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 Dregur vagn Vestra fyrsta spölinn
Hjalti Karlsson

– sjá bls. 6 – 8.

„Við Sigga Lára erum mjög samhent í þessu en íþróttirnar taka 
stundum börnin frá okkur og við höfum ekki alltaf  náð að taka þau 
með í þetta,“ segir Hjalti og hlær. „Það hefur komið sér vel hversu 
samstillt áhugasviðin eru. Ég get eiginlega ekki séð fyrir mér hvernig 
hlutirnir ganga upp öðruvísi, ætli það megi ekki segja að það sé visst 
hagræði fólgið í sameiginlegum áhugamálum.“  

Þingeyri
Ljósm. Davíð Davíðsson
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ÍBÚAFUNDUR UM 
SNJÓFLÓÐAVARNIR Í KUBBA!

Ísafjarðarbær boðar til íbúafundar um 
snjóflóðavarnir í Kubba með bæjaryfir-
völdum og sérfræðingum Ofanflóðasjóðs 
og Veðurstofu Íslands. Fundurinn verður 
haldinn fimmtudaginn 28. janúar á 4. 
hæð Stjórnsýsluhússins á Ísafirði og hefst 
klukkan 20.00.

– Sjónarmið –  Kristinn H. Gunnarsson

Óvenjulegir tímar eru í þjóð
félaginu. Rúmum sjö árum eftir 
gjaldþrot íslenska fjármála
kerfisins er fjarri því komið  á 
jafnvægi og sæmileg sátt um 
stóru málin. Það sést best á 
mælingum á fylgi stjórnmála
flokkanna. Gamlir og grónir 
flokkar eða arftakar þeirra eiga 
allir í miklum vandræðum og 
njóta lítils fylgis en nýr flokkur 
eykur stöðugt fylgi sitt og nálg
ast nú 40% fylgi. Vissulega eru 
þetta enn sem komið er aðeins 
kannanir, en það fer ekki á milli 
mála að kjósendur eru afar 
óánægðir með núverandi og 
síðustu stjórnarflokka og eru 
að setja fram ákveðnari kröfu 
en áður um breytingar.

Í rúmt ár  hefur þessi þró
un verið og með hverjum 
mánuðinum sem líður verður 
krafan um breytingar skýrari 
að því leyti að hefðbundnu 
stjórnmálahreyfingarnar fá 
samanlagt æ minna fylgi og 
óhefðbundni flokkurinn fær 
meira fylgi. Nú er svo komið 
að Sjálfstæðisflokkurinn er 
farinn að fá minna en 20% og 
Framsóknarflokkurinn, Sam
fylkingin og Vinstri grænir eru 
hver um sig um það bil 10% 
flokkur. Þessi staða á sér engin 

fordæmi í 100 ára sögu íslenska 
flokkakerfisins.Fylgið við nýja 
flokkinn, Pírata, er að einhverju 
leyti byggt á frammistöðu þing
manna hans og því að flokkurinn 
svarar að einhverju leyti  kröfum 
um breyttar málefnaáherslur og 
starfshætti. En líklega er samt 
stærsta skýringin á fylgi þeirra, 
enn sem komið er, megn óánægja 
með „gömlu“ flokkana. Meðan 
þeir skynja ekki kröfur kjós
enda og gera ekki trúverðugar 
breytingar á stefnu sinni og for
ystusveit munu allar líkur benda 
til stórfelldrar fylgissveiflu í 
næstu Alþingiskosningum í takt 
við skoðanakannanirnar.

Heilbrigð opin stjórnmál
Listin er að lesa rétt í kröfur 

kjósenda og bregðast við þeim. 
Lykilhugtakið í þjóðfélagsmál
um er vald. Mikil óánægja 
almenn ings með flokkana sem 
hafa haft valdið í sínum höndum 
eftir bankahrunið bendir til þess 
að gagnrýnin beinist að verulegu 
leyti að meðferð valdsins, hvernig 
vald hafarnir hafa beitt því og í 
þágu hverra. Peningar eru ætíð 
nálægir þar sem er vald.  Af þeim 
sökum hafa verið settar reglur 
sem eiga að takmarka möguleika 
á því að misnota valdið og 
hygla útvöldum, stundum á 

kostnað almennings. Í lögum 
eru ítarleg ákvæði um hæfi og 
vanhæfi þeirra sem hafa með 
opinbert vald að gera og eins eru 
nokkur laga ákvæði sem varða 
viðskiptalífið.  Meginlínan er 
að stjórnvaldsákvarðanir séu 
teknar fyrir opnum tjöldum, 
málefnalegar og hlutlausar. Þá 
á ráðstöfun verðmætra réttinda 
og verkefna að vera  samkvæmt 
reglum um jafnræði og jafna 
möguleika.  

Þegar út af er brugðið og 
ákvarðanir teknar bak við luktar 
dyr og handvöldum aðilum færð
ir gróðamöguleikar  á silfurfati, 
jafnvel af þeim sem beinna 
hagsmuna eiga að gæta verður 
útkoman spilling. Spilling er 
oftast afleiðing af misbeitingu 
valds. Spilling er líka á kostnað 
almennings. Flokkarnir sem eiga 
í erfiðleikum gagnvart kjósend
um um þessar mundir gjalda 
því fyrir aðild að eða ábyrgð á 
misbeitingu valdsins. Þar liggur 
hundurinn grafinn. Einstakir 
hagsmunir virðast eiga svo sterk 
ítök í þessum stjórnmálaflokkum 
að þegar þeir eru við völd ráða 
hagsmunaaðilarnir mikilvægum 
ákvörðunum, jafnvel þótt þær 
gangi þvert gegn grundvallarat
riðum í stefnu flokkanna. Fyrir 

vikið missa stjórnmálaflokkarnir 
trúverðugleika sinn, þeim er ekki 
lengur treystandi fyrir valdinu.

Misnotkun valds
Það er enginn skortur á málum 

undanfarin ár sem hafa varpað 
spillingarskugga á stjórnmála
flokkana. Síðustu dæmin eru ein 
og sér nóg að nefna til þess að 
skilja gremju almennings.

Á síðasta ári seldi Arion
banki hlut í Símanum. Áður 
en almennt útboð hófst var 
völdum hópi valinna einstak
linga færður hlutur á lágu verði.  
Gróðinn er talinn vera um 400 
milljónir  króna af þeim hluta
bréfum sem nú er heimilt að 
selja. Ávinningurinn verður enn 
meiri ef gengi bréfanna lækkar 
ekki  þegar kaupendurnir geta 
innleyst önnur hlutabréf síðar.  
Það var engin ástæða til þess að 
viðhafa þessa aðferð. Það voru 
ekki  hagsmunir Arionbanka að 
selja hluta af hlutabréfunum á 
lægra verði en fæst á almennum 
hlutabréfamarkaði. Þessi ráðstöf
un var einfaldlega klíkuskapur. 
Nokkrir gróðapungar fengu gef
ins peninga með þessum hætti. 
Þetta er ekkert annað en spilling 
í skjóli  leyndar. Það er hlutverk 
stjórnmálamanna að setja reglur  
á þessu sviði sem öðru og sjá til 

þess að viðskipti verði opin og 
gegnsæ og að allir eigi sömu 
tækifæri. Stjórnmálamennirnir 
brugðust hlutverki sínu. Þeir 
brugðust almenningi en þjón
uðu sérhagsmunum. Annað 
dæmi af sama toga er sala 
Landsbankans á hlut bankans í 
Borgun. Bankinn seldi á sama 
tíma hlut í öðru greiðslukorta
fyrirtæki Valitor og gætti þess 
þá að áskilja sér verðaukningu 
sem kynni að verða eftir söluna. 
En þessi áskilnaður var ekki 
gerður þegar Borgun var seld. 
Fyrir vikið tapar Landsbankinn 
og þar með ríkið af háum fjár
hæðum. Talið er að verðmætis
aukningin á hlutnum  geti numið 
á annan tug milljarða króna. 
Svo kemur óvænt í ljós á einn 
af þeim sem fær þessa peninga 
gefins á silfurfati er föðurbróðir 
fjármálaráðherra, manns sem 
fer með þessi málefni og á öðr
um fremur að gæta hagsmuna 
almennings.  Þessi sami fjár
málaráðherra og ríkisstjórnin 
öll hefur allt síðasta ár sagt að 
ekki séu til meiri peningar í 
heilbrigðiskerfið.  Þarna reynir 
á öll atriðin, vald, peninga og 
spillingu með skýrri niðurstöðu.

Kristinn H. Gunnarsson
MA í stjórnmálaheimspeki

Vald, peningar, spilling

KRÓNAN VEITIR 99% AFSLÁTT  
fyrir barnið aðra leiðina + flugvallarskattar. Greiða þarf 
flugvallarskatta og eru þeir 1.700 kr. frá Reykjavík og  
1.350 kr. frá öðrum áfangastöðum innanlands.  

FERÐATÍMABILIÐ ER FRÁ 
1. FEBRÚAR – 15. MARS 
BÓKANLEGT FRÁ 26. JANÚAR – 15. MARS
Sláðu inn í bókunarvélina flugsláttinn KRONA  
til að trygg ja þér þetta tilboð.

