að almenn löggæsla
muni eflast alls staðar á land-
inu, og ekki er gert ráð fyrir
því að fækka lögreglustöðv-
um. Gert er ráð fyrir því að
fjárveitingar sem áður runnu
til löggæslu í Bolungarvík og
á Patreksfirði renni beint til
lögregluembættisins á Ísafirði.

Ástæður fyrir fækkun lög-
regluembætta er reifaðar í
skýrslunni og er þar efst á blaði
að lítil lögregluembætti standi
einfaldlega ekki undir þeim
kröfum sem til þeirra eru gerð-
ar: „Krafan er sú að lögreglan
sinni öllum störfum sínum vel
og í samræmi við þarfir og
þróun samfélagsins á hverjum
tíma, svo og þarfir íbúa í hverju
umdæmi fyrir sig.“ Þá segir
að lögreglan þurfi að vera skil-
virk, sýna fram á mikinn ár-
angur, hún eigi að vera opin
og jákvæð gagnvart óskum og
þörfum hins almenna borgara
og umfram allt tryggja öryggi
almennings og stjórnvalda.
„Samhliða þessum kröfum á
lögreglan einnig að vera í stakk
búin til að sinna vel rannsókn-

um flókinna sakamála, tileinka
sér hratt og vel nýjungar í störf-
um sínum, taka virkan þátt í
alþjóðlegu samstarfi á sviði
löggæslu og sjá til þess að
rannsóknum allra mála sé lok-
ið innan hæfilegs tíma [...]
Ljóst er að fámenn lögreglulið
eiga í erfiðleikum með að
standa undir öllum framan-
greindum kröfum.“

Að mati framkvæmda-
nefndarinnar er æskilegt að
unnið verði að breytingum á
lögreglumálum í fleiri skrefum
heldur en færri, svo betra færi
og svigrúm gefist til mats á
þeim breytingum sem gerðar
verða. Þá segir einnig að
nefndin telji tillögur sínar þess
eðlis að unnt sé að hrinda þeim
í framkvæmd með litlum fyr-
irvara, og leggur hún til að
breytingunum, að undangeng-
num viðeigandi lagabreyting-
um, verði hrint í framkvæmd
frá og með 1. júlí 2006.

Rétt er að geta þess að þó að
lögregluembættum fækki þá
er ekki sjálfgefið að sýslu-
mönnum fækki samtímis, en
Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra hefur áður sagt að
hann sjái ekki ástæðu til að
fækka sýslumönnum.

Tillögurnar í sam-Tillögurnar í sam-Tillögurnar í sam-Tillögurnar í sam-Tillögurnar í sam-
ræmi við ályktunræmi við ályktunræmi við ályktunræmi við ályktunræmi við ályktun

sýslumannasýslumannasýslumannasýslumannasýslumanna
Áslaug Þórarinsdóttir sýslu-

maður á Hólmavík segist hafa
gert dómsmálaráðuneytinu
grein fyrir sínum hugmyndum
um nýútkomna skýrslu nefnd-
ar um nýskipun í lögreglumál-
um. „Í byrjun árs kom út skýr-
sla frá verkefnisstjórn dóms-
málaráðuneytisins“, segir Ás-

laug.
„Í þeirri skýrslu var stungið

upp á því að embættum yrði
fækkað niður í níu. Á fundi
sýslumanna sem haldinn var á
Hellu snemma árs var síðan
lögð fram ályktun til að svara
þessu, þar sem stungið var upp
á því að embættin yrðu 15 til
16 og ályktunin svo send til
ráðuneytisins. Þessar nýju til-
lögur eru í raun í samræmi við
þá ályktun.“ Áslaug bætir við
að hún vilji sökum stöðu sinnar
ekki blanda persónulegum
skoðunum sínum í málið. „En
ég er langt í frá skoðanalaus í
þessu máli.“

„Óttast að þetta verði„Óttast að þetta verði„Óttast að þetta verði„Óttast að þetta verði„Óttast að þetta verði
upphaf endalokannaupphaf endalokannaupphaf endalokannaupphaf endalokannaupphaf endalokanna
fyrir litlu embættin“fyrir litlu embættin“fyrir litlu embættin“fyrir litlu embættin“fyrir litlu embættin“

Jónas Guðmundsson, sýslu-
maður í Bolungarvík, segist
telja það af og frá að lögreglan
á Patreksfirði geti með góðu
móti fallið undir stjórn lög-
regluembættisins á Ísafirði,
eins og lagt er til í nýlegri
skýrslu frá nefnd um nýskipan
í lögreglumálum.

„Almennt séð má viður-
kenna að einhverjar breytingar
eigi rétt á sér, þannig að fækka
megi lögregluliðum og þar
með lögreglustjórum eins og
til dæmis á höfuðborgarsvæð-
inu og á norðanverðum Vest-
fjörðum“, segir Jónas. „Hins
ber að geta að kerfið eins og
það er í dag virkar mjög vel og
breytingar því í sjálfu sér ekki
mjög aðkallandi enda stöðugt
aukið samstarf milli liða jafnt
hér á Vestfjörðum sem annars
staðar. Þá má ekki gleyma
landafræðinni og aðstæðum á
hverjum stað. Til dæmis tel ég
það af og frá, eins og samgöng-
um er háttað, að lögregla á
Patreksfirði fari undir stjórn
embættisins á Ísafirði.“

Jónas segir að honum þætti
miður að sjá lögregluumdæmi
Strandasýslu og Austur-
Barðastrandasýslu fara undir
Borgarnes þótt að ákveðin
landfræðileg rök mæli með því
fyrirkomulagi. „Ég óttast hins
vegar að það geti orðið til að
veikja vestfirskt samstarf veru-
lega, jafnt á sviði löggæslu
sem annarra þátta sem Vest-
firðingar mega alls ekki við.“

Í framangreindri skýrslu
segir meðal annars að fámenn
lögreglulið eigi í erfiðleikum
með að standa undir þeim kröf-
um sem til þeirra eru gerðar,
þ.e.a.s. að sinna öllum störfum
sínum vel, vera skilvirk, opin
og jákvæð, sinna vel rannsókn-

um á flóknum sakamálum, til-
einka sér nýjungar hratt og
vel, og vera í stakk búin til að
taka þátt í alþjóðlegu samstarfi
á sviði löggæslu. Nýju fyrir-
komulagi er ætlað að koma til
móts við þessa erfiðleika, og
leiða til bættrar þjónustu svo
að sólarhringsvakt megi koma
upp sem allra víðast.

