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Áhugi á
fólki rekur
mig áfram
Bolvíkingurinn Guðmundur Gunnarsson útskrifaðist með BA-gráðu í
fjölmiðlun frá Háskólanum á Akureyri fyrir þremur árum. Hann hefur
síðan starfað fyrir Ríkisútvarpið á
Akureyri og í Reykjavík. Hann er
stundakennari í meistaranámi í
blaða- og fréttamennsku ásamt því
að vinna að sérstöku verkefni á
vegum Unicef, RÚV og Morgunblaðsins. Sjá viðtal í miðopnu.

Lækka laun sín um 7,5%
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga hefur samþykkt tímabundna 7,5% lækkun á launum
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Er það gert að tillögu framkvæmdastjóra sambandsins til að
mæta lækkun framlaga Jöfnunarsjóðs og óvissu í efnahagsástandi. Með þessu standa vonir
til að rekstrarniðurstaða ársins
verði í jafnvægi í stað neikvæðar
afkomu upp á þrjár milljónir
króna. Ráðstöfunin verður endurskoðuð í árslok er varðar stjórnina en kemur til skoðunar þegar
kemur að endurnýjun kjarasamnings framkvæmdastjóra í lok
ágúst. Á stjórnarfundi sem haldinn var í febrúar var upplýst að
framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til landshlutasamtaka sveitarfélaga, myndi nema 131,2 milljónum króna í ár.
Framlagið skiptist jafnt á milli
landshlutasamtakanna og nemur
því um 16,4 milljónum á hvert
þeirra. Um er að ræða milljón
króna lækkun frá fyrra ári eða 6
%. Stjórnin samþykkti einnig að
lækka framlag til Markaðstofu
Vestfjarða um 300 þúsund krónur

og framlag til Atvest um eina
milljón. Þá lagði framkvæmdastjóri einnig til að greiðslu framlaganna verði breytt þannig að í
stað mánaðarlegra framlaga verði
þau tengd ársfjórðungslegum
greiðslum framlaga sveitarfé-

Fjórðungssambandið er til húsa í Vestra húsinu á Ísafirði.
laga.
og fjármagnsgjöld 1,4 milljónir.
Á fundinum kom einnig fram Endurskoðuð fjárhagsáætlun
að rekstrarafkoma sambandsins sem samþykkt var á 53. Fjórðá síðasta ári var neikvæð um 4,7 ungsþingi Vestfirðinga, gerði ráð
milljónir króna. Rekstrartekjur fyrir 1,6 milljónum króna í neinema rúmum 35 milljónum króna, kvæða rekstrarafkomu. Megin
rekstrargjöld voru 38,5 milljónir skýringin fyrir fráviki frá þeirri

Haukur í horni: Ávallt viðbúinn!

áætlun er að gert var ráð fyrir 3,1
milljón fyrir samþykkt framlags
af fjáraukalögum 2008, vegna
staðarvalsverkefnis en Alþingi
synjaði þeirri beiðni. Auk þess
kom til tap vegna fjármagnsgjalda vegna niðurfærslu í Sjóði
1 hjá Glitni.
– thelma@bb.is

Margföldunaráhrifin verði
sem mest
„Ljóst er að úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga innan sveitarfélagsins myndi styrkja rekstur
sjávarútvegsfyrirtækja á hverjum
stað og efla samfélagið í heild.
Til þess að auka áhrif mögulegs
byggðakvóta til hagsbóta fyrir
samfélagið hefur sveitarstjórn í
hyggju að ráðstafa hugsanlegum
byggðakvóta, ef til þess kemur,
með þeim hætti að margföldunaráhrif úthlutaðs byggðakvóta
verði sem mest fyrir samfélagið
á hverjum stað,“ segir í umsókn
Ísafjarðarbæjar um byggðakvóta
til sjávarútvegsráðuneytisins.
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri
og Hnífsdalur falla undir hóp
minni byggðarlaga, í umsókn um
byggðakvóta, sem lent hafa í
vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum og
vinnslu á botnfiski, þar sem íbúar
eru færri en 1.500.
Ísafjörður fellur undir hóp
byggðarlaga sem hafa orðið fyrir
óvæntri skerðingu heildaraflaheimilda fiskiskipa, sem gerð
hafa verið út og landað afla í
viðkomandi byggðarlögum, og
sem verulega áhrif hefur haft á
atvinnuástand í þeim.
– birgir@bb.is

Veðurfarið setti strik í prófkjörið: „...gögnin voru lengi að komast til skila og þurfti að fresta talningunni um einn dag.“
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Nýtt verk úr smiðju
Kómedíuleikhússins

Nýr einleikur er væntanlegur
úr smiðju Kómedíuleikhússins
en Auðun og Ísbjörninn verður
frumsýndur viku fyrir páska,
nánar tiltekið 1. apríl. Önnur sýning verksins fer fram sömu helgi
en síðan verða sýningar um
skíðavikuna. Verkið verður sýnt
í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað.
Eins og áður sækir Kómedíuleikhúsið í vestfirskan sagnaarf
en leikurinn byggir á Íslendingaþætti sem fjallar um Auðun frá
Vestfjörðum.
Handritshöfundur og leikstjóri
verksins er Soffía Vagnsdóttur
en hún hefur áður starfað með
Kómedíuleikhúsinu og er þar
skemmst að minnast leikritsins
Jólasveinar Grýlusynir sem sýnt
hefur verið undanfarin tvö ár á
Ísafirði og vakið mikla lukku.
Kómedíuleikarinn Elfar Logi
Hannesson fer með hlutverk allra
persónanna. Bæjarins besta forvitnaðist um þetta nýja vestfirska
leikrit.

Taminn ísbjörn og
vestfirskur víkingur
„Leikverkið er byggt á Íslendingaþætti sem heitir Auðunar
þáttur vestfirska og er þekktur í
dag sem Auðun og Ísbjörninn.
Þetta skemmtileg saga á marga
vegu. Fyrir það fyrsta gerist hún
á Vestfjörðum. Auðun kemur úr
þröngum firði á Vestfjörðum og
ekki er farið nánar út í það. Hann
langar að freista gæfunnar og
fara út í heim, eins og menn hafa
verið að gera síðustu þúsund árin
með misjöfnum árangri. Hann
fær skipspláss og heldur til Grænlands en þar verður á vegi hans
taminn ísbjörn. Auðun kaupir
ísbjörninn fyrir aleigu sína og
ákveður að gefa hann Danakonungi. Til að komast til Danmerkur þarf hann að fara í gegnum
Noreg og Haraldur hárfagri, hinn
eini og sanni, fréttir af því að
íslenskur maður sé sprangandi
um með ísbjörn í bandi. Þetta
vekur áhuga hans því ísbjörn
þótti eitt það flottasta sem maður
gat eignast á þessum tíma og því
var ísbjörn stórhöfðingleg gjöf.
Maður gat varla gefið mikið
meira en það.
Haraldur fær Auðun á sinn
fund en söguhetjan okkar er alveg
staðföst og segir að því miður fái
kóngur ekki björninn þrátt fyrir
að honum sé boðið gull og græna
4

skóga fyrir. Noregur og Danmörk
eiga í miklum erjum á þessum
tíma og því finnst Haraldi það
mjög djarft af Auðuni að segjast
frekar ætla gefa Danakóngi
björninn. Hann leyfir honum þó
að halda áfram för sinni en beitir
smá kænsku um leið og biður
Auðun um að koma aftur til sín á
bakaleiðinni og segja sér hvernig
hans helsti óvinur hafi launað
honum fyrir þessa höfðinglegu
gjöf.
Á vegi Auðuns verður síðan
maður sem heitir Áki sem í ljós
kemur að er vondi maðurinn í
sögunni. Sagan er mjög einföld
og persónurnar mjög skýrar og
hann Áki er svikarinn í þessari
sögu. Hann er hægri hönd konungs en hugsar sér gott til glóðarinnar þegar hann kemst að því að
Auðun ætlar að gefa kóngi ísbjörninn. Auðun á eftir að fara
langa leið þegar hann hittir Áka
og ísbjörninn farinn að éta ansi
mikið. Áki gefur þeim að borða
gegn því að hann fái að eiga
hálfan ísbjörninn. Auðun neyðist
til að taka þessu boði því annars
myndi hann aldrei komast alla
leið.
Þeir komast loks til Danahallar. Konungur verður mjög ánægður með gjöfina en verður hálf
hvumsa þegar hann fær að heyra
að hann fái bara hálfan ísbjörninn. Þar með kemst upp um bragð
Áka og hann er samstundis rekinn úr landi. Þannig heldur ævintýrið áfram.“

Besti Íslendingaþátturinn
„Sagan er fyrst og fremst um
mannleg samskipti og á mjög
brýnt erindi við okkur í dag. Þetta
er falleg saga og þótt hún fjalli
um víking er enginn drepinn í
henni og engir bardagar fara fram
eða neitt slíkt. Boðskapur sögunnar er að ef menn eru sannir
og trúir sínu, eins og söguhetjan
Auðun er, margborgar það sig.
Hann fær margar gjafir frá báðum
konungum og snýr aftur heim til
Íslands til fátækrar móður sinnar
sem þjóðhetja. En illa fer fyrir
þeim sem ætla að svíkja og græða
á öðrum eins og Áki.
Allir helstu fræðimenn segja
Auðunar þátt vera bestan allra
Íslendingaþáttanna sem eru nú
ansi margir. Ekkert er verið að
eyða orðum í óþarfa skýringar

og sagan er vel upp sett og skrifuð. Ekki sakar nú að margir telja
að Snorri Sturluson hafi samið
þáttinn. Það er þó ekki sannað,
en allmargir spekingar hafa lagt
að þeim líkum. Auðun gekk í
bandalag Sturlungum þegar hann
sneri heim og var mjög frægur í
sínu héraði, þótt við vitum ekki
frá hvaða firði hann kemur. Gaman er þó að velta því fyrir sér því
þeir eru nú ekki ófáir þröngu
firðirnir hér vestra.“

Talar tungum
þessa dagana
„Við Soffía Vagnsdóttir höfum
verið að vinna að þessu verki í
dágóðan tíma. Hún er handritshöfundur og leikstjóri og ég leik.
Við byrjuðum á því að leika okkur aðeins með söguna í haust og
erum að komast á lokasprettinn

núna. Hún Marsibil Kristjánsdóttir hannar leikmyndina og
búningana vinnur núna hörðum
höndum að því að búa til ísbjörninn sem verður náttúrulega að
vera stór og mikill. Síðan höfum
við fengið Hrólf Vagnsson til að
semja og spila tónlistina en fjölmargir söngvar eru í leiknum og
er meðal annars sungið á grænlensku.
Í þessari uppfærslu erum við
nefnilega að leika okkur aðeins
að tungumálunum, en hann Auðun fer víða í sögunni. Fólk má
eiga von á því að heyra grænlensku, norsku og dönsku auk
íslenskunnar. Maður talar því
tungum þessa dagana“, segir
Elfar Logi glottandi.
– Og ferð létt með það eða
hvað?
„Tja, svona… Dönskunni er
maður nokkuð kunnugur en

þýðingin á grænlenskunni barst
nú bara á dögunum og norskuna
hef ég aldrei talað. En þetta er
allt í vinnslu.“
– Er verkið fyrir alla fjölskylduna?
„Já ég myndi ætla að þetta
væri alveg tilvalin fjölskylduskemmtun. Það er passleg lengd
á verkinu, en sýningin tekur um
40 mínútur. Amma, afi, barnabörnin, foreldrarnir og bara allir
ættu að geta skemmt sér vel yfir
þessu fallega ævintýri.
Við verðum með sýningar um
páskana og svo sjáum við til hvað
setur. Þetta er hugsað sem ferðasýning eins og Gísli Súrsson og
aðrar sýningar sem ég hef sett
upp. Hún mun því fara á flakkið
með vorinu, fyrst förum við eins
og vanalega um Vestfirðina en
næsta haust er ætlunin að kíkja
eitthvað út fyrir kjálkann.“
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Spurningin
Á enn eftir að
syrta í álinn í efnahag þjóðarinnar?
Alls svöruðu 595.
Já sögðu 466 eða 78%
Nei sögðu 129 eða 22%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Sunnan strekkingur og
rigning sunnan- og
vestanlands, en hægari
og bjart norðaustanlands.
Hiti breytist lítið. Horfur á
laugardag: Útlit fyrir suðvestlæga átt með dálítilli
vætu um vestanvert landið en annars þurrt að
kalla og víða bjart.
Fremur hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag: Útlit
fyrir suðvestlæga átt með
dálítilli vætu um vestanvert landið en annars
þurrt að kalla og víða
bjart. Fremur hlýtt í veðri.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
Gerist áskrifendur
í síma 456 4560.
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Sameiningarmál skoðuð án fordóma
Ef til sameiningar Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur kæmi,
þarf að tryggja að sameiningin
hafi jákvæð áhrif á atvinnulíf í
Bolungarvík, að mati Elíasar Jónatanssonar, bæjarstjóra í Bolungarvík. Elías hefur ritað samgönguráðherra bréf þar sem hann segir
m.a. að stjórnvöld verði að tryggja
það að ný opinber störf komi í
stað þeirra sem hafa glatast, þ.e.
ef til sameiningar sveitarfélaganna kæmi. „Þau störf þurfa að
vera ný inn á svæðið, ekki störf
sem verið er að flytja á milli
byggðakjarna innan svæðisins,“
segir í bréfi Elíasar. Hann ítrekar
mikilvægi þess að áfram verði
tryggð starfsemi sjúkrahúss og
heilsugæslu í Bolungarvík „...
sem er ein af grunnstoðum samfélagsins og lykillinn að því að
aldraðir finni til þeirrar öryggiskenndar á staðnum sem nauðsynleg eru til að þeim líði vel,“
segir í bréfi Elíasar.
Elías segir Bolvíkinga hafa

löngum haldið fram að samgöngubætur með jarðgöngum
séu ein forsenda þess að sameining sé tekin til umræðu. „Nú
þegar liggur fyrir að þær samgöngubætur verði orðnar að veruleika árið 2010, er eðlilegt að
sameiningarmál séu tekin til ítar-

