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– Björn Davíðsson, er annar tveggja stofnenda eins elsta
 netfyrirtækis landsins, Snerpu ehf., á Ísafirði, en fyrirtækið

fagnar 15 ára afmæli á þessu ári. Björn er í opnuviðtali blaðsins.

Vestfirðingar eiga
að hafa frumkvæði
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Skrímslasetrið á Bíldudal í Út og suður: „Mörg af þekktustu sjóskrímslum íslenskrar landhelgi
eiga lögheimili í Arnarfirði.“

Haukur í horni: ... og hér í veðurblíðunniHaukur í horni: ... og hér í veðurblíðunniHaukur í horni: ... og hér í veðurblíðunniHaukur í horni: ... og hér í veðurblíðunniHaukur í horni: ... og hér í veðurblíðunni
á Bíldudal hittum við skrímsli bæði á sjó og landi.á Bíldudal hittum við skrímsli bæði á sjó og landi.á Bíldudal hittum við skrímsli bæði á sjó og landi.á Bíldudal hittum við skrímsli bæði á sjó og landi.á Bíldudal hittum við skrímsli bæði á sjó og landi.

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.
er tólfta kvótahæsta útgerðin í
landinu og sem fyrr sú kvóta-
hæsta á Vestfjörðum. Ræður fyr-
irtækið yfir 2,96% af öllum út-

hlutuðum aflakvóta á Íslands-
miðum, eða 9.256 þorskígildis-
tonnum. Þar af er þorskur 3,07%
og ef miðað við 150 þúsund tonna
þorskheimildir gera það ríflega

4500 tonn. Þá er Jakob Valgeir í
öðru sæti yfir þær 50 útgerðir
sem ráða yfir mestum krókaafla-
hlutdeildum. Útreikningur til
þorskígilda miðast við allar teg-

undir aðrar en þær sem alfarið
veiðast utan íslenskrar lögsögu
en eru þó kvótabundnar, þ.e.
þorskur í Barentshafi og rækja á
Flæmingjagrunni.

Samkvæmt lögum um stjórn
fiskveiða má heildar aflahlutd-
eild fiskiskipa í eigu einstakra
aðila, einstaklinga og lögaðila
eða í eigu tengdra aðila ekki fara
yfir 12% af samanlögðu heildar-
verðmæti aflahlutdeilda allra teg-
unda og heildarkrókaaflahlut-
deild ekki yfir 5% af samanlögðu
heildarverðmæti krókaaflahlut-
deilda. Þá má aflahlutdeild ein-
staks eða tengdra aðila í þorski
ekki fara yfir 12% af heildarafla-
hlutdeild, í ýsu, ufsa, grálúðu,
síld, loðnu og úthafsrækjurækju
ekki yfir 20% og í karfa ekki yfir
35%. Heildarkrókaaflahlutdeild
fiskiskipa í eigu einstakra aðila
eða tengdra aðila má ekki fara
yfir 4% í þorski og 5% í ýsu.

Samkvæmt gögnum Fiskistofu
fer enginn einstakur aðili yfir
sett hámark í heildaraflahlutdeild
né yfir sett mörk í einstökum
tegundum en lítilsháttar breyt-
ingar hafa orðið í röðun 10 stær-
stu fyrirtækjanna frá síðustu út-
tekt. Fiskistofa kannar einnig
tengsl þeirra fyrirtækja sem hafa
yfir mestum aflahlutdeildum að
ráða og þá hvort að samanlögð
hlutdeild tengdra aðila fari yfir
tilsett mörk. Unnið er að þeirri
athugun nú.

Tveir aðilar eru yfir mörkum í
heildarkrókaaflahlutdeild sem og
krókaaflahlutdeild í þorski og
ýsu, annar þeirra er Jakob Val-
geir. Hefur þeim aðilum sem
voru fyrir yfir þessu hámarki gef-
inn frestur til 1. september til að
gera ráðstafanir til að hlutdeildir
þeirra rúmuðust innan settra
marka. Með lögum um breytingu
á þeim lögum var þessi frestur
lengdur til 01. september 2010
og fellur annar nefndra aðila und-
ir þann aukna frest. Frá þessu var
sagt á vef Fiskistofu.

– thelma@bb.is

HG tólfta kvótahæsta útgerðin
Hraðfrystihúsið Gunnvör trónir á toppnum yfir kvótahæstu útgerðirnar á Vestfjörðum.
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Norrænn ráðherrafundur á Ísafirði
Sjávarútvegs- og landbúnaðar-

ráðherrar Norðurlandanna funda
á Ísafirði dagana 1.-3. júlí nk.
Fundurinn er liður í samstarfi
Norðurlandaráðs í hinum ýmsu
málaflokkum en Ísland gegnir
nú formennsku í ráðinu. Því eru
fundirnir í ár haldnir á Íslandi en
margvíslegar ástæður eru að baki
þess að halda fundinn hér fyrir
vestan að sögn Þorsteins Tómas-
sonar, skrifstofustjóra sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðuneytis-
ins. „Fundirnir eru venjulega haldn-
ir fyrir utan höfuðborgirnar og
má taka sem dæmi að fundur for-

sætisráðherra Norðurlandanna
var haldinn á Egilsstöðum fyrir
stuttu. Einar Kristinn Guðfinns-
son, þáverandi sjávarútvegsráð-
herra bauð til fundarins, og því
var mikil tenging við staðinn en
aðal ástæðan var kannski þessi
ríka sjávarútvegshefð fyrir vestan
og þessi mikla nýsköpun í sjáv-
arútvegi sem nú á sér stað sem
tengist einmitt málefnum fundar-
ins“, segir Þorsteinn.

„Auk þess má nefna að fundur
sem þessi hefur aldrei verið hald-
in á Vestfjörðum og það var bara
kominn tími á að Ísafjörður og

landshlutinn sýndu fram á hvað
hann hefur upp á að bjóða.“ Von
er á sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherrum allra landa Norður-
landanna og sjálfsstjórnarsvæð-
anna en hópurinn telur hátt í
hundrað manns með aðstoðar-
mönnum og túlkum. Jón Bjarna-
son, sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, stýrir fundinum
fyrir Íslands hönd auk Svandísar
Svavarsdóttur, umhverfisráð-
herra, sem mun ræða málefni
skógræktar en yfirstjórn þeirra
mála fellur undir umhverfisráðu-
neytið.

Fundurinn hefst miðvikudag-
inn 1. júlí og tekur Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, á móti gestunum í kvöld-
verði í Edinborgarhúsinu, en stíf
fundarhöld hefjast daginn eftir.