„Ég hef þá trú að það eigi
eftir að vefjast fyrir mörgum
að sjá aukna þjónustu felast í
því að færa yfirstjórn lögreglu
fjær íbúum. Auðvitað er oft
aukinn styrkur í færri og stærri
einingum en þegar um er að
ræða þjónustu við íbúa hinna
dreifðu byggða er varhugavert
að gera yfirstjórnina of fjar-
læga. Ég fæ ekki séð að unnt
sé að breyta núverandi kerfi
að ráði þar sem lögreglumaður
eins og til dæmis á Hólmavík
eða Patreksfirði hlýtur að jafn-
aði að þurfa að vera til staðar á
vakt eða bakvakt og geta
brugðist við ef á þarf að halda.
Vart verða lögreglumenn ann-
ars staðar frá sendir í útköll á
þessa staði. Fjarskiptamiðstöð
lögreglunnar mun í nánustu
framtíð svara fyrir flest em-
bætti um landið og beina þeim
lögreglumönnum sem næstir
eru hverju sinni á vettvang.
Það má því segja að það sé
þegar til staðar sólarhringsvakt
víðast hvar um landið.“

Þá segir Jónas að núverandi
uppbygging löggæslunnar hafi
að sínu viti ekki dregið úr gæð-
um rannsókna. „Þau skipti sem
á hefur þurft að halda hafa
minni embætti óhikað leitað
til stærri embætta eða ríkis-
lögreglustjóra um aðstoð. Hitt
skal viðurkennt að æskilegt
getur verið að ákærendur með
meiri þjálfun en býðst hjá litl-

um embættum fari með hin
stærri mál sem upp kunna að
koma fyrir dómstólum. Þar
höfum við þó embætti ríkis-
saksóknara ef í harðabakkann
slær.“

Ekki hægt að sinnaEkki hægt að sinnaEkki hægt að sinnaEkki hægt að sinnaEkki hægt að sinna
löggæslu á Patreks-löggæslu á Patreks-löggæslu á Patreks-löggæslu á Patreks-löggæslu á Patreks-

firði frá Ísafirðifirði frá Ísafirðifirði frá Ísafirðifirði frá Ísafirðifirði frá Ísafirði

Þórólfur Halldórsson sýslu-
maður á Patreksfirði segist
ekki telja að hægt verði að
sinna löggæslu á Patreksfirði
og nágrenni frá Ísafirði eins
og lagt er til í skýrslu nefndar
um nýskipan í lögreglumálum.

„Það er ýmislegt ágætt í
þessari skýrslu, en mér líst
ekki jafn vel á allar hugmynd-
irnar“, segir Þórólfur. Hann
segir að það sé erfitt að álykta
um niðurstöður skýrslunnar
fyrr en eftir áætlaða fundi til
kynningar á tillögunum. „Þær
eru lagðar fram með því for-
orði að það vanti nánari út-
færslu á framkvæmd. Ég geri
ráð fyrir að þessar hugmyndir
verði útskýrðar betur á kynn-
ingarfundum sem fram-
kvæmdanefndin ætlar að halda
með lögreglu, sveitarstjórnar-
mönnum, sýslumönnum og
öðrum heimamönnum. Það
eru ákveðin markmið lögð til
grundvallar þessum tillögum,
það er að löggæsla styrkist og
sú þjónusta sem lögregla veitir
íbúum þessa lands verði efld.
Það hlýtur að vera útgangs-
punktur okkar í því hvernig
við metum tillögurnar.“

– eirikur@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði
þar sem sýslumanns-
embættið er til húsa.
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Sigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður á Ísafirði

„Markmiðið er að
sýslumenn standi
sterkir í héraði“

Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir, sýslumaður á Ísafirði,
segir markmið tillagna fram-
kvæmdanefndar dómsmála-
ráðuneytisins um nýskipan í
lögreglumálum vera að bæta
löggæslu í landinu.

„Markmiðið er að sýslu-
menn standi sterkir í héraði,
auk þess sem leita á leiða til
að nýta fjármagn embættanna
betur“, segir Sigríður. „Það
stendur alls ekki til að skerða
þjónustu, eins og sumir hafa
haldið fram. Í skýrslunni kem-
ur fram að flytja eigi ný verk-
efni til þeirra embætta sem
láta af umsjón með löggæslu.
Sýslumannsembættin eru
þjónustustofnanir, og sjá um
margt fleira en bara löggæslu“.

bættisins á Ísafirði muni reyn-
ast embættinu erfið, ef til kem-
ur. „Auk þess er ekki verið að
tala um að minnka þjónustu á
svæðunum. Eftir er að útfæra
þessa tillögur á hverjum stað
fyrir sig, það er alls ekki ljóst
á þessari stundu hvernig þessar
breytingar koma til fram-
kvæmdar. Markmiðin eru ljós,
það á að bæta löggæsluna og
nú á eftir að sjá hvernig þeim
markmiðum verður náð. Þetta
á eftir að fara í gegnum póli-
tískt ferli, það á eftir að halda
samráðsfundi með sveitar-
stjórnum og löggæslu á hverj-
um stað, það er góður vett-
vangur til skoðanaskipta og
umræðna þessi mál“.

– eirikur@bb.is

Aðspurð segist Sigríður
ekki telja að yfirstjórn stækk-
aðs starfssvæðis lögregluem-

Sigríður Björk
Guðjónsdóttir,

sýslumaður á Ísafirði.

Aukavinna
Ert þú þjónustulipur og snar í snúningum?

Okkur vantar starfsfólk frá 26. nóvember
og fram til jóla.

Allar nánari upplýsingar veittar í versluninni.

Óvenjuleg bifreið
á ferð um Ísafjörð

Glöggir bæjarbúar tóku ef
til vill eftir óvenjulegri bif-
reið á ferð um Ísafjörð á mið-
vikudag í síðustu viku. Um
var að ræða bíl sem nýkom-
inn er til landsins en eigand-
inn er hinn landskunni
skemmtikraftur og frétta-
maður Ómar Ragnarsson.
Bíllinn er af tegundinni Fiat
126 og er að sögn eins og
smækkuð mynd af Fiat 127.

„Mér skilst Ómar hafi
komið á honum yfir heiðarn-
ar og lét vel af honum. Hann

líkir bílnum við „go kart“ bíl.
Þetta er mjög fyndin sjón sér-
staklega þegar maður sér
„venjulegan“ bíl við hliðina á

honum“, segir Áslaug Jens-
dóttir, gistihúsarekandi en
bílaeigandinn gisti á Gisti-
heimili Áslaugar.

Fiat 126 bifreið Ómars Ragnarssonar.