Bolungarvík.
legrar skoðunar, án fordóma,“
segir í bréfi Elíasar. Hann segir
aðalmarkmið bæjarstjórnar með
athuguninni vera að kanna ávinning sameiningarinnar fyrir íbúa
á staðnum. „...en um leið að fá
upp á borðið þá annmarka sem á
því kunna að vera fyrir Bolungar-

vík sem samfélag. Athugunin er
þess vegna liður í því að kanna
með opnum huga þau tækifæri
sem kunna að felast í meiri samvinnu eða sameiningu sveitarfélaga á svæðinu,“ segir í bréfi
Elíasar.
– birgir@bb.is

Allar eignir Hvíldarkletts til sölu
Allar eignir ferðaþjónustufyrirtækisins Hvíldarkletts ehf., á
Suðureyri hafa verið settar í söluferli. „Ef kaupandi finnst sem er
tilbúinn að borga viðunandi verð
fyrir eignirnar þá hættum við, ef
ekki, þá höldum við áfram,“ segir
Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Hann segir
fyrirtækið ekki hafa aðgang að
fjármagni á meðan á efnahagsþrengingunum stendur og því
hafi þessi ákvörðun verið tekin.
„Eignir fyrirtækisins eru meiri

en skuldirnar og því er þetta nauðvörn til að bjarga okkur út úr
vandræðum,“ segir Elías. Hann
segir nokkrar eignir fyrirtækisins
þegar seldar og fundnir hafa verið
áhugasamir aðilar um allar
rekstrareiningar. Viðræður við þá
standi nú yfir. Starfsfólk Hvíldarkletts fær uppsagnarbréf um næstu
mánaðarmót að sögn Elíasar.
„Miðað við þróunina í efnahagsmálunum er ekki spennandi
að reka fyrirtæki. En með því að
skipta fyrirtækinu upp er mögu-

leiki á að fólk geti fjármagnað
minni einingar,“ segir Elías. Hann
segir gengishagnaðinn hafa verið
jákvæðan fyrir fyrirtækið en það
sem vegur þyngst í rekstrinum er
takmarkaður aðgangur að lánsfé.
„Við fáum ekki ekki lánsfé til að
reka fyrirtækið. Allur kostnaður
hefur aukist þó að við höfum
fengið meira fyrir vöruna vegna
styrkingu evrunar gagnvart krónunni. Við þurfum rekstrarfé til
að reka fyrirtækið og á meðan
ekki er aðgangur að því, þá er

það ekki hægt. Það er talað um
að bankakerfið ætti að hjálpa fyrirtækjum en það er bara ekki
svoleiðis,“ segir Elías.
Elías hóf rekstur fyrirtækisins
fyrir átta árum þegar hann og
fjölskylda hans keyptu hús á Suðureyri sem til stóð að rífa á 50 þúsund krónur. „Við endurbyggðum
húsið og opnuðum þar gistiheimili. Síðan hefur reksturinn vaxið
jafnt og þétt og söluverðmæti allra
eigna félagsins er á milli 600700 milljónir króna,“ segir Elías.

Ritstjórnargrein

„Ó, vei þeim, sem með órétt lög ...
... umgangast og þau tíðka mjög.“ Segja má að þessi tilvísun í einn
Passíusálma séra Hallgríms, sem að venju eru lesnir í Ríkisútvarpinu
í aðdraganda páskahátíðarinnar, eigi vel við í ljósi stöðu sem upp er
komin í málum ellilífeyrisþega, sem margir hverjir hafa orðið illa
úti í fjármálafárviðrinu. Og verður þá að segjast eins og er að ekki er
í mörg hús að venda hjá æði mörgum þótt sem betur fer séu þar undantekningar á.
Frá upphafi voru lífeyrissjóðirnir ætluð sem hrein viðbót við
greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins. Fljótlega kom þó í ljós að
ríkisvaldið notfærði sér greiðslur sjóðanna til að koma sér undan
skyldum sínum með einum eða öðrum hætti. Þótt talsvert hafi
áunnist í réttlætisátt hvað þetta varðar, meðal annars fyrir einarða
baráttu samtaka þeirra er óréttlætið bitnar harðast á, blasir við að
frekari tiltekta er þörf.
Um það verður ekki deilt að bætur almannatrygginga eru ætlaðar
til framfærslu þeirra sem sakir aldur eða af öðrum orsökum eru ekki
færir um að afla sér tekna. Í flestum tilfellum er um að ræða fólk sem
á langri starfsævi er búið að gjalda keisaranum sitt í þeirri trú að þá
þyrfti það ekki að kvíða ellinni og þaðan af síður að segja sig til
sveitar, sem var helsta kvíðaefni verulegs hluta þjóðarinnar fyrr á
öldum.
En þótt sitthvað hafi áunnist í mannréttindabaráttu ellilífeyrisþega
er ,,stóri bróðir“ ekki af baki dottinn: Tryggingastofnun ríkisins

krefst nú endurgreiðslu bóta hjá hverjum og einum þeim bótaþega
sem þannig hefur háttað til hjá að eiga nokkrar krónur á sparisjóðsbók
og fært hafa þeim hærri vaxtatekjur yfir árið en sem nemur 98.640,krónum. (Til að ná þessu, miðað við vexti sem við búum við, þarf
óhreyfð árs inneign að nema 6-7 hundruð þúsund krónum.) Sér er nú
hver rausnin sem skömmtuð er í askana.
Haft er eftir Þorgerði Ragnarsdóttur, framkvæmdastjóra þjónustuog kynningarsviðs Tryggingastofnunar ríkisins, að það sé ekki
túlkun TR að svo skuli að málum staðið, heldur sé þetta skýrt skilgreint í lögum sem stofnunin starfar eftir. Með öðrum orðum: Fyrri
tíma stjórnvöld lögfestu ranglætið. Krafa Landssambands eldri
borgara er að ,,þær óhóflegu tekjutengingar, sem hér er beitt, verði
tafarlaust aflagðar eða að minnsta kosti byrji tekjutengingin ekki
fyrr en við verulega háa fjárhæð.“
Við því er vart að búast að 80 daga stjórnin láti til sína taka í þessu
máli. Á þeim bænum (Alþingi) liggur öllum þau reiðinnar ósköp á
að klæðast kosningahamnum. Því skal hins vegar lofað að, með því
verður fylgst hvort komandi valdhafar, hverjir sem þeir kunna að
verða, gerast betrungar.
Það er ekki flókið dæmi að ef slíkar lúsar vaxtatekjur eiga að
verða framfærslueyrir fjölda ellilífeyrisþega, eins og nú eru áform
uppi um, þá verður ekki mikið eftir hjá mörgum fyrir kistufjölunum
þegar þar að kemur.
s.h.
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„Engin kreppa í fílingnum“
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson,
rokkstjóri tónlistarhátíðarinnar
Aldrei fór ég suður, segir framboð heimaatriða vera mjög frambærilegt í ár. „Við erum mjög
ánægðir með framboðið enda er
fjölbreyttara en oft áður. Það
virðist vera aðeins meira líf í
tónlistarbransanum núna og atriðin koma úr öllum áttum, allt
frá unglingarokki til þróaðri
djass. Menn eru greinilega að
gera góða hluti hver í sínu horni“,

segir Hálfdán Bjarki. Verið er að
leggja lokahönd á dagskrána en
útlit er fyrir að fleiri heimamenn
stígi á svið en í fyrra. „Við erum
að vinna í því að klára listann en
hann ræðst svolítið af peningum
og því erfitt að fá yfirsýn yfir
þetta, en við erum við það að
klára þennan hluta“, segir Hálfdán Bjarki.
Í mörg horn er að líta en þrátt
fyrir að hátíðin fari fram dagana
10. og 11. apríl hefur ekki verið

Birtingin í höndum sveitarfélagsins
„Bærinn getur alveg ráðið
því. Þeir eiga skýrsluna og það
stendur í inngangi hennar að
hún sé fyrir alla þá sem hafa
greitt fyrir hana, og ég býst
við því að þeir sem eru skattgreiðendur í Ísafjarðarbæ hafi
greitt fyrir hana,“ segir Steinþór Bragason, framkvæmdastjóri Alsýnar, er blaðið óskaði
eftir að fá skýrsluna til birtingar. Samkvæmt upplýsingum sem fengust frá Ísafjarðarbæ er hluti skýrslunnar merktur sem trúnaðarmál og mun
því ekki koma fyrir almenningssjónir.
„Þeir mega eiga hana. Skýrslan er 23 blaðsíður og þar er
farið yfir þau málefni sem við
unnum að þessa þrjá mánuði á
uppsagnartímanum því öll
önnur verkefni voru tekin út

af borðinu af því Kristján vildi
ekki vinna í þeim. Þar bara við
stóð. Við unnum bara þau verkefni eins og mögulegt var miðað við hvernig ástandið var,“
segir Steinþór.
Steinþór segir Alsýn ekki
vilja birta skýrsluna opinberlega en íbúar sveitarfélagsins
geta fengið að sjá hana þar
sem þeir eigi hana. „Þeir sem
búa í bænum mega lesa hana,“
segir Steinþór. Hann segir
nokkur verkefni vera í skýrslunni sem ekki séu frágengin
og aðrir gætu gengið í ef hún
yrði opinberuð. „Þar eru nokkur verkefni þarna sem eru ekki
frágengin og aðrir geta farið í.
Ekki viljum við fara að missa
atvinnu úr bænum,“ segir
Steinþór.
– birgir@bb.is

ákveðin staðsetning fyrir hana.
Aðspurðir hvort hátíðin verði
jafn stór í sniðum og áður þrátt
fyrir efnahagsástandið svara
Hálfdán Bjarki því játandi. „Það
er engin kreppa á fílingnum.
Nógu mikið af honum þó það sé
kannski eitthvað minna af pen-

ingum. Það var einnig lítið um
peninga á fyrstu hátíðinni og hún
tókst mjög vel.“
Rokkstjórinn vill koma á framfæri að fljótlega verði uppfærðar
reglulega fréttir á vef hátíðarinnar. „Við erum fullkomlega
meðvitaðir um að síðan er stein-

dauð en förum mjög fljótlega að
lífga upp á hana. Þetta fer allt að
smella. Þótt lítið fari fyrir okkur
erum við ekki sofandi eða horfandi á tærnar á okkur. Við erum
að vinna í hlutunum“, segir Hálfdán Bjarki.
– thelma@bb.is

Bílasala dregst
saman um 70%

Bílasala á Ísafirði hefur verið
róleg á nýju ári að sögn Bergmanns Ólafssonar hjá Bílatanga
ehf., umboðsaðila Toyota og Suzuki á Ísafirði. „Það er alltaf einhver hreyfing á notuðum bílum
en janúar og febrúar eru frekar
rólegir mánuðir í sölu, hvort sem
kreppuástand ríkir eða ekki.
Maður veður svolítið blint í hver
staðan er á seldum notuðum bílum en í nýjum bílum er salan
nánast alveg stopp,“ segir Bergmann. Bergmann segir kaupendur taka lán í mun minna mæli en
áður.
„Það er miklu erfiðara að fá
lán núna og það er ekki lánað
nema bíllinn sé yngri en fimm
ára og þú færð ekki nema 50%
lán. Í þessum fáu sölum sem átt

hafa sér stað, er fólk að setja bíla
upp í kaup. Þeir sem eru að selja
bíla þar sem lánin eru ekki hærri
en verðgildi bílsins eru í ágætis
málum en í nánast öllum tilvikum
eru lánin hærri en bílarnir og
þess vegna er salan líka stopp.“
segir Bergmann. Hann segir bílasöluna ekki vera nema 30% af
þeirri sölu sem var á sama tíma í
fyrra.
Bergmann segist ekki bjartsýnn á söluaukningu á næstu
mánuðum, hvað varðar nýja bíla.
„En sala á notuðum bílum fer af
stað þegar vorar. Hún verður
kannski í minna mæli en áður.
Þetta fer mikið eftir því hvort
fólk fær lán eða þorir að taka
lán,“ segir Bergmann.
– birgir@bb.is
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Ósvör mest
spennandi
„Ísafjörður er saltfiskhöfuðstaður Íslands. Um 1930
urðu vestfirskir sjómenn
frumkvöðlar í rækjuveiðum,
sem er enn mikilvægur þáttur í sjávariðnaðinum,“ segir
Christer Gorschelnik, höfundur greinar sem birtist í
Cruise Business Review,
virtu erlendu tímariti um
skemmtisiglingar. Þar fjallar
hann um Vestfirði eftir heimsókn sína í fyrrasumar. Hann
segir mest spennandi viðkomustaðinn vera Ósvör í
Bolungarvík.
„Þar segir gamall sjómaður frá lífinu í verbúðunum
fyrr á öldum. Ósvör var miðstöð sjómanna sem réru á
fiskimiðin í gamla daga. Sjómennirnir veiddu hákarla á
300 metra dýpi. Hákarlalýsi
var fengið úr þeim og flutt
til Evrópu. Viðartunnurnar
sem þeir sendu til Evrópu
voru sendar til baka fullar af
áfengi. Áfengið var þá með
hákarlalýsisbragði en það
angraði ekki sjómennina,“
segir Christer.

