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Verðum að
ræða allar
hugmyndir

– sjá viðtal á bls. 10

Fylkir Ágústsson ræðismaður Danmerkur á Ísafirði tendraði með aðstoð allra viðstaddra barna ljósin á jólatrénu á
Silfurtorgi síðdegis á laugardag. Jólatréð er að vanda gjöf frá Hróarskeldu, vinabæ Ísafjarðarbæjar í Danmörku. Við
athöfnina lék lúðrasveit, barnakór söng og Sunnukórinn. Halldór Halldórsson bæjarstjóri tók við trénu fyrir hönd
Ísfirðinga. Hápunktur dagsins var þegar jólasveinar mættu á torgið og tóku lagið. Ekki spillti heldur fyrir að þeir höfðu
komið af fjalli vel nestaðir af sælgæti sem þeir gáfu öllum góðum krökkum. Sjá einnig myndir á bls. 17.

Launakostnaðar Ísafjarðarbæjar

Eykst um 135 milljón-
ir króna á næsta ári

Gert er ráð fyrir 135 millj-
ónum króna hærri launakostn-
aði Ísafjarðarbæjar á næsta ári
en á yfirstandandi ári. Til þess
að mæta þessum aukna kostn-
aði eru skoðaðar allar leiðir til
sparnaðar í rekstri. Formaður
bæjarráðs, Guðni Geir Jóhann-
sson, vill þó ekki tjá sig um
hvort möguleiki sé á uppsögn-
um starfsfólks. Fyrri umræða
um fjárhagsáætlun Ísafjarðar-
bæjar fyrir árið 2005 fer að

öllum líkindum fram á bæjar-
stjórnarfundi þann 16. desem-
ber. Samkvæmt sveitarstjórn-
arlögum skal afgreiða fjár-
hagsáætlun fyrir lok desember
en mjög algengt er að afgreið-
sla fjárhagsáætlunar tefjist.
Aðeins í einni sveitarstjórn á
Vestfjörðum hefur fyrri um-
ræða um fjárhagsáætlun farið
fram en það er í Vesturbyggð.

Guðni Geir segir að ákveðið
hafi verið að fresta umræðunni

til þess að gefa embættismönn-
um og kjörnum fulltrúum
meiri tíma til þess að vinna
við áætlunina. „Við erum að
reikna með að launakostnaður
sveitarfélagsins á næsta ári
hækki um 135 milljónir króna
sem er að mínu mati varlega
áætlað. Það er því mjög vanda-
samt að koma saman fjárhags-
áætlun við þessar aðstæður og
þessi er sú erfiðasta sem ég
hef komið að sem bæjarfull-

trúi.“
Guðni Geir segir aðspurður

að verið sé að skoða alla þætti
í rekstri bæjarins til þess að
mæta þessum aukna kostnaði.
Hann segir að óhjákvæmilega
hljóti einstakar framkvæmdir
að frestast við þessar aðstæður.
Um það hvort hugsanlega geti
komið til uppsagna starfsfólks
vill Guðni Geir ekkert segja
annað en að verið sé að skoða
allan rekstur sveitarfélagsins.

Líf og fjör á
markaðsdegi
á Silfurtorgi

– sjá myndir á bls. 17

– sjá viðtal á bls. 16

Leikskóla-
börnin tjá

sig um jólin
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Kaupmenn farnir að finna
fyrir aukinni umferð

Ísfirðingar og nærsveitamenn virðast vera farnir að huga
að jólagjafainnkaupum og segjast kaupmenn á Ísafirði

hafa orðir varir við aukna verslun og aukna umferð
fólks um verslanir sínar að undanförnu. „Við getum sagt
að jólatraffíkin sé farin af stað. Við höfum orðið varir við
fjölgun viðskiptavina, fólk er mikið að skoða og sumir að

versla. Þá höfum við orðið varir við að fólk er byrjað í
jólakortagerð og hafa margir keypt ýmislegt til föndurs“,
segir Jónas Gunnlaugsson, hæstráðandi í Bókhlöðunni –
Pennanum á Ísafirði. Svanbjörn Tryggvason, leikfanga-
sali í Bimbó, er sammála Jónasi og segir nóvember hafa

verið betri í ár en í fyrra. „Salan er farin að aukast og
við finnum jafnt og þétt fyrir aukinni umferð. Undanfar-
in ár hafa samgöngur verið að batna og það hefur mikið
farið eftir veðri hvenær verslunin fer af stað, ef veður er
gott virðist fólk vera seinna á ferðinni“, segir Svanbjörn.

Netheimar nýr umboðsaðili
Og Vodafone á Ísafirði

Tölvufyrirtækið Netheimar á Ísafirði hefur gerst um-
boðsaðili fyrir Og Vodafone og býður nú alhliða þjón-
ustu eins og hvert annað útibú fjarskiptafyrirtækisins.
„Við bjóðum áskriftarþjónustu,
frelsi og netþjónustu og allt sem

því fylgir“, segir Lárus Valdi-
marsson hjá Netheimum. „Það

komu á sjöunda tug manna,
mestmegnis ungmenni strax fyrsta

daginn þrátt fyrir að við hefðum ekki auglýst þetta
sérstaklega“, segir Lárus. Aðspurður um aðdragandann
segir hann málið hafa verið lengi í skoðun. „Frummynd

hefur verið með umboð fyrir brot af þjónustu Og
Vodafone en nú hafa þeir stigið skrefið til fullnustu og

eru komnir á markaðinn hér á Ísafirði“, sagði Lárus
Valdimarsson hjá Netheimum.
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Listasmiðja Bolvíkinga
opnar á ný eftir nokkurt hlé
Listasmiðja Bolvíkinga, sem hefur

aðsetur í svokölluðu Þróttarhúsi,
opnaði nýverið aftur eftir nokkurt
hlé. Hjördís Jónsdóttir hefur verið
ráðin umsjónamaður smiðjunnar.

Gler- og leirbrennsluofn sem
keyptur var með góðum stuðningi

félagasamtaka í Bolungarvík er
kominn í notkun og eru margvísleg

glerlistaverk farin að líta dagsins
ljós. Föndurvörur eru seldar í

Listasmiðjunni en einnig getur fólk komið með föndur
að heiman og unnið á staðnum. Kaffi og piparkökur eru

seldar gegn vægu gjaldi en aðgangur að smiðjunni er
ókeypis. Opnunartímar eru á þriðjudögum og fimmtu-

dögum frá kl. 20-22 og á laugardögum frá kl. 11-15.

Bensínstöðvastríðið á Ísafirði hefst að nýju með lóðaumsókn Bensínorkunnar

Vilja setja upp sjálfsafgreiðslustöð
Bensínorkan ehf. er ákveðin

í því að setja upp bensínstöð á
Ísafirði þrátt fyrir að bæjar-
yfirvöld hafi hafnað lóðarum-
sókn félagsins fyrir skömmu.
Nú vill Bensínorkan ehf. fá
leyfi til þess að setja upp sjálfs-
afgreiðslustöð á lóð verslun-
armiðstöðvarinnar Ljónsins á
Skeiði þar sem verslun Bónus
er til húsa. Umhverfisnefnd
frestaði málinu þar til frekari
upplýsingar liggja fyrir. Fram-
kvæmdastjóri Bensínorkunnar
segist ákveðinn í því að útvega
íbúum á Ísafirði ódýrt bensín.

Á fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu var
lagt fram bréf Verkfræðistof-
unnar Ferils ehf. fyrir hönd
lóðarhafa að Skeiði 1 þar sem
spurst er fyrir um möguleika á
að setja upp sjálfsafgreiðslu-

stöð fyrir eldsneyti á lóðinni.
Á lóðinni stendur verslunar-
miðstöðin Ljónið þar sem
verslun Bónus er til húsa.

Gunnar Skaptason fram-
kvæmdastjóri Bensínorkunnar
ehf. staðfesti í samtali við blað-
ið að umrædd fyrirspurn væri
gerð að frumkvæði félagsins
þar sem áhugi væri fyrir því
að opna Orku-stöð á lóðinni.
Sem kunnugt er sótti félagið
um lóð undir bensínstöð á Ísa-
firði fyrir nokkru en var hafn-
að. Í kjölfarið opnaði félagið
bensínstöð í Súðavík og var
því þá lýst yfir að Orkan væri
á leið til Ísafjarðar. Gunnar
segir að það standi sem sagt
var á þeim tíma að mikill áhugi
sé fyrir því að opna Orku-stöð
á Ísafirði.

„Við höfum víða verið í

nánd við verslanir Bónus enda
erum við lægstir á markaðnum
eins og þeir. Því kom þessi
hugmynd upp í framhaldi af
því að við fengum ekki þær
lóðir sem úthlutað var um dag-
inn. Við erum ennþá ákveðnir
í því að komast til Ísafjarðar
og selja íbúum þar ódýrasta
eldsneytið á landinu.

Birna Lárusdóttir formaður
umhverfisnefndar Ísafjarðar-
bæjar segir afgreiðslu fyrir-
spurnarinnar hafa verið frestað
þar sem frekari upplýsingar
þurfi að liggja fyrir áður en
fyrirspurninni verður svarað.
Hún segir að væntanlega verði
fyrirspurnin að nýju tekin fyrir
á næsta eða þar næsta fundi
nefndarinnar.

– hj@bb.is
Bensínorkan vill byggja við hlið Bónus.

Kristinn H. Gunnarsson þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi

„Efins um að Samkeppnisstofnun sam-
þykki sameiningu orkufyrirtækjanna“
Kristinn H. Gunnarsson

þingmaður Framsóknarflokk-
sins í Norðvesturkjördæmi og
fyrrverandi formaður iðnaðar-
nefndar Alþingis segir að nálg-
ast verði allar hugmyndir um
sameiningu orkufyrirtækja
með mikilli varúð. Valgerður

Sverrisdóttir iðnaðarráðherra
staðfesti fyrir helgi að stefnt
væri að sameiningu Lands-
virkjunar, Rarik og Orkubús
Vestfjarða. Kristinn segir
þessar hugmyndir iðnaðarráð-
herra hafa farið mjög leynt og
ekki verið kynntar fyrir þing-

flokki Framsóknarmanna.
Hann segir að boðaður hafi
verið þingflokksfundur í síð-
ustu viku þar sem kynntar voru
hugmyndir um breytt eignar-
hald á Landsvirkjun en ekki
hafi verið ræddar hugmyndir
um sameiningu orkufyrirtækja

í kjölfarið.
„Ég tel að fara verði mjög

varlega í þessum efnum. Ég
fæ ekki séð hvernig megin-
hugsun nýrra raforkulaga um
aukna samkeppni fæst fram
með því að fækka orkufyrir-
tækjum og einnig er ég efins

um að Samkeppnisstofnun
myndi leggja blessun sína við
þessar ráðagerðir. Ég hef ávallt
viljað veg Orkubús Vestfjarða
sem mestan og tel að þarna sé
iðnaðarráðherra komin tölu-
vert fram úr þeirri umræðu
sem átt hefur sér stað“. Kristinn H. Gunnarsson.

Stjórn Holts, friðarseturs
hefur óskað eftir niðurfellingu
á fasteignagjöldum húseigna
setursins í Holti í Önundar-
firði. Starfsemi þess hefur nú
staðið yfir í eitt og hálft ár. Í
bréfi sem stjórnin sendi Ísa-
fjarðarbæ segir m.a.:

„Stjórn Holts, friðarseturs

hefur úr mjög takmörkuðu
fjármagni að spila vegna
rekstursins, tekjustofnar frið-
arsetursins eru fáir og óvissir
enn sem komið er. Af þessum
ástæðum er þess farið á leit
við bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar að felld verði niður fast-
eignagjöldin sem nú eru greidd

af húseigninni eða að mögu-
leiki verði á starfsstyrk frá
sveitarstjórninni sem nemur
a.m.k. þessari upphæð. Bent
er á að Friðarsetrið er kirkju-,
félags-, og menningarmiðstöð.
Þar fer m.a. fram allt félags-
starf í fyrrum Mosvallahreppi
í Önundarfirði eins og ávallt

síðan húsið var byggt, sem
barnaskóli.“

Erindi friðarsetursins var
tekið fyrir á fundi bæjarráðs í
síðustu viku og vísaði bæjarráð
í þær reglur sem gilda um nið-
urfellingu fasteignagjalda fé-
lagasamtaka.

– hj@bb.is

Holt óskar eftir niður-
fellingu fasteignagjalda

Hús Holts,friðarseturs í Holti.
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Golfarar á Þingeyri vilja
styrk frá Ísafjarðarbæ

Golfklúbburinn Gláma á
Þingeyri hefur óskað eftir

750 þúsund króna styrk frá
Ísafjarðarbæ til starfsemi

sinnar á næsta ári. Fjár-
hæðinni er ætlað að standa

undir kostnaði við ráðningu
starfsmanns í fimm mánuði

við eftirlit og umhirðu. Á
yfirstandandi ári fékk

klúbburinn styrk að fjárhæð
350 þúsund krónur. Íþrótta-

og æskulýðsnefnd Ísafjarð-
arbæjar samþykkti að leggja til styrk að upphæð 350
þúsund krónur og hefur bæjarráð vísað tillögunni til

gerðar fjárhagsáætlunar næsta árs.

Ekki sammála um styrki til
Stígamóta og Kvennaathvarfs
Bæjarfulltrúar í minnihluta bæjarstjórnar Bolungarvík-

ur eru ekki ánægðir með þá ákvörðun bæjarráðs Bol-
ungarvíkur að hafna styrkbeiðnum er bárust bæjarfélag-

inu frá Stígamótum og samtökum um Kvennaathvarf.
Styrkbeiðnirnar voru teknar fyrir á bæjarráðsfundum

fyrir nokkru og hafnaði bæjarráð báðum beiðnunum
samhljóða. Á bæjarstjórnarfundi sem haldinn var á

mánudag létu bæjarfulltrúarnir Soffía Vagnsdóttir og
Ketill Elíasson bóka eftirfarandi: „Við undirrituð mót-

mælum órökstuddri afgreiðslu bæjarráðs um synjun
styrks til Stígamóta. Við lítum svo á að það sé siðferðis-
leg skylda sveitarfélags að styrkja þá sérstöku þjónustu
sem veitt er hjá Stígamótum, en hún er ekki til staðar á
okkar svæði.“ Þau létu einnig bóka að þau teldu sömu

rök eiga við þá ákvörðun að synja Kvennaathvarfinu um
styrk. Ákvarðanir bæjarráðs voru staðfestar 5-2.

Áhersla lögð á að halda sam-
göngum góðum á aðventunni

Reynt verður eftir fremsta megni að halda samgöngum
milli suður- og norðursvæðis Vestfjarða góðum á að-
ventunni. Þetta segir Geir Sigurðsson, rekstrarstjóri

Vegagerðarinnar á Ísafirði.
„Við reiknum með að moka

heiðarnar 2-3 í viku, en
moksturinn er að sjálf-

sögðu háður veðri og verða
mokstursdagar kannski

færðir til eftir tíðarfari. Við
leggjum vissulega meiri

áherslu á að halda vegun-
um opnum í desember en á

öðrum tímum og reynum örugglega að hafa opið ein-
hverja laugardaga fram til jóla“, segir Geir Sigurðsson,

rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Stranddalavegur borg-
ar sig upp á tíu árum

Vegurinn um Arnkötludag
og Gautsdal mun borga sig
upp á tíu árum og kosta á milli
780-800 milljónir króna. Um
veginn myndu fara að meðal-
tali 165 bílar á sólarhring og
sparnaður vegna fækkunar
slysa er áætlaður um 12,2
milljónir króna ef miðað er
við þá styttingu sem gerð veg-
arins skilar. Þetta er meðal
þess sem kemur fram í greinar-
gerð og frumdrögum að lagn-
ingu vegarins sem verkfræði-
stofan Línuhönnun hefur unn-
ið fyrir Leið ehf. Í forsendum
er ekki reiknað með að inn-
heimt verði veggjald af þeim

sem um veginn fara. Í skýrsl-
unni kemur m.a. fram að gerð
vegarins er arðsöm með innri
vexti upp á 14 %, en fram-
kvæmd með yfir 6% innri vexti
telst arðsöm, og teljast for-
sendur þó hófsamar. Út frá
þeim forsendum sem miðað
er við í greinargerðinni má
gera ráð fyrir að vegurinn borgi
sig upp á 10 árum.

Áætlaður heildarkostnaður
við gerð vegarins í þeirri veg-
línu sem líklegt má telja að
hann verði lagður er að óbrey-
ttu um 796 milljónir króna.
Þar af er kostnaður verktaka
áætlaður 612 milljónir, hönn-

unarkostnaður, umsjón og
eftirlit er áætlaður 92 milljónir
króna og loks er í tölunni gert
ráð fyrir 15 % ófyrirséðum
kostnaði sem einnig er að fjár-
hæð 92 milljónir króna. Kostn-
aður er svipaður við þrjú af-
brigði leiðarinnar eða á bilinu
780 til 800 milljónir króna með
virðisaukaskatti.

Í umferðarforsendum er
reiknað með að meðaltalsum-
ferð um veginn verði 165 bif-
reiðar á sólarhring ef hann
verður lagður nú eða 60.000
bílar á ári en að umferðin auk-
ist í 90.000 bíla á ári eftir 20
ár. Árlegur sparnaður vegna

slysa- og óhappa við að þennan
veg er áætlaður um 12,2 millj-
ónir króna og er þá eingöngu
metinn sú stytting vegalengda
sem felst í vegagerðinni. Í til-
kynningu frá Leið ehf. segir
að á næstu dögum megi gera
ráð fyrir að lokið verði við
gerð umhverfismatsskýrslu
fyrir veginn og hún send
Skipulagsstofnun til meðferð-
ar. Í kjölfarið verður for- og
verkhönnun vegarins boðin út
ef fjármögnun tekst og í fram-
haldinu, sem gæti orðið sex til
átta mánuðum síðar, mætti
bjóða verkið sjálft út.

– hj@bb.is

Fyrirhuguð leið.

Háskóli Vestfjarða

Tillaga um fjárveit-
ingu felld á Alþingi

Tillaga þeirra Jóns
Bjarnasonar og Guðjóns
Arnars Kristjánssonar um
sérstaka 25 milljóna króna
fjárveitingu til Háskóla
Vestfjarða var felld við af-
greiðslu fjárlaga á Alþingi.
Hlaut tillagan 9 atkvæði
gegn 30 mótatkvæðum. Að-
eins tveir þingmenn úr
N o r ð v e s t u r k j ö r d æ m i
studdu tillöguna en það voru
flutningsmennirnir sjálfir.

Þrír þingmenn kjördæm-
isins greiddu atkvæði gegn

tillögunni; þeir Einar Krist-
inn Guðfinnsson, Einar
Oddur Kristjánsson og
Magnús Stefánsson. Þrír
þingmenn sátu hjá; þau
Anna Kristín Gunnarsdóttir,
Jóhann Ársælsson og Krist-
inn H Gunnarsson. Sturla
Böðvarsson var fjarverandi
atkvæðagreiðsluna. Tillag-
an hefði því ekki náð fram
að ganga þó einungis þing-
menn Norðvesturkjördæmis
hefðu kosið um hana.

– hj@bb.is

Bæjarstjórn Bolungarvíkur

Hafnar þátttöku í bygg-
ingu hjúkrunarheimilis

Bæjarstjórn Bolungarvík-
ur hefur staðfest þá ákvörðun
bæjarráðs að hafna þátttöku
í nefnd um byggingu hjúkr-
unarheimilis á Ísafirði. Á
fundi bæjarráðs Bolungar-
víkur þann 16. nóvember var
lagt fram bréf Halldór Hall-
dórssonar bæjarstjóra á Ísa-
firði þar sem hann býður Bol-
ungarvíkurkaupstað að til-
nefna einn fulltrúa í nefnd-
ina. Bæjarráð fól bæjarstjóra
sínum að kynna bréfritara
áform Bolvíkinga um bygg-
ingu hjúkrunarheimilis í Bol-
ungarvík og hafnaði tilnefn-
ingu í nefndina.