ÞETTA EINSTAKA TILBOÐSFARGJALD
• gildir til Reykjavíkur, Akureyrar, Ísafjarðar, Egilsstaða, 

Grímseyjar, Vopnafjarðar og Þórshafnar
• er fyrir börn, 2–11 ára, í fylgd með fullorðnum 

og í sömu bókun
• býðst eingöngu þegar bókað er á netinu, www.flugfelag.is
• ekki er hægt að bæta barni við bókunina eftir á
• ekki er hægt að nota tvo flugslætti í sömu bókun
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AF BARNA FARGJÖLDUM  INNANLANDS

99%afsláttur

FJÖLSKYLDAN FLÝGUR SAMAN Á VIT ÆVINTÝRANNA FLUGFELAG.IS

BARNGÓÐAR KRÓNUR 
TAKA Á LOFT

Enn ein rósin bættist í hnappa
gat sundkonunnar Kristínar Þor
steinsdóttur er hún var útnefndur 
íþróttamaður Ísafjarðarbæjar. 
Er þetta þriðja árið í röð sem 
hún hampar þeim titli og er hún 
fyrst til að vera íþróttamaður hins 
sameinaða sveitarfélags þrjú ár í 
röð. Mikið hefur verið fjallað um 
frækileg afrek Kristínar á síðasta 
ári er hún rakaði inn verðlaunum 
á Evrópumeistaramóti DSISO 
sem fram fór á Ítalíu Í nóvem
bermánuði. Þar gerði hún sér 

Kristín Þorsteinsdóttir íþróttamaður 
Ísafjarðarbæjar þriðja árið í röð

lítið fyrir og setti hvorki fleiri 
né færri en tvö heimsmet, í 25m 
flugsundi og 100m skriðsundi, og 
níu Evrópumet. Í umfjöllun um 
Kristínu við afhendinguna var 
sagt „Kristín hefur verið fremsti 
íslenski sundmaðurinn í sínum 
flokki undanfarin ár og er enn 
að bæta árangur sinn. Árangur 
hennar á erlendum mótum ársins 
sýnir ennfremur að hún er ein sú 
besta í Evrópu og á heimsvísu.“

Kristín hélt ræðu við af
hendinguna þar sem hún lýsti 

stolti sínu og þakklæti yfir valinu, 
sem og þakklæti til bæjarbúa 
vegna valsins á Vestfirðingi 
ársins og valinu á íþróttamanni 
ársins á Vísi þar sem hún var í 
öðru sæti. 

Skíðagöngukonan Anna María 
Daníelsdóttir var valin efnileg
asti íþróttamaðurinn úr glæstum 
hópi hinna efnilegu, en hún 
hefur verið að gera mjög góða 
hluti í sínu fagi og var hún þre
faldur unglingameistari Íslands í 
skíðagöngu árið 2015, jafnframt 
því sem hún landaði bikarmeist
aratitli SKÍ í sínum aldursflokki 
og sigraði í 25 km. göngu kvenna 
í Fossavatnsgöngunni. Anna 
María er í fremstu röð skíða
göngukvenna á Íslandi í dag og  
setur hún markið hátt og stefnir 
til Noregs í nánustu framtíð til 
náms og æfinga í íþróttinni við 
bestu mögulegu aðstæður.

Tryggvi Sveinbjörnsson var 
heiðraður fyrir framlag sitt til 
íþróttastarfs í sveitarfélaginu. 
Tryggvi hefur starfað að íþrótta 
og æskulýðsmálum frá unga 

aldri. Hann spilaði fótbolta með 
meistaraflokki á árunum 1963
1976 utan eitt sumar er hann 
spilaði í Danmörku. Hann hefur 
spilað keppnisgolf og badminton 
hefur hann spilað í um 40 ár, 
einnig hefur Tryggvi stundað 

hlaup og skíði sér til ánægju til 
margra ára þó nú golfið eigi hug 
hans allan, en hann lét nýverið 
af störfum sem formaður Golf
klúbbs Ísafjarðar eftir tæp 10 ár 
í því starfi. 

annska@bb.is
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Hið árlega og víðfræga Sunnu
kórsball var haldið sama kvöld 
á Hótel Ísafirði og við inngang í 
veislusalinn spilaði lúðraveitinn 
við mikinn fögnuð viðstaddra. 
Gestir voru prúðbúnir að venju 
og veitingar voru ekki af verri 
endanum, dýrindis rjómapönnu
kökur og snittur af fínustu sort.  
Sunnukórinn er einn elsti bland
aði kór landsins en hann var 
stofnaður árið 1934.

Sunnukórsball
 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Silfurgötu 1, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Þorrinn genginn í garð

Spurning vikunnar
Hvaða skoðun hefur þú á klæðaburði fólks í sauna?

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

Alls svöruðu 297.  
Það á að vera bannað að vera nakin(n) í sauna, sögðu 79 eða 27%

Það á að banna sundföt í sauna, sögðu 66 eða 22%
Þetta á að vera val hvers og eins, sögðu 152 eða 51%

Nú í Þorrabyrjun ber það helst til tíðinda að Kári nokkur Stefáns
son fer nú hamförum á alheimsnetinu og safnar liði fyrir hönd 
heil brigðis kerfisins. Ekki eru allir á eitt sáttir með þetta framtak 
kappans enda gætir ónákvæmni í framsetningu kröfunnar um 
endurreisn heilbrigðiskerfisins. Eðlilega þykir mörgum það rýra 
gildi átaksins en engu að síður kvitta tugþúsundir manna undir á 
vefnum endurreisn.is.  Þegar öllu er á botninn hvolft þá er þjóð
in á því að heilbrigðiskerfið skipti miklu máli, þegar við veikjumst 
ætl umst við til þess að fá bestu mögulegu þjónustu og flestir vilja 
greiða jafnóðum í púkkið, ekki bara þegar veikindin herja á enda 
veikist buddan um leið og skrokkurinn.

Framundan er enn ein baráttan um hagsmuni almennings, þjón
ar það hagsmunum almennings að selja bankana, sama hvað! Á að 
selja þá af því að „ríkið á ekki að standa í bankarekstri“ eða er það 
einfaldlega hagkvæmt fyrir þjóðarhag að selja þá. Og hvernig verða 
þeir seldir, horfum við fram á sama óskapnaðinn og þegar síðasta 
einkavæðing banka fór fram og verða hagsmunir almennings aftur 
fótum troðnir. Síðustu uppákomur bankanna sýna svo ekki verði 
um villst að þeir hafa ekkert lært, Arion banki splæsir rausnarlega 
á bestu vini aðals við sölu á hlutum í Símanum og Landsbankinn 
hafði bara ekki hugmynd að hann hefði selt sínum bestu vinum 
gullgæs. Regluverkið um fjármálafyrirtæki hefur ekki verið styrkt 
nægjanlega til að hægt sé að hleypa þessum fyrirtækjum aftur laus
um og almenningur þarf aðeins lengri tíma til að undirbúa sig fyr
ir annað hrun. Það er nefnilega þannig að hvort sem bankar eru 
einkafyrirtæki eða í eigu almennings, það verður alltaf dýrara fyrir 
þjóðarbúið að láta þá fara á hausinn en að bjarga þeim. Það er því 
alltaf sama sagan, einkavæðing á þeim þýðir að hagnaðurinn er 
einkavæddur en tapið fellur á almenning.

Við eigum rétt á því að stjórnmálamenn vinni með almannahag 
að leiðarljósi og við eigum rétt á því að geta treyst því að það sé gert. 
Þegar fyrir liggur að hagsmunir stjórnmálamanns og almennings 
geta stangast á, verður hann að víkja, skilyrðislaust.

BS

Heimavellir leigufélag auglýsir til leigu 3 og 4 
herbergja íbúðir í fjölbýlishúsinu við Múlaland 14.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
félagsins heimavellir.is eða á facecook síðu 
félagsins. Sími: 517-3440.

Til leigu á Ísafirði
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Breiðumörk 1c, 810 Hveragerði - info@hotelork.is - sími: 483 4700 - www.hotelork.is

Að venju verður dagskrá Sparidaga fjölbreytt og skemmtileg. Boðið verður 

upp á heimsókn í Friðheima auk þess sem jarðhitasýning ON í Hellisheiðar-

virkjun verður heimsótt. Laddinn okkar allra sér um Arkarleikhúsið þetta 

árið. Fastir liðir eins og bingó og félagsvist verða svo auðvitað á sínum stað.

Bókanir fara fram hjá umsjónarmanni félags eldri borgara á hverjum stað. 

Einnig er hægt að hafa samband við Hótel Örk í síma 483 4700 þar sem 

starfsfólkið veitir allar nánari upplýsingar eða á slóðinni 

www.hotelork.is/sparidagar.

Vestfirðir 1. - 6. maí

Innifalið alla Sparidaga
 – gisting í 5 nætur í tveggja manna herbergi – 

 – morgunverðarhlaðborð og kvöldverður –
 – og fjölbreytt dagskrá – 

Verð 49.900 á mann 
m.v. tveggja manna herbergi

2016

Vegna ört vaxandi starfsemi óskar Arnarlax 
HF eftir að bæta við sig stýrimanni og vélstjóra 
á nýjum brunnbáti félagsins.

