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Stofnaði fyrirtæki
á eigin skartgripahönnun
Ísfirski skartgripahönnuðurinn Guðbjörg
Kristín Ingvarsdóttir
hefur byggt upp fyrirtæki sem selur frumlega íslenska hönnun
bæði hérlendis og úti í
heimi. Guðbjörg hefur
skapað sér nafn fyrir
persónulegan og fágaðan stíl, sem einkennist af hreyfanleika, fínlegum smáatriðum og
jafnvægi. Guðbjörg er í
opnuviðtali.

Ljósm: Spessi.

Rekstrarkostnaður Heilbrigðiseftirlitsins fór tvær milljónir fram úr áætlun
Heildarrekstrarkostnaður Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða var
21,9 milljónir króna á síðasta ári
eða tæpum tveimur milljónum
meira en gert hafði verið ráð fyrir
í fjárhagsáætlun. Í greinargerð
með ársreikningi eftirlitsins segir
að munurinn endurspegli þær
kostnaðarhækkanir sem hafi orðið á árinu. „Nú eru þrengingar í
efnahagslífinu og þess sér strax
merki. Þannig drógust sértekjur
eftirlitsins töluvert saman á árinu
2008. Um það bil helmingur af
sértekjum er vegna leyfisgjalda
en helmingur er vinna fyrir sveitarfélög og það er fyrst og fremst
sá hluti sem dregist hefur saman.
Það er því ljóst að til að halda í
horfinu verður að fara að innheimta gjöld fyrir umsagnir og
undanþágur og ýmislegt sem
ekki hefur verið tekið gjald fyrir
hingað til. Einnig verður að
benda á að sérfræðiþjónusta sem
heilbrigðiseftirlitið er að bjóða
er tiltölulega ódýr“, segir í bréfi
heilbrigðiseftirlitsins til Ísafjarð-

Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða eru í Bolungarvík.
arbæjar.
Hlutur sveitarfélaga í rekstrarkostnaðinum var 45% á síðasta
ári en miðað er við að hlutfallið

sé á bilinu 30-40%. Meðal kostnaðarhækkana á árinu má nefna
að kostnaður vegna rannsókna
hækkaði mikið á milli ára, en á

árinu hækkaði rannsóknarstofan
gjöld vegna rannsókna um 12%.
Einnig var verið að þjálfa nýja
manneskju í hálft starf og hljóð-

Haukur í horni: Halelúja....

aði sá kostnaður upp á 261.800
krónur.
100 eru liðin síðan fyrsti heilbrigðisfulltrúinn hóf starfsemi í
Reykjavík en töluvert styttra er
síðan eftirlit varð virkt á Vestfjörðum. Frá upphafi hefur heilbrigðiseftirlit verið rekið á vegum
sveitarfélaga. Heilbrigðiseftirlitið endurskoðaði gjaldskrá á síðasta ári en ljóst er að aftur þarf að
taka fyrir gjaldskrá þegar lokið
hefur við að endurskoða leiðbeiningar í heilbrigðisráðuneytinu.
Endurskoðun átti að vera lokið í
apríl en það hefur tafist.

Á von á svipuðum fjölda
veiðimanna

Poppmessa í Flateyrarkirkju. „Fjölnir Ásbjörnsson, sóknarprestur á Flateyri segir miklar líkur á því
að fleiri poppmessur verði haldnar.
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Bókanir í sjóstangveiðiferðir
Sumarbyggðar í Súðavík eru á
svipuðu róli og í fyrra að sögn
Finns Jónssonar, framkvæmdastjóra. Hann segir þó meiri tregðu
vera í bókununum en áður, þær
gangi hægt og taki ekki jafn mikið stökk og í fyrra.
„Ég reikna með svipuðum
fjölda í sumar og var í fyrra.
Tregðan stafar af því að fólk virðist vera seinna að bóka ferðir en
áður,“ segir Finnur. Aðspurður
hvort hann hafi fundið fyrir neikvæðum áhrifum vegna hvalveiða Íslendinga í atvinnuskyni
segist Finnur svo ekki vera og á
ekki von á því.
„Ferðamennirnir sem koma til
okkar eru veiðimenn þannig að
við finnum ekki sérstaklega fyrir
því. En ég get ekki haft skoðun
fyrir alla ferðaþjónustuna á Íslandi,“ segir Finnur.
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Ekki orðið við kröfum skilanefndar gamla Landsbankans
Áhættustýringanefnd Ísafjarðarbæjar verður lögð niður og
verkefni hennar munu færast til
bæjarráðs. Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, gerði
grein fyrir störfum nefndarinnar
í bréfi til bæjarráðs og segir hann
framvirka samninga hafa verið
gerða við Landsbankann, annars
vegar gagnvart gengismun einstakra mynta í lánasafni sveitarfélagsins og hins vegar gagnvart
vaxtastigi. Ráðgjöf Landsbankans fólst í því að reynt var að

lágmarka fjármagnskostnað erlendra lána og halda gengisáhættu innan þeirra marka sem
almennt var hjá sveitarfélögum
svo og að nýta vaxtamun á milli
erlendra og innlendra lána, vakta
lánasafnið og meta áhættu einstakra lána.
Við bankahrunið fraus samningurinn við Landsbankann og
ákvað skilanefnd bankans að
leysa samninga upp miðað við
þá stöðu sem var á þeim rétt eftir
hrunið. Skilanefnd Landsbank-

Hvetur til sameiningar sveitarfélaga
Samgönguráðherra hefur
sent bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og
Súðavík bréf þar sem þau
eru hvött til að kanna ávinning af því að sveitarfélögin
verði sameinuð. Þar er vísað
til fundar sem bæjarstjórar
Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar og sveitarstjóri Súðavíkur áttu 13. febrúar. „Í ljósi
jákvæðra umræðna sem fram
fóru á fundinum og sameiginlegs vilja um að efla sveitarstjórnarstigið á svæðinu leggur samgönguráðherra til að
Ísafjarðarbær og Bolungarvíkurkaupstaður sameinist
um að hefja athugun á samfélagslegum og hagrænum
ávinningi á því að sveitarfélögin verði sameinuð. Jafnframt leggur ráðherra til að
Súðarvíkurhreppi verði boðin þátttaka,“ að því fram kemur í bréfi samgönguráðherra.
„Ég hef lagt til oftar en

einu sinni að Vestfirðir verði
gerðir að einni einingu svo
ekki þarf að efast um minn
hug í þessum efnum,” segir
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í samtali við Fréttablaðið. Ísafjarðarbær hefur samþykkt
200 milljóna króna niðurskurð á fjárlögum og sá niðurskurður gæti haft áhrif á
þessar samningaviðræður að
mati Halldórs. Til dæmis er
verið að kynna tillögur Ísafjarðarbæjar um að flytja
kennslu unglingastigs frá
Flateyri og Suðureyri til Ísafjarðar. Það myndi þó einungis nægja fyrir tíu prósentum af þessum niðurskurði. „Það er hugsanlegt
að þeir sem eru mótfallnir
sameiningarhugmyndum tefli
þessu fram sem dæmi um að
sameiningin feli í sér að soga
allt til Ísafjarðar,” segir
Halldór.

ans hefur farið fram á að samningurinn verði greiddur upp en
áhættustýringanefnd ætlar ekki
að verða við þeirri beiðni skilanefndar.
„Margir stórir aðilar lentu í
því sama og Ísafjarðarbær, þ.á.m.
fjölmörg sveitarfélög, lífeyrissjóðir og fyrirtæki. Vænta má
málaferla gagnvart þessum aðilum að hálfu skilanefndarinnar
því reiknað er með að þeir hafni
því að gera upp samninga sem
bankinn stóð ekki við og skilanefnd er nú að reyna að innkalla
fjármuni sem frusu um leið og
bankinn fór á hausinn við skilyrði
þar sem gengið hafði veikst gríðarlega,“ að því fram kemur í bréfi
Halldórs. Bæjarráð styður álit
áhættustýringanefndar um að
ekki skuli orðið við kröfu skilanefndar gamla Landsbankans.
Áhættustýring lána Ísafjarðarbæjar tókst vel árin 2004-2007,
að því fram kemur í bréfi Halldórs. Vaxtakjör Ísafjarðarbæjar
og stofnana hans hafa verið álíka
eða betri en þau sem Seðlabanki

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
Íslands hefur fengið, kjör sem stofnuð í desember 2003 en þá
lántakendur og lánveitendur hafa var gerður samningur við viðmiðað við sem lágmarkskjör. Í skiptabanka bæjarsjóðs Ísafjarðfebrúar 2008 voru vextir af lánum arbæjar um áhættustýringu langÍsafjarðarbæjar að meðaltali tímalána bæjarsjóðs og stofnanna
4,07% þegar viðmiðunarkrafa hans. Hlutverk nefndarinnar var
vaxta Seðlabankans var 4,22%. að fjalla um breytingar á lánum
Annar mælikvarði á árangur er og lánakjörum, um töku nýrra
svokallað áhættustig lána en það lána, um afleiður og almennt að
var 19,04% í lok september2007 fylgjast með áhættustýringu
langtímalána.
en 18,62% hjá Seðlabanka.
– birgir@bb.is
Áhættustýringanefndin var

Mikil fjölgun erlendra ríkisborgara
Íbúum Vestfjarða með erlent
ríkisfang fjölgaði mikið á síðasta
ári samkvæmt tölum Hagstofunnar, eða um 150 manns. Munar
þar mest um pólska ríkisborgara
en þeim fjölgaði úr 361 í 435 frá
upphafi ársins til loka desember.
Sem fyrr eru karlmenn í meirihluta en þeir voru 250 þann 1.
desember síðastliðinn.
Flestir erlendu ríkisborgarana
bjuggu í Ísafjarðarbæ í upphafi
árs, eða 314 talsins, en því næst
kom Bolungarvík með 104 íbúa

með erlent ríkisfang. Íbúum
fjórðungsins fjölgaði um 75 á
síðasta ári og voru þeir alls 7.374
þann 1. desember. Hlutfall innflytjenda hér á landi er nú álíka
hátt og í Noregi og Danmörku.
Aftur á móti er hlutfall annarrar
kynslóðar innflytjenda mun lægra
hér á landi en í þessum löndum.
Árið 1996 tilheyrðu einungis
0,1% landsmanna annarri kynslóð innflytjenda en 0,5 árið
2008. Þessar tölur eru fengnar
frá Hagstofunni.
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Mikið fjör á þorrablóti Sléttuhreppinga
Þorrablót Átthagafélags
Sléttuhrepps var haldið í
félagsheimilinu í Hnífsdal á
laugardag og mættu um 150
manns á blótið hlaðnir
súrmeti, rófustöppu og öðru
því sem til siðs er að hafa
með á þorrablót. Í boði
skemmtinefndar, sem að
venju var skipuð fulltrúum
úr sveitunum í Sléttuhreppi
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hinum forna, var gert grín að
sveitungunum fyrir norðan.
„Skemmtiatriðunum var vel
tekið og þetta var mikið
fjör“, segir Hjalti Þórðarson
sem sæti átti í skemmtinefnd.
Hápunktur kvöldsins var
þegar söngelskir meðlimir
átthagafélagsins frumfluttu
lag Fljótvíkingsins Baldurs
Geirmundssonar við ljóð

Ásthildar Cecil Þórðardóttur
um Fljótavík. Að borðhaldi
loknu var borðum rutt til
hliðar og dansað við undirleik Baldurs Geirmundssonar
og Margrétar Geirsdóttur.
Ljósmyndari blaðsins kom
við á blótinu og tók þar
meðfylgjandi myndir. Fleiri
myndir munu birtast á bb.is.
– thelma@bb.is
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Leiklistin og Vestfirðir
eru stóru ástirnar
Helga Rakel Rafnsdóttir leikstýrir Sólrisuleikritinu í ár en að þessu
sinni verður sett upp hið sígilda verk William Shakespeare, Draumur á
Jónsmessunótt. Helga Rakel er enginn nýgræðingur þegar kemur að leiklist en hún er einna helst þekkt fyrir leikstjórn á heimildarmyndinni um
Kjötborg ásamt Huldu Rós Guðnadóttur, en myndin var valin heimildamynd ársins á Edduverðlaunaafhendingunni á síðasta ári. Auk þess fékk
myndin áhorfendaverðlaunin á Skjaldborgarhátíðinni og ferðast nú um
kvikmyndahátíðir erlendis.
Helga Rakel er frá Önundarfirði og á ættir sínar einnig að rekja til Ísafjarðar og Suðureyrar. Hún gaf sér tíma frá annríki við undirbúning leikritsins til að segja Bæjarins besta örlítið frá sýningunni.