Að loknum fundarhöldum
gefst loks fundargestum færi á
að kynnast Vestfjörðum betur
með því að boðið er upp á að
ferðast til Reykjavíkur með rútu
með leiðsögn og gefst fundar-
mönnum þá færi að kynna sér
margvíslega starfsemi á Vest-
fjörðum og Vesturlandi sem hef-
ur skírskotun til þeirra mála-

flokka sem fjallað er um á fund-
inum. Þorsteinn segir mikla til-
hlökkun fyrir fundinum enda er
vonast til þess að vel að fundar-
höld takist vel sem og að tækifæri
gefist til að kynnast vestfirskri
menningu og tónlist sem svæðið
er svo frægt fyrir. „Meira en helm-
ingur fundargesta ætlar að taka
þátt í þessari ferð, þar af allflestir
ráðherrarnir. Þannig gefst gott
tækifæri til að kynnast landshlut-
anum og eiga samtímis óform-
legar viðræður um sameiginleg
hagsmunamál”, segir Þorsteinn.

– nonni@bb.is

Níræðar niður í nýfæddar tóku þátt í Kvennahlaupinu á Ísafirði.

Hlaupaáhugi bæjarbúa skilaði
sér í Kvennahlaupinu á Ísafirði

Hátt í þrjú hundruð konur á
öllum aldri tóku þátt í Kvenna-
hlaupi ÍSÍ sem haldið var á Ísafirði
á laugardag. „Það voru aðeins
færri þátttakendur í ár en í fyrra.
Við seldum 315 boli en útdeildum
um 220 verðlaunapeningum. Það
er alltaf eitthvað um að konur
kaupi boli hjá okkur en hlaupi
annars staðar, t.d. inni í Djúpi og
á Hornströndum“, segir Sigrún
Sigvaldadóttir hjá blakfélaginu
Skelli sem að vanda hélt utan um
mótið á Ísafirði. Elsti keppandinn
sem skráði sig til leiks í ár er 92
ára gömul, og yngstu þátttakend-

urnir enn í barnavögnum. „Það
var mjög góð stemmning og við
fengum frábært veður“, segir Sig-
rún.

Konurnar byrjuðu á að hita
upp við íþróttahúsið á Torfnesi
áður en þær spruttu úr spori, eða
gengu af stað, allt eftir getu hverr-
ar og einnar. Hægt var að velja
um þrjár vegalengdir, þrjá, fimm
eða sjö kílómetra en ein hljóp 14
kílómetra þar sem hún fór tvisvar
sinnum lengstu vegalengdina.
„Konurnar voru mjög virkar í
hlaupinu enda er mikill hlaupa-
áhugi í bænum um þessar mundir

og það sýndi sig í hlaupinu því
óvenju margir hlupu 7 kíló-
metra“, segir Sigrún.

Um 16.000 konur tóku þátt á
90 stöðum út um allt land og 18
stöðum erlendis. Í ár var yfirskrift
hlaupsins Tökum þátt – Heils-
unnar vegna og er unnið í sam-
starfi við Krabbameinsfélag Ís-
lands. Athygli er vakin á forvörn-
um í heilbrigðu líferni og að
minna konur á mikilvægi þess
að fara reglulega í skoðun hjá
Leitarstöð Krabbameinsfélags-
ins.

Kvennahlaupið á merkisaf-

mæli í ár þar sem það verður
haldið í tuttugasta sinn. Sjóvá
hefur verið aðalstyrktaraðili hlaups-
ins síðan 1993 og er það sá
íþróttaviðburður sem Sjóvá hefur
styrkt hvað lengst. Í tilefni af-

mælisins gaf Sjóvá öllum þátt-
takendum sem vildu á aldrinum
18-55 ára fría líftryggingu að
upphæð 1. milljón króna í eitt ár.
Voru um 50 konur á Ísafirði sem
þáðu þessa gjöf.
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Hjólaði frá
Reykjavík til

Ísafjarðar
Ísfirðingurinn Ingvar Sigurðsson hjólaði

frá Reykjavík til Ísafjarðar á þremur dög-
um. Hann lagði af stað sunnudaginn 14.
júní en með Hvalfirðinum talið er þessi
dágóði spölur um 500 kílómetrar. Hann
segist hafa upplifað náttúruna og fuglalífið
á allt annan hátt en þegar maður ferðast
þessa leið á bíl. Hann er ekki hættur eftir
afrekið og segir næsta mál á dagskrá vera
að hjóla Barðaströndina. Bæjarins besta
fékk ferðasöguna hjá Ingvari.
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„Ég var búinn að hugsa um
það í tvö ár að hjóla til Ísafjarðar
og svo í maí ákvað ég að láta verða
af því í sumar og fór að undirbúa
mig.

Ég lagði af stað um áttaleytið
að morgni sunnudags og fyrsta
daginn hjólaði ég að vegamótum
til Stykkishólms skammt frá
Búðardal þar sem ég tjaldaði
fyrstu nóttina. Samkvæmt mín-
um mæli voru þetta 186 kíló-
metrar og tók rúma tólf tíma. En
ég stoppaði mikið á leiðinni til
að teygja á vöðvunum og fá mér
að borða. Veðrið var frekar gott
en ég fékk smá rigningu í Hval-
firði.

Þegar ég kom að Laxá í Kjós
mætti ég manni sem var að viðra
hundinn sinn. Hann spurði hvort
ég ætlaði að hjóla langt. Ég
svaraði að ég ætlaði að reyna við
Ísafjörð. Hann hváði en sagðist
svo biðja að heilsa fyrir vestan.
Ég spurði hann nú ekki að nafni
en kem kveðju hans hér með á
framfæri“, segir Ingvar með
breitt bros á vör.

„Það var mjög fallegt í Borgar-
firðinum en bílaumferðin var
nokkuð mikil á sunnudeginum.
Þó er tekið tillit til hjólreiða-
manna sem betur fer. Það var
einn og einn sem hægði ekki á
sér og sýndi ekki aðgát en þeir
voru ekki margir sem betur fer.
Og flutningsbílstjórarnir sýndu
mikla tillitssemi, þeir mega nú
eiga það. Það var líka gaman að
sjá hvað fólkið var að hvetja
mann sem keyrði framhjá mér.
Það veifaði og brosti til mín þrátt
fyrir að þekkja mig ekki neitt.“

Öðruvísi upp-Öðruvísi upp-Öðruvísi upp-Öðruvísi upp-Öðruvísi upp-
lifun á hjólilifun á hjólilifun á hjólilifun á hjólilifun á hjóli

„Daginn eftir fór ég af stað á
svipuðum tíma og hjólaði yfir í
Búðardal. Þar þurfti ég að hinkra
aðeins við til að bíða eftir að
búðir væru opnaðar kl. 9 svo ég
gæti nestað mig upp. Ég lagði
síðan af stað um kl. 9.30 og þegar
ég var kominn að Ljárskógum
mætti ég skátunum sem voru að
hjóla til Reykjavíkur.

Ég hjólaði út Svínadalinn og
um Króksfjarðarnesið. Veður var
fallegt, það var stilla og smá and-
vari. Þegar ég kom svo að Bjarka-
lundi var logn og sólskin svo ég
ætlaði varla að nenna að hafa
mig af stað aftur þegar ég var
búinn að fá mér pylsu. Það var
svo afskaplega gott veðrið. Þaðan
tók við erfiðasti kaflinn en Þorska-
fjarðarheiðin var svo brött og
nýbúið að hefla hana að erfitt var
að hjóla hana. Ég þurfti að leiða
hjólið upp bröttustu kaflana. En
það var fínt veður og yndislegt
að vera þarna í náttúrunni. Algjör
paradís.

