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Með góðu skipulagi
má gott samfélag byggja
– Gunnar Páll Eydal jarðfræðingur telur að með góðu
skipulagi megi byggja upp betra samfélag. Hann fluttist til
Vestfjarða fyrir fjórum árum og vinnur nú að aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur. Sjá viðtal í miðopnu.

Athugun á sameiningu hefjist
strax eða málið látið niður falla

Bæjarfulltrúar K-listans í bæjarstjórn Bolungarvíkur lýstu yfir
fullum stuðningi við afstöðu
Súðavíkurhrepps til mögulegrar
sameiningar sveitarfélaganna
þriggja við Ísafjarðardjúp. Þau
segja í bókuninni að ef það er
raunveruleg ætlun að sameina
Ísafjarðarbæ og Bolugnarvík í
eitt sveitarfélag þá verði farið í
þá vinnu að athuga hagvæni sameiningar og henni lokið innan
tveggja mánaða, þ.e. fyrir sumarfrí bæjarstjórna. „Ef ekki, þá
leggjum við til að málið verði
tekið af dagskrá,“ segir í bókun
Bæjarmálafélagsins. „Það er
okkar mat að við þær aðstæður
sem nú eru í samfélaginu eigi
sameiningarumræða ekki að vera
uppi á borðinu og vísum m.a. í
bókun fulltrúa Bæjarmálafélagsins í bæjarráði þann 24. febrúar
síðastliðinn en þar segir:
„Sameining sveitarfélaga er
vinsælt umræðuefni. Enn og aftur
skulu sameiningarkostir á norðanverðum Vestfjörðum skoðaðir.
Erfiðar rekstrareiningar snúast
um of lítið fjármagn og of fátt

fólk til að standa undir þeim. Ef
byggðirnar stæðu vel væri enginn
að tala um sameiningu. Sameining þýðir innstreymi fjármagns
úr öðrum sjóði, Jöfnunarsjóði,
til rekstursins. Er það sparnaður?
Skoðum atvinnulífið, afkomu
þess ofan í kjölinn og hvernig
við getum styrkt það og ræðum
síðan um sameiningu,“ segir í
bókun Bæjarmálafélagsins.
Bæjarfulltrúar D-listans og Alistans, sem skipa meirihlutann,
segja í bókun ekkert standa í vegi
fyrir að athugun á hagkvæmni
sameiningar sveitarfélaganna.
„Samgönguráðherra óskaði eftir
því í bréfi til Bolungarvíkurkaupstaðar þann 17. febrúar sl. að
hafin yrði athugun á samfélagslegum og hagrænum ávinningi
af því að sveitarfélögin Ísafjarðarbær og Bolungarvíkurkaupstaður verði sameinuð. Ennfremur lýsti ráðuneytið sig reiðubúið til að veita sveitarfélögunum
nauðsynlega aðstoð og sérfræðiþekkingu við þá vinnu. Meirhluti
bæjarstjórnar sér ekkert því til
fyrirstöðu að slík athugun fari

fram en leggur jafnframt áherslu
á að ef til kæmi að niðurstaða

Haukur í horni: Gleðilegt sumar!

Frá Bolungarvík.
slíkrar athugunar yrði jákvæð þá
verði hugsanleg smeining lögð í

dóm íbúa Bolungarvíkur,“ segir
í bókun meirihlutans.

Hrein eign
lífeyrissjóða
rýrnar enn
Hrein eign lífeyrissjóðanna
skrapp saman um 22,8 milljarða
kr. í febrúar og hefur hún lækkað
um 231,4 milljarða kr. frá því í
ágúst í fyrra, fyrir hrun bankanna.
Greining Íslandsbanka fjallar um
málið í Morgunkorni sínu. Þar
segir að hrein eign lífeyrissjóðanna til greiðslu lífeyris hafi
numið 1.592 milljörðum í lok
febrúar samanborið við 1.823
milljarða kr. í lok ágúst í fyrra.
Að öllum líkindum verður óhjákvæmilegt að skerða réttindi lífeyrisþega Lífeyrissjóðs Vestfirðinga, en ekki liggur fyrir hversu
mikil sú skerðing verður.
Eins og greint hefur verið frá
er staða sjóðsins neikvæð um
16% samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt Lífeyrissjóðs Vestfirðinga miðað við síðustu áramót. Væntanlega munu lífeyrisgreiðslur ekki lækka niður í það
sem þær voru í ársbyrjun 2008,
að því er fram kemur í tilkynningu frá sjóðnum. Endanleg
ákvörðun um breytingu á réttindum verður tekin á ársfundi sjóðsins 21. maí, sem er öllum opinn
og verður haldinn á Hótel Ísafirði.
– birgir@bb.is
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Sölvi og Læðan
Sölvi R. Sólbergsson, framkvæmdastjóri orkusviðs Orkubús
Vestfjarða, hefur keyrt rafmagnsbíl í vetur við aðstæður sem þessi
gerð bifreiða er ekki endanlega
hugsuð fyrir. Sölvi hefur notað
bílinn til að komast til og frá
vinnu, en hann býr í Bolungarvík
og vinnur á Ísafirði. Hann ferðast
því Óshlíðina, sem tengir byggðarlögin, á hverjum degi á þessum
litla rafmagnsbíl sem ber nafnið
Reva og er smíðaður á Indlandi.
Bíllinn er þó kominn með íslenskt heiti sem er runnið undan
rifjum starfsmanna Orkubúsins
og er kallaður Læðan.
Bíllinn vegur aðeins 745 kíló
og er 2,6 metrar að lengd. Sölvi
þarf ekki að hafa miklar áhyggjur
af hraðakstri en hámarkshraði
hinnar 17 hestafla vélar (rafmótors) er 75 km/klst. Drægnin hefur
reynst einungis vera kringum 45
km miðað við aðstæður hér.
Framleiðandinn segir hana vera
60 til 65 km við góðar aðstæður.
Sölvi var sóttur heim og spurður hvernig bíllinn hefði reynst í
vetur, sem hefur verið frekar
snjóþungur og hefur gengið á
með miklum óveðrum.
„Það hefur gengið ágætlega
að keyra hann í vetur. Það er
ekki hægt að reka bílinn á Vestfjörðum nema að hafa aðgang að
bílskúr. Bíllinn er framleiddur
fyrir heit lönd og þéttleikinn er
ekki góður. Ég geymdi t.d. bílinn
úti á flugvelli á Ísafirði þegar ég
átti erindi til Reykjavíkur og
þegar ég kom aftur var tengillinn
pakkaður af snjó. Hurðirnar á
honum eru einnig frekar óþéttar.
Ég segi því alltaf þegar ég er
spurður, að þetta sé yfirbyggð
vespa. Þetta er enginn gæðabíll
og ég myndi ekki mæla með því
að fólk keypti svona bíl fyrr en
eftir eitt til þrjú ár.“
Sölvi hefur þó ekki króknað úr
kulda í vetur því olíumiðstöð er í
bílnum, en hann er með fjögurra
lítra dísiltank og miðstöðin keyrð
á dísilolíu. Þess ber þó að geta að
hann er einungis búinn að nota
minna en tíu lítra og það má
kaupa litaða olíu. „Öllu jöfnu
þegar ég ek af stað, þá er bíllinn
búinn að vera í hleðslu og þá eru
geymarnir heitir og engin þörf á
að ræsa miðstöðina.“
Bíllinn er einungis tveggja
manna, þó að gert sé ráð fyrir
sæti aftur í bílnum, en Sölvi segir
engan mann geta setið þar.

Verð og rekstrarkostnaður
Bíllinn kostaði 2,2 milljónir
króna í fyrra og segir Sölvi verð
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á slíkum bílum ekki fara lækkandi fyrr en þeir fara í fjöldaframleiðslu. En um leið og þeir
verða fjöldaframleiddir er viðbúið að verðið hrynji niður. „Ef
þú stilltir bílnum upp við hliðina
á hefðbundnum litlum bíl, fengir
að vita að sá bíll kostaði 2,2
milljónir og værir beðinn að verðmeta rafmagnsbílinn út frá útliti,
innréttingum og ímynduðum
gæðum – ætli fólk vildi þá borga
meira en 500 þúsund krónur fyrir
Læðuna.“
Hvað varðar rekstrarkostnaðinn liggur fyrir að kostnaður
vegna rafhlöðuskipta er hár eða
um 200-300 þúsund krónur.
„Til að vera sanngjarn þarf að
reikna með þessum endurnýjunarkostnaði til að fá réttan kostnað
á hvern ekinn kílómetra. Að segja
einungis að kílómetrinn kosti
tvær til þrjár krónur sem er verðið
á rafmagni er bara hálfur sannleikurinn. Bílvélar hafa lengri
líftíma en þessi tvö til fjögur ár,
svo samanburðurinn er ekki einfaldur,“ segir Sölvi.
Hann skráir daglega akstur og
rafmagnsnotkun. „Orkunotkun
bílsins er meiri eftir að ég fór á
nagladekkin, sem eru aðeins
stærri og veita meira viðnám,
einnig kuldi á rafhlöður, hiti í
afturrúðu og svo framvegis.
Sumarakstur er 2,3 kr/km og
vetrarakstur 2,8 kr/km miðað við
orkuverðið í dag. Hins vegar á
eftir að koma í ljós hvað rafhlöðurnar endast lengi. Ég reikna með
að aka árlega um 8.000 km og
kosta því rafhlöðuskiptin 16 kr/
km ef þær endast einungis í
tvö ár, 11 krónur ef þær
endast í þrjú ár og 8
krónur miðað
við fjögur
ár. Ég

– Verður tækninni brátt búið
að fleyta nógu mikið fram til
bílarnir verði hagkvæmari?
„Nú í ár verður hægt að fá
þennan bíl með lithium-ion rafhlöðum. Þá verður langdrægnin
meiri á þessum bílum. Veit ekki
ennþá hvort þær eru á sama verði
og þær gömlu sem verða fáanlegar áfram. Margir bílaframleiðendur boða komu sína á markaðinn með bíla með lithium-rafhlöðum. Ég þarf alltaf að setja
vatn á rafgeymana aðra hverja
viku. Það gerir maður bara í
gegnum slöngu sem er undir lokinu þar sem maður hleður bílinn.
Það er því smá umhirða í kringum
þetta, sem hverfur.“
Sölvi segir bílinn ekki taka
mikinn vind á sig í akstri. Hann
finni aðeins að bíllinn losni að
framan í miklum hliðarvindi. „Þá
keyrir maður bara hægar. Ég hef
aldrei fokið neitt á bílnum,“ segir
Sölvi, og segir bílinn töluvert
duglegan í þæfingsfærð. Helsti
gallinn er kraftleysið upp brekkur. T.d. brekkurnar við Skarfasker og vitann í Bolungarvík
valda því að bíllinn dettur niður í
45 km hraða.

Drægnin eykst með
tækninni

bæði hreinum rafbílum eins og
Læðan er, nema drægnin verði
200 km og bílarnir stærri og betri.
Einnig svokallaðir tengil-tvinnbílar. Tvinnbílar hafa verið á
markaðnum í mörg ár, eins og
Toyota Prius, þar sem bremsuorkan er nýtt með því að hlaða
rafgeyminn í bílnum og nota svo
aftur þegar orkunnar er þörf í
akstri. Að öðru leyti skaffar vélin
alla orkuna. Með því að auka
rýmd geymanna og bæta við
hleðslu (plug-in), sem nefnt hefur
verið á íslensku tengil-tvinnbílar,
þá er markmiðið að bensínvélin
fari ekki í gang nema á lengri
leiðum. Áhugasamir aðilar eins
og Orkusetur Orkustofnunar hafa
nú þegar breytt einum Toyota bíl
í tengil-tvinnbíl og hafa verið
með hann í reynsluakstri.
Til gamans má nefna, að í
öllum vandræðunum
sem General Motors
hefur ratað í eftir
bankahrunið, þá
setti
Barack
Obama forseti
skilyrði fyrir
ríkisstyrk til
fyrirtækisins
að þeir yrðu
að halda

áfram með Volta-bíl sinn. Stefnt
hefur verið að því að með fullhlaðinn bíl eigi hleðslan að duga
fyrstu 30 kílómetrana áður en
bensínvélin fer í gang. Stærð og
gæði bílsins eru ekkert lakari en
hvað varðar hefðbundna bensínbíla.
„Eitt af því sem framleiðendur
eru að slást við í dag er mengunin
í útblæstri bílanna. Það skiptir
ekki máli hvort um er að ræða
tvinnbíl eða venjulegan bíl, því
þeir menga mest á meðan þeir
eru kaldir. Gott er því að kynda
bílana með rafmagni áður en lagt
er af stað og einnig til að hita
farþegarými, bræða klaka af rúðum og þess háttar. Þessi þægindi
eru það mikil að fólk ætti ekki að
setja fyrir sig að þurfa að tengja
bílinn með snúru til að setja hann
í hleðslu og ætti ekki að mæla
móti því að velja svona bíl í fyllingu tímans,“ sagði Sölvi að
lokum.

„Ég hugsa að
árið 2012 verði
komið nægt
úrval af

held hins vegar að það sé óraunhæft að þær endist í sem nemur
32 þúsund kílómetra. Rafhlöðurnar vega því mun þyngra í
kostnaðarbókhaldi bílsins en
sjálft orkuverðið.“
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Spurningin
Varstu ánægður
með rokkhátíðina
Aldrei fór ég suður?
Alls svöruðu 451.
Já sögðu 374 eða 83%
Nei sögðu 77 eða 17%
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:
Ákveðin norðanátt með
snjókomu norðanlands,
en úrkomu syðra.
Kólnar um tíma.
Horfur á laugardag:
Hæg breytileg átt og
úrkomulítið, en rigning af
og til sunnanlands.
Horfur á sunnudag:
Hæg breytileg átt og
úrkomulítið, en rigning af
og til sunnanlands.

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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Alls létust 29 manns í Ísafjarðarbæ á síðasta ári.

52 létust á síðasta ári

Alls létust 52 einstaklingar á
Vestfjörðum á síðasta ári samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar, 27 konur og 25 karlar.
Er það svipaður fjöldi og undanfarin ár. Flestir létust í Ísafjarðarbæ eða 29 manns en þar næst
kom Vesturbyggð með ellefu.
Fram kemur í frétt Hagstofunnar
að íslenskir karlar geta nú vænst
þess að verða 79,6 ára gamlir en

konur 83 ára. Á undanförnum
áratugum hefur dregið nokkuð
saman með kynjunum. Á sjöunda
og áttunda áratug síðustu aldar
var um sex ára munur á ævilengd
karla og kvenna en er nú einungis
3,4 ár. Ekki var tekin saman sérstaklega meðalævilengd fyrir
landshluta eða byggðarlög.
Lífslíkur íslenskra karla hafa
batnað mjög á undanförnum

árum. Frá árinu 2000 hafa þeir
bætt við sig tveimur árum í meðalævilengd og verða nú karla elstir í heiminum. Fyrir utan Ísland
verða evrópskir karlar elstir í
Sviss, Liechtenstein, Svíþjóð,
Kýpur og Noregi. Styst er meðalævilengd karla í Evrópu í Rússlandi og Úkraínu.
Lengi vel voru lífslíkur íslenskra kvenna hæstar í heim-

inum en þær létu undan síga á
síðasta áratug. Meðal Evrópuþjóða skipa þær sér nú í sjöunda
sæti. Elstar evrópskra kvenna
verða konur á Spáni og Frakklandi 84,4 ára að meðaltali.
Líkt og meðal karla eru konur
í Evrópu ólíklegastar til að ná
háum aldri í Moldóvu og Rússlandi.
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Mót hækkandi sól
,,Koma munu sóldagar sælir og glaðir / til sögunnar enn,“ kvað
vestfirska skáldið Guðmundur Ingi og bætir við að dagarnir sem í
vændum eru muni ,,bregða sínum svip yfir búmannaraunir / og
bjartsýnismenn.“
Sumardagurinn fyrsti er runninn upp. Einhver eftirminnilegasti
og umbrotamesti seinni tíma vetur í sögu þjóðarinnar að baki; tímaskeið örlaga, sem við nú horfumst í augu við og getum aðeins mætt
með einum hætti: Vinna okkur út úr vandanum ef við viljum áfram
vera sú stolta, sjálfstæða þjóð sem okkur loks tókst að verða eftir
margra alda áþján.
Sem betur fer fær ekkert raskað gangi sólarinnar. Þess vegna
heldur hún áfram að hækka á lofti á norðlægum slóðum á þessum
árstíma og þess vegna mun hún, eins og skáldið kvað um, létta gönguna fram undan og fylla okkur bjartsýni, hvað sem öllum okkar
axarsköftum og þar með töldum öllum þeim heimasmíðuðu vísitöluformúlum, sem manninum hefur tekist að telja sér trú um að hann
geti ekki komist af án, líður.
Sumardagurinn fyrsti hefur verið, er og mun verða einn af hátíðisdögum okkar; dagur, sem færir okkur vissuna um betri tíð fram
undan.

Bæjarins besta sendir landsmönnum öllum bestu óskir um farsæld
á nýbyrjuðu sumri og þakkar lesendum sínum og velunnurum samfylgdina á liðnum vetri.