Þá segir í bókun ráðsins:
„Bæjarráð vísar einnig í til-

mæli frá Heilbrigðisráðu-
neyti um að sveitarstjórnir á
norðanverðum Vestfjörðum
komi sér saman um fyrir-
komulag hjúkrunarþjónustu
á svæðinu.“ Á fundi bæjar-
stjórnar í síðustu viku var
var ákvörðun bæjarráðs
staðfest og einnig bókað:

„Bæjarstjórn vekur athyg-
li á því að starfandi er nefnd
skipuð af heilbrigðisráð-
herra 8. maí 2003 um endur-
skoðun áfanga um byggingu
hjúkrunarrýma í Bolungar-
vík. Bæjarstjórn eggur mikla
áherslu á að nefndin ljúki
störfum til að hægt sé að
taka formlega ákvörðun um
framkvæmdir.“ – hj@bb.is

Átta ökumenn voru kærðir
fyrir of hraðan akstur í

umdæmi lögreglunnar á
Ísafirði í vikunni. Sá sem

hraðast ók var á 91 km/klst
hraða þar sem 60 km/klst

hraði er leyfður. Ökumenn
eru nú stöðvaðir í tugatali

þar sem ljósabúnaður
bifreiða þeirra er bilaður,

yfirleitt er um sprungna peru
að ræða. „Þegar skamm-
degið er sem svartast er

mjög brýnt að ökumenn gæti
vel að ljósum bifreiða sinna.
Þetta er einföld aðgerð, einn

hringur um bílinn að morgni,
svo ekki sé nú minnst á ef

einhver situr inni í bílnum og
kveikir og slekkur ljósin, svo

sjá megi hvað er bilað og
hvað ekki“, segir í dagbók

lögreglunnar.
Nokkrar kvartanir bárust

lögreglu vegna glæfralegs
aksturs ökumanna. „Eru þar

oftast á ferðinni ungmenni
sem eru að leika sér í

hálkunni, svo glannalega að
borgurunum finnst rétt að

lögreglan skipti sér af þeim“,
segir í dagbók lögreglunnar.

Ávallt koma annað slagið
upp mál hjá skipstjórnendum

þar sem þeir trassa að sinna
lögbundinni skráningu

áhafnar á skip sín. Eitt slíkt
mál var kært til lögreglu í

vikunni.
– thelma@bb.is

Átta ökumenn kærðir
fyrir of hraðan akstur

Bæjarstjórn Bolungarvíkur samþykkti á fundi í síðustu
viku, lántökur hjá Sparisjóði Bolungarvíkur að fjárhæð 45
milljónir króna. Lánin eru til Bolungarvíkurhafnar að fjár-
hæð 14 milljónir króna og til húsnæðisnefndar Bolungar-
víkur að fjárhæð 31 milljón króna.

Lántökurnar eru í samræmi við fjárhagsáætlun ársins.
Bæjarstjórn samþykkti að Bolungarvíkurkaupstaður gangist
í sjálfskuldarábyrgð fyrir framangreindum lánum og var
bæjarstjóra veitt umboð til þess að undirrita ábyrgðaryfirlýs-
ingar vegna lánanna.

Bæjarstjórn Bolv.
samþykkir lántökur
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Kemur okkur
í jólaskapið
Kemur okkur
í jólaskapið

Vikulega hittast á annan
tug kvenna úr Slysavarna-

félaginu Landsbjörg á
Ísafirði í Guðmundarbúð

og föndra ýmsa muni fyrir
Línuna sem er árlegt

happdrætti kvennadeildar
Slysavarnafélagsins, sem
er orðin 70 ára, og hefur

verið helsta tekjulind
deildarinnar í meira en
þrjá áratugi. Dregið er
einu sinni á ári í happ-

drættinu, á jólafundi fé-
lagsins, sem í ár er haldin í

kvöld. Allur ágóði af
Línunni fer í starfið hér

vestra, m.a. í endurbætur á
Guðmundarbúð og til

styrktar björgunarsveit-
unum, skíðamönnum og

kirkjunni svo fáein dæmi
séu nefnd. Eins og flestir

vita ber Línan nafn sitt af
því að fólk kaupir sér línu í

stílabók þar sem nafn
kaupanda er ritað. Síðan

eru línurnar klipptar
sundur og settar í ílát sem
dregið er úr og eru glæsi-
legir vinningar í boði sem
ísfirsku slysavarnarkon-

urnar hafa unnið hörðum
höndum að nær allan

ársins hring. Blaðamaður
Bæjarins besta kíkti í

heimsókn til kvennanna í
Guðmundarbúð á loka-

kvöldi föndursins og spjall-
aði við þær. Þar var ys og
þys og mikið fjör og fimir
fingur sköpuðu skemmti-

lega og fallega hluti, meðal
annars úr blúndu, garni,

silkiborðum og kókdósum.
Allt frá bútasaumi til
kransagerðar. Sumar

kvennanna hafa lært allt

um föndur í gegnum starf-
ið fyrir Línuna en öðrum

er það í blóð borið. Þær
læra hver af annarri og

njóta félagskapsins á með-
an. „Það er myndast alltaf

mikil stemmning hérna hjá
okkur“, segir Guðrún

Kristjánsdóttir, formaður
deildarinnar. „Það er mik-

ið úrval verkefna og við

erum alltaf að finna eitt-
hvað nýtt til að gera en allt

sem tengist jólunum er vin-
sælast. Línan er orðin 33

ára og upphafið má rekja
til þess tíma er fyrsti skut-

togarinn, Júlíus Geir-
mundsson, var sóttur til

Noregs. Þá rákust nokkrar
eiginkonur skipverja á

Hvítasunnukonur á götu

úti þar sem þær voru að
selja varning sem þennan.
Það var Anna Helgadóttir,

eiginkona Arthúrs Gests-
sonar, vélstjóra sem kom

með hugmyndina. Síðan þá
hefur Línan vakið mikla
lukku. Við höfum alltaf
jafn gaman að segja frá

þessu starfi okkar á lands-
fundum enda er þetta sér-

ísfirskt fyrirbæri þó svo að
nokkrar deildir hafi byrjað

á þessu. Fjöldi vinningar
er aldrei undir hundraðinu

og hefur mest farið í yfir
300. Við byrjum alltaf eftir
áramót á þessu og erum að
fram á vor og hvílum okk-

ur síðan yfir sumarið. Þó
eru nokkrar konur að

dunda sér við þetta heima
hjá sér. Svo byrjum við
aftur á haustin og þá er

rólegra yfir okkur.  Mest
að gera þegar nær dregur

jólum og ríkir þá mikil
eftirvænting. Það eru þó

ekki einungis félagskonur
eru í þessu því oft hafa

konur út í bæ, sem eru að
föndra heima fyrir, gefið

okkur vinninga, “ segir
Guðrún.

Útstillingin boðarÚtstillingin boðarÚtstillingin boðarÚtstillingin boðarÚtstillingin boðar
komu jólannakomu jólannakomu jólannakomu jólannakomu jólanna

„Við stillum alltaf sýnis-
hornum af vinningum út í

glugga í miðbænum og

Dagrún Dagbjartsdóttir mundar nálina.

Gunnvör Marvinsdóttir gerir sig klára í slaginn.

Bútasaumurinn hefur verið vinsæll undanfarin ár.
margir hafa sagt að þegar

útstillingin frá okkur er
komin út í glugga, séu jólin
að nálgast. Fólk bíður eftir

því að fá keypta Línu þó að
það fái jafnvel engan vinn-

ing. Í gegnum tíðina hafa
sjómenn styrkt okkur mik-
ið og eigum við þeim mikið

að þakka sem og öllum
bæjarbúum. Ef við hefðum

ekki þennan stuðning,
gætum við lítil gert.“

– Kaupið þið sjálfar línu?
„Já, alltaf.  Ég hef keypt

línu í 20 ár og kaupi
margar í hvert sinn. Ég

byrjaði ekki að fá vinning
fyrr en í fyrra en þá fékk

ég þrjá eða fjóra vinninga.
Mér er alveg sama um

vinninginn, aðalatriðið er
að styrkja félagið.“

– Hefur það gerst að

einhver ykkar hafi fengið
vinning eftir sjálfan sig?

„Ég man ekki til þess, þó
gæti vel verið.“ Á jólafundi

deildarinnar, sem í ár er í
kvöld, er dregið er úr

vinningum  „Jólafund-
urinn er hápunkturinn og
strax daginn eftir vinning-

unum ekið til vinnings-
hafa. Það kemur fólki allt-

af á óvart þegar það fær
vinning og ég tala nú ekki

um ef það fær fjóra eða
fimm vinninga. Að aka út
vinningunum kemur okk-

ur í jólaskap því fólk er
svo ánægt með að sjá

okkur.“ Blaðamaður skilur
við konurnar þar sem þær

eru önnum kafnar við að
leggja lokahönd á vinn-

ingana.
– thelma@bb.is

Að ýmsu þarf að huga þegar kemur að föndri, m.a. að strauja.
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Bandaríkjaforseti gagnrýndi einræðisherrann í Pakistan ekki
einu orði og fer vel á því á sama tíma og Washington-stjórnin
lýsir áhyggjum af framkvæmd kosninga í Úkraínu. Að vísu
gleymdist að halda kosningar þegar Musharraf varð forseti í
fyrsta sinn en annað „kjörtímabil“ hans hófst vitaskuld með
eðlilegum hætti eins og allir vita.

Musharraf mun koma við í London á heimleiðinni til að ræða
mikilsverð mál við Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands.
Ekki er vitað hvort hershöfðingjanum muni vinnast tími til að
heimsækja bandamenn sína í Stjórnarráðinu í Reykjavík að
þessu sinni. Það verður spennandi að sjá hvort friður kemst fyrr
á í Pakistan eða Suður-Thailandi.

Sameining Landsvirkjunar, Rarik, og Orkubús Vestfjarða er
aftur komin á kreik. Mátti þó ætla að sá draugur hefði verið
kveðinn niður með fyrri tíma samkomulagi við ,,stjórnvöld,
sem eru ekki þekkt að öðru en því að virða gerða samninga,“
eins og Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður, orðaði það á
heimasíðu sinni á sínum tíma; með byggðaáætlun ríkisstjórnar
og Alþingis og vestfirsku byggðaáætluninni, sem gerði ráð fyrir
sameiningu Orkubúsins við Rarik í Norðvesturkjördæmi með
höfuðstöðvar á Ísafirði og tillögu sama efnis frá nefnd á vegum
forsætisráðherra um byggðamál í Norðvesturkjördæmi. Auk
þess sem nefnd á vegum iðnaðarráðherra hefur haft þessar til-
lögur til umfjöllunar og úr þeim herbúðum hafa ekki borist nein-
ar þær fréttir, sem bentu til uppvakningar ráðherrans á hugmynd-
inni um sameiningu tilgreindra þriggja orkufyrirtækja.

Þráhyggju iðnaðarráðherra má ef til vill rekja til orða Alfreðs
Þorsteinssonar, stjórnarformanns Orkuveitu Reykjavíkur, í Mbl.
s.l. fimmtudag, en þá var hlaupin snuðra á þráð fremur leynilegra
viðræðna um kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar  í
Landsvirkjun, en þar sagði hann m.a.: ,,Menn eru að velta fyrir
sér hver verði staðan á raforkumarkaðnum, ef það gengur eftir
sem ríkið var að biðja okkur (OR) um, þ.e. að gera ekki athuga-
semdir við að Orkubú Vestfjarða og Rarik gengju inn í Lands-
virkun.“ (Leturbr. BB) Síðar segir í viðtalinu: ,,Hann (Alfreð)
segir það skiljanlegt að ríkið vilji að Rarik og Orkubú Vestfjarða
fari inn í Landsvirkjun til að bæta eiginfjárstöðuna. Hún sé slök
um þessar mundir vegna Kárahnjúkavirkjunar og 10 milljarðar
króna í eigið fé myndu bæta stöðu Landsvirkjunar verulega.“

Stóð ríkisstjórnin að beiðninni til Orkuveita Reykjavíkur,
þvert á öll fyrri loforð og fyrirheit, eða var þetta einkaframtak
iðnaðarráðherra? Þessari spurningu verða stjórnvöld að svara
afdráttarlaust. Er tilgangur ráðherrans að lappa upp á slaka
stöðu Landsvirkjunar, svo vitnað sé til orða Alfreðs Þorsteins-
sonar, með því að fórna Orkubúinu? Leggja niður tugi starfa á
stað, sem ríkisstjórnin er margbúin að lýsa yfir að efla eigi sem
byggðakjarna? Á Fjórðungsþingi Vestfirðinga 2002 lýsti
ráðherrann  yfir sátt við Vestfirðinga um framtíðarstöðu Orku-
búsins. Illa fellur vilji ráðherrans nú að þeirri yfirlýsingu.

Sveitarstjórnarmenn og þingmenn Norðvesturkjördæmis
komu af fjöllum hvað varðar gjörning iðnaðarráðherra. Nú bíð-
ur þeirra það mikilvæga verkefni að slá skjaldborg um höfuð-
stöðvar Orkubúsins á Vestfjörðum. Vestfirðingum verður ekki
endalaust fórnað á hagsmunaaltari einstakra ráðherra.

s.h.

Þorbjörn Steingrímsson bílasafnari að Garðstöðum í Ögursveit

Óskar eftir leyfi til starfræk-
slu bílapartasölu í Hnífsdal
Heilbrigðiseftirlit Vest-

fjarða hefur sent umhverfis-
nefnd Ísafjarðarbæjar til um-
sagnar og afgreiðslu umsókn
um starfrækslu bílapartasölu
við Stekkjargötu 21 í Hnífsdal.

Til þess að af starfrækslu
partasölunnar verði þarf um-
hverfisnefnd að samþykkja
breytta nýtingu lóðarinnar og
fyrirkomulag innan hennar. Á
fundi umhverfisnefndar í síð-
ustu viku var afgreiðslu máls-
ins frestað en tæknideild falið
að útbúa starfsleyfi vegna
starfseminnar og leggja það
fyrir nefndina.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins er það Þorbjörn Stein-
grímsson sem hyggur á starf-
rækslu bílapartasölu á Stekkj-
argötu 21. Þorbjörn hefur und-
anfarin ár verið kunnur bíla-
safnari og hefur bílasafn hans
á Garðstöðum í Ögursveit vak-
ið mikla athygli en mismikla
ánægju. Einnig hefur hann haft
nokkur umsvif vegna bílasöfn-
unar sinnar á Stekkjargötu í
Hnífsdal og hafa þar safnast
saman nokkur fjöldi bíla er
beðið hafa ferðar í aðalsafnið
á Garðstöðum.

– hj@bb.is Bílasafn við Stekkjargötu í Hnífsdal.

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga telur að bættar
samgöngur séu forsenda frek-
ari sameiningar sveitarfélaga
á Vestfjörðum og leggur áher-
slu á að fjármagn til sam-
göngubóta verði nýtt í varan-
legar lausnir í stað bráða-
birgðalausna. Þá segir stjórnin
það hafa valdið vonbrigðum
hversu langan tíma hefur tekið
að fá niðurstöður í vinnu tekju-
stofnanefndar. Einnig vill
stjórnin að horft verði til Vest-
fjarða sem heildar í tillögum
um sameiningu sveitarfélaga.

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfjarða samþykkti á fundi
fyrir stuttu athugasemdir við
þær tillögur sem lagðar hafa
verið fram um hugsanlegar
sameiningar sveitarfélaga á
Vestfjörðum. Í athugasemdum
Fjórðungssambandsins segir

m.a.: „Stjórn sambandsins
leggur áherslu á að bættar
samgöngur séu forsenda frek-
ari sameiningar sveitarfélaga
á Vestfjörðum og sú afstaða
kemur ítrekað fram hjá sveitar-
stjórnum og íbúum. Íbúar í
sameinuðu sveitarfélagi verða
að geta búið við öruggar sam-
göngur, að öðrum kosti er ekki
um eitt þjónustusvæði að ræða.
Góðar samgöngur eru einnig
meginforsenda samkeppnis-
hæfni atvinnulífs.“

Um áherslur í samgöngu-
bótum segir: „Stjórn leggur
áherslu á að við samgöngu-
bætur verði horft til framtíðar
en fjármagn verði sem minnst
nýtt í bráðabirgðalausnir. Þetta
felur í sér að grafa þarf jarð-
göng eða leggja nýja vegi milli
þéttbýliskjarna og milli at-
vinnusvæða. Fara þar oft sam-

an verkefni er varða bættar
samgöngur við önnur svæði
landsins. Þetta á við um teng-
ingu þéttbýlisins við Djúp,
tengingu Djúps og Vestur
Barðastrandasýslu og teng-
ingu Reykhóla og Stranda. Í
annan stað leggur stjórn FV
áherslu á að lokið verði við
núverandi samgönguverkefni
s.s. veg til Drangsness.“

Að undanförnu hefur verið
að störfum tekjustofnanefnd
sem rætt hefur hugsanlegar
breytingar á tekjustofnum
sveitarfélaga. Um störf þeirrar
nefndar segir í athugasemdum
stjórnarinnar: „Það hefur vald-
ið vonbrigðum og gert erfitt
að meta kosti sameiningar hve
langan tíma hefur tekið að fá
niðurstöðu af vinnu tekju-
stofnananefndar. Stjórn FV
tekur hér einnig undir sam-

þykkt Landsþings 2004 að lok-
ið verði uppgjöri ríkis og sveit-
arfélaga vegna núverandi
verkefna og tekjustofna þeim
tengdum.“

Sem kunnugt er lagði sam-
eininganefnd til að Reykhóla-
hreppur sameinist sveitarfé-
lögum á Vesturlandi. Um það
segir í athugasemdum stjórn-
arinnar: „Tillögur sameininga-
nefndar ganga út á að sameina
sveitarfélög á Vestfjörðum út
fyrir mörk hins eldra Vest-
fjarðakjördæmis. Stjórn Fjórð-
ungssambandsins leggur til að
litið verði til þess að Vestfirðir
hafa um langa hríð verið eitt
kjördæmi, þeir eru eitt skatt-
stjóra- og dómsumdæmi og
að sveitarfélög og íbúar í fjórð-
ungnum eiga með sér marg-
háttað samstarf og samvinnu
á vettvangi fjórðungsins.“

Hafnar bráðabirgðalausnum í
samgöngumálum fjórðungsins

Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga
Myndin sýnir hvar hægt væri að grafa jarðgöng milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar.
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Ragnheiður GröndalRagnheiður GröndalRagnheiður GröndalRagnheiður GröndalRagnheiður Gröndal
– Vetrarljóð– Vetrarljóð– Vetrarljóð– Vetrarljóð– Vetrarljóð

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ragnheiður Gröndal hef-
ur þrátt fyrir ungan aldur

látið mikið að sér kveða
að undanförnu. Hún er

fjölhæf og hæfileikarík
söngkona og á þessari

plötu stígur hún einnig
fram sem afbragðs tón-
smiður og píanóleikari.

BirgittaBirgittaBirgittaBirgittaBirgitta
– Perlur– Perlur– Perlur– Perlur– Perlur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hér er á ferðinni fyrsti
sólódiskur Birgittu Hauk-

dal sem hefur verið ein
ástsælasta söngkona

landsins um nokkur ár. Á
þessum diski eru tólf

söngperlur sem Birgitta
hefur haft dálæti á og

fatast henni ekki flugið nú
frekari en fyrri daginn.