Ég fór niður Steingrímsfjarðar-
heiðina í Ísafjörðinn en þar er
heitur pottur þar sem ég lét líða

úr mér þreytuna. Ég var með
sundskýlu og handklæði með í
för svo það var tilvalið að taka
sér pásu þarna. Síðan tjaldaði ég
við brúna inni í Ísafirði en þann
daginn var ég búinn að hjóla um
158 kílómetra.

Næsta morgun lagði ég af stað
upp Eyrarfjallið. Þar þurfti ég
líka að leiða hjólið upp þar sem
brattast var en þar var einnig
sannkölluð paradís. Sjórinn var
spegilsléttur og mikið fuglalíf.
Maður upplifir þetta allt öðruvísi
á hjóli, svo margt sem maður sér
ekki á bíl.

Þegar ég kom að Djúpmanna-
búð í Mjóafirði var krían alveg
snarvitlaus og gaman að sjá hve
mikið var af fuglalífi þar. Þegar
ég hjólaði út Mjóafjörðinn byrj-
aði að rigna en stytti upp aftur
þegar ég kom í Ögur. Þar hitti ég
konuna mína, Sigrúnu Birgis-
dóttur, og barnabarn okkar, Dag-
rúnu Maríu, sem var ferðafélagi
hennar í bílnum. Þetta var í fyrsta
sinn sem konan mín keyrði ein
og ég verð að segja að það kom
mér á óvart þegar ég kíkti á ben-
sínmælinn að tankurinn var hálf-
ur en hann er yfirleitt tómur hjá
mér eftir þennan akstur. Greini-
legt að hún keyrði mun jafnar og
hægar en ég geri“, segir Ingvar
og hlær.

„Þarna borðuðum við saman
og svo tók hún tjaldið með sér í
bílinn og létti á mér. Ég fann
sérstaklega fyrir því brekkunum
hve hjólið var léttara á eftir.

Þegar ég kom í Skötufjörðinn
var dauður selur í fjörunni. Bæði
í Skötufirði og Hestfirði fékk ég
meðbyr inn og það var komin
smá hafgola þegar ég keyrði út
firðina. Á Hvítanesi var mikið
um sel sem voru þarna að leik.
Því hefur maður aldrei tekið eftir
þegar maður keyrir framhjá í bíl.

Seyðisfjörðurinn var alveg
fínn og þegar maður sá Súðavík
var maður orðinn léttur í lund en
það var þó nokkur vindur í Álfta-
firði. En þegar ég kom að Arnar-
nesi var sjórinn spegilsléttur og
það var yndislegt að horfa yfir
Djúpið. Þegar ég var kominn að

flugvellinum á Ísafirði var hins
vegar kominn strekkingsvind-
ur. Þegar ég kom heim var tekið
vel á móti mér og opnuð
kampavínsflaska.

Mælirinn datt út hjá mér á
kafla síðasta daginn en ég held
að þetta hafi verið um 165
kílómetrar.

Það var mjög góð tilfinning
að vera búinn að hjóla þetta.
Ég mæli eindregið með því.
Nú langar mig að klára hringinn
og fara Barðaströndina á hjóli.
Það verður næsta mál á dag-
skrá. Ef maður heldur áfram að
byggja sig upp í ræktinni á þetta
ekki að vera mikið mál þótt
maður sé 54 ára.“

Ekki mikillEkki mikillEkki mikillEkki mikillEkki mikill
 íþróttagarpur í æsku íþróttagarpur í æsku íþróttagarpur í æsku íþróttagarpur í æsku íþróttagarpur í æsku

– Er mikill undirbúningur
fyrir svona ferð?

„Tja ekkert svo, en ég fer
reglulega í ræktina að hlaupa
og lyfta. Það er mikilvægt að
vera í góðu formi fyrir svona
ferð. Ég hef einnig tekið þátt í
hlaupum. Einu sinni í Óshlíðar-
hlaupinu og hljóp 10 kílómetr-
ana á 45 mínútum og hafnaði í
fimmta sæti en það munaði einu
broti á mér og þeim sem varð í
fjórða sæti. En ég vann í mínum
aldursflokki, 50 ára og eldri.
Svo hef ég þrisvar tekið þátt í
Reykjavíkurhlaupinu og hef
verið að hlaupa á svipuðum
tíma. Ég náði besta árangrinum
fyrir tveimur árum síðan þegar
ég var númer 67 af um 1900
keppendum. Þá varð ég fimmti
í mínum aldursflokki.

– Hefurðu alltaf verið mikill
íþróttagarpur?

„Ekki get ég nú sagt það. Ég
var í fótboltanum með Vestra
þegar ég var púki á Ísafirði en
það var nú ekki mikið meira
um það. Það var ekki fyrr en á
seinni árum að ég byrjaði að
byggja mig upp. Þá byrjaði ég
að hlaupa og svo hjóla ég einnig
mikið. Ég hef t.d. hjólað á
Akranes.“ – thelma@bb.is

Skógræktarfélag Ísafjarðar
hefur í hyggju að hrinda af stað
atvinnuátaki í sumar í samstarfi
við Skógræktarfélag Íslands (SÍ)
og ríkisstjórnina. Félagið hefur
sótt um styrk frá Ísafjarðarbæ í
formi 50 til 100 dagsverka til
móts við framlag atvinnuleysis-
tryggingasjóðs í formi atvinnu-
leysisbóta. SÍ fær síðan styrk frá
ríkinu til að greiða fyrir verkfæri,
plöntur og fleira. Skógræktarfé-
lag Ísafjarðar leggur fram mann-
aflafrek verkefni svo sem grisjun,
stígagerð og almenna umhirðu
skóga á landssvæði félagsins. Þá
hefur skógræktarfélagið stungið
upp á verkefni upp á 50 dagsverk
sem hljóðar upp á plöntun í
Hafrafellshálsi.

„Á árunum eftir 1990 var

plantað nokkuð í hálsinn innan
til. Mest var gróðursett af birki,
en einnig bergfuru. Svæðið er
nokkuð áveðra og gróðurskilyrði
víða ekki góð. Samt sem áður
eru plönturnar nú komnar vel á
stað og tilsýndar lítur út fyrir að
hálsinn sé kjarri vaxinn og áhuga-
vert er að klára að planta í háls-
inn“, segir í bréfi frá skógræktar-
félagsins til bæjarráðs.

Bæjarráð vísaði erindi Skóg-
ræktarfélagsins til umhverfis-
nefndar til úrvinnslu en benti á
að Hafrafellsháls geti vart verið
æskilegur vegna fyrirhugaðrar
vinnu við snjóflóðavarnir. Bæjar-
ráð telur æskilegt að sá trjágróður
sem er á fyrirhuguðu framkvæmda-
svæði snjóflóðavarna verði flutt-
ur til innan svæðisins.