Um er að ræða stýrimann sem getur leyst af 
sem skipstjóri með réttindi fyrir skip undir 45 
metrum.

Vélavörð sem getur leyst af sem yfirvélstjóri 
með réttindi VSIII fyrir 750 kW eða minna.

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar 
á vikingur@arnarlax.is eða samband í síma 
4560100 

Atvinna             
stýrimaður / vélstjóri

Slysavarnardeildin Vörn hélt 
sitt þorrablót á Þingeyri laugar
daginn 23. janúar.  Að þessu 
sinni stóð þorrablótsnefndin í 
eldamennskunni sjálf og buðu 
upp á þetta fína hlaðborð af 
þorramat.  Blótið var vel sótt 
þetta árið, slagaði hátt í hundrað 
gesti. Að borðhaldi loknu stigu 
þeir Gummi Hjalta og Stebbi á 
stokk og héldu uppi stuðinu fram 
eftir nóttu.  Húsfrú Helga Guðný 
í Botni stjórnaði gleðskapnum 
með sinni léttu lund og dýrt 
kveðnum vísum.

Þorrablót á Þingeyri
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Hjalti Karlsson er formað
ur nýstofnaðs fjölgreinafélags 
Vestra í Ísafjarðarbæ, jafnframt 
því sem hann sat í undirbúnings
nefnd fyrir stofnun félagsins. 
Mikil vinna hefur átt sér stað við 
undirbúninginn og mörg verkefni 
liggja fyrir við að ýta félaginu úr 
vör. Íþróttahreyfingin á Íslandi 
væri ábyggilega ekki það sem 
hún er nema fyrir hina ófáu ötulu 
dráttarklára, sem ólaunaðir hafa 
dregið vagn hennar, oftar en ekki 
um torfæra vegi. Bæjarins besta 
lék forvitni á að vita hvers vegna 
Hjalti, sem virðist hafa í nægu 
að snúast, ákvað að skella sér í 
þennan slag. Við að sjálfsögðu 
gátum ekki sleppt því að forvitn
ast um mannin á bak við starfið, 
sem og vinnuna við stofnun og 
fyrstu skref Vestra. 

Uppruninn
Hjalti fæddist á Akureyri. 

Hann er fyrsta barn foreldra 
sinna Karls Geirmundsson
ar, ættuðum úr Fljótavík og 
Rannveigar Hjaltadóttur, sem 
nú er látin. Hann á tvo bræður, 
Smára, alræmdan blaðamann 
BB og Rúnar Óla ferðafrömuð. 
Hann segir ekki útilokað að 
hljómsveitabrölt föður síns hafi 
mögulega gert það að verkum að 
hann hafi ekki fæðst á Ísafirði, 
en móðir hans var frá Dalvík og 
viljað vera nær fólkinu sínu við 
þessi tímamót í lífinu. Um það 
leyti sem Hjalti fæðist var mikið 
að gera hjá föður hans í tónlist

arlífinu en hann lék á gítar með 
hinni vinsælu danshljómsveit BG 
og Ingibjörgu sem spilaði á þess
um tíma um allt land. Stundum 
mörgum sinnum í viku.

 Hjalti hefur verið búsettur á 
Ísafirði nánast allt sitt líf ef undan 
eru skilin námsárin í Reykjavík, 
þar sem hann nam líffræði við 
Háskóla Íslands.

– En hvað með stúdentsprófið, 
tókstu það hér?

„Já ég var í menntaskóla hér 
á Ísafirði. Það var virkilega 
skemmtilegur tími. Það var góð
ur félagsskapur í skólanum og 
margir á heimavistinni. Þar voru 
krakkar úr Bolungarvík, Flateyri, 
Þingeyri, Patreksfirði og það var 
alltaf nokkuð af krökkum af Snæ
fellnesi. Fyrir menntaskólaárin 
þekkti maður engan frá Flateyri 
til að mynda, svo þarna eignaðist 
ég mikið af nýjum vinum. Þetta er 
náttúrulega gríðarlega mikilvæg 
stofnun fyrir svona samfélag. 
Þegar krakkar eru að mótast 
þá er afar mikilvægt að þau fái 
að gera það í heimabyggð, það 
eykur líkurnar til muna að þau 
komi aftur til baka. Það var mik
ið framfaraskref þegar þessari 
stofnun var komið á laggirnar. 
Ég er raunar sannfærður um að 
það sé fátt mikilvægara sem gerst 
hefur hér undanfarna áratugi.“

– Varstu í hljómsveitum á 
unglingsárunum?

„Nei, ég hef aldrei verið í 
hljómsveit.“ 

– Svarið kemur blaðamanni 

verulega á óvart þar sem Hjalti 
hefur sungið talsvert opinber
lega, nú síðast á vönduðum 
tónleikum, Hátíð fer í hönd, 
fyrir jólin.

„Ég byrjaði reyndar að syngja 
í nýstofnuðum kór í Menntaskól
anum, sem mjög hratt smækkaði 
niður í sönghóp sem við kölluð
um kvartett MÍ. Í honum voru 
auk mín. Steinþór Bjarni Krist
jánsson úr Önundarfirði, Heimir 
Jónatansson frá Bolungarvík og 
Baldur Trausti Hreinsson. Einnig 
voru um tíma ísfirðingarnir Guð
mundur Kristjánsson og Hjörtur 
Grétarsson. Ég hef þó lengi 
verið viðloðandi Sunnukórinn og 
finnst virkilega gaman að syngja 
í blönduðum kór. Ég var líka 
svolítið í Háskólakórnum fyrir 
sunnan og aðeins kom ég við í 
karlakórnum hér þegar hann var 
undir stjórn Kjartans Sigurjóns
sonar fyrrverandi skólastjóra. Ég 
hef í tvígang tekið þátt í tónleik
um með pabba og hans gömlu 
félögum. Fyrra skiptið voru það 
minningartónleikar um Gunnar 
Hólm og svo 2014 minningar
tónleikar um Ólaf Guðmundsson 
söngvara BG. Það var óskaplega 
skemmtileg reynsla og tónlistar
upplifun að æfa og syngja með 
þessum köppum.“

– Að stúdentsprófi loknu hélt 
Hjalti suður yfir heiðar til náms 
í líffræði við Háskóla Íslands. 
Hvað skyldi hafa fengið hann til 
að velja líffræðina?

„Ég hef alltaf haft mikinn 

áhuga á náttúrunni í sinni víðustu 
mynd. Mamma var mikil blóma
kona og hafði mikinn áhuga á 
garðrækt og náttúrunni kringum 
sig. Hún var alltaf að tala um 
plöntur og benda okkur á hitt og 
þetta í umhverfinu. Svo var ég í 
hestamennsku í mörg ár, byrjaði 
í henni þegar ég var strákur og 
hafði virkilega gaman af. Þessi 
áhugi á líffræðinni blundaði alltaf 
í mér og mér þótti hún heillandi. 
Ég til dæmis las mjög mikið 
bækur sem tengdust ævintýrum 
í náttúrunni. 

– Fékkstu hest í fermingargjöf?
„Reyndar ekki, ég fékk ís

lenskan hnakk úr Svarfaðardal, 
en ég keypti mér hest fljótlega 
eftir fermingu og notaði til þess 
fermingarpeninginn, sem og 
sumarhýruna. Ég átti tvo hesta 
á tímabili. Eitt af því eftirminni
legasta frá hestaárunum var ferð 
sem ég fór með pabba og fleirum 
á Fjórðungsmót hestamanna á 
Kaldaármelum á sunnanverðu 
Snæfellsnesi eitt sumarið. Langt 
og mikið ferðalag sem fjölmargir 
tóku þátt í. Hestarnir voru fyrst 
fluttir yfir á Bæ í Reykhólasveit 
þaðan sem við riðum á Snæ
fellsnesið, síðan var riðið alla 
leið heim. Að vísu fórum við að 
taka ferðina í áföngum eftir að 
við komum í Djúpið, en þetta 
tók tvær til þrjár vikur í heildina. 
Þetta er svipað og í gönguferðun
um, maður kynnist landinu alveg 
á nýjan máta og enn sitja í mér 
minningarbrot og staðhættir á 
hinum ýmsu stöðum þar sem við 
riðum um eða áðum.“

Íþróttaiðkun einkennir 
fjölskyldulífið

Þegar Hjalti var í MÍ byrjuðu 
hann og eiginkonan Sigríður 
Lára, dóttir Gunnlaugs og Láru í 
Bókhlöðunni að vera saman, svo 
það er óhætt að segja að þau hafi 
fetað allar götur fullorðinslífsins 
saman. Þau eiga saman þrjú börn 
Rannveigu sem er tvítug, Friðrik 
Þóri 18 ára og Davíð sem fermist 
í vor.

– En skyldi fjölskyldan vera 
saman í sportinu?