Meðal laga á plötunni má

Margrét EirMargrét EirMargrét EirMargrét EirMargrét Eir
– Í næturhúmi– Í næturhúmi– Í næturhúmi– Í næturhúmi– Í næturhúmi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Þriðja stórsöngkonan sem
kynnt er í dag er Margrét

Eir sem getið hefur sér
gott orð sem söng- og
leikkona. Það þarf ekki

mörg orð um Margréti Eir,
hún er ein besta söng-
kona sem Ísland hefur

alið. Á þessari plötu eru
10 lög, hvert öðru betra,
eftir íslenska og erlenda

höfunda. Titillagið, Í næt-
urhúmi, hefur mikið verið
spilað á öldum ljósvakans

Þrjár systurÞrjár systurÞrjár systurÞrjár systurÞrjár systur
– Jólaboð– Jólaboð– Jólaboð– Jólaboð– Jólaboð

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hér er á ferðinni fyrsti
sólódiskur systranna, Ingi-

bjargar, Þórunnar og Dí-
sellu, sem eru dætur Lár-
usar Sveinssonar, tromp-

etleikara sem lést fyrir
nokkrum árum. Systurnar

hafa getið sér gott orð
sem söngkonur sem og

hljóðfæraleikarar. Á þess-
um diski flytja þær þekkt
jólalög úr ýmsum áttum,
hvert öðru betra og jóla-
legra. Góður diskur sem

JagúarJagúarJagúarJagúarJagúar
– Hello Somebody– Hello Somebody– Hello Somebody– Hello Somebody– Hello Somebody
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hér er á ferðinni annar
hljómdiskur hljómsveitar-

innar Jagúar sem getið
hefur sér gott orð hér-

lendis sem og víða erlend-
is. Á plötunni eru tíu lög,

öll eftir meðlimi sveitar-
innar, þó flest eftir Ísfirð-

inginn, Samúel J. Samúels-
son, söngvara og básúnu-

leikara. Meðlimir Jagúar

BB og Frummynd
mæla með...
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Hér er að finna frumsam-
in lög eftir hana, og önn-

ur eftir Magnús Þór.

nefna „Stóð ég úti í tungls-
ljósi“, „Ryksugan á fullu“,
„Lína langsokkur“ og „ Í
bljúgri bæn“. Þá eru öll

lögin flutt án söngs.

og rokið upp vinsælda-
listana. Þorvaldur Bjarni
Idol-dómari með meiru
semur fjögur laganna,

sem eru hvert öðru betra.
Útkoman er skemmtileg
og eiguleg plata sem er

tilvalin til jólagjafa.

notalegt er að hlusta á yfir
hátíðarnar. Meðal laga á
disknum má nefna, Heyr

himnasmiður, Yfir fann-
hvíta jörð og Gleðilega

hátíð. Diskinn tileinka syst-
urnar minningu föður

þeirra, Lárusar Sveinssonar.

eru allt topp tónlistar-
menn og sannar þessi

diskur svo ekki verður um
villst að heimsfrægðin hlýt-

ur að vera á næsta leyti.

Iðnaðarráðherra stefnir að sameiningu Landsvirkjunar, Rarik og Orkubúsins

Sameiningin á að tryggja sam-
keppni og hagkvæman rekstur

Valgerður Sverrisdóttir iðn-
aðarráðherra hefur staðfest að
stefnt sé að sameiningu Lands-
virkjunar, Rarik og Orkubús
Vestfjarða í kjölfar þess að
ríkið kaupir hlut Akureyrar-
kaupstaðar og Reykjavíkur-
borgar í Landsvirkjun. Á það
sé stefnt til þess að tryggja
samkeppni og sem hagkvæm-
astan rekstur þessara fyrir-
tækja. Í sameiningunni felist
sóknarfæri þar sem slíkt fyrir-
tæki yrði fyrst og fremst lands-
byggðarfyrirtæki. Hún treystir
sér ekki til þess að segja hvort
höfuðstöðvar hins nýja fyrir-
tækis verði á landsbyggðinni.
Sem kunnugt er lýsti Alfreð
Þorsteinsson stjórnarformaður
Orkuveitu Reykjavíkur því yf-
ir að þær hugmyndir hefðu
verið ræddar að Landsvirkjun,
Rarik og Orkubú Vestfjarða
yrðu sameinuð. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar hefur lýst
furðu sinni á þessum hug-
myndum og sagt að þær gangi
gegn öllum þeim hugmyndum
sem ræddar hafa verið í bygg-
ðamálum á Vestfjörðum.

Valgerður staðfesti í samtali
við blaðið að stefnt sé að þess-
ari sameiningu. Hún segir þær
sameiningarhugmyndir til
komnar vegna breytinga sem
eru framundan á sviði raforku-
mála. „Ríkið á Rarik og Orku-
búið að fullu og helminginn í
Landsvirkjun og hefur verið
að hugsa sér til hreyfings á
markaðnum til þess að tryggja
að hér verði meiri samkeppni.
Einnig til að tryggja að rekst-
urinn fari fram á sem hag-
kvæmastan hátt, bæði neyt-
endum og skattgreiðendum til
hagsbóta. Í mínum huga ber
síðan að stefna að því að hið
nýja sameinaða orkufyrirtæki

verði hlutafélagavætt og þá er
ekki útilokað að fleiri komi að
þeim rekstri.“

Hún segist skilja mjög vel
að sveitarstjórnarmenn vestra
lýsi sínum skoðunum á þess-
um hugmyndum og hafi efa-
semdir um þær. „Þarna eru
mörg störf og mikilvæg hjá
Orkubúinu og höfuðstöðvar
þess eru á Ísafirði. Ég lít svo á
að í þessari aðgerð felist sókn-
arfæri. Við megum ekki gley-
ma því að þegar ríkið keypti
hlut sveitarfélaganna í Orku-
búinu þá var rætt um að sam-
eina það öðrum orkufyrirtækj-
um. Þá var það bókað, að kæmi
til sameiningar við önnur orku-
fyrirtæki, þá yrðu eftir störf á
Vestfjörðum. Við erum því
mjög vel meðvituð um þau
mál sem brenna á Vestfirð-
ingum“, segir Valgerður.

Aðspurð hvort reynslan sýni
ekki að þegar fyrirtæki sam-
einist þá færist störf af minni
stöðum segir Valgerður mikil-
vægt að hafa í huga að með
nýjum raforkulögum eigi ekk-
ert fyrirtæki tryggan markað
heldur verði orkufyrirtæki að
keppa sína á milli. „Ég bendi
hinsvegar á að öll þessi þrjú
fyrirtæki eru með megnið af
sínum rekstri á landsbyggð-
inni.“

Valgerður vill hins vegar
ekki slá því föstu að höfuð-
stöðvar hins nýja fyrirtækis
verði á landsbyggðinni. „Ég
vil ekki tjá mig um það mál
Við förum með byggðamálin
í þessu ráðuneyti og erum allt-
af með störf á landsbyggðinni
í huga. Mér finnst felast í þess-
ari sameiningu sóknarfæri því
við viljum ekki færa störf af
landsbyggðinni. Sú umræða
sem átt hefur sér stað innan

stjórnsýslunnar er í þá átt að
reyna að færa störf út á lands-
byggðina. Hitt vitum við að
þegar samkeppni hefst í raf-
orkusölu þá þurfa öll raforku-
fyrirtæki að hagræða og því
fylgir fækkun starfa. Með
þessari aðgerð höfum við áhrif
á að störfin verði í ríkum mæli
á landsbyggðinni þrátt fyrir
að ekki sé hægt að útiloka að
einhver störf verði færð til.
Það verður hins vegar ofarlega
í huga þeirra sem munu móta
þetta nýja fyrirtæki að mikil-
vægir rekstarþættir verði á
landsbyggðinni.“

Aðspurð hvort lítið orku-
fyrirtæki eins og Orkubú Vest-
fjarða eigi þá enga von í þeirra
samkeppni sem framundan er
segist Valgerður ekki vilja
orða það þannig. „Hitt hefur
sýnt sig að stórar dreifiveitur
eru hagkvæmari en litlar og
það verður að tryggja að neyt-
endur fái raforkuna á sem læg-
stu verði. Við verðum að gera
það besta úr því nýja umhverfi
sem við erum að stefna í.“

Valgerður segir þá gagnrýni
ósanngjarna að ríkið sé með
þessum sameiningarhug-
myndum að stuðla að minnk-
andi samkeppni með fækkun

orkufyrirtækja. „Við verðum
að hafa það í huga að þessi
fyrirtæki eru öll í eigu ríkisins
og eru í dag ekki að keppa.
Rarik og Orkubúið eru fyrst
og fremst dreifingarfyrirtæki
en Landsvirkjun í mikilli fram-
leiðslu, sagði Valgerður.“

Guðni Geir Jóhannesson
formaður bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar hefur gagnrýnt mjög
þessar sameiningarhugmyndir
og sagt þær á skjön við allar
þær hugmyndir sem fram hafa
komið í byggðamálum á Vest-
fjörðum m.a. í nefndum sem
starfað hafa í umboði Valgerð-
ar sem ráðherra byggðamála.
Einnig hefur hann gagnrýnt
að ekkert samráð hafi verið
haft um þessi mál. Valgerður
segist skilja mjög vel þessa
gagnrýni Guðna. Hún segist
hins vegar aldrei hafa tekið
undir þær hugmyndir að skipta
Rarik upp í minni fyrirtæki.

„Þær hugmyndir hafa verið
ræddar í öllum landshlutum
en ég hef ekki tekið undir þær.
Ég ítreka það hinsvegar að mér
finnst að með sameiningu
þessara þriggja orkufyrirtækja
felist sóknarfæri á landsbyggð-
inni.“
                             – hj@bb.is

„Ég lít svo á að í
þessari aðgerð

felist sóknarfæri.
Við megum ekki

gleyma því að
þegar ríkið

keypti hlut sveit-
arfélaganna í

Orkubúinu þá
var rætt um að

sameina það
öðrum orku-

fyrirtækjum“

Valgerður Sverrisdóttir.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Íþróttakennara vantar í fullt starf við
Grunnskólann á Ísafirði frá áramótum
vegna barnsburðarleyfa. Um er að
ræða starf frá áramótum til loka skóla-
árs.
Upplýsingar veitir Skarphéðinn Jóns-
son, skólastjóri og Jóhanna Ásgeirs-
dóttir, aðstoðarskólastjóri.

Stuðningsfulltrúi/þroskaþjálfi óskast
í full starf í sérdeild skólans frá ára-
mótum til loka skólaárs.
Upplýsingar veitir Jóna Benedikts-
dóttir, aðstoðarskólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 13. desember.
Umsóknir skal senda til skólans.

Aðeins eitt tilboð barst í hús-
næði Grunnskólans á Núpi í
Dýrafirði en húsið var auglýst
til sölu öðru sinni á dögunum.
Tilboðið er frá Rnes ehf. sem
er skráð til heimilis í Reykja-
nesi við Ísafjarðardjúp. Fyrir-
tækið rekur hótel í húsum sem
áður hýstu héraðsskólann í
Reykjanesi. Tilboðið er að
upphæð 1,7 milljónir króna.
Fyrr í haust var skólinn aug-
lýstur til sölu og þá bárust sjö
tilboð. Það hæsta var að upp-
hæð 8,85 milljónir króna. Í
kjölfar þess að efsta tilboðið
var dregið til baka var húsið
auglýst að nýju. Eins og áður

sagði barst nú aðeins eitt til-
boð.

Húsið er byggt árið 1975 og
er stærð skólahúsnæðisins
316,6 fermetrar, en einnig er í
húsinu 173 fermetra íbúð.
Brunabótamat eignarinnar er
rúmar 61 milljón króna og fast-
eignamat er rúmar 14 milljónir
króna. Engin starfsemi hefur
verið í húsinu undanfarin ár.
Starfsmaður Ríkiskaupa sem
rætt var við sagði að tilboðið
væri nú til umsagnar hjá hags-
munaaðilum og í framhaldinu
yrði tekin ákvörðun um fram-
haldið en líklegt væri að húsið
yrði auglýst í þriðja sinn.

Lækkaði um 80% í
verði milli tilboða

Grunnskólinn að Núpi í Dýrafirði
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti í síðustu viku álykt-
un þar sem lýst var furðu á að
til standi að gera samkomulag
um sameiningu Landsvirkjun-
ar, Rarik og Orkubús Vest-
fjarða eins og komið hefur
fram í fréttum. Jafnframt var
formanni bæjarráðs og bæjar-
stjóra falið að fara á fund rík-
isstjórnarinnar og fylgja eftir
hagsmunum Ísafjarðarbæjar í
þessu efni. Í samþykkt bæjar-
stjórnar segir m.a.: „Bæjar-
stjórn minnir á fyrirheit um
eflingu Vestfjarða, byggða-
áætlun ríkisstjórnar og Alþing-
is og Vestfirska byggðaáætl-
un. Einnig er minnt á tillögur
Vestfirðinga um eflingu Orku-
bús Vestfjarða með samein-
ingu þess við Rarik í Norð-
vesturkjördæmi með höfuð-
stöðvar á Ísafirði.“

Ennfremur segir í sam-
þykktinni: „Þessu til viðbótar
hefur nefnd á vegum forsætis-
ráðherra, um byggðamál í
Norðvesturkjördæmi, skilað
tillögu sama efnis og þá er
tillaga þessa efnis í meðförum
nefndar um byggðamál á Vest-
fjörðum. Sú nefnd er skipuð
af iðnaðarráðherra. Í ljósi þess
hversu alvarlegar afleiðingar
fyrrnefndar hugmyndir gætu

haft fyrir vestfirskt samfélag
m.a. með fækkun starfa, felur
bæjarstjórn bæjarstjóra og for-
manni bæjarráðs að fara á fund
forsvarsmanna ríkisstjórnar-
innar og fylgja eftir hagsmun-
um Ísafjarðarbæjar í þessu
máli.“

Guðni Geir Jóhannesson
formaður bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar segir það mjög alvar-
legt mál að nú sé enn einu
sinni komin upp umræða um
hugsanlega sameiningu Orku-
bús Vestfjarða við stærri orku-
fyrirtæki. Hann segir það ljóst
í sínum huga að verði af sam-
einingu sem nú er nefnd tapist
30-40 störf frá Ísafirði. „Við
höfum mjög bitra reynslu af
hliðstæðum málum hér. Það
segir mér enginn annað en að
héðan munu þessi störf hverfa
verði sameining með þessum
hætti.“

Aðspurður hvort að bæjar-
yfirvöld hafi vitað af þessum
hugmyndum segir Guðni Geir
svo ekki vera. „Það hefur eng-
inn sem ég hef talað við viljað
kannast við þessar hugmyndir
hvorki bæjarfulltrúar né þing-
menn kjördæmisins þannig að
þessi umræða hefur farið mjög
leynt.“

Guðni Geir átti sæti í svo-

eru því mjög sérkennileg
vinnubrögð að ríkisvaldið
skuli reyna að fækka orkufyr-
irtækjum skömmu fyrir gildis-
töku laganna“ segir Lárus G.
Valdimarsson bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar. „Þessar
hugmyndir sýna auðvitað
hversu skammt á veg við erum
komin í að byggja upp raun-
verulega samkeppni í þjóðfé-
laginu. Það er mjög alvarlegt
mál að iðnaðarráðherra skuli
með þessum hugmyndum
reyna að ganga gegn megin-
hugsun í nútímaviðskiptum“,
segir Lárus.

„Sérstaklega er það alvar-
legt að þessi umræða komi
upp svo skömmu eftir að flett
var ofan af stórfelldum brotum
á samkeppnislögum. Eina von
almennings er að viðskipta-
ráðherra hafi samband við iðn-
aðarráherra og komi vitinu
fyrir hann í þessu máli og
tryggi með því að hér komist á
sú samkeppni sem talið var að
í uppsiglingu væri. Vonandi
hittast ráðherrarnir sem fyrst
þannig að viðskiptaráðherra
geti leiðrétt kúrsinn hjá iðnað-
arráðherra.“

Aðspurður hvort þessar hug-
myndir um sameiningu orku-
fyrirtækja hafi komið á óvart

segir Lárus svo ekki vera. „Það
vita allir hvað gerðist í að-
draganda sveitarstjórnarkosn-
inga árið 2002. Þá kom upp
hugmynd um sameiningu
Norðurorku, Rarik og Orku-
bús Vestfjarða. Þær hugmynd-
ir voru mikil niðurlæging fyrir
frambjóðendur Framsóknar-
manna og Sjálfstæðismanna
hér um slóðir. Þá var dregið
fram pólitískt stórskotalið til
þess að telja kjósendum hér
trú um að ekki þyrfti að hafa
áhyggjur af þessum hugmynd-
um. Ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks
myndi aldrei standa að því að
sameina Orkubúið öðrum
fyrirtækjum. Nú er sama fólkið
niðurlægt að nýju. Fram koma
hugmyndir sem eru ekki einu
sinni kynntar fyrir þeim hér
vestra né þingmönnum kjör-
dæmisins. Það hlýtur að vera
ömurlegt að vera ekki meira
metinn í sínum eigin röðum.
Við þurfum þó varla að óttast
þessar hugmyndir því á bæjar-
stjórnarfundinum var tilkynnt
að stjórnarþingmenn kjör-
dæmisins væru lagstir í harða
vörn í þessu máli. Eins og allir
þekkja hefur slíkt jafnan vegið
mjög þungt“ segir Lárus.

– hj@bb.is

kallaðri Norðvesturnefnd for-
sætisráðherra sem skilaði til-
lögum sínum á dögunum. Þar
var meðal annars lagt til að
starfsemi Rarik í Norðvestur-
kjördæmi yrði sameinuð
Orkubúi Vestfjarða sem hefði
áfram höfuðstöðvar á Ísafirði.
Á fundi sem skýrslan var kynnt
á sat meðal annarra Valgerður
Sverrisdóttir iðnaðarráðherra
sem jafnframt er ráðherra
byggðamála. Aðspurður hvort
ekkert mark sé tekið á tillögum
héðan segir Guðni Geir von
að spurt sé.