Atvinnuátak í skógrækt

Orkubú Vestfjarða endurnýjar
þessa dagana dreifikerfi fyrirtæk-
isins í Smiðjugötu á Ísafirði.
Halldór V. Magnússon, fram-
kvæmdastjóri rafveitusviðs OV,
segir dreifikerfið í Smiðjugöt-
unni hafa verið komið á tíma og
býst við að framkvæmdin klárist
á næstu tveimur vikum. Töluvert
rask fylgir framkvæmdinni og
þarf að grafa langan skurð eftir
endilangri götunni sem og í hluta
Þvergötu. Halldór segir Orku-
búið hafa viljað samnýta fram-
kvæmdina með fleiri aðilum og
lækka þannig sameiginlegan
kostnað allra aðila við jarðvinnu.
Míla hafði ákveðið að vera með
í framkvæmdinni og ætlaði fyr-
irtækið að leggja nýtt dreifikerfi
fyrir síma og internet með dreifi-
kerfi OV, en dró sig út úr fram-

kvæmdinni í verkbyrjun og
ákvað Orkubúið að halda áfram
með sinn hluta þótt vissulega hafi
komið upp sú spurning að fresta
framkvæmdinni.

Signý Jóna Hreinsdóttir, deild-
arstjóri lausna hjá Mílu, segir
það rétt að Mílu hafi verið boðið
að vera með í ofangreindu verk-
efni. „Eins og mörg önnur fyrir-
tæki á Íslandi í dag stendur Míla
frammi fyrir því að meta þarf
allar framkvæmdir mjög vel með
tilliti til kostnaðar. Það er mat
fyrirtækisins að strengurinn sem
um ræðir sé í vel nothæfu ástandi
í dag og standist fyllilega kröfur.
Það var því ákvörðun Mílu að
taka ekki þátt í þessari fram-
kvæmd vegna of mikils kostn-
aðar við hana,“ segir Signý.

– birgir@bb.is

Míla dró sig úr fram-
kvæmd í verkbyrjun

Míla hafði ákveðið að vera með í framkvæmdinni
og ætlaði fyrirtækið að leggja nýtt dreifikerfi fyrir síma

og internet með dreifikerfi OV, en fyrirtækið dró sig út úr
framkvæmdinni í verkbyrjun og ákvað Orkubúið að halda

áfram með sinn hluta þótt vissulega hafi komið upp sú
spurning að fresta framkvæmdinni.
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Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Austlæg átt, 3-10 m/s og
skýjað með köflum en

bjartviðri um norðanvert
landið, en skýjað sunnan-
til og dálítil væta af og til.

Hlýnar og hiti 12 til 20
stig, hlýjast NA-lands.
Horfur á laugardag:
Hæg austlæg átt og

dálítil rigning eða súld
með ströndinni sunnan-
og vestantil, en annars
úrkomulítið og bjartviðri
inn til landsins. Hlýtt í

veðri og hiti allvíða um 20
stig yfir daginn. Horfur

á sunnudag: Hæg
austlæg átt og dálítil
rigning eða súld með
ströndinni sunnan- og
vestantil, en annars

úrkomulítið og bjartviðri
inn til landsins. Hlýtt í

veðri og hiti allvíða um 20
stig yfir daginn.

Spurningin
Ertu sátt(ur) við boð-

aðan hátekjuskatt
ríkistjórnarinnar?
Alls svöruðu 477.

Já sögðu 307 eða 64%
Nei sögðu 170 eða 36%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Buðust til að axla ábyrgð
Vart taldist það merkileg uppgvötnun þegar ljóst var peningurinn

hafði tvær hliðar. Þrátt fyrir þessi augljósu sannindi standa margir á
því fastar en fótunum að svo sé ekki. Með öðrum orðum að þegar
svo hentar sé flötur mála aðeins einn, allt annað bull og vitleysa,
sami hluturinn því ýmist sagður hvítur eða svartur, eftir því hver á í
hlut eða eftir því hverra hagsmuna er verið að gæta.

Því miður sjást þess ekki merki svo neinu nemi að íslenska þjóðin
ætli að snúa bökum saman til að takast á við þann vanda sem hún á
við að glíma. Nú, þegar þjóðin þarf á samstöðu að halda, þegar ekki
verður hjá því komist að erfiðleikarnir komi við sérhvern einstakling
að einhverju marki er hver höndin upp á móti annarri. Ekki benda á
mig!

Hverju á almenningur að trúa?
Hver á fætur öðrum eru háskólaborgarar, skrýddir alls kyns gráð-

um og titlum, leiddir á torg til vitnisburðar í Icesave-málinu, sem nú
skekur þjóðfélagið landshorna á milli. Vitnisburður þessara lang-
skólagengnu manna, sem ætla mætti að vissu hvað væri okkur Ís-
lendingum fyrir bestu úr því sem komið er, er jafn misvísandi og
austur og vestur. Og ekki er ástandið á hinu háa Alþingi betra! Þar
býður (ekki) þjóðarsómi og þar á Ísland (ekki) eina sál. Væri þó full

þörf, frekar en nokkru sinni fyrr.
Í Reykjavíkurbréfi Mbl. 13. þ.m. segir m.a.: ,,Hvað ef stórir

breskir og/eða hollenskir bankar hefðu náð fótfestu á íslenskum
fjármálamarkaði og náð umtalsverðri markaðshlutdeild? Þetta var
sú þróun, sem margir töldu líklega þegar EES-samningurinn var sam-
þykktur, þótt raunin yrði seinna önnur. Hvað ef þessir bankar hefðu
boðið almenningi innlánsreikninga á frábærum vöxtum og notað
það sem lið í markaðssetningu sinni að þótt um erlenda banka væri
að ræða, væru innistæðurnar tryggðar upp að 20.887 evrum? Hvað
ef þessir bankar hefðu svo farið á hausinn? Hefði íslensku almenning-
ur ekki gert kröfu til þess að staðið yrði við innistæðutrygginguna?“
spyr Morgunblaðið. Já, hvað ef?

BB á ekki svar spurningu Morgunblaðsins fremur en öðrum er
sprottið hafa upp í umræðunni um Icesave-samninginn og því er
heldur ekki ætlað að bera ábyrgð á niðurstöðu málsins. Stjórnmála-
menn allra flokka komast hins vegar ekki hjá því að bera þann kross.
Þeim var kunnugt um ástandið í þjóðfélaginu þegar þeir buðu sig
fram til þings. Af þeirri ástæðu ber þeim að taka höndum saman og
leiða málið til lykta á þann veg að áföllin verði sem minnst. Þeirri
ábyrgð geta þeir ekki varpað frá sér.                                            s.h.