Karl hættir í pólitík
Karl V. Matthíasson, þingmaður Samfylkingarinnar í
NV-kjördæmi hefur ákveðið
að hætta þingmennsku í vor.
Karl bauð sig fram í annað
sæti á lista Samfylkingarinnar í prófkjöri flokksins
fyrir stuttu en hafnaði í því
fimmta og var færður upp í
fjórða sæti vegna kynjakvóta. Þórður Már Jónsson,
viðskiptalögfræðingur á Bifröst flyst að öllum líkindum
í sæti Karls á listanum.
Karl var varaþingmaður
frá 1999-2000 og var kom
inn á þing árið 2001-2003.
Hann hefur verið alþingismaður hjá Samfylkingunni
í Norðvesturkjördæmi síðan
2007. Karl hefur setið í landbúnaðarnefnd, allsherjarnefnd, samgöngunefnd, sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, umhverfisnefnd og
Íslandsdeild Vestnorræna
ráðsins.
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Inn að beini

Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisfulltrúi Rauða krossins

Bryndís Friðgeirsdóttir er svæðisfulltrúi Rauða krossins á Vestfjörðum. Auk þess að hafa látið gott af
sér leiða með alþjóðlegu hreyfingunni hefur Bryndís komið víða við í pólitíkinni, til að mynda sat hún í
bæjarstjórn Ísafjarðar um árabil og var fyrsti formaður kvennahreyfingar Samfylkingarinnar.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að koma til Ísafjarðar 16 ára gömul
Reykjavíkurmær. Þá byrjaði allt.
Hvar langar þig helst að búa?
Á Ísafirði, á Hlíðarveginum.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar Steini fæddist frumburður okkar Más og svo komu
hinir hamingjumolarnir á eftir þau Svanlaug og Ísabella.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Þegar móðir mín lést, Þá var hún aðeins 42 ára gömul.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Þegar ég komst að því að ég ætti von á barni.
Uppáhaldslagið?
Úps, mörg lög koma til greina en Atli Heimir
Sveinsson tónskáld semur mörg yndisleg lög.
Uppáhaldskvikmyndin?
Forrest Gump með Tom Hanks.
Uppáhaldsbókin?
Sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxnes
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Þegar við Már fórum til Mósambique og seinna þegar
við fórum til Úganda. Svo gleymi ég aldrei þegar ég
ferðaðist um Hornstrandir fyrst sem unglingur.
Nú fer ég þangað á hverju sumri.
Uppáhaldsborgin?
París, borg elskendanna.
Besta gjöfin?
Skór úr hlíraroði sem Ísabella systir mín gaf mér alveg óvænt
og af tilefnislausu. Ég fer alltaf í þá ef mikið liggur við.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Hef ekki grænan.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Ég þarf alltaf að hafa tannbursta hvert sem ég fer,
góða bók og klukku.
Fyrsta starfið?
Sendill hjá Nóa og Síríus þegar ég var í gagnfræðaskóla.
Þá borðaði ég súkkulaði á hverjum degi.
Draumastarfið?
Ég var kennari hér á árum áður og er menntuð til þeirra starfa.
Ég hætti hér um árið eftir þrjú verkföll og erfiða umræðu í
fjölmiðlum um þetta göfuga starf. Einn daginn fer ég aftur að
kenna, því það er draumastarfið.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Man ekki eftir neinni en ég vona að ég sé
lík mömmu minni að innan og utan.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Dýrafjörðurinn er einstakur og svo eru
Ketildalirnir eins og töfraheimur.
Skondnasta upplifun þín?
Þegar ég komst að því að ættir okkar
Más lágu saman í Húnavatnssýslu.
Aðaláhugamálið?
Söngur, börn, siglingar og pólitík.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Ég nota raudikrossinn.is á hverjum degi og hún
Imma mín á lof skilið fyrir hve aðgengileg síðan er.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Flugmaður, það blundar enn í mér, þó ég sé hrikalega nærsýn
með -5 á báðum og sjónskekkju á vinstra.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Góða skapið hefur hjálpað með að fegra líf mitt.
Ég er mjög heppin hvað ég hef gaman af og á auðvelt með að
vinna með fólki og lendi sjaldan í deilum. (Gæti samt misst
mig ef ég hitti geðvondan frjálshyggjumann). Svo er
ég alltaf við góða heilsu, það er mikill kostur.
En helsti löstur?
Er mikill sælkeri og drekk of mikið kaffi. Annars
er ég alltaf að reyna bæta mig og berja í brestina.
Besta farartækið?
Hjólið sem er það gamalt að ég get skilið það eftir ólæst er
mér kært, en ég nota bílinn mest. Báturinn er samt bestur.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Allir hátíðardagar eru góðir því þá sameinast fjölskyldur.
Til hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Ég lít upp til Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra Íslands.
Ég hef líka alltaf litið upp til Ísabellu systur minnar sem er
eldri og reyndari en ég og hefur oft gefið mér góð ráð,
sérstaklega á yngri árum.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Ísabella eins og móðir mín, systir mín, dóttir mín,
systurdóttir og bróðurdóttir. Ekki spurning,
Ísabellurnar í fjölskyldunni eru flottastar.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Snemma á morgnana og á kvöldin rétt áður en ég
fer að sofa þegar værðin er yfir og allt um kring.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Sporðdrekanum
Lífsmottóið þitt?
Trúmennska, hjálpsemi, vinátta og gleði.
FIMMTUDAGUR 19. MARS 2009
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Snjóflóð sett af stað með sprenginum
Snjóflóðasetur Veðurstofu Íslands á Ísafirði stefnir á fleiri
tilraunir með sprengingar frá yfirborði á sama hátt og gert var
veturinn 2006-2007. Um er að
ræða samstarfsverkefni Snjóflóðasetursins og Helga Mar Friðrikssonar sprengjusérfræðings þar
sem gerðar eru tilraunir til að
koma af stað snjóflóðum með
sprengingum. Markmiðið var að
kanna hvort hægt væri að koma
af stað flóðum á þennan hátt á
Íslandi sem og að byggja upp
reynslu af því við hvernig aðstæður sé best að koma af stað

flóðum og með hvaða sprengjuaðferðum. „Ótal spennandi möguleikar til rannsókna opnast ef
hægt er að ná tökum á því að
koma af stað stórum flóðum með
u.þ.b. 50% öryggi. Áhugavert er
að mæla hraða flóða, ástreymisþrýsting og skoða áhrif á hluti og
fyrirstöður í farvegi“, segir í
skýrslu sem gefin hefur verið út
um verkefnið.
Jafnframt segir í skýrslunni:
„Góðar myndbandsupptökur
náðust af báðum flóðunum sem
komið var af stað seinni veturinn,
sem gerir það að verkum að hægt

er að skoða rennslishætti þeirra
vel. Myndir af báðum flóðunum
voru sýndar í fréttatímum í sjónvarpi sem gefur almenningi á
Íslandi kost á að fræðast um snjóflóð.“
Fyrstu tveir hlutar verkefnisins
sýna glöggt að koma má af stað
snjóflóðum með ýmsum aðferðum á Íslandi. Þéttir, vindbarðir
flekar, sem eru algengar aðstæður
á Íslandi gefa nokkuð góðar líkur
á að hægt sé að sprengja af stað
flóð, ef veikara lag er undir. „Verkefnið er í eðli sínu langtímaverkefni og nokkra vetur með mis-

munandi snjóaðstæðum þarf til
að byggja upp reynslu af notkun
sprengja við snjóeftirlit“, segir í
skýrslunni. Niðurstöður fyrsta
vetrar verkefnisins voru að vissulega er hægt er að nota sprengingar til að koma af snjóflóðum
á Íslandi, a.m.k. við þau skilyrði
sem voru í snjónum þennan vetur. Annar vetur verkefnisins sýndi
að hægt er að koma fyrir sprengiefni að hausti og ganga frá hvellhettum og öðrum búnaði þannig
að hann þoli álagið yfir veturinn.
„Frumniðurstöður snjóalagarannsókna á Snjóflóðasetri Veð-

urstofunnar síðustu árin benda
til þess að veik lög varðveitist
oft lengur í snjóþekjunni á Íslandi
heldur en áður hefur verið talið,
sem gæti bent til þess að sprengingar séu raunhæfur kostur við
snjóflóðaeftirlit á Íslandi. Það
gætu t.d. Vegagerðin og skíðasvæði landsins nýtt sér til að
draga verulega úr áhættu vegna
snjóflóða á ákveðnum svæðum.
Í þessu rannsóknarverkefni er
notast við venjulegt dínamít vegna
einfaldleika og lágs kostnaðar“,
segir í skýrslunni sem lesa má í
heild á vedur.is. – thelma@bb.is

Súðavíkurhreppur, Vaxtasamningur Vestfjarða og Atvinnuþróunarfélagið ætla að kanna vænleika þess að reisa landgengnar sjókvíar við hafnarsvæði Súðavíkur.

Kanna möguleika á landgengnum sjókvíum í Súðavík
Súðavíkurhreppur, Vaxtasamningur Vestfjarða og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða ætla að
kanna vænleika þess að reisa
landgengnar sjókvíar við hafnarsvæði Súðavíkur. „Matís hefur
unnið að verkefni frá árinu 2007
um þorskeldi í sjókvíum og út
frá því kom upp sú hugmynd að
kanna möguleika á landföstum
kvíum þar sem m.a. væri hægt
að stunda fjölbreyttar rannsóknir
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og hugsanlega nýta í tengslum
við ferðaþjónustu“, segir Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps. Að sögn hans er
tiltölulega dýrt að stunda rannsóknir í sjókvíum þar sem nýta
þarf bát til að komast á milli og
því yrðu landfastar kvíar hentugri
kostur. „Kvíar af þessu tagi eru
mikið notaðar í Noregi og þær
kvíar sem notaðar yrðu í Súðavík
yrðu smíðaðar þar.“

Á síðasta sveitarstjórnarfundi
var samþykkt að fara út í samstarf
við Atvest og Vaxtasamning Vestfjarða samstarf um að gera frekari
úttekt á hugmyndinni og pakka
saman viðskiptahugmyndinni til
þess að freista vænlegra hluthafa
til að koma með verkefninu. „Það
er þörf fyrir þetta og við sjáum
fyrir okkur að aðilar myndu kaupa
þjónustu af þessu apparati. Við
gefum okkur að eftir um þrjá

mánuði verði búið að vinna
skýrslu um stofnkostnað, fjármögnunarleiðir, yfirlit yfir hugsanlega fjárfesta og annað slíkt
og þá verður ákveðið hver næstu
skref verða“, segir Ómar.
„Við sjáum fyrir okkur að
stofnað verði einkahlutafélag um
þetta verkefni og að muni útvega
allavega eitt stöðugildi sem verður að teljast mikilvægt á þessum
tímum“, segir Ómar. Aðspurður

segist Ómar ekki vita til þessar
að landgengnar kvíar séu til staðar á Íslandi. „Ég sé fram á að
þetta muni efla okkur enn frekar
við þróun fiskeldis á landinu.“
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við könnunina verði
600.000 krónur. Í drögum að
samningi milli Atvest/verkvest
og Súðavíkurhrepps er gert ráð
fyrir að kostnaður Súðavíkurhrepps verði 300.000 krónur.
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„Metnaðarfullar tillögur um
háskólastarf á Vestfjörðum“
Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra segir tillögur nefndar, sem skipuð var í september
2007 og fjalla átti um eflingu háskóla- og fræðastarfs á Vestfjörðum, vera metnaðarfullar, bæði
hvað varðar sjálfa eflinguna og
ekki síður hvað varðar útgjöld
ríkissjóðs. „Rétt er að ítreka að
aðeins er um að ræða drög að
skýrslu sem kynnt voru fyrrverandi ráðherra með þeim fyrirvara
að nefndin teldi forsendur tillagnanna vera í uppnámi vegna þeirrar óvissu sem þá var í efnahagsmálum. Eins og kunnugt er hefur
efnahagsástandið breyst mjög til
hins verra síðan þá“, segir ráðherra í svari sínu við fyrirspurn
Sigurðar Pétursson varaþingmanns þar sem hann innti eftir
niðurstöðum nefndarinnar.
Ráðherra segist telja að rétt sé
að birta opinberlega niðurstöður
nefndarinnar en þó með fyrirvara.
„Það er mikilvægt, ekki síst vegna
þeirra væntinga sem Vestfirðingar höfðu til þessarar nefndar
og í ljósi hinnar öflugu umræðu
sem þar fór fram um mikilvægi
háskólamenntunar og háskólaog fræðastarfs á Vestfjörðum.
Tillögur nefndarinnar voru m.a.
byggðar á þeirri umræðu og upplýsingum sem söfnuðust í tengslum við þátttöku nefndarinnar á
málþinginu á Ísafirði og fundi

Vonir standa til að með stofnun háskóla á Ísafirði verði áhrif erfiðs byggðavanda Vestfirðinga milduð.
með heimamönnum. Stefnt er að nefndina voru skipuð Guðfinna um atvinnulíf í Ísafjarðarbæ sem skýrslu voru kynnt í lok febrúar
því að birta skýrsludrögin fljót- Bjarnadóttir alþingismaður, Ein- var haldið 20. október 2007. 2008. Nefndin lauk störfum í maí
lega opinberlega á heimasíðu ar Jörundsson, skrifstofustjóri í Nefndin fundaði síðan með heima- 2008 og kynnti formaður nefndráðuneytisins þar sem fram koma menntamálaráðuneyti, og Soffía mönnum bæði formlega og arinnar ráðherra skýrsluna með
forsendur, markmið og megin- Vagnsdóttir skólastjóri.
óformlega og safnaði efnivið í þeim orðum að líklega væri skyntillögur“, segir Katrín í svari sínu.
Nefndin hélt 16 fundi og varði skýrsluna. Fyrstu hugmyndir að samlegt að bíða með að kynna
Fyrrverandi menntamálaráð- m.a. tveimur dögum í Ísafirði tillögum voru kynntar ráðherra í tillögur skýrslunnar þar til línur
herra, Þorgerður Katrín Gunn- þar sem hún tók þátt í málþingi desember 2007 og fyrstu drög að skýrðust í efnahagsmálum.
arsdóttir, skipaði í september
2007 nefnd sem ætlað var að
gera tillögur um leiðir til eflingar
háskóla- og fræðastarfs á Vestfjörðum. Skipun nefndarinnar
var liður í mótvægisaðgerðum
ríkisstjórnarinnar árið 2007, sem
beindust að því að styrkja atvinnulíf í landinu, auka menntun
og bæta úrræði þeirra einstaklinga sem misstu atvinnu vegna
samdráttar í aflaheimildum. Í

Sýknaður af ákæru
um ölvunarakstur
Ungur karlmaður var sýknaður
á dögunum fyrir Héraðsdómi
Vestfjarða af ákæru um ölvunarakstur. Hann var ákærður fyrir
ölvunarakstur og umferðarlagabrot, með því að hafa í mars í
fyrra ekið bifreið undir áhrifum
áfengis og án þess að hafa öðlast
ökuréttindi, frá Ásgeirsbakka og
að bifreiðastæði við Hótel Ísafjörð þar sem lögreglan hafði afskipti af honum. Maðurinn var á
tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég
suður ásamt bróður sínum.
Í lok hátíðarinnar fengu þeir
allsgáðan dreng sem þeir könnuðust við, til að aka bifreiðinni
að hótelinu. Þegar komið var að
hótelinu fór ökumaðurinn á dansleik en sá ákærði færði sig yfir í
ökumannssætið þar sem hann sat
við hlið bróður síns og sötraði
bjór og hlustaði á tónlist á meðan
þeir biðu eftir félaga sínum. Kom
þá lögreglan að en henni hafði

verið tilkynnt um að mjög ölvaðir
piltar hefðu sest upp í bíl og
óttast væri að þeir myndu aka af
stað.
Ákærði neitaði sök og bróðir
hans staðfesti vitnisburð hans.
Taldi dómurinn að ákæruvaldinu
hefði ekki nægilega tekist að
sanna gegn neitun ákærða svo
ekki verði vefengt með skynsamlegum rökum. Var hann því sýknaður.
– thelma@bb.is
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Áhugi á fólki
rekur mig áfram