Nú reynir á dug og þor
Kosningarnar á laugardaginn eru án nokkurs vafa þær örlagaríkustu
sem þjóðin hefur gegnið til á lýðveldistímanum.
Þjóðin horfist í augu við erfiðleika af áður óþekktu umfangi.
Nýliðun í þingliðinu verður meiri en oft áður.
Getum við vænst þess að nýju vendirnir sópi betur, en þeir sem
teknir voru að lýjast?
Vandinn sem við blasir er risavaxinn.
,,Starfið er margt, en eitt er bræðrabandið,
boðorðið, hvar sem þér í fylking standið,
hvernig sem stríðið þá og þá er blandið,
það er: að elska, byggja og treysta á landið.“
Megum við vænta að brýningin í Aldamótaljóði fyrrum þingmanns
Ísfirðinga verði leiðarljós þingheims að loknum kosningum?
s.h.
FIMMTUDAGUR 23. APRÍL 2009

Jákvæður flutningsjöfnuður á fyrsta ársfjórðungi
Vestfirðir voru með jákvæðan
flutningsjöfnuð á fyrsta ársfjórðungi 2009 en aðfluttir umfram
brottflutta voru 35 manns. Vestfirðir og Norðurland vestra voru
einu landshlutarnir sem voru með
jákvæðan flutningsjöfnuð á tímabilinu. Mestur var brottflutningurinn frá höfuðborgarsvæðinu
eða 301 manns en þar af fluttu
61 til Vestfjarða. Eru þetta sannarlega góð tíðindi fyrir Vestfirðinga því eins og greint var frá
fyrir skemmstu var flutningsjöfnuður aldrei jákvæður á Vestfjörðum á árunum 1988-2007. Á
þessum tveimur áratugum var
flutningsjöfnuður Vestfjarða
neikvæður gagnvart öllum landsvæðum, en hins vegar voru 722
aðfluttir um fram brottflutta frá
útlöndum.
Á fyrsta ársfjórðungi 2009
fluttu 711 fleiri frá landinu en til
þess en á sama tímabili í fyrra
var flutningsjöfnuður jákvæður
um 1.087 manns. Frá landinu
fluttu flestir til Póllands eða 764
manns, 375 fluttu til Danmerkur,
268 til Noregs og 176 til Svíþjóðar. Á þessum þremur mánuðum fluttu flestir til landsins
frá Póllandi eða 399, 290 fluttu
frá Danmörku, 78 frá Bretlandi
og 77 frá Bandaríkjunum.
Mikið hefur dregið úr aðflutningi erlendra ríkisborgara síðustu
misseri og fyrstu þrjá mánuði
ársins var flutningsjöfnuður
þeirra neikvæður um 317 manns.
Flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara var einnig neikvæður
(-394). Þess ber þó að gæta að
jafnan er töluvert um brottflutning íslenskra ríkisborgara á þessum árstíma til að hefja nám erlendis á vorönn.
Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands þar sem finna má
tölur um búferlaflutninga sem

skráðir voru á fyrsta ársfjórðungi
ársins 2009. Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um breytingar á lögheimili í íbúaskrá þjóðskrár. Búferlaflutningar eru gerðir upp á grundvelli skráningardags í Þjóðskrá
en ekki eftir því hvenær flutningur fór fram. Rétt er að hafa í huga
að nokkur töf getur orðið á því
að útlendingar sem fá dvalarleyfi
séu skráðir í íbúaskrá og að sama
skapi getur dregist að þeir einstaklingar sem flytjast af landi
brott séu felldir úr íbúaskrá.
– thelma@bb.is

Ísafjörður.

Nýr rekstraraðili á Flateyri
Fyrirtæki og einstaklingar á
Flateyri hafa myndað rekstrarfélag sem ber heitið Bakkabúð ehf.
til að sjá um rekstur bensínstöðvar N1 á Flateyri. „Við erum búin
að taka við og reksturinn er hafinn,“ segir Úlfar Önundarson,
eigandi Úlfar ehf, en hans fyrirtæki ásamt Eyrarodda á Flateyri
eru aðilar að rekstrarfélaginu.
„Það verður hefðbundin verslun
og ætlum við að efla reksturinn
og vöruúrvalið í búðinni.“
FIMMTUDAGUR 23. APRÍL 2009
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Beðið eftir næsta áfanga í jarðhitaleitinni
Súðvíkingar bíða spenntir eftir
framhaldi á jarðhitaleit í Álftafirði. Fyrirhugað var að bora aðra
tilraunaholu í mars en sú framkvæmd hefur tafist. „Það liggur
fyrir að sú hola verði gerð en hún
er mjög mikilvæg svo hægt sé að
ákveða hvert framhaldið verður.
Hins vegar gætum við þurft að
bíða þar til snjóa leysir svo framkvæmdin gæti dregist fram á
vor“, segir Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri í Súðavík. Fyrsti
áfangi verkefnisins fór fram haustið 2006 þegar boraðar voru níu
hitastigulsholur við Svarfhól í
innanverðum Álftafirði til að
kanna hvort heitt vatn væri þar
að finna. Niðurstöðurnar voru jákvæðar og staðfestu að hitavatnskerfi er á svæðinu sem á að geta

gefið 60-70 gráðu heitt vatn sem
er forsenda þess að hægt sé að
fara út í frekari framkvæmdir.
Öðrum áfanga var lokið í byrjun árs þar sem borað var niður á
280 metra dýpi og mældist hitinn
mestur 28 gráður. „Niðurstöður
gáfu tilefni til að halda áfram
með verkefnið. Tvenns konar
markmið eru fyrir því að bora
næstu holu; í fyrsta lagi til að fá
frekari fullvissu um að þarna sé
hitavatnskerfi að finna og hins
vegar að finna bestu staðsetningu
fyrir aðalborholu sem yrði virkjuð, ef áætlanir ná fram að ganga.
Ef þarna er heitt vatn er líklegt
að við munum bora nokkrar holur
í viðbót til þess að finna staðsetningu vinnsluholunnar. Þetta
er langtímaverkefni, við byrjuð-

um 2005 og sjáum fram á að það
gæti tekið allnokkurn tíma enn
þar til íbúar geta farið að nýta
vatnið, ef allt gengur eftir.“
Ómar Már segir það hafa

Súðavík.
gríðarleg áhrif ef hægt verður að
ná virkjanlegu heitu vatni fyrir
hreppinn. „Það mun hafa mikil
áhrif á búsetuskilyrði til batnaðar
og ekki síður myndast fullt af

nýjum tækifærum í atvinnulífinu
og ég er nokkuð vongóður um að
það gerist,“ segir Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri.
– thelma@bb.is

Kjörfundur
í Ísafjarðarbæ vegna
alþingiskosninga 25. apríl 2009
Kjörfundur vegna komandi alþingiskosninga fer fram laugardaginn
25. apríl 2009. Kjörfundur hefst í öllum kjördeildum kl. 10:00 og lýkur
kl. 22:00.
Kosið verður í sex kjördeildum á eftirtöldum stöðum:
Ísafjörður (1.-3. kjördeild)
Kosið verður í íþróttahúsinu á Torfnesi. Þar verða þrjár kjördeildir fyrir
þá sem búa á Ísafirði, Hnífsdal og í Æðey.
Suðureyri ( 4. kjördeild)
Kosið verður í Félagsheimilinu á Suðureyri. Þessi kjördeild er fyrir þá
er búa í Súgandafirði.
Flateyri ( 5. kjördeild)
Kosið verður í Grunnskólanum á Flateyri. Þessi kjördeild er fyrir þá er
búa í Önundarfirði.
Þingeyri ( 6. kjördeild)
Kosið verður í Félagsheimilinu á Þingeyri. Þessi kjördeild er fyrir þá
er búa í Dýrafirði, Arnarfirði og á Ingjaldssandi.
Yfirkjörstjórn vekur athygli kjósenda á ákvæði 79. gr. laga nr. 24/2000
um kosningar til Alþingis, en þar segir:
„Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér, svo sem með því að
segja til sín og framvísa kennivottorði eða nafnskírteini eða á annan
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar. Ef hann þannig á rétt á að greiða
atkvæði samkvæmt kjörskránni, afhendir kjörstjórn honum einn kjörseðil.“
Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar hefur á kjördag aðsetur í íþróttahúsinu á
Torfnesi á Ísafirði, sími 450 8486.
Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Hildur Halldórsdóttir Kristján G. Jóhannsson Smári Haraldsson.
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Umferðarlagabrotum fækkar

Umferðarlagabrotum fækkaði
verulega í umdæmi lögreglunnar
á Vestfjörðum í mars miðað við
sama mánuð á síðasta ári. Þau
voru 34 í síðasta mánuði á móti
120 í mars árið 2008. Þá voru
þau 50 í mars árið 2007. Afbrotum fækkaði í öllum flokkum í
umdæminu en í skýrslu um afbrotatölfræði síðasta mánaðar
kemur fram að sex hegningarlagabrot voru fram í ár en voru
níu talsins árið áður. Fíkniefnalagabrotum fækkaði úr fimm í

þrjú.
Athygli vekur að í flestum
öðrum umdæmum fjölgaði hegningarlagabrotum og yfir landið
allt var tilkynnt um 1.226 slík
brot og hafa þau ekki verið svo
mörg síðastliðin fjögur ár. Umferðarlagabrot voru 3.574 sem
er nánast sami fjöldi og í mars
2005 en fækkun ef litið er til
marsmánaða 2006-2008. Fíkniefnabrot voru færri en síðustu ár,
eða 123 talsins.
– thelma@bb.is

Auknar snjóflóðavarnaframkvæmdir
Ofanflóðanefnd hefur með samþykkt ríkisstjórnarinnar fengið
heimild til að vinna að auknum
framkvæmdum í Bolungarvík á
árinu og til að hefja framkvæmdir
við næsta áfanga snjóflóðavarna
á Ísafirði. Áætlað er að 30 ný
ársverk skapist í tengslum við
þessar framkvæmdir. Þetta var
samþykkt í kjölfar tillögu Kolbrúnar Halldórsdóttur umhverfisráðherra um að framkvæmdum
við ofanflóðavarnir verði hraðað.
Umhverfisráðherra lagði til við

ríkisstjórn að tæpum 1.100 milljónum króna yrði varið í ofanflóðavarnir til viðbótar við þær
tæpar 700 milljónir sem þegar
höfðu verið ákveðnar samkvæmt
fjárlögum. Þess má geta að nú er
unnið að framkvæmdum við ofanflóðavarnir í Ólafsvík og Bíldudal auk fyrrgreindra framkvæmda
í Bolungarvík. Miðað er við að
ljúka framkvæmdum í Ólafsvík
og Bíldudal að mestu leyti á árinu.
– thelma@bb.is
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Stjórnvöld hvött til að fylgja eftir
tillögum um eflingu háskólastarfs
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
fagnar skýrsludrögum nefndar
menntamálaráðuneytisins um
eflingu háskóla- og fræðastarfs á
Vestfjörðum. Stjórnin hvetur
stjórnvöld til að fylgja eftir metnaðarfullum tillögum í skýrslunni.
Á bæjarstjórnarfundi lét Í-listinn
bóka að hann fagni því að Vestfirðingar hafi nú loks fengið að
sjá skýrsluna sem unnin var fyrir
menntamálaráðuneytið í kjölfar
hugmynda heimamanna um
sjálfstæðan háskóla á svæðinu.
„Skýrslan var tilbúin í febrúar
2008 en var af einhverjum ástæðum ekki kynnt fyrr en í mars
2009. Hugmyndir nefndarinnar
eru fullar af bjartsýni og afar
metnaðarfullar. Greinilegt er að
nefndarmenn hafa haft skýra
framtíðarsýn um uppbyggingu
fræðastarfs á Vestfjörðum því er
óskiljanlegt að skýrslan skuli
hafa legið í menntamálaráðuneytinu í heilt ár, áður en hún var
gerð opinber. Vonandi verður
hægt að koma einhverjum þessara hugmynda í framkvæmd hið
allra fyrsta þrátt fyrir bágborið

efnahagsástand þjóðarinnar um
þessar mundir,“ segir í bókuninni.
Í drögunum er t.d. lagt til að
stofna háskólastofnun í Ísafjarðarbæ sem hlotið hefur vinnuheitið Nýsköpunarháskóli Íslands
(NHÍ) sem hafi að leiðarljósi nýsköpun, tengsl við atvinnulíf,
tækniþróun, samstarf og eflingu

Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði.
samkeppnishæfni Vestfjarða og fólks. Að auki er lagt til að byggalls landsins. Einnig er lagt til að ingin verði samstarfsverkefni
ný háskólabygging rísi sem inni- margra aðila og verði vígð á 200
heldur eitt af helstu torgum Ísa- ára afmæli Jóns Sigurðssonar forfjarðarbæjar. Byggingin skuli seta þann 17. júní 2011.
Fyrstu hugmyndir að tillögum
taka mið af því sem best þekkist
í háskólahönnun þar sem fléttast voru kynntar ráðherra í desember
saman mismunandi fræðasvið, 2007 og fyrstu drög að skýrslu
rannsóknir, verklegt nám, frum- voru kynnt í lok febrúar 2008.
kvöðlastarfsemi og daglegt líf Nefndin lauk störfum í maí 2008

og kynnti formaður nefndarinnar
ráðherra skýrsluna 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.
Drögin að skýrslunni eru birt með
þeim fyrirvara.

Aukum atvinnu
og tekjur.
Aukum þorskveiðar
strax sem gefa tugmilljarða gjaldeyristekjur og rúllur tvær
ei seinna en í gær!
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Snjóflóð á
200 km hraða
Snjóflóð, sem féll úr Skollahvilft á varnargarðinn ofan
Flateyrar 30 mars var á um
200 kílómetra hraða samkvæmt radarmælingu sem
gerð var á varnargarðinum.
Veðurstofan segir, að hraðinn hafi verið nokkru meiri
en búist var við fyrir flóð
sem sé ekki stærra en þetta.
Flóðið rann niður með
endilöngum garðinum og
náði niður í lónið við veginn
út á eyrina. Flóðið rann um
5 metra lóðrétt upp á garðinn
sem er 15-20 metra hár. Í
febrúar 1999 féll talsvert
stærra snjóflóð á sama stað
og rann það um 13 metra
upp á garðinn.
Hraði nýja flóðsins var
mældur með radar sem
staðsettur er á mastri ofarlega á varnargarðinum. Tveir
radarar eru á varnargarðinum en einungis sá efri var
virkur þann 30. mars þegar
flóðið féll. Radarinn mælir
hraða snjóflóðsins með endurkasti rafsegulbylgna með
svipuðum hætti og radar lögreglu mælir hraða bifreiða.

Sjö milljónir
til Vestfjarða
Rúmlega sjö milljónum
króna var úthlutað úr Fornleifasjóði til vestfirskra verkefna fyrir árið 2009. Verkefnin sem fá styrk eru þrjú
talsins og fékk Fornleifastofnun Íslands og Háskóli
Íslands ásamt samstarfsaðilum hæsta styrkinn vegna
fornleifarannsókna í Vatnsfirði, en hann hljóðaði upp á
3,3 milljónir króna. Frá
sumrinu 2003 hefur þar farið
fram bæði uppgröftur og
fornleifaskráning.
Næst hæsta styrkinn hlaut
Strandagaldur fyrir rannsóknir vegna hvalveiða útlendinga við Ísland. Um er
að ræða framhaldsstyrk en
hann hljóðar upp á 2,8 milljónir. Rannsóknin á hvalstöðinni í Steingrímsfirði er einstök í íslenskum fornleifarannsóknum þar eð rannsakaðar eru minjar sem litlar
eða engar heimildir eru til
um.
Einnig hlaut Margrét Hermanns Auðardóttir fornleifafræðingur styrk upp á 1,2
milljónir króna vegna fornleifakönnunar í Ögri við Ísafjarðardjúp. Fjárveitingar til
sjóðsins í ár voru 22,5 milljónir króna. Umsóknir bárust
frá 45 aðilum að upphæð
87,4 milljónir króna.
10

Inn að beini

Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvarinnar

Smári Haraldsson er forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og hefur verið
það frá því að stofnun fyrir tíu árum. Þá hefur hann gegn ýmsum störfum í gegnum tíðina til
að mynda sem kennari, skólameistari og bæjarstjóri á Ísafirði. En þegar Smári var spurður
spjörunum úr kom í ljós að draumastarfið hans er við grúsk á einhverju safni.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Fyrir utan hjónaband og fjölskyldumál þá var það að
lofa Jóni Baldvin að koma að kenna við MÍ sumarið 1977.
Hvar langar þig helst að búa?
Á Vestfjörðum.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Gleðileg tímamót í lífi barnanna minna.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Þegar Grunnavík lagðist í eyði.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Að komast að því að ég yrði ekki skárri. Þá
þýddi ekkert að bíða lengur með að gera hlutina.
Uppáhaldslagið?
Erfið spurning. Vegbúinn eftir KK eða Serenaða eftir Schubert.
Uppáhaldskvikmyndin?
Börn náttúrunnar.
Uppáhaldsbókin?
Einum kennt, öðrum bent eftir Þórberg Þórðarson.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Fjölskylduferð með Norrænu til Noregs.
Uppáhaldsborgin?
Edinborg.
Besta gjöfin?
Kveikjari sem Helga gaf mér fyrir margt löngu.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Miðað við hugmyndir um þróun lífs er það líklegt.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Einna síst gæti ég verið án síma.
Fyrsta starfið?
Fyrir utan hjálp á heimili var það vinna í Hraðfrystihúsinu
Norðurtanganum sumarið 1964, þegar ég var 13 ára. Mér var
alltaf hlýtt til þess fyrirtækis eftir það.
Draumastarfið?