Tilboði Mýflugs
í sjúkraflug tekið
Eins og greint hefur verið

frá verða breytingar á tilhögun
sjúkraflugs frá og með ára-
mótum á þann hátt að því verð-
ur stýrt frá Akureyri og vél
verður ekki lengur til taks á
Ísafirði. Opnað var fyrir tilboð
í sjúkraflug á svokölluðu norð-
ursvæði þann 16. ágúst síðast-
liðin, og á föstudag ákváðu
stjórnvöld að taka tilboði flug-
félagsins Mýflug. Samkvæmt
útboðsskilmálum skal hið nýja
skipulag í sjúkraflugi taka gildi
1. janúar 2006 og er samnings-

tíminn fimm ár með mögu-
leika á framlengingu til
tveggja ára. Gæti því umrædd
breyting, nái hún fram að
ganga, gilt til ársins 2013.

Norðursvæði er svæðið
norðan ímyndaðrar línu sem
dregin er frá botni Þorska-
fjarðar að botni Hrútafjarðar,
þaðan að Hveravöllum, Nýja-
dal og að Höfn í Hornafirði.
Fjögur tilboð bárust í sjúkra-
flugið, frá Flugfélagi Íslands,
Mýflugi, Landsflugi og Svein-
birni Dúasyni.Mýflug skilaði

inn 3 tilboðum. Í því fyrsta er
gert ráð fyrir 95 milljónum á
ári. Í öðru tilboðinu er gert ráð
fyrir 69,6 milljónum á ári og í
því þriðja 59,6 milljónum. Í
öllum tilboðum Mýflugs er
svo boðið 120 þúsund fyrir
hvert flug og 85 þúsund fyrir
hvern umfram flugtíma.
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp
á 123,2 milljónir á ári, en 154
milljónir ef notast er við sérút-
búna sjúkraflugvél.

Gerð hefur verið krafa um
sérútbúna vél í sjúkraflugið

og í fyrsta skipti mun nú sér-
útbúin sjúkraflugvél sinna
sjúkraflugi á norðursvæðinu.
Mýflug mun útvega sjúkra-
flugvél af gerðinni Beechcraft
King Air 200C sem staðsett
verður á Akureyri frá og með
næsta vori, en notast við aðra
vél þangað til.Sjúkraflugvélin
er tveggja hreyfla, búin hverfi-
hreyflum og jafnþrýstibúnaði.
Í flugvélinni verður sérhæfður
búnaður til notkunar fyrir heil-
brigðisstarfsfólk.

– eirikur@bb.is

Engin vél til sjúkraflugs verður til taks á Ísafjarðarflugvelli.
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Auglýsing um
starfsleyfis-

tillögur fyrir olíu-
birgðarstöðvar Skeljungs hf.

Í samræmi við 6. gr. í 1. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir, auglýsir Umhverfisstofnun starfsleyfistillögur fyrir
olíubirgðarstöðvar Skeljungs hf., á Patreksfirði og í Bolungarvík.
Tillögurnar liggja frammi til kynningar á afgreiðslutíma viðkomandi
sveitarfélags, á Patreksfirði, Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði og í
Bolungarvík; Aðalstræti 12, 450 Bolungarvík, á tímabilinu frá 4.
nóvember til 30. desember 2005.

Skriflegar athugasemdir við starfsleyfistillögurnar skulu hafa
borist Umhverfisstofnun fyrir 30. desember 2005. Einnig má nálgast
starfsleyfistillögurnar á heimasíðu Umhverfisstofnunar,

http://www.ust.is.
Umhverfisstofnun,

Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Hafnarstjóri Ísafjarðarhafn-
ar, Guðmundur M. Kristjáns-
son, er fulltrúi Ísafjarðarhafnar
á Seatrade ferðakaupstefnunni
í Hamburg sem stendur yfir í
dag og á morgun. Ferðakaup-
stefnan er ætluð aðilum sem
tengjast skemmtiferðaskipa-
iðnaðinum, höfnum og skipa-
félögum auk fyrirtækja sem
versla við skipafélög. Hún er

haldin annað hvert ár og hefur
Ísafjarðarhöfn sent fulltrúa
síðan árið 2001 þegar Rúnar
Óli Karlsson atvinnumálafull-
trúi Ísafjarðarbæjar sótti kaup-
stefnuna.

Aðstandendur Seatrade
Hamburg einbeita sér að
Evrópumarkaðinum og þang-
að mæta mörg hundruð aðilar
víðs vegar að úr Evrópu. Að

sögn Guðmundar er kaup-
stefna af þessu tagi mikil törn,
enda stendur hún einungis yfir
í tvo daga og er að mörgu að
hyggja á meðan.

Von er á yfir 10 þúsund
farþegum með skemmtiferða-
skipum til Ísafjarðar næsta
sumar en 17 skip hafa þegar
bókað komu sína.

– eirikur@bb.is

Ísafjarðarhöfn á Seatrade
kaupstefnuna í Hamburg

Seven Seas Navigator er stærsta skipið sem lagst hefur að bryggju á Ísafirði.

Breytingartillögum á gjaldskrá
leikskóla vísað til fjárhagsáætlunar

Á fundi bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar í síðustu vikuvar lögð
fram tillaga Halldórs Halldórs-
sonar bæjarstjóra um breyt-
ingar á gjaldskrá leikskóla.
Samkvæmt tillögunni á að af-

nema tekjutengingu og taka
upp forgangsgjaldskrá. Þá á
að hækka systkinaafslátt svo
hann verði 30 prósent með
öðru barni og 65 prósent með
þriðja barni, og loks verði

athugaður kostur þess að
lækka gjaldskrá fyrir 5 ára
börn um ákveðna prósentutölu
til að tryggja aðgengi að leik-
skólanum síðasta árið fyrir
grunnskóla, helst svo að öll

fimm ára börn stundi leikskóla
það ár.

Þegar tillaga Halldórs var
lögð fyrir félagsmálanefnd
gerði nefndin það að tillögu
sinni að afsláttur vegna þriðja
barns verði 100 prósent í stað
65 prósenta. Þá leggur bæjar-
stjóri til að Ísafjarðarbær greiði
leikskóladvöl í öðrum sveitar-
félögum fyrir þá einstaklinga
sem eiga lögheimili í Ísafjarð-
arbæ, náist samningar milli
sveitarfélaganna, vegna barna
sem þar eru í leikskóla af
ákveðnum ástæðum, svo sem
vegna náms foreldra.