Bolvíkingurinn Guðmundur Gunnarsson útskrifaðist með BA-gráðu í fjölmiðlun
frá Háskólanum á Akureyri fyrir þremur árum. Hann hefur síðan starfað fyrir Ríkisútvarpið á Akureyri og í Reykjavík. Guðmundur er þessa dagana í hlutverki námsmanns og kennara. Hann er hálfnaður með meistaranám í alþjóðaviðskiptum við
Háskóla Reykjavíkur, er stundakennari í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku
ásamt því að vinna að sérstöku verkefni á vegum Unicef, RÚV og Morgunblaðsins
sem nefnist „Fréttaritaraþjálfun unga fólksins“. Þar fá unglingar á aldrinum 13-16
ára um land allt þjálfun í að koma hugmyndum og skoðunum á framfæri í fjölmiðlum.
Guðmundur er sonur Gunnars Hallssonar og Oddnýjar Guðmundsdóttur. Hann
ákvað 27 ára gamall að nema fjölmiðlun við Háskólann á Akureyri eftir ferðalög
um heiminn og viðdvöl á vinnumarkaðinum um nokkurt skeið. Síðastliðið sumar
hafði hann umsjón með útvarpsþætti á Rás 1 sem ber nafnið „Flækingur“ og naut
töluverðra vinsælda en Guðmundur segir vinnslu þáttarins hafa verið skemmtilegustu þrjá mánuði í vinnu sem hann hefur upplifað.
Hann segir persónuleg og mannleg viðtöl vera skemmtilegasta viðfangsefnið
sitt í fréttamennskunni og vera sá þáttur sem reki hann áfram í að starfa við fjölmiðlun. Slegið var á þráðinn til Guðmundar þar sem hann sat sveittur við verkefnavinnu í Háskólanum í Reykjavík og var fréttamannsstarfið til umræðu. En
hvað varð til þess að Guðmundur ákvað að fara í fjölmiðlafræði? Var það vegna
einkærs áhuga á fréttamennsku?
„Ég hugsaði aldrei um námið
sem einhvern ákveðinn farveg
inn í fréttamennskuna sem slíka.
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á
hvers kyns fjölmiðlun, enda er
námið uppbyggt sem slíkt. Í Háskólanum á Akureyri er ekki verið að kenna þessa klassísku blaðamennsku heldur frekar fjölmiðlafræði sem félagsvísindagrein.
Það er farið í það hvernig fjölmiðlar eru notaðir og hvernig
þeir virka. Hvaða hlutverki þeir
gegna“ segir Guðmundur.
– Þú fórst svo fljótlega að vinna
fyrir Ríkisútvarpið á Akureyri
með náminu?
„Jú, það var á þriðja árinu.Þá
var Sigrún Stefánsdóttir að kenna
í HA, en hún var dagskrárstjóri
Rásar 2 á Akureyri og stýrði
svæðisútvarpinu þar. Hún bauð
mér vinnu þegar ég átti rúmt
hálft ár eftir af náminu. Þá kom
ég inn sem fréttamaður fyrir Rúv
á Norðurlandi.“
– Leist henni þá svona vel á
þig eða hafðir þú unnið eitthvað
12

verkefni fyrir Rúv meðan á náminu stóð?
„Það var nú reyndar verið að
leita að fréttamanni eftir að staða
losnaði hjá Rúv á Akureyri og
það var nú eiginlega verið að
leita að konu í starfið. Ætli það
hafi ekki hjálpað mér,“ segir
Guðmundur og hlær. „Hún bauð
mér að koma og taka fréttamannapróf sem allir þurfa að taka
til að fá inni sem fréttamenn hjá
Ríkisútvarpinu. Það var í rauninni bara vegna niðurstaðna úr
því prófi sem mér var boðin staðan, en einir sex eða sjö einstaklingar þreyttu prófið á sama tíma
og ég.“
– Hvernig var prófið?
„Það er fyrst og fremst verið
að prófa það sem skiptir máli.
Tökin á móðurmálinu og íslenskri málfræði. Síðan er það svokallaður „Trivial Pursuit-hluti“, eða
svona hagnýtur fróðleikur. Þriðji
hlutinn er hvernig þú kemur út í
mynd og hvernig þú virkar í útvarpi, hljóðprufa og myndprufa.“

– Pólitískar skoðanir voru ekkert teknar fyrir?
„Nei þær höfðu engin áhrif,“
segir Guðmundur og hlær.

Úr fyrsta hópnum
með BA í fjölmiðlun
– Stóðu þér margar dyr opnar
eftir námið?
„Þetta var algjörlega nýtt nám
og ég tilheyrði fyrsta árgangnum
sem útskrifaðist úr náminu. Við
vorum átta sem útskrifuðumst
sem fjölmiðlafræðingar frá HA.
Ég held að vel flestir hafi fengið
tækifæri eða tekið stöður hjá einhverjum af íslensku fjölmiðlunum. Tveir þeirra fóru á Fréttablaðið, einhverjir fóru á tímaritin
og aðrir á vefmiðlana. Ég held
að það hafi verið eftir þessu tekið
og vel flestir komust að ef þeir
sóttust eftir því á annað borð.“
– Hvað ertu búinn að starfa
lengi hjá Ríkissjónvarpinu?
„Þetta eru orðin þrjú ár í

heildina. Ég var nærrri því tvö ár
á Akureyri en síðan fór ég að
hugsa mér til hreyfings og ákvað
að flytja suður. Þá var mér boðin
staða hjá því sem hét áður fréttastofa Sjónvarpsins.“
– Er erfitt að komast að hjá
Ríkissjónvarpinu?
„Þetta hefur verið frekar eftirsótt vinna í gegnum tíðina. Það
eru margir sem sækja um þegar
stöður eru auglýstar og margir
sem þreyta fréttamannaprófið
sem er notað sem sía og hefur
reynst mörgum býsna þungt. En
ætli það megi ekki segja að ég
hafi farið einföldu leiðina með
því að fara í gegnum landsbyggðina.“

Fór einföldu leiðina á fréttastofuna
– Einföldu leiðina? Varstu þá
vel undirbúinn eftir að hafa verið
á Akureyri?
„Já, í þessum bransa er varla
til betri undirbúningur en að
vinna úti á landi. Þar ertu að fást
við allar tegundir ljósvakamiðlunar sem þú getur hugsað þér.
Þú ert ýmist í útvarpi, sjónvarpi,
þáttagerð eða fréttum. Ef við tölum bara um mismunandi tegundir frétta, þá ertu bæði að gera
staðbundnar fréttir og líka fréttir
sem eiga erindi við alla landsmenn. Þannig að þú færð að
spreyta þig á öllum tegundum
frétta.“
– Vinnan á Akureyri hefur því
byggt upp góðan grunn hjá þér?
„Ég held að allir geti tekið
undir það sem hafa unnið sem
lopapeysufréttamenn á annað
borð að þetta er mjög fjölbreytt
og mun fjölbreyttara en margt af
því sem maður gerir annars staðar.“
– Hvort finnst þér erfiðara, að
starfa sem svæðisfréttamaður eða
fréttamaður á landsvísu?
„Hvað nándina varðar þá
finnur maður svolítið fyrir henni
sem svæðisbundinn fréttamaður.

Þú færð svolítið að heyra það
hvað fólki finnst og auðvitað er
algjörlega ómögulegt að gera
öllum til geðs. Svo virðist sá
misskilningur nokkuð útbreiddur
að fréttamenn á landsbyggðinni
séu hálfgerðir ferðafulltrúar. Þegar kemur að því að skila fréttum
á landsvísu er beinlínis ætlast til
þess að það sé fjallað um svæðið
á jákvæðan hátt. Að því leytinu
til er erfiðara vinna úti á landi.
Þú tengist öllum þeim sem þú
fjallar um og hittir þá jafnvel úti
í kjörbúð á hverjum degi. Jákvæðu hliðar þess að vinna í návígi við fólkið vega þó mun
þyngra en þær neikvæðu.“

Stoltastur af
Flækingnum
– Þú hefur unnið nokkur sérverkefni fyrir Rúv. Hver eru þau
helstu?
„Það verkefni sem ég er stoltastur af, og voru skemmtilegustu
þrír mánuðir í starfi sem ég hef
upplifað, var ævintýrið í kringum
þáttinn „Flæking“ sem ég stýrði
ásamt Elínu Lilju Jónasdóttur á
Rás 1 síðasta sumar. Aftur var
það í gegnum Sigrúnu Stefánsdóttur, en hún keypti þá hugmynd
að leyfa mér að flækjast um allt
land í þrjá mánuði og spjalla við
fólk. Við tókum hátt í fjögur
hundruð viðtöl á þessum tíma
sem var nokkuð strembið en um
leið ákaflega skemmtilegt. Þetta
var eins og þriggja mánaða sumarfrí.
Þá var ég eiginlega að vinna
þar sem áhugasviðið mitt liggur
og að því sem rekur mig áfram í
að starfa við fjölmiðlun. Það er
áhugi minn á fólki. Mér finnst
fólk í öllum litum ákaflega athyglisvert fyrirbæri og persónuleg og mannleg viðtöl er það
sem mér finnst skemmtilegast
að eiga við. Þar að auki hefur
áhugi minn á útvarpi í gegnum
tíðina aukist jafnt og þétt. Útvarpið er ákaflega spennandi miðill.
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Ég hef t.d. mikinn áhuga á umhverfishljóðum og að byggja upp
einhverskonar myndir í gegnum
útvarp og vissa tilfinningu fyrir
viðmælendum á hverri stundu.“
– Er hægt að vera með mun
ítarlegri umfjöllun á efninu í útvarpi?
„Glugginn er yfirleitt lengri
og svo er líka svo dásamlegt hvað
þetta er einfaldur, hrár og fljótvirkur miðill. Þú stekkur bara út
á götu og gefur þig á tal við næsta
mann. Það er eitthvað algjörlega
ekta við slík viðtöl. Tæknilega
er vinnan svo mun einfaldari en
t.d. fyrir sjónvarp, og ódýrari.“

Fjölbreyttnin
skemmtilegust
– Hvað er það skemmtilegasta
við starf fréttamannsins?
„Það er eflaust fjölbreytnin.
Þú vaknar á morgnanna og hefur
mjög litla hugmynd um hvað þú
ert að fara að gera. Það getur
verið allt frá því að eltast við
pólitíkusa og reyna að ná í ummæli eða að tala við gamlar konur
um brúður. Það skemmtilega við
starfið er að þú þarft að setja þig
inn í alla skapað hluti og þú færð
jafnframt tækifæri til þess að setja
þig inn í alla skapaða hluti.“
– En leiðinlegasta?
„Ég hef nú aldrei fundið sérstaka gleði í því að reyna að fá
fólk, sem ekki vill koma í viðtal,
til að segja eitthvað sem það vill
svo ekki segja. Það er stundum
þannig að fólk er ekki alveg sátt
við það sem maður er að gera og
það getur teygt anga sína langt út
fyrir vinnutímann. Það er eitt af
því sem fylgir þessu og er ekkert
skemmtilegt. Fréttamenn taka
svolítið vinnuna með sér heim.

Ódrepandi fróðleiksfýsn
– Hvaða eiginleika finnst þér að
góður fréttamaður þurfi að búa
yfir?
„Það er oft talað um að maður
þurfi að hafa einskonar fréttanef.
Ég held að það sé frekar að menn
þurfi að hafa ódrepandi áhuga á
fólki og atburðum líðandi stundar. Þessi forvitni og fróðleiksfýsn
þarf að vera algjörlega ódrepandi.“
– Það er mikið talað um hlutleysi fréttamanna. Finnst þér erfitt að gæta hlutleysis í starfinu?
„Í mínum huga er hugtakið
„algjört hlutleysi” ekki til í fjölmiðlun. Ég held að það sé einfaldlega ekki hægt að vera fullkomlega hlutlaus af tveimur ástæðum. Fréttamenn eru menn og konur sem eru að teikna upp hlutina
á ákveðinn hátt og þá hafa skoðanir þeirra og bakgrunnur alltaf
áhrif. Það hefur áhrif á efnistökin
og hvernig þú segir frá. Það er
því aldrei hægt að eyða hlutleysi
algjörlega út úr frétt.
Hinn þátturinn er sá að viðtakandinn hefur líkar sínar skoðanir

sem hafa áhrif á það hvernig hann
sér eða upplifir hlutina. Það hefur
sýnt sig í gegnum tíðina að menn
sem eru á öndverðu meiði geta
horft á sömu fréttina og verið
sammála um að hún sé hlutdræg
en jafnframt algjörlega ósammála um á hvern hallar. Frétt af
mótmælum er gott dæmi í þessu
sambandi. Á meðan einhverjir
krefjast umfangsmikillar umfjöllunar, standa aðrir upp og segja
fráleitt að vera yfirleitt að fjalla
um þetta. Þá eiga menn eftir að
taka afstöðu til þess hvort umfjöllunin hafi yfirleitt verið jákvæð eða neikvæð.“
– Áttu þér einhverjar fyrirmyndir í þessu starfi?
„Á mjög stuttum tíma er ég
búinn að vinna með mörgum sem
mark er á takandi og margir hafa
hjálpað mér að ná einhverjum
tökum á starfinu. Ég held að sú
sem hefur haft mest áhrif á mig
sé Sigrún Stefándóttir og svo auðvitað fólkið sem ég var að vinna
með á Akureyri á sínum tíma
þegar ég var að byrja. Ég leita
mest í reynslubanka þess starfsliðs.“
– Er mikil samkeppni á milli
fréttamanna á Rúv um að ná heitustu fréttinni?
„Það var kannski svolítil samkeppni á Rúv þegar þar voru tvær
fréttastofur, fréttastofa útvarps
annars vegar og fréttastofa sjónvarps hins vegar. Þá voru menn
oft að hvísla einhverjum „skúbbum“ með útvarpsfréttamann hinu
megin við hliðið. Það hefur
breyst núna og milli fréttamanna
er þetta einn vinnustaður og
menn eru ekki mikið að keppast
um mínúturnar. Það finnst alltaf
öllum merkilegasta frétt fréttatímans vera sú sem þeir unnu.
Menn geta tekist á um uppröðun,
hver á að vera fyrsta frétt o.s.frv.
En ég held að það sé ekki um
beina samkeppni að ræða, annað
en sem getur talist heilbrigt. Það
er vaktstjórinn sem hefur óskorðar vald þegar kemur að efnistökum og það er undir honum komið
hvað fer í loftið og hvernig það
fer í loftið og þá hvenær.“