Grúsk inn á safni.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Mér hefur aldrei verið líkt við fræga manneskju.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Sjóndeildarhringurinn í miðnætursólinni í Grunnavík.
Skondnasta upplifun þín?
Að hitta þá karla föður minn og afa í fyrsta og eina skiptið.
Aðaláhugamálið?
Lífsbáráttan og líkamsrækt.
Besta vefsíðan að þínu mati?
bb.is
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Sjómaður.
Hver er helsti löstur þinn?
Hvað ég er hefnigjarn.
En helsti kostur?
Hvað ég er fljótur að fyrirgefa þegar ég hef náð fram hefndum.
Besta farartækið?
Bíllinn minn.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Páskadagur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Smári, en ef ég yrði að skipta um nafn
myndi ég vilja heita Bjartur Dagur.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Síðla kvölds og fyrri hluta nætur.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Fiskur.
Lífsmottóið þitt?
Að gera eins vel og ég get.
FIMMTUDAGUR 23. APRÍL 2009
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Skipulag fyrir
betri framtíð

Gunnar Páll Eydal er einn þeirra
sem unnið hafa að aðalskipulagi
fyrir nágrannasveitarfélögin Ísafjarðarbæ og Bolungarvík. Hann
starfar hjá Teiknistofunni Eik við
skipulags- og umhverfisráðgjöf.
Gunnar útskrifaðist sem jarðfræðingur frá Háskóla Íslands
1997 og tók meistarapróf í umhverfis- og auðlindastjórnun frá
Simon Fraser University í Kanada 2004 (Master of Natural Resource Management).
Aðalskipulagsvinna við sveitarfélögin tvö er langt komin og
Bæjarins besta forvitnaðist um
það hvað býr að baki slíkri vinnu.
– Hvar í ferlinu er aðalskipulagsvinnan stödd?
„Við reiknum með því að aðalskipulag Ísafjarðarbæjar verði
auglýst í maí. Aðalskipulagið í
Bolungarvík er komið styttra á
veg en ætli það verði ekki auglýst
í haust.
Það er ansi mikið sem þarf að
tína til við gerð svona aðalskipulags enda eru málaflokkarnir sem
fjallað er um margir. Aðalskipulag er í raun plagg til að leggja
grunn að framtíðarþróun svæðisins. Þar er fjallað um landnotkun,
samgöngur, atvinnu, þjónustukerfi, ýmis félags- og velferðarmál, umhverfismál og þróun
byggðarinnar.“
– Hvað tekur langan tíma að
vinna aðalskipulag?
„Það er mjög misjafnt eftir
svæðum og aðstæðum. Það eru
komin þrjú ár síðan við fórum af
stað við gerð aðalskipulagsins í
Ísafjarðarbæ. Þetta er mjög viðamikið verkefni eins og gefur að
skilja. Það er lögbundið að öll
sveitarfélög vinni svona skipulag
en við höfum gengið skrefinu
lengra og reynt að vinna það
þannig að það muni hafa áhrif á
framtíðina, að úr verði plagg sem
tekið er mark á og nýtist til uppbyggingar og betri lífsgæða. Ég
vona að það hafi tekist þokkalega, ekki síst þar sem við lögðum
mikið upp úr því að draga íbúa
og aðra hagsmunaaðila inn í vinnuna. Ég tel að það hafi gert það
að verkum að við fáum góða
niðurstöðu. Við höfum notað
sömu aðferð bæði í Ísafjarðarbæ
og Bolungarvík.“
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Verðmætt svæði

– Aðalskipulagið er mjög aðgengilegt almenningi, ekki satt?
„Jú, við höfum unnið að skipulaginu með skipulagshópum,
sem skipaðir eru íbúum og hagsmunaaðilum, ásamt nefndum
bæjarfélaganna. Allt það sem
skipulagshóparnir hafa unnið
hefur verið aðgengilegt á netinu.
Einnig hafa ráðstefnur og íbúafundir verið hluti af þessari vinnu.
Í samræmi við lagarammann
er nú í fyrsta sinn verið að gera
aðalskipulag fyrir dreifbýli og
þar með setja skilyrði fyrir því
hvernig landið er nýtt þar. Vinnan
við skipulagið er því óvenju viðamikil núna.“
– Eru þið þá að móta landslagið
í þeirri vinnu?
„Athafnir manna geta haft
mikil áhrif á ásýnd landsins.
Frekari útfærsla er svo gerð í
deiliskipulagi fyrir einstök svæði,
þar er m.a. fjallað á nákvæmari
hátt um ásýnd og mótun lands.
Svæðið hér er mjög verðmætt
hvort sem litið er til náttúrufars
eða sögu eða þeirra menningarminja sem hér er að finna. Þetta
gerir alla þessa vinnu mjög
skemmtilega en auðvitað er hún
líka krefjandi. Samstaða hefur
verið um að horfa til sérstöðu
svæðisins og byggja á henni til
lengri tíma litið. Það kom vel
fram í vinnunni með skipulagshópunum, að það er mikil sátt
um grundvallaratriðin í stefnumörkun skipulagsins.
Að baki niðurstöðunni liggur
mikil vinna fjölda fólks. Skipulagshóparnir hafa komist niður á
ákveðnar lausnir með því að
skiptast á upplýsingum og með
umræðum. Við höfum lagt áherslu
á að stefnan sem sett er fram sé
mjög skýr og bjóði ekki upp á
mikla óvissu, svo hægt sé að
byggja upp öflugt samfélag. Þátttaka þessara íbúa og hagsmunaaðila verður vonandi til þess að
ánægja ríki með stefnuna, en auðvitað eru alltaf einhverjir sem
eru ekki ánægðir með eitthvað af
því sem sett er fram í svona skipulagi.
Sá misskilningur hefur reyndar
verið í gangi að hingað til hafi

nánast engar reglur gilt um landnotkun og smærri framkvæmdir
í dreifbýli, t.d. á sumarbústaðarlandi. Allir kannast við það að
þurfa að sækja um leyfi ef setja á
nýjan kvist á hús eða breyta því
að öðru leyti. Um þetta hafa gilt
reglur en nú eru sveitarfélögin
sjálf að útfæra þessa þætti nánar.
Það er mjög mikilvægt svo ekki
ríki óvissa um framtíðarþróun á
svæðinu. Þannig óvissa er slæm
fyrir alla.“

Vill byggja upp eftirsóknarvert samfélag
– Hvað er næst í ferlinu?
„Skipulagið í Ísafjarðarbæ hefur verið sent út til umsagnaraðila
sem eru ýmsar stofnanir og önnur
sveitarfélög og að því ferli loknu
mun Skipulagsstofnun taka það
formlega fyrir. Síðan verður það
auglýst, sem vonandi verður um
miðjan maí, og þá geta allir sem
vilja komið með athugasemdir.
Við höfum reynt að vinna þetta á
þann hátt að ekki verði gerðar
alvarlegar athugasemdir í lok
skipulagsvinnunnar. Það er miklu
æskilegra að fá snemma fram
skoðanir íbúa og annarra og það
er ein ástæða fyrir því hve margir
hafi komið að vinnunni. En það
er líka mikilvægt að hafa í huga
að svona skipulag er ekki endanlegt, það á að þróast þannig að
hér verði sem eftirsóknarverðast
samfélag.
Í Bolungarvík stefnum við að
því að senda skipulagið til umsagnaraðila fyrir sumarið. Heildarstefnan þar er komin vel á veg.“
– Þannig að þú þekkir svæðið
hér eins og lófann á þér?
„Ég myndi ég nú ekki segja
það. Ég flutti til Vestfjarða fyrir
fjórum árum og þá var það sá
landshluti sem ég þekkti minnst.
Í svona vinnu er hins vegar óhjákvæmilegt að þekkja nokkuð til
staðhátta. Útivist er eitt af mínum
helstu áhugamálum og hef ég nú
þvælst nokkuð um svæðið og
auðvitað rýnt í ófá kort, loftmyndir og önnur plögg.
Að þessu leyti er líka gott að
fá aðra í lið með sér við svona
vinnu. Þeir sem vinna við landbúnað þekkja að sjálfsögðu þá

atvinnugrein best og þeir sem eru
í sjávarútvegi þekkja mest inn á
þau mál og svo framvegis. Þannig
getur maður nýtt þekkingu þeirra
sem hafa hana. Okkar hlutverk er
svo fyrst og fremst að samræma
þau sjónarmið sem fram koma,
en skipulag snýst að miklu leyti
um samræmingu og að koma í
veg fyrir hagsmunaárekstra.
Ákveðin landnýting getur verið
jákvæð fyrir einhvern aðila eða
hóp en haft neikvæð áhrif á aðra.
Í svona skipulagi vega hagsmunir heildarinnar þungt en einnig þarf að skoða áhrif þess á einstaklinga, atvinnulíf, náttúruna og
komandi kynslóðir. Aðalskipulagið er í raun hornsteinn í framtíðarþróun viðkomandi svæðis,
það á að leggja grunn að því samfélagi sem íbúar svæðisins telja
ákjósanlegt.“
– Hvað finnst þér hafa staðið
upp úr við gerð aðalskipulagsins?
„Í fyrsta lagi er náttúran hér
stórkostleg og svo er menningin
og sagan einstök að mínu mati.
Þetta er frábær grunnur, og með
eflingu innviða, samgöngum og
fjarskiptum og svo framvegis, er
hægt að byggja upp mjög eftirsóknarvert samfélag með miklum
lífsgæðum. Það er það sem stendur upp úr að mínu mati. En einnig
fannst mér mikið til um hve mikill
áhugi var meðal þeirra sem tóku
þátt í gerð skipulagsins. Við þurftum reyndar aðeins að hafa fyrir
því að vekja áhuga fólks, en þegar
það var búið lögðu margir á sig
mjög mikla vinnu, sérstaklega í
tengslum við þessa skipulagshópa.“
– Er það nýtt af nálinni að fá
íbúa og hagsmunaaðila í vinnu
við svona skipulag?
„Það þarf að vera samráð við
hagsmunaaðila samkvæmt þeim
lagaramma sem gildir um skipulagsmál. Við höfum hins vegar
gengið mun lengra en þar er
krafist enda er verið að fjalla um
ráðstöfun mikilla verðmæta til
langs tíma.“

Vestfirðir heilluðu
– Hvaðan ert þú?
„Ég er fæddur og uppalinn í
Reykjavík. Eftir nám í jarðfræði

flutti ég ásamt fjölskyldunni til
Kanada árið 2001 þar sem ég fór
í meistaranám í umhverfis- og
auðlindastjórnun. Síðan fluttum
við þaðan til Ísafjarðar fyrir fjórum árum. Við fluttum vestur af
því að konan mín, Harpa Grímsdóttir, fékk hérna spennandi
vinnu við Snjóflóðasetur Veðurstofunnar. En mér fannst umhverfið mjög aðlaðandi, fjöllin,
skíðasvæðið og bærinn sjálfur.
Ég man þó að í páskafríi okkar á
Ísafirði fyrir tíu árum vorum við
sammála um að Ísafjörður kæmi
vel til greina sem búsetukostur.
Þegar við fluttum var ég í
fæðingarorlofi en daginn sem
ég hætti í því byrjaði ég að kenna
í Menntaskólanum á Ísafirði og
síðan hóf ég störf hjá Teiknistofunni Eik árið 2006.
Við fjölskyldan kunnum mjög
vel við okkur hér og erum vonandi komin til að vera. Strákarnir
okkar, sem eru fimm og átta ára,
eru mjög ánægðir hér, enda er
þetta mjög barnvænn staður til
að búa á.“
– Segðu mér aðeins frá fyrirtækinu sem þú vinnur hjá.
„Teiknistofan Eik er tíu ára
og þar vinna nú fjórir starfsmenn.
Við tökum að okkur umhverfismál, hönnun og skipulag af ýmsu
tagi. Við tökum að okkur alla
skipulagsvinnu, eins og til að
mynda svæðisskipulag, deiliskipulag og rammaskipulag.
Hvað hönnunina varðar þá felst
í henni meðal annars garðahönnun, frágangur svæða og hönnun
skóla, leiksvæða, grænna svæða
og torga.
Einnig vinnum við að umhverfismati og bjóðum upp á
umhverfisráðgjöf fyrir fyrirtæki
og stofnanir. Til að mynda höfum við verið í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða um ráðgjöf
í tengslum við meistaranám í
haf- og strandsvæðastjórnun,
sem þar er í boði. Við erum til
húsa í Vestrahúsinu og hér er
mjög skemmtilegt vinnuumhverfi. Andrúmsloftið er mjög
lifandi og gaman að vera í
sambandi við allar þessar stofnanir sem hér eru“, segir Gunnar
Páll Eydal.
– thelma@bb.is
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Snjóflóðavarnir
ofan Holtahverfis
í Ísafjarðarbæ
Mat á umhverfisáhrifum
– Álit Skipulagsstofnunar
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/
2000 m.s.b. Helstu niðurstöður stofnunarinnar eru þær að fyrirhuguð snjóflóðamannvirki
muni hafa jákvæð áhrif á öryggi íbúa m.t.t.
snjóflóðahættu miðað við núverandi aðstæður.
Talsvert ónæði muni verða á framkvæmdatíma í íbúðarbyggð vegna nálægðar fyrirhugaðs varnargarðs en stofnunin leggur mikla
áherslu á samráð við íbúa og eftirlit framkvæmdaraðila með verktakavinnu. Varnargarðurinn
og fjölda stoðvirkja í fjallshlíðinni munu hafa
verulega neikvæð áhrif á ásýnd fjallshlíðar
Kubbans til frambúðar.
Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrsla Ísafjarðarbæjar
er einnig að finna á heimasíðu stofnunarinnar:
www. skipulag.is.
Skipulagsstofnun.

Breytingar á
kjörstjórnum
Kristján G. Jóhannsson hefur verið skipaður aðalmaður í
yfirkjörstjórn í Ísafjarðarbæ í
stað Fylkis Ágústssonar sem
lést á síðasta ári og Elías Oddsson kemur inn í varastjórn í
stað Kristjáns. Þetta var ákveðið á bæjarstjórnarfundi þar sem
samþykktar voru ýmsar breytingar á kjörstjórnum í sveitarfélaginu. Er kemur að undirkjörstjórnum verður Bryndís
Birgisdóttir varamaður á Suðureyri í stað Jóhönnu Þorvarðardóttur og Vernharður Jósepsson varamaður í stað Hjálmars Þorvaldssonar.
Á Ísafirði verða gerðar breytingar á þremur aðalmönnum;
Guðrún Hreinsdóttir verður
aðalmaður í stað Friðbjörns
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Óskarssonar, Anna Marzellíusardóttir kemur í stað Unnar
Lilju Þórisdóttur og Harpa
Henrýsdóttir kemur í stað
Lísbetar Harðardóttur. Á Þingeyri verður Gunnhildur B.
Elíasdóttir aðalmaður í stað
Guðrúnar S. Bjarnadóttur og
Auðbjörg Halla Knútsdóttir
varamaður í stað Gunnhildar
B. Elíasdóttur.
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Oddvitarnir
í Norðvesturkjördæmi sitja
fyrir svörum
Alþingiskosningar eru í nánd og hjá Vestfirðingum hefur úrvalið sjaldan eða
aldrei verið meira, þar sem úr sex framboðum verður að velja í Norðvesturkjördæmi.
Kjósendum er jafnan nokkur vandi á höndum, en sumir hafa þó fyrir löngu ákveðið
hvaða flokk þeir kjósa og aðrir kjósa alltaf sama flokkinn.
Hvað sem því líður, þá hefur Bæjarins besta ákveðið að gefa oddvitum flokkanna tækifæri á að ná til lesenda blaðsins. Þeir fengu allir sömu
tíu spurningarnar sem þeir svara eins og þeim var upp á lagt. Úr mörgu var að velja en reynt var að stikla á ýmsum stærstu málefnunum.