Fram kemur í tillögu bæjar-
stjóra að Ísafjarðarbær er með-
al þeirra sem eru með einna
lægstu niðurgreiðslu á dag-
mæðragjöldum á móti kostn-
aði. Þá segir í tillögunni: „Á
móti má benda á að stuttur
biðlisti er á leikskóla Ísafjarð-
arbæjar og ung börn komast
inn. Þar sem sveitarfélög eru
með háa niðurgreiðslu til dag-
mæðra virðist það oftast vera
vegna þess að langur biðlisti
er á leikskóla og einungis börn
eldri en 18 mánaða tekin inn í
leikskóla. [...] Til að vera sam-
bærileg við flest önnur sveitar-

félög þyrfti að hækka gjald-
skrá um 30 prósent og eykst
kostnaður um u.þ.b. 160.000
krónur á ári miðað við fimm
börn hjá dagmóður og að með-
alvistunartími sé sjö tímar.“

Áætlaður kostnaður við að
leggja niður tekjutengingu og
taka upp forgangsgjaldskrá er
rétt um þrjár og hálf milljón
króna. Þá er áætlaður kostn-
aður við hækkun systkinaaf-
sláttar, miðað við tillögu bæj-
arstjóra, rúmlega 600 þúsund
krónur. Tillögunni var vísað
til fjárhagsáætlunar 2006.

– eirikur@bb.is

Leikskólinn Eyrarskjól.

Gjaldtöku fyrir ferða-
þjónustu fatlaðra hætt

Á fundi bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar fyrir stuttu var
samþykkt einróma tillaga
bæjarráðs þess efnis að
gjaldtöku fyrir ferðaþjón-
ustu fatlaðra verði hætt frá
og með 1. nóvember. Nú í
sumar barst félagsmálanefnd
bæjarins bréf frá félagsmála-
ráðuneytinu þar sem ítrek-
aðar voru þær reglur er gilda
um gjaldtöku sveitarfélaga
vegna ferðaþjónustu fatlað-
ra. Í bréfinu óskaði ráðu-
neytið eftir því að sveitarfé-
lög sem sinna ferðaþjónustu
fatlaðra færu yfir þær reglur
sem gilda um aksturinn
þannig að þær væru í sam-
ræmi við gildandi lög, en þá
greiddu fatlaðir í námi ekki
fyrir ferðir til og frá skóla og
ekki heldur fyrir ferðir í
þjónustu. Eldra fólk greiddi
hins vegar fyrir ferðir sínar
að hámarki 3.400 krónur á
mánuði.

Í bréfi ráðuneytisins kom
fram að allar ferðir fatlaðra
til og frá þjónustustofnunum
eigi að vera þeim að kostnað-
arlausu, en með þjónustu-
stofnunum er átt við hæf-
ingar- og endurhæfingar-
stöðvar, dagvistarstofnanir
fatlaðra, verndaða vinnu-

staði, sjúkraþjálfun og fleira.
Niðurfelling gjaldtöku fyrir
ferðaþjónustuna gildir fyrir
allar ferðir fatlaðra, aldraðra
og sjúkra.

Snemma árs 2004 ákvað
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að
lækka gjald fyrir þjónustuna
úr 155 kr. fyrir hverja ferð í 75
kr. á hverja ferð. Var sú
ákvörðun tekin eftir að Svæð-
isráð um málefni fatlaðra á
Vestfjörðum ritaði bæjarráði
bréf og benti á þá staðreynd
að gjaldtaka bæjarins væri
langhæst á landinu eftir að
farið var að taka gjald fyrir
þjónustuna þann 1.júní 2003.

Markmið ferðaþjónustu
fatlaðra er að gera þeim sem
eru andlega eða líkamlega fatl-

aðir og ekki geta nýtt sér
almenningsfarartæki vegna
fötlunar sinnar, kleyft að
stunda atvinnu og nám og
njóta tómstunda. Þjónustan
er ekki eingöngu bundin við
fatlaða. Aðrir svo sem sjúkir
og aldraðir sem nauðsynlega
þurfa á akstursþjónustu að
halda geta sótt um hana til
Skóla- og fjölskylduskrif-
stofu bæjarins og greiða fyrir
sama gjald og aðrir.

Þeir sem vilja nota þjón-
ustuna þurfa að sækja um
það til skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu bæjarins sem met-
ur þörf hvers og eins um-
sækjanda. Að því loknu er
gerður samningur um þjón-
ustuna.       – eirikur@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
2. nóv.,  308. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1906 tók fyrsta kvikmyndahúsið til
starfa hér á landi í Fjalakettinum í Reykjavík. Það var

síðar nefnt Gamla bíó. Húsið var rifið árið 1985.

Þennan dag árið 1913 kom Morgunblaðið út í fyrsta
sinn. Það átti „fyrst og fremst að verða áreiðanlegt og

skemmtilegt og vel ritað fréttablað.“

Þennan dag árið 1914 voru lög um notkun bifreiða
staðfest. Enginn mátti stýra bifreið nema hann væri

„fullra 21 árs að aldri.“ Í þéttbýli mátti ökuhraði aldrei
vera meiri en 15 km/klst en 35 km/klst utan þéttbýlis.

Þennan dag árið 1944 fórst flugvél á Langahrygg á
Reykjanesi og með henni ellefu menn.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Sara Vilbergsdóttir, myndlistarmaður frá Ísafirði

Á þessum degi fyrir 30 árumÁ þessum degi fyrir 30 árumÁ þessum degi fyrir 30 árumÁ þessum degi fyrir 30 árumÁ þessum degi fyrir 30 árum

Flugvöllur á Suðureyri

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Gengur í SA 13-18 m/s með slyddu, en síðar rigningu.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðlæg átt og vætusamt, einkum sunnantil og hlýtt.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt og vætusamt, einkum sunnantil og hlýtt.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Útlit fyrir breytilega átt með úrkomu. Kólnandi veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Alls svöruðu 638. – Já sögðu 350 eða 55% – Nei
sögðu 227 eða 36% – Alveg sama sögðu 61 eða 9%

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

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

Heitir litir lýsa upp myrkrið

Innan örfárra daga lýkur framkvæmdum við flugbraut á svo-
kölluðum Hjöllum fyrir utan Suðureyri. Hefur verið unnið af
og til við gerð þessarar flugbrautar, sem nú er orðin 525 metra
löng, en fullgerður á flugvöllurinn að verða 600 metrar. Standa
vonir til að ljúka megi gerð hans næsta sumar.

Á næstunni mun að öllum líkindum hefjast hingað reglu-
bundið flug. Þrjár ferðir í viku frá Reykjavík og að öllum lík-
indum einnig þrjár ferðir á viku frá Ísafirði. Frá Reykjavík eru
það Vængir hf. sem munu halda uppi flugferðum en frá Ísafirði
Hörður Guðmundsson.