„Þessi tillaga sem Norðvest-
urnefndin lagði til var sam-
þykkt einróma í nefndinni. Ég
veit að verkefnisstjórn í

byggðamálum á Vestfjörðum
tók hana upp í kjölfarið og
víðar hefur hún verið rædd.
Það er því mjög sláandi að
frétta af því að í stjórnkerfinu
sé á sama tíma verið að ræða
hugmyndir sem ganga í þver-
öfuga átt. Ég velti fyrir mér
hvar efndirnar séu. Þær virðast
engar vera. Maður hlýtur að
velta fyrir sér í kjölfarið til
hvers stjórnmálamenn hér um
slóðir eru yfirhöfuð að leggja
vinnu í að koma fram með
hugmyndir þegar ekki er meira
farið eftir þeim en virðist vera
gert í þessu máli.“

„Einn megintilgangur raf-
orkulaga var að auka sam-
keppni á þeim markaði. Það

Guðni Geir Jóhannesson. Lárus G. Valdimarsson.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar furðar sig á hugmyndum ráðherra um sameiningu orkufyrirtækja

Áætlunin gengur í berhögg við
byggðaáætlun fyrir Vestfirði
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Verðum að ræða
allar hugmyndir

Viðtal við Guðna Geir Jó-
hannesson, athafna-

mann og bæjarfulltrúa
í Ísafjarðarbæ

Ísfirsk stjórnmál hafa löngum þótt stormasöm.
Þar hafa menn tekist á um hlutina. Nú þekkist

sú skoðun og þykir fín, að ekki sé rétt að takast
á um hlutina. Það sé veikleikamerki. Ekki megi
rökræða og því síður deila. Hvað skyldi spretta
úr slíkum jarðvegi hér um slóðir? Það kemur í

ljós. Hitt vita menn, að þegar hér var harðast
tekist á í stjórnmálum mótuðust stjórnmála-

menn sem höfðu áhrif á landsvísu. Í því um-
hverfi ólust einnig upp menn sem síðar urðu

miklir áhrifamenn í stjórnmálum í öðrum
kjördæmum. Ekki hefur það verið slæmur jarð-

vegur. Þegar menn sprottnir úr þessum frjósama
stjórnmálajarðvegi réðu ríkjum urðu hér einna
mestar framfarir á nýliðinni öld. Þessi árin er
trúlega vænlegast til almennrar hylli að taka

sem sjaldnast afstöðu. Gera sem fæst sem vekur
athygli. Slíkt skapar ákveðið öryggi sem hlýtur

að vera eftirsóknarvert. Að vera óumdeildur.
Það yljar, ekki satt? En skilar það einhverjum yl

til annarra? Ísfirðingurinn Guðni Geir Jóhann-
esson hefur víða komið við. Hin seinni ár hefur

hann lagt grunn að töluverðum umsvifum í
ferðaþjónustu og ýmiskonar rekstri tengdum

bílum. Hann hefur líka verið í pólitík og er það
enn. Hefur verið bæjarfulltrúi Framsóknar-
flokksins um nokkurt skeið. Er sem slíkur í

þeim meirihluta sem stjórnað hefur Ísafjarðar-
bæ undanfarin ár. Umsvif hans í atvinnurekstri

jafnframt setu í bæjarstjórn hafa gert hann
umdeildan. Líka hefur hann sjálfstæðar skoð-

anir og hefur komið þeim á framfæri. Hann rauf
kyrrstöðu skýrslugerða og nefndastarfs þegar

hann sagði þá skoðun sína á Fjórðungsþingi, að
Vestfirðingar ættu ásamt öðru að stefna að

stóriðju. Ekki glöddust allir við þá yfirlýsingu.
Sumum þykir brúnin þung á Guðna Geir

Jóhannessyni. Brosið er samt ekki langt undan
enda maðurinn húmoristi inni við beinið. Við

ákváðum að setjast niður og ræða málin. Segja
frá þeim atvinnurekstri sem hann stundar hér í
bæ. Um reksturinn hefur hann ekki mikið rætt
opinberlega í gegnum tíðina. Pólitíkin er hins

vegar ekki langt undan að jafnaði.

– Nú hefur þú haslað þér
völl í atvinnurekstri í bæjarfé-
laginu að undanförnu með tals-
verðum umsvifum, bæði í
ferðaþjónustu og einnig í öðr-
um rekstri. Hvernig og hvenær
hófst þetta hjá þér?

„Þetta byrjaði mjög smátt.
Það var árið 1989 sem Björn
Helgason íþróttafulltrúi Ísa-
fjarðar hringdi í mig. Þá vant-
aði einhvern til að halda uppi
rútuferðum á skíðasvæðið á
Seljalandsdal að vetrinum. Ég
var þá starfandi vörubílstjóri
og vinna hafði dregist saman.
Ég sá þarna tækifæri til þess
að skapa mér aukna atvinnu.
Þegar ég hafði skoðað málið
varð niðurstaðan sú að ég kom
á fót áætlunarferðum á skíða-
svæðið en það var nýlunda á
þeim tíma. Það nýttist bæði
keppnisfólki og almenningi.

Þessi rekstur vafði fljótt upp
á sig. Næsta ár yfirtókum við
Margrét eiginkona mín rekstur
skíðaskálans og önnuðumst
hann þar til snjóflóðið mikla
féll á Seljalandsdal 1994. Árin
á eftir vorum síðan með rekstur
á nýja svæðinu í Tungudal.
Færsla skíðasvæðisins yfir í
Tungudal gerði það að verkum
að rútuferðir úr bænum lögðust
af því að nú þorðu allir að
keyra börnin sín á skíði. Marg-
ir þorðu ekki að keyra upp á
Seljalandsdal að vetrinum.
Með þessum rekstri hófust af-

skipti okkar hjóna af ferða-
þjónustu. Þegar best lét á þess-
um árum vorum við með þrjá
bíla í förum og sóttum fólk á
skíði vestur á firði.“

Elliheimilið keypt ...Elliheimilið keypt ...Elliheimilið keypt ...Elliheimilið keypt ...Elliheimilið keypt ...
– Var það í framhaldi af

þessum rekstri sem þú keyptir
gamla elliheimilið á Ísafirði?

„Já, það var að mig minnir
árið 1990 sem við fengum þá
hugmynd að kaupa það hús.
Það höfðu nú ekki margir trú á
þeim hugmyndum okkar að
nýta húsið. Einhverjir höfðu
áður velt því fyrir sér að kaupa
það til niðurrifs og byggja nýtt
í staðinn. Það var hins vegar
Smári Haraldsson, sem þá var
bæjarstjóri, sem lagði að okkur
að kaupa húsið. Við sáum
þarna ákveðna möguleika í út-
leigu en alls ekkert í líkingu
við það sem síðar varð. Það
var ekki í upprunalegum hug-
myndum okkar að taka húsið
algjörlega í gegn eins og nú er
orðið.

Fyrstu árin vorum við með
húsið í langtíma útleigu til
fólks sem hér var við ýmis
störf. Síðar fluttum við sjálf í
hluta hússins en leigðum út
hluta þess. Um það leyti
breyttist hagur okkar hjóna
mjög til hins betra fjárhagslega
við uppstokkun sem hér varð í
atvinnulífi. Í kjölfarið ákváð-

um við að gera gamla elliheim-
ilið upp frá grunni. Við vildum
gera það að alvöru gistihúsi.

Við þá endurgerð kom
margt í ljós. Það er ekki óal-
gengt við slíka endurgerð gam-
alla húsa að í ljós komi gömul
dagblöð og fleira smálegt.
Þarna kom margt fleira í ljós.
Sem dæmi má nefna að gamlir
inniskór birtust á milli þilja
þannig að ýmislegt hafa menn
verið að bralla þegar þessu
húsi hefur verið breytt hér áður
fyrr.

Það var síðan árið 2000 sem
við opnuðum þarna Gamla
gistihúsið. Viðgerðin hafði
orðið miklu dýrari en við höfð-
um ætlað, eins og oft vill
verða, og því varð í rauninni
ekki aftur snúið. Við vönduð-
um okkur mjög við innréttingu
hússins og völdum allt það
besta við verkið. Það hefur
síðan verið opið allan ársins
hring. Við vorum reyndar ekki
bjartsýnni en svo í upphafi, að
Gréta hafði ráðið sig í starf á
sjúkrahúsinu. Hún varð hins
vegar að hætta því eftir nokkra
mánuði og hefur síðan haft
þennan rekstur að aðalstarfi.

Reksturinn hefur gengið
mjög vel enda fullyrði ég að
þetta sé eitt besta og vinsælasta
gistihús landsins. Við höfum
aukið nýtingu þess um 15-20%
á hverju ári. Sumarið í ár var
það besta frá upphafi.“

... og síðan Mánakaffi... og síðan Mánakaffi... og síðan Mánakaffi... og síðan Mánakaffi... og síðan Mánakaffi
– Og svo kaupirðu Mána-

kaffi á horninu á Hafnarstræti
og Mánagötu.

„Já, það er um ár síðan við
ákváðum að kaupa það hús og
koma þar einnig á fót gistingu.
Við seldum okkar hús inni í
firði og ákváðum að flytja sjálf
í Mánagötu 1 sem einu sinni
var Hótel Mánakaffi. Það fór
ekki nægilega vel saman að
búa inni í firði og vera með
svona rekstur á eyrinni.“

– Það hefur vakið athygli
mína að í þessum störfum
ykkar hafið þið hjónin óhikað
og ítrekað flutt heimili ykkar
til þess að auðvelda þá upp-
byggingu sem þið hafið verið
í. Hvað er það sem veldur því
að þið eruð tilbúin í þetta rask?
Er þetta eitthvert flökkueðli í
ykkur eða eruð þið einatt til-
búin að leggja allt undir í ykkar
rekstri?

„Það er von að þú spyrjir.
Það er tvennt sem ræður þessu.
Annars vegar sú staðreynd, að
við það að búa við vinnustað-
inn eða á honum skapast
ákveðin hagræðing. Hins veg-
ar er þessi vinna okkar einnig
okkar helsta áhugamál. Við
erum ekki starfandi í neinum
félögum eins og svo margir.
Við vorum í upphafi staðráðin
í að gera þessa starfsemi að
okkar lifibrauði og því erum

við tilbúin að leggja þetta á
okkur. Ég veit að þetta þykir
nokkuð skrítið en svona hafa
hlutirnir einfaldlega þróast.

Í dag erum við farin að upp-
skera af þessu fyrirkomulagi.
Með því að búa í nágrenni við
þessa starfsemi spörum við
töluverðan kostnað eins og
næturvörslu, svo eitthvað sé
nefnt. Síminn er bara tengdur
á milli en það kallar auðvitað
á mikil hlaup á öllum tímum
sólarhringsins. Það er nú
reyndar þannig í öllum einka-
rekstri, trúi ég, að menn verða
að vera tilbúnir í mikla vinnu
á öllum tímum sólarhringsins.
Við erum ekkert öðruvísi en
annað fólk að því leytinu. Nú
tala ég eins og ég komi mikið
að þessum gistihúsarekstri en
sannleikurinn er sá, að Gréta
hefur helgað sig þessu starfi
og á mestan heiðurinn af þeim
árangri sem þar hefur náðst.“

– Eru þessi gistihús ykkar
rekin á sama hátt?

„Nei, í Gamla gistihúsinu
er gistiheimili af bestu gerð
eins og ég sagði áðan. Í Mána-
götu 1 er hins vegar stílað inn
á svefnpokagistingu. Því má
segja að við sækjum í ólíka
hópa. Í dag getum við haft allt
að 35 manns í gistingu til sam-
ans. Þetta hefur því dafnað vel
þessi fjögur ár sem liðin eru
síðan við opnuðum Gamla
gistihúsið.“

– Áttu eftir að stækka meira
við þig í nánustu framtíð?

„Nei, það held ég ekki. Að
vísu hefði ég getað verið með
fleiri herbergi þegar best lét í
sumar en það er ekki hægt að
miða við hæstu toppana. Það
getur aldrei borgað sig. Ég sé
því ekki að við munum færa
meira út kvíarnar að öllu
óbreyttu. Hins vegar erum við
með í undirbúningi breytingar
á Gamla gistihúsinu sem von-
andi verða afstaðnar þegar
ferðamannavertíðin hefst
næsta sumar. Ætlunin er að
rífa skúrana á bak við húsið
og reisa þar viðbyggingu þar

sem verður borðsalur og
þvottaaðstaða. Þar verða einn-
ig fjögur eins manns herbergi.
Í gamla borðsalnum verður
síðan eitt stórt herbergi með
þremur rúmum.“

– Gamla gistihúsið er 2ja
stjörnu hótel.

„Já, það er tveggja stjörnu
og verður það. Við ákváðum
að halda okkur í þeim klassa
og gera það vel. Það var reynd-
ar ýtt á okkur í upphafi að gera
húsið upp sem alvöru þriggja
stjörnu hótel. Okkur fannst það
bara ekki fýsilegur kostur því
hér var fyrir eitt slíkt hótel.
Við töldum betra að breikka
markaðinn frekar en að fara
fleiri að bítast um litla köku
þeirra sem kjósa að gista á
þriggja stjörnu hótelum.“

BílaverkstæðiBílaverkstæðiBílaverkstæðiBílaverkstæðiBílaverkstæði
bætast viðbætast viðbætast viðbætast viðbætast við

– Að hinum hluta reksturs
ykkar. Sá rekstur hefur nú ver-
ið meira á milli tannanna á
fólki þar sem þar ertu í ákveðn-
um verkum fyrir bæjarfélagið.

„Á sínum tíma var ég hættur
í rúturekstri. Þegar almenn-
ingssamgöngur voru boðnar út
hér fyrir nokkrum árum fór ég
að velta þessum rekstri fyrir
mér að nýju. Ég ákvað á end-
anum að bjóða í verkið. Mitt
tilboð var það næstlægsta.
Þegar síðan sá aðili sem átti
lægsta tilboðið heltist úr lest-
inni var ég kallaður til við-
ræðna. Það samdist um verkið
og ég hef sinnt þessum al-
menningssamgöngum síðan.“

– Og síðar ferðu að reka
bílaverkstæði og ýmsa þjón-
ustu við bifreiðar og bifreiða-
eigendur.

„Já. Það var hálfgerð tilvilj-
un að ég fór í þann rekstur og
sú saga er nú hálfspaugileg.
Þannig var að til mín kom ung-
ur maður og kvartaði sáran
undan því að ekki væri að finna
á Ísafirði neitt hús undir fisk-
verkun. Mér fannst það mjög
skrítið og benti honum á
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Sindragötu 3. Það hús stóð þá
ónotað. Hann sagðist vera bú-
inn að ræða við eiganda þess
og sá hefði ekki viljað leigja
honum. Ég fór í málið og það
endaði með því að ég keypti
húsið. Hreinsaði síðan út úr
því og gerði það klárt. Ég hafði
síðan samband við strákinn og
sagði honum að húsið væri
tilbúið. Þá var hann kominn í
rekstur á Þingeyri og kaus að
vera þar áfram en ég sat uppi
með húsið og fór því að nota
það fyrir eigin rekstur í bílaút-
gerðinni.

Fljótlega setti ég upp smur-
stöð. Síðar keypti ég þvotta-
stöð og einnig dekkjaverk-
stæðið af Kubbi ehf. sem starf-
rækt var á Grænagarði. Til
þess að breikka starfsemina
enn frekar gerðumst við um-
boðsaðilar fyrir bílaumboð
Ingvars Helgasonar hf. og
einnig fyrir Bílaleigu Akur-
eyrar.

Ekki leið á löngu þangað til
menn fóru að koma og biðja
um viðgerðir á bílum sínum.
Mér leist nú ekki á það að fara
að opna enn eitt bílaverkstæð-
ið á Ísafirði. Þau voru nógu
mörg hér fyrir. Hins vegar leit-
uðu eigendur Bílaverkstæðis
Ísafjarðar til mín og buðu mér
verkstæði sitt til kaups. Ég
hugsaði málið lengi áður en
ég ákvað að slá til. Síðar tók
ég upp viðræður við Sigurð
og Stefán, sem einnig ráku
bílaverkstæði, um samstarf
eða sameiningu. Þær viðræður
enduðu með því að þeir buðu
mér fyrirtæki sitt til kaups.
Þeim fannst það hreinna að
málum staðið. Í framhaldinu
keypti ég það verkstæði með
manni og mús. Jafnframt gerði
ég samning við þá félaga um
fimm ára samstarf til þess að
tryggja að ég nyti sambanda
þeirra og reynslu.

Á endanum runnu þrjú verk-
stæði saman í eitt og í dag
starfar það á tveimur stöðum.
Réttingaverkstæðið er við
Seljalandsveg en bílaverk-
stæðið er í Sindragötu. Við
höfum verið að byggja það
verkstæði upp og stefnum að
því í dag að það verði eitt af
tilraunaverkstæðum Bíl-
greinasambandsins og ég vona
að það gangi eftir. Þá verður
verkstæðið þannig rekið að
viðskiptavinurinn kemur með
bílinn sinn og gefur upp hvað
á að gera við. Í framhaldinu
verður honum gert tilboð í
verkið þannig að frá upphafi
veit hann hvað verkið kemur
til með að kosta. Með þessu
fáum við viðurkenningu og
viðskiptavinurinn getur geng-
ið að ákveðnum gæðum í störf-
um okkar. Smátt og smátt mun
þetta verkstæði verða að nú-
tímalegu bílaverkstæði eins og
þau gerast best á öðrum stöð-
um.

Staðreyndin er sú að bíla-
framleiðendur eru sífellt að
gera meiri kröfur til þeirra fyr-
irtækja sem sinna viðhaldi og
viðgerðum. Þær kröfur hafa
aukist gríðarlega á síðustu ár-
um enda má segja að bíll sé
tölva á hjólum. Því var ekki
um annað að ræða en reyna að
standast þær auknu kröfur eða
hætta. Kröfurnar eru ótrúlega

nákvæmar um allt sem að
viðgerðum lýtur og einnig það
sem lýtur að viðskiptavinin-
um. Sem dæmi má nefna að
þeir vilja ákveða hvaða litur
er á því herbergi sem kúnninn
kemur inn í þegar hann kemur
með bílinn sinn.

Í dag erum við með samtals
níu menn í viðgerðum og
starfsmenn í heild eru sextán
talsins. Við trúum því og treys-
tum að með tímanum getum
við boðið betri þjónustu á
viðunandi verði. Markaðurinn
er að vísu í minna lagi og því
verðum við að vera í stakk
búnir til þess að sinna öllum
bílategundum.“

– Nú hefur þjónustufyrir-
tækjum verið að fækka hér
um slóðir. Erum við komin í
þá stöðu að við séum orðin of
fá til þess að hér verði í fram-
tíðinni rekið alvöru bílaverk-
stæði?

ÞjónustufyrirtækiÞjónustufyrirtækiÞjónustufyrirtækiÞjónustufyrirtækiÞjónustufyrirtæki
verða að vinna samanverða að vinna samanverða að vinna samanverða að vinna samanverða að vinna saman

„Það segir sig sjálft, að haldi
fólki áfram að fækka, þá miss-
um við frá okkur þjónustu.
Þjónustufyrirtæki eins og bíla-
verkstæði þurfa að sjálfsögðu
einhvern lágmarkshóp við-
skiptavina til þess að geta lifað.
Auðvitað lifa alltaf bílskúrs-
verkstæði með einum eða
tveimur mönnum. En stór
verkstæði eru ekki sjálfsagður
hlutur. Það ræðst af stærð sam-
félagsins. Menn verða auð-
vitað í hinum ýmsu iðngrein-
um að huga að nánara sam-
starfi eða sameiningu þeg-
ar samfélögin minnka.
Þannig hafa menn mögu-
leika á að halda styrk
fyrirtækjanna.

Ég er hræddur um
að í sumum iðngrein-
um hér hafi menn
ekki brugðist við
þessari þróun og
því hefur kraftur
margra fyrir-
tækja verið að
fjara út. Því
verða menn að
hafa djörf-
ung til

samstarfs þrátt fyrir að hafa
verið í samkeppni áður. Að
öðrum kosti missa menn allan
kraft til framfara og stærri
verka. Menn brenna upp. Síð-
an verða auðvitað forsvars-
menn stærri fyrirtækja að
skilja að það borgar sig alla
jafna að nota þjónustu sér-
hæfðra iðnfyrirtækja frekar en
að telja sér trú um að það borgi
sig að reka þessa þjónustu
undir þaki fyrirtækja sem eru í
allt öðrum rekstri. Við verðum
öll að standa saman og nýta
okkur þá þjónustu sem í boði
er hér.“

StórfyrirtækiStórfyrirtækiStórfyrirtækiStórfyrirtækiStórfyrirtæki
verða að kaupaverða að kaupaverða að kaupaverða að kaupaverða að kaupa

þjónustuþjónustuþjónustuþjónustuþjónustu
– Þarna kemur þú að

máli sem oft er í um-
ræðunni. Stór fyrirtæki
á ýmsum sviðum hafa
talið borga sig að vera
með iðnaðarmenn og
ýmsa aðra þjónustu-
starfsemi innan sinna
raða í staðinn fyrir að
kaupa þjónustuna af
sérhæfðum fyrirtækjum.
Eru forsvarsmenn þess-
ara fyrirtækja ekki að
reikna dæmið alltof
skammt? Gleyma menn því
ekki að þeir eru ekki einir í
heiminum? Drepa þeir
ekki alla þjónustu
í kringum sig

með því að nýta sér hana ekki
þegar hún er til staðar?