Ásbjörn Óttarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í NV-kjördæmi

Kollsteypa fiskveiðistjórnunarkerfis eykur á óvissu
Ásbjörn Óttarsson leiðir framboðslista Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi. Hann
er fæddur árið 1962, uppalinn
á Hellissandi og búsettur á Rifi.
Hugur hans hneigðist snemma
til sjós og hóf hann sjómennsku
árið 1978, þá fimmtán ára gamall. Ásbjörn útskrifaðist úr
Stýrimannaskóla Íslands árið
1983 og keypti sinn fyrsta bát í
félagi við annan ári síðar. Hann
hefur æ síðan starfað við sjómennsku og útgerð auk þess
sem hann rak fiskverkun á Rifi
um nokkurra ára skeið. Samhliða þessum störfum sínum
sinnti Ásbjörn kennslu við
Stýrimannaskólann í nokkur ár.
Ásbjörn hefur lengi tekið þátt
í félags- og stjórnmálum. Fyrst
var hann í byggingarnefnd Neshrepps utan Ennis og í kjölfar
sameiningar sveitarfélaga á utanverðu Snæfellsnesi árið 1994
hefur Ásbjörn setið í bæjarstjórn Snæfellsbæjar fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Frá árinu 1998
hefur hann verið oddviti sjálfstæðismanna í sveitarfélaginu
og forseti bæjarstjórnar. Hann
hefur síðastliðin þrjátíu ár sinnt
fjölmörgum trúnaðarstörfum
fyrir sveitarfélögin á Snæfellsnesi og Vesturlandi auk ýmissa
starfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Á meðal þeirra má nefna setu í
kjörnefnd sjálfstæðismanna í
Norðvesturkjördæmi árið 2003
og formennsku í sömu nefnd
árið 2007.
– Hver eru viðhorf þín til
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stóriðju á Vestfjörðum?
„Mikilvægt er að skoða alla
valkosti í uppbyggingu á atvinnutækifærum. Hvað varðar stóriðju
á ákvörðunarvaldið að vera hjá
íbúum svæðisins.“
– Hver eru viðhorf þín til frekari sameininga sveitarfélaga á
Vestfjörðum?
„Jákvæð, en forsenda sameiningar má ekki vera fyrirfram
ákveðin íbúatala. Sýna þarf íbúum fram á ávinning af sameiningu sem felst t.d. í bættri þjónustu við íbúa.“
– Hver eru viðhorf þín til núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis?
„Það er ekki gallalaust, en einhverjar kollsteypur gera ekkert
annað en að auka á óvissu íbúa
sem lifa við sjávarsíðuna.“
– Hver er afstaða þín til hugsanlegrar inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
„Er á móti inngöngu Íslands í
Evrópusambandið.“

– Er Alþingi að þínum dómi
valdalítil afgreiðslustofnun í
vasa ríkisstjórnar á hverjum
tíma?
„Þingmenn samþykkja lög
frá Alþingi og bera því ábyrgð
á því að Alþingi sé ekki
afgreiðslustofnun í vasa ríkisstjórnar.“
– Telur þú að prófkjör í núverandi mynd séu að renna sitt
skeið á enda?
„Hugsanlega, ekki gallalaus
en lýðræðisleg aðferð sem
notast hefur verið við.“
– Ertu sáttur við viðbrögð
stjórnvalda við efnahagshruninu hérlendis?
„Nei.“
– Hverjir eru að þínum dómi
helstu „sökudólgarnir“ í efnahagshruninu?
„Þeir sem stjórnuðu stóru
bönkunum og einnig máttlausar eftirlitsstofnanir sem bar að
fylgjast betur með.“
– Hver eru að þínum dómi
helstu sóknarfæri Vestfirðinga
á næstu árum og áratugum?
„Efla háskólasamfélagið
sem og tækifæri til menntunar
á framhaldsskólastigi, aukin
ferðaþjónusta og bættar samgöngur.“
– Nefndu þrjú helstu hagsmunamál Vestfirðinga sem þú
munt einkum beita þér fyrir á
þingi.
„Bættum samgöngum í lofti
og á láði, afhendingaröryggi á
raforku og uppbyggingu vísindasamfélagsins.“

Gunnar Sigurðsson, oddviti
Borgarahreyfingarinnar í NV-kjördæmi

Vestfirðingar eiga
skilið samgöngubætur
Gunnar Sigurðsson leiðir framboðslista Borgarahreyfingarinnar í Norðvesturkjördæmi. Hann
er fimmtíu ára gamall og í skráðri
sambúð. Hann á og rekur Gus
leikhús og hefur starfað sem leikstjóri og verkefnastjóri í gegnum
tíðina. Hann á ættir sínar að rekja
til Skagafjarðar og Tálknafjarðar
og segist vera landsbyggðarmaður í hugsun þó hann búi í Reykjavík.
– Hver eru viðhorf þín til stóriðju á Vestfjörðum?
„Orðið stóriðja er orðið frekar
neikvætt hugtak hjá flestum Íslendingum á seinni tímum. Enda
getur stóriðja þýtt svo margt,
bæði jákvætt og neikvætt. Það
þarf að sjálfsögðu að skoða hvað
hægt er að gera til að koma upp
sterkum atvinnutækifærum til
framtíðar. Þetta svæði hefur orðið
útundan og það þarf að bæta.“
– Hver eru viðhorf þín til frekari sameininga sveitarfélaga á
Vestfjörðum?
„Ef meirihluti íbúa óskar eftir
sameiningu sveitarfélaga á Vestfjörðum sjáum við ekkert því til
fyrirstöðu.“
– Hver eru viðhorf þín til
núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis?
„Upphafið á allri óráðsíu á Íslandi má að hluta rekja til framsals kvóta og leyfis til veðsetningar á óveiddum fiski. Við viljum endurskoðun á þessu kerfi
með þjóðarhag í huga, ekki hag
örfárra einstaklinga. Auðlindir í
eigu þjóðarinnar. Endurskoða

þarf leyfi til smábátaveiða strax.“
– Hver er afstaða þín til hugsanlegrar inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
„Farið verði í aðildarviðræður
við Evrópusambandið. Við viljum að allar auðlindir landsins
séu staðfestar eignir landsmanna
og allar samningarviðræður
miðist við það. Og það verði
alltaf þjóðin sem kýs samkvæmt
sinni samvisku með allar upplýsingar um kosti og galla aðildar
uppi á borðinu.“
– Er Alþingi að þínum dómi
valdalítil afgreiðslustofnun í vasa
ríkisstjórnar á hverjum tíma?
„Já, til þess að tryggja að Alþingi starfi óháð og laust við
hagsmunatengsl viljum við að
tryggð verði skipting valdsins
milli löggjafarvalds og framkvæmdavalds, m.a. með því að
ráðherrar sitji ekki á þingi, og
ráðherrar, þingmenn og æðstu
embættismenn (aðrir en dómarar)
gegni embætti í mesta lagi í átta
ár eða tvö kjörtímabil samfellt.“
– Telur þú að prófkjör í núver-
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Gunnar Bragi Sveinsson, oddviti Framsóknarflokksins í NV-kjördæmi

94% af þeim sem ráða
kvótanum hafa keypt hann
Gunnar Bragi Sveinsson leiðir
framboðslista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi. Hann
er bæjarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í Skagafirði.
Fæddur í júní 1968 á Sauðárkróki
og stendur því á fertugu. Gunnar
er giftur Elvu Björk Guðmundsdóttur og eiga þau fimm syni á
aldrinum 8-21 árs. Gunnar er
stúdent frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og nam atvinnulífsfélagsfræði við Háskóla Íslands 1995-1999.
Gunnar hefur fengist við margvísleg störf um ævina, starfað
sem verkamaður og gæslumaður
í Steinullarverksmiðjunni, þjónn,
sendibílstjóri, verslunarmaður,
verslunarstjóri, sölumaður og
markaðsráðgjafi hjá Íslensku
auglýsingastofunni. Hann var aðstoðarmaður Páls Péturssonar félagsmálaráðherra og síðar Magnúsar Stefánssonar alþingismanns.
Þá var Gunnar með eigin rekstur
frá 2004-2007 en hefur frá þeim

tíma verið starfandi sveitarstjórnarfulltrúi og formaður byggðaráðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
– Hver eru viðhorf þín til stóriðju á Vestfjörðum?
„Ég er reiðubúinn að styðja
uppbyggingu stóriðju á Vestfjörðum sé það vilji heimaaðila
og framkvæmdin standist eðlilegar kröfur.“
– Hver eru viðhorf þín til frekari sameininga sveitarfélaga á
Vestfjörðum?
„Ég tel að sveitarstjórnarmenn/
íbúar eigi að hafa frumkvæðið
að sameiningu sveitarfélaga. Það
verður meiri sátt um sameiningu
sé hún gerð á forsendum íbúanna.“
– Hver eru viðhorf þín til núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis?
„Ég tel rétt að byggja á núverandi kerfi en aðlaga það samtímanum. Skoða þarf breytingar á
reglum um leigu á kvóta og fram-

sal hans. Því má þó ekki gleyma
að um 94% þeirra sem nú ráða
kvótanum hafa keypt hann,
margir með því að skuldsetja sig,
svo innköllun kvótans eða aðrar
harkalegar breytingar ganga ekki
upp.“
– Hver er afstaða þín til hugsanlegrar inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
„Ég er á móti inngöngu í Evrópusambandið en mun að sjálfsögðu virða samþykkt Flokksþingsins um skilyrði fyrir viðræðum.“
– Er Alþingi að þínum dómi
valdalítil afgreiðslustofnun í vasa
ríkisstjórnar á hverjum tíma?
„Nei, en ég vil aðskilja betur
löggjafar- og framkvæmdavaldið, t.d. með því að kjörnir fulltrúar
gegni ekki þingmennsku samhliða ráðherradómi. Það er mín
skoðun að þessi mál þyrftu að
verða útkljáð á vettvangi stjórnlagaþings, sem við framsóknarmenn leggjum mikla áherslu á

að verði haldið.“
– Telur þú að prófkjör í núverandi mynd séu að renna sitt skeið
á enda?
„Nei.“
– Ertu sáttur við viðbrögð
stjórnvalda við efnahagshruninu
hérlendis?
„Nei. Ég tel að viðbrögðin hafi
verið ómarkviss, veik og illa
ígrunduð. Þá er með ólíkindum
að núverandi ríkisstjórn hafi einhliða hafnað efnahagstillögum
Framsóknarflokksins án þess að
kynna sér þær.“
– Hverjir eru að þínum dómi
helstu „sökudólgarnir“ í efnahagshruninu?
„Tel vafasamt að benda á
„sökudólga“. Vil að málið sé
rannsakað ofan í kjölinn. Þeir
sem mesta ábyrgð bera eru væntanlega löggjafinn, ríkisstjórn,
eftirlitsstofnanir og seðlabanki,
en höfuðpaurarnir eru væntanlega stjórnendur og eigendur
bankanna.“

– Hver eru að þínum dómi
helstu sóknarfæri Vestfirðinga á
næstu árum og áratugum?
„Miklu varðar að bæta samgöngur. Efla háskólamenntun
m.a. með því að styrkja háskólasetrið þannig að það þróist í háskóla. Efla ferðaþjónustu og
þjónustu við sjávarútveginn
ásamt því að skapa t.d. framleiðslufyrirtækjum samkeppnishæft
umhverfi.“
– Nefndu þrjú helstu hagsmunamál Vestfirðinga sem þú
munt einkum beita þér fyrir á
þingi.
„1. Samgöngubætur. 2. Rekstrarumhverfi fyrirtækja. 3. Aðgangur að menntun.“

Guðbjartur Hannesson, oddviti Samfylkingarinnar í NV-kjördæmi

Samkeppnishæft starfsumhverfi
Guðbjartur Hannesson leiðir
framboðslista Samfylkingarinnar
í Norðvesturkjördæmi. Hann er
59 ára, lauk kennaraprófi frá
Kennaraháskóla Íslands árið
1971 og tómstundakennaraprófi
frá Seminariet for Fritidspædagoger í Vanløse í Danmörku
1978, stundaði framhaldsnám í
skólastjórn við KHÍ 1992-1995
og lauk meistaraprófi frá kennaraskóla Lundúnaháskóla (Institute of Education, University of
London) 2005. Hann hefur setið
á Alþingi síðan 2007.
– Hver eru viðhorf þín til stóriðju á Vestfjörðum?
„Hvað er stóriðja? Ég tel að
meginverkefnið verði að tryggja
að atvinnulífið á Vestfjörðum búi
við samkeppnishæft starfsumhverfi, s.s. varðandi góðar sam-

göngur í lofti, á láði og legi,
flutningskostnað, öruggar háhraðanettengingar, næga raforku
og fullt afhendingaröryggi raforku, góðar rannsóknar- og
menntastofnanir o.fl. Það er síðan
mat á hverju verkefni fyrir sig
sem býðst hvaða fyrirtæki henta
best viðkomandi svæði eða
byggðarlagi, þar sem fylgt er
ströngustu kröfum um skipulag,
umhverfismál og horft til heildarhagsmuna, félagslegs umhverfis og sérstöðu Vestfjarða.“
– Hver eru viðhorf þín til frekari sameininga sveitarfélaga á
Vestfjörðum?
„Ég tel að sveitarfélög á Vestfjörðum eigi að taka frumkvæðið
og skoða frekari sameiningar.
Skoða þarf hvernig megi ná fram
sem mestri hagkvæmni í rekstri

andi mynd séu að renna sitt skeið
á enda?
„Já, í stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar eru ákvæði um persónukjör.“
– Ertu sáttur við viðbrögð
stjórnvalda við efnahagshruninu
hérlendis?
„Nei.“

– Hverjir eru að þínum dómi
helstu „sökudólgarnir“ í efnahagshruninu?
„Ríkisstjórn síðustu ára, Alþingismenn og eftirlitsstofnanir
ásamt frjálshyggjuvaðli og óábyrgri stefnu banka og stjórnenda
nokkurra fyrirtækja sem brugðust í aðdraganda hrunsins. Ofan
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sveitarfélaganna, þar sem horft
verði fyrst og fremst til þjónustu
við íbúana og kostnað. Ég hef
ekki verið talsmaður lögþvingaðrar sameiningar, en kannski
verður hún óhjákvæmileg.“
– Hver eru viðhorf þín til

núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis?
„Það er mjög mikilvægt að
breyta kerfinu af ýmsum ástæðum. Ég hef á liðnum árum spurt
sem þingmaður nokkurra spurninga: Hvernig er hægt að tryggja
að þeir sem ráða yfir kvóta fari
ekki með hann úr viðkomandi
byggðalagi? Hvernig er hægt að
tryggja að útgerðarmenn og
kvóta-„eigendur“ standi ekki í
braski með auðlindir okkar, selji
kvótann og skilji skuldirnar eftir
á greininni? Hvernig tryggjum
við þau mannréttindi að jafnræðis
sé gætt og nýliðum tryggt aðgengi að auðlindinni? Hvernig
tryggjum við að auðlindin verði
að fullu viðurkennd sem þjóðareign? – en vonandi verður það
ákvæði komið í stjórnarskrá fyrir

kosningar. Allt þetta krefst endurskoðunar á eignarhaldi sjávarauðlindarinnar og jafnframt
endurskoðunar fiskveiðistjórnunarkerfisins.“
– Hver er afstaða þín til hugsanlegrar inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
„Jákvæð. Íslenska þjóðin þarf
að losna við verðtrygginguna,
lækka vexti og eignast styrkan
gjaldmiðil, þannig að atvinnulíf
og heimili fái búið við stöðugleika og losni við kollsteypur í
efnahagslífinu. Þess vegna tel ég
nauðsynlegt að við sækjum um
aðild að ESB, skilgreinum samningsmarkmið okkar og sjáum
hverju við náum fram, og ef sú
útkoma er ásættanleg að mati
stjórnvalda verði niðurstaðan
Framhald í næstu opnu.

á það bætist svo sú kreppa sem
nú herjar á heimsbyggðina.“
– Hver eru að þínum dómi
helstu sóknarfæri Vestfirðinga á
næstu árum og áratugum?
„Endurheimting kvótans til
byggðarlagsins. Sjávarútvegur
og landvinnsla verði aftur í hávegum höfð. Efld verði ferða-

þjónusta með sérátaki til kynningar á þessum landshluta og sérstöðu hans. Frekari uppbyggingu
menntastofnana á svæðinu verði
haldið áfram.“
– Nefndu þrjú helstu hagsmunamál Vestfirðinga sem þú
munt einkum beita þér fyrir á
þingi.

„Auðlindir verði í eigu þjóðarinnar, kvótinn aftur heim í hérað.
Samgöngur. Vestfirðingar eiga
skilið að þessi liður verði ekki
skorinn niður hjá þeim enda hafa
þeir alltaf þurft að bíða manna
lengst eftir úrbótum í vegamálum. Aukið lýðræði (á við alla
landshluta).“
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Bloggið
Stýrð atburðarás
Styrkir til stjórnmálaflokka
eða frambjóðenda hafa löngum
þótt vafasamir. Í þeirra skjóli geta
styrkveitendur bundið hendur
styrkþegans. Því þótti við hæfi
að hámarka slíkar upphæðir við
300 þúsund.
Nú er uppi sterkur grunur um tengsl peningagreiðslna og stjórnvaldsákvarðanna, m.ö.o: Risar sem greiða stjórnmálaflokkum fyrir
að stýra atburðarásinni í þann farveg sem fellur að þeirra hagsmunum.
Og þá er fróðlegt að skoða helztu áherslumál ríkisstjórna umliðinna
ára og jafnvel lengur. Stóriðja, ál, hvalveiðar, kvótakerfi, einkavæðing
bankanna, opinber útboð og hræringar á fjármálamarkaði. Hvaða
hagsmunasamtök standa að baki og hvers vegna er hljómgrunnur
þeirra svona mikill og viðvarandi hjá stjórnmálamönnum? Opnun
bókhalds stjórnmálaflokka árið 2006 er skref í rétta átt en ganga
verður mun lengra, t.d. hvernig lágu þræðirnir fyrir kosningarnar
2003?
Lýður Árnason – http://lydurarnason.blog.is

Fjórðungi bregður til fósturs
Um aldir hafa Íslendingar leyst
vandamál með þögninni. Að
ræða málin hefur ekkert verið
nein lausn á málum og niðurstaðan verið sú að ef maður þegir
nógu lengi þá hverfi vandamálin.
Þeir sem vildu ræða málin og
gerðust jafnvel svo djarfir að fara
í nám til að læra ýmiskonar tjáskipti og sjálfshjálp - þeir voru
stimplaðir furðufuglar - stjórnleysingjar og þaðan af verra. Maður
átti bara að halda kjafti og þá væri málið leyst. Sem betur fer virðast
börnin okkar og stór hluti minnar kynslóðar vera farin að opna sig ræða málin og jafnvel leita lausna. Hætt að halda kjafti og jafnvel
farin að tala upphátt um vandamálin - og nú síðast hreinlega hrópa
á torgum. En því miður er uppeldið ennþá stór hluti af svipgerðinni
eða eins og segir í Njálu „fjórðungi bregður til fósturs“. Þetta eru
gömul sannindi og ný sem svo afdráttarlaust hafa sést í styrkjaveitingum glæponanna til Sjálfstæðisflokks. Enginn kannast við neitt sópa átti undir teppi og halda kjafti. Það er nefnilega svo að enginn
íslenskur stjórnmálaflokkur byggir eins mikið á gömlum hefðum og
Sjálfstæðisflokkurinn og hollusta við hefðir og foringjann hafa svo
sannarlega komið í ljós í aðdraganda bankahruns.
Dr. Þorleifur Ágústsson – http://tolliagustar.blog.is