Tímalausar
fréttir eru galdurinn
– Lendir þú oft í því að þér
finnst þú vera búinn að vinna
frábæra frétt en svo er henni hent
út af borðinu?
„Það kemur kannski fyrir að
maður er búinn að vinna frétt og
hún fer svo ekki í loftið fyrr en
dögum og jafnvel vikum síðar.
En þá er galdurinn að geta gert
tímalausar fréttir sem mega bíða
því allar fréttastofur hafa gott að
því að eiga smá lager ef eitthvað
skyldi koma upp á.“
– Eru fréttamenn stöðugt í
vinnunni? Hefur vinnan mikil
áhrif á þetta daglega líf?
„Þá komum við kannski aftur
að muninum á fréttamanni út á
landi og fréttamanni í Reykjavík.
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Svæðisfréttmaðurinn er ávallt á
vaktinni ef eitthvað kemur upp á
og getur aldrei leyft sér að vera
alveg í fríi á meðan hann er á
svæðinu. En í Reykjavík er þetta
fyrst og fremst vaktavinna. Þetta
eru tólf tíma vaktir. Svokallaðar
„kokkavaktir“, þú vinnur tvo daga
og færð aðra tvo í frí og svo vinnur maður í þrjá daga og fær þrjá
daga á móti í frí.
En það er þannig þar sem ég
vinn á fréttastofu Ríkisútvarpsins. Ef þú ert í vinnunni þá ertu í
vinnunni. Þú gerir lítið annað á
meðan. Þetta er algjör sprengur
á meðan vaktinni stendur og þú
ert ekkert að vasast í öðrum hlutum eins og að borga reikningana
á meðan þú ert á vaktinni.“

Vann 5000 krónur í
beinni útsendingu
– Nú er oft mikið álag á fréttamönnum og hraðinn og stressið
mikið. Hefur þú lent í einhverri
skrítinni uppákomu við fréttaflutning?
„Maður hefur lent í ýmsu varð-

andi beinar útsendingar og gert
margar skyssur. Ég held að eftirminnilegasta uppákoman hafi
verið þegar ég var að fara í loftið
frá Ráðhúsinu í Reykjavík á
fyrstu stigum þess ævintýris alls
þegar meirihlutinn í borginni
sprakk hvað eftir annað. Þetta
var í aðdraganda þess þegar fyrsti
meirihlutinn sprakk. Tæknimaðurinn var að telja mig niður í
útsendingu og það voru tíu
sekúndur í að ég færi í loftið.
Mig minnir að Bogi Ágústsson
hafi verið að lesa formálann að
minni innkomu.
Þá pípti hjá mér farsíminn, sem
ég notaði jafnframt sem hljóðtengingu við Efstaleitið. Síminn
setti mig út af laginu því í skilaboðunum stóð, í þann mund sem
ég fór í loftið, „Til hamingju. Þú
hefur unnið fimm þúsund krónur
í happdrætti Háskóla Íslands“.
Þetta er jafnframt í eina skiptið
sem ég hef fengið vinning í happdrætti.“

Vegur Vestfjarða
þarf að vera meiri

– Nú er mikið talað um fréttaflutning af Vestfjörðum og segja
margir að það sé einblínt á neikvæðan fréttaflutning frá fjórðungnum. En hvernig lítur þú á
hann sem fjölmiðlafræðingur,
finnst þér hann vera mjög neikvæður?
„Ég held að ég sé ekkert sammála því að það sé verið að einblína á það sem er neikvætt fyrir
vestan, þó mörgum kannski finnist það. Ég held að í grunninn
sem sannur Vestfirðingur, vil ég
fá meiri og öflugri fréttaflutning
að vestan, hvort sem hann er
neikvæður eða jákvæður. Fréttaflutningurinn á að endurspegla
samfélagið eins og það er í fréttum, hvort sem það eru dökku
hliðarnar eða þær ljósu. Ég vil
veg umfjöllunarinnar af Vestfjörðum meiri, hvort sem menn setja
hann í flokkinn jákvætt eða neikvætt.“

Snobbað fyrir greiningardeildum bankanna
– Nú hefur ríkt fár á Íslandi

síðan bankarnir hrundu. Ábyrgð
fjölmiðla hefur verið rædd en
hvernig finnst þér fjölmiðlar hafa
staðið sig. Því er margoft fleygt
að þeir hafi sofið á vaktinni og
brugðist í upplýsingagjöf til almennings. Finnst þér það vera
reyndin?
„Ég held að það sé alveg ljóst
að þeir hafi brugðist. Fjölmiðlar
eiga að miðla upplýsingum til
fólksins og standa sig sem hliðverðir. Gagnrýni á störf þeirra í
aðdraganda hrunsins á fullkominn rétt á sér. Ég held að það
sé samdóma álit allra þeirra er
láta sig málið varða. Ég held að
líkt og aðrir að fjölmiðlar hafi
stigið þennan dans og hampað
hlutum sem er kjánalegt að horfa
á til baka og hugsa um. Ég man
til þess að andinn inn á fréttastofunni var oft þannig að menn
snobbuðu jafnvel fyrir greiningadeildum bankanna líkt og þetta
væru heilagar upplýsingar, hafnar yfir gagnrýni. Ég held að menn
hefðu mátt vera gagnrýnni á þetta
allt saman, þó ég trúi því alveg
að allir hafi verið að reyna sitt
besta og vinna af heilindum.
En eftir bankahrunið hefur
þetta líka annars konar áhrif á
fjölmiðla. Gríðarlega margir
fréttamenn hafa misst vinnuna
og ljóst að allir fjölmiðlar eru
með niðurskurðarhnífinn á lofti.
Ég held að það eigi stóran þátt í
því hversu máttlitlir fjölmiðlarnir
hafa verið síðustu mánuði. Það
eru einfaldlega færri fætur sem
beðnar eru um að hlaupa hraðar.
Tækifæri til einhverrar djúprar
rannsóknarblaðamennsku eru
afskaplega fá. Hraðinn er mikill
og krafan um framleiðslu sömuleiðis. Menn geta því ekki leyft
sér að vinna lengi í því sem þarf
að leggjast yfir.“

Engin hægri
slagsíða á Rúv
– Því er einnig oft fleygt að
Ríkisútvarpið sé málgagn þeirrar
ríkisstjórnar sem situr hverju
sinni. Hefur þú fundið fyrir einhverri ritstjórn af því tagi?
„Nei, Ég held að það sé frekar
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í hina áttina. Fjölmiðlar eiga í
eðli sínu eiga að vera ávallt í
stjórnarandstöðu og þeir eiga að
gegna því hlutverki að gagnrýna
ríkjandi stjórnvöld. Það er eitt af
hlutverkum fjölmiðla. Ég held
að það hafi verið reyndin. Fljótt
á litið myndi ég giska á að
meirihluti fréttamanna á Rúv
væru til vinstri, það er að segja ef
þeir taka afstöðu yfirleitt. Ég
myndi segja að það væri síður en
svo hægri slagsíða á þeirri
fréttastofu sem ég var að vinna
á.“
– Hvernig sérðu framtíðina
fyrir þér í þessum bransa? Kemur
þú til með að starfa í þessu áfram?
„Ég ætla að byrja á því að
klára mitt nám en ég hef svo sem
ekki sagt alveg skilið við fjölmiðlana. Ég kem til með að leysa
af sem fréttamaður Rúv á Vesturlandi og Vestfjörðum í sumar og
verð með aðsetur á Ísafirði.“
– Í hvaða námi ert þú?
„Ég er í meistaranámi í alþjóðaviðskiptum við Háskólann
í Reykjavík. Ég byrjaði síðasta
haust og er að verða hálfnaður.
– Af hverju ákvaðst þú að hefja
það nám?
„Í aðra röndina er þetta svið
sem mig skortir þekkingu á í
starfinu í fjölmiðlum, til að skilja
þennan viðskiptaheim. Það er
víst ekki vanþörf á því að einhverjir afli sér slíkrar þekkingar.
Svo eru það þessar alþjóðlegu
áherslur og tengsl viðskipta og
mannlegra samskipta yfirleitt.
Námið brúar svolítið bilið á milli
viðskiptafræðinnar og félagsvísinda almennt. Mér fannst þetta
því ríma ágætlega við það sem
ég hef verið að gera og læra.“
– Ertu þá í hálfu starfi á Rúv á
meðan?
„Ég tek að mér verkefni á Rúv
og síðan er ég að vinna verkefni
sem er samstarf Ríkisútvarpsins
og Unicef sem er fréttaritaranámskeið. Ég kem þar inn sem fréttamaður Rúv. Svo er ég líka að
kenna við Háskóla Íslands. Þar
er ég stundakennari í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku í
HÍ,“ segir Guðmundur Gunnarsson.
– birgir@bb.is
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Lóðin að Sólgötu 6. Hrannargata er í baksýn.

Hyggst byggja
að Sólgötu 6
Spýtan ehf. á Ísafirði hefur sótt
um að fá að byggja íbúðarhús á
lóðinni nr. 6 við Sólgötu á Ísafirði
þar sem nú er bílastæði fyrir íbúa
við Sólgötu og Hrannargötu.
Magnús Jónsson, eigandi Spýtunnar, segir húsið verða byggt af
fyrirtækinu til endursölu en ekki
er komið í ljós hvenær framkvæmdir hefjast. Umhverfisnefnd hefur lagt til við bæjarstjórn að umsókn Spýtunnar
verði samþykkt með þeim skilmálum sem í gildi eru og kunna
verða settir. Lóðarúthlutun mun
falla úr gildi hafi framkvæmdir
ekki hafist á lóðinni innan eins
árs frá úthlutun hennar. Lóðin að
Sólgötu 6 hefur gegnt hlutverki
bílastæðis fyrir fyrirtæki og íbúðarhús við Hrannargötu og Sólgötu. Bílastæðið er oftast nær
þétt setið yfir háannatíma dagsins
og töluverð umferð er í gegnum
götunnar sem eru aðal akstursleiðirnar út frá Ísafirði. Þegar umferð verður hleypt á í gegnum
Bolungarvíkurgöng er talið að
umferð aukist um 20% á milli

Ísafjarðar og Bolungarvíkur.
Með tilkomu ný íbúðarhús
verða göturnar tvær þétt setnar
bílum fólks sem sækir atvinnu
eða á heima í Hrannargötu og
Sólgötu. Jóhann Birkir Helgason,
forstöðumaður tæknideildar Ísafjarðarbæjar var spurður að því
hvort sveitarfélagið hyggðist fara
út í forvarnir til að auka umferðaröryggi við göturnar. „Hámarkshraði í gegnum göturnar er 35
km á klst. þannig að það á ekki
að vera neitt vandamál varðandi
umferðaröryggi. En það hefur
komið til greina að setja skilti
við Fjarðarstræti sem sýnir ökumönnum hraðan sem þeir aka á.
Það hefur reynst vel annarsstaðar
og dregið úr hraða. Það er mjög
líklegt að slíkt skilti verði sett
upp á einhverjum tímapunkti,“
segir Jóhann Birkir.
Þess má geta að umferðarhraðinn í Sólgötu er mjög oft langt
yfir 35 km á klst., og oft fara þar
um flutningabílar með eftirvagna
og önnur stór vinnutæki.
– birgir@bb.is

Íþróttahúsið á Torfnesi.

Segja upp samningi um afnot
af íþróttahúsinu á Torfnesi
Menntaskólinn á Ísafirði
hefur sagt upp samningi við
Ísafjarðarbæ um afnot af
íþróttahúsinu á Torfnesi. MÍ
undirritaði samning um afnot af húsinu við Ísafjarðarbæ árið 1994 og í honum er
ákvæði um að samningurinn
hefði átt að endurskoðast
árið 1995. Engin gögn finn-

ast um slíka endurskoðun og
hefur því upphaflegi samningurinn verið í gildi í 15 ár.
Vegna endurskoðunar á
íþróttakennslu við skólann og
verulegrar hækkana á leigugjöldum fyrir afnot af íþróttahússinu, einkum síðustu mánuði, hefur MÍ sagt upp samningum en hann skal endur-

skoðast eigi síðar en 15. september að kröfu skólameistara MÍ. Bæjarráð felur bæjarstjóra að ganga til samninga um afnot MÍ af íþróttahúsinu á Torfnesi.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið bæjarstjóra að
ganga til samninga um afnot
MÍ af íþróttahúsinu á Torfnesi.