Tónleikarnir voru þeir bestu sem Tómas R. Einarsson hefur leikið á Ísafirði að eigin sögn. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson

Húsfyllir og franskur koss á Trúnó
Húsfyllir var á tónleikum
Tómas R. Einarssonar og

hljómsveitar í Edinborgar-
húsinu á föstudag. Leikin var

tónlist eftir Tómas R. sem
kom út á disknum Trúnó á

síðasta ári. Ragnheiður
Gröndal og Mugison sungu

lögin á plötunni og gerðu það
einnig með glæsibrag á tón-
leikunum. Tómas R. var að

vonum ánægður með tónleik-
ana. Hann segist ekki hafa

tölu yfir alla þá tónleika sem
hann hefur leikið á Ísafirði,
en þessir væru klárlega þeir

bestu sem hann segist hafa
leikið á. „Þetta var vel á

þriðja hundrað manns sem
mættu og einhverjir þeir

fínustu tónleikar sem ég hef

leikið á Ísafirði,“ segir Tómas
R. Á tónleikunum átti sér

stað merkileg uppákoma en í
laginu „Náungar mínir“

ákvað Mugison að smella
frönskum kossi á Tómas R.

„Ég tók kossinum bara þann-
ig að hann hafi verið það

lukkulegur með að ég hafi
lagt til þennan texta og að
hann hafi fengið að syngja
hann,“ segir Tómas R. en

textinn fjallar um óreglulegt
líferni. Textinn byrjar á lín-

unni: „Ég hef drukkið á ann-
arra manna kostnað og dáið í
annarra rúmum.“ Tómas R.

segir Mugison hafa líkað
þennan texta einstaklega vel

og lifað sig inn í flutning
hans. – birgir@bb.is

Mugison smellti kossi á Tómas R.
við flutning lagsins „Náungar mínir“.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Matthías Vilhjálmsson, knatt-
spyrnumaður í fæðingarorlofi

Matthías Vilhjálmsson hefur tvisvar sinnum orðið Íslandsmeistari með FH. Hann
hefur leikið með unglingalandsliðum Íslands síðastliðin ár en var uppalinn hjá BÍ á Ísafirði.
Þegar Bæjarins besta spurði Matthías inn að beini kom í ljós að hann hefur frá unga aldri

ætlað sér að verða atvinnumaður í fótbolta.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að flytja að heiman 16 ára gamall
Hvar langar þig helst að búa?

Barcelona borg hefur allt til alls. Gott veður,
góða menningu og frábært knattspyrnulið!

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Fæðing sonar míns.

Mestu vonbrigði lífs þíns?
Slæm meiðsli á vondum tíma komu í veg fyrir ýmislegt.

Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Klárlega þegar að ég komst að því að ég ætti von á barni.

Uppáhaldslagið?
Söknuður með Vilhjálmi Vilhjálmssyni

Uppáhaldskvikmyndin?
Dumb and Dumber
Uppáhaldsbókin?

Heimsatlas kortabókin mín
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Ég á nokkuð mörg eftirminnileg ferðalög en ef
ég ætti að velja eitt þá er það örugglega þegar við

félagarnir, Róbert Örn Óskarsson og Birkir
Halldór Sverrisson fórum í helgarferð til Barcelona.

Uppáhaldsborgin?
Ísafjörður City.
Besta gjöfin?

Mér bara dettur ekkert í hug sem er betra en eitthvað annað.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Já ég þekki nokkra frá öðrum plánetum, t.d.
Þór Sveinsson sundgoðsögn og Róbert Örn

Óskarsson markvörð BÍ/Bolungarvík.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?

Farsímans
Fyrsta starfið?

Bæjarvinnan
Draumastarfið?

Atvinnumaður í fótbolta
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Xabi Alonso leikmann Liverpool, svona 500 sinnum

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Skutulsfjörður í logni.

Skondnasta upplifun þín?
Bæði besta og skrítnasta upplifunin

var þegar sonur minn fæddist.
Aðaláhugamálið?

Knattspyrna.
Besta vefsíðan að þínu mati?

www.facebook.com.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Atvinnumaður í fótbolta.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Ábyrgur.
En helsti löstur?

Sumir vilja meina að ég sé þrjóskur.
Besta farartækið?

Bifreið
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Aðfangadagur
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Ég lít mest upp til ömmu minnar. Hún
heitir Guðrún Valgeirsdóttir, í daglegu tali Gunna

Valgeirs. Hún hefur reynst mér afar vel í gegnum tíðina
og á allt gott skilið enda yndisleg manneskja.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Matthías Vilhjálmsson junior.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Um kvöldmatarleytið í eldhúsinu.

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Vatnsberanum.

Lífsmottóið þitt?
Maður uppsker eins og maður sáir!

Allt upp
á borðið
Jóna Benediktsdóttir, bæj-

arfulltrúi Í-listans í Ísafjarð-
arbæ, hefur lagt til við bæj-
arstjórn að hún beiti sér fyrir
því að þau framboð sem
buðu fram til sveitarstjórnar
árið 2006 birti upplýsingar
um þá einstaklinga og þau
fyrirtæki sem styrktu fram-
boðin um meira en 200 þús-
und krónur fyrir kosningarn-
ar.

„Mikil umræða hefur ver-
ið um styrki til stjórnmála-
hreyfinga á Íslandi að undan-
förnu. Sú umræða hefur leitt
til ákveðinnar tortryggni í
garð stjórnmálahreyfinga.
Ég tel að með birtingu þess-
ara upplýsinga myndi tor-
tryggni af þessum völdum
vera eytt“, segir í bréfi Jónu
til bæjaryfirvalda.

Vilja nýja
gjaldskrá

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til að ný gjaldskrá
fyrir tjaldsvæði sveitarfé-
lagsins verði samþykkt.
Samkvæmt tillögu að nýrri
gjaldskrá mun kosta 1000
krónur að gista í tjaldi en
2000 krónur fyrir sólarhring-
inn ef gist er í hjólhýsi, hús-
bíl, fellihýsi eða í tjaldvagni.
Jafnframt hefur verið lagt til
að fjórði sólarhringurinn
verði frír, þannig að sá sem
borgar fyrir þrjá sólarhringa
fær fjórða sólarhringinn frí-
an.

Á Ísafirði eru tvö tjald-
svæði. Í Tungudal er aðal-
tjaldsvæði Ísfirðinga og ann-
að tjaldsvæði er ofan við
Menntaskólann á Ísafirði,
þar er nýtt aðstaða heima-
vistar skólans yfir sumar-
tímann undir sumarhótel
Hótels Eddu. Tjaldsvæði eru
líka á Flateyri, Þingeyri,
Suðureyri og við Dynjanda.

Jóna Benediktsdóttir.
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Til í að taka þátt í tilraunaverk-
efni um rafrænar kosningar

Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps telur ekkert því til fyr-
irstöðu að hreppurinn verði eitt
þeirra sveitarfélaga sem taki
þátt í tilraunaverkefni um raf-
rænar kosningar. Á síðasta
fundi sveitarstjórnar var tekið
fyrir bréf þar sem upplýst er
að ríkisstjórnin hafi samþykkt
að hrinda af stað tilraunaverk-
efni um rafrænar kosningar í
tveimur sveitarfélögum og
óskað eftir viðbrögðum frá

þeim sveitarfélögum sem hafa
áhuga á að taka þátt í slíku til-
raunaverkefni.