„Efst á baugi í mínu prívat-
lífi er að ég er komin með
króníska ljósmyndadellu. Ég
er að byrja á námskeiði og
er rosalega spennt. Ég er
búin að vera taka mikið af
myndum undanfarið og er
mjög upptekin af því, jafn-
framt því sem ég er að mála
á fullu. Ég er að undirbúa
sýningu á vormánuðunum
sem haldin verður í sal

Grensáskirkju.
Auk ljósmyndadellunnar er

ég með mikla litadellu þessa
dagana og er að mála mjög
litsterkar myndir. Ég býst við
að það sé meðalið mitt í
skammdeginu því þessar
skærgulu og bleiku myndir
lýsa allt upp í myrkrinu. Fyrsti
snjórinn kom í Reykjavík í
síðustu viku og þá fannst mér
gott að hafa alla þessa heitu

liti í kringum mig. Að auki er
ég að kenna á barnanám-
skeiðum í Myndlistarskóla
Kópavogs nokkra daga í
viku. Þar kenni ég börnum
frá 6-12 ára sem er mjög
gaman.

Annars er ég bara mjög
eftirvæntingafull og spennt
fyrir lífinu þessa dagana.
Gaman að lifa og er í góðum
gír.“

Á Ísafjarðarbær að framlengja frest
Atlantsolíu til að hefja byggingu

bensínstöðvar á Ísafirði?

Getur allt sem
maður ætlar sér

Ísfirðingurinn Þórunn Arna
Kristjánsdóttir hefur hlotið
mikla athygli fyrir fagra söng-
rödd en hún fór með eitt af
aðalhlutverkunum í óperunni
„Tökin hert“ sem er aðalverk-
efni Íslensku óperunnar á
haustmisserinu. Þórunn Arna
hlaut góða dóma fyrir frammi-
stöðu sína og ljóst er að hér er
á ferðinni upprennandi söng-
stjarna. Tökin hert segir af
systkinunum Miles og Flóru
sem eru munaðarlaus og fræn-
da þeirra og forráðamanni sem
vill sem minnst af þeim vita.

Þórunn Arna fetaði sín fyr-
stu spor á söngbrautinni í Tón-
listarskóla Ísafjarðar. Hún fór
svo með aðalhlutverkið í söng-
leiknum Litla stúlkan með eld-
spýturnar fyrir tæpu ári síðan
og hefur hún síðustu mánuðina
farið með mörg hlutverk í
söngleiknum Annie. Hún
stundar söng- og tónlistarnám
við Listaháskóla Íslands og út-
skrifast næsta vor.

– „Hvernig gekk frumsýn-
ingin að Tökin hert?

„Þetta er búið að ganga allt
rosa vel. Allt small saman og
allir voru mjög glaðir með
þetta. Við sem stöndum að
þessu erum allavega mjög
ánægð með sýninguna.“

– Er þetta stór sýning?
„Mér finnst hún óvenju fá-

menn þar sem við erum bara
sex söngvarar og enginn kór.
En maður er umvafinn góðu
fólki sem stendur að sýning-
unni.“

– Hvernig kom það til að þú
landaðir aðalhlutverki í óperu?

„Það var hringt í mig og
mér boðið hlutverk Flóru. Leit
að heppilegri stelpu í hlutverk-
ið hafði staðið yfir í töluverðan
tíma en þeir voru reyndar að
leita að yngri stelpu en mér.
Þar sem Flóra er aðeins 12 ára
vantaði þá einhvern sem hefði
þetta barnalega útlit en þó
þroska til að ráða við röddina.
Ég var heppin að þeim datt ég
í hug því ég hafði ekki hug-
mynd um að það væri verið að
leita að einhverri í þetta hlut-
verk.

–Varst þú strax tilbúin til að
taka að þér hlutverkið?

„Ég kann best við mig í leik-
húsinu og alltaf þegar mér
gefst tækifæri á að spreyta mig
þar þá tek ég því. Ég kynnti
mér þó hlutverkið áður en ég
tók því. Ég hafði aldrei sungið
sólóhlutverk í óperu og þetta
var því mikil áskorun. Ég var
svolítið með hjartað í buxun-
um yfir því hvort ég réði við
það. En ég tók þá ákvörðun að
trúa því statt og stöðugt að ég
réði víst við það. Núna er ég
mjög sátt við frammistöðu
mína. Maður getur allt sem
maður ætlar sér.“

Þakklát fyrir upp-Þakklát fyrir upp-Þakklát fyrir upp-Þakklát fyrir upp-Þakklát fyrir upp-
eldisár sín á Ísafirðieldisár sín á Ísafirðieldisár sín á Ísafirðieldisár sín á Ísafirðieldisár sín á Ísafirði

– Á sama tíma og Þórunn
Arna stígur á fjalirnar í Íslen-
sku óperunni er hún einnig að
leika í söngleiknum Annie.

„Ég er í alls konar litlum
hlutverkum í Annie sem sýnd
er í Austurbæ. Sýningarnar eru
gjörólíkar og á meðan Tökin
hert er dramatísk og myrk er
Annie gleðin uppmáluð og
maður er brosandi og syngj-
andi allan tímann. Það er gam-
an að blanda þessu tvennu
saman. Annie fór hægt af stað
en núna þegar við erum að
fara fækka sýningunum eykst
aðsóknin og nú sýnum við allt-
af fyrir fullu húsi. Þetta er al-
veg tilvalin fjölskyldusýning.“

– Þú hefur hlotið mjög góða
dóma fyrir Tökin hert, er það
ekki mjög ánægjulegt?

„Jú, það er viss léttir. Maður
hugsar alltaf að dómarnir
skipti ekki máli en andar alltaf
léttar þegar þeir eru góðir.
Maður veit aldrei hvernig
verkið kemur fyrir hjá gagn-
rýnandanum. Það er þó númer
1, 2 og 3 að maður sé sjálfur
ánægður og við vorum það í
þessu tilfelli. Ég er þó alveg
himinsæl með þessa dóma.“

– Þórunn Arna er nemi við
Listaskóla Íslands þar sem hún
leggur stund á söng- og tónlist-
arnám.

„Ég er að klára síðasta árið
mitt í Listaskólanum. Skólinn
hefur þurft að sitja svolítið á
hakanum að undanförnu en í

rauninni er það sem ég var
gera í óperunni einnig mikill
lærdómur. Eftir þessa reynslu
finnst mér ég vera orðin fílefld
til að takast á við hvað sem
er.“

– Er óperusöngur það sem
þig langar til að leggja fyrir
þig?