Reiknað með útboði í vor
„Við höfum verið í skipulagsferli og það eru tveir mánuðir
eftir af því og það sem gerist
núna er að Framkvæmdasýsla
ríkisins fer fljótlega að velja aðila
sem gefa verð í hönnun og gerð
útboðsgagna,“ segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, um fyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnargarð fyrir ofan Holtahverfið í
Skutulsfirði. Gerð útboðsgagna
er töluvert verk að sögn Halldórs
og tekur tvo mánuði. „Það mætti
því reikna með að af útboði framkvæmdarinnar gæti orðið í vor,“
segir Halldór. Ríkisstjórnin hefur
undirritað viljayfirlýsingu um að
setja 300 milljónir króna í bygg-

ingu snjóflóðavarnargarðs í Kubbanum.
Heildarkostnaður við fyrirhugaðar snjóflóðavarnir er áætlaður
810 milljónir króna miðað við
verðlag í febrúar 2008. Ráðgert
er að hefja framkvæmdir í ár og
að þær muni standa yfir í 3-4 ár.
Jarðvinnu við þvergarð ætti þó
að geta verið lokið á einu ári.
Framkvæmdirnar munu ekki
hafa áhrif á íbúafjölda Holtahverfis, verði hins vegar ekki af
byggingu snjóflóðavarna og þess
í stað farið í að kaupa upp hús á
hættusvæðum, mun íbúum fækka
að því er fram kemur í frummatsskýrslu sem gefin hefur verið út.
– birgir@bb.is
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Orkuauðlindirnar einn mikilvægasti
þátturinn í efnahagslífi þjóðarinnar
Byggðastofnun segir brýnt að
leysa orkuvandamál landsbyggðarinnar, hvort heldur með hringtengingu eða styrkingu núverandi
lagnaleiða til þess að tryggja samkeppnishæfni svæða að þessu
leyti. „Kröfur um aukið öryggi í
orkuflutningum verða æ háværari enda er afhendingaröryggi
raforku forsenda fyrir staðsetningu fyrirtækja. Á nokkrum
svæðum á landinu, þó einkanlega
á Vestfjörðum, er afhendingaröryggi raforku of lítið“, segir í
drögum að byggðaáætlun fyrir
2010-2013. Byggðastofnun leggur til í áætluninni að skoðaðar
verði aðrar leiðir en beina rafkyndingu á svæðum sem nýta
raforku til húshitunar. Hvatt verði
til uppsetninga varmadæla þar
sem það þykir hagkvæmt. Einnig
verði kannað með hagkvæmni
viðarkyndingar, sem nýta myndi
grisjunarvið úr skógum landsins.
Áætlunin er í vinnslu en í
drögum að aðgerðartillögum

hennar kemur fram að á undanförnum árum hefur hið opinbera
varið allt að 1 milljarði króna
árlega til niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði. Með þessum hætti
hefur verið leitast við að jafna
orkukostnað á milli þeirra svæða
sem búa við hitaveitu og þeirra
sem eru á svokölluðum köldum
svæðum og nýta raforku og olíu
til húshitunar, sem að öllu jöfnu
er mun dýrari en hitaveitur. „Er
nú svo komið að talið er að hitaveituvæðing á Íslandi hafi nánast
náð hámarki hvað hagkvæmni
varðar. Eftirleiðis verður því lögð
áhersla á aðrar lausnir til umhverfisvænnar orkuöflunar, svo
sem varmadælur og viðarkynding, sem þá verði styrkt með svipuðum hætti og hitaveitur hafa
verið styrktar fram að þessu“,
segir í drögunum.
Þar segir einnig: „Orkuauðlindirnar og nýting þeirra eru einn
mikilvægasti þátturinn í efnahagslífi þjóðarinnar og aðgengi

Byggðastofnun hefur m.a. lagt til að nota grisjunarvið úr skógum landsins til húshitunar.
Skógrækt er víða að verða
að orku og afhendingaröryggi raf- stöðvar og þarf að hvetja til upporku er nauðsynlegt fyrir atvinnu- byggingar smáiðnaðar í tengslum blómlegur iðnaður. Við grisjun
líf á landinu öllu. Því þarf að við slíka virkjanir þar sem það er skóga fellur til mikið hráefni sem
leggja áherslu á að styrkja megin- hentugt og þar með leggja áherslu þarf að tryggja að verði nýtt
flutningskerfi raforku og að flýta á að nýta orkuauðlindir sem næst annað hvort beint til húshitunar
þrífösun rafmagns þar sem því upprunastað þegar þess er nokkur eða í iðnaði svo sem til framkostur. Slík orkunýting getur leiðslu á lífrænu eldsneyti. Hvetja
verður við komið.
Víða á landsbyggðinni hafa einnig orðið til að styrkja byggðir þarf innlenda aðila til að framverði byggðar litlar heimaraf- sem næst liggja framleiðslustað. leiða vistvænt eldsneyti.“

Auglýsing
um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna alþingiskosninga sem fram
fara laugardaginn 25. apríl 2009, hófst laugardaginn 14. mars s.l.
Kjósa má á skrifstofu embættisins, Hafnarstræti 1, Ísafirði, alla virka
daga frá kl. 9:30 - 15:30 og utan skrifstofutíma, í bráðatilvikum, eftir
samkomulagi.
Opnunartímar um páskana eru sem hér segir:
Pálmasunnudag, 5. apríl
Opið kl. 09:30-15:30
Skírdag 9. apríl
LOKAÐ
Föstudaginn langa, 10 apríl LOKAÐ
Páskadag, 12. apríl
LOKAÐ
Annan páskadag, 13. apríl
LOKAÐ
Sumardaginn fyrsta
Opið kl. 09:30-15:30
Umsókn um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar
eða barnsburðar, skal hafa borist sýslumanni eigi síðar en kl. 16:00
þann 10. apríl n.k.
Allar nánari upplýsingar veitir Harpa Oddbjörnsdóttir eða Kristín Völundardóttir í síma 450 3700, einnig utan skrifstofutíma í síma846 3200.
Kjósendum er bent á að hafa með sér persónuskilríki.
Ísafirði 16. mars 2009,
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Kristín Völundardóttir.
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Leiðsögumaðurinn á Flateyri
Félagið Hús og fólk á Flateyri
vinnur nú að verkefni sem ber
heitið „Leiðsögumaðurinn“ en
Jón Svanberg Hjartarson hefur
umsjón með því. Verkefnið felur
í sér skráningu upplýsinga um
atvinnu- og byggðaþróunarsögu
Flateyrar og miðla þeim síðan
áfram í formi upplýsingaskilta
annars vegar og í leiklestrarformi
hins vegar. Á Flateyri verða sett
upp 16 upplýsingaskilti, á fyrirfram völdum stöðum, s.s. við
rústir hvalstöðvarinnar á Sólbakka, fyrsta íbúðarhúsið, gömlu
húsin við Hafnarstræti sem
byggð voru af formönnum hákarlaveiðiskipa, o.s.frv. Á upplýsingaskiltunum verður teiknuð
mynd af viðkomandi húsi eða
svæði og einnig koma fram
grunnupplýsingar um sögu viðkomandi húss, svæðis eða atburða. Þannig verður hægt að
ganga um eyrina og fræðast um
sögu hennar og uppbyggingu
með skoðun skiltanna. Það er
Ómar Smári Kristinsson sem
teiknar myndirnar.
Til ítarlegri upplýsinga verður
gerð hljóðskrá og inn á hana lesinn leiklestur, af leikaranum Elfari Loga Hannessyni, um viðkomandi hús, svæði, atburði og
einstaklinga sem fjallað er um.

Flateyri.
Leiklesturinn var tekinn upp í
hljóðverinu Tanknum á Flateyri
sem er þétt setinn þessa dagana.
Til að nálgast þessar upplýsingar
verður hljóðskráin sett inn á
„MP-3” viðtæki og verða viðtækin síðan leigð út gegn tryggingargjaldi. Við útleigu fær fólk
í hendur sérprentað kort af Flateyri hvar söguskiltin eru merkt
inn á kortið. Viðkomandi gengur
síðan að upplýsingaskiltunum á
hverjum stað og getur þá hlustað
á nánari lýsingu þess svæðis sem
er skoðað. Í hljóðskránni verða
einnig upplýsingar um fólk og
atburði þess tíma sem um ræðir
og hvernig einstakir atburðir eða
framþróun hafði áhrif á uppbyggingu byggðar á Flateyri.
– birgir@bb.is
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Fjöldi gistinátta
jókst um 16%
Fjöldi gistinátta var jókst
um 16,4% á Vestfjörðum á
síðasta ári og var aukningin
hlutfallslega mest í fjórðungnum. Á Suðurnesjum
fjölgaði gistinóttum um
7,7%, á Suðurlandi um
7,6%, á Suðurnesjum og
Norðurlandi eystra um 5,9%
og á Höfuðborgarsvæðinu
um 1,3%. Fækkun gistinátta
á Vesturlandi var um 2,6%,
á Austurlandi um 1,6% og á
Norðurlandi vestra um 0,6%.
Heildarfjöldi gistinátta var
2,7 milljónir árið 2008 sem
er um 2,7% aukning frá
fyrra ári. Gistinóttum fjölgaði frá árinu 2007 á tjaldsvæðum um 8,9%, farfuglaheimilum um 6,7% og á hótelum og gistiheimilum um
2,7%. Gistinóttum fækkaði
um 4% á svefnpokagististöðum og um 1,3% í orlofshúsabyggðum. Gistinætur í
skálum í óbyggðum voru
svipaðar á milli ára.
Frá árinu 2007 fjölgaði
gistinóttum hlutfallslega
mest á Vestfjörðum eða um
11,8%, á Suðurnesjum um
8,5% og á Suðurlandi um
7,1%. Gistinóttum fækkaði
frá árinu 2007 á Vesturlandi
um 5,2%, Austurlandi um
3,4% og á Norðurlandi eystra
um 1,8%. Af heildarfjölda
gistinátta á hótelum og gistiheimilum árið 2008 voru
flestar gistinætur á höfuðborgarsvæðinu, eða 54%.
Suðurland var með 13%
gistinátta, Norðurland eystra
11% og Austurland með um
8% af heildarfjölda gistinátta árið 2008.
Gistinætur á hótelum árið
2008 voru 1.339.879 en 1.310
.719 árið 2007, sem er 2,2%

Smábátahöfnin á Ísafirði.

Ráðgjöf fari frá Hafrannsóknastofnun

Hótel Ísafjörður.
aukning milli ára, gistinóttum útlendinga fjölgaði
um 3,5%, en gistinóttum Íslendinga fækkaði um 2,3%.
Gistinóttum á hótelum fjölgaði á öllum landsvæðum
nema Norðurlandi þar sem
þeim fækkaði þeim um 1,6%.
Mest var aukningin á Suðurlandi, 12,6%. Á Austurlandi fjölgaði gistinóttum
um 7,5%, á samanlögðu
svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða um
2,6% og á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði gistinóttum
um 1,9%.
Fjöldi gistinátta á samanlögðu svæði Vestfjarða,
Vesturlands og Suðurnesja
var 114.676 árið 2008. Þar
voru útlendingar í miklum
meirihluta eða 72.859 á móti
41.817 Íslendingum.
– thelma@bb.is

Stjórn Eldingar, félags smábátaeigenda á norðanverðum
Vestfjörðum, vill að sjávarútvegsráðherra gefi út heildarafla í
samráði við sjómenn. Stjórnin
samþykkti ályktun þessa efnis á
fundi í síðustu viku. Stjórn Eldingar beinir því til stjórnvalda að
færa ráðgjöf um árlegan heildarafla nytjastofna á Íslandsmiðum
frá Hafrannsóknastofnun til háskólasamfélagsins. „Að Hafrannsóknastofnun einbeiti sér að

rannsóknum. Að valdar verði
vísindastofnanir t.d. Háskólinn
á Akureyri og Háskólasetur Vestfjarða sem vinni úr gögnum Hafrannsóknastofnunar. Stofnanir
þessar gefi ráðgjöf og komi af
stað umræðu um hvað rannsaka
á,“ segir í ályktun Eldingar.
Stjórnin telur að sá trúnaðarbrestur sem orðinn er milli sjómanna og Hafrannsóknastofnunar sé farinn að skaða nauðsynlega
framþróun. „Við teljum að styrkja

þurfi vísindagrunninn undir veiðiráðgjöfinni og auka þekkingu á
lífríki hafsins. Það verði best
gert með því að virkja háskólasamfélagið. Upplýst og opin umræða vísindamanna sem skilar
sér út í samfélagið er nauðsynleg.
Forsenda hennar er að trúnaður
ríki á milli sjómanna og þeirra
sem gefa veiðiráðgjöf. Virkja
verður sjómenn í þekkingarleitinni á lífríki hafsins,“ segir í
ályktun Eldingar.

Grásleppuveiðitímabilið hugsanlega stytt
Fyrirhugað er að stytta grásleppuveiðitímabilið um 20 daga.
Ákvörðun þess efnis liggur ekki
fyrir að hálfu Steingríms J. Sigfússonar en talið er næsta víst að
hálfu smábátafélagsins Eldingar
að styttingin eigi sér stað. Tímabilið byrjar að venju 10. mars og
endar 20. júlí. Innan þess tímabils
mega grásleppuveiðimenn velja
50 daga til veiða. „Menn eru að
deila um þessa hugmynd um að
stytta tímabilið,“ segir Birkir Einarsson, formaður Eldingar. Hann
segir styttinguna þó ekki vera

alveg heila tuttugu daga.
„Þetta eru fimmtíu dagar sem
þú mátt verða að veiðum á 136
dögum og Steingrímur er að
stytta tímabilið um tuttugu daga
þannig það fer niður í 116 daga.
Veiðitíminn er sá sami en þú
þarft að vera búinn að taka netin
upp 1. júlí,“ segir Birkir. Hann
boðaði veiðimenn á fund fyrir
stuttu vegna málsins og þá sérstaklega grásleppuveiðimenn.
„Þetta hefur áhrif á það að menn
sem voru að byrja seint þurfa að
byrja fyrr á veiðunum.“
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Bloggið
Heiðarlegir
frambjóðendur?
Mig langar að varpa þeirri einföldu spurningu til allra frambjóðenda í öllum flokkum á Íslandi, hvort þau séu heiðarleg.
Ég spyr einfaldlega vegna þess að ég á erfitt með að treysta ykkur
eftir allt sem á undan er gengið. Nær daglega koma fréttir af nýjum
spillingarmálum upp á yfirborðið og spillingarnetið virðist bæði
hafa verið flókið og skilvirkt. Ótrúlega margir spiluðu með annað
hvort með því að loka augunum fyrir því sem var að gerast eða með
því að taka þátt. […]
Núna er mikilvægt að við öll getum snúið okkur að því að byggja
upp og ég er ekki í vafa um að við getum það. Ég á í miklum vandræðum með að ákveða hvaða flokk ég vil kjósa til Alþingis því ég sé
ekki hvað hefur breyst eða hvort eitthvað hefur breyst hjá flokkunum.
Það virðist sem sú skoðun hafi verið of almenn að það sé í lagi að
misnota kerfið og því verðum við að breyta.
Matthildur HelgaOgJónudóttir
http://matthildurh.blog.is

