
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

Fimmtudagur 28. febrúar 2008 · 9. tbl. · 25. árg.

Kapalferjan upp á Eyrarfjall, verslunar-
rekstur á Ísafirði fyrr og nú, framtíð
einstakra byggða í Ísafjarðarbæ, beint
flug milli Ísafjarðar og útlanda, skamm-
degisþunglyndið og sitthvað fleira. Sjá
viðtal við Úlfar í Hamraborg í miðopnu.

Leikur að
hugmyndum

Sameining sparisjóða samþykkt
Sparisjóður Vestfirðinga

sameinast Sparisjóði Húna-
þings og Stranda og Sparisjóði
Keflavíkur þann 1. júlí og
verður nýr sjóður starfsræktur
undir nafni hins síðastnefnda.
Fjármálaeftirlitið veitti sam-
þykki sitt fyrir samrunanum á
föstudag. Því er ljóst að líftími
sameinaðs Sparisjóðs á Vest-
fjörðum verður í það heila um
sjö ár, en hann var stofnaður
árið 2001 með sameiningu
fjögurra sparisjóða; Spari-
sjóðs Súðavíkur, Sparisjóðs
Önundarfjarðar, Sparisjóðs
Þingeyrarhrepps og Eyraspari-
sjóðs.

„Í samrunaferlinu var sam-
þykkt að afgreiðslurnar á Vest-
fjörðum munu heita „Spari-
sjóðurinn“ auk nafni staðar-

ins“, segir Eiríkur Finnur
Greipsson aðstoðarsparisjóðs-
stjóri. Aðspurður hvort ein-
hverra breytinga sé að vænta í
rekstrinum segir Eiríkur að
ekkert hafi enn verið ákveðið.
„Auðvitað verða einhverjar
breytingar, en við vonum að
þetta verði til að styrkja sjóð-
inn, þess vegna vorum við að
gera þetta.“

Margir hafa velt því fyrir
sér hvort umsvif hins samein-
aða sjóðs eigi eftir að minnka
á Vestfjörðum eins og oft er
raunin þegar fyrirtæki á svæð-
inu sameinast öðru sterkara
fyrirtæki annars staðar á land-
inu. Aðspurður um hvort hætta
sé á slíku segist Eiríkur engu
geta svarað.

„Það ganga klárlega sömu

haust er gert ráð fyrir felld
verði niður ákvæði í sam-
þykktum hins sameinaða sjóðs
um að sveitarfélög tilnefni tvo
stjórnarmenn. Gert er ráð fyrir
að við slit á hinum sameinaða
sjóði eða við breytingu hans í
hlutafélag verði andvirði
eigna og starfsemi sjálfseign-
arstofnunar skipt á milli starf-
svæða í sömu hlutföllum og
samrunaáætlun gengur út frá
við skiptingu stofnfjár. Einnig
var lagt til á fundinum að
stofnfé yrði aukið að sölu-
verðmæti allt að 1,2 milljarðar
og að samfara falli niður eldri
heimildir til aukningar stofn-
fjár. Samningaviðræður spari-
sjóðanna þriggja hófust s.l.
sumar.

– halfdan@bb.is

lögmál hér eins og annars
staðar, og ef ekki eru forsend-
ur fyrir rekstrinum verða
menn að haga seglum eftir
vindi. Málið er hins vegar að
við töldum að til að geta haldið
úti sparisjóði á svæðinu þyrft-

um við að stækka hann. Ef
við hefðum ekki gert það hefð-
um við þurft að draga úr rekstr-
inum“, segir Eiríkur Finnur.

Í samrunatillögu sem sam-
þykkt var á fundi stofnfjárað-
ila Sparisjóðs Vestfirðinga í

Sparisjóður Vestfirðinga á Ísafirði.

Ekki verður byggð upp
ný rannsóknastofnun í
sjávarútvegi við hlið Haf-
rannsóknastofnunar að
sögn Einars Kristins Guð-
finnssonar sjávarútvegs-
ráðherra. Landssamband
smábátaeigenda vill að
stofnuð verði ný rann-
sóknastofnun í sjávarút-
vegi, staðsett á Vestfjörð-
um.

Einar Kristinn segir að
á undanförnum árum hafi
verið stofnuð nokkur rann-
sóknasetur í sjávarútvegi.
Þá hafi heimamenn í sam-
vinnu við hagsmunaðila
staðið fyrir því en auka-
fjármagn sótt til ráðuneyt-
is, Alþingis og í samkeppn-
issjóði.

Hann telur þetta vera
mögulegt á Vestfjörðum
en ekki sé skynsamlegt
að stofna aðra stofnun.
Útibú Hafrannsóknastofn-
unar á Ísafirði hefur eflst
mjög á undanförnum ár-
um. Starfsfólki fjölgað og
útibúið miðstöð veiðar-
færarannsókna Hafró.

„Útibúið mun eflast enn
frekar á þessu ári og ég
mun halda áfram efla
það“, segir Einar Kristinn.

– smari@bb.is

Rannsókna-
stofnun ekki

á döfinni



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 200822222

Anna Sigríður Ólafsdóttir ráðin skíðavikustjóriAnna Sigríður Ólafsdóttir ráðin skíðavikustjóriAnna Sigríður Ólafsdóttir ráðin skíðavikustjóriAnna Sigríður Ólafsdóttir ráðin skíðavikustjóriAnna Sigríður Ólafsdóttir ráðin skíðavikustjóri
Anna Sigríður Ólafsdóttir hefur tekið til starfa sem framkvæmdastjóri Skíðaviku. Anna Sigríður hefur mikla reynslu

af viðburðarstjórnun, og hefur til að mynda stýrt Skíðavikunni tvisvar áður, árin 2004 og 2005. „Fólk má treysta á
að þarna verði allir þeir viðburðir sem hafa einkennt Skíðavikuna, eins og sprettgangan og páskaeggjamótið. En þar
fyrir utan er ég alltaf mjög opin fyrir nýjum hugmyndum. Póstfangið mitt er skidavikan@skidavikan.is ef fólk vill til-
kynna mér um nýja dagskrárliði eða segja mér til syndanna. Undirbúningurinn er enn í startholunum þar sem ég er

nýbyrjuð“, segir Anna Sigríður. Anna hefur aðsetur í Upplýsingamiðstöð ferðamála á Ísafirði og er mönnum vel-
komið að kíkja við eigi þeir eitthvað erindi við skíðavikustjóra. Páskarnir koma óvenju snemma í ár og skíðavikan með.

Bann við loðnuveiðum
hefur víðar áhrif en í hefð-
bundnum loðnuverstöðv-
um. Loðna er uppistaða í
fæðu eldisþorsks og kaupa
þorskeldisfyrirtækin mikið
af frosinni loðnu. Hjá Hrað-
frystihúsinu – Gunnvöru
fengust þær upplýsingar
miklar birgðir væru til af
loðnu. Ekki tókst eins vel
til með áframeldiveiðar á
síðasta ári og því talsvert til
af loðnu í frystigeymslum.
Ættu þær að duga út þetta
ár.

Davíð Kjartansson hjá

Álfsfelli segir að hann eigi
250 tonn af loðnu og 100
tonn af síld. „Mig vantar
meiri loðnu en ef það geng-
ur ekki þá gef ég meiri síld“,
segir Davíð. Hann segir
þorskinn vera gráðugri í
loðnuna en síldina. Davíð
var að draga línu við Núps-
rifið þegar talað var við
hann. „Það er ágætisveiði,
100 kíló á balann. Svo tek
ég frá lifandi þorsk og set í
kvíar. Ég er búinn að setja
þrjú tonn í þær á hálfum
mánuði.“

– smari@bb.is

Eldisfyrirtækin
eiga loðnubirgðir

Óheppilegt að
banna veiðarnar

Valdimar Ingi Gunnars-
son, sem sér um eldiskvóta-
verkefnið fyrir Hafrann-
sóknastofnun, segir óheppi-
legt að ekki hafi fengist
áframhaldandi leyfi til veiða
með botnvörpu í Ísafjarðar-
djúpi. „Þetta er óheppilegt
en mönnum var ekki stætt
á öðru en að stoppa veiðarn-
ar. Ýsuaflinn var orðinn það
mikill“, segir Valdimar.
Hann segir að langbesti ár-
angur í áframeldisveiðum
hafi náðst í Ísafjarðardjúpi
og í Aðalvík.

„En ef þorskurinn er ekki
að ganga inn í Djúpið, þá
eru menn ekki með nógu
öfluga báta til að fara út
fyrir 12 mílurnar.“ Hann
segir að Norðmenn séu með
mun meiri skip í þessum

veiðum. Allt upp í þrjátíu
metra löng skip sem geta
haldið fiski lifandi. Íslensk
fyrirtæki í þorskeldi hafa
ekki viljað fjárfesta í öflugri
bátum og segir Valdimar
það vera skiljanlegt vegna
óvissu í greininni. Einnig
eru sum fyrirtæki í þorskeldi
það lítil að þau hafa ekki
bolmagn til mikilla fjárfest-
inga.

Sjávarútvegsráðuneytið
úthlutar 500 tonna eldis-
kvóta á hverju ári. Valdimar
býst við að sá kvóti náist í
ár en uppsafnaður er 600
tonna kvóti frá síðustu ár-
um. „Síðasta úthlutunin
verður 2010 og þá þurfa
menn að taka þetta af eigin
kvóta“, segir Valdimar.

– smari@bb.is

Skapa yfir tuttugu störf í sumar
Íbúar í Dýrafirði hafa brugð-

ist við lokun frystihússins Vís-
is frá 1. maí til 30. október og
kynnt hugmyndir sem munu
skapa yfir 20 störf. „Eins og
flestir vita höfum við verið
hér á Þingeyri að byggja upp
menningartengda ferðaþjón-
ustu á síðustu fjórum til fimm
árum. Þar ber fyrst að nefna
víkingaverkefnið sem byggir
á sögu Gísla Súrssonar. Nú
liggur fyrir að Vísir hf., sem
rekur fjölmennasta vinnustað
þorpsins hefur neyðst til þess
að loka frystihúsinu í fimm
mánuði í sumar vegna hrá-
efnisskorts. Það fellur því vel
að þessari lokun að hefja

markvissa kynningu á þeirri
þjónustu og afþreyingarmögu-
leikum sem felast í þjónustu
við ferðamenn í sumar. Fram-
boð afþreyingarmöguleika
fyrir ferðamenn hefur verið
stóraukið,“ segir Þórhallur
Arason, hjá íbúasamtökunum
Átak í Dýrafirði.

Framundan er kynningar-
átak sem miðar að því að fá
ferðamenn innlenda og er-
lenda á svæðið, þar sem eink-
um fjórar stoðir eru lagðar til
grundvallar í markaðssetning-
unni. „Þar er um að ræða vík-
ingasvæðið ásamt víkinga-
skipi og gönguferðum í Hauka-
dal, einstakur golfvöllur í

Meðaldal, hestaferðir og reið-
námskeið í tengslum við ný-
byggða reiðskemmu á Sönd-
um og sjóstangaveiði undir
leiðsögn heimamanna.

Af þessu tilefni stendur fyrir
dyrum að stofna sérstakt þró-
unarfélag, sem tekur við hlut-
verki íbúasamtakanna. Félag-
ið mun hafa að markmiði að
skapa jákvæða framtíðarsýn
með þátttöku íbúanna sem
miðar að því að vernda gömul
hús, hafa áhrif á skipulagsmál

þorpsins, móta vistvæna um-
hverfisstefnu og markvissa
menningar- og atvinnustefnu.
Eins og fyrr segir er nærtækast
að horfa til menningartengdrar
ferðaþjónustu sem fellur vel
að þeim mótvægisaðgerðum
sem skapast vegna niður-
skurðar á kvóta. Það verður
því fyrsta verk þróunarfélags-
ins er að standa að sameigin-
legu kynningarátaki, í þágu
allra þeirra sem vinna að
ferðaþjónustu í Dýrafirði. Það

er von og trú þeirra sem að
stofnun þróunarfélagsins standa
að til lengri tíma munu þær
breytingar sem það beitir sér
fyrir, leiða til þess að smærri
fyrirtæki muni sjá sér hag í
því að koma sér fyrir í þorp-
inu“, segir Þórhallur.

Þórhallur segir að þrátt fyrir
að þróunarfélagið og kynn-
ingarátakið sé hrint úr vör í
samstarfi og með stuðningi
Ísafjarðarbæjar sé þetta fyrst
og fremst leið til að virkja frum-

kvæði og framkvæmdavilja
íbúanna til bjartari framtíðar.
„Mér hefur þótt skorta að íbúar
í þorpinu svari því hvað þeir
vilji og vilji ekki þegar kemur
að framtíðarsýn samfélagsins.
Þegar menn hafa sameinast
um markvissa framtíðarstefnu
fær fólk sem hefur kraft, þor
og getu, tækifæri til að hrinda
hugmyndum sínum í fram-
kvæmd og nýta þær náttúru-
auðlindir og tækifæri sem hér
eru til staðar í þágu íbúanna.“

Á sunnudag verður opnuð í
Safnahúsinu á Ísafirði sýning
á ljósmyndum alþýðulista-
mannsins Sigurgeirs Bjarna
Halldórssonar. Sigurgeir var
sjómaður og einn fyrsti áhuga-
ljósmyndari Ísafjarðar, en óal-
gengt var að aðrir en atvinnu-
ljósmyndarar tækju jafn mikið
af myndum og hann á þessum
tíma. „Myndirnar eru í það
heila milli átta og níu hundr-
uð“, segir Jóhannes Bjarni Eð-

varðsson, barnabarn Sigur-
geirs og einn þeirra sem á veg
og vanda að sýningunni.

„Það sem er sérstakt er að
hann var alltaf með vélina með
sér og tók myndir þar sem
hann fór, en þarna eru myndir
frá Djúpavík, Reykjavík,
Raufarhöfn, Siglufirði, Þýska-
landi og Danmörku svo dæmi
séu tekin. Svo virðist hann
hafa notað mikið af frítíma
sínum í landi til að ganga upp

í fjall og taka myndir af bæn-
um. Það eru miklar og skemmti-
legar heimildir sem sýna
hvernig Ísafjörður var á þess-
um tíma, en það er allt annar
bær en við þekkjum í dag.“

Flestar eru myndirnar tekn-
ar um eða eftir 1940, en nokkr-
ar þeirra eru frá fjórða áratug
síðustu aldar. Hluta myndanna
hafði Sigurgeir málað sjálfur
í lit, eins og var lenska á þess-
um tíma, en flestar eru þær

svart-hvítar. Myndirnar sem
verða sýndar í Safnahúsinu á
Ísafirði á sunnudag verða um
35 talsins, en myndasafnið í
heild sinni verður strax um
eða eftir helgi birt á vefsíðunni
safn.isafjordur.is.

Afkomendur munu afhenda
Ljósmyndasafni Ísafjarðar
myndirnar til varðveislu á
sunnudag, en þann dag hefði
Sigurgeir orðið 100 ára hefði
hann lifað.   – halfdan@bb.is

Sýning á stórmerku myndasafni
Sigurgeirs Bjarna Halldórssonar

Myndirnar eru flestar teknar um 1940.
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Jarðgangagerð verði hraðað eins og kostur erJarðgangagerð verði hraðað eins og kostur erJarðgangagerð verði hraðað eins og kostur erJarðgangagerð verði hraðað eins og kostur erJarðgangagerð verði hraðað eins og kostur er
Yfirvöld í Ísafjarðarbæ lýsa yfir stuðningi við samþykkta forgangsröðun fjórðungsþinga í jarðgangamálum á Vestfjörðum, en skora jafn-
framt á stjórnvöld að hefja undirbúning að gerð jarðganga milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Þá vilja bæjaryfirvöld að jarðgangagerð verði
hraðað eins og kostur er og unnið að fleiri en tveimur jarðgöngum í einu á Vestfjörðum. Bókun bæjarstjórnar, að viðbættri samþykktri
viðbótartillögu minnihluta, hljóðar svo: ,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ítrekar að fullur stuðningur er við samþykkta forgangsröðun Fjórð-
ungsþinga þar sem göng milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar eru á áætlun. Bæjarstjórn hvetur til þess að framkvæmdum við jarðgöng verði
hraðað eins og kostur er og að mögulegt verði að vinna að fleiri en einum jarðgöngum í einu á Vestfjörðum. Jafnframt tekur bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar undir ályktun bæjarráðs þar sem skorað var á stjórnvöld að hefja undirbúning að gerð jarðganga milli Súðavíkur og Ísafjarðar.“

Bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar leggur til við bæjar-
stjórn að Jón Halldór
Oddsson verði ráðinn
fjármálastjóri Ísafjarðar-
bæjar. Samdóma álit bæj-
arstjóra og ráðningar-
skrifstofunnar Talents er
að Jón sé hæfastur af þeim
sem sóttu um starfið.

Fjórir sóttu um starfið.
Þeir Indriði Indriðason,
fjármálastjóri á Stokks-
eyri, Jón Halldór Odds-
son, yfirmaður upplýs-
ingar- og gagnasviðs í
Reykjavík, Neil Shiran
Þórisson, verkefnastjóri á
Ísafirði og Víðir Ólafs-
son, sérfræðingur á Ísa-
firði.         – smari@bb.is

Jón Odds
hæfastur

Fara áform um að reisa olíu-
hreinsunarstöð á Vestfjörðum
saman við loftslagsstefnu Ís-
lands? spyr Álfheiður Inga-
dóttir, þingmaður VG, í skrif-
legri fyrirspurn til Össurar
Skarphéðinssonar, iðnaðar-
ráðherra. “Hversu mikið losar
slík stöð af gróðurhúsaloft-
tegundum og hversu hátt hlut-

fall er það af losun á Íslandi
viðmiðunarárið 1990? Hversu
mikið magn jarðolíu er unnið
á viku í olíuhreinsunarstöð af
þessari stærð og hvað krefst
sú vinnsla mikillar skipaum-
ferðar, þ.e. aðflutninga á sjó
og flutninga afurða frá stöð-
inni?” spyr Álfheiður. “Hvaða
föst og fljótandi úrgangsefni

verða einkum til við slíka fram-
leiðslu og í hve miklu magni?
Hefur verið gert áhættumat
vegna rekstrar olíuhreinsunar-
stöðvar á Vestfjörðum með
tilliti til mengunar á landi og
olíuflutninga á sjó?” Málefni
olíuhreinsistöðvar voru m.a.
til umfjöllunar á opnum fundi
á Ísafirði um helgina og Álf-

heiður vill að Össur svari fyrir
um hver aðkoma ríkisstjórn-
arinnar að athugun á því máli
hafi verið:

„Hve miklu fé hefur þegar
verið varið til þessarar athug-
unar og hversu stór er hlutur
ríkissjóðs?  Hvaða fjárfestar,
innlendir og erlendir, koma
að verkefninu og hverjar eru

viðskiptalegar forsendur þess?
Hversu afkastamikil er olíu-
hreinsunarstöð sú sem nú er
til athugunar?,” spyr Álfheið-
ur ennfremur en ekki liggur
fyrir hvaða fjárfestar hyggjast
starfa með fyrirtækinu Ís-
lenskum hátækniiðnaði að því
að reisa olíuhreinsistöðina ef
af verkefninu verður.