Leikur að tölum
Fátt fer meira í taugarnar á
mér þessi vordægrin en skoðanakannanir um fylgi stjórnmálaflokka og fréttir tengdar þeim.
Flestar ef ekki allar þessara kannana eru ómarktækar á svo mörgum sviðum. Hver kannast ekki
við setninguna: „32% þjóðarinnar myndir kjósa Samfylkinguna
ef kosið yrði nú samkvæmt nýrri
könnun frá Gapacent-Gallup. En hvað er á bakvið svona fullyrðingar?
Tökum smá dæmi (hafa ber í huga að undirritaður er læra aðferðafræði
og upplýsingarýni á há-skólastigi).
Dæmið okkar er skoðanakönnun sem Capacent-Gallup tók fyrir
Rúv og Morgunblaðið dagana 11-17 mars 2009. Spurt var: Ef kosið
yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk eða lista myndir þú kjósa? Þeir
sem voru óákveðnir voru spurðir: „En hvaða flokkur yrði líklegast
fyrir valinu?“ Þeir sem enn voru óákveðnir voru spurðir: „Hvort er
líklegra að þú kysir Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern hinna flokkanna?“ Ég gæti verið með langt nöldur um þessar spurningar en
dæmi bara hver fyrir sig.
Benedikt Hreinsson – http://benedikthreinn.wordpress.com
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borin undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig ræður
þjóðin hvort við gerumst aðilar
að ESB eða ekki.“
– Er Alþingi að þínum dómi
valdalítil afgreiðslustofnun í vasa
ríkisstjórnar á hverjum tíma?
„Nei, ég tel að svo sé ekki, þó
efla þurfi sjálfstæði þingsins
gagnvart framkvæmdavaldinu.
Alþingi hefur þau völd sem það
tekur sér og hefur klárlega lagasetningarvaldið. Alloft gera þó
ríkisstjórnarflokkar bundið samkomulag um ákveðin mál, þar
sem formenn flokkanna, ákveðnir ráðherrar eða ríkisstjórn hafa
samið um orðalag og afgreiðslur
og þingmenn litlu breytt. Þannig
lætur þingið stundum gera sig að
afgreiðslustofnun ríkisstjórnar,
sem er óæskilegt. Þessa dagana,
þegar starfandi er minnihlutastjórn, verða afgreidd fleiri þingmannamál en áður, þar sem
myndast samstarf þvert á stjórnmálaflokka, og er það vel. Það er
verkefni allra þingmanna að leita
bestu lausna hverju sinni, sama
hvaðan gott kemur.“
– Telur þú að prófkjör í núverandi mynd séu að renna sitt skeið
á enda?
„Ég vona að persónukjör í einhverju formi nái fram að ganga,
ef ekki í þingkosningunum í apríl,
þá í sveitarstjórnarkosningunum
á næsta ári. Þá verða prófkjör
óþörf og hið endanlega prófkjör
eða val fulltrúa fer fram í kjörklefanum.“
– Ertu sáttur við viðbrögð
stjórnvalda við efnahagshruninu

hérlendis?
„Ekki að öllu leyti. Þegar hratt
var unnið í byrjun voru margar
vitleysur gerðar og mjög margt
er enn óunnið, bæði varðandi
uppgjör mála og rannsókn á hvað
olli hruninu. Þá er fyrst nú verið
að herða á rannsóknum sérstaks
saksóknara.
Meginverkefnið er þó endurreisn atvinnulífsins og að tryggja
að fólkið í landinu haldi heimilum sínum og komist í gegnum
þetta áfall. Þar hefur margt unnist
en enn margt í vinnslu, m.a. í
þinginu. Grípa verður til fjölbreyttra lausna, en þetta verður
áfram meginverkefni nýs Alþingis eftir kosningar. Þá skiptir
öllu máli að réttlæti og krafan
um heiðarleika og jafnrétti verði
leiðarljós endurreisnarinnar.“
– Hverjir eru að þínum dómi
helstu „sökudólgarnir“ í efnahagshruninu?
„Þeir eru margir. Ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar
síðustu áratuga, með rangri
stefnu við lagasetningu og eftirlit.
Ofdekur við frjálshyggjuna með
sitt frelsi án ábyrgðar, einkavæðing bankanna, röng peningastefna, veikur gjaldmiðill, rangar
ákvarðanir á þenslutímum, þar
sem stórframkvæmdir, hækkun
lána til húsnæðiskaupa og skattalækkun sköpuðu óeðlilega þenslu.
En „sökudólgarnir“ eru fyrst
og fremst þeir auðmenn sem misnotuðu fengið frelsi og létu
þjóðarhag víkja fyrir eigin gróða,
þar sem bankar og fyrirtæki fámenns hóps réðu ferðinni og

skuldsettu þjóðina þannig að við
ekkert varð ráðið. Sumt af þessu,
s.s. stóraukið ódýrt lánsfé í heiminum á tímabili, var síðan eins
og olía á eld og jók á vitleysuna.
Þannig á heimskapitalisminn
sína sök.“
– Hver eru að þínum dómi
helstu sóknarfæri Vestfirðinga á
næstu árum og áratugum?
„Fjölbreytni og margbreytileiki í atvinnulífinu, þar sem
byggt er á sérstöðu svæðisins.
Þjóðin skuldar Vestfirðingum að
tryggja þeim samkeppnishæft
umhverfi, sbr. fyrra svar. Vestfirðingar ættu að að njóta forgangs varðandi sjávarútveg,
veiðar, vinnslu, sjávareldi og aðra
matvælaframleiðslu, rannsóknir
o.þ.h. Þarna eru hefðin og þekkingin umfram flest önnur svæði.
Ferðaþjónustan hefur góð sóknarfæri, sem og aukið framboð
menntunar og opinberrar þjónustu á svæðinu.“
– Nefndu þrjú helstu hagsmunamál Vestfirðinga sem þú
munt einkum beita þér fyrir á
þingi.
„Bæta samkeppnisstöðu svæðisins. Í fyrsta lagi að stuðla áfram
að bættum samgöngum í lofti og
á landi til eflingar framleiðsluatvinnuvega og ferðaþjónustu. Í
öðru lagi að tryggja öruggt háhraðanet, næga raforku og gott
afhendingaröryggi. Í þriðja lagi
efling menntastofnana, s.s. háskóla á Ísafirði, framhaldsdeilda
og þekkingar-, rannsókna- og
þróunarsetra á svæðinu.“

Jón Bjarnason, oddviti Vinstri grænna í NV-kjördæmi

Ísland standi utan ESB
Jón Bjarnason leiðir framboðslista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Norðvesturkjördæmi. Hann er 66 ára og er
þingflokksformaður flokksins.
Hann lauk stúdentsprófi frá MR
árið 1965. Búfræðipróf á Hvanneyri 1967 og búfræðikandídat frá
Landbúnaðarháskólanum í Ási í
Noregi 1970. Hann hefur starfað
sem kennari við Lækjarskóla í
Hafnarfirði 1965-1966, kennari
við Bændaskólann á Hvanneyri
1970-1974, bóndi í Bjarnarhöfn
1971-1982, stundakennari við
Grunnskóla Stykkishólms 19761981 og skólastjóri Bændaskólans á Hólum í Hjaltadal 19811999.
– Hver eru viðhorf þín til stóriðju á Vestfjörðum?
„Auðlindir Vestfjarða eru gjöful fiskimið fyrir ströndinni, fjölbreytt landslag og stórbrotin náttúra. Vestfirðingar eru kraftmikið
fólk sem býr yfir mikilli þekkingu
og færni í að umgangast náttúruauðlindir sínar á sjálfbæran hátt.
Sjávarútvegur, landbúnaður,
ferðaþjónusta, matvælavinnsla

og smáiðnaður þurfa að njóta
jafnræðis t.d. hvað varðar orkuverð. Möguleikar Vestfirðinga
eru miklir í náttúru- og menningartengdum rannsóknum, kenn-slu
og þróunarstarfi. Nándin við allt
slíkt starf á norðurslóðum eykur
mjög vægi og möguleika Vestfjarða. Mengandi orkufrek stóriðja eins og olíuhreinsunarstöð
eða þungmálmverksmiðjur koma
að mínu viti ekki til greina á
Vestfjörðum.“
– Hver eru viðhorf þín til

frekari sameiningar sveitarfélaga
á Vestfjörðum?
„Sameining sveitarfélaga er
engin töfralausn. Samvinna er
nú þegar mikil milli sveitarfélaganna en takmarkast þó af lélegum samgöngum og miklum
vegalengdum. Tilskipanir ofan
frá um sameiningu eru afar hæpin
aðgerð. Frumkvæði að slíku
verður að koma frá fólkinu sjálfu
og á að vinna á forsendum íbúanna.
Brýnast fyrir Vestfirðinga til
að styrkja innviðina eru stórbættar samgöngur. Vestfirðingar eiga
að fá að njóta jafnræðis við aðra
landsmenn hvað samgöngur
varðar en þar hafa þeir verið
sviknir illa á síðustu árum.“
– Hver eru viðhorf þín til
núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis?
„Meginmarkmið núverandi
fiskveiðistjórnunarkerfis hafa
brugðist, svo sem verndun og
uppbygging fiskistofna og að
tryggja atvinnu og byggð í
sjávarbyggðunum. Sjávarútvegur og fiskvinnsla munu gegna
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Guðjón A. Kristjánsson, oddviti Frjálslynda flokksins í NV-kjördæmi

Ekki aðdáandi ESB
lykilhlutverki í endurreisn íslenska hagkerfisins. Nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi verður að
tryggja verndun og uppbyggingu
fiskistofna með vistvænum veiðum og lokun ákveðinna svæði
fyrir tilteknum veiðarfærum.
Tryggja verður veiðirétt byggðanna og íbúanna í sjávarbyggðunum. Koma þarf með allan afla
að landi, hvort sem það eru togarar eða smábátar. Rétt einyrkja
í sjávarútvegi þarf að virða og
tryggja möguleika á endurnýjun
í sjómannastéttinni. Íslenskar
fiskvinnslur eiga að njóta forgangs á vinnslu afla af Íslandsmiðum.“
– Hver er afstaða þín til hugsanlegrar inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
„Öll rök hníga að því að Ísland
standi utan Evrópusambandsins.
Bæði landbúnaður okkar og sjávarútvegur, sem og aðrar frumframleiðslugreinar, mundu eiga
mjög undir högg að sækja í ESB.
Það tók okkur nær 700 ár að
endurheimta sjálfstæðið. Ég vil
ekki fórna því aftur og það í
hendur sundurlauss ríkjasambands þar sem hvert ríki hugsar
um sig þegar að herðir og er
tilbúið til að beita okkur afarkostum eins og hryðjuverkalögum.“
– Er Alþingi að þínum dómi
valdalítil afgreiðslustofnun í vasa
ríkisstjórnar á hverjum tíma?
„Ég er því ekki sammála og
það á ekki að vera svo. Vissulega
höfum við búið við valdsjúkar
ríkisstjórnir og ráðherra um alltof
langan tíma. Sama ríkisstjórnin
hefur setið samfleytt í 18 ár, sem
ekki er gott fyrir lýðræðið. Ég
vil virkja þjóðaratkvæðagreiðslur og að tiltekinn hluti þjóðarinnar geti krafist þeirra um stærri
mál sem ágreiningur er um.“
– Telur þú að prófkjör í núverandi mynd séu að renna sitt skeið
á enda?
„Ég tel að setja þurfi samræmda löggjöf um prófkjör og
val á framboðslista. Þróunin mun
verða í þá átt að auka bein áhrif
kjósenda í kjörklefanum á röðun
frambjóðenda við kosningar. Ég
styð þá þróun.“
– Ertu sáttur við viðbrögð
stjórnvalda við efnahagshruninu
hérlendis?
„Efnahagshrunið er á ábyrgð
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, sem sat samfellt í 18 ár.
Ranglátt kvótakerfi þar sem fisk-

veiðiheimildir hafa gengið kaupum og sölum og safnast á fárra
hendur er ein grunnorsök þess.
Einkavæðing og taumlaus markaðshyggja nýfrjálshyggjunnar
þar sem eigendur fjármagns nutu
sérstöðu og uppskrúfuð krafa um
að græðgi ráði för. Ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sat sem lömuð í haust uns
hún lagði upp laupana, og það
sem verst var sagði hún þjóðinni
stöðugt ósatt um hvað væri í raun
að gerast. Núverandi stjórn gerir
hins vegar allt sem mögulegt er í
erfiðri stöðu á stuttum tíma.“
– Hverjir eru að þínum dómi
helstu „sökudólgarnir“ í efnahagshruninu?
„Taumlaus markaðshyggja og
einkavæðing byggð á hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar sem
Sjálfstæðisflokkurinn leiddi inn
í landsstjórnina 1991 og fylgdi
síðan eftir með auknum þunga,
fyrst með Alþýðuflokknum,
síðan Framsókn og nú síðast með
Samfylkingunni. Spillingunni
var gefinn laus taumurinn af
stjórnvöldum sem fóðruðu gæðinga sína á bönkum og öðrum
samfélagseigum.“
– Hver eru að þínum dómi
helstu sóknarfæri Vestfirðinga á
næstu árum og áratugum?
„Matvælavinnsla, sjávarútvegur og ferðaþjónusta; smáiðnaður
og fjölþætt náttúru- og menningartengd starfsemi sem byggir
á náttúrulegum auðlindum þeirra
til lands og sjávar; rannsóknir og
menntun; alþjóðlegt rannsóknaog menningarstarf byggt á sérstöðu náttúru og lífríkis Vestfjarða og nálægð þeirra við norðurslóðir. Rétturinn til fiskveiða
úti fyrir ströndinni verður að færast aftur til byggðanna til íbúanna, sjómannanna og útgerðanna sem búa og starfa á svæðinu.
Þar liggja sóknarfæri Vestfirðinga.“
– Nefndu þrjú helstu hagsmunamál Vestfirðinga sem þú munt
einkum beita þér fyrir á þingi.
„Sjálfstæður háskóli á Ísafirði.
Ljúka gerð vega hringinn um
svæðið, norður Strandir og um
Barðastrandarsýslur. Jarðgöng
milli Súðavíkur og Ísafjarðar og
enn fremur undir Hrafnseyrarheiði. Hringtenging ljósleiðara
og aðgerðir til að jafna raforkuverð og tryggja afhendingaröryggi þess. Færa íbúum sanngjörn
yfirráð yfir auðlindum meðfram
ströndum fjórðungsins.“
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Guðjón Arnar Kristjánsson er
formaður Frjálslynda flokksins
og leiðir framboðslista hans í
Norðvesturkjördæmi. Hann er
65 ára gamall og hefur setið á
Alþingi fyrir Frjálslynda flokkinn í tíu ár en þar áður hafði
hann gegnt varaþingmennsku
fyrir Sjálfstæðisflokkinn síðan
1991. Hann starfaði í 30 ár sem
skipstjóri, var formaður Skipstjóra- og stýrimannfélagsins
Bylgjunnar 1975-1984 og forseti Farmanna- og fiskimannasambands Íslands 1983-1999.
– Hver eru viðhorf þín til stóriðju á Vestfjörðum?
„Stóriðja er af mörgum toga
og framleiðsla ýmis. Á Íslandi
ræða menn einkum um álver og
járnblendi sem stóriðju. Ég horfi
jafnt til þeirrar atvinnu sem annarrar fyrir Vestfirði. Að sjálfsögðu þarf að meta hvað er okkur til hagsbóta og án skaða fyrir
framtíðina, en álver hefur t.d.
verið ofan í byggð Hafnarfjarðar
í áratugi og mengar minna í dag
en þegar það var reist þó framleiðslan hafi vaxið mikið. Hafnfirðingar eru að mér sýnist jafn
heilbrigðir og Vestfirðingar. Álver eru góðir vinnustaðir, bæði
fyrir konur og karla, eins og
sýnir sig með nýrri tækni í álverum.“
– Hver eru viðhorf þín til frekari sameininga sveitarfélaga á
Vestfjörðum?
„Sameining sveitarfélaga er
eðlileg og sjálfsögð þróun en
skilyrði þess hlýtur að vera að
nútíma samgöngur um jarðgöng
komist í framkvæmd á milli
byggðakjarna. Sú öryggiskrafa
verður að nást fram. Frjálslyndi
flokkurinn hefur lengi barist
fyrir varanlegum lausnum í
vegagerð eins og jarðgöngum
og þverun fjarða til aukins umferðaröryggis og miklu styttri
ferðatíma.“
– Hver eru viðhorf þín til núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis?
„Það á að innkalla kvótann
en tryggja útgerð nýtingarrétt.
Setja á fót auðlindasjóð Íslands.
Leyfa frjálsar handfæraveiðar
frá apríl til október og auka
þorskkvótann um hundrað þúsund tonn. Við þurfum störf og
tekjur.“
– Hver er afstaða þín til hugsanlegrar inngöngu Íslands í
Evrópusambandið?
„Ég er ekki aðdáandi ESB og
vil ekki fórna auðlindum Íslands
fyrir aðild þess vegna, nei takk.
Er eftirspurn eftir Íslandi í ESB?“
– Er Alþingi að þínum dómi
valdalítil afgreiðslustofnun í
vasa ríkisstjórnar á hverjum
tíma?
„Ráðherraræðið hefur verið
mikið undanfarna tvo áratugi
og þingforsetar látið það yfir

sig ganga. Ráðherrar stóðu illa sína
vakt og leyndu Alþingi upplýsingum um aðsteðjandi hættu, eins og
nú er orðið ljóst. Alþingi þarf aukin
völd meðal annars við stöðuveitingar t.d. í dómskerfi landsins. Það
er ótækt að dómsmálaráðherra nái
á fáum árum að ráða alla dómara
eftir sínu höfði. “
– Telur þú að prófkjör í núverandi mynd séu að renna sitt skeið á
enda?