„Fjölskyldulífið snýst afar 
mikið um íþróttir. Rannveig 
er aðeins farin að draga saman 
seglin, hefur verið á fullu á 
skíðum og fótbolta en er nú að 
loknu stúdentsprófi í vaktavinnu 
sem gerir það erfiðara en hún er 
þó enn að æfa skíði og fótbolta. 
Friðrik er á kafi í fótbolta og 
æfði einnig skíði og eina tvo 
vetur var hann líka í handbolta. 
En núna er hann búinn að slá af í 
öllu nema fótboltanum. Davíð er 
enn í þremur greinum, fótbolta, 
handbolta og skíðum. Þannig að 
þetta getur verið mikið púsluspil 
en þetta er algjörlega þess virði. 
Ég held að það sé mjög hollt 
að alast upp í íþróttum eða við 
hreyfingu almennt þó það sé ekki 
í gegnum skipulagt íþróttastarf – 
þó það sé vissulega gott. Hvað 
okkur snertir þá höfum við ekki 

séð eftir nokkurri stund sem hefur 
farið í þetta. Við höfum auðvitað 
stundum þurft að forgangsraða 
og líka þegar kemur að íþrótt
unum, en við höfum gert það 
þannig að þann tíma sem hægt 
er að æfa skíði þá hafa þau verið 
í forgangi. Þar er tímabilið stutt 
og stundum stopular æfingar 
vegna veðurfars. Krakkarnir hafa 
reyndar allir líka lært aðeins á 
hljóðfæri, sá yngsti er enn að. 
Mér finnst alveg nauðsynlegt að 
krakkar kynnist því lítilsháttar, 
hið minnsta.“

– En hvað með þína eigin 
íþróttaiðkun, hefurðu æft eitt
hvað að ráði? „Nei, það er varla 
hægt að segja það. Ég náttúrulega 
æfði á yngri árum, bæði fótbolta 
og skíði. Ég var í fótbolta öll 
unglingsárin en þá tók hesta
mennskan við. Á seinni árum hef 
ég ekki mikið stundað annað en 
skíði og almenna útivist. Ég hef 
óskaplega gaman af útivist – að 
fara með bakpoka og ganga.“ 

– En er fjölskyldan í því 
saman? 

„Við Sigga Lára erum mjög 
samhent í þessu en íþróttirnar 
taka stundum börnin frá okkur 
og við höfum ekki alltaf  náð að 
taka þau með í þetta,“ segir Hjalti 
og hlær. „Það hefur komið sér vel 
hversu samstillt áhugasviðin eru. 
Ég get eiginlega ekki séð fyrir 
mér hvernig hlutirnir ganga upp 
öðruvísi, ætli það megi ekki segja 
að það sé visst hagræði fólgið í 
sameiginlegum áhugamálum.“  

Í spjalli um hvar áhugasviðið 
í lífinu liggi segir Hjalti þau 
endurspeglast að verulegu leyti 
í því sem hann er er að fást við. 
Útivistin, skíðin, líffræðin og 
tónlistin. Sem og áhugaljós
myndun, en sá áhugi hefur vaxið 
og dafnað með árunum, eftir að 
hann var fyrst kveiktur í ljós
myndaklúbbi við Menntaskólann 
á Ísafirði.

Farsælt starf hjá Hafró
– Hjalti er útbústjóri Hafrann

sóknastofnunar á Ísafirði, en hér 
hefur stofnunin verið með útibú 
frá árinu 1976. Hjalti gantast með 
að þetta hljóti að vera afar gott 
starf þar sem útibúið hér hefur 
einungis haft tvo forsvarsmenn 
frá upphafi. 

„Guðmundur Skúli Bragason 
var forveri minn í starfi og ég tek 
við starfinu þegar að hann flytur 
suður árið 1991. Það er svolítið 
skondið að ég svaraði því iðulega 
til þegar ég var spurður hvort 
ég hafi verið lengi hjá Hafró að 
ég hefði ekkert verið lengi. Svo 
áttaði ég mig á því einn daginn að 
ég hefði verið þar í yfir tuttugu ár 
og mátti því gjarnan breyta svar
inu og væri kannski allt í lagi að 
fara að svara því til að ég hefði jú 
verið talsvert lengi í starfi. Þetta 
er ábyggilega til marks um það 
hversu skemmtilegt er í starfinu.

Þegar ég var ráðinn fljótlega 
að námi loknu þá var starfið hjá 
Hafró hér einmenningsstaða og 

Hjalti Karlsson 
– dregur vagn Vestra 
fyrsta spölinn
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var ég í nokkur ár eini starfs
maðurinn á staðnum. Ég hafði 
aðeins verið að vinna hjá Veiði
málastofnun fyrir sunnan en um 
leið og þetta starf bauðst dreif 
ég mig heim. Útibúið hefur þó 
stækkað talsvert frá því ég kom 
til starfa og fórum við mest upp 
í að vinna þar sjö starfsmenn, en 
við erum fimm í dag.“

– En voru þið Sigga Lára alveg 
samstíga í að koma aftur heim að 
námi loknu? 

„Já eiginlega vorum við bæði 
alveg staðráðin í því. Ég velti því 
kannski ekkert fyrir mér þegar ég 
fór að læra líffræði hvar ég ætlaði 
að enda, en þegar að tækifæri 
gafst þá var það ekki spurning að 
koma heim aftur. Sigga Lára var 
kannski enn harðari á því og var 
alveg örugglega búin að ákveða 
það þegar hún fór í nám að hún 
ætlaði að koma heim aftur. Þetta 
lá sjálfssagt alltaf í loftinu og ég 
hef ekki séð eftir því í eina mínútu 
að snúa aftur heim.“

– Í hverju er starfið fólgið?
„Það er mjög fjölbreytt. Við 

tökum beinan þátt í mörgum 
stærri rannsóknarverkefnum 
stofnunarinnar. Við förum mikið 
út á sjó að sjálfssögðu og tökum 
þátt í hinum ýmsu röllum eins 
og fólk þekkir. Síðan höfum 
við verið í smærri verkefnum 
hér heima við. Við höfum um 
nokkurt skeið einbeitt okkur 
talsvert að veiðafærarannsókn
um og síðan hafa öll veiðarfæri 
stofnunarinnar komið til viðhalds 
hingað á Ísafjörð, sem Fjarðarnet 

sinnir og starfsmenn okkar hafa 
umsjón með. 

Svo höfum við haft umsjón 
með, hýst og haft með höndum 
viðhald á öllum neðansjávar
myndavélabúnaði stofnunarinn
ar, sem eru fjarstýrðir kafbátar 
og slíkt. Búnaðurinn hefur m.a. 
verið notaður við myndatökur 
á veiðarfærum og kortlagningu 
búsvæða á hafsbotni, þar sem 
athyglinni hefur sérstaklega ver
ið beint að kaldsjávarkóröllum 
við suðurströndina. Í verkefn
inu er ástand svæðanna skoðað 
og reynt að afmarka þau. Slík 
svæði hafa verið friðuð á seinni 
árum. Það kemur kannski fólki 
á óvart að kóral sé að finna í svo 
köldum sjó sem hér er, en það 
er kórall bæði hér sem og langt 
norður eftir Noregi. Þetta eru 
ótrúlega falleg svæði, þó þau séu 
kannski ekki alveg jafn skrautleg 
og kóralsvæðin í Suðurhöfum  – 
aðallega þar sem hér eru ekki eins 
skrautlegir fiskar í kringum þau. 
En þar er fjölbreytt lífríki engu 
að síður.“ 

– Blaðamaður hugsaði strax 
um tækifærin sem kynnu að felast 
við skoðun á þessum svæðum 
meðal kafara, en það er víst ekki 
svo gott þar sem svæðin eru flest 
á meira en 500m dýpi!

Nú ertu talsvert á sjónum í 
vinnunni, varstu eitthvað á sjón
um þegar þú varst yngri?

„Nei, ekki get ég sagt það. Um 
fermingu byrjaði ég að vinna 
með skólanum í Íshúsfélaginu 
og var þar í nokkur ár með skóla. 

Svo var ég bæjarkarl hér nokkur 
sumur og fannst alveg ógurlega 
gaman að vinna í Áhaldahúsinu 
með gömlu hetjunum sem þar 
voru, Magga Dan og þessum 
körlum. Svo var ég nokkur 
sumur á flugvellinum og vann 
fyrir Flugleiðir þegar þær voru 
og hétu.“

Formaður hins nýja Vestra
Hvað skyldi hafa ýtt Hjalta 

út í ötult starf fyrir íþróttahreyf
inguna á svæðin?