Vill svör um aðkomu ríkisins að
olíuhreinsistöð á Vestfjörðum

Ætla að
sigra

Ameríku
Hljómsveitin Reykja-

vík! er á leiðinni í tón-
leikaferðalag til Norður-
Ameríku í mars. Hljóm-
sveitin tekur þátt í tón-
listarhátíðinni Canadian
Music Week í Toronto
og tónlistar- og kvik-
myndahátíðinni South
By Southwest í Austin
Texas auk þess sem rokk-
ararnir munu troða upp á
Manhattan í New York.

„Ef við sigrum ekki
Norður-Ameríku mun-
um við tortíma henni, svo
einfalt er það“, segir Ás-
geir Sigurðsson, bassa-
leikari Reykjavík! að-
spurður um ferðalagið.
Þess má geta að þetta er
annað árið í röð sem
sveitin kemur fram á
South By Southwest en
hátíðin hefur vakið feyki-
mikla athygli á undan-
förnum árum, og þykir
til að mynda ein sú eftir-
sóknarverðasta meðal
ungra kvikmyndagerðar-
manna.

– thelma@bb.is

Tónlistarhátíðin Við Djúpið
fékk 500.000 króna styrk úr
Tónlistarsjóði 2008. Hátíðin
verður haldin í sjötta sinn á
Ísafirði og nágrenni um sum-
arsólstöður, dagana 19. - 24.
júní. Í gegnum árin hafa fær-
ustu tónlistarmenn á sínu sviði
boðið upp á fjölbreytta tón-
leika og masterklass-nám-
skeið alla daga hátíðarinnar
og þar stendur öll tónlist jafn-
fætis, klassík, djass, popp og
nútímatónlist. Nemendur á

sumarnámskeiðum koma einn-
ig fram á hátíðinni. Þá hlaut
kvennakórinn Norðurljós á
Hólmavík 100.000 króna
styrk vegna útgáfu hljómdisks
sem von er á í sumar.

Þess má geta að hljómsveit-
in Ampop með Ísfirðinginn
Jón Geir Jóhannsson innan-
borðs, fékk 400.000 króna
styrk vegna markaðssetningar
hljómplötunnar Sail to the
Moon í Bretlandi. Veittir voru
styrkir til 69 verkefna að

heildarfjárhæð 38.390.000 kr.
Menntamálaráðherra úthlut-
aði styrkjunum úr tónlistar-
sjóði, að tillögu tónlistarráðs,
fyrir fyrri helming þessa árs.
Tónlistarsjóði bárust 126 um-
sóknir frá 116 aðilum í áttunda
sinn sem auglýst var eftir
umsóknum.

Heildarfjárhæð umsókna
nam 137.895.264 kr. Síðar á
árinu verður auglýst aftur eftir
umsóknum.

– thelma@bb.is

Tónlistarsjóður
styrkir Við Djúpið

Samstarfs-
aðili fundinn

Allt útlit er fyrir að Tölvu-
listinn ehf. opni verslun á
Ísafirði innan tíðar. Ásgeir
Bjarnason, forstjóri fyrir-
tækisins, segir að samstarfs-
aðili sé fundinn á svæðinu,
lögmenn séu að ganga frá
samkomulagi og málið ætti
að skýrast í annarri viku
mars.

„Við erum að tala um
nýja búð, en rekna af aðila
sem er fyrir með verslun“,
segir Ásgeir. „Hún verður
eins og aðrar búðir okkar,
kannski ekki 100 fermetrar

eins og víða en við reynum
að vera með gott úrval og
það sem mestu máli skiptir;
sama verð, sömu þjónustu
og sömu gæði og annars
staðar á landinu. Það verður
hugsanlega ekki allt til á
staðnum, en þá verður af-
greiðslutíminn ekki meira
en 1-2 sólahringar. Það tek-
ur alltaf tíma að læra inn á
markaðinn á nýjum stað.“

Ásgeir lítur á það sem
þjóðfélagslega skyldu sína
að vera með verslun þar sem
menntaskólar eru starfsræktir.

Framkvæmdasýsla ríkisins
hefur auglýst eftir tilboðum í
framkvæmdir við jarðvinnu
vegna snjóflóðavarna í Bol-
ungarvík. Verkið felst í að gera
710 m langan varnargarð og
átta keilur fyrir ofan byggðina

í Bolungarvík. Garðinn og
keilurnar skal byggja úr jarð-
efnum sem eru fengin innan
framkvæmdasvæðisins, bæði
lausum efnum og efni úr berg-
skeringum. Sú hlið garðsins
og keilanna sem snýr móti

fjalli verður byggð upp með
netgrindum og styrktum jarð-
vegi. Í verkinu er ennfremur
innifalið rif mannvirkja, gerð
vinnuvega, gangstíga og gerð
drenskurða.

Helstu magntölur eru: Dren-

skurðir 950 m., klappar-
sprenging/fleygun 91.000 m³,
bygging varnargarðs og keila
370.000 m³, uppsetning net-
grinda 11.000 m², öryggis-
girðing ofan á varnargarði 720
m. Verkinu skal vera að fullu

lokið eigi síðar en 1. okt. 2010.
Kynningarfundur verður 26.
mars 2008 kl. 13 að viðstödd-
um fulltrúa verkkaupa. Til-
boðin verða opnuð hjá Ríkis-
kaupum 16. apríl 2008 kl. 15
að viðstöddum bjóðendum.

Snjóflóðavarnir í Bolungarvík boðnar út
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Food & Fun
heppnaðist vel

Húsfyllir var á matarhátíð-
inni Food & Fun sem fór fram
Við Pollinn á Ísafirði um helg-
ina. „Hátíðin heppnaðist mjög
vel. Hún gekk alveg snurðu-
laust fyrir sig og matseðill
gestakokksins vakti lukku
heimamanna, við höfum alla-
vega ekki orðið varir við ann-
að“, segir Eiríkur Gísli Jo-
hansson, annar eigandi veit-
ingarstaðarins. Það var Ingi
Þórarinn Friðriksson frá Perl-
unni sem skrifaði fjórrétta
matseðill sem samanstóð af
verður marineraðri lúðu, frosn-
um ávaxtadrykk, nautalund og
sítrónuböku í eftirrétt.

Matarhátíðin Food & fun,
sem myndi útleggjast á ís-
lensku sem Fóður og fjör, hef-
ur á undanförnum árum áunn-
ið sér veglegan sess í borgar-
lífinu í febrúar og nú tóku
ellefu veitingastaðir úti á landi
þátt í að bjóða upp á spennandi
matseðil í stórbrotinni ís-
lenskri náttúru yfir vetrartím-
ann. „Ég vona að það verði
framhald á hátíðinni úti á
landi. Frá okkar bæjardyrum
tókst þetta mjög vel og við
erum spenntir að fá að taka
þátt aftur á næsta ári“, segir
Eiríkur.

– thelma@bb.is
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Malbikunarframkvæmdir á
vegum Ísafjarðarbæjar verða
nær eingöngu á Þingeyri í
sumar enda nokkuð langt um
liðið síðan malbikað var þar
síðast. Hlíðargata og hluti af
Brekkugötu verða malbikað-
ar, en þar að auki er ráðgert að

malbika bílastæði bak við
Sundhöll Ísafjarðar. Samtals
nemur kostnaður við þessar
framkvæmdir um 13 milljón-
um króna. Eins og venjulega
eru skiptar skoðanir um það
hvaða götur á að malbika fyrst
og eru íbúar við Hlíðarveg á

Ísafirði til að mynda orðnir
langþreyttir á holóttum vegi.
Aðspurður um málið segir
Jóhann Birkir Helgason bæj-
artæknifræðingur að á þeirri
götu þurfi að gera meira en að
leggja malbik. Taka þarf sum-
arið allt undir lagnavinnu með

aðkomu fyrirtækja og stofn-
anna eins og Orkubús Vest-
fjarða og Símans.

„Hlíðarvegurinn er á blaði
fyrir 2009, en það fer hins
vegar eftir fjárveitingu hvort
af því verður. Þar á eftir að
forgangsraða sem verður ekki

gert fyrr en búið er að ákveða
hvaða fjármagn verður sett í
malbikunarframkvæmdir“,
segir Jóhann Birkir. Inn á fjár-
hagsáætlun yfirstandandi árs
reiknaði tæknideild Ísafjarðar-
bæjar með að þyrfti 80 millj-
ónir, en samþykkt var 25 millj-

óna króna fjárveiting og því
fóru 55 milljónir yfir á næsta
ár. Þess má geta að kostnaður
við fyrsta áfanga af þremur í
endurgerð Hlíðarvegs nam 35
milljónum króna, 7,5 millj-
ónum meira en ráð var fyrir
get.              – halfdan@bb.is

Lítið um malbikunarframkvæmdir í sumar

Landsnet er nú að athuga
fjórar meginleiðir til að bæta
flutningskerfi fyrirtækisins á
Vestfjörðum og gera saman-
burð á þeim með tilliti til
áreiðanleika og afhendingar-
getu raforku. Framkvæmda-
kostnaður leiðanna er þó mjög
breytilegur og er því nauð-
synlegt að skoða hann nánar
og gera í kjölfarið arðsemis-
mat og samanburð á því
hversu mikið ávinnst. Allur
kostnaður miðast við gengi 1.
maí 2007. Ákvörðun um
framkvæmdir verður byggð á
arðsemismati á öllum þeim
leiðum sem til greina koma. Í
arðsemismati framkvæmda
verður bæði litið til hag-
kvæmni Landsnets en einnig
þjóðhagslegrar hagkvæmni
verkefnisins.

Áætlaður framkvæmda-
kostnaður við leið 1 þarfnast
frekari rannsókna. Þar er gert
ráð fyrir að flutningskerfið til
Vestfjarða verði rekið í sinni
núverandi mynd og að ekki
verði lagðar nýjar flutnings-

leiðir nema að takmörkuðu
leiti. Til að auka áreiðanleika
orkuafhendingar til Vestfjarða
og einnig lágmarka skerðingu
innan svæðisins, verður lögð
áhersla á eftirtaldar aðgerðir:
Styrkja núverandi flutnings-
leiðir til að draga úr truflana-
tíðni. Í fyrsta lagi að undirbúa
lagningu flutningsleiða í streng
um þau jarðgöng sem Vega-
gerðin undirbýr á Vestfjörð-
um og munar þar mest um
Arnarfjarðargöng gagnvart
flutningi til norðursvæðis Vest-
fjarða. Í öðru lagi verður með
vettvangs- og veðurfarsrann-
sóknum reynt að skera úr um
erfiða kafla flutningsleiða
vestan Hrútatungu að Mjólká
og metið hvort leggja eigi
hluta flutningsleiða í jörð til
að verjast truflunum vegna
veðurs. Núverandi loftlínur
verða þó ekki lagðar niður þar
sem þær gegna hlutverki vara-
leiða, verði truflun á streng.

Einnig á að bæta eyjarekst-
ur. Í dag valda truflanir á línum
vestan Hrútatungu algjöru

straumleysi á Vestfjörðum,
nema eyjarekstur komi til á
takmörkuðum svæðum tengt
vatnsaflsvirkjun í næsta ná-
grenni. Það tekur nokkurn
tíma að koma rafmagni á aftur
með ræsingu varaafls og upp-
keyrslu vatnsaflsvirkjana. At-
huga þarf í samvinnu við
Orkubú Vestfjarða hvort unnt
sé að beita kerfisvörnum til
að tryggja að sem flestar vélar
virkjana OV leysi ekki út í
kjölfar truflana á flutningsleið
frá Hrútatungu í Mjólká, svo
komast megi hjá því að allt
kerfið á Vestfjörðum verði
straumlaust eins og nú á sér
stað við truflanir. Þetta myndi
minnka skerðingar umtalsvert
og flýta uppbyggingu eftir
truflanir. Með auknum streng-
lögnum í flutningskerfinu
innan Vestfjarða verða trufl-
anir þar ekki jafntíðar og nú
er og hagkvæmara verður að
samnýta varaafl innan svæðis-
ins. Í því sambandi má einnig
skoða sjálfvirkan útslátt á
ótryggu rafmagni til að geta

haft eyjuna sem stærsta auk
annarra aðgerða sem hugsan-
legar eru til að skjóta inn
skammtímavaraafli á meðan
aðlögun á eyjarekstri fer fram.

Orkubú Vestfjarða hefur
einnig til skoðunar að stækka
Mjólkárvirkjun og auka í
leiðinni uppsett afl véla, en
það gefur rými til að takast á
við eyjarekstur í truflanatil-
vikum. Landsnet leggur til að
sá kostur verði skoðaður með
tilliti til mögulegs samnings
um reiðuaflskaup milli OV og
Landsnets. Áætla þarf, áður
en út í framkvæmdir er farið,
kostnað og hver ávinningur-
inn er af bættum áreiðanleika.

Áætlaður framkvæmda-
kostnaður við leið tvö er 7.800
milljónir króna. Gert er ráð
fyrir um 30 km langri, 132
kV, línu frá Mjólkárvirkjun
að Hjarðarnesi og þaðan 55
km löngum sæstreng frá Hjarð-
arnesi yfir á Vogaskeið (Stykk-
ishólm). Jafnframt er gert ráð
fyrir spennuhækkun úr 66 kV
upp í 132 kV á Vogaskeiðslínu

1 og Vegamótalínu 1. Þessi
uppbyggingarleið útheimtir
nýja 60 MVA spenni í Mjólká
og 20 MVA spenna bæði á
Vegamótum og Vogaskeiði
auk umfangsmikilla línu og
strengframkvæmdar. Vegna
tengingar yfir á Vogaskeið
bætir framkvæmdin ekki ein-
göngu afhendingaröryggi á
Vestfjörðum heldur einnig á
Snæfellsnesi, en þar eru af-
hendingastaðir einnig tengdir
með langri geislatengingu.
Aflflæðirannsóknir sýna að í
ákveðnum truflanatilvikum
verður mikil yfirspenna á Vest-
fjörðum vegna lengdar flutn-
ingsleiða og hlutfallslega lítils
aflflæðis eftir þeim. Þetta er
því tæknilega óheppileg lausn
af þeim sökum.

Áætlaður framkvæmda-
kostnaður við leið þrjú er
4.100 milljónir króna. Miðað
er við að 38 km löng lína
verði lögð frá Mjólkárvirkjun
að Skálmarnesmúla og þaðan
verði farið stystu leið yfir
Breiðafjörð að Skarði á Skarðs-

strönd með 30 km langan sæ-
streng að lokum verði lögð 30
km löng lína frá Skarði að
Glerárskógum. Þessi tenging
milli Mjólkárvirkjunar og
Glerárskóga er hér kölluð
Breiðafjarðarlína 2. Þessi
framkvæmd útilokar ekki
þann möguleika að leggja síð-
ar nýja flutningsleið frá Gler-
árskógum til Vogaskeiðs og í
tengslum við það að spennu-
hækka Vogaskeiðslínu 1 og
Vegamótalínu 1 á Snæfells-
nesi úr 66 kV í 132 kV. Sá
kostnaður er þó ekki innifal-
inn.

Áætlaður framkvæmda-
kostnaður við leið fjögur er
3.900 milljónir króna. Gert er
ráð fyrir að Mjólkárlína og
Geiradalslína 1 séu tvöfald-
aðar og að lengd þeirra sé sú
sama og núverandi lína. Þann-
ig að Mjólkárlína 2 er hér áætl-
uð 81 km að lengd og Geira-
dalslína 2 er hér áætluð 47 km
að lengd.

– thelma@bb.is

Fjórar leiðir í athugun til að bæta
raforkuafhendingu á Vestfjörðum

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 200866666

Hvenær koma
kæri minn
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Eitt mesta deilumál allra tíma snýst um það í hvaða mæli
hver og einn eigi að greiða keisaranum það sem keisarans er.
Deilan snýst ekki um kaup og kjör heldur hve stóran hlut
hverjum og einum er gert að greiða til samfélagsins af því sem
hann aflar. Sitt sýnist hverjum hvernig þar hefur verið á mál-
um haldið af hinu opinbera.

Í áratugi hafa stjórnvöld dundað sér við skattlagningu þegn-
anna með nýjum lagasetningum, sem oftar en ekki hafa dregið
dilka aukins misréttis á eftir sér. Í þeim efnum eru lögin um
einkahlutafélög nærtækust. Lög sem gáfu fjölda manni sjálf-
dæmi um að ákveða laun sín og valfrelsi um skattaprósentu;
gjörningur sem hafði miklar tekjur af sveitarfélögum og olli
þeim skaða sem þau enn sitja uppi með. Í þann þriðjung aldar
sem liðinn er síðan Ólafur heitinn Björnsson, alþm., vakti at-
hygli á því að tekjuskatturinn væri sérskattur á launþega og
allar götur síðan staðgreiðslukerfið var tekið upp (og einn af
þáverandi þingmönnum Alþýðuflokksins lét þau orð falla að
nú ætti að fara að staðgreiða óréttlætið) hefur fátt gerst. Helstu
tíðindi síðustu tíma er aukin skattheimta á lægstu launin.

Það vantar ekki að hver nefndin á fætur annarri hefur verið
sett á laggirnar til að yfirfara skattaskerfið. Um mitt ár 2002
var enn ein nefndin skipuð ,,til að gera úttekt á skattsvikum“
og koma með tillögur til úrbóta. Niðurstaða nefndarinnar barst
fjármálaráðuneytinu í desember 2005. Þar hefur skýrslan
fengið að safna ryki á þriðja ár. Hvað veldur? Ber að líta svo
á að stjórnvöld hafi gefist upp í baráttunni við skattsvikin?
Mega landsmenn eiga von á að auglýsingar, eins og sú er birt-
ist í Morgunblaðinu 28. október s.l. þar sem tækimenntaður
karlmaður á rafeinda- og tölvusviði óskaði eftir ,,svartri vinnu“
og áhugasamir vinnuveitendur beðnir að láta vita af sér hjá
auglýsingadeild blaðsins, verði taldar sjálfsagðar? Ætla stjórn-
völd að láta sér fátt um finnast? Einu sinni höfðu Sjálfstæðis-
flokkur og Alþýðuflokkur (nú hluti Samfylkingar, sem fyrir
kosningar kvað 10% skatt á lífeyrisgreiðslur sanngirnismál)
það á stefnuskrám sínum að afnema tekjuskattinn, launamanna-
skattinn.

Landsmönnum er kunn aðkoma ríkisstjórnarinnar að samn-
ingum á launamarkaði. Margt er þar til bóta, sumt endurheimt.
Þessi sama ríkisstjórn hafði boðað 1% tekjuskattslækkun við
síðustu áramót. Af því varð ekki. Gripið var til gömlu plötunnar
um að ,,núna“ væri ekki lag fyrir slíka lækkun í efnahagskerfinu.
Það yrði að bíða betri tíma. Af býsna langri reynslu er næsta
víst að meiri óvissa ríkir um hvenær ,,lag“ verður í hagkerfinu
til tekjuskattslækkunar hjá einstaklingum, en verið hefur með
jólin sem Snata voru lofuð í kvæði Þorsteins Erlingssonar.

s.h.