„Já, það eru líkur til þess að á
næstu árum verði óraðaðir framboðslistar og fólkið velji í sæti
samhliða kosningum. Framboðin
þurfa eftir sem áður að velja sér
talsmenn fram að kjöri eða
ákveða að fyrrum þingmenn eða
varaþingmenn verði í forsvari í
kjördæminu fram að kosningum,
sem vissulega raða síðan upp í
sæti af óröðuðum lista.“
– Ertu sáttur við viðbrögð stjórnvalda við efnahagshruninu hérlendis?
„Nei. Aðgerðir vegna fólksins
og fyrirtækja eru mjög þungar og
hafa tekið langan tíma. Lausnir
eru einstaklingsmiðaðar og taka
þar af leiðandi langan tíma og eru
starfsmannafrekar þar sem engir
tveir er eins. Þess vegna höfum
við í Frjálslynda flokknum lagt
fram frumvarp um að hafa nálgun
fyrir alla sem skulda verðtryggð
lán með veði í íbúð eða húsi. Okkur
finnst að það verði að koma í veg
fyrir fjöldagjaldþrot fjölskyldna
með því að gera aðgerðir fyrir alla.
Það vantar mikið á að við náum
til þeirra sem stóðu í þeim blekkingum með fjármál í bönkum, lífeyrissjóðum og fyrirtækjakeðjum
sem felldu fjármálakerfi heillar
þjóðar og urðu þess valdandi að
fjöldi fólks tapaði sparnaði sínum
og er nú enn að taka á sig lækkun
lífeyrisréttinda framtíðarinnar
vegna skerðingar á réttindum í lífeyrissjóði sínum. Allt þetta ferli á
að sækja af hörku til þeirra sem
stunduðu fjárglæfra. Það ætti að
setja farbann á marga þeirra sem
voru í öllu sukkinu á ofurlaunum
en ganga nú í bankaleynibækur í
þjófaparadísum útrásarmanna.“
– Hverjir eru að þínum dómi
helstu „sökudólgarnir“ í efnahagshruninu?
„Útrásarmenn og stjórnarmenn

banka og lífeyrissjóða, sem og
sofandi ráðherrar síðustu ríkisstjórnar, sem þögðu yfir sannleikanum um stöðu þjóðarinnar
vegna fjármálakerfisins þó þeir
vissu betur allt þar til bankahrun varð í október.“
– Hver eru að þínum dómi
helstu sóknarfæri Vestfirðinga
á næstu árum og áratugum?
„Helstu sóknarfæri Vestfirðinga felast fyrst og fremst í náttúru Vestfjarða í víðasta skilningi
þess hugtaks. Hafið hefur auðvitað verið undirstaða byggðanna hér og getur orðið það
áfram ef við berum gæfu til þess
að taka á hinu rangláta fiskveiðistjórnarkerfi. Auðvitað eru
mörg önnur tækifæri fyrir hendi,
ekki síst vegna fjarðanna okkar,
en í þeim getum við nýtt möguleika til hvers kyns eldis og ræktunar sjávarfangs. Þar eru mjög
áhugaverðir kostir sem okkur
ber að hlúa að. Sú þróun sem átt
hefur sér stað í ferðaþjónustunni
er einnig mjög ánæguleg og er
til komin vegna sérstöðu Vestfjarða, sögu þeirra og náttúru.
Það er líka frábært að sjá
hvernig hægt er að koma hér á
fót menntastofnunum sem tengjast Vestfjörðum og er Háskólasetrið gott dæmi um það. Ég tel
það ákjósanlegt að koma á
„sjávareldisbraut“ við Menntaskólann á Ísafirði. Hin síðari ár
hefur skipaumferð fram hjá
Vestfjörðum aukist og við eigum að nýta okkur tækifæri sem
skapast við það. Ég sé einnig
fyrir mér að námavinnsla á Grænlandi gæti skapað ýmsa hafnsækna starfsemi hér. En framtíð
allra Vestfjarða getur aðeins
orðið góð ef við trúum á samtakamátt okkar allra.“
– Nefndu þrjú helstu hagsmunamál Vestfirðinga sem þú
munt einkum beita þér fyrir á þingi.
„Það fyrsta sem ég mun beita
mér fyrir er auðvitað „opnun“
fiskveiðistjórnarkerfisins. Og
áframhaldandi vinnu við það að
koma Vestfjörðum í fullkomið
og gott vegasamband við hringveginn, sem og að tengja byggðir Vestfjarða á viðunandi hátt.
Ársvegur milli íbúasvæða á
Vestfjörðum er forsenda góðrar
byggðar og mannlífs. Raforkukerfið á Vestfjörðum verður
einnig að komast í það horf að
fyrirtæki og heimilin geti treyst
afhendingu rafmagns allan ársins hring.
Þessi þrjú mál skipta miklu
en auðvitað bíða mörg önnur
úrlausnar eins og til dæmis betri
möguleikar íbúanna til að eiga
heima í byggð sinni þegar aldurinn sækir að. Ég læt hér staðar
numið og hvet kjósendur Norðvesturkjördæmis til að fylkja sér
um F fyrir Frjálslynda.“
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smáar
Húslykill með skilti merktur
Köbenhavns Tekniske skole
fannst í Ísafjarðarkirkju. Uppl.
gefur kirkjuvörður.
Tek að mér að vinda inn bækur
á hóflegu verði. Upplýsingar í
síma 557 7957.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 825 2173.
Til sölu er 24" reiðhjól fyrir ca.
10 ara stelpu. Mjög vel með farið. Upplýsingar í símum 825
7081 og 893 7723.

Botninum náð?

Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga, vonast til að botninum
sé náð í íbúaþróun á Vestfjörðum. Í samtali við Svæðisútvarp Vestfjarða varaði
hann þó við að menn fari á
límingunum því langt sé í
þá þúsund einstaklinga sem
fækkað hafi um í fjórðungnum síðustu tíu árin og þá
hafi verið stöðug fækkun á
Vestfjörðum frá 1980.
En samkvæmt nýjustu
tölum Hagstofunnar voru
Vestfirðir með jákvæðan
flutningsjöfnuð á fyrsta ársfjórðungi 2009 en aðfluttir
umfram brottflutta voru 35
manns. Aðalsteinn segir það
engu að síður vera ánægjulega þróun.

Hjálmar R. Bárðarson
látinn - kveðja og þakkir
Hjálmar R. Bárðarson, skipaverkfræðingur og fyrrverandi
siglingamálastjóri, lést 7. apríl á
gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi. Eiginkona hans, Else
Sørensen Bárðarson, lést í maí á
síðasta ári. Þrátt fyrir stórmerkilegan feril sem skipaverkfræðingur og embættismaður á því
sviði verður Hjálmars heitins
ekki síður minnst fyrir feril hans
sem ljósmyndari, sem meðal annars Bæjarins besta og árlegt
ferðablað um Vestfirði hafa löngum notið góðs af. Fyrir mörgum
árum þegar leitað eftir leyfi til að
nota myndir hans í þessum
tilgangi sagði hann að slíkt væri
ævinlega heimilt að vild og án
nokkurs endurgjalds. Fyrir ljúfmennsku hans og hjálpsemi í
þessum efnum alla tíð skulu hér
bornar fram bestu þakkir.
Hjálmar Rögnvaldur Bárðarson fæddist að Tangagötu 4 á
Ísafirði 8. júní 1918 og var því
hátt á 91. aldursári þegar hann
andaðist. Hann var sonur Bárðar
G. Tómassonar frá Hjöllum í
Skötufirði við Djúp, sem var
fyrsti íslenski skipaverkfræðingurinn. Þar fetaði Hjálmar í spor
föður síns. Bárður rak á sínum
tíma skipasmíðastöð á Torfnesi
á Ísafirði, nánast þar sem Mennta-

skólinn á Ísafirði er nú.
Enda þótt Hjálmar R. Bárðarson sé einn af kunnustu ljósmyndurum Íslendinga og frá hans
hendi hafi komið út mörg stórvirki í myndum og máli vildi
hann aldrei kalla sig ljósmyndara,
þar sem það væri lögverndað
starfsheiti. Samt má rifja upp til
gamans, að árið 1934 eða fyrir
75 árum lauk hann prófi í ljósmyndun hjá Skátafélaginu Einherjum á Ísafirði, en það var eitt
af sérprófum skátanna.
Fyrsta myndavélin sem Hjálmar eignaðist var svokölluð kassamyndavél, sem hann fékk í fermingargjöf árið 1932 frá afa sínum
og ömmu. Á þeim tíma voru
kassamyndavélar yfirleitt fyrstu
tæki byrjenda og þessi vél dugði
Hjálmari vel í nokkur ár. Á hana
tók hann meðal annars myndir á
sundnámskeiðum í Reykjanesi
við Djúp, í skátaferðum, þar á
meðal í Kaldalón og á Drangajökul, í skíðaferðum á vetrum og
kajakferðum á sumrum.
Hjálmar var mikill ferðagarpur
á langri ævi og þá var myndavélin
jafnan með í för. Fræg er gönguferð hans um Jökulfirði og Hornstrandir sumarið 1939, þar sem
hann tók fjölda ljósmynda sem
nú eru ómetanlegar heimildir,

enda voru þá enn blómlegar
byggðir á þeim slóðum. Þá tók
hann jöfnum höndum myndir af
landslagi, bæjum og fólki. Í
þessari ferð fór Hjálmar með báti
til Grunnavíkur og gekk síðan
yfir í Aðalvík og þaðan um Hornstrandir og suður Strandir og allt
suður í Steingrímsfjörð. Þaðan
gekk hann yfir Steingrímsfjarðarheiði að Djúpi og kom heim til
Ísafjarðar með Djúpbátnum frá
Arngerðareyri. Fjöldi ljósmynda
úr þessari merkilegu ljósmyndaferð er í stórvirkinu Vestfirðir í
máli og myndum (fyrsta útgáfa
1993) auk ótalmargra nýrri
mynda, enda voru Vestfirðir
Hjálmari kærir og ófáar voru
ljósmyndaferðir hans um kjálkann bæði fyrr og síðar.
Hjálmar R. Bárðarson lauk
stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1939 og
útskrifaðist síðan sem skipaverkfræðingur frá Tekniske Højskole
í Kaupmannahöfn árið 1947.
Hann hóf störf hjá Stálsmiðjunni
í Reykjavík árið 1948, þar sem
hann hannaði fyrsta íslenska stálskipið og stóð fyrir smíði þess.
Árið 1954 var hann skipaður
skipaskoðunarstjóri ríkisins og
síðar siglingamálastjóri og gegndi
hann því embætti til 1985, þegar

Verðtrygging – verðbólga
Mikið er rætt um aðgerðir til
bjargar heimilum og fyrirtækjum í
framhaldi þess að ný ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar
var mynduð 1. febrúar síðastliðinn. Þá varð að hraða aðgerðum til
bjargar heimilum og atvinnurekstri og ná tökum á efnahagsmálum
Íslands. En hvað hefur gerst? Fátt ef nokkuð. Síðan ríkisstjórn
vinstri flokka tók við fyrir tilstuðlan Framsóknarflokks hefur það
markverðast gerst að Davíð Oddsson bankastjóri Seðlabanka Íslands
hefur verið settur af með lögum og tveir mætir ópólitískir hagfræðingar með honum. Ingimundur Friðriksson mun að sögn starfa í
Seðlabanka Noregs. Jóhanna Sigurðardóttir yfirmaður Seðlabanka
Íslands réð norskan mann sem bankastjóra íslenska Seðlabankans.
Virðast Norðmenn heldur hafa haft betur úr þessum skiptum á
mönnum milli þjóðanna.
Frá því Jóhanna tók við völdum hefur gengi íslensku krónunnar
fallið um 16%. Hver hagsbótin hefur orðið fyrir íslensk heimili
sést á því að sá sem skuldaði 20 milljónir í erlendri mynt við upphaf ferils ríkisstjórnarinnar skuldar nú 23 milljónir og 200 þúsund
krónum betur. Þessir skuldarar hljóta að falla í stafi yfir árangri
ríkisstjórnarinnar á tveimur og hálfum mánuði. Og svo er við hæfi
að spyrja hvað var Jóhanna Sigurðardóttir og Samfylkingin að
gera í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum í 16 mánuði fyrir
bankahrunið? Og hvað var hún að gera næstu fjóra mánuði á eftir
með Sjálfstæðisflokki? Þá hækkaði að minnsta kosti gengi íslensku
Stakkur skrifar

krónunnar gagnvart erlendri mynt og hagur skuldara batnaði
heldur, en nú bara hríðversnar hann þvert ofan í kosningaloforð
Jóhönnu og Vinstri grænna.
Og hann versnar einnig hjá þeim sem skulda verðtryggð lán,
þótt allt stefni í svo stórkostlegan samdrátt hjá Íslandi og Íslendingum að verðbólga hætti að vaxa. Verðtrygging er einfalt fyrirbrigði
sem rakið verður til Framsóknarflokksins og ríkisstjórnar hans og
Alþýðubandalagsins sáluga, forvera Vinstri grænna og Samfylkingar að hluta, og Alþýðuflokks, forvera Samfylkingar að stórum
hluta. En fremstur fór Ólafur Jóhannesson forsætisráðherra og
mikill framsóknarmaður, sem ætlaði sér með þessari aðferð að ná
aftur til þeirra sem væru líklegir til að leggja sparnað fyrir í bönkum að því gefnu að sparnaðurinn skilaði að minnsta kosti jafn
miklu í lok sparnaðartíma og verðmæti þess fjár sem áður rýrnaði
í bönkum og sparisjóðum í takt við verðbólguna.
En eitt gleymdist. Verðbólgan var vandamálið og er það enn.
Það að verðmæti peninga rýrni stöðugt er stórkostlegt vandamál.
Ráðast þarf til atlögu við verðbólguna. Lítil eða engin verðbólga
með 5 til 8% vöxtum er ekki sérlega þung byrði miðað við 15,5%
stýrivexti, sem eru í sjálfu sér fallnir til að halda verðbólgu hárri
og gengi íslensku krónunnar í núverandi fallandi horfi. En enginn
stjórnmálamaður nefnir leiðir til að ná niður verðbólgu heldur
skammast allir út í verðtryggingu. Þetta sýnir að þeir kunna ekki
að forgangsraða. Á meðan er ekki von á góðu.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Hjálmar R. Bárðarson.
Ljósm: Einar Falur.
hann lét af störfum fyrir aldurs
sakir. Hann hlaut margvíslegar
viðurkenningar fyrir störf sín að
siglingamálum og skipasmíðum,
meðal annars bæði riddarakross
og stórriddarakross hinnar íslensku Fálkaorðu. Einnig hlaut
hann Alþjóða siglingamálaverðlaunin fyrir störf á alþjóðavettvangi að öryggismálum sjófarenda og vörnum gegn mengun
sjávar.
Alls komu frá hendi Hjálmars
tólf ljósmyndabækur um Ísland
og náttúru þess, auk tveggja bóka
um íslensk fiskiskip. Hann gaf
út síðustu bók sína á níræðisafmæli sínu á liðnu sumri. Undanfarið vann hann að endurútgáfu
á bók sinni Ísland, svipur lands
og þjóðar, en auðnaðist ekki að
ljúka því verki. – hlynur@bb.is

Greiði ofreiknaðan skatt
Björn Jóhannesson lögmaður
Kristjáns Ólafssonar á Ísafirði
hefur farið fram á það að Ísafjarðarbær endurgreiði Kristjáni
ofreiknaðan fasteignaskatt af
fasteigninni að Kirkjubóli 4 á
Ísafirði. Beiðnin er sett fram með
vísan í úrskurð Yfirfasteignamatsnefndar frá 12. mars síðstliðinn. Nefndin féllst á kröfur
Kristjáns um að greiða bæri fasteignaskatt af Kirkjubóli 4 samkvæmt A. lið 3. mgr. 3 gr. laga
nr. 4/1995 en ekki samkvæmt c.
lið 3. mgr. 3. gr sömu laga eins
og ákveðið hafði verið af bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ, frá og
með árinu 2007.
Jafnframt krefst lögfræðingur
Kristjáns að Ísafjarðarbær greiði
honum útlagðan lögfræðikostnað
vegna málsins, samtals að fjárhæð kr. 199.200.-.
– thelma@bb.is
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Frá Fossavatnsgöngunni í fyrra.

Þekkt nöfn á
keppendalista
Aukning er í skráningu erlendra keppenda í Fossavatnsgöngunni sem fer fram 2. maí.
„Rúmlega 30 keppendur er búnir
að skrá sig en vanalega hafa verið
þeir verið 20-25 og það kemur til
með aukast því ég veit að fleiri
eru á leiðinni. Ætli þeir verði
ekki á bilinu 30-40 sem er mjög
gott“, segir Kristbjörn Sigurjónsson, einn af helstu skipuleggjendum göngunnar. Hann segir
að orðspor keppninnar berist sífellt betur út fyrir landsteinana.
En eins og greint hefur verið frá
hefur hún til að mynda fengið
umfjöllun í þó nokkrum af helstu
íþróttamiðlum heims og má þar
nefna sænska skíðagöngublaðið
Vasaloperen og norska íþróttablaðið Stayer þar sem Fossavatnsgangan var sögð vera ein
sú mest framandi og stórkostlegasta skíðaganga sem til væri.
Margir keppendanna eru heims-

þekktir skíðakappar og má þar
nefna sigurvegarann í kvennaflokki í Vasagöngunni Sandra
Hanson, Jerry Arhlin og Oscar
Svärd kemur í þriðja skiptið í
röð. „ Svo er líka mjög gott hljóð
í Íslendingum alls staðar af landinu. Um 150 keppendur eru
skráðir núna sem er mjög gott
þegar rúmar tvær vikur eru
stefnu, en allir heimamenn eiga
eftir að skrá sig. Það stefnir því
pottþétt í þátttökumet“, segir
Kristbjörn.
Kristbjörn segir að Fossavatnsmenn hafi fyrir löngu pantað gott
veður og hafi hann trú á að það
gangi eftir. Þá sé mikil stemmning fyrir keppninni sem fer nú
fram í sextugasta sinn. Nýr og
endurbættur vefur göngunnar
hefur verið settur í loftið en hann
var unninn í samstarfi við Netheima á Ísafirði.
– thelma@bb.is

Tæplega hundrað fluttu til
sveitarfélaganna við Djúp
Sextíu manns fluttu til Ísafjarðarbæjar á fyrstu þremur mánuðum ársins en 58 fluttu þaðan.
Flutningsjöfnuðurinn var því jákvæður um tvo einstaklinga. 22
þeirra sem fluttu úr sveitarfélaginu, fluttu af landi brott, en þrettán fluttu til Ísafjarðarbæjar frá
öðru landi. Í Bolungarvík var
flutningsjöfnuðurinn á fyrsta ársfjórðungi jákvæður um níu
manns. 26 manns fluttu til sveitarfélagsins á tímabilinu en sautj-

án frá því.
Ellefu þeirra sem fluttu til Bolungarvíkur komu frá öðru landi
en aðeins þrír fluttu þaðan til
annarra landa. Í Súðavíkurhreppi
var flutningsjöfnuðurinn hins
vegar neikvæður um tvo menn.
Sjö fluttu til sveitarfélagsins, þar
af þrír frá öðru landi, en níu fluttu
þaðan og einungis einn af landi
brott. Þetta kemur fram í nýjum
tölum Hagstofunnar.
– thelma@bb.is
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Bolungarvík.