„Eins og staðan er í dag er
það ekki það sem mig langar
helst til að gera en reynsla mín
við Tökin hert hafa gert mig
meira spenntari fyrir óperu-
forminu sem slíku. Ég hef mik-
inn áhuga fyrir leiklist og lang-
ar helst til að leggja það fyrir
mig. Í óperunni er söng og
leiklist blandað saman svo það
er aldrei að vita hvað framtíðin
muni bera í skauti sér.“

– Hefur þú alltaf haft áhuga
á leiklist og söng?

„Það hefur alltaf blundað í
mér. Ég stofnaði leikklúbb
með vinkonum mínum þegar
ég var lítil stelpa á Ísafirði og

síðar steig ég á fjalirnar með
Litla leikklúbbnum, Tónlistar-
skólanum og Menntaskólan-
um. Ég hef verið að syngja frá
því að ég man eftir mér.

Ég er mjög þakklát fyrir hafa
fengið að alast upp á Ísafirði
þó mér hafi fundist þegar ég
var lítil að öll tækifærin væru
í Reykjavík. En þegar ég lít til
baka finnst mér ég hvergi hafa
getað fengið eins mörg tæki-
færi og í heimabænum.

Einnig hefur það hjálpað til
hve foreldrar mínir hafa verið
jákvæð fyrir leik- og tónlist-
inni. Að foreldrar manns sýni
því svona mikinn áhuga sem
maður er að gera er viss stökk-
pallur. Þau fljúga til dæmis
alltaf suður til að sjá mig í öllu
sem ég tek mér fyrir hendur.
Ég er afar þakklát fyrir það
því maður væri ekkert án
þeirra,“ segir Þórunn Arna sem
lætur ljós sitt skína í Íslensku
óperunni um þessar mundir.

Þórunn Arna Kristjánsdóttir.
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Draumurinn að fara kringum hnöttinn Heyrnarleysið
„Draumaferðlagið er að

fara hringinn í kringum jörð-
ina. Það væri gaman. Erfitt
er þó að segja til um hvort
ég fái einhvern tímann tæki-
færi til að láta þann draum
rætast. Raunhæfari draum-
ur er að ferðast um alla
Suður-Ameríku. Ég hef
komið til Brasilíu og fékk
bakteríuna þar. Ég fór

þangað síðast fyrir tveimur
árum. Ég á enn eftir að ferð-
ast til hinna landanna eins
og Úrugvæ, Argentínu og
Ekvador. En ég á pottþétt
eftir að gera það einhvern
daginn og taka allan pakk-
ann. Þá er aldrei að vita
nema maður taki hringinn
umhverfis hnöttinn í leið-
inni.“

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Inga Bára Þórðardóttir, skólasálfræðingur hjá Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar

Summertime upphafið að ástarsambandi
míns og djazzins

Það kennir ýmissa grasa í
vali mínu á 10 uppáhalds-
lögum. Þar er að finna allt
frá klassík, jazz og poppi.

1. Run around
– Blues travellers

Fjörugt og flott. Kemst
alltaf í gott skap við að
hlusta á þetta lag.

2. Don’t know why –
Nora Jones

Yndislega, skemmtilega,
fallegt og seiðandi lag.

3. I will always love
you – Whitney Houston

Eitt af mörgum góðum lög-
um sem þessi frábæra söng-
kona gerði frægt. Synd með
hana sjálfa.

4. My favorite things –
Sara Vaughan

Julie Andrews gerði þetta
lag frægt í Söngvaseið og
söng það frábærlega en það
er bara svo miklu flottara þeg-
ar það er búið að jazza það.

5. Summertime
– Ella Fitzgerald

Þetta lag var upphafið af
löngu ástarsambandi míns og
jazzins.

klassíkina alvarlega. Ég er
tónlistarfáfræðingur (nýyrði)
og finnst þetta lag flott sungið
hjá kallinum.

9. La Stella – Carreras
Carreras finnst mér alltaf

jafn skemmtilegur að hlusta á
og þetta er sérlega fallegt lag.

10. 2 out of 3 ain’t
bad – Meatloaf

Minnir mig á gömlu góðu
dagana þegar það var ennþá
rosalega skemmtilegt að fara
á diskótek. Það fylgir þessu
lagi alltaf notalegt „nostalgíu-
tripp“.

6. Zorba – Theodorakis
Það jafnast næstum á við að

fara til útlanda að spila þetta
lag í botni og dansa með.

7. I will survive
– Gladys Knight

Gladys söng þetta lag í sjón-
varpsþætti í nýrri útsetningu
en áður var það frægt í meðför-
um Gloriu Gaynor sem diskó-
lag. Myndi vilja borga mikið,
mikið fyrir að eiga þetta lag á
diski.

8. Nessun Dorma – Pavarotti
Mér skilst að þetta sé hálf-

gert popplag hjá þeim sem taka
Inga Bára

Þórðardóttir.

Liðið leikur með það
fyrir augum að sigra

Nýtt körfuknattleikstímabil
er hafið og hafa ýmsar breyt-
ingar átt sér stað hjá Körfu-
knattleiksfélagi Ísafjarðar frá
því á síðasta tímabili. Meist-
araflokkur karla féll úr úrvals-
deild og meistaraflokkur
kvenna hefur verið lagður nið-
ur vegna ónægrar þátttöku.
Bæjarins besta ræddi við Bald-
ur Inga Jónasson, yfirþjálfara
og leikmann hjá KFÍ um tíma-
bilið framundan.

Hvernig leggst tímabilið í
þig?

„Ég fer með afar jákvætt
hugarfar inn í þetta tímabil.
Við erum með ungt og fremur
óreynt lið sem mun á þessu
tímabili öðlast gríðarlega mik-
ilvæga leikreynslu. Megin-
hluti liðsins samanstendur af
leikmönnum unglingaflokks,
en aðeins þrír leikmenn meist-
araflokks karla eru eldri en
tvítugir. Það ættu því að vera
afar óþreyttir fætur sem sprikl-
uðu um gólf íþróttahússins í
vetur.„

– Hvað er helst í bígerð hjá
félaginu?

„Félagið hefur lagt gríðar-
lega vinnu í að koma skipulagi
á innra starf félagsins að und-
anförnu og þá er sérstaklega
átt við yngri flokka starfið.
Nú er unnið að því að koma
þessari vinnu í framkvæmd,
einkum til að gera starfið heil-
steyptara og skilvirkara þegar

til lengri tíma er litið.„
– Nú hefur verið hrundið

af stað stúlknaátaki, hefur það
borið árangur?