Á þessum degi fyrir 40 árum

Skandinavíska flugfélagið SAS mun fjölga flugferðum sínum
yfir Atlantshaf í sumar þótt Sparnaðarráðstafanir Johnsons
forseta hafi valdið félaginu áhyggjum svo geti farið að þessar
ráðstafanir dragi úr þeirri aukningu sem þegar hefur átt sér stað
á þessum leiðum félagsins. Í sumar mun SAS halda uppi 52
ferðum á viku fram og aftur milli fimm borga á Norðurlöndum
og sex borga í Norður-Ameríku. Flogið verður til New York 34
sinnum í viku, og flogið verður þrisvar í viku án viðkomu frá
Stokkhólmi. Aðrar helstu nýjunga sem eru á döfinni hjá SAS
eru ferðir til Keflavíkur, Búdapest og Prag og auk þess verða
teknar í notkun hindar nýju farþegaþotur af gerðunum DC-8
Super 63 og Super DC 9. […] Flugmálastjóri sagði að samkvæmt
gagnkvæmum loftgerðasamningi landanna, hafði SAS skýlausan
rétt til að fljúga til Íslands en sér væri ókunnugt um hvenær SAS
ætlaði að hefja Íslandsflugið eða hvernig félagið hyggðist haga
því. Örn O. Johnson, forstjóri Flugfélags Íslands sagði að
Íslandsflugið hefði lengi verið á döfinni hjá SAS og kvaðst hafa
heyrt talað um eina ferð í viku yfir sumarmánuðina.

SAS byrjar að fljúga til
Keflavíkurflugvallar

Fásinna að Flugfélagið nýti sér ófærðFásinna að Flugfélagið nýti sér ófærðFásinna að Flugfélagið nýti sér ófærðFásinna að Flugfélagið nýti sér ófærðFásinna að Flugfélagið nýti sér ófærð
Ekkert er til í lífsseigum orðrómi um að Flugfélag Íslands segi vera ófært til
Ísafjarðar til að sameina vélar og ná betri sætanýtingu þegar fáir eiga pantað far.
Arnór Jónatansson, umdæmisstjóri Flugfélagsins, segir það vera hreina og klára
fásinnu að halda slíku fram. „Ef við aflýsum að morgni þá fækkar farþegum um
20%. Bæði er það að fólk er tímabundið og keyrir þá strax af stað sem og
menn í viðskiptaerindum og ætla að fljúga fram og til baka samdægurs. Við
fáum mesta flutninga eftir því sem flugið er tryggara“, segir Arnór.

Hass fannst við húsleit á ÍsafirðiHass fannst við húsleit á ÍsafirðiHass fannst við húsleit á ÍsafirðiHass fannst við húsleit á ÍsafirðiHass fannst við húsleit á Ísafirði
Í síðustu viku handtók lögreglan á Ísafirði karlmann á þrítugsaldri. Húsleit var

framkvæmd á heimili hans á Ísafirði í framhaldi af handtökunni. Við þá leit
fundust um 100 grömm af hassi. Mest allt efnið virðist vera í sölueiningum og

er málið rannsakað með tilliti til þess. Málið telst upplýst, en játning liggur fyrir
um að umræddur aðili hafi tekið við þessu efnismagni, ætlað hluta þess til að

dreifa á norðanverðum Vestfjörðum en hinn hlutann til eigin neyslu. Um-
ræddur aðili hefur áður komið við sögu lögreglunnar vegna fíkniefnamála.

Umferðarlaga- og hegning-
arlagabrotum fækkaði milli
ára á Vestfjörðum í janúar.
Lítill munur er þó á hegning-
arlagabrotunum en níu brot
voru framin í síðasta mánuði,
10 árið á undan og 11 árið
2006. Tuttugu og sex umferð-

arlagabrot komu inn á borð
lögreglunnar á Vestfjörðum í
síðasta mánuði en 33 í janúar
2007 og 18 árið 2006. Þrjú
fíkniefnalagabrot voru framin
í janúar, en einungis eitt árið á
undan og fimm í janúar árið
2006. Tölurnar eru fengnar úr

afbrotatölfræði lögreglunnar
fyrir september sem hefur ver-
ið birt á vef ríkislögreglustjóra.

Rétt er að geta þess að við
samantekt tölulegra upplýs-
inga eru tilgreind öll brot sem
tilkynnt voru lögreglunni að
frátöldum þeim sem reynast

við nánari athugun ekki vera
brot. Hafa ber í huga að eitt
atvik getur falið í sér fleiri en
eitt brot. Til dæmis getur mað-
ur sem er stöðvaður vegna um-
ferðarlagabrots fengið í sama
máli kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.

Á þriðja tug umferðarlagabrota í janúar
 26 umferðarlagabrot voru framin í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í síðasta mánuði.

Björn Jóhannesson, hæsta-
réttarlögmaður á Ísafirði hefur
óskað eftir að afstöðu bæjar-
yfirvalda til niðurstöðu úr-
skurðarnefndar skipulags- og
byggingarmála sem hefur fellt
úr gildi byggingarleyfi fyrir
sumarbústað í Tunguskógi

sem gefið var út haustið 2004.
Nefndin var mjög afdráttar-
laus í niðurstöðu sinni og tók
með öllu undir kröfur umbjóð-
enda Björns.

Í bréfi Björns til bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar segir að ef-
laust hefði verið hægt að kom-

yfirleitt lokið þegar niðurstaða
fæst í ágreiningsmálið. Þess
er vænst af hálfu Björns að
afstaða bæjaryfirvalda liggi
fyrir sem fyrst. Bæjarráð hefur
vísað erindinu til úrvinnslu í
umhverfisnefnd.

– smari@bb.is

ast hjá því að brjóta á rétti
umbjóðenda hans ef rétt hefði
verið staðið að málum í upp-
hafi. Ennfremur segir að sé
ekki staðið rétt að málum í
upphafi sé erfitt að finna við-
unandi laus á síðari stigum
þar sem framkvæmdum er

Óskar eftir afstöðu
bæjarins til lóðadeilu

Sumarbústaðurinn sem um ræðir er fyrir miðri mynd.
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Hvalaskoðun á Ísafirði og á StröndumHvalaskoðun á Ísafirði og á StröndumHvalaskoðun á Ísafirði og á StröndumHvalaskoðun á Ísafirði og á StröndumHvalaskoðun á Ísafirði og á Ströndum
Unnið er að hagkvæmisathugun fyrir hvalaskoðun á Vestfjörðum. Það eru IFAW
samtökin sem eru í fararbroddi fyrir verkefnið í samvinnu við heimamenn. Sigursteinn
Másson hefur unnið fyrir IFAW samtökin. Hann segir niðurstaðna úr könnuninni sé að
vænta um miðjan mars og segist vænta að þær verði spennandi. Annarsvegar er að
ræða hvalaskoðun á Ströndum og hins vegar í nágrenni Ísafjarðar. IFAW samtökin, eða
International fund for animal welfare eru dýraverndunarsamtök, stofnuð fyrir þrjátíu
árum. Þau vinna markvisst að markaðssetningu hvalaskoðunar í stað fyrir hvalveiðar.

Aldnar löggur keppa í fótboltaAldnar löggur keppa í fótboltaAldnar löggur keppa í fótboltaAldnar löggur keppa í fótboltaAldnar löggur keppa í fótbolta
Hlaupársdaginn 29. febrúar hefst öldungamót lögreglumanna í innan-

húsknattspyrnu en að þessu sinni verður mótið haldið á Ísafirði. Íþrótta-
félag lögreglumann á Ísafirði er mótshaldari og er búist við mörgum

keppendum vestur vegna mótsins. Þetta verður í þriðja sinn sem félagið
stendur fyrir móti sem þessu. Fyrst var það haldið árið 1994 og aftur

árið 2001. Leikið verður í íþróttahúsinu á Torfnesi og hefur félagið farið
þess á leit við Ísafjarðarbæ að leiga af húsinu verði felld niður.

60 dómar á
síðasta ári
Alls féllu 57 dómar í

málum sem sýslumaður-
inn á Ísafirði höfðaði á
síðasta ári, samkvæmt
nýjum tölum frá Hagstofu
Íslands. Er þetta nokkur
aukning frá fyrra ári þegar
dómarnir voru 46, en
sambærilegt við árin 2004
(59) og 2005 (58).

Flestir voru dómarnir
árið 2003, eða 68 talsins.

Gjaldþrot-
um fækkar

Þrír einstaklingar og
þrettán lögaðilar voru úr-
skurðaðir gjaldþrota á
Vestfjörðum á síðasta ári,
talsvert færri en árið áður
þegar 10 einstaklingar og
27 lögaðilar voru teknir
til gjaldþrotaskipta.

Ekki hafa færri ein-
staklingar verið úrskurð-
aðir gjaldþrota í fjórð-
ungnum síðustu 14 árin í
það minnsta. Kemur þetta
fram í nýjum tölum Hag-
stofunnar um dómsmál.

Uppstillingarnefnd Al-
drei fór ég suður – rokk-
hátíðar alþýðunnar, hefur
verið að störfum undan-
farna daga og hafa eftir-
farandi hljómsveitir og/
eða tónlistarmenn verið
ráðnir á hátíðina; Bob
Justman, Hjaltalín, Retro
Stefson, Sprengjuhöllin,
XXX Rottweilerhundar,
Sign, SSSól, Mysterious
Marta, Morðingjarnir og
Múgsefjun.

Alls verður boðið upp
á rúmlega 30 atriði og
verða hin tilkynnt eftir ör-
fáa daga. Í tilkynningu
þakka skemmtinefndin
öllum þeim sem höfðu
samband, en yfir 100
hljómsveitir lýstu yfir
áhuga á að taka þátt. Al-
drei fór ég suður verður
haldin á Ísafirði í fimmta
sinn dagana 21. og 22.
mars. Hátíðin hlaut á dög-
unum Eyrarrósina sem
veitt er fyrir framúrskar-
andi menningarverkefni á
landsbyggðinni.

SSSól um
páskana

Gamla apótekið.

Mál Gamla apóteksins svo-
kallaða á Ísafirði hefur ekki
enn ratað inn á borð umhverf-
isnefndar Ísafjarðarbæjar.
Eins og komið hefur fram
kemur til greina af hálfu
Landsbankans, eiganda húss-
ins, að rífa það og byggja sam-
bærilegt hús á lóðinni. Svan-
laug Guðnadóttir, formaður
umhverfisnefndar, segir að
berist beiðni um heimild til
niðurrifs muni nefndin fyrst
verða sér úti um sérfræðiálit á
ástandi hússins. Landsbanka-
menn vilja meina að það sé

ónýtt, en Magnús Alfreðsson,
húsasmíðameistari sem mikla
reynslu hefur af uppbyggingu
gamalla húsa, segir að svo sé
ekki. „Það verður ekkert
ákveðið fyrr en það kemur
beiðni til okkar. En ég vil endi-
lega að Landsbankinn geri upp
þetta hús, og ég held að það sé
almennur vilji nefndarmanna“,
segir Svanlaug.

Húsið er forskalað timbur-
hús. Haukur Þór Haraldsson,
framkvæmdastjóri rekstrar-
sviðs Landsbankans, sagði í
samtali við ruv.is að húsið

hefði verið skoðað fyrir nokkr-
um árum og þá hafi komið í
ljós að undirstöður þess væru
ónýtar og burðarvirki í svo
slæmu ástandi að því verði
ekki bjargað.

Í samtali við blaðið sagði
Magnús Alfreðsson húsa-
smíðameistari á Ísafirði aftur
á móti að hann vissi ekki til
þess að ástandið hefði verið
kannað ofan í kjölinn og að
opna þyrfti húsið miklu víðar
áður en gefinn yrði út dauða-
dómur.

– halfdan@bb.is

Sérfræðiálit á undan niðurrifi

Hart tekist á þó allir séu sammála
Hart var tekist á í bæjar-

stjórn Ísafjarðarbæjar um hug-
myndir um að hrinda úr vör
sérstöku átaki í atvinnumálum
á Þingeyri, Flateyri og Suður-
eyri næsta sumar. Samþykkt
var að ráðast í átaksverkefni í
bæjunum í samstarfi við
Vinnumálastofnun og var at-
vinnumálanefnd falið að und-
irbúa átaksverkefnið, skil-
greina möguleg verkefni, fjár-
magnsþörf og verkefnisstjórn.
Virtust bæjarfulltrúar sammála
um að átaks væri þörf, þó hart
væri deilt um það hvaðan upp-
skriftin ætti að koma. Sigurður
Pétursson lagði fyrir bæjar-
stjórn ítarlegar tillögur að
verkefninu sem var vísað frá
á þeim forsendum að um væri
að ræða þegar samþykktar til-
lögur í fjárhagsáætlun eða til-
lögur sem áður höfðu fengið
meðferð í bæjarstjórn. Tókust
meiri- og minnihluti bæjar-
stjórnar hart á og gengu harð-
orða bókanir á víxl milli odd-

vita D- og Í- lista.
Þegar frávísunartillaga meiri-

hluta hafði verið borin upp lét
Sigurður Pétursson, oddviti Í-
lista, bóka eftirfarandi: ,,Bæj-
arfulltrúar Í-listans harma það
að meirihluti Sjálfstæðis- og
Framsóknarflokks í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar treysti
sér ekki til að samþykkja til-
lögur Í-lista, um sértækt átak í
atvinnumálum á Þingeyri,
Flateyri og Suðureyri sumarið
2008 og hafni í raun mögu-
leika á samstöðu og samstarfi
um málið.“

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri og oddviti D-lista,
svaraði með eftirfarandi bók-
un: ,,Það skal ítrekað, að ekki
er verið að hafna samstöðu
um málið. Frávísun meirihlut-
ans er vegna þess að tillögur
Í-listans eru í samþykktri fjár-
hagsáætlun. Allt það sem fram
kemur í tillögum Í-listans í
atvinnumálum og meira til
verður að veruleika. Meiri-

hlutinn vill gott samstarf við
minnihlutann í þeim málum.“

Sigurður Pétursson svaraði
þá með því að bóka: ,,Bæjar-
fulltrúar Í-listans hafa lagt
fram fjölda vel ígrundaðra til-
lagna í atvinnumálum á und-
anförnum misserum og óskað
eftir góðu samstarfi við meiri-
hlutann um framkvæmd þeirra.
Afstaða fulltrúa Í-listans er
óbreytt þrátt fyrir frávísun og
höfnun meirihlutans á vönd-
uðum tillögum.“

Halldór bókaði um hæl:
,,Tekið er undir að tillögur Í-
lista í atvinnumálum eru vel
ígrundaðar og vandaðar enda
voru þær framsettar og sam-
þykktar af meirihluta bæjar-
stjórnar þann 13. desember
s.l. við samþykkt fjárhags-
áætlunar ársins 2008.“
Þá lét Sigurður að endingu
bóka: ,,Bæjarfulltrúar Í-listans
draga í efa dómgreind meiri-
hlutans í bókunum hans vegna
tillagna í atvinnumálum og

frábiðja sér útúrsnúning og
orðhengilshátt.“

Hinar umdeildu tillögur Í-
lista báru yfirskriftina „Sum-
arið 2008: Fleiri hendur –
meira líf“. Í þeim fólst upp-
bygging á vegum bæjarins,
fjármögnuð af Ísafjarðarbæ og
ríkisvaldinu í samstarfi við
heimamenn á hverjum stað.

Helstu atriði átaksins á Þing-
eyri samkvæmt tillögunum
eru endurbygging Salthússins,
frágangur lóðarinnar við Tjörn,
endurbætur á félagsheimili
staðarins, endurbætur á Ráð-
húsi Þingeyrar með uppsetn-
ingu bæjarmiðstöðvar með
bókasafni, ljósmyndasýningu
og þjónustumiðstöð á neðri
hæð hússins, húsakönnun –
skráning og merking gamalla
húsa, flutningur og endurbæt-
ur eða sala á Gramsverslun,
niðurrif eða endurbygging
gömlu trébryggjunnar, gáma-
svæði fyrir sorpflokkun og
umhverfisátak með heima-

mönnum það sem frágangur á
skólalóð, opin svæði sláttur
og snyrting, málun og viðhald
eru nefnd.

Á Suðureyri varðar átakið
endurnýjun stálþils og dýpkun
innsiglingar í Suðureyrarhöfn,
uppfylling í Lónið, lóðir fyrir
sumarhús, húsakönnun – skrán-
ing gamalla húsa, endurbætur
á eldhúsi í leikskóla og mót-
tökueldhús í grunnskóla, gáma-
svæði fyrir sorpflokkun og
umhverfisátak með heima-
mönnum.

Á Flateyri eru helstu verk-
efni skólalóð Grunnskólans
og Goðahóllinn, flutningur og
endurgerð Svarta pakkhúss-
ins, húsakönnun, flotbryggja
fyrir smábáta, gámasvæði
fyrir sorpflokkun og umhverf-
isátak með heimamönnum.
Eins og áður segir virðast
bæjarfulltrúar nokkuð sam-
mála um að ofangreindra að-
gerða sé þörf.

– halfdan@bb.is

Hart var tekist á í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.
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STAKKUR SKRIFAR

Olíuhreinsunarstöð
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Öryggismál skíðasvæðis Ísfirðinga yfirfarinÖryggismál skíðasvæðis Ísfirðinga yfirfarinÖryggismál skíðasvæðis Ísfirðinga yfirfarinÖryggismál skíðasvæðis Ísfirðinga yfirfarinÖryggismál skíðasvæðis Ísfirðinga yfirfarin
Stjórn skíðasvæðis Ísfirðinga hefur skipað nefnd til að fara yfir öryggismál almennt til
að tryggja eins og frekast er kostur öryggi á svæðinu. „Vegna slyss sem átti sér stað
þann 5. febrúar s.l. er ljóst að brýn nauðsyn er að yfirfara alla verkferla tengd öryggis-
málum svæðisins“, segir í bókun fundar. Nefndinni er ætlað að vinna hratt og skila
tillögum sínum í lok mánaðarins. Nefndinni er ætlað að fara yfir öll verkferli þegar slys
ber að höndum, auk þess að skoða með hvaða hætti hægt er tryggja öryggi gesta og
starfsfólk svæðanna sem allra best og minnka þannig líkur á slysum.

Kaupa 35 fartölvur til viðbótarKaupa 35 fartölvur til viðbótarKaupa 35 fartölvur til viðbótarKaupa 35 fartölvur til viðbótarKaupa 35 fartölvur til viðbótar
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að kaupa 35 fartölvur til viðbót-
ar við þær 61 sem áður hafði verið samþykkt að kaupa til að fartölvuvæða

grunnskóla bæjarins. ,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkir tillögu fræðslu-
nefndar um að kaupa 35 fartölvur til viðbótar, með það að markmiði að

bæta starfsaðstöðu kennara í grunnskólum Ísafjarðarbæjar. Fjármögnun
vegna viðbótarkostnaðar sem áætlaður er 3,5 m.kr. er vísað til endurskoð-

unar á fjárhagsáætlun ársins 2008“, segir í samþykkt bæjarstjórnar.

Áhugaljósmyndarar og
atvinnuljósmyndarar hafa í
hyggju að setja upp ljós-
myndasýningu í Edinborg-
arhúsinu á Ísafirði um pásk-
ana. „Ég hvet alla ljósmynd-
ara, og sérstaklega áhuga-
ljósmyndara til að taka þátt.
Við ætlum að hafa allar
myndirnar í stærðinni A3
og munum aðstoða við út-
prentun áþeim en fólk verð-
ur að skaffa ramma sjálft“,
segir Páll Önundarson,
áhugaljósmyndari. Áhugi á

ljósmyndun fer sívaxandi en
með aukinni tækni verður
æ auðveldara að taka og
framkalla myndir.