Framlag vegna
nýbúafræðslu er
1,6 milljónir króna

Alþingiskosningar 2009

Kjörfundur
Kjörfundur vegna alþingiskosninga þann 25. apríl 2009 verður haldinn í fundarsal Ráðhúss Bolungarvíkur að Aðalstræti 12.
Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til kl. 22:00 síðdegis.
Kjörstjórn vekur athygli kjósenda á 79. gr. laga um kosningar til
Alþingis en þar segir:
„Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér, svo sem með því að
setja til sín og framvísa kennivottorði eða nafnskírteini, eða á annan
fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar. Ef hann þannig á rétt á að
greiða atkvæði samkvæmt kjörskránni, afhendir kjörstjórn honum
einn kjör-seðil.“ (Lög nr. 24/2000).
Bolungarvík, 17. apríl 2009,
Kjörstjórn í Bolungarvík,
Ingibjörg Vagnsdóttir
Pálína Jóhannsdóttir
Daðey S. Einarsdóttir.
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Endanlegt framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna nýbúafræðslu í Bolungarvík á fjárhagsárinu 2009 nema 1.650.000
króna. Bolvíkingar hafa unnið
að þessu verkefni samkvæmt
samkomulagi við félags- og
tryggingamálaráðuneytið frá
árinu 2007. Tilgangur verkefnisins er að þróa ferli um móttöku
innflytjenda í sveitarfélaginu
sem miðar að því að gera innflytjendur að virkum þátttakendum í
samfélaginu og auðvelda þeim
aðgang að samfélagslegri þjónustu. Samkvæmt samkomulaginu verður einnig unnið að þróun
þjónustu við erlenda ríkisborgara
sem koma hingað til starfa. Verkefninu er ætlað að nýtast öðrum
sveitarfélögum þannig að móttökuferlið sem þróað verður í Bolungarvík geti orðið þeim fyrirmynd
við móttöku innflytjenda.
Framlag sveitarfélagsins felst
í aðstöðu fyrir starfsmenn, launakostnaði og öðrum starfstengd-

um kostnaði sem ekki greiðist af
framlagi ráðuneytisins. Verkefninu er stýrt af hópi sem í eiga sæti
fulltrúar Fjölmenningarseturs,
Bolungarvíkurkaupstaðar og aðilar vinnumarkaðarins á norðanverðum Vestfjörðum. Ráðherra
bindur vonir við að verkefnið
auðveldi innflytjendum að taka
virkan þátt í daglegu lífi í sveitarfélaginu og að allir íbúar þess
njóti til jafns þeirra gæða sem
þar er að finna óháð þjóðerni.
Erlendir ríkisborgarar eru fjölmennir í Bolungarvík. Þann 1.
janúar 2008 var fjöldi íbúa um
900 manns, þar af voru rúmlega
100 erlendir ríkisborgarar. Íbúum
fjölgaði um 6% árið 2008 eða
um 57 einstaklinga. Þar af voru
46 erlendir ríkisborgarar og munaði mestu um slóvenska og tékkneska starfsmenn sem vinna
tímabundið við jarðgangagerð.
Pólverjar eru fjölmennasti hópur
erlendra ríkisborgara í Bolungarvík.
– birgir@bb.is

Húsnæði til leigu
Súðavíkurhreppur auglýsir til leigu efri hæðina að Arnarflöt 7 í Súðavík. Um er að ræða
íbúð sem er 80,6m² að stærð og skiptist í tvö
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og
geymslu inn af eldhúsi auk sameiginlegrar
geymslu í miðstöðvarherbergi.
Íbúðin er laus frá og með 1. maí nk.
Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
Súðavíkurhrepps í síma 456 4912.
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Staða yngri barna veikist
við brotthvarf unglingastigs
Við brotthvarf unglingastigs
yrði staða yngri barnanna í Grunnskóla Önundarfjarðar mun veikari félagslega; allt þeirra líf og
starf innan veggja skólans yrði
fábreyttara án stuðnings og fyrirmyndar eldri barnanna, að mati
meirihluta starfshóps um skólastarf á Flateyri. Þau telja flutning
yngri bekkjardeildanna úr núverandi húsnæði í leikskólann
Grænagarð vera mjög vanhugsaða tillögu, en hún hefur komið
fram í kjölfar mikillar hagræð-

ingarkröfu hjá Ísafjarðarbæ. Að
mati starfshópsins má gera ráð
fyrir að fagþekking kennara tapist
enda myndist verulegt skarð í
kennarahópinn og starfið innan
skólans verði fábreyttara.
„Sú fullyrðing Elíasar Oddssonar að nemendur Grunnskóla
Önundarfjarðar séu námslega og
félagslega afskipt í dag er ósönnuð enda liggja engar marktækar
rannsóknir að baki henni. Reynsla foreldra og barnana sjálfra
hefur ekki verið könnuð nú né

heldur hefur verið sýnt fram á að
árangur nemenda á samræmdum
prófum eða árangur í framhaldsskólum hafi með stærð skólans
að gera - eða innra starf hans,“
segir í skýrslu meirihluta starfshópsins.
„Upplýsinga um nokkur atriði
var aflað hjá Grunnskóla Önundarfjarðar. Þar koma fram upplýsingar um meðaltalsárangur nemenda í Grunnskóla Önundarfjarðar á samræmdum prófum í 10.
bekk á nokkrum tímabilum. Í

upplýsingunum um tíu ára tímabili (1997-2007) luku 54 nemendur samræmdu prófi úr 10
bekk og voru 13 % nemendanna
nýbúar. Í foreldrakönnun sem
gerð var 2007 létu foreldrar
skólabarnanna eindregið í ljós
ánægju með skólann. Svo til allir
kennarar skólans hafa öll tilskilin
kennsluréttindi og allir stundað
nám í uppeldis- og kennslufræðum,“ segir í skýrslunni.
„Ekki virðist Grunnskóli Önundarfjarðar skera sig úr öðrum

skólum í bæjarfélaginu, t.d. hvað
varðar aðferðir við sjálfsmat, en
skv upplýsingum frá skólastjóra
mun enginn skólanna fjögurra í
bæjarfélaginu hafa staðist tilskildar kröfur við nýlega úttekt
menntamálaráðuneytisins. Umræða um gæði í skólastarfi er
þörf en afar rangt að setja fram
fullyrðingar um gæði einstakra
skóla í bæjarfélaginu án þess að
hafa tiltæk gögn er styðja slíkar
fullyrðingar,“ segir einnig í skýrslunni.
– birgir@bb.is

Ósafl styrkir
BÍ/Bolungarvík

Frá afhendingu húsnæðisins og peningagjafarinnar. Ívar Kristjánsson er lengst til vinstri,
þá Hinrik og Ingibjörg og nokkrir björgunarsveitarmenn. Ljósm: Páll Önundarson.

Færði Sæbjörgu hús og fjármuni
Hinrik Kristjánsson, fyrrum
framkvæmdastjóri Fiskvinnslunnar Kambs á Flateyri og eiginkona hans Ingibjörg Kristjánsdóttir, hefur fært björgunarsveitinni Sæbjörgu á staðnum, húsnæðið sem sveitin hefur haft til
umráða í undanfarin tvö ár. „Það

skiptir alveg gríðarlegu máli fyrir
sveitina að hafa fast þak yfir höfuðið og kemur til með að efla
starfið næstu árin“, segir Ívar
Kristjánsson formaður Sæbjargar.
Fyrir tveimur árum neyddist
sveitin til að selja húsnæði sem

henni hafði verið gefið í kjölfar
snjóflóðsins á Flateyri árið 1995.
Fengu björgunarsveitarmenn þá
aðstöðu hjá fiskvinnslunni Eyrarodda á Flateyri. Nú hefur Hinrik
og fjölskylda fest kaup á húsnæði
sveitarinnar í Eyrarodda og afhent henni að gjöf svo sveitin

hefur enn á ný húsnæði í eigin
eigu.
Við afhendingu húsnæðisins
færði Hinrik einnig björgunarsveitarmönnum gjafabréf að upphæð 250.000 krónur til að nota
við kaup á talstöðvum.
– thelma@bb.is

Forsvarsmenn BÍ/Bolungarvíkur og Ósafls ehf. skrifuðu undir styrktarsamning til
tveggja ára í Bolungarvíkurgöngum í síðustu viku. Samúel Samúelsson, ritari stjórnar BÍ/Bolungarvíkur og Rúnar Ágúst Jónsson, staðarstjóri
Ósafls, handsöluðu samninginn og var Samúel að vonum
ánægður með styrkinn frá
fyrirtækinu.
„Þetta kemur til með að
hjálpa okkur mjög mikið og
þetta kemur á besta tíma því
fyrsti leikur í deildinni er 16.
maí á móti Reyni Sandgerði
á heimavelli þeirra. Þá er
heimaleikur sumardaginn
fyrsta, 24. apríl í deildarbikarnum og hvetjum við alla
til að mæta,“ segir Samúel.

„Hvalárvirkjun skynsamlegasti kosturinn“
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skorar á stjórnvöld að breyta raforkulögum þannig að Landsnet
fái lagalega heimild til að fella
niður fyrirhugað tengigjald vegna
Hvalárvirkjunar. Stjórnin telur að
skýrsla Landsnets um bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum frá því í mars sýni fram
á að Hvalárvirkjun sé skynsamlegasta leiðin til að tryggja afhendingaröryggi í raforkumálum
á Vestfjörðum. „Allt tal um að

ekki sé þörf á reiðuafli Hvalárvirkjunar, og hún geti því ekki
verið þjóðhagslega arðsöm, skýtur skökku við þegar nýir virkjanakostir um land allt eru sífellt
í umræðunni. Með Hvalárvirkjun
eykst auk þess tryggt reiðuafl á
svæðinu sem opnar á möguleika
á nýjum atvinnutækifærum sem
í dag eru lokaðir“, segir í fundarbókun.
Raforkuöryggi er ein af grundvallarforsendum fyrir uppbygg-
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ingu nútímasamfélaga eins og
segir í greinargerð sem fylgdi
bókuninni: „Íslensk stjórnvöld
hafa sett sér markmið um að samfélög á Íslandi standi jafnfætis í
þessum efnum. Ástand raforkukerfisins á Vestfjörðum er hinsvegar þess eðlis að það mun að
óbreyttu verða enn frekari dragbítur á samfélagsþróun í fjórðungnum.
Núverandi aðstæður í raforkumálum á Vestfjörðum laða ekki

til sín iðnað eða atvinnustarfsemi
sem reiðir sig á raforkuöryggi og
gæði. Af þeim sökum búa Vestfirðingar ekki við sömu aðstæður
og aðrir landsmenn hvað atvinnuuppbyggingu varðar. Tilkoma
Hvalárvirkjunar leysir þessi
vandamál.
Sá samfélagslegi kostnaður
sem hlýst af núverandi öryggisleysi í orkumálum á Vestfjörðum,
s.s. tækjabilanir, vinnutap og
kostnaður vegna varaafls, kallar

einnig á að raforkulögum verði
breytt svo Landsneti verði heimilt að fella tengigjald á Hvalárvirkjun niður.
Sú niðurfelling er forsenda
þess að Hvalárvirkjun geti orðið
að veruleika og um leið trygging
fyrir afhendingu rafmagns á Vestfjörðum. Að auki býður niðurfellingin upp á nýja möguleika í
nýsköpun þar sem þörf er á mun
meira reiðuafli en er til staðar á
Vestfjörðum í dag.“
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Auglýsing
frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25. apríl 2009. Samkvæmt
44. gr. laga um kosningar til Alþingis er hér með gert kunnugt að við alþingiskosningar 25. apríl 2009 verða þessir listar í kjöri í Norðvesturkjördæmi:
B-listi Framsóknarflokksins:
1. Gunnar Bragi Sveinsson, kt. 090668-4129,
sveitarstjórnarmaður, Birkihlíð 14, Sauðárkróki.
2. Guðmundur Steingrímsson, kt. 281072-4209,
blaðamaður og háskólanemi, Nesvegi 59, Reykjavík.
3. Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, kt. 0504744109, bóndi, Bakkakoti, Borgarbyggð.
4. Elín R. Líndal, kt. 240556-4569, bóndi og
framkvæmdastjóri, Lækjamóti, Húnaþingi vestra.
5. Halla Signý Kristjánsdóttir, kt. 010564-4259,
fjármálastjóri, Hlíðarstræti 22, Bolungarvík.
6. Helgi Pétur Magnússon, kt. 120284-2319,
háskólanemi, Naustabryggju 11, Reykjavík.
7. Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, kt. 170970-2929,
lögfræðingur, Genf, Sviss.
8. Eygló Bára Jónsdóttir, kt. 190271-5879,
hársnyrtir, Eyrarvegi 14, Grundarfirði.
9. Ólöf Birna Björnsdóttir, kt. 020277-5649,
bóndi, Hæli, Húnavatnshreppi.
10. Garðar Freyr Vilhjálmsson, kt. 170290-2759,
framhaldsskólanemi, Kirkjugötu 19, Hofsósi.
11. Svanlaug Guðnadóttir, kt. 300362-2069,
hjúkrunarfræðingur, Hafnarstræti 19, Ísafirði.
12. Heiðar Lind Hansson, kt. 230686-3199,
háskólanemi, Kveldúlfsgötu 10, Borgarnesi.
13. Magnús Arnar Sigurðarson, kt. 250381-4849,
ljósamaður, Sigtúni 5, Patreksfirði.
14. Halldór Logi Friðgeirsson, kt. 040575-3169,
skipstjóri, Kvíabala 3, Drangsnesi.
15. Steinunn Guðmundsdóttir, kt. 090890-3019,
framhaldsskólanemi, Krókatúni 18, Akranesi.
16. Kristján Jóhannsson, kt. 131045-3449, formaður verkalýðsfélagsins Vals og bílstjóri, Gunnarsbraut
5, Búðardal.
17. Rebekka Líf Karlsdóttir, kt. 301189-3389,
stuðningsfulltrúi, Hlíðarstræti 4, Bolungarvík.
18. Magnús Stefánsson, kt. 011060-3319, alþingismaður, Engihlíð 8, Ólafsvík.
D-listi Sjálfstæðisflokksins:
1. Ásbjörn Óttarsson, kt. 161162-2809, skipstjóri,
Háarifi 19, Rifi.
2. Einar K. Guðfinnsson, kt. 021255-4679, alþingismaður, Vitastíg 17, Bolungarvík.
3. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, kt. 261066-8319,
sveitarstjóri, Miðtúni 18, Tálknafirði.
4. Birna Lárusdóttir, kt. 140366-5529, bæjarfulltrúi, Miðtúni 23, Ísafirði.
5. Bergþór Ólason, kt. 260975-4559, ráðgjafi,
Bjarkargrund 24, Akranesi.
6. Sigurður Örn Ágústsson, kt. 150470-5019,
framkvæmdastjóri, Geitaskarði, Langadal.
7. Örvar Már Marteinsson, kt. 180775-4479, sjómaður, Holtabrún 6, Ólafsvík.
8. Þórður Guðjónsson, kt. 141073-5089, framkvæmdastjóri, Furugrund 18, Akranesi.
9. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, kt.
041187-3879, laganemi, Esjubraut 13, Akranesi.
10. Helgi Kr. Sigmundsson, kt. 150667-5189,
læknir, Sunnuholti 1, Ísafirði.
11. Karvel L. Karvelsson, kt. 220371-4419, bóndi,
Hýrumel 4, Borgarfirði.
12. Eydís Aðalbjörnsdóttir, kt. 280666-3869, landfræðingur, Vogabraut 1, Akranesi.
13. Garðar Víðir Gunnarsson, kt. 190381-4209,
lögfræðingur, Dalatúni 3, Sauðárkróki.
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14. Skarphéðinn Magnússon, kt. 040289-2169,
nemi, Vogabraut 20, Akranesi.
15. Júlíus Guðni Antonsson, kt. 030463-7499,
bóndi, Auðunnarstöðum 1, Húnaþingi vestra.
16. Gunnólfur Lárusson, kt. 150961-5569, atvinnulaus, Stekkjarhvammi 7, Búðardal.
17. Herdís H. Þórðardóttir, kt. 310153-4199,
alþingismaður, Bjarkargrund 8, Akranesi.
18. Sturla Böðvarsson, kt. 231145-3039, alþingismaður, Ásklifi 20, Stykkishólmi.
F-listi Frjálslynda flokksins:
1. Guðjón Arnar Kristjánsson, kt. 050744-3459,
alþingismaður, Engjavegi 28, Ísafirði.
2. Sigurjón Þórðarson, kt. 290664-4119, heilbrigðisfulltrúi, Skagfirðingabraut 13, Sauðárkróki.
3. Ragnheiður Ólafsdóttir, kt. 081042-4119, listamaður, Þjóðbraut 1, Akranesi.
4. Sigurður Sverrir Ólafur Hallgrímsson, kt.
011080-5539, sjómaður, Sunnuvegi 5, Skagaströnd.
5. Jónína Eyja Þórðardóttir, kt. 150568-5799,
bóndi, Þórustöðum, Önundarfirði.
6. Guðmundur Björn Hagalínsson, kt. 0205347969, bóndi og formaður Félags eldri borgara, Brimnesvegi 22, Flateyri.
7. Dóróthea Guðrún Sigvaldadóttir, kt. 2809524949, verslunarrekandi, Ljósalandi, Dalabyggð.
8. Gunnlaugur Frosti Guðmundsson, kt. 1407665779, bóndi, Söndum, Húnaþingi vestra.
9. Rannveig Bjarnadóttir, kt. 060946-4779,
stuðningsfulltrúi, Leynisbraut 2, Akranesi.
10. Þorsteinn Árnason, kt. 040751-3789, vélfræðingur, Árnesi, Andakílsárvirkjun.
11. Hafdís Elfa Ingimarsdóttir, kt. 110169-4939,
heilbrigðisstarfsmaður, Víðigrund 6, Sauðárkróki.
12. Helgi J. Helgason, kt. 090443-4299, bóndi,
Þursstöðum, Borgarbyggð.
13. Elísabet Anna Pétursdóttir, kt. 130857-4429,
bóndi, Sæbóli 2, Önundarfirði.
14. Sæmundur Tryggvi Halldórsson, kt. 2110612439, verkamaður, Brekkubraut 15, Akranesi.
15. Margrét S. Hannesdóttir, kt. 140950-2549,
verkakona, Traðarlandi 13, Bolungarvík.
16. Þorsteinn Sigurjónsson, kt. 150153-4419,
bóndi, Reykjum 2, Hrútafirði.
17. Þórunn Arndís Eggertsdóttir, kt. 251052-5069,
bóndi, Vaðli 2, Patreksfirði.
18. Sophaporn Sandra Arnórsson, kt. 1509502019, húsmóðir, Miðtúni 47, Ísafirði.
O-listi Borgarahreyfingarinnar – þjóðin á þing:
1. Gunnar Sigurðsson, kt. 160359-7819, leikstjóri, Hólmgarði 27, Reykjavík.
2. Lilja Skaftadóttir, kt. 101259-4719, framkvæmdastjóri, Öldugötu 17, Reykjavík.
3. Guðmundur Andri Skúlason, kt. 190471-4629,
rekstrarfræðingur, Ásakór 12, Kópavogi.
4. Ingibjörg Snorradóttir Hagalín, kt. 0408623319, húsmóðir, Hafraholti 8, Ísafirði.
5. Þeyr Guðmundsson, kt. 031183-2949, verkamaður, Húnabraut 8, Blönduósi.
6. Hulda Guðmundsdóttir, kt. 150968-4459, félagsráðgjafi, Nönnugötu 16, Reykjavík.
7. Gunnar Þór Björgvinsson, kt. 110277-4669,
þjóðfélagsþegn, Lambhóli, Reykjavík.
8. Björg Sigurðardóttir, kt. 121243-2379, hús-