Koss fyrir
atkvæði
Ég var einu sinni sem oftar
stödd í Íþróttahúsinu, vatt sér að
mér maður, myndarlegur og hýr
á brá og kyssti mig innilega á
vangann. Ég uppveðraðist öll,
enda orðið nokkuð síðan ég varð
þeirrar gæfu aðnjótandi að vera
kysst óforvarendis af öðrum körlum en mínum eigin! Síðan þá, hefur koss þessi brunnið á vanganum og hugrenningar þotið í gegnum höfuðið... „hver er hann,?
hvað vildi hann,? hvers vegna, ? hvað meinti hann, ? skyldi hann
líka kyssa mig næst þegar við hittumst?“
Ég hef misst úr svefn yfir þessu dularfulla kossamáli. Hef ekki
verið mönnum sinnandi vegna óra minna um þetta dularfulla atvik...
Í gær blasti svo við mér hinn nöturlegi raunveruleiki. Staðreyndin
sem ekki var unnt að horfa framhjá. Ég opnaði bb.is og þar blasti
við, efst á síðunni, riiiisastór banner. Hann útskýrði allt.
Ég er lögst í rúmið með hita, höfuðverk og beinverki...held það sé
ástarsorg...... ég veit ekki hvort ég lít framar glaðan dag. Vangar
mínir sem eitt sinn voru kysstir af gráðugum vörum ástsjúkra
manna, eru nú teknir í skiptum fyrir mögulegt atkvæði....
Ylfa Mist Helgadóttir
http://ylfamist.blog.is

Sú var tíð
Sú var tíð að sjávarþorpin á
Vestfjörðum voru eins og blóm í
eggi. Iðandi mannlíf, menning
og sagan út um allt. Eins og segir
í sögu Hrafna flóka. „smjör draup
af hverju strái“ eilíft vor í lofti
og bjartsýnin réð ríkjum hjá
hverri sálu. Fólkið sem bjó í þorpunum byggði sér bæi, skóla,
bryggjur, flugvelli og vegir voru
lagðir. Útvegsbændur byggðu sér öflug skip og fiskhús af flottustu
hönnun þess tíma. Fræknustu sjómenn og fengsælustu skipstjórar
við N Atlandshaf mönnuðu flota vestfirðinga sem var sá öflugasti
og best búni í víðri veröld. Valinn maður í hverju rúmi. Harðduglegir
íbúar þorpanna höfðu nóg að bíta og brenna og atvinnan var meiri en
næg fyrir alla. […]
Þetta sama ár var komið á kvótakerfi við stjórn fiskveiða. Vestfirðingar vöruðu við slíkum bölsýnis spám og töldu að um náttúrlega
niðursveiflu væri að ræða. Vestfirðingar vöruðu við markaðsdrifnu
kvótakerfi í fiskveiðum og að sjávarþorpin við Ísland gætu nánast
þurrkast út þar sem fiskveiðiheimildirnar færðust á hendur örfárra
braskara sem gerðu sér sjómennina að þrælum og leiguliðum.
Níels Ársælsson – http://nilli.blog.is
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Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Súðvíkingar greiða meira
Súðavík er stærsta byggðarlagið á landinu sem fellur undir
skilgreininguna dreifbýli við verðlagningu á raforku samkvæmt
raforkulögum sem sett voru árið
2005. Til að byggðarlag geti talist
þéttbýli þurfa íbúar að vera 200
eða fleiri en slíkt var ekki uppi á
teningnum þegar lögin tóku gildi
árið 2005. Súðvíkingar þurfa því
að greiða umtalsvert hærra gjald
fyrir raforkuna en notendur í þétt-

býli.
Við setningu raforkulaga var
því heitið af stjórnvöldum að niðurgreiða að fullu þann kostnaðarmun sem hlýst óhjákvæmilega
af því að dreifa rafmagni um
strjálbýlli svæði. Við það hefur
ekki verið staðið að sögn Kristjáns Haraldssonar, orkubússtjóra.
„Þetta var gert með það að markmiði að hægt væri að hafa lægra
gjald í þéttbýli svo íbúar þess þyrftu

ekki að greiða niður kostnað sem
óhjákvæmilega er mun hærri í
dreifbýlinu,“ segir Kristján.
Með 13% hækkun verðskrár
Orkubús Vestfjarða sem tók gildi
um síðustu mánaðarmót eykst
munurinn enn. Stjórn OV hefur
farið fram á að þessi munur verði
jafnaður með auknum niðurgreiðslum úr ríkissjóði og þannig
verði staðið við gefin fyrirheit
stjórnvalda.
– birgir@bb.is

Tekjur hafna aukast þrátt
fyrir minni landaðan afla
Tekjur hafna Ísafjarðarbæjar
hafa aukist síðasta áratug þrátt
fyrir minni afla. Aukningin kemur til af fjölgun á komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar. Þetta
kom fram á fundi hafnarstjórnar
Ísafjarðarbæjar þar sem farið var
yfir þróun rekstrar og tekna hafnarinnar frá stofnun hafna Ísafjarðarbæjar 1996 til ársins 2009. Á
fundinum var einnig greint frá
því að hafnarstjóri og formaður
hafnarstjórnar ásamt bæjarstjóra
hafi fundað með samgönguráðherra og starfsfólki ráðuneytisins
fyrir skemmstu þar sem viðraðar
voru framtíðaráætlanir hafnarinnar á Ísafirði, áætlanir varðandi
sjóvarnir við Pollgötu og dýpkun
innsiglingarinnar inn á Poll.
Einnig var rætt um verkefni á
samgönguáætlun er varða hafnahlutann og þau verkefni sem
frestað er vegna efnahagsástands-

ins. Kom fram hjá ráðherra að
gildandi samgönguáætlun 2007
til 2010 væri sú áætlun sem miða
ætti við þó að henni hafi verið
kippt úr sambandi tímabundið.
Hafnarstjóri skýrði einnig frá því
að sótt hafi verið um styrki,

annars vegar hjá Ferðamálastofu
til bættrar aðstöðu fyrir farþega
skemmtiferðaskipa og einnig til
iðnaðarráðuneytisins vegna bættrar aðstöðu til móttöku skemmtiferðaskipa.
– thelma@bb.is

Laust húsnæði
Í Vestrahúsinu er í dag fjölbreytt starfsemi og
mikil mannlífsflóra.
Fljótlega losnar 44m² blautrými á jarðhæð í
norðurenda með bílgengri rennihurð. Getur
hentað fyrir ýmsa starfsemi.
Upplýsingar í síma 456 3366.

Vestri ehf.,
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði.
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Ísafjarðarflugvöllur.

Þjónustutími Ísafjarðarflugvallar styttur
Gert er ráð fyrir miklu aðhaldi
og sparnaði í rekstri samkvæmt
þjónustusamningi Flugstoða ohf.
og samgönguráðuneytisins fyrir
árið 2009. Á Ísafjarðarflugvelli
verður þjónustími styttur þannig
að hann hefst kl. 08 að morgni í
stað kl. 07. Þjónusta við áætlunar-, sjúkra- og neyðarflug verður
samkvæmt beiðni fyrir hvert flug
frá Þingeyrarflugvelli frá 1. maí.
Ástæðan fyrir breyttu fyrirkomulagi á þjónustu á flugvöllum
landsins er að framlag ríkisins til
framkvæmda, rekstrar flugvalla,
og flugleiðsöguþjónustu hefur
verið skorið mikið niður.

„Þess hefur þó verið gætt að
skerðing á þjónustu verði í lágmarki og áhersla lögð á kjarnastarfsemina þ.e. áætlunarflug og
sjúkra- og neyðarflug,“ að því
fram kemur í bréfi Hauks Haukssonar, framkvæmdastjóra flugvalla- og leiðsögusviðs, til Ísafjarðarbæjar, en bréfið var tekið
fyrir á síðasta fundi bæjarráðs.
Bæjarráð óskar umsagnar
Flugfélags Íslands, sem stærsta
notanda flugvallana og umdæmisstjóra Flugstoða á Vestfjörðum,
um hverju þetta breytir hvað
varðar áætlunarflug til og frá Ísafjarðarbæ.
– birgir@bb.is

Saltfisksveit Villa
Valla með sumarsmell?
Saltfisksveit Villa Valla, ásamt
Jóhönnu V. Þórhallsdóttur, hafa
lokið upptökum á fyrstu plötu
sveitarinnar. Sveitin leikur ávallt
í saltfiskveislu Byggðasafns Vestfjarða og í sumar verður veislan
haldin í sjötta skiptið. Jón Sigurpálsson, forstöðumaður Byggðasafnsins, segir fjórtán lög á plötunni sem eru eftir meðlimi sveitarinnar í bland við gamla slagara,
en búið er að staðfæra texta eldri
laga við umhverfi Ísafjarðar. Jón
segir lögin stórskemmtilegt og
meðlimi sveitarinnar hafa fleygt
því fram að eitt laganna sé hugsanlegur sumarsmellur. Platan er
í hljóðblöndun og verður gefin
formlega út í næstu saltfiskveislu.
Jón segir hugmyndina af plötunni hafa komið fyrst er Byggðasafn Vestfjarða gaf út saltfisks-

uppskriftapésa árið 2005 en með
pésanum fylgdi lag sem Páll Torfi
Önundarson samdi og Páll Óskar
Hjálmtýsson söng og og heitir
„Um verkun saltfisks“. „Þá fórum við strax að hugsa um að gaman væri að festa plötuna á band.
Við sóttum um styrk hjá Menningarráði Vestfjarða og nú er að
sjá fyrir endan á þessu verkefni.
Platan verður gefin út samhliða
veglegri bók sem Byggðasafnið
gefur út í samstarfi við bókaútgáfuna Opnu,“ segir Jón Sigurpálsson. Saltfisksveit Villa Villa
skipa þeir Tómas R. Einarsson
kontrabassaleikari, Páll Torfi
Önundarson gítarleikari, Matthías Hemstock trommuleikari,
ásamt fyrrnefndum Villa Valla
(Vilberg Vilbergssyni) og Jóhönnu V. Þórhallsdóttur.

FIMMTUDAGUR 19. MARS 2009

Til sölu
Til sölu er rekstur eftirtalinna fyrirtækja, Fisherman hótel veg, veitingahúsið Talisman og söluskálinn á Suðureyri. Einnig eftirtaldar fasteignir
á Suðureyri ásamt rekstrartækjum: Aðalgata 14 – hótel, Aðalgata 15 –
veitingasalur og íbúð á efri hæð og Skipagata 3 – söluskáli.
Ofangreindur rekstur og fasteignir samanstanda af grunnstoðum
ferðaþjónustu á Suðureyri sem hefur verið byggt upp í sjávarþorpinu
á átta ára tímabili. Hótelið er með 13 herbergjum og 40 manna veitingasal.
Söluverð er samkomulagsatriði. Allar nánari upplýsingar gefur Elías
Guðmundsson í síma 896 7292.
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smáar
Par með eitt barn óskar eftir 34ra herb. íbúð í langtímaleigu
frá mánaðarmótum mars/apríl
eða apríl/maí. Traust og reglusöm. Meðmæli geta fylgt. Óskum líka eftir þvottavél og þurrkara til kaups. Upplýsingar í síma
843 0028.
Til sölu er notalegur sumarbústaður í Tungudal við Skutulsfjörð. 24m² auk svefnlofts. Uppl.
í síma 868 9287 og 845 1425.
Til sölu er uppþvottavél. Selst
á 10 þús. Uppl. í síma 690 3928.
Til sölu er rúm 90x196, stofuborð
með gráa fætur og glerborði
yfir. Verð kr. 45 þús. Uppl. gefur María í síma 456 6602.
Til sölu er rústfrí kerra 1500x
3000 með sturtu. Verð kr. 210
þús. Uppl. í síma 861 4691.
Svalavagn óskast. Uppl. gefur
Margrét í síma 861 8620.

Atvinnulausum
fjölgaði
um sex
Atvinnulausum fjölgaði
um sex á Vestfjörðum í síðustu viku og eru nú 112 einstaklingar án atvinnu í fjórðungnum, 58 karlar og 54
konur.
Á landsvísu eru 16.878
án atvinnu, 10.719 karlar og
6.159 konur. Á höfuðborgarsvæðinu eru 11.216 án
atvinnu, 7.313 karlar og
3.903 konur.

„Ísafjörður hefur farið verst
út úr þróun sjávarútvegsins“
„Á árinu 1998 voru atvinnutekjur í fiskveiðum á Vestfjörðum um 2.273 milljónir króna eða
um 9,16% af heildar atvinnutekjum atvinnugreinarinnar á
landinu öllu. Atvinnutekjur af
fiskveiðum voru hins vegar einungis 1.463 milljón króna á árinu
2005 eða um 6,99% af heildaratvinnutekjum fiskveiða á landinu
öllu,“ segir í greinargerð sem
fylgdi umsókn Ísafjarðarbæjar til
sjávarútvegsráðuneytisins um
byggðakvóta, en þar er greint frá
þróun sjávarútvegs í sveitarfélaginu frá 1998 til 2007. Atvinnutekjur af fiskveiðum á Íslandi
hafa í krónutölu haldist nánast
óbreyttar frá árinu 1998 til 2005.
Ef Vestfirðir hefðu haldið hlut
sínum í greininni hefðu atvinnutekjur verið um 453 milljónum
hærri á árinu 2005, að því fram
kemur í greinargerðinni. „Raunin
varð hins vegar 36% lækkun
atvinnutekna í fiskveiðum. Hagstofa Íslands hefur ekki uppfært
þessar tölur fyrir árin 2006, 2007
og 2008 og því ekki hægt að fá
nýrri opinberar upplýsingar, en
að mati forsvarsmanna sveitarfélagsins hefur þessi neikvæða þróun haldið áfram.“
Árið 1998 voru 860 einstaklingar starfandi við fiskveiðar á
Vestfjörðum en 6.710 á landinu

öllu. Hluti Vestfjarða af þeim
sem störfuðu við fiskveiðar var
þá 12,82%. Frá árinu 1998 til
2007 hefur þeim fækkað um
16,10% sem starfa við fiskveiðar
á Íslandi. Á Vestfjörðum hefur
þessi fækkun orðið enn meiri eða
39,53%, og því töluvert meira en
landsmeðaltals fækkunin. Ef
byggðarlög innan Ísafjarðarbæjar eru skoðuð sérstaklega, sést
að áhrifin eru hlutfallslega meiri
en meðaltal fyrir Vestfirði gefur
til kynna.
„Á Ísafirði fækkaði störfum
hins vegar um 71,7% í fiskveiðum og í sveitarfélaginu fækkaði
störfum í greininni um 63,2%.
Áhrif slíkra stökkbreytinga á sex
ára tímabili eru gríðarlegar og
hljóta að teljast bæði veruleg og
óvæntar. Veruleg fækkun hefur
orðið í Ísafjarðarbæ og forverum
þess frá árinu 1990. Á árinu
1990 var mannfjöldi í Ísafjarðarbæ 1,91% af heildarmannfjölda
á Íslandi en þetta hlutfall var
orðið 1,24% undir árslok 2008.
Fækkun mannfjölda í Ísafjarðarbæ hefur því orðið um 18,9% á
18 ára tímabili. Aukning á landinu öllu hefur verið um 25% á
sama tímabili. Hefði sama hlutfall íbúa verið á Ísafirði hefði íbúafjöldi verið 6.120 í stað 3.968,“
að því fram kemur í greinargerð-