Áhugasamir eru beðnir um
að tilkynna þátttöku sína á
netfanginu pallio@simnet.is
og nauðsynlegt er að síma-
númer fylgi með. Þá eiga
þátttakendur að skila mynd-
um fyrir 10. mars ásamt upp-
lýsingum um nafn og mynd
af viðkomandi. Frekari upp-
lýsingar eru í síma 894 5732.

– thelma@bb.is

Ljósmyndarar sýna
í Edinborgarhúsinu

Sparisjóður Vestfirðinga sýkn-
aður af kröfu Landsbankans

Sparisjóður Vestfirðinga
hefur verið sýknaður fyrir Hér-
aðsdómi Vestfjarða, af kröfu
Landsbanka Íslands um greið-
slu sjö milljóna króna vegna
ábyrgðaryfirlýsingar. Talið
var að yfirlýsingin hefði verið
skilyrt og skilyrði hennar ekki
uppfyllt. Málavextir eru þeir
að forsvarsmenn einkahluta-
félagsins Þórður Jónsson gáfu
út tvö tryggingarbréf til Lands-
bankans. Bæði bréfin voru
tryggð með veði í skipinu
Höfrungi BA-60, sem var í
eigu félagsins. Skipið var selt
í nauðungarsölu vorið 2004
og bauð Landsbankinn hæst í
skipið. Samkvæmt kröfulýs-

ingu námu skuldir Þórðar
Jónssonar ehf. við Landsbank-
ann á þessu stigi málsins
48.635.075 krónum.

Við uppboðið var veittur
fjögurra vikna samþykkis-
frestur og var uppboðið aftur-
kallað innan þess frests, þar
sem eiganda skipsins tókst á
þeim tíma að selja veiðiheim-
ildir skipsins til útgerðarfé-
lagsins Odda hf. á Patreks-
firði. Söluandvirði þeirra nægði
til að greiða þeim sem lýst
höfðu kröfu í uppboðsand-
virðið, þ.e. uppboðsfjárhæð-
ina 100.000.000 króna auk
greiðslu til stefnanda 41.580.
275 króna. Við þetta féllu upp-

boðsbeiðendur frá uppboðinu
og féll það þar með niður.

Að sögn Landsbankans var
greiðsla Odda framkvæmd án
þess að samþykkt hefði verið
að aflétta tryggingarbréfunum
og hafi greiðanda verið gert
það ljóst, enda verið um alls-
herjarveð að ræða. Lands-
bankinn kveðst því hafa hafn-
að beiðni um að tryggingar-
bréfunum yrði aflétt í fram-
haldinu. Sparisjóðurinn hélt
því hins vegar fram að stefn-
andi hafi samþykkt afléttingu

tryggingarbréfanna gegn greið-
slu kröfulýsingarfjárhæðar
stefnanda í uppboðsandvirðið,
eða 41.580.275 krónur. Án
samþykkis Landsbankans
hefði Oddi hf. aldrei innt
greiðsluna af hendi.

Ágreiningurinn snerist fyrst
og fremst um gildi yfirlýsingar
Sparisjóðs Vestfjarða sem
samþykkt var af stefnanda 25.
júní 2004 og þá að hvaða
marki hún hafi verið skilyrt. Í
yfirlýsingunni ábyrgðist SPFV
greiðslu til Landsbankans sem

nam þeirri fjárhæð sem aðilar
deildu um hvort að væri
tryggð með veðrétti í skipinu
og kvóta. Ábyrgðin myndi
hins vegar falla úr gildi ef
úrskurðarnefnd um viðskipti
við fjármálafyrirtæki, sem tók
fyrir ágreining Landsbankans,
Þórðar Jónssonar og Odda,
myndi úrskurða þeim síðar-
nefndu í vil. Málið var hins
vegar verið afturkallað frá úr-
skurðarnefndinni og við því
gat Landsbankinn ekkert gert
enda séu það einungis við-

skiptamenn fjármálafyrir-
tækja sem geti leitað til nefnd-
arinnar en ekki fjármálafyrir-
tækin sjálf.

Héraðsdómur sýknaði spari-
sjóðinn af öllum kröfum þar
sem Landsbankinn gaf eftir
ábyrgð samkvæmt upphafleg-
um tryggingarbréfunum gagn-
vart því að fá aðra í staðinn og
átti því að tryggja að rétti hans
yrði ekki stefnt í hættu ef svo
færi að hann gæti ekki haft
áhrif á málsmeðferðina fyrir
úrskurðarnefndinni.

Útibú Sparisjóðs Vestfirðinga á Ísafirði.

Á liðinni helgi hélt Fjórungssamband Vestfirðinga fundi um olíu-
hreinsunarstöð á Vestfjörðum. Fundirnir voru tveir, annar á Bíldudal og
hinn á Ísafirði. Farið var yfir mörg atriði sem tengjast hugsanlegri olíuhreins-
unarstöð, sem ætlunin er að rísi annað hvort í Arnarfirði eða Dýrafirði, ef
hugmyndir komast á framkvæmdastig. Áhugi Vestfirðinga er vel
skiljanlegur. Hvergi kreppir meira að atvinnulífi á Íslandi en á Vestfjörðum,
enda er það svo að grunnur þess hefur verið sjósókn, fiskveiðar og fisk-
vinnsla. Er kvóti skerðist verulega eins og nú er raunin kemur það alls
staðar niður. Ekki eru mörg sóknarfæri í augsýn um þessar mundir.

Fiskveiðar takmarkast af því að kvóti til þeirra hefur verið skorinn niður,
svo um munar. Það má ekki veiða fiskinn þó svo hann kynni að vera til í
sjónum. Því til viðbótar kreppir nú að fiskeldi því nú er bannað að veiða
fisk til eldis. Rækjuveiðar eru vart til og þar af leiðandi ekki vinnslan
heldur. Nú er svo komið að loðnuveiðar hafa verið bannaðar og þegar þessi
orð eru sett á blað er enn leitað loðnu, en bannið stendur meðan hún finnst
ekki. Við þessar aðstæður er eðlilegt að áhugi Vestfirðinga sé mikill ef í
boði eru tækifæri til atvinnusköpunar, sem færa vel launuð störf í hérað. Að
fleiru er að huga. Hver verða áhrifin á nánasta umhverfi, önnur en þau að
færa atvinnu til samfélags sem þarfnast hennar?

Þessari spurningu er ekki auðsvarað, þótt margir sjái fleira svart við það
að reisa olíuhreinsunarstöð en olíuna sjálfa. Um er að ræða stóriðju sem
krefst mikillar orku til að hreinsa hráolíu og er talað um 600 megawött eða
nánast svipað og Kárahnjúkavirkjun til þess að anna orkuþörfinni. Sú orka
liggur ekki á lausu um þessar mundir. Hvar verður hennar aflað? Vart er
ásættanlegt að notuð verði olía til hreinsunar olíu vegna mikillar kolefn-
islosunar.

Önnur atriði sem huga þarf að eru hver verða áhrif siglinga norðan við
Ísland vegna aðfærslu hráolíu til olíuhreinsunarstöðvarinnar og umhverfis-
þættir hljóta að verða athugaðir vandlega. Tvennt ber þó að hafa í huga.
Þrátt fyrir áhuga útlendra fjárfesta og það að rússnesk olíufyrirtæki hafi
mikinn áhuga að sögn Ólafs Egilssonar, sem greinilega leggur mikla
vinnu í það að undirbúa málið, þá hafa enn engar ákvarðanir verið teknar.

Afar mikilvægt er að efla atvinnu á Vestfjörðum. Hugsa þarf til framtíðar
þannig að ekki verði lokað neinum dyrum, en hinn mikli áhugi fyrir
olíuhreinsunarstöð er á skjön við þá stefnu sem sett var fram fyrir nokkr-
um misserum um stóriðjulausa Vestfirði. Kannski var það bara draumsýn,
líkt og olíuhreinsunarstöðin er þar til ákvarðanir verða teknar.
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Borea Adventures tilnefnt til verðlaunaBorea Adventures tilnefnt til verðlaunaBorea Adventures tilnefnt til verðlaunaBorea Adventures tilnefnt til verðlaunaBorea Adventures tilnefnt til verðlauna
Ferðaþjónustufyrirtækið Borea adventures á Ísafirði hefur verið tilnefnt til
skandinavísku ferðamálaverðlaunanna. Fyrirtækið er hlýtur tilnefningu í flokki
nýsköpunar á sviði ferðaþjónustu. Markmið verðlaunanna er að verðlauna
framúrskaransi nýjungar og þjónustu og árangursríka markaðssetningu í ferða-
þjónustu. Verðlaunin veita jafnframt varðlaunahöfum aukna athygli fjölmiðla og
staðfesta gildi þess að gera vel. Verðlaunahafar geta nýtt sér þennan heiður við
markaðssetningu jafnframt því að styrkja stöðu sína á mörkuðum.

Aflaverðmæti dróst saman um 4,5%Aflaverðmæti dróst saman um 4,5%Aflaverðmæti dróst saman um 4,5%Aflaverðmæti dróst saman um 4,5%Aflaverðmæti dróst saman um 4,5%
Verðmæti afla sem verkaður var á Vestfjörðum dróst saman um 4,5% milli

ára ef litið er til fyrstu 11 mánaða áranna 2006 og 2007. Kemur þetta fram
í bráðabirgðatölum frá Hagstofu Íslands. Á tímabilinu janúar-nóvember í fyrra

var aflaverðmætið rúmlega 3,7 milljarðar, en á sama tíma árið 2006 var
verðmætið rúmlega 3,9 milljarðar. Samdrátturinn er enn meiri ef einungis er

litið til nóvember, en í fyrra var aflaverðmætið 227 milljónir króna á móti
384 milljónum árið áður og nemur samdrátturinn um 40 prósentum.

Leggur til að byggðakvóta
2ja ára verði steypt saman

Á fundi Í-listans í Ísafjarðarbæ um atvinnumál á Þingeyri
kynnti Kristján Andri Guðjónsson nýjar tillögur um úthlutun
byggðakvóta. Kristján leggur til að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
fari fram á það við sjávarútvegsráðuneytið að byggðakvóta
þessa fiskveiðiárs verði ekki úthlutað fyrr en á næsta fiskveiðiári
og þá með byggðakvóta þess árs. Vegna flókinna reglna hefur
gengið mjög illa að úthluta byggðakvóta og enn er verið að út-
hluta byggðakvóta síðasta fiskveiðiárs. Kristján segir að um
áramótin hafi einungis verið búið að úthluta helmingi af
byggðakvóta ársins 2006 - 07. Hann býst við ekki verði búið
að úthluta kvótanum fyrr en langt verður liðið á þetta ár.

Kristján Andri segir að niðurskurður í þorskveiðiheimildum
muni vega mun þyngra á næsta fiskveiðiári en yfirstandandi
og því kæmi það mörgum útgerðum vel að fella niður byggða-
kvóta yfirstandandi fiskveiðiárs og steypa honum saman við
byggðakvóta næsta árs. Við síðustu kvótaáramót nýttu útgerð-
armenn sér geymslurétt á aflaheimildum til að milda niður-

skurðinn. Fastlega má búast við að þorskveiðiheimildir verði
svipaðar á næsta ári. Hann segir að mikilvægt væri að útgerðum
yrði gert mögulegt að sækja um umræddan byggðakvóta strax
eftir ákvörðun sjávarútvegsráðherra um heildarafla næsta fisk-
veiðiárs.

Kristján leggur það ennfremur til að bæjarstjórn að hún fari
fram á það við sjávarútvegsráðuneytið að línuívilnun hækki úr
16% í 20% frá og með yfirstandandi fiskveiðiári. Hann segir
að þorskveiðikvóti sem var ætlaður í línuívilnun hafi ekki
náðst að fullu og hluti af honum dottið niður dauður. Ástæðuna
segir Kristján vera að beitningarvélabátum í smábátakerfinu
hafi fjölgað á kostnað þeirra sem róa með handbeitta línu.
Línuívilnun gildir ekki fyrir beitningarvélabáta.

Hann segir að þessar tillögur yrðu veruleg viðbót við
mótvægisaðgerðir sem ríkisstjórnin boðaði og geti verið liður
í þeirri endurskoðun sem stjórnvöld hafa boðað á þeim.

– smari@bb.is

Tillögu um byggðakvóta vís-
að til atvinnumálanefndar

Tillaga Í-listans um breyt-
ingu á úthlutun byggðakvóta
og hækkun línuívilnunar var
tekin fyrir á fundi bæjarstjórn-
ar og vísað til atvinnumála-
nefndar.  Tillögurnar eru í
tveimur liðum. Tillögurnar
eru svohljóðandi:

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar skorar á sjávarútvegsráð-
herra, að sameina úthlutun
byggðakvóta fyrir fiskveiði-
árin 2007/2008 og 2008/2009
við úthlutun síðar á þessu al-
manaksári. Úthlutun byggða-
kvóta fiskveiðiársins 2006/
2007 hefur í mörgum tilfellum

dregist mjög og verður ekki
lokið fyrr en í fyrsta lagi á
komandi vori, þegar langt
verði liðið á núverandi fisk-
veiðiár. Því er ljóst að auðvelt
verður að sameina úthlutun
byggðakvóta fyrir tvö fisk-
veiðiár og ná þannig upp þeirri
töf sem orðin er á úthlutun til
einstakra byggðarlaga.

Auk þess er ljóst að afleið-
ingar þriðjungs niðurskurður
á aflaheimildum í þorski eru
ekki enn komnar fram með
fullum þunga vegna tilfærslna
aflaheimilda á milli ára.  Tvö-
faldur byggðakvóti sem út-

hlutað yrði á árinu 2008 væri
því öflug innspýting til þeirra
byggðarlaga sem verst verða
úti vegna niðurskurðarins.

Mikilvægt er að útgerðum
verði gert mögulegt að sækja
um umræddan tvöfaldan byggða-
kvóta strax eftir ákvörðun
ráðuneytisins um heildarafla
fiskveiðiársins 2008/2009,
eða í síðasta lagi strax við
upphaf þess fiskveiðiárs.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
leggur það til við sjávarút-
vegsráðherra að þar sem
þorskkvóti sá sem úthlutað
hefur verið vegna línuíviln-

unar hefur ekki nýst að fullu
undanfarin fiskveiðiár, verði
línuívilnun í þorski aukin úr
16% í 20% frá og með yfir-
standandi fiskveiðiári.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
lítur svo á að tillögur þessar
virki sem veruleg viðbót við
þær mótvægisaðgerðir sem
þegar eru fyrirhugaðar vegna
niðurskurðar á þorskveiði-
heimildum og geti verið liður
í þeirri endurskoðun sem
stjórnvöld hafa boðað á vænt-
anlegum mótvægisaðgerðum
sinum.

– smari@bb.is

Þátttakendur á mótinu ásamt mótsstjóra.

Bolvíkingarnir Rögn-
valdur Magnússon og Bjarni
Jónsson sigruðu á nýaf-
stöðnu móti Tennis- og bad-
mintonfélags Ísafjarðar í
tvímenningi. Þeir voru vel
að sigrinum komnir því þeir
unnu alla sína leiki. Í öðru
sæti voru Arnór Jónatans-
son og Sveinn Ingi Guð-
björnsson og þriðju urðu
Tryggvi Sigtryggsson og
Guðmundur E. Kjartansson,
allir frá Ísafirði.

„Rögnvaldur og Bjarni
eru ungir og sprækir, rúm-
lega tvítugir að aldri og
yngstu sigurvegarar í TBÍ
móti um áratuga skeið.
Segja má að snerpan og þol-
ið hafi sigrað reynsluna.
Vegna forfalla af ýmsu tagi
tóku mun færri lið þátt en

undanfarin ár. Þótt kepp-
endur væru spakir í dómum
sínum var allur varinn góð-
ur og lögfræðingurinn Tryggvi
Guðmundsson fenginn til
þess að stjórna mótinu“,
segir í tilkynningu frá TBÍ.

Þess má geta að Rögn-
valdur og Bjarni tóku þátt í
móti í Reykjavík í síðasta
mánuði og stóðu sig vel.
Félagið vill koma á fram-
færi að unglingatímar TBÍ
eru á þriðjudags- og fimm-
tudagskvöldum í íþrótta-
húsinu á Torfnesi. Tímarnir
eru gjaldfríir. Unglingar eru
hvattir til þess að nýta sér
þetta tækifæri til þess að
stunda skemmtilega íþrótt.
Badmintonspaðar eru til
staðar í íþróttahúsinu.

– thelma@bb.is

Rögnvaldur og
Bjarni sigruðu

Verðlaunahafarnir Rögnvaldur Magn-
ússon og Bjarni Jónsson. Myndir: Tennis-

og badmintonfélag Ísafjarðar.

Hefur enga trú á hvala-
skoðun í Ísafjarðardjúpi

Konráð Eggertsson hrefnu-
veiðimaður hefur ekki trú á
hvalaskoðun við Ísafjarðar-
djúp. „Þegar ég var í ferða-
þjónustu þá reyndum við
þetta. En það var ekki nokkur
leið. Í gamla daga á hrefnunni
þá var engin hrefna í Djúpinu
á sumrin, hún kom ekki fyrr
en á haustin. Ég hef enga trú á
að þetta geti orðið í Djúpinu“,
segir Konráð. Alþjóðleg nátt-
úruverndarsamtök hafa lýst
yfir áhuga á að koma á fót í
samvinnu við heimamenn
hvalaskoðun í Ísafjarðardjúpi
og Steingrímsfirði. „Hvala-
skoðunarmenn hafa sagt að

Konráð óttast ekki að hval-
veiðar verði bannaðar á ný.
„Það blæs ekki byrlega fyrir
friðunarmenn núna. Hvalur-
inn étur tvær milljónir tonna
af loðnu, svo mikið að við
erum hættir að veiða hana.
Vinstri græninginn Atli Gísla-
son er meira að segja farinn
að tala um mikilvægi hval-
veiðar. Batnandi mönnum er
best að lifa verð ég að segja“,
segir Konráð. Greint hefur
verið frá því að um miðjan
mars munu hagkvæmisniður-
stöður hvalaskoðana á fyrr-
greindum svæðum vera til-
búnar.              – smari@bb.is

hvalaskoðun og hvalveiðar
fari ekki saman. Við munum
veiða á okkar gömlu veiði-
slóðum næsta sumar, í Stein-
grímsfirði, í Húnaflóa og í

Djúpinu. Ef þeir segja að þetta
fari ekki saman þá skil ég ekk-
ert í þessu hjá þeim. En mín
skoðun er að veiðar og skoðun
geti farið saman.“

Konráð Eggertsson.
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Núna eru líka aðstæður allt aðrar en voru fyrr á árum. Stundum hugsa ég með mér: Ef þú ert dug-
legur og útsjónarsamur núna, þá eru allar líkur á því að þér gangi vel. En þegar ég var að basla þetta
í gamla daga var nánast alveg sama hvað maður andskotaðist dag og nótt allan ársins hring, það var
aldrei neinn afgangur. Ég man hvað mér blöskraði þegar ég sá það í viðtali við Jóhannes í Bónus fyrir
mörgum árum, að hann hefði verið með sex prósent gróða af veltu í Bónusbúðunum eftir árið.