„Átakið hefur borið meiri
árangur en við þorðum að
vona. Nú þegar eru 40 stúlkur
í minnibolta yngri og eldri
byrjaðar að æfa á fullu og
virðast kunna afar vel við sig,
enda ekki við öðru að búast.
Að auki eru hafnar æfingar
fyrir unglingaflokk kvenna en
því miður þá varð að leggja
meistaraflokk kvenna niður
vegna manneklu. Við von-
umst því til þess að einhverjar
þessara stúlkna skili sér upp í
meistaraflokk þegar fram
líður.„

– Nú féll KFÍ úr úrvalsdeild
eftir viðburðamikið tímabil í
fyrra, verður markmiðið að
komast aftur upp í deildina
þetta tímabil?

„Meistaraflokkur karla
hefur sett sér það markmið að
komast í úrslitakeppni fyrstu
deildar. Til þess að það náist,
þá þarf liðið að enda í 5 sæti
eða ofar. Liðið fer ávallt í
leiki með það fyrir augum að
sigra og það verður bara að
koma í ljós hverju það skilar
eftir síðasta leik tímabilsins.„

– KFÍ hefur vakið athygli
fyrir að velja frekar heima-
menn en erlenda leikmenn er
sú stefna að skila sér eða hefur
félagið þurft að líða fyrir það?

„Ákvörðun var tekin
snemma í sumar að heimamenn
fengju tækifæri til að sanna sig
í vetur. Sú ákvörðun var tekin í
ljósi þess að kostnaður við kaup
á erlendum leikmönnum var
orðin full mikill, auk þess sem
upp var kominn mjög góður
hópur leikmanna hér á svæð-
inu. Það eru hins vegar alltaf
tvær hliðar á öllum málum. Því
hærri kröfur sem félög setja
sér um árangur, því meiri líkur
eru á því að fenginn sé erlendur
leikmaður til liðs við þau. Það
verður einnig að segjast að
krafa áhorfenda getur verið afar
mikil, því fæstir nenna að horfa
á liðið sitt tapa sí ofan í æ. Við
í meistaraflokki KFÍ höfum
tekið þátt í því að kaupa heila
hersveit af útlendingum sem
gerði það að verkum að tals-
verður fjöldi fólks mætti til að
horfa á leiki hjá okkur. Ekki er
hægt að neita því að það var
gaman á tímabili. Tekjurnar
sem komu inn í miðasölu gátu
að einhverju leyti komið til
móts við kostnað sem til varð
vegna kaups á erlendum leik-
manni/mönnum og auðveldara
var að nálgast styrki. Það var
hins vegar oftast lítið sem þessir
erlendu leikmenn skildu eftir
sig og KFÍ hjartað sló sjaldnast
í brjósti þeirra. Í fyrra var stærsti
hluti leikmannahópsins Ísfirð-
ingar og vorum við afar stolt af
því. Það skilaði sér hins vegar

ekki eins og við áttum von á í
aukinni aðsókn á leiki og má
því í raun segja að félagið hafi
að einhverju leyti þurft að líða
fyrir þá ákvörðun. Við erum
samt sem áður að vonast til
þess, með þeirri stefnu sem
við höfum sett okkur í vetur,
að stuðlað sé að aukinni að-
sókn fólks á leiki, jafnvel þótt
að þeir verði oftast á Idol
kvöldum.„

– Mjög öflug starfsemi er
hjá KFÍ hjá öllum aldurshóp-
um, finnst þér félagsstarfið
vera að styrkjast eða stendur

það í stað?
„Ég tel að sú vinna sem

lögð hefur verið í unglinga-
starfið að undanförnu eigi tví-
mælalaust eftir að skila sér í
bættu félagsstarfi. Aukin
áhersla verður lögð í að sinna
félagslegum þáttum utan æf-
inga sem stuðla að aukinni
samkennd og bættum félags-
þroska iðkenda. Það sem í
hávegum verður haft í yngri-
flokka starfinu í vetur er að
iðkendum líði vel, skemmti
sér og njóti hreyfingarinnar
sem þau fá út úr æfingunum.“

Baldur Ingi Jónasson, þjálfari KFÍ.

Háski og
búkhljóð
Stuttmundur, árleg stutt-
myndasamkeppni Nem-
endafélags Menntaskól-
ans á Ísafirði, er nú að
fara í gang. Uppskeruhátíð
verður í Ísafjarðarbíói 11.
nóvember og verður þar
valin besta myndin, besti
leikarinn og leikkonan og
ýmis önnur verðlaun veitt.
Nemendur þurfa að skila
inn myndum fyrir 9. nóv-
ember. Viðfangsefni
myndanna er frjálst en
skilyrði er að setningarnar
„gott með þig“ og „ég á
frænku uppi á Akranesi“
verði sagðar. Að auki þarf
háski og búkhljóð að koma
fram í hverri mynd.

HSV fær
verðlaun
Héraðssambandi Vestfirð-
inga var veitt hvatningar-
verðlaun UMFÍ á 44. sam-
bandsþingi HSV sem hald-
ið var fyrir stuttu. Verð-
launin voru veitt fyrir þann
frábæra árangur sem fé-
lagið hefur uppskorið fyrir
tippleik sinn. Verðlaunin
voru tvær ferðir á fótbolta-
leik í Englandi í janúar, og
ákveðið var á fundi fram-
kvæmdastjórnar að upp-
hafsmenn tippleiksins
fengju verðlaunanna notið.
Í stjórn tippleiksins voru í
upphafi fimm manns, þeir
Gunnar Þórðarson, Jó-
hann Torfason, Torfi
Jóhannsson, Jón Hálfdán
Pétursson og Kristinn
Kristjánsson. Nöfn tveggja
þeirra voru svo dregin úr
hatti, og höfðu Jóhann og
Kristinn vinninginn.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Ísafjarðarkirkja: Guðs-
þjónusta í Ísafjarðarkirkju
nk. sunnudag kl. 11:00.
Prestur er sr. Skúli S. Ól-
afsson. Kór Ísafjarðarkirkju
leiðir sönginn. Látlausar
veitingar í boði í anddyri
kirkjunnar.
Hvítasunnukirkjan Salem:
Steve og Han verða í heim-
sókn 2.-4. nóv. Barnastarf
á föstudögum frá kl. 17:00
til 18:30. Samkoma á
sunnudögum kl. 16:30.

Halldór Jónsson, blaðamaður á Bæjarins besta á Ísafirði, fyrrum bæjarfulltrúi,
hefur lengi átt við heyrnarleysi að stríða á öðru eyranu. Auðvitað því vinstra. Eftir
að eiginkonan hafði nauðað lengi í Dóra að hann fengi sér heyrnartæki ákvað hann
loksins að láta verða af því. Eins og aðrir í velferðarríkinu Íslandi þurfti Dóri að
bíða eftir tækinu í rúmt ár. Þar sem Dóri er höfuðstór, rétt eins og hann er stór-
vaxinn á alla kanta, var haft í flimtingum að smíða hefði þurft tækið í flugvéla-
verksmiðju.