Þingeyri. Ljósm: © Mats.
tímabilinu frá 1991 til 2008 og
inni.
Á fiskveiðiárinu sem lauk 31. þorskígildisvístala Suðureyrar
ágúst 1991 höfðu bátar/skip með hefur sveiflast gríðarlega á árunheimahöfn á Þingeyri um 1,3% um frá 1991 til 2008.
„Af ofangreindu má ljóst vera
af heildar úthlutuðu aflamarki.
Ef þorskígildisvísitala fyrir Þing- að þróun sjávarútvegs í byggðareyri er sett 100 stig miðað við lögum Ísafjarðarbæjar hefur nánþann tímapunkt væri hún einung- ast verið á einn veg. Allir hagis 51 stig þann 31. ágúst 2008, vísar um þróun greinarinnar eru
Flateyri farið úr 100 stigum árið samhljóma og sína skýrt mun
1991 niður í 13 stig á síðasta fisk- verri þróun en landsmeðaltöl gefa
veiðiári og í Hnífsdal hefur talan til kynna. Byggðarlög eins og
farið úr 100 stigum í 87 stig á Flateyri og Þingeyri hafa farið
sama tímabili, þorskígildisvístala sérstaklega illa út úr þróun síðÍsafjarðar lækkaði um 50% á ustu ára en stærrsta byggðalagið
Ísafjörður hefur þó farið verst út
úr henni. Af öllu framansögðu
er ljóst að sterk rök liggja fyrir
úthlutun byggðarkvóta til byggðarlaga innan Ísafjarðarbæjar og
myndi slík úthlutun styrkja samfélag og fyrirtæki á svæðinu,“ að
Frjálslynda flokkinn, sem Kristinn H. Gunnarsson hafði yfirgefið
því fram kemur í greinargerðinni.
skömmu áður fyrir Framsóknarflokkinn. Þar varð Skagfirðingur í
– birgir@bb.is
efsta sæti og forsætisráðherrasonur í öðru en Kristinn ekki á blaði

Alger uppstokkun
Síðasta helgi skapaði nýtt
pólitískt landslag, einkum fyrir
Sjálfstæðisflokkinn. Nýir leiðtogar eru að taka við, bæði í flokkum
og í mörgum kjördæmum. Illugi Gunnarsson er ótvíræður foringi
í Reykjavík. Athyglisvert er að Tryggvi Þór Herbertsson náði 2.
sæti í Norðausturkjördæmi. Þar fer maður með glögga sýn á efnahagslíf íslensku þjóðarinnar. Bjarni Benediktsson hefur komið
fram á sjónarsvið íslenskra stjórnmála. Árni Páll Árnason er nýr
leiðtogi Samfylkingar í Kraganum og má búast við harðri Evrópustefnu.
Á Vestfjörðum náði Ólína Þorvarðardóttir 2. sæti á lista Samfylkingar. Sr. Karl V. Matthíasson féll í V. sæti, var hækkaður
vegna kynjakvóta og sagði sig úr flokknum. Hann gekk til liðs við
Stakkur skrifar

að þessu sinni. Fróðlegt verður að sjá viðbrögð Kristins. Mun
hann bjóða fram sér eða leggja öðru framboði eða flokki lið.
Hinn óumdeildi leiðtogi Samfylkingar er Jóhanna Sigurðardóttir.
Ekkert fær haggað því. Jóhanna fer sínu fram og hefur oftar en
einu sinni sagt samstarfsmönnum sínum til syndanna. Sú aðferð
gæti orðið úrelt og nú duga betur sterk tök á hagfræði- og peningastjórninni. Árni Páll Árnason kynni þar að reynast drjúgur leiðtogi
sem horfir til framtíðar. Vonandi muna þessir ágætu stjórnmálamenn að skattahækkanir duga ekkert til að örva hagvöxt.
Flokksþingin eru eftir og spennandi tímar framundan.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Bæklunarlæknir á Ísafirði
Ríkharður Sigfússon bæklunarlæknir verður með móttöku á
Ísafirði dagana 30. mars til 3. apríl.
Tímapantanir eru í síma 450 4500 á milli kl. 08:00 og 16:00
alla virka daga.
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Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða
Torfnesi – Sími 450 4500

Æfir nýtt verk
Litli leikklúbburinn á Ísafirði
hefur hafið æfingar á nýju leikriti
sem nefnist „Við borgum ekki,
við borgum ekki“ eftir ítalska
leikskáldið Dario Fo. Er þetta
önnur sýningin sem leikklúbburinn setur upp á þessum vetri
og er áætlað að frumsýna í lok
apríl.
„Við gerðum þetta í gamla
daga þegar ég var í þessu. Það er
hins vegar mjög langt síðan við
settum tvær sýningar á einum
vetri. Við höfum í mesta lagi sett
eitt verk upp á ári og stundum
ekkert,“ segir Finnur Magnússon, formaður Litla leikklúbbsins.
„Klúbburinn hefur sýnt Við
heimtum aukavinnu við fádæma
undirtektir í vetur og þetta verður
því ágætis framhald við þá sýningu,“ segir Finnur.
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Lífssstílltíll
Skattar á súkkulaði
Bretar íhuguðu á dögunum að skattleggja súkkulaði á sama
hátt og áfengi og sígarettur sem tilraun til að sporna við sívaxandi
offituvandamálum í landinu. Tillaga um þetta var borin fram á
læknaþingi í Bretlandi á dögunum
en naumlega felld svo munaði
tveimur atkvæðum. Sögðu flutningsmenn tillögunnar að það sem eitt sinn hefði verið góðgæti
sem fólk leyfði sér endrum og eins veitti nú stórum hluta Breta
um helming hitaeininga dagsins. Ætti það því stóran þátt í því að
offita og sykursýki er að verða faraldur í Bretlandi.
Súkkulaði er eitt vinsælasta bragð heimsins. Hvort sem það er
notað sem hráefni í sælgæti, kökur, búðing eða ís eru afar fáir
sem ekki njóta þess að lyfta sér upp með súkkulaði. Súkkulaði er
líka orðið tengt ýmsum hátíðum svo sem í jóladagatölum eða
hjartalaga sælgæti á Valentínusardag og, eins og Íslendingar
þekkja vel, páskaegg á páskunum. Óhætt er því að búast við að
súkkulaðiunnendur myndu mótmæla harðlega ef skattleggja
ætti súkkulaði á slíkan hátt.

Utan úr heimi

Maður lifir
bara einu sinni

Ísfirska fegurðardísin Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir bar
sigur úr býtum í símakosningu
í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Reykjavík sem fór fram á
Broadway í lok febrúar. Dómnefndin kaus hins vegar pólska
fiðluleikarann Magdalenu Dubik sem ungfrú Reykjavík. Hafdís Hrönn er 18 ára og stundar
nám við Fjölbrautaskólann í
Ármúla. Hún flutti frá Ísafirði
fimm ára að aldri með móður
sinni Lindu Sigurbjörg Hilmirsdóttur en faðir hennar er
Hafsteinn Sverrisson. Hún undirbýr sig nú fyrir þátttöku í
Ungfrú Ísland sem fer fram í
maí. Bæjarins besta spjallaði
við Hafdísi Hrönn um keppnirnar tvær.
– Var langur undirbúningur
fyrir Ungfrú Reykjavík?
„Nei hann var óvenju stuttur
núna, þrjár vikur til að koma
okkur í form og æfa framkomu
kvöldsins. En þetta gekk mjög
vel. Ég náði nokkurn veginn
þeim árangri sem mig langaði
að ná.“
– Nú undirbýrð þú þig fyrir
Ungfrú Ísland, hversu langur
undirbúningur er fyrir þá keppni?
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„Keppnin er 22. maí en við
byrjum ekki að æfa fyrir hana
á fullu fyrr en í enda apríl. En
maður verður að vinna að því
koma sér í gott form þangað
til.“
– Hvernig kom það til að þú
tókst þátt í Ungfrú Reykjavík?
„Það var hringt í mig og mér
boðin þátttaka og ég hugsaði
með mér: Maður lifir bara einu
sinni, af hverju ekki. Svo ég sló
til.“
– Var þetta gefandi lífsreyn-

sla?
„Já þetta var æðislegt. Ég
get eiginlega ekki lýst því með
orðum. Sjálfstraustið óx, maður lærði að bera sig og ég eignaðist vinkonur. Þetta var alveg
ótrúlega gaman. Ég mæli eindregið með þessari reynslu.“
– Kom þér á óvart að þú
skyldir vinna í símakosningunni?
„Já mér brá alveg rosalega.
Ég trúði því varla þegar nafnið
mitt var kallað upp. Ég heyrði
bara öskrin út í sal og leit á
mömmu og þá áttaði ég mig og
hugsaði: Já þetta er nafnið
mitt!
Á kynningu á keppendunum
titlar þú þig sem Ísfirðing,
kemurðu mikið vestur?
„Já pabbi minn og öll hans
fjölskylda býr fyrir vestan svo
ég kem þangað reglulega. Ég
er alltaf Ísfirðingur þótt ég búi
fyrir sunnan,“ segir Hafdís
Hrönn og Bæjarins besta óskar
þessari jákvæðu og lífsglöðu
stúlku góðs gengis. Búast má
við því að Ísfirðingarnir muni
styðja sína stúlku áfram þegar
kemur að keppninni um fegursta fljóð landsins.

Hetja á nærbuxum
Ástralinn Beat Ettlin hlaut heimsathygli á dögunum fyrir að
hafa lent í átökum við kengúru sem braust inn á heimili hans í
Canberra. Þegar kengúran stökk í gegnum svefnherbergisgluggann hélt Ettlin í svefnrofunum að þar væri á ferðinni brjáluð
ninja. Svo var nú ekki og tókst taka dýrið hálstaki sem var svipað
honum í stærð, draga það að útidyrahurðinni og ýta því út í
nóttina. Maðurinn meiddist ekki fyrir utan skrámur á afturendanum auk þess sem nærbuxurnar hans rifnuðu. Áströlum finnst
mikið til Ettlin koma enda er það ekki á færi hvers sem er að slást
við þetta sterka dýr á nærbuxunum einum fata.
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Ofnbakaður saltfiskur með brauði
Sælkeri vikunnar býður upp á
ofnbakaðan saltfisksrétt sem
svíkur engan sannan saltfiskaðdáanda. Einnig lætur Sveinfríður
Olga fylgja góða uppskrift af
brauði með fiskinum.
Ofnbakaður saltfiskur
600 g soðinn og hreinsaður
saltfiskur
1 dl ólífuolía
2 laukar, fínt saxaðir
4 hvítlauksgeirar, fínt saxaðir
6 tómatar, gróft hakkaðir eða
1 dós niðursoðnir tómatar
4-5 kartöflur, soðnar og
skornar í bita (ég nota meira)
150 g svartar ólífur
25 g kapers
20 g möndlur
3 msk smjör
Pipar

mót.
Steikið laukinn í ólífuolíunni
á pönnu. Þegar laukurinn er
orðinn glær er möndlunum bætt
á pönnuna, þá smjöri, hvítlauk,
tómötum, kapers, ólífum og
kartöflum. Kryddið með pipar
og látið krauma við vægan hita í
4-5 mínútur.
Setjið þessa blöndu yfir fiskinn
í fatinu og bakið í 180 gráðu

1 ½ msk hunang
Hveiti, ger og salt sett í skál og
blandað saman. Hunangið leyst
upp í vatninu og blandað út í.
Hnoða í 5 mínútur (mikilvægt að
hnoða lengi). Gerð kúla, strá
hveiti og skera rákið í deigið.
Hefa í 1 klst. Og þá hnoða upp
og móta í eitt brauð, eða 2 flöt.
Ef brauðin er höfð flöt þá er sett
ofan á , basil, olía og salt, eða

heitum ofni í 30 mínútur.

hvítlaukur, olía og salt. Láta
brauðin hefast aftur í 30 mínútur.
Strá maldonsalti yfir brauðin og
baka við 200 gráður.
Ég skora á Huldu Salóme
Guðmundsdóttur að koma með
uppskriftir í næsta blaði.

Sælkerinn
Jamie Oliver brauð
500 g hveiti (eða spelt)
1 bréf ger
1 tsk salt
3,2 dl volgt vatn

Raðið saltfiskinum í eldfast

Sælkeri vikunnar er Sveinfríður
Olga Veturliðadóttir á Ísafirði.

Árshátíð HV íslenskari en áður
Árshátíð Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða var haldin með glæsibrag í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á laugardag. Íslenskt þema
var yfir veislunni í ár og gekk
hún undir nafninu „Ramm íslensk innrás“ og ýmsar uppákomur haldnar í kringum þemað.
Haldin var hönnunarkeppni og
fékk hver deild tvo liti af lopa og
átti að hann og prjóna hlut úr
lopanum. Vinnustofa og heilsugæsla deildu fyrsta sætinu í
keppninni. Sjúkrahúskórinn söng
líkt og ævinlega á árshátíðinni
og fékk Örn E. Ingason, læknir,
látúnsbarkann, farandbikar sem
efnilegir kórfélagar fá afhentan
ár hvert. Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir, formaður stjórnar
starfsmannafélags HV, segir þátttöku á árshátíðinni hafa verið

mjög góða.
„Í fyrsta sinn komu Bolvíkingar í veisluna eftir að heilbrigðisstofnaninar sameinuðust. Svo
voru eins og alltaf íbúar frá Ísa-
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firði, Flateyri, Þingeyri og Suðureyri. Skemmtiatriðin voru frábær
og myndbrotin sem Lýður Árnason, læknir, sýndu voru einstaklega skemmtileg,“ segir Sigríður.
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