Verkefnið er þríþætt og felst í
því að rafræn kjörskrá verði út-
búin og hún komi í stað bóka.
Kerfið þarf að vera miðlægt
þannig að hægt sé að kjósa á
hvaða kjörstað sem er. Rafræn
kjörskrá er nokkuð einföld í upp-
setningu þ.e. ekki tæknilega flók-
in og nokkuð skotheld hvað varð-
ar öryggi. Rafræn kjörskrá eyðir

flækjustigi, minnkar hættu á vill-
um og flýtir fyrir úrvinnslu, sér-
staklega hvað varðar atkvæða-
greiðslu utan kjörfundar. Rafræn
kjörskrá fyrir Reykjavíkurborg
er til og bíður notkunar.

Rafrænar kosningar kallar á
hugmyndafræðilega og lagalega
umræðu. Hún hefur þegar farið
fram í Noregi og í Danmörku.
Íslensk kosningalöggjöf og lýð-
ræðisleg hugmyndafræði byggir
á sama grunni og í þessum lönd-

um og því má læra margt af
þeirri vinnu sem þar hefur farið
fram. Verkefnið felst einnig í
því að atkvæðið er rafrænt.
Rafræn atkvæðagreiðsla er
nokkuð flókin. Sérhanna þarf
búnaðinn þ.e. uppröðun á lista
og þess háttar. Einnig þarf að
taka ákvarðanir um hvort raf-
ræn skilríki þurfa að vera til
staðar en þau gætu gert það
mögulegt að borgararnir geti
kosið hvar sem þeir eru staddir.

Vestfirskir sjómenn segja mik-
ið af þorski frá Grænlandi vera á
Íslandsmiðum undanfarin miss-
eri. Áhöfnin á Páli Pálssyni hefur
orðið vör við þorskgegndina frá
Grænlandi og hefur fengið tölu-
vert magn af merktum þorskum
í trollið hjá sér. Segja menn að
þar sé um að ræða 2003 árgang-
inn af þorski en alþekktar eru
þorskgegndirnar frá Grænlandi.
Síðast var þorskgegnd frá Græn-
landsmiðum árin 1990 og 1991
sem saman stóð af 1983 og 1984
árgöngunum.

Ef 2003 árgangurinn kemur til
Íslands og verður í hlutfallslega
svipuðu magni og ´83 og ´84
árgangarnir þá gæti hryggning-
arstofninn við Ísland aukist um
tugi þúsanda tonna. Hjá Hafrann-
sóknastofnun er reiknað með að
sjá eitthvað af 2003 árganginum
um þetta leyti en erfitt er að segja
í hvað miklu magni það verður
og ekki hægt að segja eins og er
hvort það komi til með að hafa
áhrif á úthlutun á þorskkvóta.

– birgir@bb.is

Töluvert veið-
ist af þorski

frá Grænlandi

Áhöfnin á Páli Pálssyni hefur
orðið var við þorskgegndina
frá Grænlandi og hafa fengið

töluvert magn af merktum
þorskum í trollið hjá sér.

Verðmæti afla
eykst milli ára

Verðmæti afla sem verkaður
var á Vestfjörðum í mars jókst
mikið samanborið við sama mán-
uð árið áður. Í mars í fyrra var
afla að verðmæti rúmlega 383
milljónir króna verkaður á Vest-
fjörðum en í mars í ár var hann
metinn á tæplega 436 milljónir
króna. Nemur því munurinn tæp-
um 14 prósentum.

Sé litið á fiskafla sem verkaður
var á Vestfjörðum á fyrsta árs-
fjórðungnum er aukningin enn
meiri. Virði fiskafla sem verkað-
ur var á Vestfjörðum fyrstu þrjá
mánuði ársins var rúmlega 1.343
milljónir samanborið við aðeins
rúmlega 1.025 milljónir á sama
tímabili í fyrra. Eykst því verð-
mæti fiskafla um rúm 30 prósent
milli ára.

Aukningin fyrstu þrjá mánuði
á landsvísu var 13,7 prósent og
jukust verðmæti á öllum lands-
hlutum nema á austurlandi þar
sem verðmæti rýrnuðu um 1,1
prósent.                – nonni@bb.is

Skötuselurinn er plága
Grásleppusjómenn eiga undir

högg að sækja vegna ágangs skötu-
sels í Ísafjarðardjúpi að sögn sjó-
mannsins Gunnlaugs Finnboga-
sonar. Að hans sögn hefur hlýnun
sjávar breytt fiskigöngum við Ís-
land með þeim afleiðingum að
skötuselur sé farinn að sjást í
meiri mæli við Vestfirði. Kvótinn
sé hinsvegar allur í eigu útgerð-
armanna við suðurland og suð-
vesturland þar sem hann hefur
haldið sig hingað til og nú sé svo
komið að vegna hás verðs á

kvótaleigu sé ekki unnt að nýta
fiskinn sem veiðist mikið við grá-
sleppuveiðar. „Enginn skötusels-
kvóti er í smábátakerfinu,“ segir
Gunnlaugur. „Þar er því um tvennt
að ræða: að henda skötuselnum
til að geta haldið áfram við grá-
sleppuveiðarnar, eða borga með-
limum LÍÚ himinháan toll í
formi kvótaleigu.“

Hann segir að hingað til hafi
menn látið sig hafa það og borga
leiguna. Það sé þó að breytast
þar sem enginn kvóti fáist á leigu.

„Ef ekki fæst kvóti fyrir 1. sept-
ember verður allt aflaverðmæti
skötuselsins gert upptækt af rík-
inu samkvæmt upplýsingum frá
ráðuneytisstjóra sjávarútvegs-
ráðuneytisins. Ég hef frétt af því
að bátar við Breiðarfjörð hættu
grásleppuveiðum áður en ver-
tíðin var búin vegna þess að þeir
fengu ekki leigðan skötusels-
kvóta“, segir Gunnlaugur.

Einnig telur hann að skötusel-
urinn sé beinn skaðvaldur fyrir
grásleppusjómenn þar sem hann

éti rauðmagann, maka gráslepp-
unnar, sem sjái um að passa grá-
sleppuhrognin. „Í raun eru jafn
mikil rök fyrir því að ekki megi
veiða skötuselinn og að friða
mink í æðarvarpi. Annað hvort
verður skötuselurinn að vera utan
kvóta sem meðafli við aðrar veið-
ar, eða LÍÚ útgerðirnar sem eiga
stofninn skikkaðar til að passa
sinn fisk og láta hann ekki vaða
um allt land í auðlindir annarra“,
segir Gunnlaugur.