„Jú, það má segja það. Menn
reikna aldrei með þeim samfé-
lagslegu áhrifum sem slíkar
ákvarðanir valda. Menn veikja
samfélagið í kringum sig og í
framhaldinu veikist fyrirtækið
sjálft sem hélt sig í upphafi
vera að spara með því að hafa
iðnaðarmanninn á sínum snær-
um. Á flestum stöðum er þró-
unin í þá átt að fyrirtæki eins
og t.d. stór sjávarútvegsfyrir-
tæki einbeita sér að sjávar-

útveginum og kaupa alla þjón-
ustu af þjónustufyrirtækjum
sem sérhæfa sig hvert á sínu
sviði. Þá þróun verðum við að
sjá hér um slóðir líka. Þannig
tryggjum við best framþróun
á hverju sviði fyrir sig og erum
því betur í stakk búin að taka
að okkur stærri verkefni þegar
þau bjóðast. Á undanförnum
árum höfum við séð ákveðna
framþróun og breytingar í
verslun. Þær breytingar verð-
um við að sjá í fleiri atvinnu-
greinum.“

– Þú nefnir þjónustu.
Er ekki alltof stór

hluti af okkar sam-
félagi í þjón-

ustu? Erum
við ekki að
halda hér úti
alltof mikilli
þ j ó n u s t u
miðað við
stærð samfé-
lagsins? Er
þarna ekki í

rauninni falin
ákveðin nið-
ursveifla sem
kemur fram
fyrr en síðar ef
undi r s töður
samfélaganna
verða ekki

styrktar?
„Jú, það má

vel orða þetta
svona. Það

er alltof mikið horft til sveit-
arfélaganna með framkvæmd-
ir og þjónustu. Það er ekki
hollt að menn einblíni á sveit-
arfélögin. Þau eiga ekki að
vera að vasast í sumu af því
sem þau eru að eiga við í dag.
Því verðum við að styrkja
okkar undirstöður með kraft-
miklum tækifærum í atvinnu-
málum. Við getum ekki blásið
rekstur sveitarfélaganna meira
út við óbreyttar aðstæður.“

Hér vildum við veraHér vildum við veraHér vildum við veraHér vildum við veraHér vildum við vera

– Nú er greinilegt að þú
hefur á undanförnum árum
lagt mikið undir í þínum at-
vinnurekstri hér í bænum. Það
hlýtur að benda til þess að þú
hafir trú á því sem þú ert að
gera, og ekki síður að þú hafir
trú á því sem aðrir eru að gera
hér um slóðir. Kemur aldrei
fyrir að þú efist um að þú sért
á réttri leið? Að þú sért búinn
að leggja of mikið undir?

„Jú, auðvitað hefur það
hvarflað að manni hvern and-
skotann maður sé búinn að
koma sér í og til hvers maður
er að þvælast í þessu. Hins
vegar segi ég eins og er: Árið
1999 stóðum við hjónin
frammi fyrir tveimur kostum.
Annar var sá að flytja héðan
tiltölulega vel stæð og hasla
okkur völl annars staðar. Hinn
var sá að vera hér og það varð
niðurstaðan. Hér vildum við

vera. Þegar sú ákvörð-
un hefur verið tek-

in þýðir ekk-
ert að

líta
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til baka. Ég viðurkenni að
stundum veltir maður fyrir sér
hvort við höfum tekið rétta
ákvörðun í upphafi. Á undan-
förnum árum hef ég verið að
mörgu leyti beggja vegna
borðsins sem bæjarfulltrúi en
hef að sjálfsögðu vikið sæti
þegar málefni sem tengjast
mér og mínum fyrirtækjum
hafa komið til tals. Staðreynd-
in er sú að þrátt fyrir allt er
það hamlandi fyrir mig sem
atvinnurekanda að sitja í bæj-
arstjórn. Þannig er það nú
bara.“

– Nú segja sumir að þú hafir
notið góðs af því í þínum rek-
stri að sitja í bæjarstjórn. Er
það ekki óþægilegt að vera
umsvifamikill í þjónustu og
sitja í bæjarstjórn á sama tíma?
Getur það nokkurn tímann
gengið upp?

„Umræðan hefur nú mest
verið í kringum almennings-
samgöngurnar. Með aðra þjón-
ustu sem fyrirtæki okkar veita
hefur ekki verið nein umræða
svo ég viti til. Þar erum við að
veita þjónustu eins og hver
annar í þessu bæjarfélagi. Ég
get auðvitað ekkert annað sagt
en að ég hef aldrei reynt að
nýta mér stöðu mína sem bæj-
arfulltrúi til hagsbóta fyrir þau
fyrirtæki sem ég kem að. Ég
tel mig heiðarlegan mann og
þess utan er engum bæjarfull-
trúa það mögulegt að skara
eld að sinni köku. Það reynir
enginn heilvita maður. Við
megum ekki gleyma því að í
bæjarstjórn sitja níu fulltrúar.
Dettur einhverjum í hug að
einn bæjarfulltrúi geti farið á
bak við átta bæjarfulltrúa? Það
er einfaldlega ekki hægt. Ég
trúi því að maður sem reyndi
slíkt yrði ekki langlífur í bæj-
arstjórn. Hitt vita allir að bæj-
arfélagið er í viðskiptum við
þau fyrirtæki sem ég kem að.“

– Þú sagðir áðan að þið hjón-
in væruð ekki í neinum félög-
um. Ég man eftir þér sem for-
ystumanni í íþróttahreyfing-
unni þannig að þú hefur nú
eitthvað starfað í félagsmál-
um.

„Já, það er rétt. Hér á árum
áður starfaði ég töluvert í
íþróttahreyfingunni og gegndi
trúnaðarstörfum þar, meðal
annars á vettvangi knattspyrn-
unnar. Á þeim árum fannst
mér íþróttafélögin þurfa að
starfa meira saman og beitti
mér fyrir því. Slíkt samstarf
varð seinna að veruleika með
stofnun Héraðssambands
Vestfirðinga. Það má kannski
segja að þessi störf mín að
íþróttamálum hafi kveikt
áhuga minn fyrir uppbyggingu
íþróttasvæðisins á Torfnesi og
því var mjög ánægjulegt að
geta unnið að því að gervi-
grasvöllur varð að veruleika
þar. Sá völlur hefur verið mikil
lyftistöng fyrir knattspyrnuna
sem keppnisíþrótt og einnig
fyrir almenning sem stundar
knattspyrnu sér til skemmt-
unar og heilsubótar. Ég var
formaður í nefnd um uppbygg-
ingu íþróttasvæðisins á Torf-
nesi og það var mjög ánægju-
leg vinna.“

HugmyndirHugmyndirHugmyndirHugmyndirHugmyndir
um stóriðjuum stóriðjuum stóriðjuum stóriðjuum stóriðju

– Fyrir nokkru opnaðir þú
umræðu um atvinnumál með
annarri nálgun en margir aðrir
stjórnmálamenn. Þú nefndir að
Vestfirðingar ættu að byggja
upp stóriðju. Það vakti hins
vegar athygli hversu fljótt var
slegið á þessar hugmyndir
þínar. Ekki síst komu þar við
sögu þínir nánustu samverka-
menn í meirihluta bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar. Af
hverju er fólk svona feimið
við að ræða um stóra kosti í
atvinnumálum?

„Hér hafa menn horft mikið
til ferðaþjónustu á undan-
förnum árum og um leið hafa
menn hræðst þá umræðu sem
umhverf isverndarsinnar
standa fyrir vegna fram-
kvæmdanna á Austurlandi.
Hvað sjálfan mig varðar, þá
hugsa ég meira um umhverf-
ismál nú en fyrir nokkrum
árum. Þess vegna skil ég það
ósköp vel að menn staldri við
þegar umræða vaknar um stór-
iðju.

Menn voru fljótir að snúa
umræðunni í þá átt að ég væri
að tala um álver. Ég var hins
vegar að meina stóra kosti í
atvinnumálum. Kalkþörunga-
verksmiðja á Bíldudal er stór-
iðja fyrir það samfélag. Mér
er alveg sama þó að menn vilji
hártoga þessa umræðu. Ég geri
hins vegar þá kröfu að menn
hugsi stærra en gert hefur verið
hér á undanförnum árum.
Tækifærin eru ótalmörg um
allan heim. Það er ýmislegt að
gerast sem við verðum að
fylgjast með. Sumar hug-
myndir verða að veruleika en
aðrar ekki. Orð eru hins vegar
til alls fyrst. Stóriðja á alveg
rétt á sér hér eins og annars
staðar. Við skulum ekki gley-
ma því að menn eru í alvöru
að tala um álver á Norðvest-
urlandi. Að menn ætli að af-
greiða þessa umræðu út af
borðinu með þeim rökum að
ekki sé hægt að flytja hingað
rafmagn er óásættanlegt og í
raun fásinna. Á sama tíma og
menn tala um að ekki sé hægt
að flytja hingað vestur raf-
magn eru menn í fullri alvöru
að hugsa um að leggja raf-
streng til Evrópu. Menn geta
ekki afgreitt umræðuna með
svona rökum.“

Allar hugmyndirAllar hugmyndirAllar hugmyndirAllar hugmyndirAllar hugmyndir
verður að skoðaverður að skoðaverður að skoðaverður að skoðaverður að skoða

– Það var nú meðal annars
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar sem sló
þessa tillögu út af borðinu. Þú
ert því að gagnrýna hann með-
al annarra.

„Já, það geri ég hiklaust.
Hér um slóðir hafa menn engin
efni á því að dæma fyrirfram
úr leik neina kosti í atvinnu-
málum. Það er alveg útilokað
mál. Eigum við fyrirfram að
hafna einhverjum ákveðnum
kostum? Nei, það getum við
aldrei gert og megum aldrei
gera. Við verðum að skoða
allar hugmyndir opnum huga.

Þessi umræða mín fór af stað
á Fjórðungsþingi í skýrslu
minni sem formaður Fjórð-
ungssambandsins. Ég lagði
þessa hugmynd mína fram á
stjórnarfundi sambandsins og

þar sitja fulltrúar sveitarfélaga,
meðal annars einn félagi minn
úr meirihluta bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, Ragnheiður
Hákonardóttir. Þar var líka for-
seti bæjarstjórnar Bolungar-
víkurkaupstaðar og fleiri full-
trúar. Allir þessir stjórnarmenn
voru sammála um að full þörf
væri á því að ræða þessa hug-
mynd.“

– Hafið þið rætt þessa hug-
mynd þína í meirihluta bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar?

„Já, ég hef sagt mönnum
þar að þetta er einfaldlega mín
skoðun og margra annarra. Ég
virði skoðun bæjarstjórans
þrátt fyrir að hún sé ekki í takt
við mína. Ég hlýt því að gera
þá kröfu að hann virði mína
skoðun og sé tilbúinn að ræða
hana fordómalaust.“

– Er Sjálfstæðisflokkurinn
þannig á móti því að hér verði
skoðaðir möguleikar á stóriðn-
aði?

„Það veit ég ekkert um. Því
verða þeir að svara sjálfir.“

– En fleira er rætt?
„Já, þessa dagana er ég að

vinna ásamt fleirum að hug-
myndum í kringum ákveðna
rannsóknastarfsemi. Vonandi
kemur eitthvað út úr þeirri
vinnu. Þessi hugmynd tengist
þeirri umræðu sem nú er ofar-
lega á baugi um loftslagsmál.
Við höfum lagt fram fyrstu
hugmyndir okkar fyrir Halldór
Ásgrímsson forsætisráðherra,
sem bað um frekari upplýs-
ingar, og þessa dagana er
unnið að því máli. Gangi þessi
hugmynd upp verður það mikil

lyftistöng fyrir svæðið og þá
háskólaumræðu sem í gangi
hefur verið hér.“

– Segðu mér meira um þessa
hugmynd.

„Nei, það get ég ekki gert.
Kannski kemur ekkert út úr
henni og því er ekki rétt að
vera að úttala sig um hana.“

– Nú eru þær hugmyndir
sem ræddar eru í atvinnumál-
um flestar tengdar við háskóla
og störf fyrir háskólamennt-
aða. Hér eru hins vegar samfé-
lög þar sem ennþá býr fólk
sem er mjög reynt í framleið-
slu. Verðum við ekki að huga
að þörfum þessa fólks sem
vant er störfum í framleiðslu?
Eða eigum algjörlega að skipta
hér um fólk?

„Það er alveg rétt við meg-
um ekki gleyma þessu atriði.
Við höfum rætt þetta nokkuð
við Atvinnuþróunarfélagið.
Mér finnst að við verðum
skipulega að laða hér að fyrir-
tæki í framleiðslu til þess að
sinna þörfum fólks sem reyn-
slu hefur af framleiðslustörf-
um. Þess vegna getum við ekki
leyft okkur að slá á hugmyndir
sem upp koma vegna þess að
mönnum líka þær ekki per-
sónulega. Það er ekki hægt.
Það er sama hvaðan gott kem-
ur.“

Skiptir máli hverSkiptir máli hverSkiptir máli hverSkiptir máli hverSkiptir máli hver
á hugmyndina?á hugmyndina?á hugmyndina?á hugmyndina?á hugmyndina?

– Ég finn æ meira fyrir því
hjá ykkur stjórnmálamönnun-
um að þið getið ekki unnt hver
öðrum þess að koma fram með

góðar hugmyndir. Var hug-
mynd þín um stóriðju kannski
ekki sett fram af rétta mann-
inum? Er það farið að hefta
umræðu um byggðamál að
fólki er ekki sama hver fær
heiðurinn af góðum hugmynd-
um sem fram koma?

„Ja, nú er stórt spurt. Ég
viðurkenni að ég hef stundum
spurt mig þessarar spurningar.
Hvert svarið er veit ég ekki
því ég get aðeins svarað fyrir
mig. Mér finnst ekki skipta
máli hvaðan góðar hugmyndir
koma. Hvað öðrum finnst veit
ég ekki.“

– Nú hafið þið starfað saman
í sex ár í núverandi meirihluta
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
Því er ekki að leyna að þið
sem í meirihlutanum starfið
hafið mjög ólíkan bakgrunn
og í rauninni má segja að þú
skerir þig þar töluvert úr með
þínum fjárfestingum hér í at-
vinnulífi. Er þessi ólíka staða
ykkar að einhverju leyti að
hamla ykkar störfum? Ein-
hvern veginn hef ég fengið
það á tilfinninguna að þeim
tilfellum fari fjölgandi þar sem
núningur er á milli ykkar í
meirihlutanum.

„Já. það er rétt. Við eigum
mjög ólíkan bakgrunn og erum
mjög ólík. Við erum hins vegar
öll að vinna að sama markinu.
Þessi meirihluti fer að verða
með þeim eldri í bæjarstjórn
sem hér hafa starfað. Mér dett-
ur ekki í hug að leyna því að
við erum ekki alltaf sammála.
Okkur hefur hins vegar hingað
til tekist að jafna þann ágrein-

ing sem upp hefur komið.
Hvort samlíking Hjálmars
Árnasonar um að hjónin séu
að þroskast hvort frá öðru eigi
við í þessu tilviki held ég ekki.
Í sannleika sagt hefur ágrein-
ingurinn ekki verið mestur á
milli flokkanna.“

SnjóflóðaskáparnirSnjóflóðaskáparnirSnjóflóðaskáparnirSnjóflóðaskáparnirSnjóflóðaskáparnir

– Þú hefur líka tekið af skar-
ið gegn þeim hugmyndum
Vegagerðarinnar að gerðir
verði snjóflóðaskápar á
Kirkjubólshlíð.

„Já, ég hef ekkert farið leynt
með þá skoðun mína að þeir
séu algjörlega óþörf fram-
kvæmd. Þessi kostur er sá sísti
af þeim sem ræddir hafa verið
til þess að tryggja öryggi á
þessari leið. Allar hugmyndir
sveitarstjórnarmanna á þessu
svæði ganga í aðra átt og því
finnst mér ekki koma til greina
að fara í þessar framkvæmdir.
Vegagerðin hefur bara engan
rétt til að ráðast í þessa fram-
kvæmd nema með leyfi sveit-
arstjórnar.

Það er grundvallaratriði af
minni hálfu að í þessar fram-
kvæmdir verði ekki ráðist
nema með samþykki bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar. Þess-
um framkvæmdum fylgir mik-
ið rask sem er óásættanlegt
þegar sveitarstjórnir á þessu
svæði stefna í aðrar áttir. Leiða
má að því líkur að áhuginn á
þessari skápagerð sé fyrst og
fremst kominn til vegna þess
að mikil þörf er fyrir efnið
sem leggst til við gerð þeirra

Guðni Geir og eiginkona hans, Margrét Jónsdóttir.
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Rekstur tengdur Margréti og Guðna er nú í fjórum húsum á Ísafirði

Að Sindragötu 3 er rekið bílaverkstæði. Þar er einnig bílaleiga, bílasala, smurstöð og fleira. Við Seljalandsveg er rekið réttingarverkstæði.

Í Gamla Gistihúsinu við Mánagötu hófst gistihúsarekstur þeirra hjóna. Á neðri hæðinni að Mánagötu 1 er gistihús með svefnpokagistingu.

en sem kunnugt er á að nota
efnið við gerð öryggissvæðis
við Ísafjarðarflugvöll.“

– Ertu þá ekki með þessari
andstöðu þinni við fram-
kvæmdina að koma í veg fyrir
að öryggissvæðið við flugvöll-
inn verði gert?

„Nei, alls ekki. Það er hægt
að nálgast efni með öðrum
hætti hér í firðinum. Ég vil
frekar nota efni sem til staðar
er ofan á námum í Dagverðar-
dal. Síðan finnst mér miklu
mikilvægara að við notum
tækifærið og tökum meira efni
úr námum sem eru til staðar í
hlíðinni fyrir innan bæinn. Þar
hefur mikið rask átt sér stað.
Um leið getum við búið til
snjóflóðaskápa sem verja at-
vinnufyrirtækin á Grænagarði
og Skutulsfjarðarbrautina sem
er fjölfarnasta leið í Skutuls-
firði.

Ég er ekki einn um þessa
skoðun mína á snjóflóðaskáp-
unum á Kirkjubólshlíð. Ég hef
rætt þetta við fjölda fólks, þar
á meðal sveitarstjórnarmenn í
Súðavík. Þar finnst fólki ör-
yggi sitt ekki aukast neitt við
þessa framkvæmd. Það er
sannfæring mín að þessi fram-
kvæmd eigi engan rétt á sér og
við þá sannfæringu mína mun
ég standa í þessu máli.“

– Þú sem stjórnmálamaður
þarft oft að vera í sviðsljósi
fjölmiðla. Hvernig finnst þér
sú sambúð ganga?