Ætli það hafi ekki vantað í mig fé
– segir Úlfar Snæfjörð Ágústsson, löngum kenndur við Hamraborg á Ísafirði

Úlfar Snæfjörð Ágústsson kaupmaður á Ísafirði, Úlfar í Hamraborg
eins og hann er venjulega kallaður, hefur ekki alltaf bundið bagga sína

sömu hnútum og samferðamennirnir. Hann hefur jafnan haft sínar eigin
skoðanir á hlutunum og ekkert verið að liggja á þeim, sama hvort öðrum
hefur líkað betur eða verr. Á sínum tíma var hann virkur í bæjarpólitík-
inni og þeim sem til þekkja er ekki grunlaust um að frami hans þar hafi

orðið minni en ella vegna umbúðaleysis og hreinskilni hans gagnvart
mönnum og málefnum. Mjög ungur og gersamlega efnalaus byrjaði Úlfar

verslunarrekstur á Ísafirði í samkeppni við hinar gamalgrónu matvöru-
verslanir í bænum og hefur stundað hann síðan. Um skeið fyrir mörgum

árum átti hann einnig og rak veitingastað á Ísafirði. Í félagsstörfum hefur
hann komið víða við og hvarvetna reynst atorkusamur og hugmynda-

ríkur. Á nýliðnu ári hefur í fréttum verið greint frá hugmyndum Úlfars
og félaga hans um kláfferju upp á Eyrarfjall við Ísafjörð, en slíkt fyrir-

bæri vill Úlfar nefna kapalferju. Ekki er laust við að sumum hafi fundist
sú hugmynd heldur í stórbrotnara lagi. Á síðari árum hefur Úlfar dvalist

mikið í suðrænni löndum yfir vetrartímann, einkum í sunnanverðri
Evrópu. Helsta ástæða þess er krankleiki sem hefur fylgt honum lengi -

alvarlegt skammdegisþunglyndi, sem hann ber að vísu síður en svo utan á
sér. Frá þessu greindi hann opinberlega í viðtali sem undirritaður átti við
hann fyrir nokkrum árum og kom ýmsum nokkuð á óvart. Viðskiptavinir

Úlfars í Hamraborg hafa ekki séð neinn mun á þessum hressilega og
rösklega manni hvort heldur hefur verið að sumri eða vetri. Núna vinnur

hann í búðinni í hlutastarfi en tveir af sonum hans og Jósefínu Gísla-
dóttur eiginkonu hans hafa að öðru leyti tekið við rekstrinum.

Í samtali núna snemma á
nýju ári lætur Úlfar nokkuð
vel af sér. „Þetta venjulega
skammdegisþunglyndi mitt er
að vísu ekkert notalegt eða
skemmtilegt. Að öðru leyti er
ég mjög lukkulegur með sjálf-
an mig“, segir hann.

Ekki var vetrardvöl Úlfars
ytra löng að þessu sinni. „Við
hjónin vorum í fimm vikur úti
í Orlando á Flórída. Þangað
höfðum við reyndar komið áð-
ur. Fyrir liðlega þrjátíu árum
komum við til Flórída á leið á
alþjóðamót Junior Chamber í
St. Louis, þar sem ég kynnti
brunavarnaverkefni sem við
félagarnir hér á Ísafirði höfð-
um verið með, jafnframt því
sem ég tók við heiðursviður-
kenningu. Það var ansi gaman.
Síðan var það árið 2000 þegar
við hjónin urðum bæði sextug
og áttum jafnframt fjörutíu ára
brúðkaupsafmæli sem við
fórum í siglingu í Karíbahaf-
inu og vorum líka í vikutíma
að snúast um Flórídafylki.

Á þunglyndistímabilinu mínu
í fyrravetur fór ég til Taílands.
Þegar ég kom heim þaðan fór-
um við Ína til Kúbu og vorum
í viku í Havana og viku í Var-
ardero. Það var mikil upplifun.
Mér fannst óþægilegt að verða
var við kúgunina sem ríkir
þar í samfélaginu og eymdina
sem fylgir því þegar fólk er
kúgað svona lengi.“

þetta betur og komst að raun
um að það væri ekkert vit í að
fara út í svona stóra framkvæmd
– þetta yrði verkefni upp á að
minnsta kosti fimm hundruð
milljónir króna – án þess að
gera alvöru markaðskönnun.
Ég komst í samband við at-
hafnamenn sem höfðu stórvirki
á prjónunum syðra og vildu
koma dálítið hliðstæðu hug-
sjónaverkefni í framkvæmd.
En þegar þeir fóru í banka til
að athuga með fyrirgreiðslu
var þeim sagt að þeir ættu
frekar að búa til golfvöll eins
og allir eru að gera. En þá
langaði bara ekkert að búa til
golfvöll. Þetta varð til þess að
þeir fengu ráðgjafa í London
til að fara yfir málið og niður-
staðan varð sú, að sjálft hug-
sjónaverkefnið var orðið kann-
ski minnsti þátturinn í öllu
því sem þyrfti að gera í kring-
um það.“

Gæti byrjaðGæti byrjaðGæti byrjaðGæti byrjaðGæti byrjað
við nýtt hótelvið nýtt hótelvið nýtt hótelvið nýtt hótelvið nýtt hótel

„Mér er orðið ljóst að við
þurfum að gera eitthvað hlið-
stætt og láta gera fyrir okkur
áætlun með svipuðum hætti
til að sýna okkur hvað þarf að
gera samhliða því að koma
upp ferjunni svo að allt dæmið
gangi upp. Þessu þyrfti til að
mynda að fylgja bygging á
hóteli. Að vísu er Einar Ólafs-
son arkitekt með hugmyndir

að hóteli uppi á Gleiðarhjalla,
þó að slíkt kunni einhverjum
að virðast hálfbrjálæðislegt.
Það er samt ekkert brjálaðra
en svo, að einir fimm aðrir
brjálæðingar í heiminum sem
mér er kunnugt um eru búnir
að koma svipuðu í fram-
kvæmd, búnir að byggja sér-
hönnuð hótel uppi á fjallatind-
um. Þetta er allt hægt. En
svona hluti þarf að vinna í sam-
hengi og samkvæmt heildar-
áætlun. Aftur á móti passar
kannski hótel niðri á Torfnesi
betur inn í dæmið með kapal-
ferjuna. Þá gæti hún byrjað
nánast á hótelinu.

Nú standa málin þannig, að
okkur vantar tíu til fimmtán
milljónir til að láta gera þessa
heildaráætlun. Þetta er hins
vegar sá tími ársins sem ég
kem engu í verk og strákarnir
eru of uppteknir til að geta
farið í það, þannig að líklega
gerist lítið fyrr en fer að vora.
En því fer fjarri að þetta sé úr
sögunni. Við erum allir fjórir
félagarnir á einu máli um það,
að við ætlum okkur að koma
þessari kapalferju upp á Eyrar-
fjallið!“

Er alls ekkert ríkurEr alls ekkert ríkurEr alls ekkert ríkurEr alls ekkert ríkurEr alls ekkert ríkur
– Fyrir mörgum árum,

kannski fimmtán árum eða
svo, tók ég við þig eitthvert
ítarlegasta viðtal sem birst
hefur í vestfirskum blöðum
fyrr og síðar. Þar sagðirðu frá
upphafsárunum í kaupmenn-
skunni á Ísafirði þegar þú varst
bráðungur og bláfátækur,
sagðir frá stöðugu peninga-
basli og erfiðleikum af ýmsu
tagi í mörg ár. Bjóstu einhvern
tímann við því á þeim árum
að þú ættir eftir að verða þokka-
lega efnaður, skulum við segja?

„Ég eiginlega veit það ekki.
Efast um að ég hafi neitt hugs-
að út í það. Ætli það hafi ekki
vantað í mig fégræðgina. Ég
hafði bara svo gaman af því
að þjóna fólki. Ég hafði bara
svo gaman af því að vera kaup-
maður og lagði líklega meira
upp úr því að geta fengið sem
flesta í búðina til mín heldur
en að geta grætt sem mest á
þeim. Svo er það allt annað
mál að ég er alls ekkert ríkur,
ég bara held mig eins og ég sé
ríkur! Ég var að lesa ævisögu
Einars Ben og mér finnst við
stundum minna svolítið hvor
á annan að vissu leyti. Hann
slær um sig en það verður
ekki mikið úr öllu sem hann

er að fást við. Í rauninni komst
ég ekki í nein efni fyrr en
Gísli sonur minn tók við
stjórninni í Hamraborg. Hann
er bæði miklu duglegri og
miklu útsjónarsamari en ég.
Þeir eru það reyndar báðir
bræðurnir. Úlfur kom þar líka
til sögunnar nokkrum árum
seinna og þeir hafa núna ann-
ast reksturinn í mörg ár. Þeir
keyptu búðina að langmestum
hluta af okkur foreldrum
sínum fyrir nokkrum árum.
Ég á ennþá svolítinn hluta og
er stjórnarformaður fyrirtæk-
isins og er yfirleitt að dúlla
þarna hálfan daginn.

Núna eru líka aðstæður allt
aðrar en voru fyrr á árum.
Stundum hugsa ég með mér:
Ef þú ert duglegur og útsjón-
arsamur núna, þá eru allar lík-
ur á því að þér gangi vel. En
þegar ég var að basla þetta í
gamla daga var nánast alveg
sama hvað maður andskotað-
ist dag og nótt allan ársins
hring, það var aldrei neinn
afgangur. Árum saman sá ég
aldrei neinn afgang. Ég man
hvað mér blöskraði þegar ég
sá það í viðtali við Jóhannes í
Bónus fyrir mörgum árum, að
hann hefði verið með sex prós-
ent gróða af veltu í Bónusbúð-
unum eftir árið. Sex prósent
af alveg feiknarlegri veltu. Ég
held að ég hafi aldrei komist
yfir tvö prósent. Af bara pínu-
lítilli veltu.

Ég held hreinlega að enginn
hefði getað ímyndað sér að
það gæti orðið eins mikil vel-
sæld á Íslandi eins og er núna.“

Hugmyndir ogHugmyndir ogHugmyndir ogHugmyndir ogHugmyndir og
tilfinningartilfinningartilfinningartilfinningartilfinningar

– Þú hefur alla tíð verið
hugmyndaríkur og óragur að
koma hugmyndunum á fram-
færi og jafnvel í framkvæmd.
Það virðist ekki nein þurrð á
slíku með aldrinum ...

„Jú, ég reyni nú að fá sem
fæstar hugdettur. Konan mín
er nú ekki alltaf mjög hrifin af
þeim. Ég veit ekki hvort ég er
neitt óskaplega hugmyndarík-
ur. Kannski frekar að ég sjái
hlutina oft í öðru og víðara
samhengi en margir aðrir.
Kannski meira abstrakt. Mér
finnst að ég geti útilokað til-
finningar frá hugmyndunum
betur en margir aðrir, skilið
betur á milli tilfinninga og
raunveruleika. Mér hefur sýnst
það vanta hér fyrir vestan.

Þegar allir hér eru bara bjart-
sýnir og segja að allt verði miklu
betra strax á morgun, þá er
það einfaldlega ekki í sam-
ræmi við neinn raunveruleika.
Ég hef í fjölda ára verið að
reyna að benda á hinn vest-
firska raunveruleika og leiðir
til að vinna sig út úr honum.
Það sem ég sagði við þig í
viðtalinu fyrir eitthvað fimmt-
án árum hvernig ætti að bregð-
ast við fólksflóttanum hér fyrir
vestan, það eru hlutir sem fólk
er núna að byrja að átta sig á
að hefði þurft að gera á þeim
tíma.“

Allt batnar á morgunAllt batnar á morgunAllt batnar á morgunAllt batnar á morgunAllt batnar á morgun
– Þú hefur ekki alltaf verið

mjög diplómatískur þegar þú
hefur sagt álit þitt á stöðu
byggðanna hér vestra, að
manni hefur fundist, og ekki
alltaf uppskorið vinsældir
fyrir hreinskilnina ...

„Ég held nú að ég hafi alltaf
verið diplómat í umræðum um
fólk. Aftur á móti hef ég ekki
getað tekið undir þá ofurbjart-
sýnu skoðun, sem margir hafa
haft áratugum saman, að hér
sé allt í lukkunnar velstandi.
Ég er mjög ósáttur við að ráða-
menn skuli ljúga því að okkur
á hverju ári að hér sé allt að
snúast til betri vegar. Greinar-
gerðirnar sem fram hafa kom-
ið eru nánast óteljandi og alltaf
er sagt: Þetta batnar allt á
morgun. Ríkisvaldið er alltaf
með yfirlýsingar um flutning
svo og svo margra starfa til
Vestfjarða en samt fækkar
bæði störfunum og fólkinu
með hverju árinu. Öðru hverju
er lapið í okkur einhverjum
krónum og einhverjum nánas-
arstörfum til að viðhalda trúnni
á að hér sé allt að batna.

Þú nefndir hreinskilni hjá
mér í umræðum um stöðu
mála hér fyrir vestan. Ég er
bara svona vitlaus. Ég er ein-
faldlega svo vitlaus að ég get
ekki logið, ég get ekki talað
þvert um hug mér. Ég myndi
heldur ekki muna hverju ég
hefði verið að ljúga og hverju
ekki. Þá færi ég bara að ljúga
í kross. Þess vegna er einfald-
ast og farsælast að segja hlut-
ina eins og þeir blasa við
manni sjálfum.“

Þingeyri, Flateyri,Þingeyri, Flateyri,Þingeyri, Flateyri,Þingeyri, Flateyri,Þingeyri, Flateyri,
SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

– Um það leyti sem Ísafjarð-
arbær varð til við sameiningu

Ferjan uppFerjan uppFerjan uppFerjan uppFerjan upp
á Eyrarfjallá Eyrarfjallá Eyrarfjallá Eyrarfjallá Eyrarfjall

Úlfar segir að um þessar
mundir sé lítið að frétta af
málefnum kapalferjunnar upp
á Eyrarfjall og verði naumast
fyrr en sólin hækkar verulega
á lofti. „Í hópnum sem að und-
irbúningnum stendur eru fjórir
menn, tveir ungir athafna-
menn og tveir hugsjónamenn
komnir allvel af léttasta skeiði.
Við stofnuðum þetta félag þrír
saman, auk mín þeir Úlfur
sonur minn og Skafti Elíasson.
Við vorum lengi þrír með
þessar hugmyndir en síðan
bættist í hópinn Sigurjón Hall-
grímsson frá Dynjanda í Jök-
ulfjörðum, mikill áhugamaður
um þetta mál. Hann er kominn
yfir áttrætt en ég er þó ekki
nema 67 ára! Ég man eftir
Sigurjóni sem fulltíða manni
þegar ég var unglingur að
byrja til sjós. Þá var hann að
hefja útgerð og fiskvinnslu í
Grunnavík.

En varðandi kapalferjuna.
Við höfum nú ekki mikla pen-
inga í þetta fyrirtæki sjálfir.
Við fórum í könnunarvinnu
og létum tvo fagaðila reikna
út fyrir okkur kostnaðardæmi.
Þeir komust báðir að þeirri
niðurstöðu að þetta væri fjár-
hagslega hagkvæmt miðað
við tilteknar forsendur. Síðan
tók ég að mér að kynna mér
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Flateyri vildi ég að yrði margmiðlunarþorp með kvikmyndaveri og hljóðveri og öllu tilheyrandi.
Öll helstu mannvirkin þar yrðu nýtt í þessu skyni, svo sem frystihúsið, skólinn, íþróttahúsið, sund-
laugin og samkomuhúsið. Þannig mætti nýta Flateyri og allt sem þar er fyrir eitthvað sem er raun-
veruleiki. Kvikmyndagerð er raunveruleiki og aldrei meiri en einmitt núna. Allt er hægt að gera ef

aðstaðan er fyrir hendi. Á Flateyri er hægt að skapa aðstöðuna úr því sem þar er til staðar.

g fégræðgina
nokkurra sveitarfélaga á norð-
anverðum Vestfjörðum fyrir
rúmum áratug léstu sem oftar
í ljós skoðanir þínar á því sem
stefna þyrfti að. Sú framtíðar-
sýn var nokkuð nýstárleg að
ýmsu leyti, að minnsta kosti á
þeim tíma.

„Ég sagði að eina leiðin til
að bjarga byggðinni hérna
væri að tryggja framgang Ísa-
fjarðar sem kjölfestu fyrir
svæðið. Það væri ekki hægt
að ganga út frá því að öll þorp-
in í sveitarfélaginu gætu hald-
ið áfram að vera fyrst og
fremst sjávarútvegsþorp með
sama hætti og áður. Nauð-
synlegt væri að sérhæfa þau
með einhverjum hætti ef þau
ættu að eiga þokkalega lífs-
möguleika til framtíðar.

Að mínu áliti er Þingeyri
eitthvert fallegasta sjávarút-
vegsþorp á Íslandi. Ég vildi
gera Þingeyri að sumarleyfis-
þorpi. Ég sá fyrir mér að bæj-
arfélagið tæki höndum saman
við fyrirtæki og samtök eins
og bankana og sparisjóðinn
og verkalýðsfélagið og fleiri
til að búa þarna til þorp þar
sem æskan í landinu, kannski
á aldrinum tólf til fimmtán
ára, gæti komið og dvalist í
nokkrar vikur á sumrin og
fengið vinnu við sjósókn og
fiskvinnslu. Þarna myndu
gamlir sjómenn róa á trillum
og hafa hver um sig nokkra
krakka með sér á sjó meðan
aðrir störfuðu við að vinna
fiskinn. Foreldrar krakkanna
yrðu þarna líka og gætu leikið
sér í golfi eða fjallaferðum
eða einhverri annarri afþrey-
ingu í sumarleyfinu.

Flateyri vildi ég að yrði marg-
miðlunarþorp með kvikmynda-
veri og hljóðveri og öllu til-
heyrandi. Öll helstu mann-
virkin þar yrðu nýtt í þessu
skyni, svo sem frystihúsið,
skólinn, íþróttahúsið, sund-
laugin og samkomuhúsið.
Þannig mætti nýta Flateyri og
allt sem þar er fyrir eitthvað
sem er raunveruleiki. Kvik-
myndagerð er raunveruleiki
og aldrei meiri en einmitt núna.
Allt er hægt að gera ef aðstað-
an er fyrir hendi. Á Flateyri er
hægt að skapa aðstöðuna úr
því sem þar er til staðar.

Suðureyri vildi ég að yrði
sjávarútvegsþorpið. Þar vildi
ég að yrði eitthvert besta út-
vegsþorp fyrir smábátaútgerð
hérlendis.“

SjóstangaveiðinSjóstangaveiðinSjóstangaveiðinSjóstangaveiðinSjóstangaveiðin
– Hvernig líst þér á ferða-

mannaútgerðina á smábátum

sem er að komast í gang þessi
árin? Fram hefur komið að
fjölgun farþega hjá Flugfélagi
Íslands á liðnu sumri megi
fyrst og fremst rekja til hinna
erlendu sjóstangaveiðimanna
sem flykkjast til Vestfjarða til
að róa til fiskjar á hraðfiski-
bátum.