Shakespeare léttari en margur heldur
„Við erum að setja á svið Draum á Jónsmessunótt eftir Shakespeare.
Það er gamanleikur sem ætti að vera Ísfirðingum af góðu kunnur en hann
var síðast settur á svið á Ísafirði fyrir níu árum.“
–Ekki er nú hægt að segja að þið séuð að ráðast á garðinn þar sem hann
er lægstur?
„Shakespeare er nú léttari en margur heldur. Og þetta er gamanleikur
svo þetta er mikið sprell og fjör. Leikrit Shakespeare voru skrifuð fyrir
allar stéttir þess tíma og ég held að verkið ætti að vera við allra hæfi. Þetta
er farsi um ástarmisskilning og inn í það blandast álfaheimar með sín
ævintýr og álög. Þarna er t.d. að finna dýraálög og inn í þetta fléttast minni
úr goðsögum. Til að mynda kemur þarna fyrir satýr sem er hálfur maður
og hálf geit auk þess sem menn breytast í dýr með ófyrirséðum afleiðingum!
Þetta er ekki söngleikur eins og var á síðustu Sólrisuhátíð en ég held að
þetta muni verða mjög skemmtilegt. Mér finnst persónulega oft skemmtilegra að sjá áhugamannasýningar en atvinnuleikhús því það er svo mikil
leikgleði í stað þreytunnar sem kemur oft í atvinnumennina.“
– Leikritið verður frumsýnt 27. febrúar í byrjun Sólrisuhátíðar Menntaskólans á Ísafirði.
„25 leikarar eru í verkinu og mikið er af stórum hlutverkum svo að þeim
er nokkuð jafnt dreift. Alls eru um 30 menntskælingar að taka þátt í þessu.
Frumsýning verksins er fyrsti viðburður Sólrisuvikunnar svo að þetta er
mjög spennandi. Það er líka gaman að setja upp verk í Edinborgarhúsinu
því þetta er hreint dásamlegt hús og frábært fyrir bæinn að eiga svona fjölnota sal. Það er ótrúlegt hvað margir hafa verið boðnir og búnir að hjálpa
okkur. Mömmurnar sauma búninga, kennarar í Tónlistarskóla Ísafjarðar
hafa aðstoðað okkur við tónlistina og Litli leikklúbburinn hefur einnig
verið okkur innan handar.“

Stóru ástirnar sameinaðar
– Hefurðu mikla reynslu af leiklist?
„Ég hef unnið talsvert við leikstjórn og leiklistarkennslu á grunn- og
framhaldsskólastigi. Meðal annars í Melaskóla, í Réttarholtsskóla og í
Kramhúsinu í Reykjavík. Einnig hef ég verið með leiklistarnámskeið fyrir
Borgarleikhúsið og Kvikmyndaskóla Íslands og svo auðvitað sjálf tekið
þátt í sýningum. Nú síðast leikstýrði ég heimildarmyndinni Kjötborg sem
fjallar um síðustu móhíkana smákaupmannastéttarinnar á Íslandi. Framundan er svo sýningin Orbis Terra sem er hluti af Listahátíð í Reykjavík
í vor.“
– Hefurðu alltaf haft áhuga á leiklist?
„Já, þetta hefur verið hluti af mér frá því að ég var pínulítil. Ég var alltaf
að leika og leikstýra. Held að ég hafi sett upp fyrsta leikritið þegar ég var
fimm ára og fór með mömmu í Alþýðubandalagsferð út í Hrísey. Hóaði
þar saman öllum krökkunum og bjó til sýningu í samkomuhúsinu. Var
líka alltaf að setja upp leiksýningar í stofunni hjá ömmu og afa og tók þátt
í öllum skólaleikritum og svona.
Ég sleit að miklu leiti barnsskónum hér vestra og finnst rosa gaman að
vera komin hingað aftur því stóru ástirnar í lífi mínu eru vestfirsku fjöllin
og leiklistin. Svo er líka svo gaman að vinna með þessum krökkum. Þau
eru rosalega sjóuð að mér finnst. Þau eru mjög kraftmikil og margir eru
vanir að leika. Það er munur að koma að hóp sem á svona auðvelt með
þetta. Flestir í hópnum eru enga stund að læra texta og skreyta hann með
tilfinningum. Þetta eru rosalega flottir krakkar“, segir Helga Rakel og
blaðamaður leyfir henni að snúa sér aftur að undirbúningnum enda í
mörg horn að líta við verk af þessu tagi.
FIMMTUDAGUR 26. FEBRÚAR 2009
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Spurningin
Náðir þú að borga alla
reikningana þína um
síðustu mánaðarmót?
Alls svöruðu 799.
Já sögðu 566 eða 71%
Nei sögðu 233 eða 29%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Útlit
fyrir austlæga átt með
snjókomu, en slyddu við
ströndina. Hiti um
frostmark við ströndina,
en annars 0-5 stiga frost.
Horfur á laugardag:
Norðaustanátt með
snjókomu, en bjart að
mestu syðra. Frost 0-6
stig. Horfur á sunnudag: Norðlæg eða
breytileg átt og él NA-til,
en annars úrkomulítið.
Kalt í veðri.

Gullkorn frá íþróttafréttamönnum
„Við erum stödd á leik FH
og Hauka í Hafnarfirði og
það eru Hafnfirðingar
sem eru með boltann.“
„Hann sprettur
úr skónum.“
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Mikill hiti var í fundarmönnum á Flateyri. Ljósm: Páll Önundarson.

Óánægja með flutning skólastarfs
„Það má segja að þessar tillögur hafi valdið miklum titringi
og æsingi í samfélaginu. Bæjarstjórnin vildi meina að þetta væru
aðeins hugmyndir sem ætti eftir
að taka afstöðu til en það er augljóst að íbúarnir hafa gífurlegar
áhyggjur af því hvort skólastarfið
haldi áfram eða ekki,“ segir Eiríkur Finnur Greipsson, framkvæmdastjóri TH ehf. og íbúi á
Flateyri. Hann sótti opinn borgarafund á Flateyri í síðustu viku
þar sem bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæjar kynntu hagræðingartillögur sem eru til umræðu vegna

200 milljón króna hagræðingarkröfu á sveitarfélagið en í þeim
er hugmynd um að færa efsta
stig Grunnskóla Önundarfjarðar
og Grunnskólans á Suðureyri til
Ísafjarðar. Aðspurður hvort íbúum Flateyrar finnst vegið að
byggðinni með tillögunum svarar
Eiríkur Finnur því játandi. „Það
finnst öllum að með þessum samdrætti sé verið að draga tennurnar
úr samfélaginu. Það er verið að
minnka þá þjónustu sem er á
svæðinu. En börnum hefur einnig
fækkað í skólanum og ekki óeðlilegt að það þurfi að breyta

fyrirkomulaginu. Við verðum að
viðurkenna að þessir hlutir
kosta,“ segir Eiríkur Finnur.
Flateyringar hafa sagt að það
sé jafn langt frá Flateyri til Ísafjarðar eins og frá Ísafirði til Flateyrar. „Það má ná betri nýtingu á
skólabyggingum í litlu byggðakjörnunum með því að flytja börn
til Flateyrar,“ segir Eiríkur Finnur. Vegna tillögu um að færa
efsta stig Grunnskóla Önundarfjarðar og Grunnskólans á Suðureyri til Ísafjarðar hefur verið skipaður fimm manna vinnuhópur
fyrir hvorn stað. Í hvorum hópi

eiga sæti einn kjörinn fulltrúi
(bæjarfulltrúi eða fulltrúi í fræðslunefnd), einn fulltrúi frá Skólaog fjölskylduskrifstofu, einn fulltrúi foreldra, einn fulltrúi skólastjóra og kennara og einn íbúi án
beinna hagsmunatengsla við
grunnskólann. Vinnuhóparnir fá
tvær vikur til að fara yfir þær
hagræðingartillögur er lagðar
hafa verið fram og skal halda
a.m.k. einn opinn fund með íbúum.
Athygli vakti á fundinum að
kynningin fór öll fram á íslensku
en stór hluti fundargesta var af
erlendum uppruna.