– nonni@bb.is

Félagar í Oddfellow- og Frímúrareglunum á Ísafirði héldu sitt fyrsta sameiginlega golfmót á Tungudalsvelli fyrir stuttu. Sigur-
vegarar voru félagar í Oddfellow-reglunni og hlutu fyrir vikið verðlaunabikar sem gefinn var af Frímúrurum. Mótið heppnaðist
vel en það fór fram í blíðskaparveðri og lauk með grillveislu fyrir þátttakendur og maka þeirra. Á mótinu fór Þórir Þrastarson
holu í höggi á 6. braut.

Slógu saman í golfmót
Þátttakendur á golfmóti Oddfellow og Frímúrara.
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Hröð framþróun
í net- og tæknimálum

Snerpa er einn af föstu punkt-
unum í tilverunni í bæjarlífinu á
Ísafirði. Stór þáttur í starfsemi
félagsins er rekstur á tölvu- og
internetþjónustu og nær þjón-
ustusvæði Snerpu reyndar yfir
allt landið og í mörgum tilfellum
enn lengra. Ekki er sjálfgefið að
í stærri byggðakjörnum landsins
séu rekin netþjónustufyrirtæki og
mjög víða er þannig háttað að
leita þarf út fyrir svæðið eftir
slíkri þjónustu. Snerpa er reyndar
í fleiru því t.d. sér fyrirtækið einn-
ig um viðhaldsþjónustu og fram-
kvæmdir á fjarskiptakerfi Mílu
og nær aðalstarfssvæðið vegna
þess frá Steingrímsfjarðarheiði
til Arnarfjarðar en í ýmsum til-
vikum er einnig unnið víðar.

Einkahlutafélagið Snerpa var
stofnað 25. nóvember 1994 og
fagnar því 15 ára afmæli í ár.
Snerpa er einnig elsta netfyrir-
tæki landsins ásamt netþjónust-
unni Hringiðunni í Reykjavík,
sem stofnuð var árið 1995.

Björn Davíðsson, annar stofn-
andi Snerpu, leit yfir farinn veg
með blaðamanni Bæjarins besta.

– Nú er Snerpa að verða 15 ára
gamalt fyrirtæki, var það alltaf
stefnan að ná svo langt?

„Stefnan var nú bara sú að
skapa sér vinnu. Við Jón Arnar
Gestsson fórum af stað með þetta
og vorum í raun og veru reyna
afla okkur sjálfum vinnu. Við
vorum ekkert að hugsa lengra en
það enda áttum við í sjálfu sér
ekkert von á því að internetið
næði þeim vinsældum sem raun
ber vitni. Mjög fáir sáu það fyrir
á þessum tíma. Við bjuggumst
þó við að það yrði nógu mikið úr
þessu til þess að skaffa okkur
vinnu og stofnuðum því Snerpu í
því skyni að veita þjónustu fyrir
tölvur og internetið. Það þótti
stórt skref þá, því að landinu var
skipt niður eftir gjaldsvæðum og
það kostaði meira að hringja á
milli svæða en innan þeirra. Þeg-
ar við fórum af stað hafði netið
verið aðgengilegt almenningi á
Íslandi í tæpt ár og maður þurfti
að hringja inn með módemi í
hvert sinn sem maður ætlaði á
netið. Það hafði því í för með sér
háan símakostnað og dýrara var
að nota netið fyrir vestan en fyrir
sunnan.

Okkar reynsla af netinu á þeim
tíma var í tengslum við Íslenska
menntanetið, sem stofnað hafði
verið tveimur árum áður og bauð
kennurum aðgang að netinu í því
sem ég myndi kalla frumstæða
tegund af fjarnámi. Fyrirtækið
var að þróa með grunnskólakenn-
urum þennan samskiptamáta og
skiptast á upplýsingum um hitt
og þetta sem var að gerast í heimi
kennara. Við aðstoðuðum kenn-
ara fyrir vestan að tengjast netinu
og hjálpuðum þeim að stíga
fyrstu skrefin.

Með þessa reynslu að vopni
sáum við fram á að það væri
gráupplagt að skapa þjónustu
sem ekki hafði verið í boði. Á
sama tíma skorti tölvuþjónustu á
svæðinu og ef tölvubúnaður fólks
bilaði var oft erfitt að fá einhvern
til að aðstoða sem þekkti inn á
þessa hluti. Það var því þörf fyrir
stað þar sem fólk gat farið með
tölvurnar sínar í viðgerð og feng-
ið ráð um viðbætur og annað slíkt.
Þótt úrvalið á þeim tíma hafi
ekki verið neitt í líkingu við það
sem þekkist í dag var samt nóg
sem hægt var að spá og spekúlera
í, t.d. hvað væri í boði og hvað
hentaði. Ekki síst hvaða tölvur
hentuðu til þess að fara á netið
því það voru ekki allar tölvur.
Þegar fólk fór á netið á þessum
tíma var það eingöngu í textaum-
hverfi og það þurfti meiriháttar
töfrabrögð ef menn ætluðu að
flytja myndir eða skjöl á milli.“

Engin þörf fyrir netiðEngin þörf fyrir netiðEngin þörf fyrir netiðEngin þörf fyrir netiðEngin þörf fyrir netið
meðan menn höfðu faxmeðan menn höfðu faxmeðan menn höfðu faxmeðan menn höfðu faxmeðan menn höfðu fax

– Þrátt fyrir að þörfin væri
fyrir hendi gekk brösuglega hjá
Snerpumönnum að ná meðbyr í
fyrstu, eða hvað?

„Mér er það minnisstætt að
þegar við byrjuðum var sérstakt
byggðaátak í gangi, svokölluð
Vestfjarðaaðstoð. Miklir pening-
ar voru settir inn á svæðið, að
mig minnir 400 milljónir, sem
þótti mikill peningur þá. Af þess-
um pening voru eyrnamerktar 15
milljónir sem ætlaðar voru til
nýsköpunar. Við hugsuðum
okkur gott til glóðarinnar og
fannst við vera meðal fárra sem
uppfylltu þau skilyrði sem þurfti
til að sækja um styrk og sóttum

um 700 þúsund sem var um helm-
ingur kostnaðar við nauðsynleg-
an vélbúnað. Niðurstaðan varð
reyndar sú að við fengum ekki
krónu. Við ítrekuðum við Byggða-
stofnun, sem sá um að úthluta úr
þessu, að okkur fyndist við fara
með heldur skarðan hlut frá
borði, við værum í nýsköpun, að
gera hluti sem ekki hefðu verið
gerðir áður og vorum sannfærðir
um að þetta ætti sér mikla fram-
tíð.

En á þessum tíma höfðu fáir
hugmynd um hvað internetið
væri yfir höfuð. Þegar ég talaði
við þáverandi forstjóra Byggða-
stofnunar, Guðmund Malmquist,
sagði hann að menn hefðu ekkert
við internetið að gera, þeir gætu
bara faxað upplýsingar á milli.
Faxið væri mjög gott tæki sem
myndi standast tímans tönn en
internetið væri bara nýlunda sem
myndi fljótt fjara út.