„Mér líst ákaflega vel á
þetta. En ég er svolítið hrædd-
ur um að núna ætli öll þorp á
landinu að apa þetta eftir og
verða svona sjóstangaveiði-
þorp. Ég er mjög hrifinn af
því sem Elías Guðmundsson
hefur verið að gera á Suður-
eyri. Samt er ég ekki alveg
viss um að hugmyndin sem
hefur verið sett fram um þátt-
töku heimafólks í þessu gangi
alveg upp – sú hugmynd að
heimafólk opni húsin sín fyrir
túristunum og þeir valsi þar
út og inn þegar þeim dettur í
hug til að fá kaffisopa og rabba
við íbúana. Það er í mínum
huga einhver útópía. Allavega
gæti ég ekki hugsað mér að
sitja heima alla daga og bíða
eftir því að einhver hálfvitlaus
útlendingur kæmi labbandi
inn og fengi sér kaffi með öllu
heima hjá mér. Auk þess er
nú tungumálakunnáttan ekki
allt of beysin hjá öllum.

En meginhugmyndin að
sjóstangaveiði fyrir erlenda
ferðamenn er stórsniðug. Hún
er hins vegar dauðadæmd ef
það á að setja hana niður í alla
þá tugi sjávarþorpa á Íslandi
sem eru á fallanda fæti. Þetta
gengur upp ef það er einskorð-
að við fáeina staði á Vestfjörð-
um – Suðureyri og Súðavík
og Tálknafjörð, þar sem þetta
er líka komið á góðan skrið.
Auðvitað á að taka undir með
þessum stöðum og styðja þá í
þessu verkefni. Ísafjörður sjálf-
ur er líka tilvalinn í þessum
efnum.“

– Ef áfram heldur sem horfir
með fjölda erlendra sjóstanga-
veiðimanna sem hingað koma,
færi allt þetta fólk ekki líka
upp á Eyrarfjall þegar kláfur-
inn verður kominn?

„Jú, þetta fólk færi nánast
allt upp á Eyrarfjall. Það hefur
nógan tíma og vantar afþrey-
ingu á milli þess sem farið er
á sjó. Það er svo mögnuð til-
finning að koma þarna upp á
fjallið, að ég er alveg viss um
að þegar kapalferjan verður
komin muni meginhluti túrista
sem hingað koma fara þarna
upp.“

Beint flug er nauðsynBeint flug er nauðsynBeint flug er nauðsynBeint flug er nauðsynBeint flug er nauðsyn
„En það er annað varðandi

þetta sjóstangaveiðifólk, sem
flest kemur flugleiðis frá Vest-
ur-Evrópu. Ég vil að það geti
komið beint hingað í stað þess
að millilenda fyrst fyrir sunn-
an. Þá yrði lent annað hvort á
Ísafjarðarflugvelli eða Þing-
eyrarflugvelli. Ég er ekkert að
tala um einhvern gríðarlegan
alþjóðaflugvöll heldur verði
einfaldlega búið í haginn fyrir
áttatíu manna þotur. Ég held
að til þess þurfi ekki að gera
mikið og jafnvel að það sé
hægt nú þegar. Ef við fengjum
áttatíu manna þotur til að
koma hér kannski þrisvar til
fjórum sinnum í viku, þá væri
búið að gerbreyta aðstæðun-
um hér fyrir vestan. Þoturnar
gætu verið með segjum fimm-
tíu sjóstangaveiðimenn í hverri
ferð og svo rými fyrir þrjátíu

almenna túrista í viðbót eða
þrjátíu Vestfirðinga sem vildu
skreppa til meginlandsins í
sumarfrí, nú eða þá pláss fyrir
ferskan fisk á erlendan mark-
að. Hér er alls ekkert verið að
ræða um flugvöll á borð við
flugvöllinn á Akureyri heldur
einfaldlega einhverjar nauð-
synlegar endurbætur.

Svo er enn annað sem alls
ekki er hægt að sætta sig við,
og það er að hingað megi ekki
koma flugvélar beint frá út-
löndum. Það er meira að segja
bannað að skip komi hingað
til Ísafjarðar án þess að þau
komi áður við í viðurkenndri
tollhöfn annars staðar á land-
inu. Þetta er þeim mun baga-
legra sem Ísafjörður liggur
langbest við flugi til Austur-
Grænlands. Allt flug milli Ísa-

fjarðar og Grænlands kostar
stórkostlega erfiðleika af því
að það þarf að fá sérstaka und-
anþágu í hverju tilfelli, saman-
ber fréttir af þyrlum sem
þurftu að fara hér á milli ekki
alls fyrir löngu. Samt eru þetta
okkar næstu nágrannar. Þetta
er vegna Schengen-ákvæða.
Það hreinlega gengur ekki að
heill landshluti skuli búa við
þessar aðstæður.“

Tengslin viðTengslin viðTengslin viðTengslin viðTengslin við
GrænlandGrænlandGrænlandGrænlandGrænland

– Það er langt síðan þú
komst fram með hugmyndir
um fastar samgöngur og náin
tengsl Ísafjarðar og Austur-
Grænlands og taldir mikil
sóknarfæri fyrir okkur í þeim
efnum.

„Ég er ennþá vissari um það
en jafnvel fyrir nokkrum árum
þegar ég var að berjast fyrir
þessari hugmynd, að við get-
um hér á Ísafirði skapað fleiri
störf í samvinnu og þjónustu
við Austur-Grænland heldur
en yrði í kringum olíuhreins-
unarstöð. Núna er verið að
tala um fimm hundruð störf í
hinum nýja Vatnajökulsþjóð-
garði. Hins vegar er Vatna-
jökulsþjóðgarður ekkert á
móti stærsta þjóðgarði í heimi
sem er hér rétt fyrir norðvestan
okkur, sjálft Austur-Græn-
land. Hann ber að efla og hon-
um á að þjóna frá Ísafirði. Ef
það yrði gert og leiðin þangað
yrði greiðari, þá er þar um að
ræða gríðarlega atvinnu og
þjónustu á mörgum sviðum.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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Styrkir til umhverfisverkefnaStyrkir til umhverfisverkefnaStyrkir til umhverfisverkefnaStyrkir til umhverfisverkefnaStyrkir til umhverfisverkefna
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur auglýst eftir umsóknum um styrki til umhverfis-
verkefna fyrir árið 2008. Markmið með umhverfisstyrkjum er fegurra umhverfi í bæj-
arfélaginu. Með umsóknum þurfa að fylgja upplýsingar um umsækjanda, nafn þess er
annast samskipti við umhverfisnefnd, nákvæm lýsing verkefnis og tíma- og kostnaðar-
áætlun. Styrkir verða greiddir út að verkefni loknu eða við ákveðin áfangaskil. Umsókn-
arfrestur er til 9. apríl og skal umsóknum skilað á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar ásamt
fylgigögnum. Merkja skal umsóknirnar „Umhverfisstyrkur Ísafjarðarbæjar 2008.“

Verðmæti eykst en afli minnkarVerðmæti eykst en afli minnkarVerðmæti eykst en afli minnkarVerðmæti eykst en afli minnkarVerðmæti eykst en afli minnkar
Verðmæti afla sem verkaður er á Vestfjörðum jókst milli áranna
2005 og 2006 þrátt fyrir að afli hafi dregist saman, samkvæmt

nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. Árið 2005 voru tæp 45 þúsund
tonn verkuð á Vestfjörðum og nam verðmæti aflast rúmlega 3,8
milljörðum króna. Árið 2006 veiddust aftur á móti tæplega 41

þúsund tonn, eða um 9% minna en árið áður, en verðmætið nam
4.264 milljónum eða tæplega 12% meira en árið áður.

Hugmyndir utanríkis-
ráðherra endemis vitleysa

Hugmyndir um leigu á
byggðakvóta eru endemis vit-
leysa að mati Jóns Guðbjarts-
sonar útgerðarmanns á Ísa-
firði. Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir viðraði þá hugmynd að
sveitarfélög gætu leigt frá sér
byggðakvóta. „Best væri að
afnema byggðakvótann. Hann
er þvílík vitleysa eins og sann-
ast á úthlutun síðasta fisk-
veiðiárs sem er ekki enn lok-

ið“, segir Jón. Jón er fylgjandi
samtryggingu í útgerð. Yfir-
lýst markmið byggðakvótans
er að mæta áföllum í vegna
aflabrests og að styðja við ein-
stök byggðarlög sem lenda í
vanda. Jón segir útfærsluna
vera arfavitlausa eins og sann-
ast með vandræðagangi ráðu-
neytisins við úthlutun kvótans
„Allar útgerðir eiga að leggja
til í samtrygginguna en ekki

bara þær sem veiða þorsk, ýsu
og steinbít.“

Jón segir að fái sveitarfélög
að leigja byggðakvótann verði
það afturhvarf til þeirra hug-
mynda þegar bönkum var
stjórnað af stjórnmálamönn-
um. Hann sér ekki hvernig hug-
mynd Ingibjargar geti komið
þeim sem illa eru staddir í
sjávarútvegi til góða. „Þegar
afli er boðinn upp þá fá hann

þeir sem eru ríkastir og geta
boðið hæst verð. Að sveitar-
félög fái aukinn pening mun
ekki styðja við þá sem urðu
fyrir skerðingunni í þorski í
fyrra sem eru fyrst og fremst út-
gerðir, sjómenn og fiskvinn-
slufólk.“ Jón segist ekki vera
fylgjandi kvótabraski og vill
losna við það. En hann biður
guð að hjálpa sér fái pólitíkus-
ar að braska með veiðiheimildir. Jón Guðbjartsson.

Afstaða ráð-
herra hrokafull

Guðmundur Halldórs-
son, talsmaður smábátafé-
lagsins Eldingar, segir um-
mæli sjávarútvegsráðherra
um nýja rannsóknastofnun
í sjávarútvegi einkennist af
hroka. „Þó hann sé sjávar-
útvegsráðherra þá er hann
bara einn af 63 þingmönn-
um. Þarna er framkvæmda-
valdið að tala niður til Al-
þingis sem er grafalvarlegt
mál“, segir Guðmundur.
Landssamband smábáta-
eigenda vill setja á stofn
nýja rannsóknastofnun í
sjávarútvegi með aðsetur á
Vestfjörðum. Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráð-
herra hefur tekið fálega í
hugmyndir smábátasjó-
manna. „Trúnaðarbrestur-
inn milli Hafró og sjómanna
og í raun þjóðarinnar allrar
er það mikill að eitthvað
verður að gera.“ Guðmund-
ur segir að ný rannsókna-
stofnun hafi verið mikið
áhugamál Einars Odds Krist-
jánssonar heitins.

„Einar hafði áttað sig á
því að algjör trúnaðarbrest-
ur milli sjómanna og vís-
indamanna gengi ekki til
lengdar og eitthvað þyrfti
að gera. Hann vildi sjá sem
fyrst að hér skapaðist vís-
indaleg umræða um lífríkið

í hafinu áður en þorpunum
blæðir endanlega út.“ Guð-
mundur hefur fengið já-
kvæð viðbrögð við hug-
mynd-unum frá þingmönn-
um Samfylkingarinnar, Fram-
sóknaflokksins og Frjáls-
lyndra. „Svo hefur þetta
mál ratað inn á borð lands-
fundar Sjálfstæðisflokks-
ins. Illugi Gunnarsson lagði
til nýja rannsóknastofnun í
sjávarútvegsnefnd lands-
fundar. En hann rak sig á
hornin hjá L.Í.Ú. sem verja
Hafró til síðasta manns.
Þeir eru með menn í stjórn
Hafró. Að hagsmunaaðilar
sitji í stjórn stofnunarinnar
er ekkert annað en regin
hneyksli.“

Aðspurður hvort ný stofn-
un við hlið Hafró muni ekki
kosta umtalsvert fé segir
Guðmundur að þeir pening-
ar séu smámunir í saman-
burði við hagsmunina. „Ef
ráðgjöf þeirra stenst ekki
þá munu þorp og heilu lands-
hlutarnir leggjast í eyði.
Hvað mun það kosta? Al-
vöru vísindaleg umræða er
lífsnauðsynleg og hún mun
ekki fara fram á meðan
Hafró situr í sínum fíla-
beinsturni“, segir Guðmund-
ur.

               – smari@bb.is

Félagsmálanefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur samþykkt að
styrkja Vesturafl um 900 þús.
krónur á þessu rekstrarári.
Vesturafl er starfsendurhæf-
ing fyrir fólk með skert lífs-
gæði sem vegna veikinda eða
aðstæðna getur ekki tekið

virkan þátt í samfélaginu, í
vinnu eða inni á heimili. Til
þess geta talist geðsjúkdómar,
krabbamein, hjartasjúkdómar,
langtíma atvinnuleysi og ým-
islegt fleira.

Í miðstöðinni er boðið upp
á fjölbreytta þjónustu við hæfi

hvers og eins. Þar hefur fólk
tækifæri til að veita aðstoð
þegar þeim líður vel og fá að-
stoð þegar illa gengur. Í mið-
stöðinni er starfandi iðjuþjálfi
sem aðstoðar fólk við að setja
sér markmið og finna leiðir til
að ná þeim. Starfsemin nær til

íbúa Ísafjarðarbæjar, Bolung-
arvíkur og Súðavíkur.

Að rekstri Vesturafls standa
félagsmálaráðuneytið, Ísa-
fjarðarbær, Bolungarvík, Súða-
víkurhreppur og Rauði kross-
inn. Vesturafl er til húsa að
Brunngötu 10 á Ísafirði.

Bærinn styrkir Vesturafl

Grímur Atlason, bæjarstjóri
í Bolungarvík, fagnar hug-
mynd Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur, formanns Sam-
fylkingarinnar, um að heimilt
verði að selja byggðakvóta og
nýta andvirðið til að styrkja
sjávarbyggðir. „Ég fagna út-
spili Ingibjargar Sólrúnar á
þeim tímum sem fæstir stjórn-
málamenn virðast hafa þor eða
þrótt til þess að fjalla um
dekkri hliðar kvótakerfisins.
Kæmist hugmynd Samfylk-
ingarinnar á koppinn myndi

það þýða að sjávarbyggðirnar
fengju nokkrar milljónir auka-
lega í kassann árlega og það
er raunveruleg mótvægisað-
gerð. Byggðakvótinn myndi
heldur ekki brenna inni eins
og núverandi úthlutunarreglur
stuðla að. Nú er að sjá hvaða
þingmenn standa með og á
móti þessari hugmynd“, segir
Grímur á bloggsíðu sinni.

Reyndar lagði Bolungar-
víkur til að byggðakvótinn
yrði boðinn upp og sjávar-
byggðirnar fengu andvirðið í

bréfi til sjávarútvegsráðuneyt-
isins í vor þegar óskað var
eftir tillögum að úthlutunar-
reglum fyrir byggðalagið.
„Lagt var til að kvótanum væri
úthlutað til bæjarsjóðs sem
síðan leigði hann til útgerðar-
manna í sveitarfélaginu. Á það
var ekki hlustað og því fór
sem fór. Rúmlega 70 tonna
skerðing á heimildum í sveit-
arfélaginu sem fóru í byggða-
kvótapottinn, 64 tonn komu
aftur til Bolungarvíkur og
aðeins hefur tekist að útdeila

rúmum 50 af þeim. Þetta þýðir
að staglkenndar reglur sjávar-
útvegsráðuneytisins koma í
veg fyrir að kvótinn allur sé
veiddur. Bátar eru bundnir við
kæjann vegna hás leiguverðs
og heimildir brenna inni
sökum vitleysu – þetta er galið
kerfi. Og það sem meira er –
20 tonna aukaskerðing sem
ekki hefði komið til ef byggða-
kvótans nyti ekki við. Til
hvers er byggðakvóti?“, segir
á bloggsíðu Gríms.

– thelma@bb.is

Raunveruleg mótvægisaðgerð
Bolungarvíkurhöfn.
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„Túlka þarf orðið viðeigandi“„Túlka þarf orðið viðeigandi“„Túlka þarf orðið viðeigandi“„Túlka þarf orðið viðeigandi“„Túlka þarf orðið viðeigandi“
Ísafjarðarbær styrkir eigendur frístundahesthúsa til greiðslu fasteignagjalda. Ýmis skilyrði
eru fyrir því að fá styrk, m.a. þurfa eigendur hesthúsa að vera með leyfi fyrir hesta sína
samkvæmt samþykkt um búfjárhald í Ísafjarðarbæ. Bænum hefur borist erindi um greið-
slu styrkjar til hesthúsaeiganda. Sá galli er á umsókninni að eigandi hesthússins er skráður
lögaðili sem ekki er með leyfi til að halda hesta. Forsvarsmaður fyrirtækisins, og sá er
sækir um styrkinn, eru með leyfi til hestahalds. Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar vísaði erind-
inu til bæjarráðs þar sem „túlka þarf orðið eigandi“, eins og segir í bréfi fjármálastjóra.

Mun niðurskurðurinn vara í sex ár?Mun niðurskurðurinn vara í sex ár?Mun niðurskurðurinn vara í sex ár?Mun niðurskurðurinn vara í sex ár?Mun niðurskurðurinn vara í sex ár?
Dv.is greinir frá því að Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Frjálslynda flokksins
í NV-kjördæmi, hafi í fyrirspurnartíma á Alþingi, sagst hafa upplýsingar um að
sex ár taki að koma þorskveiðinni upp í 190 þús. tonn. Þegar kvótinn var skor-

inn niður um þriðjung s.l. sumar var talað um að styttri tíma tæki að byggja
stofninn upp. Mótvægisaðgerðir voru til umræðu og gagnrýndi Kristinn rýran

hlut í mótvægisaðgerðir umfram það sem áður hefði verið ákveðið í samgöngu-
málum. Viðleitnin væri góð en drægi ekkert úr þeim samdrætti sem hlytist .

Stutt athugasemt um
tölfræði og nemendafjölda

Vegna viðtals við skóla-
meistara Menntaskólans á Ísa-
firði í Bæjarins besta 7. febrúar
síðastliðinn, langar mig að
kom eftirfarandi á framfæri. Í
viðtalinu segir Jón Reynir Sig-
urvinsson að nemendum MÍ
hafi fjölgað að meðaltali um
3% frá árinu 1983 og náð há-
marki árið 2004. Þetta er vafa-
laust rétt.

Tölfræðin er ólíkindatól og

með henni er hægt að taka
ýmis gönuhlaup, hoppa yfir
hæðir og lægðir og breiða yfir
misfellur, án þess að víkja
beinlínis af vegi sannleikans.
Dæmi nú hver um sig.

Samkvæmt opinberum töl-
um Hagstofu Íslands, sem
finna má á heimasíðu hennar
hefur nemendafjöldi í Mennta-
skólanum á Ísafirði þróast með
þessum hætti síðustu tíu árin:

 Ár                                  Nemendafjöldi
1997 í dagskóla      264  +  11     í kvöldskóla;       samtals  275.
1998     “          262  +  57 “      samtals  319.
1999     “          269  +  33 “      samtals  302.
2000     “          268  +  62 “      samtals  330.
2001     “          276  +  64 “     samtals  340.
2002     “               303  +  56 “      samtals  360.
2003     “          333  +  37           “              samtals  370.
2004     “               339  +  87 “      samtals  426.
2005     “          305  +  34           “              samtals  339.
2006     “          294  +   0 “      samtals  294.