Ritstjórnargrein

Öflugri sveitarfélög
Nú hefur hið ótrúlega gerst. Nokkuð sem menn hafa hrist höfuðið
yfir árum saman og talið þá draumóramenn er á því höfðu orð að sá
tími myndi koma. Íbúum á Vestfjörðum hefur fjölgað! Komst
meira að segja í fréttir þótt stríðfyrirsagnaletrið væri ekki tekið
fram. Enda ekki í flokki fréttaefnis sem nú er keppst um til áhorfs
eða lesturs.
Í gegnum tíðina hefur það orðið æ ljósara að smærri sveitarfélög
eiga örðugt með að standa undir lögboðnum skyldum og væntingum
í samanburði við fjölmennari byggðarlög. Við þessar aðstæður
hafa mörg sveitarfélög séð sig knúin til að rugla saman reitum. Víða
hefur það tekist nokkuð vel þótt ekki séu allir sáttir.
Framhjá því verður ekki horft að samruni gamalgróinna byggðakjarna, sem orðið hafa að treysta á mátt sinn og megin í einu og öllu
í árafjölda í kynslóðum talið, að ekki sé talað um þegar fjallgarðar
skilja á milli, er margslunginn og viðkvæmur á margan hátt og þarf
því í reynd langan aðlögunartíma. Ísafjarðarbær er nærtækt dæmi.
Illu heilli komu jarðgöngin undir Breiðadals- og Botnsheiðar mörgum árum of seint.
Nú hefur samgönguráðherra látið bréf út ganga til yfirvalda í
Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og Súðavík, þar sem hann hvetur til að
kannaður verði ávinningur af því að sameina þessi þrjú sveitarfélög.
Ráða má af skrifum ráðherrans að þeim sé fyrst og fremst beint til

tveggja fyrst nefndu sveitarfélaganna, en Súðavík boðið að borði.
Af þessu verður ekki dregin önnur ályktun en sú að jarðgöngin milli
Ísafjarðar og Bolungarvíkur séu hvatinn að bréfi ráðherrans um
sameiningu sveitarfélaganna.
BB hefur ekki dregið dul á það í skrifum sínum að hagkvæmt
gæti orðið fyrir þessi þrjú sveitarfélög að sameinast. Samhliða hefur því undanbragðalaust verið haldið til haga að til að Súðavík væri
með í dæminu yrði að höggva á þann hnút sem Súðavíkurhlíðin er.
Öllum sem vilja vita er ljóst að Súðavíkurhlíðin er ekki síður hættuleg en Óshlíðin að vetri til. Jarðgöng milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar er eina leiðin sem tryggt getur örugga aðkomu íbúa norðanverðra Vestfjarða að þjóðvegakerfi landsins. Meðan svo er ekki er
tímasóun að tala um sameiningu Súðavíkur við tilgreind sveitarfélög.
Sameining sveitarfélaga snýst ekki um tilfærslu hreppamarka á
landakorti. Hún snýst um að búa íbúunum öflugra og betra samfélag;
tryggja þeim öryggi og afkomu og aðkomu að margvíslegum
þáttum mannlegs lífs, sem taldir eru sjálfsagðir í nútíma þjóðfélagi.
Til að svo megi verða verður ríkið að standa sig betur en verið hefur
til þessa í samskiptum við sveitarfélögin. Íbúar einstakra sveitarfélaga eru sömu þjóðfélagsþegnarnir og ríkið telur sig bera fyrir
brjósti.
s.h.
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Frítt í sund
og líkamsrækt fyrir
atvinnulausa
Atvinnulausir einstaklingar í Ísafjarðarbæ fá frítt í
sund og líkamsræktaraðstöður í íþróttamiðstöðvum
sveitarfélagsins, verði tillaga
íþrótta- og tómstundanefndar samþykkt í bæjarstjórn.
Lagt er til að atvinnulausir
fái afhent aðgangskort í
íþróttamiðstöðvar sveitarfélagsins hjá Vinnumálastofnun á Vestfjörðum.
Bæjarráð leggur til við
bæjarstjórn að tillaga íþróttaog tómstundanefndar verði
samþykkt með þeirri viðtót
að um sex mánaða reynslutíma verði að ræða.

Unglingarnir á Ísafirði
Unglingameistaramót Íslands á skíðum verður haldið
á Ísafirði dagana 3.- 6. apríl.
Búist er við að nokkur hundruð manns komi til Ísafjarðar
á vegum mótsins. Undanfarna mánuði hefur nefnd
verið að störfum við undirbúning á viðburðinum.
Skíðafélag Ísafjarðar hefur farið þess á leit við Ísafjarðarbæ að keppendum og
þeim er koma að mótinu
verði boðið til kaffisamsætis
að móti loknu og má áætla
að það verði um 200 manns.
Bæjarráð Ísafjarðar tók erindi SFÍ fyrir á síðasta fundi
og vísaði því til umsagnar í
íþrótta- og tómstundanefnd.

Þorsklifur
frá HG vinsæl
Hraðfrystihúsið Gunnvör
hefur selt nærri 230 tonn af
niðursoðinni þorsklifur til
Evrópulanda síðustu fjóra
mánuði. HG er í samstarfi
við danskt fyrirtæki, sem sér
um að selja lifrina, aðallega
til Frakklands og Þýskalands. Lifrin er soðin og sett
í dósir í Súðavík en vinnslutímabilið er frá september
og fram júní.
Ein og hálf milljón dósa
hafa verið sendar út frá því í
september en frá árinu 2006
hafa verið sendar út um
fjórar milljónir dósa. Kristinn Kristjánsson, vinnslustjóri hjá HG, segir vinnsluna skapa sex störf og starfsmenn verksmiðjunnar gæða
sér á lifrinni á hverjum degi.
Frá þessu var greint á ruv.is.
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Inn að beini

Hrafnhildur Hagalín
menntaskólakennari

Hrafnhildur Hafberg kennir við Menntaskólann á Ísafirði þar sem hún er sviðsstjóri
íslensku og félagsmálafulltrúi. Einnig hefur Hrafnhildur verið viðriðin leiklistina og upp
nokkur verk á Ísafirði svo sem Skugga-Svein, Rocky horror show og Skilaboðaskjóðuna.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að fara með kærumál til jafnréttisráðs.
Hvar langar þig helst að búa?
Á Ísafirði með göng í gegnum fjöll og brýr yfir firði.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar ég eignaðist heilbrigt barn.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að verða vitni að því örfáir einstaklingar hafi getað komið
þjóðinni á vonarvöl – óáreittir.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Vestfirðir.
Uppáhaldslagið?
Ótal mörg og alls konar.
Uppáhaldskvikmyndin?
Veit það eiginlega ekki, ég er mjög léleg í því að
eiga uppáhalds-eitthvað, það er svo margt sem hrífur mig.
Uppáhaldsbókin?
Íslandsklukkan.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Tilveran.
Uppáhaldsborgin?
Kaupmannahöfn, París,
London, Róm, Kraká og
örugglega einhverjar fleiri.
Besta gjöfin?
Að vera heilbrigð á sál og líkama.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Ha?
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Tannbursta.
Fyrsta starfið?
Að standa fyrir rollum (ólaunað) og Moggaútburður (launað).
Draumastarfið?

Að gera heimildaefni um ferðalög – atvinnutúristi.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Ég er engum lík.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Sólskinsblettur í heiði.
Skondnasta upplifun þín?
Að vera kvenmaður.
Aðaláhugamálið?
Lífið sjálft.
Besta vefsíðan að þínu mati?
bb.is.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Bóndi, kennari, leikari/leikstjóri, náttúrufræðingur
o. fl., fór eftir aldri og áhugamálum hverju sinni.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Dugnaður.
En helsti löstur?
Leti.
Besta farartækið?
Hugur minn.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Jóladagur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Á ekkert átrúnaðargoð, en ég myndi
sannarlega drúpa höfði ef ég hitti Jesú.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Hrafnhildur Hafberg.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Matmálstímum.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Sporðdrekanum.
Lífsmottóið þitt?
Ég skal, ég skal....
FIMMTUDAGUR 26. FEBRÚAR 2009

40 milljónir frusu í Landsbankanum
Áhættustýringarnefnd Ísafjarðarbæjar tapaði sextán milljónum króna í bankahruninu í
haust að því er fram kemur í DV.
„Þetta var eðlileg áhættustýring
lána og mjög mikilvægt að vera
með svona starfsemi í gangi þar
sem við leitum eftir hagstæðustu
og bestu vöxtunum af lánum bæjarins,“ segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, í
samtali við DV. Hann segir að
40 milljónir króna hafa frosið

inni í Landsbankanum við bankahrunið. Sextán milljónir af þeim
peningum hafi komið frá Ísfirðingum en rúmlega 23 milljónir
hafi verið hagnaður nefndarinnar
af samningnum.
Áhættustýringanefndin gerði
framvirka samninga við Landsbankann, annars vegar gagnvart
gengismun einstakra mynta í
lánasafni sveitarfélagsins og hins
vegar gagnvart vaxtastigi. Ráðgjöf Landsbankans fólst í því að

reynt var að lágmarka fjármagnskostnað erlendra lána og halda
gengisáhættu innan þeirra marka
sem almennt var hjá sveitarfélögum svo og að nýta vaxtamun
á milli erlendra og innlendra lána,
vakta lánasafnið og meta áhættu
einstakra lána.
Við bankahrunið fraus samningurinn við Landsbankann og
ákvað skilanefnd bankans að
leysa samninga upp miðað við
þá stöðu sem var á þeim rétt eftir

hrunið. Skilanefnd Landsbankans hefur farið fram á að samningurinn verði greiddur upp en
áhættustýringanefnd ætlar ekki
að verða við þeirri beiðni skilanefndar.
„Margir stórir aðilar lentu í
því sama og Ísafjarðarbær, þ.á.m.
fjölmörg sveitarfélög, lífeyrissjóðir og fyrirtæki. Vænta má
málaferla gagnvart þessum aðilum að hálfu skilanefndarinnar
því reiknað er með að þeir hafni

því að gera upp samninga sem
bankinn stóð ekki við og skilanefnd er nú að reyna að innkalla
fjármuni sem frusu um leið og
bankinn fór á hausinn við skilyrði
þar sem gengið hafði veikst
gríðarlega,“ segir í bréfi Halldórs
til bæjarráðs um málið. Bæjarráð
styður álit áhættustýringanefndar
um að ekki skuli orðið við kröfu
skilanefndar gamla Landsbankans.
– birgir@bb.is

Andvígir færslu Baldur og Margrét af
unglingastigsins sviðinu eftir fjórtán ár

„Það mælir enginn með þessu.
Það vakna margar spurningar hjá
fólki. Því finnst samfélagið eiga
eftir að verða veikara. Skólinn er
stór partur af samfélaginu og er
mikilvægt að börnin geti sótt
námið í göngufæri í sinni heimabyggð,“ segir Magnús S. Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á
Suðueyri, aðspurður hvernig
Súgfirðingar taka í tillögu um að
færa unglingastig skólans til Ísafjarðar.
„Fólk setur líka spurningamerki við ferðalögin. Þó að leiðin
á milli Ísafjarðar og Suðureyrar
sé greið öllu jafna þá verður að
taka með í reikninginn að það er
enginn skemmtiakstur að fara
þessa leið þegar veður eru válynd. Það hafa ófáir bílarnir farið
útaf á þessari leið og vekur upp
óöryggi hjá fólki,“ segir Magnús.
Hann segir alveg sama hvar borið

sé niður, fólk sé á móti þessari
hugmynd.
Aðspurður hvort Súgfirðingum finnst vegið að byggðinni
segir Magnús svo vera en hann
segir ekki öfundsvert fyrir bæjaryfirvöld að glíma við niðurskurð
og sparnað. „Þeir eru eflaust að
gera sitt besta, það efast ekki
nokkur um. En svo er spurning
hvort Ísafjarðarbær hafi einhverntímann verið einn bær,“
segir Magnús.
– birgir@bb.is

Dúettinn Baldur og Margrét
hafa ákveðið að hætta að
skemmta á dansleikjum. Baldur Geirmundsson (BG) og
Margrét Geirsdóttir hafa spilað
saman í átján ár og í fjórtján af
þeim sem dúett að sögn Baldurs. Aðspurður um ástæðu þess
að þau hætti nú segir Baldur
að sér finnist nóg komið af
spilamennskunni. „Ég ætla
bara að fara að leika mér,“
segir Baldur.
Hann segist fyrst hafa leikið
á balli í kringum þrettán ára
aldur með harmonikku og þegar hann er inntur eftir hversu
mörgum böllum hann hafi
leikið á gegnum tíðina segir
Baldur: „Heyrðu vinur, ég hef
nú ekki tekið það saman en
þau eru mörg.“ Spurður hvort