móðir, Mávahlíð 23, Reykjavík.
9. Andri Már Friðriksson, kt. 080888-3179,
námsmaður, Bjarkargrund 34, Akranesi.
10. Jónas Helgi Eyjólfsson, kt. 180152-7769,
ráðgjafi, Kirkjubraut 14, Njarðvík.
11. Sigurey Valdís Eiríksdóttir, kt. 050769-5699,
þjónustufulltrúi, Hrannargötu 4, Ísafirði.
12. Baldur Gunnarsson, kt. 221253-5319, rithöfundur, Neshaga 9, Reykjavík.
13. Pétur Berg Maronsson, kt. 270590-3309,
námsmaður, Silfurgötu 6, Ísafirði.
14. Ragnar Sverrisson, kt. 051261-7719, námsmaður, Ránargötu 7, Reykjavík.
15. Gunnlaug H. Jónsdóttir, kt. 160943-2709,
fyrrv. bóndi, Heiðarhvammi 7b, Keflavík.
16. Heiður Erla Guðrúnardóttir, kt. 300988-2539,
námsmaður, Laugavegi 17, Reykjavík.
17. Francois E.T. Claes, kt. 091167-2129, smiður,
Rauðanesi 2, Borgarnesi.
18. Friðjón Björgvin Gunnarsson, kt. 0210764579, fyrrv. framkvæmdastjóri, Hrísrima 5, Reykjavík.
P-listi Lýðræðishreyfingarinnar:
1. Jón Pétur Líndal, kt. 060364-4949, húsasmiður,
Birkimóa 8, Borgarfirði.
2. Alongkron Visesrat, kt. 250559-2169, veitingamaður, Samtúni 20, Reykjavík.
3. Arnór Snorri Gíslason, kt. 170588-3719, nemi,
Suðurvegi 22, Skagaströnd.
4. Bjarki Birgisson, kt. 240582-3689, sundþjálfari, Hringbraut 72, Keflavík.
5. Bogi Jónsson, kt. 250560-4439, blikksmiður,
Hliði, Álftanesi.
6. Bragi Þór Bragason, kt. 300364-5519, sölumaður, Danmörku.
7. Friðrik Brekkan, kt. 210451-5959, leiðsögumaður, Hringbraut 75, Hafnarfirði.
8. Garðar H. Björgvinsson, kt. 040534-4079,
bátasmiður, Herjólfsgötu 18, Hafnarfirði.
9. Guðbjartur Jónsson, kt. 140255-3789, verslunarmaður, Klettagljúfri 17, Selfossi.
10. Guðjón Sverrisson, kt. 291263-5699, sölufulltrúi, Stigahlíð 24, Reykjavík.
11. Gunnar Kristján Steinarsson, kt. 130272-3049,
hljóðmaður, Skipholti 46, Reykjavík.
12. Jónas Jónasson, kt. 230971-3319, leiðsögumaður, Brekkulandi 4a, Mosfellsbæ.
13. Kristinn Jónsson, kt. 080863-5439, verkstjóri,
Hátúni 6, Reykjavík.
14. Methúsalem Þórisson,
kt. 170846-2579, ráðgjafi, Hringbraut 37, Hafnarfirði.
15. Styrmir Gíslason, kt. 050778-4609, bílstjóri,
Hlíðarhjalla 42, Kópavogi.
16. Trausti Snær Friðriksson, kt. 010176-4849,
matreiðslumaður, Grenivöllum 24, Akureyri.
17. Þórólfur Jón Egilsson, kt. 230775-5249,
verslunarmaður, Austurvegi 23, Reyðarfirði.
18. Þorsteinn Pétursson, kt. 221030-2229, eftirlaunaþegi, Borgarbraut 65, Borgarnesi.
S-listi Samfylkingarinnar:
1. Guðbjartur Hannesson, kt. 030650-3609, alþingismaður, Dalsflöt 8, Akranesi.
2. Ólína Þorvarðardóttir, kt. 080958-2859, þjóðfræðingur, Miðtúni 16, Ísafirði.
3. Arna Lára Jónsdóttir, kt. 300576-5759, verkFIMMTUDAGUR 23. APRÍL 2009

efnastjóri, Engjavegi 22, Ísafirði.
4. Þórður Már Jónsson, kt. 120174-3989, viðskiptalögfræðingur, Hraunkoti 4, Borgarfirði.
5. Anna Kristín Gunnarsdóttir, kt. 060152-4979, nemi
og varaþingmaður, Ártúni 19, Sauðárkróki.
6. Ragnar Jörundsson, kt. 211245-7199, bæjarstjóri,
Aðalstræti 75, Patreksfirði.
7. Hulda Skúladóttir, kt. 090358-5539, kennslu- og námsráðgjafi, Helluhóli 7, Hellissandi.
8. Valdimar Guðmannsson, kt. 290452-2799, iðnverkamaður, Hlíðarbraut 1, Blönduósi.
9. Einar Benediktsson, kt. 110369-3019, verkamaður,
Seljuskógum 7, Akranesi.
10. Kristín Sigurrós Einarsdóttir, kt. 030474-4499, verkefnastjóri, Borgabraut 3, Hólmavík.
11. Ragnhildur Sigurðardóttir, kt. 091072-4759, umhverfisfræðingur og bóndi, Álftavatni, Snæfellsnesi.
12. Hörður Unnsteinsson, kt. 180286-4119, stjórnmálafræðinemi, Berugötu 16, Borgarnesi.
13. Guðrún Helgadóttir, kt. 090359-5339, háskólakennari,
Prestssæti 5, Hólum í Hjaltadal.
14. Jón Hákon Ágústsson, kt. 100975-5809, sjómaður,
Dalbraut 11, Bíldudal.
15. Ásdís Sigtryggsdóttir, kt. 181187-2639, vaktstjóri,
Vogabraut 48, Akranesi.
16. Sigurður Þór Ágústsson, kt. 291077-3909, skólastjóri,
Mörk II, Húnaþingi vestra.
17. Johanna E. van Schalkwyk, kt. 130373-2409, framhaldsskólakennari, Borgarbraut 9, Grundarfirði.
18. Karvel Pálmason, kt. 130736-2979, fyrrv. alþingismaður, Aðalstræti 22, Bolungarvík.
V-listi Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs:
1. Jón Bjarnason, kt. 261243-4319, alþingismaður, Skúlabraut 14, Blönduósi.
2. Lilja Rafney Magnúsdóttir, kt. 240657-7919, vaktstjóri, Hjallavegi 31, Suðureyri.
3. Ásmundur Einar Daðason, kt. 291082-4249, bóndi,
Lambeyrum, Laxárdal.
4. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, kt. 250681-3649, námsog starfsráðgjafi, Hallveigartröð 7, Reykholti.
5. Telma Magnúsdóttir, kt. 110383-4369, ferðamálafræðingur, Steinnesi, Húnavatnshreppi.
6. Grímur Atlason, kt. 061270-5589, sveitarstjóri, Miðbraut 1, Búðardal.
7. Páll Rúnar Heinesen Pálsson, kt. 061282-5219,
frístundaleiðbeinandi, Grenihlíð 28, Sauðárkróki.
8. Hjördís Garðarsdóttir, kt. 181079-3129, neyðarvörður,
Einigrund 17, Akranesi.
9. Matthías Sævar Lýðsson, kt. 190757-2859, bóndi,
Húsavík, Steingrímsfirði.
10. Lárus Ástmar Hannesson, kt. 150766-4199, grunnskólakennari, Nestúni 4, Stykkishólmi.
11. Björg Baldursdóttir, kt. 100952-4249, grunnskólakennari, Nátthaga 16, Hólum í Hjaltadal.
12. Eva Sigurbjörnsdóttir, kt. 240450-2089, hótelstýra,
Djúpavík.
13. Gunnar Sigurðsson, kt. 050753-5499, rannsóknarmaður, Hólsvegi 6, Bolungarvík.
14. Rún Halldórsdóttir, kt. 081264-5469, læknir,
Skógarflöt 25, Akranesi.
15. Gunnar Njálsson, kt. 271057-4239, ferðamálafræðingur, Fellasneið 14, Grundarfirði.
16. Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, kt. 271055-2699,
skólastjóri, Brekkuhvammi, Reykholtsdal.
17. Guðrún S. Hálfdánardóttir, kt. 291063-3069, bóndi,
Söndum, Húnaþingi vestra.
18. Guðbrandur Brynjúlfsson, kt. 300448-8019, bóndi,
Brúarlandi á Mýrum.
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Sælkeri vikunnar býður upp á
kubbasteik að hætti Kötu. „Síðasta sumar var eiginmaður minn
mikið fjarverandi sökum vinnu
sinnar, því var ég hálfpartinn tekin í fóstur af yndislegu fólki hér
í bæ Óla sjúkraþjálfara og Kötu.
Þar lærði ég að meta hinn ýmsa
mat, og kynntist mörgu nýju.
Þessi er í rosalegu uppáhaldi, en
Kata má ekki skilja það þannig
að hitt sé síðra, þessi er einfaldlega e-ð sem ég man svona nokkurn veginn hvernig á að gera og
er hægt að gleyma sér hæfilega
mikið við eldamennskuna á þessum“, segir Tinna.
Þá býður hún einnig upp á
mömmukanilsnúða. „Ég man
ekki eftir neinum sérstökum eftirrétt sem mér þykir e-ð betri en
annar, nema þá kannski bara
súkkulaðistykki þess vegna læt
ég með 2 uppskriftir sem eru
mínar uppáhalds úr æsku, það er
annars vegar kanilsnúðarnir

Sælkeri vikunnar er Tinna Óðinsdóttir á Ísafirði.

Kubbasteik að hætti Kötu
Hvítlaukssalt
Salt
Pipar
Eitthvað annað krydd sem þú
elskar

Sælkerinn

hennar Mömmu, og svo hins vegar skinkuhornin hennar mömmu,
algert æði. Ekki er um að ræða
eftirrétt frekar en þú vilt.“
Einnig lætur hún fljóta með
uppskrift að mömmuskinkuhornum sem hún segir að séu algerlega þau bestu.
Kubbasteik að hætti Kötu
Súpukjöt
Salt
Pipar
Season all

Best er ef kjötið fæst á tilboði
í Bónus því þá finnst manni
maturinn gasalega frábær ef hann
nær að verða hræódýr í leiðinni.
Ofninn hitaður í 180 -200,
kjötið kryddað vel og smellt inn.
Látið malla í ca 45 mín.
Meðlæti
Sætar kartöflur
Hvítkál
Laukur
Gulrætur
Olía

(Eitthvað annað sem þú vilt
bæta við, frjálst val þetta er bara
mitt uppáhald)
Skorið niður í sneiðar, sett á
ofnplötu ( þessa sem við notum
undir skúffukökuna) velt upp úr
olíu kryddað vel og smellt inn í
ofn í ca 30 mín.
Mömmukanilsnúðar
500 g hveiti
170 g smjörlíki
150 g sykur
2 tsk lyftiduft
1tsk hjartasalt
1stk egg
Slatti mjólk
Kanilsykur

Hitið ofninn við 200 C°. Öllu
blandað saman , deiginu skipt
niður í hæfilega parta, flatt út á
borðplötuna, smurt með mjólk,
kanilsykri stráð yfir, rúllað upp
skorið niður og inn í miðjan ofn.
Fylgist með þeim, maður sér
hvenær þeir eru tilbúnir. Mega
góðir.

Mömmuskinkuhorn
100 g smjör
1/2 ltr mjólk
1 lítið bréf þurrger
60 g sykur
½ tsk salt
900 g hveiti
Ostur
Skinka (best að skera hana
niður í rendur)
Innihald þeirra er algerlega
valfrjálst.
Smjör og mjólk hituð við lágan
hita í potti. Þurrefnin sett í skál
(ath skilja ca 200 g eftir af
hveitinu til að hnoða upp úr
seinna), hnoða saman og hella
mjólkinni og smjörinu hægt út í,
hnoða alveg mega vel. Strá örlitlu
af hveiti í botn á skál, deigið þar
ofan á og láta hefast í amk 30
mín. Að því loknu skal deiginu
skipt í 5 hluta. Fletja út, skera í
kross og svo aftur í kross (eins
og kringlóttar pizzur eru skornar)
á hvern hluta fyrir sig eru sett
ostsneið + smá skinkurúlla ( þó
er innihald hornanna alveg
frjálst) að því loknu er þeim
rúllað upp, síðan eru þau látin
hefast í smá stund, og svo pensluð
með smá eggi. Gott er að setja er fræ á eftir smekk bakast við
180 – 200 í 15-20 mín.
Ég skora á Sunnevu Sigurðardóttur á Ísafirði að verða næsti
sælkeri vikunnar.

Áhersla lögð á samráð við íbúa
Fyrirhugaðar snjóflóðavarnir í Kubba í Skutulsfirði munu
hafa jákvæð áhrif á öryggi íbúa
með tilliti til snjóflóðahættu
miðað við núverandi aðstæður.
Þetta kemur fram í áliti Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum vegna framkvæmdanna. Talsvert ónæði muni
verða á framkvæmdatíma í
íbúðabyggð vegna nálægðar
fyrirhugaðs varnargarðs en
stofnunin leggur mikla áherslu
á samráð við íbúa og eftirlit

framkvæmdaraðila með verktakavinnu. Skipulagsstofnun telur ljóst að tilkoma svo umfangsmikils varnargarðs í mikilli nálægð við íbúðarbyggð auk fjölda
stoðvirkja í fjallshlíðinni komi
til með að hafa verulega neikvæð
sjónræn áhrif og neikvæð áhrif á
ásýnd fjallshlíðar Kubbans til
frambúðar.
„Erfitt verður að koma við
mótvægisaðgerðum til þess að
draga úr sýnileika stoðvirkjanna
en uppgræðsluaðgerðir sem taka

mið af náttúrulegum gróðri á
og við varnargarðinn eru líklegar til að draga úr neikvæðum sjónrænum áhrifum garðsins á yfirbragð svæðisins næst
Holtahverfi“, segir í álitinu.
Skipulagsstofnun telur að
matsskýrsla framkvæmdaaðila hafi uppfyllt skilyrði laga
og reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum hvað varðar
þau atriði sem getið er í reglugerð.
– thelma@bb.is
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