„Þessi fjölmiðlaheimur er
mjög sérstakur. Það er mjög
alvarlegt mál hversu lítið sjón-
arhorn fjölmiðlanna syðra er
og þá á ég sérstaklega við rík-
isfjölmiðlana. Það er auðvitað
alveg skelfilegt að lífsbarátta
landsbyggðarfólks skuli ekki
komast að á sama tíma og fjöl-
miðlar eru fullir af fréttum frá
Írak og forsetakosningum í
Bandaríkjunum. Síðan er al-
veg sama hvað gerist í samfé-
laginu, alltaf er talað við sömu
fimm til tíu mennina. Það er
alveg með ólíkindum að það
skuli ekki vera til nema fimm
til tíu menn sem geta rætt
landsins gagn og nauðsynjar.
Nú er ég ekki að segja þetta
vegna þess að við landsbyggð-
arfólkið séum athyglissjúkt
fólk en við verðum að ræða
málin á breiðari grunni en gert
er öllu jöfnu.“

Togstreita ríkisTogstreita ríkisTogstreita ríkisTogstreita ríkisTogstreita ríkis
og sveitarfélagaog sveitarfélagaog sveitarfélagaog sveitarfélagaog sveitarfélaga

– Nú er mikil togstreita á
milli sveitarstjórna og ríkisins.
Ríkisstjórnin segist vera að
lækka skuldir en sveitarfélögin
hækka skuldir sínir. Menn
takast á um tekjustofna. Allir
eru þessir stjórnmálamenn í
sömu flokkunum. Eruð þið
sveitarstjórnarmennirnir ekki
eins sterkir í ykkar flokkum
og stjórnmálamennirnir á
landsvísu? Hvers vegna verðið

þið alltaf undir?
„Það verður nú að viður-

kennast að samningsstaða
sveitarstjórnanna gagnvart rík-
inu er engin, því miður. Það er
endalaust tekist á um þessa
hluti en ekkert gengur. Við
erum bara í betli gagnvart rík-
inu.“

– Nú eruð þið sveitarstjórn-
armennirnir bakland alþingis-
mannanna úti í héruðunum.
Af hverju komast þeir upp með
þetta?

„Ég hef ekkert svar við því.
Trúlega vantar samstöðu úti á
landsbyggðinni til þess að taka
virkilega á þessum málum.“

– Hvernig gengur samstarf
ykkar við þingmenn kjördæm-
isins?

„Mér finnst það ekki ganga
nógu vel. Mér finnst þing-
mannahópur okkar ekki nægi-
lega samstíga í málum okkar.
Því miður finnst mér þeir ekki
vera að stefna í sömu átt og
það þykir mér mjög leitt. Það
veldur töluverðum áhyggjum
hjá mér.“

– Eigum við ekki nægilega
sterka þingmenn?

„Ja, af hverju eru mál Norð-
vesturkjördæmis eins slæm og
raun ber vitni? Sú spurning
hlýtur að vakna hvort þing-
menn okkar séu nægilega
sterkir. Ég vil ekki fella neina
dóma en sú ósamstaða sem er
í þingmannahópi okkar getur
ekki verið styrkleikamerki.“

snúin þessi umræða er.“
– Þú ert að segja að ekki séu

menn alltaf heilir í sínum störf-
um í stjórnmálunum.

„Já, ég vil meina að menn
séu stundum í þeirri stöðu að
þeir verði að velja og hafna.
Ég get ekki neitað því að mér
finnst pólitíkin stundum ansi
skrítin, svo ekki sé nú meira
sagt. Ég er kannski ekki þessi
hefðbundni pólitíkus og hef
kannski aldrei litið á mig sem
slíkan. Ég er fyrst og fremst
bæjarfulltrúi og reyni sem slík-
ur að leggja eins gott til
málanna fyrir mitt samfélag
og ég get. Ég tek síðan þeim
dómi sem ég fæ þegar kemur
að kosningum. Stjórnmála-
menn á að dæma af verkum
þeirra. Ef ég stend mig ekki
nógu vel, þá kemur bara ein-
hver nýr í staðinn. Flóknara á
það ekki að vera. Sennilega er
ég enginn pólitíkus. Ég er
sannast sagna lítið í hinni
hefðbundnu pólitísku um-
ræðu. Ég tala bara við fólkið
hérna á götunni eins og jafn-
ingja mína. Þetta fólk býr hér
með mér og hér eiga allir sama
rétt.“

VogarskálVogarskálVogarskálVogarskálVogarskál
betra mannlífsbetra mannlífsbetra mannlífsbetra mannlífsbetra mannlífs

Fyrir sunnan beið Guðna
Geirs aukaþing Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga. Stærsta

málið er umræðan um tekju-
stofna sveitarfélaga. Hún er
skrítin tík þessi pólitík. Menn
innan sömu stjórnmálaflokk-
anna reyna að skipta þeirri
köku sem almenningur býr til
með sköttum sínum. Stjórn-
málamenn flokkanna á lands-
vísu skera kökuna og taka
stærsta hluta hennar fyrir sig.
Sá biti er hins vegar svo stór
að allir vita að þeir hafa ekkert
með hann að gera. Við borðs-
hornið sitja stjórnmálamenn-
irnir sem reka sveitarfélögin
og bíða. Ekki er víst að þrátt
fyrir að hinir gangi frá leifðu
hrökkvi molarnir til þeirra.

Langt er um liðið síðan
Vestfirðingar höfðu stjórn-
málamann í þjónustu sinni sem
hafði afgerandi áhrif á lands-
vísu. Hefur sáðmaðurinn sleg-
ið slöku við eða er jarðvegur-
inn ófrjór? Því verðum við að
komast að sem hér viljum vera.
Til þess að finna leiðir þarf
hugmyndir. Ef engar eru hug-
myndirnar verður leiðin til
baka sú eina sem gefst. Fögn-
um öllum hugmyndum. Líka
þeim sem við eigum ekki sjálf.

Guðni Geir vill búa á Ísa-
firði. Hann og Gréta kona hans
hafa lagt mikið af mörkum til
þess að byggja hér upp at-
vinnulíf. Með því vilja þau
leggja sitt lóð á vogarskál betra
mannlífs hér um slóðir. Von-
andi tekst það vel.

– Halldór Jónsson.

SjálfstæðismennSjálfstæðismennSjálfstæðismennSjálfstæðismennSjálfstæðismenn
og R-listinnog R-listinnog R-listinnog R-listinnog R-listinn

– Hún er lífseig sú saga, að
Sjálfstæðismenn vilji nánast
ekkert laga á sveitarstjórnar-
stiginu á meðan R-listinn er
við völd í Reykjavík. Að það
eigi nánast að fórna sveitarfé-
lögunum í slagnum um höfuð-
borgina. Er þetta rétt?

„Ég skal ekki um það segja,
en hitt veit ég að Samband
íslenskra sveitarfélaga hefur
verið mjög máttlaust í baráttu
fyrir hagsmunum sveitarfé-
laga. Það er búið að berjast í
þessum tekjustofnamálum í
nokkur ár en ekkert hefur
gengið. Þessi umræða verður
að vera stöðug því kröfur til
þjónustu sveitarfélaga eru allt-
af að aukast og við verðum að
geta mætt þeim. Því verðum
við að vera vakandi í tekju-
stofnaumræðunni.

Menn verða líka að vera trú-
verðugir í umræðunni. Mér
fannst umræðan í kringum út-
svarshækkunina í Reykjavík
ekki trúverðug. Þar gekk borg-
arfulltrúinn Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson fram og gagnrýndi
hækkunina á sama tíma og
hann sem formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga hvetur
sveitarfélögin til þess að full-
nýta tekjustofna sína. Það
hljóta allir að sjá hversu öfug-
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Bygging nýrrar bensínstöðvar Atlantsolíu á Skeiði á Ísafirði

Hönnun stöðvarinnar hafin
Hönnun bensínstöðvar Atl-

antsolíu á Skeiði er komin í
fullan gang og lagðar hafa ver-
ið fyrir umverfisnefnd fyrstu
hugmyndir félagsins vegna
bygginga á lóðinni. Þær féllu
ekki alveg að núverandi skipu-
lagi en ekki þarf að gera stór-
vægilegar breytingar á hug-
myndunum til þess að þær
standist skipulag. Á fundi um-
hverfisnefndar Ísafjarðarbæjar
sem haldinn var fyrir stuttu

var rædd fyrirspurn Sigríðar
Magnúsdóttur arkitekts f.h.
Atlantsolíu efh. vegna nýting-
ar lóðarinnar að Tungubraut 1
á Skeiði í Skutulsfirði. Atl-
antsolía fékk lóðinni sem
kunnugt er úthlutað fyrir
skömmu og hyggst þar reisa
sjálfsafgreiðslubensínstöð.
Einnig mun á lóðinni rísa
verslun og veitingastaður í
samstarfi við aðra aðila.

Á fundi umhverfisnefndar

voru lagðar fram teikningar af
fyrirkomulagi á lóðinni. Í
bókum umhverfisnefndar seg-
ir að tekið sé jákvætt í erindi
Sigríðar en nefndin bendir á
að erindið sé ekki í samræmi
við gildandi deiliskipulag og
felur tæknideild að ræða málið
við fyrirspyrjanda í samræmi
við umræður á fundinum.

Stefán Brynjólfsson skipu-
lags- og byggingafulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar segir að athuga-

semdir umhverfisnefndar séu
ekki stórvægilegar heldur sé
þarna um lítils háttar breyt-
ingar að ræða sem ræddar hafi
verið í tengslum við þessa
lóðaúthlutun. Geir Sæmunds-
son framkvæmdastjóri Atl-
antsolíu segir hönnunarvinnu
vera í fullum gangi og vonandi
klárist sú vinna mjög fljótlega
þannig að framkvæmdir geti
hafist í kjölfarið.

– hj@bb.is Lóð Atlantsolíu er skammt frá verslun Bónus á Skeiði.

Gísli Hjartarson rithöfundur
afhenti fyrsta eintak nýútkom-
innar bókar sinnar „101 ný
vestfirsk þjóðsaga“í kaffistofu
áhaldahúss Ísafjarðarbæjar í
síðustu viku. Það var Flosi
Jónsson starfsmaður Ísafjarð-
arbæjar sem tók við fyrsta ein-
taki bókarinnar fyrir hönd
starfsfélaga sinna. Að afhend-
ingu lokinni las Gísli úr bók-
inni við mikinn fögnuð við-
staddra.

Eins og áður sagði hefur
Gísli haft þann háttinn á við
útkomu allra þjóðsagnabóka

sinna að afhenda formlega
fyrsta eintakið í áhaldahúsinu.
Ástæðan er sú að sögn Gísla
að starfsmenn bæjarins hafa
ávallt verið honum mikilvæg
uppspretta góðra sagna í bæk-
urnar. „Þetta eru allt menn með
næmt og gott skopskyn og fara
auk þess mjög víða og heyra
margt. Þeir hafa sem betur fer
ekki legið á þeim sögum sem
þeir heyra og það er fyrst og
fremst fyrir áhuga slíkra
manna sem tekist hefur gefa
þessar sívinsælu bækur út“,
segir Gísli.             – hj@bb.is

Fyrsta eintak þjóðsagna
Gísla Hjartar afhent

Flosi Jónsson tekur við fyrsta eintakinu úr hendi Gísla
Hjartarsonar.
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Ágreiningur um eignarhald á skúr sem rifinn var í Hnífsdal

Misskilningur varð þess
valdandi að skúrinn var rifinn

Þegar Jón Friðrik Jóhanns-
son starfsmaður Ferðaþjónust-
unnar Grunnavík ehf. hugðist
sækja efni í bílskúr fyrirtæk-
isins að Fitjateig 1 í Hnífsdal
fyrir nokkru greip hann í tómt.
Skúrinn var horfinn sporlaust.
Eftir athugun Jóns Friðriks
komst hann að því að verktaki
á vegum Ísafjarðarbæjar hafði
rifið skúrinn og fjarlægt hann
og því sem í honum var. Var
það liður í hreinsunarátaki í
Teigahverfi í Hnífsdal en sem
kunnugt er voru hús í því hverfi
keypt upp fyrir nokkrum árum
vegna snjóflóðahættu. Timb-
urhúsin í hverfinu voru flutt á
brott en eftir stóðu þau hús og
skúrar sem steinsteypt voru.
Íbúðarhúsið að Fitjateig 1 var
flutt af grunni sínum fyrir
nokkrum árum og Ferðaþjón-
ustan Grunnavík ehf. festi
kaup á skúrnum á þessu ári og
notaði sem geymslu fyrir ýms-
an varning er tengist rekstri
fyrirtækisins.

Jón Friðrik sagðist að von-
um hafa orðið mjög hissa er

hann varð þess áskynja að
skúrinn hafði verið rifinn. „Ég
hafði strax samband við tækni-
deild bæjarins og þeir staðfestu
að þeir hefði staðið að niður-
rifinu. Forstöðumaður tækni-
deildar sagði að bærinn hefði
átt skúrinn og því verið í full-
um rétti til þess að fjarlægja
hann. Eignarhald míns fyrir-
tækis er hins vegar óumdeilt
og Ferðaþjónustan Grunnavík
ehf. er þinglýstur eigandi. Það
er auðvitað með ólíkindum að
starfsmenn bæjarins skuli
ganga fram með slíku virð-
ingarleysi gagnvart borgurun-
um. Mér finnst það helvíti hart
ef maður á að þurfa að standa
vakt við eigur sínar til þess að
koma í veg fyrir að starfsmenn
bæjarins fjarlægi þær. Ég hef
fyrir nokkru óskað eftir því að
mér verði bættur skaðinn en
hef engin svör fengið. Mér
þykir mjög leitt sem íbúa hér
að mæta slíkum hroka sem ég
hef mætt af hendi starfsmanna
bæjarins í þessu máli“, segir
Jón Friðrik.

Að sögn Jóns Friðriks var
skúrinn 50 fermetrar að stærð
og var að fasteignamati rúmra
400 þúsunda króna virði en að
brunabótamati 3 milljóna
króna virði. Hann hefur nú
falið lögmanni sínum að krefj-
ast bóta eða sambærilegrar að-
stöðu. Jóhann Birkir Helgason
bæjartæknifræðingur staðfest-
ir að bærinn beri ábyrgð á nið-
urrifi skúrsins. Hann segir mis-
skilning hafa ráðið för í þessu
máli. „Við töldum að á sínum
tíma hefðu aðeins íbúðarhúsin
verið seld samkvæmt kaup-
samningi“, segir Jóhann.

Hann segir að þegar vinna
hafi staðið yfir við útboðsgögn
vegna framkvæmda í hverfinu
hafi skúrinn verið seldur og
skjöl þar að lútandi hafi komist
í gegnum þinglýsingu hjá
sýslumanni án þess að starfs-
menn tæknideildar hafi af því
vitað. Aðspurður hvort þarna
hafi átt sér stað mistök við
þinglýsingu vildi Jóhann ekki
segja. „Þetta er flókið mál og
einhvers staðar í ferli þess eru

gerð mistök.“
Jóhann segist eiga erfitt með

að segja hvar í ferlinu þau mis-
tök hafi verið gerð þar sem
útboðsgögnin hafi verið útbúin
áður en hann kom til starfa á
tæknideildinni í haust. „Trú-
lega hefur forveri minn í starfi
ákveðið hvað ætti að rífa í
þessu hverfi.“Aðspurður segir
Jóhann að nú sé unnið að lausn
málsins í samráði við eiganda
skúrsins.

Þegar þinglýsingarskjöl
Fitjateigs 1 eru skoðuð virðist
sem mistök hafi átt sér stað í
þinglýsingarferli sem hafa
valdið því að Ísafjarðarbær var
ekki þinglýstur eigandi bíl-
skúrsins.

Þann 15. janúar 1997 var
þinglýst afsali á fasteigninni
að Fitjateig 1 til Ísafjarðar-
bæjar. Þar var bílskúrinn sér-
staklega meðtalinn. Þann 11.
febrúar 1998 var þinglýst
kaupsamningi og afsali vegna
Fitjateigs 1 og er þar nefnd
matseining og fastanúmer
íbúðarhússins en ekki fasta-
númer bílskúrsins. Í samn-
ingnum er tekið fram að fast-
eignin sé staðsett á snjóflóða-
hættusvæði og ætluð til flutn-
ings af staðnum og að tekið
hafi verið tillit til þess við
ákvörðun á söluverði eignar-
innar. Jafnframt er þess getið
að kaupandi greiði enga skatta
eða opinber gjöld af eigninni

frá afhendingardegi.
Þann 10. maí 2004 er þing-

lýst afsali af steinsteyptum bíl-
skúr að Fitjateig 1 frá þeim
aðila er keypti íbúðarhúsið af
Ísafjarðarbæ til Ferðaþjónust-
unnar Grunnavík ehf. Ekki er
getið fastanúmers fasteignar-
innar í afsalinu. Að sögn Hjart-
ar Sigurðssonar innheimtufull-
trúa hafa ekki verið innheimt
fasteignagjöld af eigninni frá
því árið 1998.

Af þessum skjölum má ráða
að Ísafjarðarbær hafi aldrei selt
bílskúrinn. Þó má einnig af
þeim ráða að Ferðaþjónustan
Grunnavík ehf. hafi keypt
skúrinn og sé þinglýstur eig-
andi hans.             – hj@bb.is

50.PM5 12.4.2017, 10:5015



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 8. DESEMBER 20041616161616

STAKKUR SKRIFAR

Framtíð orkubúskapar á Vestfjörðum
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Smáauglýsingar

Bráðum koma blessuð jól-
in, börnin fara að hlakka til

Jólin nálgast í allri sinni
dýrð og yngsta kynslóðin verð-
ur spenntari með hverjum degi
sem líður. En um hvað snúast
jólin hjá börnum í dag? Blaða-
maður Bæjarins besta fór í
heimsókn á leikskólann Sól-
borg á Ísafirði til að reyna fá
svör við þeirri spurningu og
spjallaði við fjóra spræka
krakka sem öll eru fimm ára
gömul; þau Teklu Þorláksdótt-
ur, Tryggva Leó Guðmunds-
son, Kristján Breka Guðbjarts-
son og Lindu Marín Kristjáns-
dóttur. Það fór ekki á milli
mála að þau eru full eftirvænt-
ingar og fylgjast vel með öllu
jólastússinu. Margt vissu þau
um sögu jólanna, eins og að
Jesús hefði fæðst í Betlehem,
en hve margir jólasveinarnir
eru og hver þeirra kemur fyrst-
ur til byggða var ekki alveg á
hreinu.

FjarstýrðurFjarstýrðurFjarstýrðurFjarstýrðurFjarstýrður
skriðdreki í jólagjöfskriðdreki í jólagjöfskriðdreki í jólagjöfskriðdreki í jólagjöfskriðdreki í jólagjöf
– Krakkar hlakkið þið til

jólanna?
Öll svara þau einum rómi:

Já.
– Af hverju höldum við jól?
Tryggvi Leó: Af því Jesús

á afmæli, hann var litla barn á
fyrstu jólunum.

Linda Marín: Jesús fæddist
á jólunum.

Tryggvi Leó: Já hann fædd-
ist í stráhúsi í Betlehem.

– En hver er Jesús?
Tryggvi Leó: Hann er sonur

Guðs. Hann er núna upp á
himnum hjá pabba sínum.

Tekla: Já, því Guð er pabbi
hans.

– Hvað er það skemmtileg-
asta við jólin?

Tekla: Að opna gjafirnar.
Kristján Breki: Veistu

hvað ég er búinn að biðja jóla-

sveininn um? Ég bað hann um
fjarstýrðan skriðdreka í jóla-
gjöf.

Tryggvi Leó: Mig langar í
gullsverð.

Linda Marín: Mig langar í
Bratz dúkku, þær eru svo
fallegar.

Tekla: Ég vil fá jólapeysu.

Jólasveinar tólfJólasveinar tólfJólasveinar tólfJólasveinar tólfJólasveinar tólf
og hundraðog hundraðog hundraðog hundraðog hundrað

– Hvað er gert á jólunum?
Tekla: Við gerum fínt heima

hjá okkur og skreytum.
Kristján Breki: Svo borða

allir jólasteikina.
– Vitið þið hvað jólasvein-

arnir eru margir?
Tekla: Já þeir eru fimm.
Kristján Breki: Nei þeir

eru ellefu.
Tryggvi Leó: Eru þeir

kannski hundrað og tólf?
 – Þeir eru þrettán en hvaða

jólasveinn kemur fyrstur?
Öll í kór: Stúfur.
Tekla: Hann gefur manni

gjöf í skóinn. En Bjúgnakrækir
sem er líka jólasveinn er ljótur
og með stórt nef.