Margrét Geirsdóttir og Baldur Geirmundsson.
hann komi fram á sérstökum við- Hann gerði garðinn frægan
burðum segist Baldur ekki geta með hljómsveitinni BG og
svarað til um það en hann sé Ingibjörgu og var lagið, Þín
innsta þrá, valið besta ísfirska
allavega farinn í pásu.
Baldur var valinn bæjarlista- dægurlagið um árið.
maður Ísafjarðarbæjar árið 2007.
– birgir@bb.is

Poppmessa í
Flateyrarkirkju
Hann var þéttsetinn kirkjubekkurinn í Flateyrarkirkju
á fimmtudag í síðustu viku
þegar þar var haldin svokölluð poppmessa. Vel á hundrað
manns sóttu messuna, bæði
heimamenn og lengra að
komnir. „Þetta var mjög vel
heppnað og fullt af fólki.
Maður er nú ekki vanur að
sjá svona marga í messu á
Flateyri“, segir Önundur
Pálsson, einn þeirra sem kom
fram í poppmessunni. „Þetta
var hefðbundin messa með
poppi í staðinn fyrir sálma.
Reyndar var einn sálmur en
hann var poppaður upp.
Prédikunin snerist líka um
tónlist og mikilvægi hennar“,
segir Önundur og bætir við
að hann voni að þetta hafi

verið fyrsta poppmessan af
mörgum. „Það ætti vel að
ganga upp þar sem það hefur
alltaf verið mikið um tónlistarmenn á Flateyri og svo
verður líklega alltaf.“ Fjölnir
Ásbjörnsson, sóknarprestur á
Flateyri segir miklar líkur á
því að fleiri poppmessur
verði haldnar. „Það er bæði
áhugi og grundvöllur fyrir
því og ég hef þegar fengið
ábendingar um ýmsa sem
myndu örugglega vilja vera
með næst. Strax og maður
fann hversu góðar undirtektir þetta fékk fór maður
að hugsa upp aðra hluti til að
gera. Messurnar mega þó
ekki vera í of föstum skorðum þar sem þetta á að vera
frekar óformlegt.“
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Poppmessan fór vel í messugesti. Hljómsveitina skipuðu þeir Önundur Pálsson, sr. Fjölnir Ásbjörnsson, Ívar Kristjánsson, Valtýr Gíslason og Halldór Gunnar Pálsson. Ljósm: Páll Önundarson.
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Stofnaði fyrirtæki
á eigin skartgripahönnun
Ísfirski skartgripahönnuðurinn
Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir
hefur byggt upp fyrirtæki sem
selur frumlega íslenska hönnun
bæði hérlendis og úti í heimi.
Guðbjörg hefur skapað sér nafn
fyrir persónulegan og fágaðan
stíl, sem einkennist af hreyfanleika, fínlegum smáatriðum og
jafnvægi. Hún leitar m.a. fanga í
náttúrunni en hún segir mikið af
sínum hugmyndum kvikna þegar
hún sækir Vestfirðina heim.
Skartgripahönnun Guðbjargar
hefur vakið athygli víða um heim.
Greinar um hana hafa birst í virtum blöðum og tímaritum og hún
hefur hlotið alþjóðlegar viðurkenningar. Til að mynda er hún
handhafi hinna eftirsóttu Íslensku
Sjónlistaverðlauna í flokki hönnunar árið 2008. Einnig hlaut hún
menningarverðlaun DV árið
2000 og fyrstu verðlaun í Spirit
of the North í St. Petersburg í
Rússlandi árið 2001.
Guðbjörg hefur tekið þátt í ótal
samsýningum m.a. í Tokyo, Berlín, London, Kaupmannahöfn og
á Íslandi.
– Guðbjörg hóf nám í Iðnskólanum í Reykjavík en hélt síðan
til Danmerkur þar sem hún klár-

aði sveinspróf í gullsmíði. Í framhaldi af því tók hún meistararéttindin hér heima en hélt að því
loknu aftur til Danmerkur þar
sem hún fór í framhaldsnám í
hönnun við Institute for Precious
Metals í Kaupmannahöfn enda
lá það alltaf beinast við eftir gullsmíðanámið þar sem áhugi á
hönnun var mikill. Er hún sneri
heim til Íslands að námi loknu
stofnaði hún fyrirtækið Aurum í
kringum eigin skartgripahönnun.
„Ég kom heim frá Kaupmannahöfn árið 1999 og var mjög
ákveðin í því að stofna mitt eigið
fyrirtæki. Ég hafði ákveðin markmið og sýn um hvernig ég vildi
koma mínum hlutum á framfæri
auk þess sem ég vildi koma með
eitthvað nýtt á markaðinn sem
ekki hafði sést áður. Ég fór því
strax út í rekstur með það að
leiðarljósi að byggja upp íslenskt
vörumerki.“
– Áratugi seinna er Aurum
orðið þekkt og stöndugt fyrirtæki.
„Þetta hefur verið heilmikil
vinna og tekið sinn tíma en ég
fékk góðar viðtökur frá upphafi
og er þeirrar gæfu aðnjótandi að
hafa gott fólk í kringum mig,
bæði starfsfólkið mitt og mína

nánustu. Til að byrja með var
fyrirtækið til húsa í bakhúsi á
Laugarveginum og því var erfitt
að finna mig. Maður tók stundum
eftir því þegar það voru umfjallanir um mig í erlendum blöðum
að túristar stóðu fyrir framan og
litu í kringum sig til að leita að
versluninni. Ég ákvað því að
flytja mig um set niður í Bankastræti 4 árið 2003, en þá voru
einmitt mörg fyrirtæki að fara
þaðan. Svo ég fór nú svolítið á
móti straumnum þar, en ég hafði
trú á þessari staðsetningu og ég
hef ekki séð eftir því þar sem
þetta er frábær staðsetning.“

Skartgripir
um víða veröld
– Eru skartgripir þínir seldir út
um víða veröld?
„Ég hef tekið hæg skref og
ákveðið að einbeita mér að
ákveðnum mörkuðum í einu. Ég
hef núna lagt áherslu á Japan og
ég er með umboðsmann þar sem
sér um mín mál. Svo er Kisan að
selja fyrir mig í New York auk
þess hef ég verið að selja í flugvélum Icelandair í gegnum Saga

Boutiqe í þó nokkur ár. Einnig
hef ég í gegnum tíðina verið að
selja vörur í Kaupmannahöfn og
í Bretlandi.
Þetta tekur allt sinn tíma og
það er misjafnt eftir því hvert
vörurnar fara hvernig maður
byggir markaðssetninguna upp.
Þess vegna getur verið mikilvægt
að hafa einhvern á staðnum sem
þekkir inn á markaðinn, eins og
t.d. í Japan þar sem um svo ólíkt
þjóðfélag er að ræða. Ég er líka
með vefverslunina www.aurum.is
þar sem hægt er að versla skartgripina mína og fá senda heim,
hvort sem er innanlands eða erlendis.“

Íslensk hönnun
og framleiðsla
– Hver skartgripalína Guðbjargar hefur íslenskt nafn.
„Ég er komin með ansi margar
línur sem hafa þróast í gegnum
árin og þær hafa öll kvenmannsnöfn sem vitna í þann innblástur
sem ég sæki í þegar ég vinn þær.
Stundum bera þau vitni um stemmninguna sem ríkir en oftast eru
þau bein tilvitnun í það sem ég er

Guðbjörg í verslun sinni Aurum í Bankastræti.
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að gera hverju sinni. Og með því
að velja íslensk nöfn legg ég
áherslu á að þarna er um íslenska
vöru að ræða, bæði í hönnun og
framleiðslu.“
„Eins og ástandið er í dag
skiptir máli að við veljum íslenskar vörur. Það skapar bæði
verðmæti og störf. Einnig þurfum
við að hlúa að nýsköpun því við
getum ekki eingöngu treyst á
auðlindir okkar heldur verðum
við að líta einnig til hönnunar
sem getur fært okkur fleiri störf
og samkeppnisfærni.“

Áhuginn á
íslensku að aukast
– Finnurðu mikið fyrir kreppunni í þínum bransa?
„Ekki ennþá en maður veit
ekki hvernig það mun þróast.
Maður verður bara að vera bjartsýnn og horfa fram á veginn. Ég
treysti líka á ferðamennina enda
er íslensk vara á góðu verði fyrir
þá.
Margar góðar hugmyndir geta
auðveldlega stækkað og vakið
víða athygli ef fólk hefur kjark
til að láta þær verða að veruleika.
Áhuginn á íslenskum vörum og
hönnun er alltaf að aukast og því
er mikilvægt að reyna að skapa
jákvæða ímynd af Íslandi.
Þegar ég bjó í Danmörku sá ég
hvað það skiptir Dani miklu máli
að velja danska vöru. Danir
treysta mikið á sína hönnun og
nýsköpun sem er hvorutveggja
sterk útflutningsvara og mættum
við leggja enn meiri áherslu á
hugvit og nýsköpun. við höfum
þar sóknarfæri og það er um að
gera að láta reyna á þau. En til
þess þurfa Íslendingar að styðja
við bakið hver á öðrum. Við verðum að reyna horfa á björtu hliðarnar og læra af þeirri reynslu
sem við öðlumst í efnahagsástandinu sem nú ríkir. Ætli það
sé ekki jákvæði punkturinn við
þetta allt saman.“