„Ég hef brennandi áhuga 
á málinu og hef verið þeirrar 
skoðunar lengi að það færi betur 
á því  að íþróttafélögin störfuðu 
saman undir einum hatti. Svo 
æxlaðist það þannig að ég var 
fenginn sem oddamaður í undir
búningsnefnd Vestra og þá leiddi 
eitt af öðru. Það lá fyrir snemma 
við vinnu nefndarinnar að ein
hverjir þyrftu helst að koma úr 
henni í nýja stjórn.“  

Fjórir úr undirbúningshópnum 
fóru í stjórn Vestra. Stjórnin 

Tvö félög, Körfknattleiksfélag 
Ísafjarðar og Blakfélagið Skellur 
eiga þó eftir að staðfesta endan
lega sameininguna á aðalfundum 
sínum nú í byrjun árs. En hver 
skyldu vera helstu verkefnin á 
fyrstu metrum Vestra? „Það ríður 
á að finna félaginu liti og merki. 
Svo til að mynda fótboltinn geti 
farið að skipuleggja sig fyrir 
næsta tímabil. Aðrar deildir klára 
sína vertíð eins og þau lögðu upp í 
hana. Það er illmögulegt að skipta 
um nafn á miðju keppnistímabili. 
Félagið þarf svo að sjálfsögðu 
að marka sér stefnu og sýn til 
einhverra ára, hvert beri að stefna 
í uppbyggingu félagsins. Þó svo 
við séum búin að liggja mikið 
yfir lögum hins nýja félags og 
þau í raun tilbúin þá er ýmislegt 
eftir. Það er búið að sameina 
félagið í orði og nú þarf að gera 
það á borði, eins og með nýjum 
búningum og heimasíðu og slíku. 
Annars ætlar ný stjórn ekki að 
vasast í innra starfi félaganna 
þannig lagað. Það verða áfram 

boðavinnu.“
– Breytir nýtt félag einhverju 

fyrir hinn almenna iðkanda?
„Já, ég trúi því. Ég held að 

það verði til dæmis bara mun 
auðveldara í framtíðinni að vera 
íþróttamaður hins nýja félags. 
Þegar að krakkarnir þurfa ekki 
lengur að æfa undir hinum og 
þessum merkjum. Það er náttúru
lega markmiðið með þessu meðal 
annars, að mynda samkennd og 
samstöðu – að sem flestir geti 
fylkt sér á bak við eitt nafn og 
eitt merki. Það á þá ekkert að 
fara á milli mála þegar krakkarnir 
eru á ferðinni að þau eru í þessu 
félagi, en ekki í þessu félagi einn 
daginn og öðru félagi þann næsta. 
Nýtt félag mun auka félagsvitund 
og tilfinningu krakkanna fyrir 
samstöðu.“

– Verða æfingagjöld sam
ræmd? 

„Ný stjórn er varla tekin til 
starfa, svo það er ekki búið að 
taka slíkar ákvarðanir. Bæjarfé
lög víða um land koma inn í að 
niðurgreiða íþróttastarf krakk
anna og kemur sveitarfélagið 
hér að íþróttaskóla HSV með 
rausnarlegum hætti og tekur 
þannig til hendinni. Það þarf 
bara að skoða öll þessi mál og 
sjá hvernig þau þróast.“

Kostnaðarsamar keppnisferðir 
og knattspyrnuhús 

– Hvernig finnst þér staðan 
almennt vera á íþróttamálum á 
svæðinu?

„Ég held að hún sé almennt 
séð góð. Íþróttalífið hér er í 
miklum blóma, en það er erfitt 
að halda úti svona mörgum 
greinum í svona litlu samfélagi. 
Það þekkja allir sem hafa verið 
í forsvari fyrir íþróttagreinarnar. 
Það er alltaf verið að bítast um 
sömu bitana, hvort sem það eru 
iðkendur eða fjármagn. Kostnað
urinn er gríðarlegur við að taka 
þátt í keppnum og mikið um 
ferðalög. Það hefur verið ódýrt 
að iðka íþróttir á þessu svæði, 
æfingagjöld eru ekki há miðað 
við flesta staði á landinu. Á móti 
kemur að við þurfum að fara í 
mjög dýr keppnisferðalög, sem 
er stór biti að kyngja. Í raun erum 
við hér með algjöra sérstöðu á 
landsvísu, höfum engan til að 
keppa við í nágrenninu. Ekki 
einu sinni æfingaleiki.“

er stór, sjö manna nefnd með 
tveimur varamönnum. Auk hans 
voru kosin í stjórn þau Gísli 
Jón Hjaltason, Sigurður Jón 
Hreinsson, Guðfinna Hreiðars
dóttir, Guðni Guðnason, Sólrún 
Geirsdóttir og Pétur Markan. 
Varastjórn skipa Jón Páll Hreins
son og Anna Lind Ragnarsdóttir. 
Hjalti segir afar mikilvægt við 
upphaf nýs félags að stjórnin sé 
fjölmenn þar sem mörg og stór 
verkefni liggi fyrir höndum. 

Fjórar deildir eru í hinu nýja 
fjölgreinafélagi, knattspyrnu, 
blak, körfubolta og sunddeild. 

deildarstjórnir og þær sinna 
starfsemi deildanna beint, hvað 
varðar hluti eins og iðkun hverrar 
greinar og fjáraflanir, sem verðar 
með svipuðum hætti og áður. Að
alstjórnin verður svona regnhlíf 
yfir allar deildir og ekki hvað síst 
mun hún veita deildunum stuðn
ing og aðhald í málum sem kunna 
að koma upp og geta verið erfið 
viðureignar vegna nálægðar. 
Ný stjórn mun líka veita aðhald 
í fjármálum, það verða áfram 
starfandi gjaldkerar í félögunum 
en bókhaldið verður fært mið
lægt, þannig að aðalstjórn hafi 
yfirsýn yfir fjármál deildanna – 
nánast í rauntíma– en það getur 
verið beiskur kaleikur að vera 
gjaldkeri í svona íþróttafélagi, 
það á taka þann kaleik úr fangi 
fólks og verður þessi þjónusta 
aðkeypt, í fyrstu allavega.“

– Verður ráðinn starfsmaður 
til félagsins?

„Það væri auðvitað alveg frá
bært að geta ráðið manneskju í 
hlutastarf við þetta og kannski 
þegar að nýju félagi vex fiskur 
um hrygg verður það hægt, en 
tíminn verður að leiða slíkt í 
ljós.“

–Er það ekki eðlilegt framhald 
þegar félagið er orðið svona 
stórt? 

„Jú það er það eflaust. Þá gæti 
aðalstjórn líka farið að veita meiri 
þjónustu niður í deildirnar, en 
þegar þetta er allt gert í sjálfKrakkarnir og Sigga Lára.

Straumnes. Fljótavík í baksýn.

Merkingar á þorski.

Séð ofan í Hattver.
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Eyjasól ehf.
2ja- 3ja herb. íbúðir í Rvík til leigu alla daga 

fyrir íslendinga og erlenda gesti.
Allt til alls og verið velkomin..

eyjasol@internet.is
S: 6989874
S. 8986033

„HEIMILI Í BORGINNI“

Útboð

Fyrir hönd verkkaupa Blakknes ehf óskar 
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf eftir tilboðum í að 
einangra og klæða húseignina að Árbæjarkanti 
3 í Bolungarvík.  Þakkanta og súlur að utan með 
litaðri stálklæðningu og veggfleti með alusink 
klæðningu.

Helstu magntölur eru: klæddir þakkantar og 
súlur 165 m2, klæddir veggfletir 424m3.

Verklok 1. júní 2016
Útboðsgögn verða seld á 5.000,- hjá Tækni-

þjónustu Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26, Ísafirði 
frá og með 29. janúar 2016.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Tækniþjónustu 
Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26, Ísafirði miðviku-
daginn 10. febrúar 2016, klukkan 14:00

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Aðalstræti 26
400 Ísafirði

Sími 456 3902

– Reglulega kemur upp um
ræða um þessi mál og síðast undir 
lok síðasta árs var umræðan ansi 
hávær í fjölmiðlum um kostn
aðarsöm íþróttaferðalög sem 
sér í lagi kom illa við efnaminni 
fjölskyldur. Stendur eitthvað til 
að breyta þessu?

„Já, þetta er afar mikilvægt 
mál fyrir íþróttafélög sem stað
sett eru fjarri suðvesturhorninu, 
þar sem flest liðanna eru. Félög 
eru stöðugt að leita leiða til 
að minnka þann kostnað er af 
ferðalögunum hlýst, líkt og að 
keyra á einkabílum. Mörg félög 
annarsstaðar á landinu eiga sín 
farartæki fyrir keppnisferðalög. 
Til að mynda á ÍBV, sem er mjög 
stöndugt félag, nokkra bíla skilst 

mér. Önnur félög eiga líka sína 
bíla, en það er oft þannig að fyr
irtæki á stöðunum hlaupa undir 
bagga með þeim og leggja til 
fé, eða jafnvel heilu farartækin. 
Það skiptir auðvitað  miklu máli 
í rekstri svona félags og léttir 
mikið undir, ekki síst með for
eldrunum. Þetta er einn af þeim 
hlutum sem verða auðveldari 
viðfangs með sameinuðu félagi 
og ég vonast til að það þurfi ekki 
að líða of langur tími áður en hið 
nýja félag geti eignast einhver 
slík farartæki. Þó svo að það sé í 
sjálfu sér ekki markmiðið, helsta 
markmiðið er draga úr kostnaði 
við keppnisferðir.