Tölurnar segja sína sögu:
Aldrei hafa verið eins margir
nemendur við Menntaskólann

á Ísafirði og árin 2001 til 2005.
Árið 2004 var sett met í nem-
endafjölda við MÍ frá upphafi,

bæði í dagskóla og kvöld-
skóla. Haustið 2001 tók Ólína
Þorvarðardóttir við stöðu
skólameistara við Mennta-
skólann og fjölgaði nemend-
um verulega í hennar tíð, allt
til ársins 2005. Á sama tíma
fækkaði íbúum á norðanverð-
um Vestfjörðum um 100-200
manns á hverju ári (15%
fækkun á árunum 1995-2004)
. Með upphlaupum í kennara-
liði skólans og markvissum
undirróðri forystu Félags fram-
haldsskólakennara tókst í árs-
byrjun 2005 að þyrla upp

moldviðri kringum skólastarf-
ið og stjórnendur hans sem
stóð langt fram á árið 2006.
Síðan hefur nemendum aftur
farið fækkandi.

Nýjum stjórnendum skól-
ans skal óskað alls hins besta
við sín störf. Menntaskólinn
á Ísafirði er einn mikilvægasti
hornsteinn samfélags okkar á
norðanverðum Vestfjörðum.
Fjöregg sem þarf á stuðningi
allra ábyrgra aðila að halda.

Sigurður Pétursson,
sagnfræðingur, fyrrverandi

kennari við MÍ.

Beðið eftir umsögn Flugmálastjórnar
Verið er að skoða mögu-

leika á millilandaflugi til og
frá Ísafjarðarflugvelli innan
samgönguráðuneytisins. Er
flugvöllurinn einn þriggja á
landinu sem verið er að taka
út í þessu sambandi, en hinir

eru í Höfn í Hornafirði og í
Vestmannaeyjum. „Það er
verið að skoða þetta fram og
til baka“, segir Róbert Mars-
hall, aðstoðarmaður Kristjáns
Möller samgönguráðherra.
Það er verið að vinna í málinu,

en við erum að bíða eftir um-
sögn frá Flugmálastjórn. Til
að Ísafjarðarflugvöllur geti
verið gjaldgengur í millilanda-
flug, þarf hann að fá undan-
þágu vegna landfræðilegra
aðstæðna, og það liggur ekki

enn fyrir hvert mat Flugmála-
stjórnar er á því.“

Aðspurður segist Róbert
telja að kostnaður við nauð-
synlegar endurbætur á girð-
ingum og búnaði myndi nema
að minnsta kosti 40 milljónum

króna. Til að hægt sé að skil-
greina Ísafjarðarflugvöll sem
alþjóðaflugvöll og hefja þaðan
millilandaflug með frakt og
farþega, þarf völlurinn að upp-
fylla kröfur samkvæmt reglu-
gerðum um flugvelli og flug-
vernd. Í fyrrnefndu reglugerð-
inni er meðal annars kveðið á
um nauðsyn flugvallarhand-

bókar, öryggisstjórnunarkerf-
is og aðflugsbúnaðar, en síð-
astnefnda skilyrðið fer þó
mjög eftir landfræðilegum að-
stæðum hverju sinni.

Reglugerð um flugvernd
fjallar um viðeigandi ráðstaf-
anir sem þarf að uppfylla varð-
andi meðhöndlun og skimum
farþega, farangurs og fraktar.

Ísafjarðarflugvöllur.
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Nemendur 7.-10. bekkjar
Grunnskólans á Suðureyri
fóru í starfskynningu til fisk-
vinnslufyrirtækisins Íslands-
sögu í síðustu viku. „Við höf-
um fengið nemendur í heim-
sókn áður en ekki á þennan
hátt þar sem við kynnum fyrir-
tækið markvisst og leyfum
þeim að prófa öll störf sem
eru í boði. Að auki kynnum
við þær skyldur sem fyrirtæk-
ið hefur til samfélagsins, hvers
við væntum af þeim og þau
gæta vænst af okkur. Við för-

um um víðan og breiðan völl.“
Að sögn Óðins er kynningin

tengd því að í ár er hundrað-
asta ártíðin sem skólakennsla
fer fram á Suðureyri. „Þetta er
því kannski aðeins íburðar-
meira nú en við munum ör-
ugglega halda áfram, þó kann-
ski ekki með sama formi.“
Aðspurður um viðbrögð krakk-
anna segir Óðinn þau hafa
verið góð. „Það var greinilega
gaman hjá þeim, en um árang-
urinn vil ég ekkert fjölyrða.
Hann mun sýna sig þegar

lengra líður. En ég er alveg
viss um að þau tala vel um
okkur. Sumt var þó greinilega
merkilegra en annað.“

Óðinn segir markmið kynn-
ingarinnar einnig vera það að
gera börnunum grein fyrir
þeim valkostum yfir störf sem
eru í boði á staðnum miðað
við hvernig Íslandssögumenn
sjá hlutina þróast. Þess má
geta að Íslandssaga hefur haft
þá stefnu undanfarin ár og
bjóða fermingarbörnum að
vinna hjá þeim hálfan daginn.

Starfskynning í Íslandssögu

Áhugasamir nemendur.

Þriðja og síðasta umferð
meistaramóts Íslands í glímu
var haldin í íþróttahúsinu á
Torfnesi á Ísafirði á laugar-
dag. HSK bar sigur úr bítum
í samanlagðri stigakeppni
félaga, en Hörður á Ísafirði
varð í öðru sæti og því fyrsta
í unglingaflokki. Þá varð Ís-
firðingurinn Stígur Berg
Sophusson Íslandsmeistari
í unglingaflokki. Mótið er
hið stærsta og fjölmennasta
sem haldið hefur verið á
Ísafirði í nokkurn tíma, en
54 keppendur voru skráðir

til leiks.
„Við vorum einu og hálfu

stigi frá því að vera stiga-
hæstir yfir allt landið og
unnum unglingaflokkinn
eins og í fyrra“, segir Her-
mann Níelsson, glímuþjálf-
ari hjá Herði. KR sigraði
samanlagt í karlaflokki og
HSÞ í kvennaflokki. Þá
sigraði Pétur Eyþórsson í
opnum flokki karla og Soff-
ía Björnsdóttir í opnum
flokki kvenna. Keppni var
jöfn og spennandi og mikið
var um góð tilþrif.

Einu og hálfu
stigi frá sigri

Mikið var um góð tilþrif á mótinu.
Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Blótað til sveita
Þorri var blótaður í gamla

barnaskólahúsinu í Holti í Ön-
undarfirði á laugardag. Blót-
hald var með hefðbundnu
sniði og eins og gengur og
gerist var í skemmtiatriðum
gert grín að íbúum og málefn-
um fjarðarins. Útvarp Olíu-
stöðin FM 96,6 oktan var
starfrækt um kvöldið og menn
þannig minntir á alla umræðu
um olíuhreinsistöð sem verið
hefur í gangi í Önundarfirði
og víðar í fjórðungnum að
undanförnu.

„Þetta voru náttúrlega bara
tómir útúrsnúningar“, segir
Árni Brynjólfsson, bóndi á

Vöðlum og einn skemmti-
nefndarmanna. „Það var mjög
góð mæting enda veðrið í
miklum blóma og allir sem
höfðu skráð sig skiluðu sér á
blótið“, segir Árni en á annað
hundrað manns mættu á sam-
komuna.

Þegar menn höfðu gætt sér
á ýmsu gamaldags góðmeti
og sungið hátt og snjallt var
dansað undir tónlist Baldur
Geirmundssonar og Margrétar
Geirsdóttur fram á nótt. Ljós-
myndarinn og Önfirðingurinn
Páll Önundarson var að sjálf-
sögðu á staðnum og tók með-
fylgjandi myndir.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Óska eftir einstaklingsíbúð til
leigu á Ísafirði. Nánari upplýs-
ingar í síma 848 6590.

Óskum eftir einbýlishúsi til
leigu með bílskúr. Langtíma-
leiga kemur aðeins til greina.
Uppl. í síma 866 6387. María.

Aðalfundur Kvennadeildar SVFÍ
á Ísafirði verður haldinn í Guð-
mundarbúð miðvikudaginn 5.
mars kl. 20. Venjuleg aðalfund-
arstörf, kosning stjórnar o.fl.

Eldri borgarar ath! Bingó verð-
ur í Safnaðarheimilinu á Ísafirði
þriðjudaginn 4. mars kl. 14.

Hjón óska eftir ódýrri, lítilli íbúð
til leigu á eyrinni á Ísafirði í
júní, júlí og ágúst. Svar óskast
á kolbrunarskald@hotmail.com

Sænsk kona óskar eftir vinnu
á Ísafirði í júní, júlí og ágúst.
Talar reiðbrennandi sænsku,
finnsku, ensku og frönsku;
skilur íslensku, dönsku og
norsku. Er með mastersgráðu
í frönskum málvísindum og
hefur m.a. unnið við kennslu
og umönnun. Svar sendist á
nadja.widell@helsinki.fi.

Óska eftir þvottavél, gefins
eða fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 861 4658.

Dagvaktin tekin upp í BjarkarlaundiDagvaktin tekin upp í BjarkarlaundiDagvaktin tekin upp í BjarkarlaundiDagvaktin tekin upp í BjarkarlaundiDagvaktin tekin upp í Bjarkarlaundi

Í doktorsnámi sínu í skipu-
lagshagfræði í Oxford skoðaði
Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son afdrif bæja og borga í
austur Evrópu eftir fall komm-
únismans. Hann komst að því
að þeim bæjum sem lögðu
áherslu á verndun gamalla
húsa og nokkuð sem getur út-
lagst sem aðlaðandi umhverfi,
vegnaði best. Sigmundur er
ekki í nokkrum vafa um að
þennan lærdóm megi færa yfir
á íslenskan raunveruleika og
segir að Ísafjörður hafi ásamt
Akureyri hvað mesta mögu-
leika á að fara þessa leið. Fyrir
skömmu hélt hann tvo fyrir-
lestra á Ísafirði undir yfirskrif-
tinni „Ísafjörður – bær tæki-
færanna”. Þar reifaði hann
m.a. hugmyndir um hina
„Fögru fimm” sem eru bygg-
ðakjarnar Ísafjarðarbæjar. Þar
bendir hann á nýja leið til að
rétta við neikvæða þróun
svæðisins undanfarna áratugi.

„Á mörgum stöðum í aust-
anverðu Þýskalandi hefur

fólksfækkun verið mun meiri
og hraðari en á Vestfjörðum
auk þess að tekjumunur milli
austurs og vesturs er mun
meiri en þekkist hér á landi
milli landsbyggðarinnar og
höfuðborgarsvæðisins. Sumir
bæir tóku þá afstöðu að líta á
bæinn sjálfan sem tækifæri og
þá helst þeir bæir sem höfðu
úr einhverju að spila. Töluverð
vinna var sett í að endurheimta
það sem hafði glatast á und-
anförnum áratugum í útliti
bæjanna og það hefur virkað
vel við að auka velsæld. Ég
nefni það oft að fyrst koma
ferðamennirnir og svo kemur
annað í kjölfarið. Staðirnir
hafa eitthvað aðdráttarafl fyrst
að ferðamenn sækja þangað
og þá hafa þeir einnig aðdrátt-
arafl fyrir íbúa og fyrirtæki
sækja á staði þar sem fólk vill
búa á. Ef bæirnir hafa aðdrátt-
arafl þá verður auðveldara
fyrir fyrirtæki að fá starfsfólk
til að flytja þangað og auð-
veldara verður að halda í fólk.

Það kom mér verulega á
óvart hversu mikil áhrifin af
umhverfinu eru. Minn bak-
grunnur er úr viðskiptafræði
þar sem litið er á hagtölur eins
og framleiðslugetu og atvinnu-
stig og svo kemur á daginn að
óáþreifanlegir hlutir eins og
fegurð bæja skipta svona
miklu máli.”

Eyða þarf óvissuEyða þarf óvissuEyða þarf óvissuEyða þarf óvissuEyða þarf óvissu

- Var það hið opinbera sem
reið á vaðið í þessum bæjum
sem þú skoðaðir?

„Það er allur gangur á því
en oft þarf hið opinbera að
koma að þessu með styrkjum
í byrjun til að koma þessu af
stað. Þar sem þetta hefur verið
gert hefur uppbyggingin geng-
ið hraðast. Þýska ríkið hefur
t.d. styrkt sveitarfélög í aust-
anverðu Þýskalandi og þau
sveitarfélög sem höfðu úr
gömlum bæjarhlutum að spila
byrjuðu þá á uppbyggingu í
miðbænum og færðu sig svo

út frá honum.
Á Ísafirði þyrfti kannski

ekki aðkomu ríkisins, það
væri hægt að gera skipulags-
breytingar til að koma þessu
af stað en það myndi taka
miklu lengri tíma en ef fjár-
magn kæmi inn í þetta með
afgerandi hætti. Aðalatriðið er
samt að eyða óvissunni um
framtíð gamalla byggða og
leggja skipulagið fram á
myndrænan hátt til að eigend-
ur gamalla húsa hafi trú á verk-
efninu.

Einn milljarðEinn milljarðEinn milljarðEinn milljarðEinn milljarð
í uppgerð gam-í uppgerð gam-í uppgerð gam-í uppgerð gam-í uppgerð gam-

alla húsaalla húsaalla húsaalla húsaalla húsa
- Í fyrirlestrinum nefndir þú

að ríkisstjórnin ætti að setja í
einn milljarð í uppbyggingu
gamalla húsa á Ísafirði.

„Fyrir tvö hundruð milljónir
á ári í fimm ár telst mér til að
hægt væri að gera upp að utan
öll hús í byggðakjörnunum

fimm sem byggð voru fyrir
1918. Það er æskilegast að
byrja á að fegra hús að utan
því þá eykst verðmæti þeirra
og restin kemur af sjálfu sér.
Ég sé það fyrir mér að þetta
myndi byrja á Ísafirði á af-
mörkuðu svæði og hægt væri
að vinna svo út frá því. Með
því að ríkið kæmi með svona
afgerandi hætti að uppbygg-
ingu gömlu bæjarhlutanna
væri bæði verið að leysa úr
tímabundnum vanda í at-
vinnulífi eins og gera á með
mótvægisaðgerðunum svo-
kölluðu og einnig, og það sem
er mikilvægast, að búa í hag-
inn fyrir frekari uppbyggingu
atvinnulífs eins og dæmin frá
austur Evrópu sanna.”

MikilvægiMikilvægiMikilvægiMikilvægiMikilvægi
heildarinnarheildarinnarheildarinnarheildarinnarheildarinnar

– Nú stendur til að rífa eitt
gamalt hús í miðbæ Ísafjarðar.
Hvaða ráð myndir þú gefa

Bær tækifæranna
og hinir fögru fimm

Dagvaktin, framhald sjónvarpsþáttarins vinsæla Næturvaktin, verður tekin að stórum hluta upp á Hótel Bjarkar-
lundi í Reykhólasveit. „Tökur hefjast fyrstu vikuna í apríl. Við verðum einhverja örfáa daga í borginni en stærsti

hlutinn fer fram á Hótel Bjarkarlundi og í sveitinni um kring“, segir Ragnar Bragason, leikstjóri. Eins og aðdáendur
Næturvaktarinnar vita, þá lauk síðasta þætti með því að starfsmennirnir misstu vinnuna en þeir fá nú starf á af-

skekktri bensínstöð úti á landi. „Þetta leggst mjög vel í okkur, það eru allir voða spenntir að komast út á land. Við
erum búnir að sitja við skriftir síðan í haust svo það verður kærkomið að komast fyrir framan myndavélarnar“,

segir Ragnar en hann skrifar handritið ásamt aðalleikurunum þremur Jóni Gnarr, Pétri Jóhanni og Jörundi Ragnarssyni.

Alls svöruðu 797.Alls svöruðu 797.Alls svöruðu 797.Alls svöruðu 797.Alls svöruðu 797.
Já sögðu 678 eða 85%Já sögðu 678 eða 85%Já sögðu 678 eða 85%Já sögðu 678 eða 85%Já sögðu 678 eða 85%
Nei sögðu 88 eða 11%Nei sögðu 88 eða 11%Nei sögðu 88 eða 11%Nei sögðu 88 eða 11%Nei sögðu 88 eða 11%

Alveg sama sögðu 31 eða 4%Alveg sama sögðu 31 eða 4%Alveg sama sögðu 31 eða 4%Alveg sama sögðu 31 eða 4%Alveg sama sögðu 31 eða 4%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Á samgönguráðherra aðÁ samgönguráðherra aðÁ samgönguráðherra aðÁ samgönguráðherra aðÁ samgönguráðherra að
beita sér fyrir jarðgöng-beita sér fyrir jarðgöng-beita sér fyrir jarðgöng-beita sér fyrir jarðgöng-beita sér fyrir jarðgöng-

um milli Skutulsfjarðar ogum milli Skutulsfjarðar ogum milli Skutulsfjarðar ogum milli Skutulsfjarðar ogum milli Skutulsfjarðar og
Álftafjarðar?Álftafjarðar?Álftafjarðar?Álftafjarðar?Álftafjarðar?

Anna María
valin í lands-

liðshóp 2
Anna María Stefánsdóttir

hefur náð inn í landsliðshóp 2
hjá Sundsambandi Íslands en
hún var valin í hóp 1 á síðasta
ári. „Þetta er afar mikil viður-
kenning fyrir Önnu Maríu og
Vestra því með því að ná inní
þennan hóp er Vestri að sanna
sig sem lið sem framfylgir af-
reksstefnu SSÍ. Næsta skref
hjá Önnu Maríu verður ungl-
ingalandslið en við þau lág-
mörk mun hún eiga árið
2009“, segir Benedikt Sig-
urðsson, yfirþjálfari Vestra.

Vestri á því þrjá sundmenn
í landsliðshópum SSÍ en þær
stöllur Ástrós Þóra Valsdóttir
og Martha Þorsteinsdóttir eru
nú í hópi 1. Þremenningarnir
munu fara til Reykjavíkur um
næstu helgi til æfinga.

„Nokkrir aðrir sundmenn
frá Vestra eru alveg við lág-
mörk inn í hóp 1 og 2 og einn-
ig í unglingalandsliðið. Þann-
ig að það er mjög bjart fram-
undan og hvet ég Ísfirðinga
til þess að koma og fylgjast
með“, segir Benedikt.
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðaustanátt með éljum á norðan-
verðu landinu, en björtu syðra. Talsvert frost um land
allt. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Norðaustanátt með éljum á

norðanverðu landinu, en björtu syðra. Talsvert frost um
land allt. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Útlit fyrir hægviðri og bjart

veður og áfram kald veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Jónína Guðmundsdóttir á Ísafirði

Þrjár dýrindis máltíðir
Sælkeri vikunnar býður upp

á þrjár uppskriftir sem allar
henta vel í helgarmatinn þótt
þær fari stighækkandi eftir
verði og ef til vil klassa. Fyrst
býður Jónína upp á litlar kjöt-
bollur sem ættaðar eru frá
Kristínu Böðvarsdóttir, en sú
uppskrift er í uppáhaldi hjá
jafnt ungum sem öldnum.
Einnig býður hún upp á dreif-
býlislæri sem ættuð er frá Pétri
heitnum Svavarssyni og loks
er ljúffeng nautasteik í boði.