Fær frið og
ró fyrir vestan
– Að lokum er spurt fyrir ættfræðiþyrsta Vestfirðinga hinnar
algengu spurningar: Hverra manna
ert þú?
„ Ég er Vestfirðingur í báðar
ættir. Móðir mín heitir Ásgerður
Halldórsdóttir og faðir minn
heitir Ingvar Einarsson og fósturfaðir minn er Jóhann Alexandersson.“
– Kemurðu mikið vestur?
„Ég sæki mjög mikið vestur
og sérstaklega inn í Ísafjarðardjúp þar sem fjölskyldan á bústað. Þar kvikna einmitt mikið af
mínum hugmyndum enda fæ ég
þar frið til þess að vinna hugmyndavinnu. Þar er ekkert áreiti
og líka svo ótrúlega falleg náttúra, en ég finn alltaf hugarró til
að skapa þegar ég kem til Vestfjarða.“
– thelma@bb.is
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Mikil stemmning á góublóti
Mikil stemmning var á góublóti Súgfirðinga á laugardagskvöld þar sem 165 manns skemmtu sér
saman. „Eins og sagt er í hvert sinn þá var þetta besta blótið til þessa. Góð stemmning og góð mæting á
okkar vísu“, segir Óðinn Gestsson í skemmtinefnd. Blótið var haldið á ný í félagsheimilinu en það hefur
farið fram í íþróttahúsinu undanfarin ár.
„Það var fínt að koma aftur í félagsheimilið þótt hinn staðurinn hefði verið fínn líka, en þetta var
einhvern veginn heimilislegra“, segir Óðinn. Aðspurður hvað hafi staðið upp úr í skemmtiatriðum segist
Óðinn ekkert vilja segja til um það. „Þetta var bara einnar nætur sýning sem menn munu lifa á næstu tvö
árin. Ég held að flestir hafi farið á kostum og margur leikarinn hafi brotist fram og leyndir draumar verið
uppskornir þetta kvöld.“
Að gömlum súgfirskum sið halda karlar góublót annað hvert ár og konur á Suðureyri þorrablót. Var
þetta í sjötugasta og fjórða sinn sem haldið er blót á Suðureyri og þrítugasta og sjöunda sinn sem karlar
halda góublót. Á blótið koma allir með sinn þorramat í trogum, en reynt er að halda góublót í kringum
síðasta dag þorra.
Að loknu borðhaldi spilaði vestfirska hljómsveitin Kraftlyfting fyrir dansi fram á rauða nótt. „Þetta
eru snyrtilegir ungir menn og það sem ég sá af þeim fóru þeir á kostum“, segir Óðinn. Páll Önundarson
mætti á blótið og tók þar meðfylgjandi myndir.
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Íbúðalánasjóður afskrifar 73 milljóna króna skuld Bolungarvíkur
Íbúðalánasjóður hefur ákveðið
að afskrifa 73 milljónir króna af
skuldum Bolungarvíkur vegna
félagslegra íbúða en 73 milljónir
til viðbótar verða fyrstar til eins
árs og þá skoðað hvort þær verða
afskrifaðar. Eftirlitsnefnd með
fjármálum sveitarfélaga fór fram
á að Íbúðalánasjóður aflétti 146
milljón króna skuld vegna félagslegra íbúða í Bolungarvík. EMFS
fór einnig fram á að Sparisjóður
Bolungarvíkur endurskoðaði
vaxtakjör afturvirkt á viðskiptareikningi Bolungarvíkur og/eða
felldi niður lán, allt að 15 milljónir króna, ásamt því að umhverfisráðuneytið endurgreiði Bolungarvík 24 m.kr. sem sveitarfélagið hefur lagt til Náttúrstofu

Vestfjarða í Bolungarvík umfram
það sem samningurinn við ráðuneytið segir til um. Ekki er vitað
hvort Sparisjóðurinn eða umhverfisráðuneytið hefur orðið við
þessum kröfum.
Eftirlitsnefnd með fjármálum

sveitarfélaga og bæjarstjórn
Bolungarvíkur hafa undirritað
samning um áframhaldandi samstarf. Samningurinn gerir m.a.
ráð fyrir að dregið verið úr rekstrarútgjöldum á árinu 2010 um 5%,
miðað við fyrirliggjandi áætlun

þess árs. Að frumvarpi til fjárhagsáætlunar 2009 verði fylgt
hvað varðar hækkun gjalda,
tekjustofna, aðhald í rekstri og
frestun framkvæmda. Ennfremur
er gert ráð fyrir endurskipulagningu lána í samræmi við tillögur

nefndarinnar þar að lútandi. Þá
gerir samningurinn ráð fyrir að
hvorki verði tekin ný skammtímalán né langtímalán umfram
það sem aðgerðaáætlun gerir ráð
fyrir, án samþykkis EMFS.
– birgir@bb.is

Samstarfið endurnýjað
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og bæjarstjórn Bolungarvíkur hafa
undirritað samning um áframhaldandi samstarf. Samningurinn gerir m.a. ráð fyrir
að dregið verið úr rekstrarútgjöldum á árinu 2010 um
5% miðað við fyrirliggjandi
áætlun þess árs. Að frumvarpi til fjárhagsáætlunar
2009 verði fylgt hvað varðar

hækkun gjalda, tekjustofna,
aðhald í rekstri og frestun framkvæmda. Ennfremur er gert
ráð fyrir endurskipulagningu
lána í samræmi við tillögur
nefndarinnar þar að lútandi.
Þá gerir samningurinn ráð
fyrir að hvorki verði tekin ný
skammtímalán né langtímalán
umfram það sem aðgerðaáætlun gerir ráð fyrir, án samþykkis EMFS. Þá verði gerð úttekt

á hagkvæmni sameiningar
Bolungarvíkurkaupstaðar
og Ísafjarðarbæjar og eftir
atvikum fleiri sveitarfélaga.
Eftirlitsnefnd með fjármálum skuldbindur sig m.a.
til að fylgja eftir aðkomu lánardrottna og Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga að endur-skipulagningu fjármála Bolungarvíkurkaupstaðar.
– thelma@bb.is

Róbert Örn Óskarsson (fyrir miðju) við undirskriftina.

Nýr markmaður til
BÍ/Bolungarvíkur
BÍ/Bolungarvík hefur framlengt samninga við sjö leikmenn
auk þess að ganga frá samningi
við nýjan markvörð. Arnar Þór
Samúelsson, Andri Rúnar Bjarnason, Guðni Páll Viktorsson, Hafþór Atli Agnarsson, Gunnlaugur
Jónasson, Sigurgeir Sveinn Gíslason og Goran Vujic skrifuðu
allir undir tveggja ára samning
við félagið. Allir léku þeir stórt
hlutverk síðasta sumar er liðið
tryggði sér þátttöku í 2. deildinni.
Einnig gekk félagið frá samningi við nýjan markvörð, Róbert
Örn Óskarsson. Róbert, sem er

frá Súðavík, kemur til liðsins frá
FH en þar hefur hann leikið síðustu ár með viðkomu á Siglufirði
síðasta sumar. Stjórn BÍ/Bolungarvíkur er ánægð að hafa landað
einum efnilegasta markmanni
landsins og bindur miklar vonir
við hann á komandi sumri.
Róbert segir liðið afar efnilegt
og gott og með einn færasta
þjálfara landsins, Dragan Kazic.
„Hér vinna menn hörðum höndum að því að koma liðinu á kortið
og það er mér mikil ánægja að fá
að taka þátt í slíku verkefni,“
segir Róbert Örn.

Leikarar verksins er 25 talsins en alls koma um 30 menntskælingar að verkinu.

Æfa farsakenndan gamanleik
Lokaæfingar standa nú yfir af krafti á Sólrisuleikriti leikfélags Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði, „Draumi á Jónsmessunótt“ eftir William Shakespeare, sem frumsýnt verður
á morgun. „Það gengur bara vel og allt er á fullu“, segir Helga Rakel Rafnsdóttir leikstjóri
verksins. Um 30 menntskælingar koma að verkinu sem er farsakenndur gamanleikur byggður á misskilningi eins og svo mörg af verkum Shakespeare. Leikritið fjallar um fjóra elskendur sem fléttast inn í ævintýraheim þegar þau verða peð í prettum álfakóngsins Óberon
og Títaníu hans ektafrú. Ekki er vitað hvenær leikritið var samið en það var í lok 16. aldar.
Frumsýning verksins er fyrsti viðburður Sólrisuhátíðarinnar en hátíðardagskráin er viðamikil
að vanda. Draumur á Jónsmessunótt verður frumsýnt í Edinborgarhúsinu kl. 20 á morgun.
FIMMTUDAGUR 26. FEBRÚAR 2009

Leikmenn BÍ/Bolungarvíkur ásamt stjórn liðsins.
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Bloggið
Þingmenn í
kosningaham
Það hefur sýnt sig síðustu
daga, bæði í þingsal og í fjölmiðlum, að þingmenn eru komnir í
blússandi kosningabaráttu. Eitthvað sem margir þeirra vöruðu
reyndar við að myndi gerast ef boðað yrði til kosninga fljótlega.
Mér sýnist reyndar á öllu að þeir sem hvað mest vöruðu við þessu
séu margir hverjir hvað síst saklausir af því að velta sér upp úr prófkjörsdrullunni. Nýliðanir í stjórnarandstöðu hafa tekið sér til fyrirmyndar sinn höfuð andstæðing, hvern þeir gagnrýndu óhikað forðum,
og stunda frammíköll að hans gamla sið. Þingmenn eyða miklu
púðri þessa dagana í greinarskrif og ræðulestur þar sem helst er
fjallað um hvað hinir séu miklir asnar en þeir sjálfir æðislegir.
Ég legg til að sitjandi þingmönnum verði hverjum og einum
bannað að taka þátt í kosningabaráttunni. Helst verði þeim bannað
að bjóða sig fram fyrr en í (þar)næstu kosningum. Með því móti getur fólk sem stendur utan þings þessa dagana séð um baráttuna um atkvæðin á meðan þeir sem á þingi sitja geta ótruflaðir einbeitt sér að
baráttunni við kreppuna.
Ársæll Níelsson
http://polli.blog.is

Ákvörðunin
stendur
Það var í sjálfu sér vandséð
hvað Steingrímur J. Sigfússon
sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra gat annað gert en að láta
reglugerðina mína frá 27. janúar
um hvalveiðar standa. Með því
að afturkalla hana hefði hann
verið kominn í stríð við Alþingi;
og því hefði hann tapað. Þetta lá
fyrir, vegna þess að meirihluti
þingheims stóð að þingsályktunartillögu, þar sem ég var fyrsti flutningsmaður, um að halda áfram hvalveiðum með þeim hætti sem
reglugerðin umrædda mælti fyrir um.
Þeir voru sumir sem reyndu að bera kápuna á báðum öxlum í
þessu máli. Sögðust svo sem fylgjandi hvalveiðum en gagnrýndu
hvernig að ákvörðuninni var staðið. Nú liggur fyrir frá lögmanni
sem starfaði á vegum Steingríms að ákvörðun mín var í samræmi
við lög og reglur og henni verður ekki breytt. Þetta sagði ég vitaskuld allan tímann, en vissulega er ágætt að fá þetta sjónarmið fram
úr ólíkri átt.
Einar Kristinn Guðfinnsson
http://ekg.blog.is

Í hrókasamræðum

Mér finnst ennþá mjög sérkennilegt að sjá hversu stórt hlutfall Stokkhólmsbúa notast við
handfrjálsan búnað í stað þess
að tala beint í gemsann. Ég lít
ennþá furðulostin upp þegar ég
mæti manneskju sem ég fæ ekki
betur séð en að sé í hrókasamræðum við sjálfa sig, eða kannski að
tala við mig. Unglingar (og svo ég og Gylfi, haha, það hringir aldrei
neinn í okkur hvort eð er) eru þeir einu sem ég hef séð tala beint í
símann. Var einhverntímann búið að staðfesta að það væri hættuminna
að tala í handfrjálsan en í gemsa? Eru Stokkhólmsbúar allir með
eitthvað atvinnubílstjórablæti (já, þeir eru mikið með blútúþ líka)?
Skil þetta ekki. Óþolandi að hrökkva stöðugt við þegar næsti maður
í röðinni að kassanum rekur upp roknahlátur og fer svo að tala hátt
og snjallt við alla í kringum sig eða ekki neinn.
Tinna Ólafsdóttir
http://tinnapinna.blogspot.com/
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Starfsmenn fyrirtækisins ásamt Steinþóri Kristjánssyni eiganda og Eiríki Finni Greipssyni.