Þegar heyrnartækið loksins kom reyndist það hið fullkomnasta að allri gerð og
mikið tækniundur. Dóri fór að sýna þeim Eggert bróður sínum og Pálma Stefánssyni
vini sínum tækið. Barst tal þeirra að þeirri tækni sem í því byggi. Meðal annars
væri hægt að láta það nema brott óæskileg hljóð.

Pálmi spurði Dóra hvort þetta þýddi ekki að hann gæti látið tækið hleypa aðeins
í gegn orðum þeirra sem væru honum sammála. Dóri taldi svo vera. Þá sagði Egg-
ert bróðir: Hann heldur þá áfram að heyra ekki neitt!
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Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Vill koma fyrirtækinu
Já í eigu Vestfirðinga
Halldór Halldórsson, bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar, hef-
ur hafið vinnu við að koma
fyrirtækinu Já í eigu fjár-
sterkra aðila á Vestfjörðum.
Hann hefur óskað eftir fundi
með Katrínu Olgu Jóhann-
esdóttur, stjórnarformanni
fyrirtækisins, þar sem mögu-
leg kaup verða rædd. Vonast
er til að sá fundur fari fram í
þessari viku.

„Við verðum að sækja
fram. Maður gæti alveg rutt
fram úr sér vonbrigðunum

og verið óánægður, sem ég
vissulega er, en þetta er einka-
fyrirtæki þannig að við verðum
bara að beita aðferðum mark-
aðarins. Ég veit ekki enn hver-
su mikinn pening er um að
ræða eða hver þróun þessa fyr-
irtækis er, en ég er þegar byrj-
aður að leita að væntanlegum
fjárfestum. Ég held að þetta sé
besta leiðin. Þannig getum við
tryggt starfsemi fyrirtækisins
hér í bæ og aukið hana. Þegar
hafa tveir vænlegir fjárfestar
haft samband við mig út af

þessu og eru þeir mjög já-
kvæðir, að því gefnu að fyrir-
tækið sé á annað borð væn-
legur fjárfestingarkostur“,
segir Halldór.

Eins og kemur fram hér í
blaðinu verður starfstöð Já á
Ísafirði lokað frá 1. janúar á
næsta ári og tapast við það
fimm störf. Hefur þessi
ákvörðun fyrirtækisins vak-
ið sterk viðbrögð, svo ekki
sé fastar að orði kveðið. Sjá
nánar fréttir á bls. 8.

– halfdan@bb.is

Aflífa þurfti
særðan örn

Aflífa þurfti örn sem var
fangaður á Súðavíkurhlíð
á föstudag þar sem ekki
var hægt að hjúkra honum
til heilsu. Sást til arnarins
þar sem hann var vankaður
við vegkantinn á föstudag.

„Við skoðuðum fuglinn
og þreifuðum á honum. Það
var ljóst að hann var væng-
brotinn og að ekki væri
hægt að laga það. Hann var
því svæfður“, sagði Böðvar
Þórisson hjá Náttúrustofu
Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Fullsetið var á kynningar-
fundi stefnumótunar atvinnu-
mála í Ísafjarðarbæ á Hótel
Ísafirði á föstudag. Kynnt var
atvinnumálastefna bæjarfé-
lagsins ásamt niðurstöðum úr

nýjustu atvinnumálakönnun
Ísafjarðarbæjar. „Við vorum
að kynna þessa atvinnumála-
stefnu sem tekið hefur um rúmt
ár að vinna. Markmiðið er að
stefnan sé lifandi og opin svo

auðveldara sé fyrir fram-
kvæmdaaðila að framfylgja
henni. Mjög ánægjulegt var
að sjá hve margir komu á fund-
inn en atvinnumálin eru með
brýnustu málum í samfélaginu
svo það er eðlilegt að fólk sýni
þessu áhuga“, segir Neil Shir-
an Þórisson, markaðsráðgjafi

Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða en félagið stýrði verkinu
fyrir hönd atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar.

„Atvinnumálanefnd hefur
verið að skoða hvernig eftir-
fylgni stefnunnar verði háttað
og þó sé ekki kominn form-
legur vettvangur fyrir hana eru

mörg verkefni sem nú þegar
eru í vinnslu. Með þessu erum
við í rauninni setja fram í meg-
inatriðum hvernig við ætlum
að ná fram ákveðinni framtíð-
arsýn í samfélaginu“, segir
Neil Shiran. Nánar er fjallað
um fundinn á bls. 7.

– thelma@bb.is

Stefnumótun atvinnumála í Ísafjarðarbæ kynnt
Frá kynningarfundinum sem haldinn var á Hótel Ísafirði á föstudag.

Sú tillaga að umskipunar-
höfn vegna pólsiglinga verði
staðsett í Ísafjarðarbæ kom
fram í starfi vinnuhópa sem
unnu að stefnumótun í at-
vinnumálum Ísafjarðarbæjar.
Þar kom fram að vegna land-
fræðilegrar legu liggi Ísafjarð-
arbær vel við vegna umskip-
unar á varningi sem gæti hugs-
anlega verið fluttur frá Asíu
yfir Norður Íshafið á leið til
Evrópu, Kanada og austur-
strandar Bandaríkjanna.

Markmiðið er að auka nýt-
ingu á höfnum Ísafjarðarbæjar.

Vinna við endurskoðun fyrri
stefnumótunar frá 1999 – 2005
hófst síðastliðið vor. Skipaðir
voru vinnuhópar þar sem bæj-
arbúum gafst færi á að koma
skoðunum sínum á framfæri.
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða stýrði verkinu fyrir hönd
atvinnumálanefndar Ísafjarð-
arbæjar.

Önnur hugmynd sem kom
fram á vinnufundum hópanna
var að útbúa kynningarpakka
um ákjósanlega kvikmynda-
tökustaði á svæðinu sem hægt
væri að senda á framleiðslu-

fyrirtæki jafnt innanlands og
erlendis. Það myndi auka sýni-
leika svæðisins sem myndi
skila sér í auknum tekjum til
verslunar og þróunar.

Þá var einnig stungið upp á
að setja upp upplýsingaheima-
síðu fyrir sveitarfélagið sem
gegnir hlutverki upplýsinga-
veitu fyrir alla íbúa samfélags-
ins. Hún verði þar að auki gerð
út frá markaðslegum sjónar-
miðum með það fyrir augum
að kynna bæinn sem vænlegan
búsetukost.

– thelma@bb.is

Umskipunarhöfn pólsigl-
inga staðsett á Ísafirði?
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