Litlar kjötbollur
3 brauðsneiðar rifnar niður
1 tsk steinselja
1 tsk salt
1 tsk pipar
3 msk laukur
1 egg
½ bolli mjólk

Blandið þessu vel saman
og brauðið látið blotna vel.
Hálfu kílói af hakki bætt út í
og hrært vel. Mótaðar litlar
bollur (með dessertskeið) og
velt upp úr hveiti og steikt í
potti. Síðan:

2 bollar tómatssafi
1 bolli gulrætur
1/tsk salt
1 bolli vatn (ég nota rjóma)
½ laukur

Látið malla í 40 mínútur.
Berið fram með hrísgrjónum
og brauði.

Dreifbýlislæri
Læri
Ca 2 kg kartöflur
Salt og pipar
Steinselja
Hvítlaukur
Kjötsoð

Skerið kartöflur, helst með

flusi, í sneiðar og hellið fullt
af kryddi og kjötsoði yfir
(þetta á að vera sterkt). Krydd-
ið lærið með salti, pipar og
hvítlauk og setjið ofan á kart-
öflurnar og nokkrar smjör-
klípur með. Steikið við 190°C
í 2 ½ klukkustund, ausa af og
til (gæti þurft að bæta við
vatni). Jónína mælir með
gamla góða hvítkálssalatinu
með, en henni finnst það passa
best við.

Nautasteik
Nautalund
1 bolli kjötsoð
Hvítlaukssmjör
250 g smjör
Salt og pipar
Græn paprika
Tómatar
Hvítlaukur
Sítrónusafi

Hrærið vel saman og vefjið
inn í álpappír og búið til rúllu.
Kælið vel.

Skerið kjötið í 4 cm þykkar
sneiðar og bankið létt með
lófanum þar til þær eru um 2
cm þykkar. Kryddið vel með
svörtum pipar, hendið augna-
blik á vel heita, þurra pönnu.
Pannan látin kólna aðeins og
kjötið síðan steikt upp úr
smjöri í 1- ½ mínútu á hvorri
hlið. Saltið. Setjið á fat og á
hverja sneið er fyrst sett papr-
ikusneið, síðan tómatssneið
og loks þykk sneið af hvít-
laukssmjöri. Hreinsið pönn-
una með kjötsoðinu og hellið
yfir kjötinu. Berið fram með
bökuðum kartöflum og hvít-
lauksbrauð og notið afganginn
af hvítlaukssmjörinu.

Ég skora á Annette Hansen
að verða næsti sælkeri vik-
unnar.

Fjölbreytt dagskrá á menningarkvöldi 10. bekkjarFjölbreytt dagskrá á menningarkvöldi 10. bekkjarFjölbreytt dagskrá á menningarkvöldi 10. bekkjarFjölbreytt dagskrá á menningarkvöldi 10. bekkjarFjölbreytt dagskrá á menningarkvöldi 10. bekkjar
Menningarkvöld 10. bekkjar Grunnskólans á Ísafirði heppnaðist vel en yfir hundrað manns sóttu viðburðinn
sem fór fram í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í síðustu viku. „Þetta gekk miklu betur en við þorðum að vona“,
segir Silja Guðmundsdóttir, ein af skipuleggjendum kvöldsins. „Við lásum ljóð á tólf tungumálum, svo var
flutt dansatriði, hljómsveit kom fram og nokkur tónlistaratriði voru flutt. Í lokin sungu nokkrar stelpur lag og
allur árgangur tók undir og söng viðlagið.“ Um árlegan viðburð er að ræða þar sem nemendur annast sjálfir
flutning á öllum atriðum kvöldsins og rennur ágóðinn í ferðasjóð. Allir í tíunda bekk koma að dagskránni
með einhverjum hætti, sumir eru í miðasölu, aðrir að sjá um skipulagningu og enn aðrir að flytja atriði.

Ísfirðungum varðandi það?
„Vandamálið með þetta, og

það er það sama í Reykjavík
og á Ísafirði, er að það er hugs-
að um eitt og eitt hús í einu og
í mesta lagi einn húsareit.
Menn geta auðveldlega sagt
að eitt tiltekið hús sé nú ekki
mikils virði en það á að líta á
þessi gömlu hús sem eitt púsl
í púsluspili, ekki sem eina ein-
ingu heldur hluta af stórri
mynd. Þó að þetta eina hús sé
kannski ekki merkilegt í sjálfu
sér þá er það nauðsynlegt til
að skapa heildarmyndina.
Þegar ekki er horft á heildar-
myndina er hættan sú að það
saxist úr byggðinni smátt og
smátt því hvert hús er ekki
svo verðmætt. Því tel ég að
menn geti gleymt því að spá í
þessi mál án þess að skoða
þetta sem heild.  Styrkur Ísa-
fjarðar liggur að mörgu leyti í
því að þar er möguleiki á að
skoða þetta sem heild.

Á Íslandi byrjaði þéttbýlis-
myndun mjög seint og þar sem
eru til gömul hús standa þau
flest ein og sér og á mörgum
stöðum er búið að höggva
skörð í gömlu byggðina og
byggja ný hús. Gamlir bæir,
eins og við þekkjum víðs veg-
ar í Evrópu, eru vart til nema

þá helst á Ísafirði og Akureyri
og svo Seyðisfjörður og Stykk-
ishólmur sem eru mun minni
bæir. En á Ísafirði og Akureyri
hafa varðveist nægilega mörg
gömul hús og nægilega þétt
svo hægt sé að segja að þar
hafi varðveist gamlir bæir og
í þeim liggja mikil verðmæti.
Það er mikilvægt að fólk átti
sig á að verðmætin eru ekki
bara fyrir þá sem búa í gömlu
húsunum eða í miðbænum.
Það hefur sýnt sig að miðbær-
inn skiptir öllu máli fyrir sveit-
arfélagið í heild og hvernig
menn skynja bæinn sinn og
þá ímynd sem hann hefur.
Þannig er þetta líka hags-
munamál fyrir þá sem búa í
úthverfum.”

Hverfisvernd-Hverfisvernd-Hverfisvernd-Hverfisvernd-Hverfisvernd-
un besta tækiðun besta tækiðun besta tækiðun besta tækiðun besta tækið

- Þú talaðir um hverfis-
verndun. Finnst þér að Ísfirð-
ingar ættu að fara þá leið?

„Ég er þeirrar skoðunar.
Aðalatriðið er að eyða óviss-
unni og hverfisverndun hefur
reynst vera besta leiðin til
þess. Mér finnst skrýtið að
þessu hafi ekki verið beitt á
Íslandi því löng hefð er fyrir

hverfisverndun erlendis. Ekki
bara í þeim löndum sem ég
skoðaði í doktorsnámi mínu
heldur líka í Bretlandi og
Bandaríkjunum. Með því að
skilgreina hverfi með þessum
hætti og útlista með nokkuð
nákæmum hætti hvernig þau
eigi að þróast þá erum við að
búa til nýtt „konsept”. Það er
nánast að verið sé að stofna
fyrirtæki þar sem hluthafar eru
eigendur húsanna.“

-Nú hafa húsafriðunarsinn-
ar alla jafnan ekki komið úr
viðskipta- og hagfræðideild-
inni. Er þessi hagfæðilega
nálgun þín ný af nálinni?

„Menn segja mér það og
það er eflaust eitthvað til í
því. En þetta er eins og með
svo margt annað, stundum líð-
ur langur tími áður en menn
átta sig á því hvar verðmætin
liggja.“

Hinir „Fögru fimm”Hinir „Fögru fimm”Hinir „Fögru fimm”Hinir „Fögru fimm”Hinir „Fögru fimm”

-Hver er hugsunin með
hinum „Fögru fimm”?

„Upphaflega hugsunin var
sú að það eru til nokkrir bæir
á Íslandi þar sem eitthvað er
af gömlum húsum en víðast
hvar eru þau ekki svipur hjá

sjón. Fyrir vikið á Ísland ekki
bæi sem eru merkilegir í sjálfu
sér, öfugt við það sem við
þekkjum til dæmis í Evrópu.
Þetta vantar á Íslandi og ég
fór að hugleiða hvaða staðir á
landinu hentuðu best og komst
fljótlega að þeirri niðurstöðu
að þetta þyrfti að vera þyrping
bæja, nokkrir bæir þar sem
tiltölulega stutt er á milli.
Menn koma ekki frá útlöndum
eða keyra frá Reykjavík til að
skoða einn bæ en þegar þetta
er orðið samansafn nokkurra
bæja þá er þetta orðið ferða-
mannafyrirbæri.

Ég fór semsagt að skoða
mig um og fljótlega sá ég að
staða Ísafjarðarbæjar væri
lang sterkust og fyrst og
fremst vegna Ísafjarðar sem
er einn af elstu bæjum lands-
ins. Hinir bæirnir, Flateyri,
Þingeyri og Suðureyri eiga
nokkuð mörg gömul hús
þannig að fyrir vestan er þetta
framkvæmanlegt.”

-Heldurðu að þessi pæling
fari eitthvað lengra?

„Ég vona það og er tilbúinn
að vinna meira að þessu. En
til að þetta skiljist þarf að setja
þetta fram á myndrænan hátt,
nánast að teikna þetta upp og
það yrði að vera næsta skref.”

Vestfirskir víking-
ar öflugir í sumar

Dýrfirðingar hafa hrint úr
vör átaki til að auka menning-
artengda ferðaþjónustu og um
leið atvinnu á svæðinu. Ber
þar helst að nefna víkinga-
verkefni sem felst fyrst og
fremst í því að endurlífga
sögusvið Gísla sögu Súrsson-
ar í víðasta skilningi með því
að koma upp snyrtilegri að-
stöðu til móttöku ferðamanna,
göngustígum og merkingum
á helstu kennileitum sem
koma fyrir í sögunni. Í tengsl-
um við víkingaverkefnið eitt
og sér fá sex menn vinnu í
sumar; tveir við smíði vík-
ingaskipa, tveir við frágangi á
söguskiltum á söguslóðum
Gísla Súrssonar og  tveir við
smíði salernisaðstöðu á Odd-
anum þar sem reist hefur verið
veglegt hátíðarsvæði að hætti
víkinga.

Víkingaskipin eru tvö og
eru þau smækkuð mynd af
Gökstad skipi frá Noregi.
Skipin verða 11,6 metrar að
lengd og taka 12-14 farþega
hvort.

Söguskiltin eru 11 talsins
og einn metri x 1,5 metri á

stærð. Það eru myndlistar-
mennirnir Ómar Smári Krist-
insson og Nína Ivanova sem
unnið hafa að gerð skiltanna
fyrir Vestfirska víkinga. Vest-
firðir eru sem kunnugt er
sögusvið Gísla sögu Súrsson-
ar sem átti sér stað frá 952-
977. Um það bil þremur öld-
um síðar var sagan skrifuð en
nú verður leitast við að koma
skiltunum fyrir á þeim stöðum
sem atburðir sögunnar áttu sér
stað. Sem dæmi má nefna að
Gísli bjó í Dýrafirði að Hóli í
Haukadal.

Auk víkingaverkefnisins
munu meðal annars skapast
störf við þorskeldi, hótelrekst-
ur, hestaleigu og smíði salt-
hússins í sumar. Er áætlað að
einungis 5-6 af þeim 28 sem
missa vinnu sína í fimm mán-
uði á meðan vinnslustoppi
stendur hjá fiskvinnslufyrir-
tækinu Vísi sem verði alfarið
án vinnu. En þá er ótalið Gisti-
húsið við fjörðinn en til greina
gæti komið að bæta einni
manneskja þar inn og Skjól-
skógar en hugsast gæti að 2-3
manneskjur fengu sumarstarf

þar.
Þá hafa Dýrfirðingar mark-

vissa framtíðarsýn og stefna
og ætla að fara í kynningu á
henni með aðaláherslu á þorp-
sskipulag, umhverfisstefnu,
atvinnustarfsemi, menningu

og að laða að smáfyrirtæki
sem skapa fjölbreyttari at-
vinnumöguleika allt árið.

Stofna á þróunarfélag um
þetta verkefni og ráða til þess
afburða framkvæmdarstjóra.

– thelma@bb.is

Ein af kynningarmyndum átaksins
sem hrint hefur úr vör í Dýrafirði.



Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

bb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinnbb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinn

Framkvæmt fyrir 40 millj-
ónir króna á Þingeyri í ár
Framkvæmdir á vegum Ísa-

fjarðarbæjar á Þingeyri munu
kosta á bilinu 35-40 milljónir
króna í ár. Þetta kom fram á
kynningarfundi sem haldinn
var á Þingeyri fyrir stuttu, en
þar var farið yfir framkvæmdir
og aðkomu bæjarins að at-
vinnumálum. Eins og greint
hefur verið frá er óvenju mikið
um framkvæmdir hjá Ísafjarð-
arbæ í ár eða sem nemur 457
milljónum króna. Til viðbótar
er hlutur ríkisins í ýmsum
framkvæmdum sem samstarf

er um, t.d. í hafnarmálum og
snjóflóðavörnum. Í heild má
því áætla 600 milljónir króna
í framkvæmdir sem stýrt er af
Ísafjarðarbæjar. Meðal fram-
kvæmda á Þingeyri má nefna
að mest verður malbikað á
Þingeyri í sumar af öllum
byggðakjörnum, gengið verð-
ur frá lóð við Tjörn á Þingeyri,
ráðhúsið málað og Salthúsið
reist á sinni upphaflegu lóð.

Fundurinn var vel sóttur og
urðu töluverðar umræður um
hin ýmsu mál er snerta byggð-

arlagið. Þórhallur Arason
kynnti fyrir hönd íbúasamtak-
anna Átaks metnaðarfullar
hugmyndir um ný störf, sem
ættu að geta orðið að veruleika
á sama tíma og lokað verður
hjá Vísi vegna vinnslustopps.
Rætt var um allt að 28 störf
sem þyrfti að vinna í sumar
og tengjast þau flest ferða-
þjónustu. Nánar verður greint
frá störfunum seinna.

Þá vakti það athygli á fund-
inum að vitnað var í Vestur-
land frá því í apríl 1964 og

svo virðist sem ástandið hafi
ekki mikið breyst á Vestfjörð-
um síðan þá. „Hin síðari ár er
það ekki vegna skorts á fram-
leiðslutækjum sem fólkinu
fækkar á Vestfjörðum. Það er
vegna ónógra samgangna og
vegna ónógrar þjónustu. Það
er vegna ófullnægjandi að-
stæðna til félagslegra og
menningarlegra iðkana að nú-
tíma háttum og venjum. Það
er vegna einhæfni atvinnuveg-
anna,“ stóð í blaðinu fyrir 44
árum.             – thelma@bb.is Þingeyri.

Frakkar og Þjóðverjar virð-
ast vera duglegastir að heim-
sækja Vestfirði ef marka má
nýja gæðakönnun sem Capa-
cent Gallup hefur unnið fyrir
Ferðamálastofu Íslands. Um
16% ferðamanna frá þessum
löndum komu við á Vestfjörð-
um á leið sinni um landið.
Könnunin var gerð á tímabil-
inu september-desember í
fyrra, sem seint verður talið
háannatími í vestfirskri ferða-

þjónustu. Um 12% hollenskra
ferðamanna komu á svæðið á
þessum tíma og tíund Dana.

Bretar og Bandaríkjamenn,
sem voru hvað duglegastir að
heimsækja landið á þessu
tímabili, virðast almenn ekki
hafa lagt leið sína vestur en ein-
ungis 7% Bandaríkjamanna
og 4% Breta komu á svæðið.
Þegar á heildina er litið komu
9,3% erlendra ferðamanna á
svæðið á þessu tímabili, en á

tímabilinu ágúst-október árið
2004 var þetta hlutfall 12,5%.

Í könnuninni kemur einnig
fram að veitingastaðir og
skyndibitastaði fá lakari eink-
unn á landsbyggðinni en á
höfuðborgarsvæðinu, þó ein-
stök landssvæði séu ekki til-
tekin. Þá er varla marktækur
munur á höfuðborgarsvæðinu
og landsbyggðinni þegar kem-
ur að heilsu- náttúru- eða
menningartengdri afþreyingu.

Frakkar og Þjóðverjar
hrifnir af Vestfjörðum

Hornbjarg er vinsæll áfangastaður ferðamanna á Vestfjörðum,
en þó varla á því tímabili sem könnunin var gerð. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Vel heppnað mál-
þing um stóriðju
Málþing um stóriðnað á

Vestfjörðum voru haldin
bæði á Bíldudal og á Ísafirði
um helgina. Fjórðungssam-
band Vestfirðinga stóð fyrir
þinginu. Aðalsteinn Ósk-
arsson framkvæmdastjóri
F.V. segir að þar á bæ séu
menn mjög ánægðir hvernig
til tókst. „Fyrirlesararnir
voru margir og því styttri
tími til umræðna en við ætl-
uðum. Engu að síður voru
gagnlegar umræður“, segir
Aðalsteinn. Þingið var opið
öllum og góð mæting bæði
á Ísafirði og Bíldudal.

„Það var mjög ánægju-
legt hversu margir komu á
þingið. Tilgangur þingsins
var að koma á framfæri við
almenning sem mestum
upplýsingum um stóriðju
frá sem flestum sjónarhorn-
um.“ Ekkert nýtt kom fram
frá Íslenskum hátækniiðn-

aði um tímasetningu ákvörð-
unar. „Við vissum að þeir
myndu ekki svara því núna.
Í sumar mun liggja fyrir svar
hjá þeim um staðsetningu
verksmiðjunnar og hvort
haldið verði áfram með
verkefnið“, segir Aðalsteinn.

Hljóðupptaka af málþing-
unum verður aðgengileg á
heimasíðu Fjórðungssam-
bandsins.

– smari@bb.is

Árni Finnsson, formað-
ur Náttúrverndarsam-
taka Íslands í pontu.

Fækkun starfa á Vestfjörð-
um hefur verið hröð og stöðug
síðan 1992. Þetta kom fram í
fyrirlestri Kristins Hermanns-
sonar hagfæðings á málþingi
um stóriðju. Kristinn segir
fækkun starfa í sjávarútvegi á
Vestfjörðum vera svipaða og
í öðrum landshlutum en hún
komi harðar fram á Vestfjörð-

um vegna meira vægis sjáv-
arútvegs. „Vandamálið er ekki
að sjávarútvegurinn er að
dragast saman heldur að hann
skuli dragast saman hraðar en
önnur uppbygging í atvinnu-
lífi“, segir Kristinn.

Hann segir að fyrir hvert
eitt nýtt starf hafi fjögur tapast
í sjávarútvegi. „Önnur störf

eru að byggjast upp. Það blasir
við í öllum hagtölum að mikið
hefur verið gert til að streitast
á móti þróuninni og fólk ekki
beðið með hendur í skauti.“
Hann segir að ef ekkert hefði
komið í stað sjávarútvegs þá
hefði störfum í Ísafjarðarsýsl-
um fækkað um 150 til 200 til
viðbótar.

Hann segir niðurstöðuna
vera að finna þurfi við hvaða
atvinnustig sjávárútvegurinn
nái jafnvægi og hætti að drag-
ast saman. „Þegar komið er á
þann punkt þá getur atvinnu-
lífið vaxið því það er vöxtur í
öðrum greinum þó hann sé
ekki mjög mikill“, segir Krist-
inn.                 – smari@bb.is

Fækkun starfa verið hröð og stöðug
Frá málþinginu í Edinborgarhúsinu á sunnudag.