TH vara stendur fyrir gæði
Trésmíðafyrirtækið TH ehf.
á Ísafirði er í mikilli markaðssókn þessa dagana. TH hefur
sinnt innréttingasmíði fyrir útboðsmarkað og sérsmíði fyrir
viðskiptavini undanfarin ár en
ætlar sér nú stóra hluti í innréttingasmíði fyrir einstaklinga
með TH-húsgagnalínu, sem
fyrirtækið hefur hannað með
ísfirska arkitektinum Hallvarði
Aspelund. Steinþór Kristjánsson og Martha Örnólfsdóttir
keyptu fyrirtækið, sem áður hét
Trésmiðjan í Hnífsdal ehf., í
nóvember 2007, og var rekstur
þess þá í andarslitrunum að
sögn Steinþórs. Hafa þau lagt
mikla vinnu í að finna því stað
í tilverunni og með því að ráða
Eirík Finn Greipsson sem
framkvæmdastjóra segir
Steinþór fyrirtækið hafa tekið
mun harðari stefnu í að verða
leiðandi fyrirtæki á markaði á
Íslandi. Fyrirtækið hefur opnað
nýja heimasíðu, www.
tresmidi.is, sem er fyrst og
fremst upplýsingasíða um vörur TH ehf. Þeir Eiríkur Finnur
og Steinþór voru teknir á spjall
í húsakynnum TH á Ísafirði og
spurðir út í þá miklu markaðsherferð sem fyrirtækið er í
þessa dagana. Aðstæður hafa
breyst frekar hratt á innréttinga- og húsgagnamarkaði og
eru innlendar vörur orðnar
samkeppnishæfari í verði. En
er mikil eftirspurn eftir innlendri framleiðslu í dag?
Eiríkur: „Við höfum allt aðra
markaðsstöðu gagnvart innfluttum vörum í dag og þarf
svo sem ekkert að fjölyrða um
það. Gengisskráning íslensku

krónunnar er þar stærsti þátturinn og hefur hún stórbreyst í
dag. Miðað við þær aðstæður
og kannanir sem við höfum
gert erum við samkeppnihæf í
nánast allri innréttingasmíði og
bjóðum yfirleitt mun betri
gæði.“
Steinþór: „Við höfum gert
ýmsar rannsóknir á þessum
hlutum gagnvart þekktum
ódýrum merkjum í innflutningi
og annað því tengt. Miðað við
þær rannsóknir teljum við
okkur vera samkeppnishæfa í
þessum geira í dag. En það
tekur tíma að koma því að hjá
söluaðilum og öðrum að það
borgi sig að leita eftir innlendri
framleiðslu. Það eru alltaf að
koma fréttir af því að endurnýjun lífdaga framleiðslutækja
hjá fyrirtækjum sem lognuðust
út af í ofurkrónunni svokölluðu
á sínum tíma. Við getum sagt
að nýja Ísland og þær efnahagsaðgerðir, sem urðu að
sjálfum sér í október 2008, hafi
á vissan hátt verið til blessunar
fyrir framleiðslufyrirtæki á Íslandi. Og er það ekki einmitt
það sem vantar hér á landi í
dag – aukin framleiðsla og
verðmætasköpun?“

Margir kostir við
rekstur á Ísafirði
–Hvaða kostir fylgja því að
fyrirtækið er staðsett á Ísafirði?
Eiríkur: „Þeir eru reyndar
mjög margir. Þessi farsi um
það mál er reyndar stöðugra
mannahald. Það er í flestum
tilfellum líka mun ódýrara húsnæði. Við teljum að það sé fátt

sem er neikvætt annað en flutningskostnaðurinn.“ Steinþór:
„Svo má ekki gleyma því heldur að flutningskostnaður er
ýmiskonar. Við t.d. fáum alla
vöru inn á gólf hjá okkur daginn eftir að við pöntum hana
frá söluaðilum í Reykjavík.
Flutningsfyrirtækið er hinum
megin við götuna hjá okkur. Á
meðan er kannski mikill
kostnaður hjá fyrirtækjum í
Reykjavík að viða að sér
vörunni um allt höfuðborgarsvæðið.“
Eiríkur: „Það er mjög gott og
þróað flutninganet fyrir landsbyggðina og þjónustan hjá
Landflutningum við okkur er
til fyrirmyndar og við fáum
vöruna daginn eftir að við
pöntum hana. Það er gífurlega
mikill kostur og auðvitað þarf
að borga eitthvað fyrir það líka.
Dreifingin frá okkur er reyndar
líka mjög fín. Ég held að ekki
sé hægt að segja að flutningskostnaður geri útslagið, en
hann hefur vaxið gífurlega og
er því miður of stór þáttur í
okkar framleiðslukostnaði,
engu að síður.“
Steinþór: „Og hefur ekki
gengið til baka með lækkandi
olíuverði.“
–Þið viljið þá væntanlega sjá
að stjórnvöld beiti sér fyrir
jöfnun á flutningskostnaði?
Eiríkur: „Mér finnst alveg
fullkomlega eðlilegt að stjórnvöld í svona dreifbýlu landi
þurfi að jafna aðstöðu allra
fyrirtækja hvort sem þau eru á
landsbyggðinni eða í Reykjavík. Það skiptir máli fyrir atvinnulífið á landsbyggðinni og
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í Reykjavík að það búi allir yfir
sömu aðstöðunni. Það er alveg
sama hvort það er raforka eða
annað. Ef við ætlum að búa á
öllu landinu þá þurfum við
jöfnunaraðgerðir, en það eru
auðvitað ekki allir hlutir sem er
unnt að jafna. Það kostar líka
mikið að hafa svona stóra
parta af framleiðslunni í
Reykjavík. Það kostar allskonar uppbyggingu þar. Það
má því ekki vanmeta kostnaðinn sem fylgir slíkri uppbyggingu í Reykjavík.“

Erfiður útboðsmarkaður
Steinþór: „Svo má bæta því
við, þó að það sé kalt að segja
það, að við erum ekki með efst
á okkur óskalista gagnvart
okkar samkeppnisstöðu að
jafna flutningskostnað, heldur
eru allir bankar landsins komnir inn á ríkið í dag. Mjög stór
banki fyrirtækja líka er
Byggðastofnun og samkeppnisstaðan ræðst mjög mikið af því
hvernig aðstæður þessir bankar
búa fyrirtækjum. Þá er ég líka
að tala um gagnvart fyrirtækjum sem eiga sér ekki lífsmöguleika. Ætli það séu ekki
um tuttugu verksmiðjur í
kringum landið af mjög svipaðri stærðargráðu sem er alltof
mikil afkastageta fyrir Ísland.“
Eiríkur: „Það er klárt mál að
miðað við stöðuna í fyrirtækjum, sem eru að gera sömu hluti
og við, þá er alveg ótrúlegt
hvað menn eru máttlausir eftir
þessa velferð sem hefur ríkt
undanfarin ár. Menn hafa verið
að vinna með niðugreitt fé og
alltof margir hafa ekki sýnt
neinn árangur, ekki skilað
neinni arðsemi á sínum fjárfestingum og rekstri.“
Steinþór: „Nú var að ljúka
einu mesta þensluskeið á
byggingamarkaði á Íslandi og
ég leyfi mér að fullyrða að það
eru örfá fyrirtæki á þeim markaði sem eru vel stödd í dag. Þá
er ég ekki bara að tala um verksmiðjur heldur einnig verktakafyrirtæki, sem er með ólíkindum. Það þarf einhver tiltekt að
eiga sér stað, en maður hefur
áhyggjur af því, miðað við
stöðuna í bönkunum í dag, að
menn leggi ekki í þá vinnu.“

Sýna lausnina í þrívídd
–En nú hyggið þið á mikla
markaðsókn. Hver eru ykkar
plön í markaðsherferð fyrirtækisins?
Eiríkur: „Við höfum talið
nauðsynlegt að fóta okkur
meira á einstaklingsmarkaðnum og bjóða upp á staðlaðar
lausnir á innréttingum fyrir einstaklinga. Við ætlum að einbeita okkur við fáa og einfalda
hluti. Við ætlum að geta sýnt
okkar viðskiptavinum lausnina

sem við ætlum að bjóða þeim í
þrívídd og sem næst endanlegu
útliti.. Þú munt geta komið til
okkar með málin af eldhúsinu
þínu eða við komum heim til
viðskiptavinarins með fartölvu.
Við mælum eldhúsið út og
sýnum honum í tölvunni
hvernig eldhúsið getur litið út.
Við erum ekki orðnir þannig
ennþá en höfum þegar fjárfest í
búnaði sem ræður við þá
lausn.“
Steinþór: „Svo erum við að
hanna húsgagnalínu í samstarfi
við Hallvarð Aspelund, arkitekt
á Ísafirði. Húsgagnalínan verður mjög virðuleg og í stíl við
innréttingarnar í barnadeild

lagi svo við getum tekið á málunum innanhúss. Þá getum við
lagað fyrirtækið að þeim
markmiðum og markaði sem
við stefnum á.
Við erum enn fremur að
innleiða gæðastýringakerfi í
fyrirtækið sem byggt er á ISOgæðastöðlum og forskrift Samtaka atvinnulífsins. Við erum
komnir talsvert á leið með það
kerfi. Það er því gífurlega
mikið af spennandi verkefnum
framundan hjá TH og eigendur
fyrirtækisins hafa lagt gríðarlega mikla vinnu í að fyrirtækið
komi út úr yfirstandandi efnahagslægð þannig að eftir standi
straumlínulagað og markvisst

kominn í seglin þá.“
Eiríkur: „Við erum ekkert
vissir um að þetta takist en
þetta er ætlunarverkið. Þetta
kostar peninga og mikið af
þeim og það þarf ekkert að vera
með feimni út af því. Þetta
kostar markvissa „fókuseringu“
og kostar það að við þurfum að
fá hjálp frá sérfræðingum. Við
höfum þegar fengið aðstoð og
ætlum að sækja okkur enn
meiri aðstoð.“
Steinþór: „Ástæðan fyrir því
að við förum út þetta núna er
sú að fyrirtækið var á markaði
sem að var nóg að gera á en
hefur gjörsamlega rústast á s.l.
mánuðum. Á sama tíma í fyrra

og það er alveg klárt mál að
hann er þannig að við getum
keppt við innflutninginn. Menn
hætta ekkert að byggja sér
íbúðir eða endurnýja eldhúsin
sín og setja upp fataskápa. Það
verður kannski samdráttur á
þessum markaði en menn
munu halda áfram í þessu.
Miðað við okkar rannsóknir
erum við samkeppnishæf á
þessum markaði. Við erum
búin að setja upp heimasíðu
sem á að geta auðveldað viðskiptavinum að sjá hvað við
höfum upp á að bjóða og aflað
sér upplýsinga um okkur. Síðan
er auglýsingarherferð sem við
ætlum í og erum að hluta til