Ríkisvaldið var með miklar 
fyrirætlanir um að koma til móts 

við þennan kostnað og veit ég 
að Jói Torfa er búinn að setja 
gríðarmikla vinnu í undirbúning 
fyrir það. Þessar áætlanir gengu 
svo ekki eftir eins og lagt var upp 
með þær, það hægði náttúrulega 
á öllu í hruninu. En plönin voru 
engu að síður metnaðarfull.“

Það er búið að liggja fyrir í 
einhvern tíma hér á svæðinu að 
endurnýja úr sér sparkað gervi
gras og koma knattspyrnu undir 
þak og er það eitt af forgangs
málunum. Það er sannarlega 
ekki einungis fyrir knattspyrnu
iðkendur því það yrði öðrum 
íþróttagreinum sem og almenn
ingi til hagsbóta. Það eru komin 
mörg gríðarstór hús víðsvegar 
um landið til knattspyrnuiðkunar 
og við orðnir eftirbátar margra 
sveitarfélaga. Við erum ekkert að 
hugsa um slíkt hús, önnur félög 
hafa farið í byggingu minni húsa. 
Þetta er ekki hugsað sem keppn
isaðstaða heldur aðstaða til æf

inga. Það gæti verið hálfur völlur 
til að mynda. Þetta myndi vera 
íþróttaiðkun á svæðinu til mikilla 
bóta. Sumir hafa miskilið þetta 
á þann veg að slíkt hús myndi 
bara þjóna fótboltanum. Það er 
hinsvegar alrangt því húsið yrði 
íþróttastarfi öllu til gríðarlegra 
bóta – alls ekki bara fótboltanum. 
Með því að létta á íþróttahúsinu 
á Torfnesi myndi skapast mikið 
svigrúm þar sem knattspyrnan 
færi að mestu leyti út. Það myndi 
skipta miklu máli fyrir íþróttafé
lögin, auk almennings sem fengi 
meira aðgengi sér til heilsubótar. 
Svo má heldur ekki gleyma að 
svona hús geta þjónað öðrum en 
knattspyrnumönnum, eins og t.d. 
golfurum.Víða á landinu hafa svo 
eldri borgarar verið að nýta þau 
til göngu innandyra í vályndum 
veðrum. Einnig er hægt að hugsa 
sér að nota húsið til ýmiskonar 
uppákoma.“

– Mun svona hús vera baráttu
mál hjá Vestra?

„Já ég reikna með því að 
þetta mál verði eitt þeirra sem 
aðalstjórn kemur til með að veita 
stuðning. Ég held að það liggi 
fyrir almennur vilji íþróttafélag
anna á svæðinu til að sjá þetta 
verða að veruleika. Stundum 
þurfa góðir hlutir að gerast hratt.“

Vestra vel tekið
– Nú hefur sameining verið 

reynd áður, hvers vegna gekk 
hún ekki eftir í fyrstu atrennu? 
„Sameiningin á þeim tíma var 
felld mjög naumlega í atkvæða
greiðslu. Þannig fór það nú bara.“

– Er þetta búið að vera mikil 
vinna?

„Já. Við funduðum 25 sinnum 
sameiningarnefndin. Vinnan 
hófst árið 2014 og mest af henni 
fór fram á síðasta ári. Auðvitað 
er heilmikil vinna fólgin í að 

sameina ólíka þræði og útræða 
öll hugsanleg vandamál og fyr
irstöður. Við þurftum náttúrulega 
að vera í sambandi við fjölmarga 
aðila. Sérsambönd íþróttahreyf
ingarinar, auk ÍSÍ og UMFÍ. Við 
þurftum að fá lögin samþykkt hjá 
ÍSÍ. Við vorum líka í samskipt
um við félögin hér og héldum 
tvo opna kynningarfundi. Þetta 
fékk talsvert mikla umræðu og 
athygli, ekki síst kosningin um 
nafnið á félaginu. Það að við 
skyldum hafa netkosningu vakti 
athygli út fyrir svæðið og þátttaka 
mjög góð, líka að það skyldu vera 
tvær umferðir í kosningunni. 
Þetta vakti mikla athygli á þeirri 
vinnu sem var í gangi og fór í 
raun enginn varhluta af því að 
hún væri að eiga sér stað.“

–Hvernig hefur þér fundist 
hljóðið í fólki almennt vera við 
undirbúningsvinnuna í þetta 
skiptið?

„Það hefur verið mjög jákvætt. 
Auðvitað hafa menn áhyggjur af 
hinu og þessu. Mestum áhyggj
um hefur valdið hin sameiginlega 
ábyrgð. Sameinað félag ber sam
eiginlega fjárhagslega ábyrgð, en 
með öflugu aðhaldi og gegnsæi 
eiga deildir ekki að lenda í alvar
legum fjárhagskröggum. Það er 
rétt að nefna, að ekki taka öll 
íþróttafélög á svæðinu þátt í sam
einingunni núna, en þau félög 
sem gengu að samningaborðinu 
eru vel stödd fjárhagslega. Svo 
tímasetningin er ljómandi góð 
og enginn að koma með langan 
skuldahala inn í félagið. Staðan 
er almennt séð góð á öllum víg
stöðvum. 

Það hefur reyndar gerst bæði 
hér sem og annarsstaðar á landinu 
að íþróttafélög hafa hreinlega 
farið á hausinn. Félög í litlum 
samfélögum lifa ekki í neinu 
tómarúmi, fari eitt á hausinn er 
það nokkuð víst að það hefur 
áhrif á önnur með einum eða 
öðrum hætti. Sumstaðar hafa 
sveitarfélögin hlaupið undir 
bagga með þeim félögum sem 
fara illa. Hvað gerist við það? 
Þá bæði minnka framlög sem 
og velvilji í garð annarra félaga. 
Svo segja má að við séum öll á 
sama báti og þurfum öll að bera 
þessa sameiginlegu ábyrgð. Svo 
ég hef ekki stórar áhyggjur af 
þessari sameiginlegu ábyrgð sem 
talsvert hefur verið rædd.“


Án nokkurs vafa er hægt að 

ræða mál Vestra enn frekar, já 
sem og að reka garnirnar enn 
betur úr Hjalta, en því verður 
ekki komið við að sinni. Mikið 
er að gera og tíminn hlaupinn 
frá okkur og hinn nýskipaði 
formaður Vestra þarf að hlaupa 
á útnefningu íþróttamanns Ísa
fjarðarbæjar. Það er nokkuð ljóst 
að Hjalta þarf ekki að leiðast eina 
einustu stund í lífinu með öll 
þau verkefni sem hann er að fást 
við. Bæjarins besta óskar Hjalta 
velfarnaðar á þeim nýju slóðum 
sem hann fetar nú með Vestra.

Skíðaútilega á Snæfjallaströnd.
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Fjölbreytt verkefni eru á dag
skrá í Bolungarvík á árinu 2016. 
Mörg þeirra miða að því að 
tryggja betur í sessi þau atvinnu
tækifæri sem fyrir eru í sveitar
félaginu og gera sveitarfélagið 
þannig meira aðlaðandi bæði 
fyrir núverandi íbúa og nýja, um 
leið og verið er að auka þjónustu 
við þá sem sækja staðinn heim.  
En það eru ekki bara verkefnin 
sem eru í sjónmáli sem eru 
mikilvæg. Við þurfum að hafa 
frumkvæði, sækja fram, vinna 
að nýjum tækifærum og nýta þá 
staðarkosti og fjölmörgu tæki
færi sem svæðið hefur upp á að 
bjóða til lengri tíma litið, til að 
skapa atvinnu. 

Ráðhús – þjónustumiðstöð
Í kjölfar þess að samningar 

náðust við bæði Landsbankann, 
Íslandspóst og Sýslumanninn á 
Vestfjörðum um áframhaldandi 
starfsemi í Bolungarvík verður 
hægt að sækja þjónustu þessarra 
aðila ásamt þjónustu félagsráð
gjafa, byggingarfulltrúa og bæj
arskrifstofu allt á einum stað. Nú 
þegar er þjónusta Landsbankans, 
Íslandspósts og Sýslumannsins 
í þjónustumiðstöðinni, en nú
verandi aðstaða þessara aðila 
er í raun bráðabirgðaaðstaða.  
Gera þarf nokkrar breytingar á 
húsnæðinu til að það henti fyrir 
þessa margvíslegu þjónustu, 
því þótt talsverð þægindi fylgi 
því að sækja þjónustuna á einn 
stað, er ákveðinn aðskilnaður á 
milli þjónustuaðila skilyrði til að 
persónuvernd sé tryggð.  Verið 
er að teikna breytingarnar og 
verður hafist handa um leið og 
þeirri vinnu lýkur. Það er ánægju
legt að beiðni bæjarstjórnar til 
fjárlaganefndar Alþingis um 
fjárframlag  til að setja upp þjón
ustumiðstöð skuli hafa verið svo 
vel tekið sem raun ber vitni, en 
10 m.kr var ráðstafað til verkefn
isins  á fjárlögum ársins 2016. 

„Vísindamiðstöð“
Kannski má kalla þá fram

kvæmd „vísindamiðstöð“ sem 
heimild er fyrir í  fjárhagsáætlun 
ársins 2016 vegna framkvæmda 
á efri hæð Vitastígs 1, en þar var 
félagsmiðstöðin Tópas áður til 
húsa. Félagsmiðstöðin hefur nú 
verið flutt á neðstu hæð Grunn
skólans sem kunnugt er og er þar 
í nýendurbættu húsnæði. Þar er 
nú frábær aðstaða fyrir unglinga 
til að koma saman í hlýlegu og 
heimilislegu umhverfi. Innan
gengt er úr félagsmiðstöðinni 
Tópas yfir í Íþróttamiðstöðina 
Árbæ. 