– Hvað heita mamma og
pabbi jólasveinanna?

Öll í kór: Grýla og leppa-
lúði.

Tryggvi Leó: Grýla er vond
hún borðar börn en ekki leppa-
lúði.

Kristján Breki: Grýla
borðar bara óþekk börn.

Tryggvi Leó: Hún vill ekki
koma úr fjöllunum. Hún nenn-
ir bara að vera heima og elda

matinn.
Linda Marín: Grýla og

Leppalúði eiga kött.
Tekla: Jólaköttinn, hann

rosa stór og svartur.

Þá sprengirÞá sprengirÞá sprengirÞá sprengirÞá sprengir
maður stjörnurnarmaður stjörnurnarmaður stjörnurnarmaður stjörnurnarmaður stjörnurnar

– Hvað getið þið sagt mér
meira um jólasveinana?

Linda Marín: Jólasvein-
arnir eru góðir og þeir eru í
rauðum fötum.

Tryggvi Leó: Með rauða
og hvíta húfu.

Kristján Breki: Þeir eru í
svörtum stígvélum líka.

Tekla: Mér finnst líka mjög
gaman um áramót. Þá sprengir
maður stjörnurnar og það

koma fallegir litir.
– Hvað gerir maður meira

um áramótin?
Tryggvi Leó: Maður fer að

sjá eldinn. Áramótaeldinn.
Kristján Breki: Ég man

þegar það var kveikt í skipi á
gamlárskvöld og það kom
mikill eldur.

Tekla: Þá hittir maður hvern
annan, maður hittir alltaf fullt
af fólki um áramót.

– En af hverju eru áramót?
Tryggvi Leó: Nú til þess

að hafa eldinn.
Blaðamaður kvaddi þessa

hressu krakka er þau voru á
leið út að leika sér í snjónum,
því hvað er betra til þess að
stytta biðina eftir jólunum en
að gleyma sér í leik.

– thelma@bb.is

Kristján Breki, Tryggvi Leó, Linda Marín og Tekla.

Framtíð Orkubús Vestfjarða er okkur eðlilega hugleikin. Orkubúið hefur verið
leiðandi á sínu sviði og eitt af stærstu atvinnufyrirtækjum Vestfjarða um nærri
þriggja áratuga skeið. Tilurð þess var afar merkileg, að sameina fyrirtæki Raf-
magnsveitna ríkisins og sveitarfélaganna á Vestfjörðum í því skyni að herða á raf-
væðingu í fjórðungnum. Það tókst. Á ýmsu hefur gengið og margir erfiðleikar
yfirstignir og mörg vandamál verið leyst. Orkubú Vestfjarða nýtur virðingar og
trausts Vestfirðinga, sem ekki geta hugsað sér að missa frá sér fyrirtækið. Engu að
síður seldu sveitarstjórnir ríkinu sinn hlut fyrir gott verð. Það er heldur ekki hlut-
verk sveitarfélaga að annast raforkuframleiðslu. Flestir eru sammála því hvar í
flokki sem þeir standa. En nú er okkur brugðið við hugmyndar Valgerðar Sverris-
dóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sem vill sameina Rarik, Landsvirkjun og
Orkubú Vestfjarða.

En er sú hugmynd svo galin? Nei hún getur vart verið það. Þegar sveitarfélög
tóku þá afdrifaríku ákvörðun að selja hlut sinn í Orkubúi Vestfjarða hlutu þeir sem
þar réðu að gera sér grein fyrir því að þau völd sem fylgdu eignarhlut og stjórnar-
setu myndu hverfa. Þeim mátti einnig vera það ljóst, að gefin loforð um að engu
skyldi breytt yrðu að sjálfsögðu háð því að framtíðin er ætíð óviss og vandi  um
hana að spá.

Gefin loforð eru að sjálfsögðu góð og sá sem þiggur loforð vill að þau verði
haldin. En margt breytist, þar á meðal sá rammi sem atvinnulífi er búinn. Ýmislegt
er á hvörfum í raforkumálum á Íslandi. Aðskilnaður framleiðslu og smásölu raf-
magns er að verða að veruleika. Íslenska ríkinu ber þrátt fyrir allt skylda til þess að

fara vel með eignir íslenskra skattborgara og hafa þá hagsmuni heildarinnar að
leiðarljósi. Nú er að opnast tækifæri fyrir Landsvirkjun að annast smásölu raf-
magns, auk framleiðslu og heildsölu ásamt sölu til stórra notenda. Það verður vart
talið rangt af iðnaðarráðherra að skoða alla kosti í stöðunni. Það er einnig rétt að
heimamenn láti sér ekki standa á sama um framtíð þessa óskabarns Vestfirðinga.
Ráðherra byggðamála er einmitt Valgerður Sverrisdóttir. Hún hefur lofað að
störfin hverfi ekki á brott. En meira að segja það loforð getur reynst erfitt að halda.

Stundum læðist að okkur, þessum almennu borgurum og kjósendum, að full-
trúar okkar í stjórnmálum, bæði í sveitarstjórnum og á Alþingi sjái stundum ekki
ekki skóginn fyrir trjánum og gleymi þó því smáa, sem skiptir okkur á Vestfjörðum
máli, en sýnist lítið í sölum Alþingis og jafnvel smátt hjá sveitarstjórnum. Það er
margt efnið að hugsa um þegar menn gegna stjórnun í þágu almennings og sumt
tekur meira pláss og víkur þá hið minna. Valgerður hefur sem ráðherra raforkumála
og iðnaðar staðið í ströngu og stóriðju með tilheyrandi virkjunum austur á landi
við nokkurn mótbyr margra og hávaðasamra mótmælenda, sem telja sig tala fyrir
landið sjálft.

En getur verið að stjórnmálamenn séu stundum of bláeygðir þegar verið er að
semja um stór málefni, eins og gilti um sölu á eignarhlut sveitarfélaganna í Orku-
búi Vestfjarða? Mátti þeim ekki vera það fullljóst að erfitt yrði að standa við það
að breyta engu í rekstrinum. Það hefði meira að segja verið erfitt þótt engin væri
salan. Við verðum að horfast í augu við staðreyndir hins harða heims, þar ræður
sá sterki.

Til sölu er MMC Pajero árg. 95,Til sölu er MMC Pajero árg. 95,Til sölu er MMC Pajero árg. 95,Til sölu er MMC Pajero árg. 95,Til sölu er MMC Pajero árg. 95,
ekinn 160 þús. km. Sjálfskiptur,ekinn 160 þús. km. Sjálfskiptur,ekinn 160 þús. km. Sjálfskiptur,ekinn 160 þús. km. Sjálfskiptur,ekinn 160 þús. km. Sjálfskiptur,
sumar- og vetrardekk. Uppl. ísumar- og vetrardekk. Uppl. ísumar- og vetrardekk. Uppl. ísumar- og vetrardekk. Uppl. ísumar- og vetrardekk. Uppl. í
síma 456 5210 og 661 5042.síma 456 5210 og 661 5042.síma 456 5210 og 661 5042.síma 456 5210 og 661 5042.síma 456 5210 og 661 5042.

Gönguskíði óskast, 190-195 cmGönguskíði óskast, 190-195 cmGönguskíði óskast, 190-195 cmGönguskíði óskast, 190-195 cmGönguskíði óskast, 190-195 cm
að lengd og skór nr. 42-43.að lengd og skór nr. 42-43.að lengd og skór nr. 42-43.að lengd og skór nr. 42-43.að lengd og skór nr. 42-43.
Uppl. í síma 864 6551.Uppl. í síma 864 6551.Uppl. í síma 864 6551.Uppl. í síma 864 6551.Uppl. í síma 864 6551.

Málverkasýning! Jóns H. Sveins-Málverkasýning! Jóns H. Sveins-Málverkasýning! Jóns H. Sveins-Málverkasýning! Jóns H. Sveins-Málverkasýning! Jóns H. Sveins-
son og Alina Sveinsson haldason og Alina Sveinsson haldason og Alina Sveinsson haldason og Alina Sveinsson haldason og Alina Sveinsson halda
málverkasýningu í Félagsheimil-málverkasýningu í Félagsheimil-málverkasýningu í Félagsheimil-málverkasýningu í Félagsheimil-málverkasýningu í Félagsheimil-
inu á Suðureyri, laugardaginninu á Suðureyri, laugardaginninu á Suðureyri, laugardaginninu á Suðureyri, laugardaginninu á Suðureyri, laugardaginn
11. desember frá kl. 15-19 og11. desember frá kl. 15-19 og11. desember frá kl. 15-19 og11. desember frá kl. 15-19 og11. desember frá kl. 15-19 og
sunnudaginn 12. desember frásunnudaginn 12. desember frásunnudaginn 12. desember frásunnudaginn 12. desember frásunnudaginn 12. desember frá
kl. 15-19. Allir velkomnir!kl. 15-19. Allir velkomnir!kl. 15-19. Allir velkomnir!kl. 15-19. Allir velkomnir!kl. 15-19. Allir velkomnir!

Tapast hefur silfur- og gullbland-Tapast hefur silfur- og gullbland-Tapast hefur silfur- og gullbland-Tapast hefur silfur- og gullbland-Tapast hefur silfur- og gullbland-
að armband (Kassar+kúlur).að armband (Kassar+kúlur).að armband (Kassar+kúlur).að armband (Kassar+kúlur).að armband (Kassar+kúlur).
Uppl. í símum 456 5067 eðaUppl. í símum 456 5067 eðaUppl. í símum 456 5067 eðaUppl. í símum 456 5067 eðaUppl. í símum 456 5067 eða
848 0946.848 0946.848 0946.848 0946.848 0946.

Til sölu eru fjögur 32" nagladekkTil sölu eru fjögur 32" nagladekkTil sölu eru fjögur 32" nagladekkTil sölu eru fjögur 32" nagladekkTil sölu eru fjögur 32" nagladekk
undan Land Cruiser. Verð kr.undan Land Cruiser. Verð kr.undan Land Cruiser. Verð kr.undan Land Cruiser. Verð kr.undan Land Cruiser. Verð kr.
18.000. Uppl. í síma 892 7911.18.000. Uppl. í síma 892 7911.18.000. Uppl. í síma 892 7911.18.000. Uppl. í síma 892 7911.18.000. Uppl. í síma 892 7911.

Hjón með tvö börn vantar 3-5Hjón með tvö börn vantar 3-5Hjón með tvö börn vantar 3-5Hjón með tvö börn vantar 3-5Hjón með tvö börn vantar 3-5
herb. íbúð á Ísafirði til leigu fráherb. íbúð á Ísafirði til leigu fráherb. íbúð á Ísafirði til leigu fráherb. íbúð á Ísafirði til leigu fráherb. íbúð á Ísafirði til leigu frá
1. janúar. Upplýsingar í síma1. janúar. Upplýsingar í síma1. janúar. Upplýsingar í síma1. janúar. Upplýsingar í síma1. janúar. Upplýsingar í síma
865 8486.865 8486.865 8486.865 8486.865 8486.

Til sölu er KIA jeppi, árg. 1995,Til sölu er KIA jeppi, árg. 1995,Til sölu er KIA jeppi, árg. 1995,Til sölu er KIA jeppi, árg. 1995,Til sölu er KIA jeppi, árg. 1995,
ekinn 147 þús. km. Upplýsingarekinn 147 þús. km. Upplýsingarekinn 147 þús. km. Upplýsingarekinn 147 þús. km. Upplýsingarekinn 147 þús. km. Upplýsingar
í síma 894 3389.í síma 894 3389.í síma 894 3389.í síma 894 3389.í síma 894 3389.

Svört Oakley sólgleraugu meðSvört Oakley sólgleraugu meðSvört Oakley sólgleraugu meðSvört Oakley sólgleraugu meðSvört Oakley sólgleraugu með
sjóngleri hafa tapast. Fundarlaunsjóngleri hafa tapast. Fundarlaunsjóngleri hafa tapast. Fundarlaunsjóngleri hafa tapast. Fundarlaunsjóngleri hafa tapast. Fundarlaun
í boði. Uppl. í síma 820 8284.í boði. Uppl. í síma 820 8284.í boði. Uppl. í síma 820 8284.í boði. Uppl. í síma 820 8284.í boði. Uppl. í síma 820 8284.

Ók á vegrið og
skildi vara-
dekkið eftir
Fimm umferðaróhöpp urðu

í umdæmi lögreglunnar á Ísa-
firði í nýliðinni viku. Um kl.
15:30 á sunnudag var rauðum
pallbíl ekið á vegriðið við
Seljalandsá í Álftafirði. Tals-
verðar skemmdir urðu á veg-
riðinu og skildi ökumaður
varadekk bifreiðar sinnar eftir
á vettvangnum. Ekki hefur
hann tilkynnt um óhappið til
lögreglu eða vegagerðarinnar
og er hér með lýst eftir öku-
manni þessum og bifreið þeirri
sem hann ók.

Á föstudag um kl. 18:13
lenti tveimur bifreiðum saman
á brúnni yfir Vaðal í Önundar-
firði. „Brúin er einbreið, en
útsýni beggja vegna er mjög
gott og ótrúlegt að þarna verði
árekstur“, segir í dagbók lög-
reglu. Aðfaranótt sunnudags
um klukkan 3, var bifreið ekið
upp fyrir veg á Súðavíkurhlíð
og sat þar föst. Ökumaður og
farþegar bifreiðarinnar reyndu
að losa hana án árangurs.
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Kveikt á ljósum jóla-
trésins á Silfurtorgi
Fylkir Ágústsson ræðis-

maður Danmerkur á Ísa-
firði tendraði með aðstoð

allra viðstaddra barna
ljósin á jólatrénu á Silfur-
torgi síðdegis á laugardag.

Jólatréð er að vanda gjöf
frá Hróarskeldu, vinabæ

Ísafjarðarbæjar í Dan-
mörku. Við athöfnina lék
lúðrasveit, barnakór söng
og Sunnukórinn. Halldór

Halldórsson bæjarstjóri
tók við trénu fyrir hönd

Ísfirðinga. Hápunktur
dagsins var þegar jóla-

sveinar mættu á torgið og
tóku lagið. Ekki spillti

heldur fyrir að þeir höfðu
komið af fjalli vel nestaðir

af sælgæti sem þeir gáfu
öllum góðum krökkum.
Á sama tíma var haldin
árleg torgsala styrktar-

sjóðs Tónlistarskólans á
Ísafirði. Á fjórða hundrað

þúsund safnaðist við
söluna. „Salan gekk vel, þó

það hefði mátt seljast
meira af laufabrauði“,

segir Helga Guðný Krist-
jánsdóttir, ein þeirra sem

að sölunni stóðu. „Að öðru
leyti seldist nánast allt upp

og við erum afskaplega
þakklát þeim bæjarbúum

sem keyptu. Eins erum við
þakklát nemendum og

velunnurum skólans sem
styrktu okkur með gjöfum

á basarinn. Við fengum
ágætis veður. Það leit að

vísu ekki vel út með veðrið
um morguninn, en það

rættist úr því þegar líða
tók á daginn“, segir
Helga Guðný. Með-

fylgjandi myndir tóku
ljósmyndarar blaðsins á

Silfurtorgi. – halfdan@bb.is
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> RÚV: 11. des.         kl. 22:30

Mathew Perry og Elizabeth Hurley
leika aðalhlutverkin í rómantísku gam-
anmyndinni Söru stefnt sem segir frá
stefnuvottinum Joe sem lendir í ævin-
týri með glæsikonunni Söru eftir að
hann færir henni stefnu vegna skilnað-
armáls. Sara verður yfir sig hissa þeg-
ar Joe Birtist með pappírana og ætlar
sér ekki að missa auðævin sem hún og
maður hennar hafa rakað saman.

Söru stefnt vegna skilnaðar

> Stöð 2: 10. des.         kl. 20:30

Sex keppendur eru komnir í úrslit
Stjörnuleitarinnar og í kvöld bæt-
ast tveir við. Það eru Ísfirðingur-
inn Helgi Þór Arason, Eva Róberts-
dóttir, Svava Jónsdóttir, Sigurbjört
Gunnarsdóttir, Logi Júlíusson,
Ester Guðmundsdóttir, Elísabet
Ólafsdóttir og Aðalheiður Ólafs-
dóttir sem spreyta sig þessa vikuna. Helgi Þór er yngstur
keppenda kvöldsins, en hann er aðeins 18 ára.

Helgi Þór keppir í Idolinu

> Sýn: 11. des.          kl. 01:00

Boxveislan heldur áfram á Sýn í kvöld
en þá verður boðið upp á beina útsend-
ingu frá hnefaleikakeppni í Las Vegas.
Á meðal þeirra sem mætast eru Vitali
Klitschko og Danny Williams en í húfi
er heimsmeistaratitill WBC-sambands-
ins í þungavigt. Bretinn Williams
skaust upp á stjörnuhimininn þegar
hann rotaði Tyson í sumar. Þrátt fyrir
það á hann enn eftir að sanna sig.

Klitschko mætir Williams

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Suðvestanátt og skúrir
eða él, en úrkomulítið

austantil. Kólnandi, hiti
rétt um eða yfir frostmarki.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustlæg eða breyti-

leg átt og dálítil él um
mest allt land. Frost 0-8

stig, mest inn til landsins.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðaustlæg eða breyti-
leg átt og dálítil él um

mest allt land.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Vaxandi austanátt með
úrkomu um land allt.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Alls svöruðu 762.
Já sögðu 528 eða 69%

Nei sögðu 206 eða 27%
Alveg sama sögðu

28 eða 4%

Kirkjustarf

Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:
Fjölskyldumessa sunnu-

daginn 12. des. kl. 11:00.
Flateyrarkirkja:

Aðventukvöld Holtspresta-
kalls kl. 16 á sunnudag.

Hólskirkja:
Aðventustund fjölskyld-

unnar á sunnudag kl. 11.
Þingeyrarkirkja:

Aðventukvöld á sunnudag
kl. 20:00.

Öðruvísi jólakort hjá
ísfirskum ljósmyndara

Ísfirski ljósmyndarinn
Birgir Þór Halldórsson
hefur gefið út jólakort

sem bregða út af venju
hefðbundinna jólakorta.

Á þeim má meðal annars
sjá hjólbarða, sólgleraugu
og fiskikör. „Ég vildi koma

með ójólaleg jólakort, ekki
þetta venjulega með jóla-

svein fyrir framan jólatré
með pakka. Fólk virðist þó

ekki ná því að kortin eigi

ekki að vera jólaleg en
eina sem tengist jólunum

er að snjór er á öllum
myndunum“, segir Birgir

Þór.  Aðspurður hvort
hann muni gera jólakorta-
útgáfuna að árlegum við-

burði segir Birgir að það
sé vel mögulegt. „Þetta

var hugsað sem tilrauna-
starfsemi en ef vel gengur

gæti vel verið að ég gefi
út jólakort aftur að ári.

Það verður bara að koma
í ljós.“ Áhugasömum er

bent á vefsíðu Birgis þar
sem skoða má jólakrotin
og panta eintök. Kortin

eru seld í tveimur mis-
munandi pökkum, með 5

stykkjum í hvorum og
fylgja umslög með. Verð

er 500 kr. pakkinn auk
sendingakostnaðar.

– thelma@bb.is
Jólakort Birgis Þórs koma með aukna breidd í jólakortaúrvalið.