Steinþór Bjarni Kristjánsson eigandi TH og Eiríkur Finnur Greipsson, framkvæmdastjóri.
Legg og skel á Ísafirði, það er
farin af stað með. Við höfum
fyrirtæki, með innréttingagátum við valið úr verkum í
að segja, viðarinnréttingar með lausnir þannig að viðskiptavin- opinbera- og einkamarkaðnum.
mörg verkefni í dag en þau
hvítum eða lituðum frontum. urinn geti fengið heildarlausnir
Síðan í október hefur varla gefa ekki mikið af sér. En með
dottið inn tilboðsbeiðni frá
Það verður farið út í mjög
því að komast inn á einstaklfyrir allt tréverk í húsið.“.“
þessum aðilum og það er ekki
breiða línu og menn geta fengingsmarkaðinn teljum við
Markaðssóknin
þægilegt að vera með tíu til
ið allt frá bókahillum niður í
okkur geta lifað af þessa
sjónvarpsskápa.“
kreppu.“
Steinþór: „Það má
fimmtán
manns
í
vinnu
og
sjá
kostar sitt
heldur ekki gleyma því að það
fram á að það stytttist alltaf
TH tákn um gæði
er fjöldinn allur af óinnréttuðu
– Hvernig gengur að fjártíminn sem þú hefur eitthvað
Eiríkur: „Við ætlum að koma
gera og því verður maður bara íbúðarhúsnæði í Reykjavík sem
magna svona markaðssókn?
Eiríkur: „ Stærstu eigendurná TH-vörumerki. Ef þú færð
að sprikla, uppgjöf er ekki
einhverntímann kemst í notkþér TH-vöru þá á hún að standa ir ákváðu að auka hlutaféð fyrir
valkostur.“ un. Við finnum fyrir því að s.l.
vikur hefur áhugi kviknað hjá
fyrir gæði. Við erum m.a. í síðustu áramót til að fjármagna
eigendum þessara eigna að
mikilli stefnumótunarvinnu markaðssóknina. Við treystum
Fólk hættir
innrétta húsnæðið og koma því
því svo að viðskiptabankinn
með Atvinnuþróunarfélagi
ekki að innrétta í verð og/eða útleigu. Á meðan
Vestfjarða. Sú vinna skilar
standi við bakið á okkur.“
Steinþór: „Undanfarið hefur
okkur vonandi markvissari
– Sjáið þið einhverjar breyt- innlend framleiðsla stendur vel
verið í tísku að tala sjómanna„fókusseringu“ þannig að við
ingar varðandi einstaklingsgagnvart innfluttri, þá á staða
markaðinn á næstunni?
fyrirtækja eins og TH, að öllu
séum ekki að fara í allar áttir. mál. Sem sagt: Við höfum nóg
Eiríkur: „Við höfum ekkert
jöfnu að vera góð.“
eldsneyti til þess að sigla út
Við þurfum eins og öll fyrir– birgir@bb.is
árið og vonum að vindur verði verið á einstaklingsmarkaðnum
tæki að hafa stefnumótunina í
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smáar
Fimm manna fjölskylda óskar
eftir einbýlishúsi til leigu (helst
inni í firði). Öruggar greiðslur
og reglusemi. Nánari upplýsingar í síma 856 0808.
Ég er ungur strákur í leit að
smíðavinnu. Get byrjað strax.
Er duglegur og er á samningi.
Uppl. í síma 616 1216.
Eldri borgarar! Bingó verður
þriðjudaginn 3. mars í Safnaðarheimilinu á Ísafirði.
Smáauglýsingar, sími 456 4560

Þýðingarmiðstöðin í risi
Vestrahússins
Útibú þýðingarmiðstöðvar utanríkisráðuneytisins á
Ísafirði verður staðsett í
Vestrahúsinu. Sigurður Arnfjörð Helgason, verkefnastjóri Háskólaseturs Vestfjarða, segir fulltrúa frá utanríkisráðuneytinu vera búna
að handsala samkomulag um
staðsetningu miðstöðvarinnar en viljayfirlýsing var undirrituð á mánudag.
Miðstöðin verður staðsett
í risi Vestrahússins og segir
Sigurður iðnaðarmenn hafa
skoðað húsnæðið og talið
sig geta lokið við framkvæmdir fyrir opnunartíma
miðstöðvarinnar. Einnig
þarf að fara í breytingar innanhúss á Vestrahúsinu fyrir
frumkvöðlasetur Impru.

Frá Ísafirði.

Ekki má skikka starfsfólk
sveitarfélaga í stéttarfélag
Félagsfrelsi er ekki virt við
ráðningar hjá sveitarfélögum að
því fram kemur í bréfi Verkalýðsfélags Vestfirðinga til Ísafjarðarbæjar. Bréfið er sent sveitarfélaginu í kjöflar breytinga sem
urðu við gerð kjarasamninga
Launanefndar sveitarfélaga og
Starfsgreinasambands Íslands
árin 2001 og 2004 og tilkomu
starfsmatsins í framhaldinu, einn-

ig ítrekaðra íhlutana yfirmanna
og launafulltrúa sveitarfélaga um
stéttarfélagsaðild. Félagið segir
sveitarfélög eiga að forðast að
einskorða auglýst störf hjá sveitarfélaginu við einn ákveðinn
kjarasamning þegar fleiri en einn
geta komið til greina. Það eitt að
auglýsa með þessum hætti skerðir strax félagsfrelsi einstaklingsins. Nokkuð virðist bera á því að

nýtt starfsfólk sveitarfélags sé
skikkað í stéttarfélag án samráðs
þrátt fyrir að val sé um annað samkvæmt gildandi kjarasamningum.
Áríðandi er að launafulltrúar
og þeir sem sjá um mannaráðningar sveitarfélaga séu upplýstir
um réttindi og skyldur gagnvart
starfsfólki sveitarfélagsins með
tilliti til ákvæða gildandi kjara-

Kjósa strax eða hvað?
Stjórnmál eru sérstakt viðfangsefni ekki síst á Íslandi. Glamúr mótmælin sem núverandi ríkisstjórn vildi kalla byltingu með
kröfu um kosningar litu út fyrir það að vera skrílslæti. En þau
voru af hálfu Samfylkingar og Framsóknarflokks undir stjórn
Vinstri grænna túlkuð sem krafa um tafarlausar kosningar og
brottrekstur Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra. Hvað hefur
svo gerst? Ríkisstjórnin vill fresta kosningum, sem voru ákveðnar
25. apríl n.k. Fyrrverandi forsætisráðherra hafði stungið upp á 9.
maí, sem rennur upp nákæmlega 14 dögum síðar. En fyrir nokkrum vikum var það allt of seint.
Hvers konar málflutningur er þetta eiginlega? Veit fyrrverandi
stjórnarandstaða ekki sitt rjúkandi ráð frekar fyrrverandi stjórn?
Þykir alþingismönnum boðlegt að haga sér með þeim hætti að
kjósendur verði ringlaðir vegna hegðunar þeirra? Umpólast fólk
og skiptir um allt, hugsunarhátt, vinnubrögð og hvað má nú heita
við það að setjast í ríkissstjórn? Í sjálfu sér er ekki efast um að
allir sem kosnir eru til trúnaðarstarfa vilji gera sitt besta. Og til
stjórnarslita af hálfu annars stjórnarflokksins var stofnað að
sögn formannsins vegna þess að hinn stjórnarflokkurinn gerði
ekki neitt.
Ekki verður betur séð en allt sem verið er að koma í framkvæmd
sé meira og minna unnið og undirbúið í tíð fyrri ríkisstjórnar
nema frumvarpið um Seðlabankann sem var svo flausturslega
Stakkur skrifar

unnið að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þurfti að benda á úrbætur.
Er það virkilega svo að völdin ein haldi stjórnmálamönnum við
efnið, en ekki það sem allir alþingismenn hafa lofað, að virða
stjórnarskrána? Þegar Róm brann segir sagan að Neró hafi spilað á fiðlu. Fiðluspil er gott, en ekki það sem þarf þegar brýnt er
að leysa úr hverju viðfangsefninu á fætur öðru. Ef svo brýnt var
að boða til kosninga að 14 dagar eða tvær vikur skiptu öllu máli,
hvers vegna þarf þá að lengja tímann til kosninga nú?
Sú saga gekk á Ísafirði að í einu frystihúsinu hefðu verkstjórar
deilt um að hvor hefði átt að kalla starfsfólkið í kaffi. Það er auðvitað ein birtingarmynd mannlegs eðlis að fólk vilji finna til sín
í verkum sínum. En sýnið af ykkur manndóm meiri en þann sem
birst hefur ágætu alþingismenn. Ykkur hefur verið trúað fyrir
fjöreggi þjóðarinnar. Látið það hafa forgang fram yfir það að
hver komi verkum í framkvæmd sem allir þingsetar ættu að geta
verið stoltir af, að bjarga þjóðarbúinu.
,,Þú átt ekki að hrópa kaffi, ég á að hrópa kaffi.” Og svo
hrópaði sá er svo mælti: ,,Kaffi!” Starfsfólkið hló. Því var nokk
sama svo fremi það fengi sinn umsamda kaffitíma enda fylgdi
sögunni að allir hefðu farið í kaffi. Þessi saga lýsir alþingismönnum í dag. Róm brennur og deilt er um smáatriði. Það er svo að
alþingismenn hverju sinni skrifa dóm um störf sín. Þeir hafa
ráðið illu umtali um þingið og geta nú breytt því. Er ekki má til
komið?

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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samninga. Starfsfólk sveitarfélaga hefur félagsfrelsi og því ekki
hægt að skikka það í stéttarfélag
sem sveitarfélagið velur að því
forspurðu.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
tekur einnig fram að margdæmt
er í samskonar málum einstaklingum í vil. Þar er í dómsorði
jafnan talað um skerðingu persónufrelsis og í mörgum tilfellum
jafnað við mannréttindabrot. Félagið fer þess á leit við stjórnendur sveitarfélaga að þessum
málum verði komið í rétt og eðlilegt horf. Þannig sé réttur einstaklingsins virtur í hvívetna
þegar kemur að persónufrelsi og
réttindum einstaklingsins við
ráðningu í störf hjá sveitarfélaginu.
– birgir@bb.is