Í fjárhagsáætlun ársins 2016 er 

gert ráð fyrir að efri hæð Vitastígs 
1 verði innréttuð sem skrif
stofuhúsnæði fyrir Náttúrustofu 
Vestfjarða, Rannsóknasetur Há
skóla Íslands, Heilbrigðiseftirlit 
Vestfjarða og Minjastofnun og 
jafnvel fleiri, en einnig er gert ráð 
fyrir að þar verði aðstaða fyrir há
skólanema sem eru t.d. í verkefn
um á vegum Rannsóknasetursins 
eða jafnvel í tímabundinni vinnu 
fyrir Náttúrustofuna. Þar mun því 
verða einskonar vísindamiðstöð.  
Gert er ráð fyrir að sett verði 
upp lyfta fyrir hreyfihamlaða í 
húsnæðið sem myndi þá einnig 
nýtast Náttúrugripasafninu sem 
er til húsa á efri hæð Vitastígs 3, 
en innangengt er á milli húsanna.  
Áfram verður því gott samspil á 
milli Náttúrustofu Vestfjarða og 
Náttúrugripasafnsins. Leigutekj
ur sem viðkomandi aðilar eru að 
greiða í dag munu nægja til að 
standa undir fjármögnun fram
kvæmdanna. Mörg velheppnuð 
dæmi eru um að setja þannig 
margar stofnanir og vinnustaði 
saman á einn stað.

Fyrirhugað er að makaskipti 
verði gerð við Landsbankann á 
húsnæði þjónustumiðstöðvarinn
ar og húsnæðinu sem Náttúru
stofan og Heilbrigðiseftirlitið er í 
núna, þ.e. Aðalstræti 21. Með því 
eignast Landsbankinn allt húsið 
að Aðalstræti 21 sem gefur þá 
alveg ný tækifæri í nýtingu þess 
húsnæðis sem er í hjarta bæjarins 
gegnt Félagsheimilinu.

Ósvör
Lengi hefur staðið til að koma 

upp þjónustuhúsi í Ósvör. Verk
efnið hefur hinsvegar tafist af 
ýmsum ástæðum. Undanfarin 
ár hafa tafirnar stafað af því 
að nauðsynlegt var að ráðast í 
deiliskipulag fyrir safnið. Þá 
þurfti að fara fram ofanflóða
mat á svæðinu áður en hægt var 
að fara í frekari uppbyggingu 
þar. Ósvörin hefur verið einn 
fjölsóttasti ferðamannastaður 
á Vestfjörðum um árabil og 
líklegt er að svo verði áfram. 
Unnið verður að því að koma upp 
þjónustuhúsinu á árinu.

 
Atvinna og 

þjónusta við aldraða
Atvinnumál og þjónusta eru í 

raun tveir kvistar af sama meiði, 
því aukin þjónusta skapar ný 
atvinnutækifæri. Á síðasta ári 
var opnað nýtt hjúkrunarheimili 
í Bolungarvík sem er auðvitað 
afar mikilvægt fyrir þjónustu 
við aldraða í bænum. En opnun 
þess tryggði í leiðinni vel á þriðja 
tug starfsmanna atvinnu í u.þ.b. 
20 stöðugildum. Í samfélagi 

eins og Bolungarvík skiptir 
hjúkrunarheimilið því miklu 
máli sem vinnustaður og tryggir 
áfram meiri fjölbreytni atvinnu
tækifæra. Þá voru einnig tryggð 
nokkur stöðugildi í bænum með 
þjónustumiðstöðinni í Ráðhús
inu, sem annars hefðu farið úr 
bænum.

Ný atvinnutækifæri 
Ný atvinnutækifæri felast bæði 

í hefðbundnum greinum og í nýj
um sprotum. Fyrirtækin í bænum 
og frumkvöðlar eru stöðugt að 
vinna að nýjum hugmyndum. 
Mjólkurvinnslan Arna hefur farið 
mjög vel af stað og framleiðslan 
og vöruúrvalið aukist umfram 
væntingar margra að ég tel. True 
Westfjords sem framleiðir Dropa 
er að stíga sín fyrstu skref með 
sína framleiðslu á markað bæði 
innanlands og utan svo dæmi sé 
tekið. Kampi ehf hefur unnið 
með frumkvöðlum með því að 
leigja þeim heppilegt húsnæði 
fyrir starfsemi sína.

Útgerðunum hefur verið að 
vaxa fiskur um hrygg og hafa á 
undanförnum árum verið og eru 
enn að stækka bátana úr litlum 
plastfiskibátum í stærri slíka 
auk þess sem nýir stálbátar hafa 
verið að bætast í flota Bolvík
inga. Kvótalitlar útgerðir hafa 
verið að leigja til sín mikið af 
aflaheimildum sem skilar sér 
svo í miklum lönduðum afla og 
tekjum fyrir hafnarsjóð.  Hvert 
nýtt skip eða bátur sem bætist 
í flotann hefur margfeldisáhrif 
í atvinnulegu tilliti, bæði vegna 
þeirra sem starfa við útgerðina og 
afleiddra starfa. Á næstu vikum 
er svo von á nýjum togara til 
stærsta sjávarútvegsfyrirtækisins 
á staðnum. Það er því óhætt að 
segja að undirstöðuatvinnugrein 
okkar hefur verið að styrkja sig 
verulega og þessi fjölbreytni í 
fiskiskipaflotanum þýðir í raun 
mun meiri áhættudreifingu í 
rekstri þar sem veiðarfærin eru 
fjölbreyttari og auðveldara er að 
sækja fisk, hvort sem hann er á 
grunnslóð eða dýpra.   

Bæjaryfirvöld hafa haft þá 
stefnu að veita góða þjónustu 
á höfninni og sinna þörfum 
útgerðanna sem best. Það hefur 
m.a. skilað sér bæði í ánægðari 
og fleiri viðskiptavinum.    

Fiskvinnslan er í stöðugri 
þróun og hefur fiskvinnslan hjá 
Jakobi Valgeir í Bolungarvík 
verið í gríðarlegum fjárfesting
um á undanförnum mánuðum í 
nýjum tæknibúnaði. Fiskvinnsla 
almennt er smátt og smátt að 
breytast úr því að vera grein sem 
hefur mikla þörf fyrir vinnuafl í 

það að vera hátækniiðnaður sem 
krefst mikils fjármagns, en er 
ekki að sama skapi vinnuaflsfrek 
og áður. Það skiptir því miklu 
máli að um leið og fiskvinnslan í 
Bolungarvík tæknivæðist er ætl
unin að auka vinnsluna um 40% 
sem þýðir að vinnuaflsþörfin 
verður svipuð áfram. Mun minni 
afli verður þá sendur óunninn 
burt af staðnum. 

Tækifæri í ferðaþjónustu  
Mikil ónotuð tækifæri liggja í 

ferðaþjónustunni í Bolungarvík.  
Eitt það nærtækasta er að taka 
á móti hluta þeirra  80–90 þús
und ferðamanna sem hyggjast 
leggja leið sína til Ísafjarðar með 
skemmtiferðaskipum á árinu.  
Nú er unnið að verkefnum í þá 
veru í Bolungarvík. Þar er m.a. 
verið að vinna að verkefni sem 
miðar að því að Félagsheimilið 
verði einskonar þjónustumiðstöð 
ferðafólks eða viðkomustaður 
fyrir rútur sem aka með ferða
menn, um leið og þar verði til 
staðar afþreying. Einn af stóru 
kostunum við að nýta Félags
heimilið í slíkt er að þar er fjöldi 
salerna tiltækur og því fljótlegt að 
afgreiða stórar rútur hvað varðar 
þá sjálfsögðu og nauðsynlegu 
þjónustu. Gönguferðir um bæinn, 
á Náttúrugripasafnið, verslanir 
eða á höfnina yrðu svo með 
upphaf og endi í Félagsheimil
inu þar sem afþreying yrði til 
staðar.  Þá má ekki gleyma þeim 
tækifærum sem felast í Bolafjalli 
sem hefur gríðarlegt aðdráttarafl.  
Ósvör er þó líklega sá staður 
sem ferðamenn sem leggja leið 
sína til Bolungarvíkur þekkja 
best og vilja heimsækja. Reikna 
má með að tækifærum í ferða
þjónustu fjölgi á næstu árum og 
rekstrargrundvöllur fyrirtækja í 
greininni styrkist, eftir því sem 
ferðamannastraumur á Vestfirði 
eykst. Unnið er markvisst að 
því að gera Bolungarvík meira 
aðlaðandi fyrir ferðamenn, t.d. 
með því að búa til göngustíga, 

bæta aðstöðuna í sundlauginni og 
aðstöðu og aðgengi að söfnunum. 

Aukin tækifæri í iðnaði
Unnið er að því að koma af 

stað vinnslu á kalkþörungi í 
Bolungarvík. Slíkt verkefni er 
langhlaup, en kemst vonandi 
á gott skrið á árinu. Það eru 
hinsvegar ótal önnur tækifæri í 
iðnaði sem vert er að gefa gaum 
í Bolungarvík. Þau verkefni 
geta t.d. tengst starfsemi í fisk
eldi, framleiðslu og dreifingu á 
fiskeldisfóðri og öðrum nýjum 
atvinnugreinum.  