Ertu hlynnt(ur) því að
veitinga- og skemmti-

staðir verði gerðir
reyklausir með lögum?

Nemendur á unglingastigi
Grunnskólans á Ísafirði
sýndu í sal skólans um

helgina söngleikinn „Ekki
alveg allt á hreinu“. Tví-
vegis var sýnt fyrir fullu
húsi. „Það var uppselt á

föstudag og nærri því
uppselt á laugardag“, seg-

ir Erik Newman, starfs-
maður félagsmiðstöðv-

arinnar á Ísafirði, en
uppfærslan var samstarfs-

verkefni skólans og fé-
lagsmiðstöðvarinnar.

„Okkur hafa borist áskor-
anir um að setja upp fleiri
sýningar, og líklega verð-

ur sýnt einu sinni í viðbót.
Árlega bjóða félagsmið-
stöðin og grunnskólinn

upp á leikrit eða einhverja
uppákomu og vegna

verkfallsins ákváðum við
að hafa þetta veglegt í ár.“

Um 30 nemendur koma
að uppfærslunni. Leikstjóri
er Ævar Guðmundsson frá
Suðureyri. Frumsýnt var á
föstudag fyrir nemendur

grunnskólanna á norðan-
verðum Vestfjörðum, en á
laugardag var sýning fyrir
almenning. – halfdan@bb.is

Tvívegis
sýnt fyrir

fullum sal

50.PM5 12.4.2017, 10:5018



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 8. DESEMBER 2004 1919191919

> Stöð 2: 11. des.    kl. 22:10

Reese Witherspoon og Josh
Lucas leika aðalhlutverkin í
rómantísku gamanmyndinni
Heima er best eða Sweet
Home Alabama sem segir frá
Melanie sem er komin af lág-
stéttarfólki. Hún freistaði
gæfunnar í New York og
hefur krækt í einn eftirsóttasta piparsveininn í borginni.
En það skyggir á gleðina að hún hefur ekki gert upp fortíðina.

Heima er best

Sælkeri vikunnar
er Sigrún Baldursdóttir á Ísafirði

Kjúklinga-
pasta og
bláberja-

eftirréttur

Sportið í beinni

SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:
Laugardagur 11. des.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Everton – Liverpool.
Kl. 15:00– Enski boltinn:
Man. City – Tottenham.

Sunnudagur 12. des.:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Aston Villa – Birmingham
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Arsenal – Chelsea

Mánudagur 13. des.:
Kl. 22:30 – Enski boltinn:
Fulham – Man. Utd.

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Föstudagur 10. des.:
Kl. 19:30 – Enski boltinn:
West Ham – Leeds.
Kl. 00:45 – NBA-deidin:
Minnesota – Sacramento.

Laugardagur 11. des.:
Kl. 01:o0 – Hnefaleikar:
Klitschko – Williams.

Sunnudagur 12. des.:
Kl. 13:50 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Fiorentina.
Kl. 19:50 – Spænski boltinn:
Leikur óákveðinn.

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 11. des.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Everton – Liverpool.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Man. City – Tottenham.
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Lazio – Lecce.

Sunnudagur 12. des.:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Arsenal – Chelsea.
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Bologna – Juventus

Canal+ sport:Canal+ sport:Canal+ sport:Canal+ sport:Canal+ sport:
Laugardagur 11. des.:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Southampton – Middlesbr.

Sunnudagur 12. des.:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Aston Villa – Birmingham

Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:Kanal 5 Danmark:
Laugardagur 11. des.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Everton – Liverpool.
Kl. 19:00 – Spænski boltinn:
Albacete – Barcelona

Sunnudagur 12. des.:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
R. Madrid – R. Sociedad.

Canal+ Svíþjóð:
Sunnudagur 12. des.:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Fiorentina

Útgáfutónleikar í Víkurbæ
Hljómsveitin Gögl, sem meðal annars er skipuð

læknishjónunum Lýð Árnasyni og Írisi Sveinsdóttur,
hélt útgáfutónleika í Víkurbæ í Bolungarvík á föstu-
dag. „Þetta gekk bara mjög vel. Það mættu um 100

manns, en ég hefði þó viljað fá svona 150 manns. Við
sýndum sjónvarpsmyndina Jólamessuna fyrir tónleik-
ana og var bæði mynd og tónleikum vel tekið“, segir

Lýður Árnason. Kvikmyndafélagið „Í einni sæng“ gerði
myndina, en að því standa að hluta til sama fólkið og

skipar hljómsveitina Gögl. Geisladiskur sveitarinnar,
Frá Valhöll til himnaríkis, kom út 13. nóvember og

hefur selst vel. „Upplagið er nánast uppselt. Það
verður ekki búið til meira, við ætlum að gera diskinn

að safngrip“, segir Lýður. Meðfylgjandi mynd af
hljómsveitinni Gögl tók Páll Önundarson.

– halfdan@bb.is

Sælkeri vikunnar býður að
þessu sinni upp á kjúklinga-
pasta sem er eftirlætisréttur-
inn á heimili hennar. Sigrún
segir að þar sem hentugt sé
að nota afgangs grænmeti séu
engar mælingar á því hve
mikið er af hverju heldur fari
það eftir smekk hvers og eins.
Sigrún mælir með því að rétt-
urinn sé borinn fram með
fersku salati og hvítlauks-
brauði. Einnig býður hún upp
á gómsætan bláberjaeftirrétt
sem er borinn fram heitur með
ís.

Kjúklingapasta

2-3 kjúklingabringur
Blómkál
Gulrætur
Brokkólí
Sveppir
paprika
2 msk pestó
¼ - ½ l rjómi

Bláberjaeftirréttur

2 ½ dl hveiti
2 ½ dl kókosmjöl
1 ½ dl sykur
150 g smjör
Bláber

Setjið botnfylli af blá-
berjum, frosnum eða fersk-
um, í eldfast mót. Hnoðið
saman hveiti, kókosmjöl,
sykur og smjör. Hafið
smjörið frekar kalt. Myljið
deigið yfir berin og bakið
uns það fer að verða brúnt.
Berið fram með ís.

Ég skora á Einar Gunn-
laugsson á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.

2-3 msk rjómaostur
Svartur pipar
Kjöt og grill
olía til steikingar
¼ - ½ poki pasta

Sjóðið pastað eftir leiðbein-
ingum. Skerið grænmetið og
steikið á pönnu í smá olíu og
kryddið með svörtum pipar.
Takið af pönnunni og skerið
bringurnar í bita. Steikið bit-
ana í smá stund og kryddið
með pipar. Setjið grænmetið
saman við og látið malla smá
stund. Hellið síðan rjóma,
pestó og rjómaosti yfir og
kryddið. Setjið pastað út í og
látið blandast vel saman.

Hjalti fimmtugur
Hjalti Þórarinsson endastjóri

hjá Ísafjarðarhöfn varð fimm-
tugur á mánudag. Hann hélt

samstarfsmönnum sínum, vin-
um og vandamönnum veg-
lega veislu á Hótel Ísafirði á
sunnudag og var fjölmenni

mætt til þess að heiðra afmæl-
isbarnið. Hjalti er Bolvíkingur
en hefur undanfarna áratugi

búið á Ísafirði og hefur starfað
hjá Ísafjarðarhöfn. Hjalti er

sagður árrisull og samvisku-
samur starfsmaður sem

ævinlega horfir á björtu hliðar
mannlífsins. Hjalti ásamt Kristínu Hálfdánsdóttur.

Þróunarsetur
Vestfjarða, Ísafirði

Laus störf

Símavarsla
og framleiðsla

Starfsmaður óskast til framtíðarstarfa við
símavörslu, almenn skrifstofustörf og við
framreiðslu léttra málsverða í starfsmanna-
mötuneyti í Þróunarsetri Vestfjarða.

Vinnutími er frá kl. 11:30 - 16:00. Starfið
felst m.a. í símavörslu og almennum skrif-
stofustörfum. Tölvukunnátta og kunnátta í
ensku æskileg. Við leitum að glaðlyndum
starfsmanni með góða þjónustulund.

Laun samkvæmt kjarasamningi verslun-
armanna.

Ræsting 50% staða
Laust er starf við ræstingu í Þróunarsetri

Vestfjarða, unnið utan skrifstofutíma. Laun
eru samkvæmt kjarasamningu Verk. Vest.

Störfin eru laus frá og með 1. janúar nk.
Ef áhugi er fyrir hendi, kemur til greina að
ráða sama einstakling til beggja þessara
starfa.

Upplýsingar um vinnutíma, starf og launa-
kjör, veitir Aðalsteinn Óskarsson, Þróunar-
setri Vestfjarða í síma 450 3000.

Smáauglýsingar

Óska eftir hringlaga eldhúsborðiÓska eftir hringlaga eldhúsborðiÓska eftir hringlaga eldhúsborðiÓska eftir hringlaga eldhúsborðiÓska eftir hringlaga eldhúsborði
með einum stálfæti. Uppl. í símameð einum stálfæti. Uppl. í símameð einum stálfæti. Uppl. í símameð einum stálfæti. Uppl. í símameð einum stálfæti. Uppl. í síma
868 2664 og 477 1041.868 2664 og 477 1041.868 2664 og 477 1041.868 2664 og 477 1041.868 2664 og 477 1041.

Saurtindabók! Árið 1982 varSaurtindabók! Árið 1982 varSaurtindabók! Árið 1982 varSaurtindabók! Árið 1982 varSaurtindabók! Árið 1982 var
skipt um bók sem geymdu nöfnskipt um bók sem geymdu nöfnskipt um bók sem geymdu nöfnskipt um bók sem geymdu nöfnskipt um bók sem geymdu nöfn
þeirra er klifu tindana frá árinuþeirra er klifu tindana frá árinuþeirra er klifu tindana frá árinuþeirra er klifu tindana frá árinuþeirra er klifu tindana frá árinu
1944. Bók þessi er týnd. Er ein-1944. Bók þessi er týnd. Er ein-1944. Bók þessi er týnd. Er ein-1944. Bók þessi er týnd. Er ein-1944. Bók þessi er týnd. Er ein-
hver hér á svæðinu sem telur sighver hér á svæðinu sem telur sighver hér á svæðinu sem telur sighver hér á svæðinu sem telur sighver hér á svæðinu sem telur sig
vita hvar þessi bók er niðurkomin?vita hvar þessi bók er niðurkomin?vita hvar þessi bók er niðurkomin?vita hvar þessi bók er niðurkomin?vita hvar þessi bók er niðurkomin?
Vinsamlegast hafið þá sambandVinsamlegast hafið þá sambandVinsamlegast hafið þá sambandVinsamlegast hafið þá sambandVinsamlegast hafið þá samband
við Frosta í síma 895 1119.við Frosta í síma 895 1119.við Frosta í síma 895 1119.við Frosta í síma 895 1119.við Frosta í síma 895 1119.

Til sölu eru allir árgangar af BB ogTil sölu eru allir árgangar af BB ogTil sölu eru allir árgangar af BB ogTil sölu eru allir árgangar af BB ogTil sölu eru allir árgangar af BB og
Vestfirska fréttablaðinu, allt inn-Vestfirska fréttablaðinu, allt inn-Vestfirska fréttablaðinu, allt inn-Vestfirska fréttablaðinu, allt inn-Vestfirska fréttablaðinu, allt inn-
bundið í höndum. Tilboð óskast.bundið í höndum. Tilboð óskast.bundið í höndum. Tilboð óskast.bundið í höndum. Tilboð óskast.bundið í höndum. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 566 8299.Uppl. í síma 566 8299.Uppl. í síma 566 8299.Uppl. í síma 566 8299.Uppl. í síma 566 8299.

Jólablað BB kemur út
22. desember. Ertu búin(n)

að tryggja þér pláss?

50.PM5 12.4.2017, 10:5019



Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinuwww.bb.is – daglegar fréttir á netinu

Stefnt að sameiningu Landsvirkjunar, Rarik og Orkubús Vestfjarða

Mikil óánægja meðal heima-
manna með ætlun ráðherra
Valgerður Sverrisdóttir iðn-

aðarráðherra hefur staðfest að
stefnt sé að sameiningu Lands-
virkjunar, Rarik og Orkubús
Vestfjarða í kjölfar þess að
ríkið kaupir hlut Akureyrar-
kaupstaðar og Reykjavíkur-
borgar í Landsvirkjun. Sam-

einingin er hugsuð til þess að
tryggja samkeppni og sem
hagkvæmastan rekstur þessara
fyrirtækja. Í henni felast sókn-
arfæri þar sem slíkt fyrirtæki
yrði fyrst og fremst lands-
byggðarfyrirtæki.

Ráðherrann treystir sér ekki

að segja hvort höfuðstöðvar
hins nýja fyrirtækis verði á
landsbyggðinni. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar hefur lýst
furðu sinni á þessum hug-
myndum og sagt að þær gangi
gegn öllum þeim hugmyndum
sem ræddar hafa verið í bygg-

ðamálum á Vestfjörðum. Sjá
viðtal við Valgerði Sverris-
dóttur iðnaðarráðherra, Guðna
Geir Jóhannesson formann
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og
Lárus G. Valdimarsson, bæjar-
fulltrúa í Ísafjarðarbæ á bls. 8
og 9.                      – hj@bb.is Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf., á Ísafirði.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur um sameiningu sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum

Eykur ekki hagsæld í Bolungarvík
Bæjarstjórn Bolungarvík-

ur telur að með sameiningu
sveitarfélagsins við önnur
sveitarfélög megi hugsan-
lega ná fram nokkrum sparn-
aði og fjárhagslegri hag-
kvæmni en hins vegar sé lík-
legt að sameiningu fylgi ein-
hæfara atvinnulíf og breyt-
ingar á þjónustu. Því sé ekki
hægt að fullyrða að í kjölfar-
ið fylgi aukin hagsæld íbúa í
Bolungarvík. Bæjarstjórnin
leggst hins vegar ekki gegn
því að íbúum verði gefinn
kostur á því að segja hug
sinn til sameiningar í kosn-
ingum en bendir á nauðsyn
þess að niðurstaða í endur-
skoðun á tekjustofnum sveit-
arfélaga liggi fyrir áður en
kosningar fara fram.

Á fundi bæjarstjórnar Bol-
ungarvíkur í síðustu viku var
tekin fyrir tillaga sameining-
arnefndar sveitarfélaga um
sameiningu Bolungarvíkur-
kaupstaðar, Ísafjarðarbæjar

og Súðavíkurhrepps í eitt
sveitarfélag. Sveitarfélögum
var gefinn kostur á að skila
inn athugasemdum fyrir 1.
desember um tillögur nefnd-
arinnar. Í bókun sem samþykkt
var samhljóða á fundinum seg-
ir:

„Bæjarstjórn Bolungarvíkur
vill koma á framfæri eftirfar-
andi athugasemdum vegna
fyrstu tillögu nefndar um sam-
einingu sveitarfélaga. Í tilefni
af átaki í sameiningu sveitar-
félaga, hefur Bolungarvíkur-
kaupstaður látið fara fram at-
hugun á hugsanlegum áhrifum
sameiningar Bolungarvíkur
við önnur sveitarfélög. Sam-
eining var borin saman við
aukið samstarf eða óbreytt fyr-
irkomulag. Verkefnið var unn-
ið af PARX viðskiptaráðgjöf
IBM. Niðurstöðurnar hafa ver-
ið kynntar á vel sóttum íbúa-
fundi í Bolungarvík. Sam-
kvæmt úttektinni er talið lík-
legt að þjónusta sveitarfélags-

ins geti aukist á einu sviði en
minnkað á öðru við hugsan-
lega sameiningu.

Þá er talið að sameining geti
leitt til einhæfara atvinnulífs
og jafnvel íbúafækkunar m.a.
vegna fækkunar starfa sem
krefjast aukinnar menntunar.
Almennt er niðurstaðan sú að
sameiningin sé fjárhagslega
hagkvæmari en samstarf og

ná megi fram nokkrum sparn-
aði með sameiningu. Sam-
kvæmt úttektinni er þó ekki
hægt að fullyrða að sameining
leiði til aukinnar hagsældar í
Bolungarvík. Þá er einnig ljóst
að aukið öryggi í samgöngum
er forsenda þess að hægt sé að
mæla með sameiningu. Bæjar-
stjórn Bolungarvíkur gerir
ekki athugasemdir við að íbú-

umsveitafélagsins verði gef-
inn kostur á að kjósa um
sameiningu við Ísafjarðarbæ
og Súðavíkurhrepp, en telur
rétt að benda á nauðsyn þess
að niðurstaða endurskoðun-
ar á tekjustofnum sveitarfé-
laga liggi fyrir í tíma, áður
en kosningar fari fram. segir
m.a. í bókuninni.“

– hj@bb.is

Bolungarvík.

Aflaverðmæti
dregst saman

Fyrstu átta mánuði ársins
var landað 31.141 tonni af

sjávarfangi að verðmæti
rúmar 2.883 milljónir

króna í höfnum á Vestf-
jörðum. Er það um 20%

samdráttur í magni á milli
ára og ríflega 12% sam-
dráttur í aflaverðmæti.

Aðeins á Austfjörðum er
samdráttur meiri í verð-

mætum talið á þessu tíma-
bili.  Í ágúst var landað

2.661 tonni af sjávarfangi
að verðmæti rúmar 245

milljónir króna. Er það um
9% samdráttur í magni frá

sama tíma í fyrra og um
4,6% samdráttur í verð-

mætum. Af einstökum teg-
undum sjávarfangs má

nefna að aukning varð á
milli ára í þorsk- og ýsu-
afla en þar hefur meðal-

verð lækkað nokkuð. Sem
dæmi má nefna að meðal-

verð á lönduðum þorski
lækkar úr 114,28 krónum í
ágúst 2003 í 104,90 krónur

í ágúst 2004 eða um rúm
8%. Meðalverð á ýsu lækk-

ar enn meira eða um tæp
33% á milli ára. – hj@bb.is

Enn á eftir að leggja um 7 kílómetra af bundnu slitlagi í Ísafjarðardjúpi

Engar ákvarðanir teknar um dagsektir
Eins og vegfarendur um Ísa-

fjarðardjúp hafa eflaust tekið
eftir hefur ekki tekist að klára
nýbyggingu Djúpvegar frá
Kleifum í Skötufirði að Hesti í
Hestfirði, en verklok áttu að
vera 1. nóvember síðastliðinn.
Aðspurður segir Sigþór Ari
Sigþórsson, framkvæmda-
stjóri Klæðningar ehf. sem
hefur verkið með höndum, að
um það bil 10% verksins séu
enn óunnin.

„Það á eftir að leggja um 7
kílómetra af bundnu slitlagi,

en endurbyggingu vegarins er
að öðru leyti að mestu lokið.
Það eru ýmsar ástæður fyrir
því að ekki tókst að klára þetta
fyrir 1. nóvember og ekki er
hægt að leggja klæðningu á
veginn á þessum tíma, nema
hægt sé að lofa 5 stiga hita og
þurru veðri. Við erum þó að
vinna við gerð vegarins, erum
í bjargskurði og byggingu
grjótvarnar“, segir Sigþór.

Aðspurður segir hann enga
ákvörðun hafa verið tekna um
sektir vegna tafa á fram-

kvæmdinni. „Slíkt er yfirleitt
leyst í sátt og samlyndi við
verkkaupa.“

Haft var samband við Gunn-
ar Sigurgeirsson, eftirlitsmann
Vegagerðarinnar, sem að-
spurður sagði einnig að engin
ákvörðun hefði verið tekin um
dagsektir vegna tafa.

– halfdan@bb.is
Frá framkvæmdum í Hest-

firði í Ísafjarðardjúpi á
liðnu sumari. Engar

ákvarðanir um dagsektir
hafa verið teknar.
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