Vestfirskir bátar
með þeim aflahæstu
Vestfirskir smábátar eru ofarlega á lista yfir þá báta sem öfluðu
mest í febrúar. Guðmundur Einarsson ÍS, hefur aflað mest af
smábátum yfir 10 brt. en hann
hefur komið með að landi 86,6
tonn í fimmtán róðrum og mest
fengið 8,2 tonn í einum róðri.
Sirrý ÍS er rétt á eftir með 86,3
tonn í fimmtán róðrum og mest
7,7 tonn í einum róðri.
Af smábátum undir 10 brt. hefur Einar Hálfdáns ÍS landað
mestu eða 42,6 tonnum í 11 róðrum. Þá kemur Snjólfur ÍS með
35,4 tonn. Af ísfisktogurum er
Páll Pálsson ÍS í 12. sæti yfir
landið með 168 tonn í tveimur
veiðiferðum. Klakkur SH landaði
mestu eða 231 tonni í tveimur
róðrum.
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Árshátíð Menntaskólans haldin með glans
Árshátíð Menntaskólans á Ísafirði fór fram föstudaginn þrettánda í sal Frímúrara á Ísafirði.
120 nemendur ásamt kennurum og starfsfólki skólans sóttu hátíðina en Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, var veislustjóri kvöldsins. Sýnd var árshátíðarmynd sem
nemendur gerðu og kennarar voru með skemmtiatriði sem vakti mikla lukku. Eftir skemmtiatriðin var dansað fram á nótt og var feiknafjör á ballinu. Anton Eðvarð Kristensen tók meðfylgjandi myndir á árshátíðinni.
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Lífssstílltíll
Skartgripaskrín
eftir Birgir Jónsson
Birgir Jónsson hefur um árabil
skorið út fallega hluti úr tré. Þrátt
fyrir að vera oft beðinn vill Birgir
ekki skera út gripi til sölu þar
sem um er að ræða hans áhugamál sem hann stundar sér til
ánægju. Hann hefur þó oft fært
þeim sem standa honum nærri
gjafir sem hann hefur skapað í
höndunum. Nýlega skar hann út
skartgripaskrín fyrir barnabörnin.
Flestir kannast nú við manninn
sem fór á næsta bæ og fékk lánaðan nagla og gerði úr honum
hina fínustu súpu. Hann sem sagt
tók lítinn hlut og gerði eitthvað
ægilega fínt úr honum. Þetta var
svipað en kveikjan að þessu var
askja undan gráfíkjum sem ég
keypti út í búð fyrir vinnuna, en
þær voru í fallegum trékössum.
Ég er nú svolítill safnari og geymdi
öskjurnar upp í hillu þegar ég
var búinn að nota gráfíkjurnar
og ég velti fyrir mér í hvað ég
gæti notað þessa kassa. Þá datt
mér í hug að þeir gætu nýst sem
ílát undir skartgripi og út frá kom
sú hugmynd að skera út skartgripaskrín fyrir barnabörnin mín.
Það má því segja að skartgripaskrínin séu hönnuð utan um öskjuna. Þetta var þó ekki hannað af
mér einum og sjálfum þar sem
ég fékk vinkonu mína hana Grétu
til að hanna mynstrið ofan á lokinu og Halldór Antons hjálpaði
mér að finna út hvernig best væri
hægt að skeyta þetta saman.“
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Þannig segir Birgir frá tilurð
skrínanna.
„Þetta var 21 kassi allt í allt.
Ég á fjórtán barnabörn og gerði
sjö skrín í viðbót fyrir vin minn.
Ætlunin var að gefa skrínin í
jólagjöf en ég náði ekki að klára
þau öll fyrir jólin svo ég kláraði
kassana fyrir vin minn og frestaði
svo jólunum hjá barnabörnunum
mínum um mánuð“, segir Birgir
en hann fór nýlega til Reykjavíkur þar sem hann afhenti barnabörnunum skrínin. „Þau voru
æðislega ánægð og það var svo
gaman að þeim. Við sögðum við
þau að þetta væru ekki leikföng

He Pingping sannar máltækið:
Margur er knár þótt hann sé smár.

Minnsti maður heims
Kínverjinn He Pingping er minnsti maður heims, einungis
74,1 sm að hæð og vegur sjö kíló
samkvæmt Heimsmetabók Guinness. He sem er tvítugur fæddist
með sjúkdóm sem kemur í veg fyrir að beinin vaxi. Að sögn
föður hans var He við lófastærð þegar hann fæddist. Athyglisvert er að He kemur frá Innri Mongólíu sem er einnig heimasvæði Bao Xishun sem samkvæmt Heimsmetabók Guinness
er hæsti maður heims, en hann er 2,36 metrar á hæð.

Utan úr heimi

Hönnun mín

heldur ættu skrínin að geymast
og verða ættargripur. Þau ætti að
nýta undir skartgripi eða önnur
verðmæti og minningar. Einn
strákurinn minn sagðist ætla að
geyma Spiderman myndirnar
sínar í skríninu, sem greinilega
er í hans huga það dýrmætasta
sem hann á. Það var nú mikið
hlegið að þessu en þetta sýnir
hvað er merkilegt hverju sinni.
Ákveðið var að geyma skrínin á
góðum stað þar til þau verða
eldri. En þetta var góð lausn á
gjafavandanum þar sem krakkar
í dag eiga allt og eins og ég sagði

í bréfi til þeirra: „Það sem er
hannað og búið til frá og hönd og
frá hjarta er meira virði en það
sem keypt er í búð.“ Þau kannski
skynja það ekki strax en þau
skilja það seinna meir.
Innan í hverju skríni er svo
mynd af mér og hverju barni og
ég hafði þá hugsað mér að börnin
ættu þá alltaf mynd af afa sínum
þegar fram í sækir og maður verður farinn upp eða niður, eða hvert
sem maður fer.„Þetta sýnir líka
að við getum oft gert fallega hluti
úr ýmsum hlutum sem við teljum
kannski ekki mikils virði.“

He Pingping með Bao Xishun.

BB á fimmtudagsmorgnum til áskrifenda
Það er ódýrara að vera áskrifandi!
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Hátíðarfiskur og eplakaka
Sælkeri vikunnar býður upp á
ljúffenga uppskrift að hátíðarfiski. Hugrún mælir með því að
rétturinn sé borinn fram með salati , hrísgrjónum og brauði. Hún
bendir á að hægt sé að nota aðrar
fisktegundir eða kjöt t.d kjúkling
og svínakjöt. Einnig býður hún
upp á dýrindis eplaköku með
súkkulaði.
Hátíðarfiskur
8oo g skötuselur
2 saxaðar paprikur
1 sneiddur blaðlaukur
150 g ostur rifinn
2 dl muldar kartöfluflögur m/
papriku
2 1/2 dl rjómi.
4. msk hveiti
1 dl ananassafi eða hvítvín
4 msk smjör
2 msk ólífuolía

1-2 tsk tómatkraftur
¼ tsk turmeric
¼ tsk karrí
1 tsk Italian seasoning
1 tsk aalt
½ tsk svartur pipar
1 tsk fiskiteningur.
Látið grænmetið krauma í 2
msk af smjöri þar til það verður
meyrt. Bætið 1 msk. af hveiti út

hrærið í af og til. Skerið skötuselinn í u.þ.v. 4 sm. þykkar sneiðar. Blandið saman 3 msk. af hveiti
1 tsk. af salti og ½ tsk. af pipar.
Hitið á pönnu 2 msk. Af smjöri
og 2 msk. af olíu. Veltið skötuselnum upp úr hveitinu og steikið
fiskinn í 2-3 mín á hvorri hlið.
Hellið grænmetissósunni í smurt
eldfast fat og raðið fiskbitunum
þar ofan á. Blandið saman osti

Sælkerinn

í ásamt ananassafa, rjóma, tómatkrafti og örlitlu af vatni ef sósan
er of þykk. Kryddið með turmeric, karrí , Italian seasoning og
fiskiteninginum. Látið krauma
við vægan hita í nokkrar mín og

og muldum kartöfluflögu og
stráið yfir fiskinn, bregðið undir
glóð í nokkrar mín eða þar til
osturinn er bráðinn.
Eplakaka

Sælkeri vikunnar er Hugrún Kristinsdóttir í Önundarfirði.
og smjörlíkið hnoðað saman og
4-6 stk græn epli.
mulið yfir eplin. Þetta er bakað í
Kanilsykrur
30-40 mín. eða þar til eplin eru
150 g hveiti
orðin meyr. Þá er súkkulaði brytj150 g sykur
að niður og stráð yfir. Látið inn í
150 g smjörlíki.
ofn þar til súkkulaðið er bráðnað.
Suðusúkkulaði.
Borið fram með þeyttum rjóma.
Ég skora á Ólafíu Aradóttur á
Eplin flysjuð og skorin í bita,
velt upp úr kanilsykri og sett í Ísafirði að koma með uppskrift í
eldfast mót. Hveitið, sykurinn næsta blað.

Allir eiga
samleið
í golfi
Rögnvaldur hefur um tíma verið einn öflugast kylfingur
Vestfjarða. Hann hefur unnið hvert mótið á fætur öðru og
var kjörinn íþróttamaður Bolungarvíkur árið 2006. Þá
hefur hann einnig numið íþróttina í lýðháskóla í Danmörku
og hefur nú hafið PGA golfkennaranám. Þrátt fyrir allan
hans árangur segist hann ekki hafa kunnað neitt í golfi
þegar hann byrjaði fyrir sex árum.
– Hvenær byrjaðir þú í íþróttinni?
„Ég byrjaði að taka golf alvarlega sem íþrótt þegar ég
lagði knattspyrnuskóna á hilluna 18 ára. Ég hafði snert á
kylfum áður en kunni ekki mikið þegar ég byrjaði. Maður
kann aldrei neitt þegar maður byrjar í golfi.“
– Hvað er það við íþróttina sem hrífur þig?
„Maður þarf að læra að treysta á sjálfan sig, það er
enginn dómari í golfinu sem eyðileggur hringinn fyrir þér,
alltaf ert það þú sjálfur. Maður kynnist líka mörgu góðu
fólki á öllum aldri.
Ég spjalla t.d. jafn mikið við fjóra flotta (fjórir flottir er
lokaður félagsskapur með fjórum flottustu kylfingum
bæjarins) og stráka á mínu reki þegar ég hitti þá. Það eiga
allir samleið í þessu sporti.“
– Hversu oft þarftu að æfa á viku?
„Ég er ekki bundinn því að æfa á milli þrisvar til fimm sinnum í viku eins og í flestum öðrum íþróttum. Ég reyni að fara á hverjum degi að æfa eða spila
yfir sumarmánuðina en aðeins þegar ég hef tíma. Ef ég þarf að gera eitthvað annað þá tala ég bara við sjálfan mig og fresta æfingunni kannski fram yfir
kvöldmat. Ég er yfirleitt nokkuð sveigjanlegur ef mig vantar frí. Á veturna ligg ég í dvala fram yfir jól, svo kem ég mér í líkamlegt form og fer svo að sveifla
við fyrsta tækifæri.“
– Hvað er það sem drífur þig á æfingar þegar dagarnir koma þar sem maður vill bara slappa af?
„Áhuginn, ekkert annað. Mig langar að ná lengra. Ná nýjum markmiðum.“
– Hvert er næsta markmið í íþróttinni?
„Að vera samkeppnishæfur á íslensku mótaröðinni. Nýju ríkisbankamótaröðinni, ef hún á eftir að heita það, maður veit aldrei. Svo hefur alltaf verið
markmið hjá mér að vinna Vestfjarðarmótið. Hinum upprunalegu markmiðunum er ég búin að ná.“
– En hvert er draumamarkmiðið?
„Bara þetta klassíska, að geta lifað af þessu í framtíðinni. Ég er að vinna í því. Var að hefja PGA golfkennaranám.“
– Ertu í einhverjum öðrum íþróttum?
„Ég stunda ekki aðrar íþróttir eins og stendur en ég hef gaman af flest öllum íþróttum, nema sundi. Ég hef alltaf verið mjög lélegur í sundi.“
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