Í aðalskipulagi Bolungarvík
ur 2008 til 2020 er sett fram 
stefnumörkun sem unnin var 
af nefndum og ráðum bæjarins 
ásamt skipulagshópi sem í sátu 
ýmsir hagsmunaaðilar, en einnig 
voru niðurstöður íbúaþings lagð
ar til grundvallar.  Þar er gert 
ráð fyrir umfangsmikilli iðnað
arstarfsemi á iðnaðarsvæðinu 
við innanverða byggðina. Þar er 
því um að ræða svæði sem getur 
tekið við ýmissi starfsemi. T.d. er 
þar mjög stutt fyrir stórnotendur 
að tengjast raforkunetinu þar 
sem aðveitustöð fyrir raforku er 
í seilingarfjarlægð, sambyggð 
varaflsstöðinni. Ekki má gleyma 
því að iðnaðarsvæðið er nálægt 
höfn, sem skiptir auðvitað miklu 
máli fyrir hafnsækna starfsemi.  
Nauðsynlegt er að skoða öll slík 
atvinnutækifæri vel, í viðleitni 
til að auka fjölbreytileikann í 
atvinnulífinu. 

Nýting slíkra valkosta sem hér 
um ræðir er augljóslega lang
tímaverkefni sem óhjákvæmi
lega mun tengjast umræðunni um 
virkjunarkosti fyrir raforkufram
leiðslu á Vestfjörðum. Það er 
mikilvægt fyrir Vestfirðinga að 
tryggja það að hægt sé að nýta 
þau tækifæri sem felast í þeirri 
orku sem þar verður virkjuð. 
Rétti tíminn til þess er núna.

Bolungarvík 22. janúar 2016
 Elías Jónatansson, 

bæjarstjóri 

Ár tækifæranna
Aðsend grein

Elías Jónatansson.
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ÁMÆLA GORT TVEIR 
EINS DYSJAR SIÐA

ÁTAKAN-
LEGA

FÓSTRA
GRÖM

KRÆKJA

KÁSSA
SAMTÖK

UNDIREINS

SMÁU

OFMAT
SIGTI

FYRIR 
HÖND

ÆTTAR-
SETUR

VERÐUR

RÍKI

PRÓF-
GRÁÐA

TOGVINDA

FJÖLDI

ARINN
STIKLA

HRUMUR

ÆÐRI
FYGLIHÆRRI

ÁFANGI

TÍK

ÞRÓTTUR

SMYRSL

RÓMVERSK 
TALA

LÝÐ

GEYMIR

TVEIR EINS

KÚGUN
HVÍLD

STAMPUR

FJALLA-
SKARÐ

ÁVÖXTUR

ÞUNGI

HORFT

RÁNDÝR

SKORTUR

SLOTA

STÓLPI

STEFNA

RÍKI

FLEINN

HLUTAFLJÓTRÆÐI

HRUKKA

SÍKI

STÆLA

GÆLA VIÐ

LÆRIR
SKÓLI

ÖGN
TVEIR

SVELGUR

SNÍKJU-
DÝR

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 28. janúar

11:00 Golf - European Tour
19:00 Fjórgangur V1
19:00 Njarðvík - KR

21:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 29. janúar

09:30 Golf - European Tour
19:00 Haukar - Tindastóll
19:50 Derby - Man United

21:00 Golf - PGA Tour
22:00 Dominoskörfuboltakv

01:00 Okl C Th - Hstn Rockets
laugardagur 30. janúar

09:00 Golf - European Tour
12:40 Colchester - Tottenham
14:30 Bor Dortm - FC Ingolst

14:55 Arsenal - Burnley
14:55 Barcelona - Atl Madrid

16:30 Keflavík - Snæfell
16:55 Atalanta - Sassoulo

17:20 Liverpool - West Ham 
18:00 Golf - PGA Tour

19:40 Roma - Frosinone
01:00 UFC: Johnson vs. Bader
01:45 Box: Kovalev vs. Pascal

sunnudagur 31. janúar
11:25 Chievo - Juventus
13:25 Carlisle - Everton

15:50 MK Dons - Chelsea
16:30 Bayern M - Hoffenheim

18:00 Golf - PGA Tour
19:25 Real Madrid - Espanyol
19:40 AC Milan - Inter Milan

þriðjudagur 2. febrúar
19:35 Norwich - Totth Hotspur
19:35 Sunderland - Man City
19:35 Arsenal - Southampton
19:35 Leicester City - Liverpool
19:35 West Ham - Aston Villa
19:50 WB Albion - Swansea
19:50 Cr Palace - Bournemth
19:50 Man United - Stoke City

miðvikudagur 3. febrúar
19:35 Watford - Chelsea

19:35 Lazio - Napoli
19:35 Hellas Verona - Atalanta

19:35 Juventus - Genoa
19:35 Everton - Newcastle Utd

19:35 Inter Milan - Chievo

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Stíf norðaustlæg átt og víða 
snjókoma eða él, en úrkomu-

lítið V-lands. Áfram kalt í 
veðri.

Á laugardag:
Norðanátt með éljum, en létt-
skýjað syðra. Harðnandi frost.

Á sunnudag:
Austlægar áttir, stöku él og 

frosthörkur. 

Dagar Íslands
31. janúar 1881:

Kirkjan á Núpi í Dýrafirði fauk 
á haf út í ofviðri. Hún var 

nýbyggð og vönduð.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

VEFJA KLÁRA AFBROT SNJÁLDUR ÓBEIT

FLOKKA R E I S T A
RLETUR-

TÁKN Ú N FUGL

NAFNGIFT Ö R N
EHELSKÝ L D K Ý D

L A K
NÚNA

TRÚAR-
BRÖGÐ N Ú

S PLANTA TVEIR 
EINS

ÁTT

FLAN N A DÁLÍTIÐ

SKÁR Í V I Ð

FLEKKA

KÚTUNGUN

S

A N G R A
STJÓRN-
PALLUR

ARR B R Ú DUGLEGUR FLOKKAPIRRA

M E G A LOFTNET

HÁ S E N D I RGETA

B T RIFTUN

SKYNFÆRI S L I T
SPREIA

GALDRA-
KVENDI Ú Ð ABERIST 

TIL

A L A TAMNING

TIND Ö G U N SPRIKL

NOKKRIR I ÐNÆRA

N A U T N SLITNA

BAND R O F N A
D

A

NEF

KULNA

L

G

L

O

HVÆS

TVEIR EINS

G

F

G

N

GYÐJA

GORTA

Æ

R

S

Á

TVEIR EINS

TVEIR EINS

N

T

AÐ BAKI

T

FIMM-
HUNDRUÐ

MJÖG

S

U

K

N

A

A

P

Ð

HÓFDÝR

ÆSING

S

A

LALLA

S

R

N

Ö

I

L

TALA

T

A

A

GEÐ

YNDIS

L

S

Ó

A

HLIÐ

HÁTTUR

G

P

Ð

O

I

R

ÓSKIPTAN

T

A

RANGL

SAUÐA-
ÞARI

L

R

L

Á

A

F

N

KUSK

MÆLTI

YNDI

Þjónustuauglýsingar

Starf sérkennslu-
stjóra á Eyrarskjóli
 

Leikskólinn Eyrarskjól auglýsir eftir sér-
kennslustjóra í 65% starf. Leitað er að já-
kvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að sinna 
umsýslu með sérkennslumálum í samráði við 
leikskólastýru.  

Við leitum að leikskólakennara eða einstak-
lingi með aðra uppeldismenntun sem er tilbúinn 
að tileinka sér starfshætti Hjallastefnunnar af 
metnaði, gleði og kærleika. Viðkomandi þarf 
að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og hafa 
brennandi áhuga málum sem varða börn með 
sérþarfir. Meðal viðfangsefna er umsjón með 
skipulagningu, framkvæmd og endurmati á 
sérkennslu í leikskólanum ásamt fræðslu og 
ráðgjöf við fjölskyldur og starfsfólk. 

 Skólar Hjallastefnunnar starfa að sameigin-
legum markmiðum eftir sömu hugmyndafræði 
en sjálfstæði hvers skóla er mikið. Jafnréttis-
uppeldi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og 
einstaklingsstyrking eru innviðir hugmynda-
fræðinnar sem við teljum að geti skipt sköpum 
í þroska komandi kynslóða. 

 Áhugasamir hafi samband við skólastjóra 
Eyrarskjóls, Guðríði Guðmundsdóttur í síma 
456 8285 eða á netfangið eyrarskjol@hjalli.is.bb.is sími 456 4560



Hafðu okkur
með í ráðum

569 6900          8:00–16:00www.ils.is

Okkar hlutverk hefur frá upphafi verið að stuðla að jafnvægi 

og að allir hafi jafna möguleika á að eignast húsnæði, hvar 

sem er á landinu.

Við veitum óháða og trausta ráðgjöf, hvort sem þú ætlar að 

kaupa eða leigja, þannig að þú vitir örugglega hvað þú ert 

að fara út í.