Við höfðum þó trú á netinu og
héldum áfram ótrauðir á okkar
eigin vegum þó ekki væri skiln-
ingur fyrir þessu alls staðar. Í
fyrstu héldum við áfram sam-
starfi við Íslenska menntanetið,
en það gekk frekar hægt hjá þeim
að uppfylla sinn hlut í samstarf-
inu. Við misstum því þolinmæð-
ina, slitum samstarfinu og fórum
af stað með þetta einir. Það gekk
bara vel og þar með kostaði það
notendur það sama að hringja
inn á netið fyrir vestan og fyrir
sunnan. Við urðum okkur úti um
húsnæði sem er undir risi í Sindra-
götu 3 og var áður kaffistofa
frystihússins Sunds. Við keypt-
um það húsnæði sem efldi okkur,
því þá sáum við fram á að það
yrði ekkert aftur snúið og menn
fengu ekkert leyfi til að gefast
upp.

Þegar þarna var komið sögu
voru menn farnir að sjá að þetta
væri eitthvað sem væri þess virði
að skoða. Fólk úti í bæ fór að
forvitnast um þetta og fá sér
tengingu og prófa. Það var nú í
sjálfu sér ekki að nota netið þá
eins og í dag þar sem það þykir
ómissandi þáttur í öllum sam-
skiptum. Tölvupóstur var aðal-
tólið á þessum tíma og mönnum
fannst spennandi að geta skipst á
upplýsingum og skoðunum á
rauntíma út um allan heim.

Það leið þó ekki á löngu þar til
þetta þótti nógu gæfulegt til að
við færum að fá samkeppni. Bæði
þá frá Íslenska menntanetinu sem
fór í samstarf við aðra aðila í bæn-
um um að koma á fót samskipta-
gátt og eins síðar frá Símanum
sem var lengur að taka við sér.
Það var ekki alltaf auðvelt að
svara samkeppninni og erfiðast
var líklega þegar Síminn hafði
rangt við, t.d. með „ókeypis“ sím-
talaflutningum á milli gjald-
svæða fyrir sína viðskiptavini á
meðan við sem stærsti viðskipta-
vinur Símans á Vestfjörðum feng-
um ekki afslátt af neinu.

Við vorum í fyrstu duglegir að
kæra alla slíka gjörninga til
Samkeppnisstofnunar en þar tók
svo langan tíma að vinna úr mál-
um að útkoman skipti ekki lengur
máli þegar hún fékkst. Í dag eig-
um við t.d. tvö mál óleyst frá
árunum 2004 og 2005 er varða
meinta ólöglega hegðun Símans
og Vodafone á þessum markaði,
t.d. að niðurgreiða netþjónustu
með tekjum af símtalagjöldum.
Við vonumst til að þeim málum
verði lokið í haust en höfum ekki
sóað tíma okkar í þessa leið síð-
an.“

Sótt í þjónustuSótt í þjónustuSótt í þjónustuSótt í þjónustuSótt í þjónustu
að sunnanað sunnanað sunnanað sunnanað sunnan

,,Reyndar verður að segjast
eins og er, að oft heggur sá er
hlífa skyldi, og við höfum ekki
getað treyst á neinn stuðning frá
hinu opinbera. Frekar hefur það
verið á hinn veginn að ýmsar
opinberar stofnanir sem við að-
stoðuðum við að komast í net-
samband hér fyrir vestan á sínum
tíma hafa verið neyddar til þess
af embættismönnum fyrir sunnan
að flytja tengingar sínar frá
Snerpu til Reykjavíkur. Ef for-
stöðumenn hér hafa viljað streit-
ast gegn þeirri þróun hafa þeir
þurft að semja langar greinar-
gerðir því til stuðnings að það sé
hagkvæmara að sækja þjónust-
una í heimabyggð. Þó verð ég
hér að þakka tveimur mönnum
sem studdu okkur í stjórnsýslunni
þegar á reyndi, þeim Sighvati
Björgvinssyni fv. iðnaðarráð-
herra og Sturlu Böðvarssyni fv.

samgönguráðherra.
Aftur að fortíðinni. Við vorum

líka með tölvuþjónustu og sáum
um að þjónusta og að gera við
tölvur bæði fyrir einstaklinga en
þó fyrst og fremst fyrirtæki sem
fram til þess tíma höfðu þurft að
fá mannskap á dýrum kjörum frá
Reykjavík til að líta á tölvurnar
hjá sér. Þau sáu fljótlega tækifæri
í þessu og studdu vel við bakið á
okkur í uppbyggingu Snerpu og
áður en varði vorum við orðnir
fjórir starfsmenn við fyrirtækið.
Við treystum mjög mikið á góð-
vild viðskiptavina og annarra hér
á svæðinu þegar við fórum af
stað. Á móti hafa taxtar okkar
ávallt verið lægri en gerist fyrir
sunnan.

Þetta rúllaði einhvern veginn
áfram en hagnaðurinn lét bíða
eftir sér. Reyndar hefur þetta ver-
ið þannig síðari árin að hagnaður
hefur verið notaður til frekari
uppbyggingar á fyrirtækinu og
enginn arður því verið greiddur
af hlutafénu. Við höfðum af þessu
mjög gaman því þetta var það
sem við höfðum mikinn áhuga á,
en fengum þó laun til þess að
skrimta.

Núna er Snerpa mjög öflugt
fyrirtæki og ástæða fyrir menn
að vera stolt af. Ég er sérstaklega
stoltur af starfsmönnum Snerpu
sem eru mjög samhent einvalalið
og hafa öll átt sinn þátt í að gera
fyrirtækið að því sem það er.“

Tölvuskóli og -verslunTölvuskóli og -verslunTölvuskóli og -verslunTölvuskóli og -verslunTölvuskóli og -verslun
„Mjög fljótlega fórum við líka

af stað með tölvuskóla. Af og til
voru námskeið haldin af ein-
hverjum tölvuspekúlöntum að
sunnan en við sáum að þau voru
mun færri en þörf var á. Við
ákváðum því að bæta úr því, en
ef satt skal segja var það gríðar-
legt átak að koma því á þar sem
tækjakostnaðurinn var mikill og
tölvur voru mun dýrari þá en í
dag og það þurfti að vera nóg af
tölvum fyrir alla. Við kenndum
fólki grunnatriðin og hjálpuðum
því úr hreiðrinu þannig að það
gæti hjálpað sér sjálft og vitað
hvert það átti að leita þegar það
gat ekki leyst úr vandanum sjálft.
Námskrána gerðum við í sam-
starfi við Tölvuskóla Reykjavík-
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ur og fleiri. Þetta heppnaðist
nokkuð vel. Námskeiðin fóru
fram bæði hjá okkur og eins feng-
um við lánaðar kennslustofur hjá
grunnskólum í nágrenninu, héld-
um t.d. nokkur námskeið á Suð-
ureyri og í Súðavík.

Þegar þarna var komið sögu
var orðið frekar þröngt um okkur
í Sindragötunni eftir því sem
starfsmannafjöldinn jókst. Við
fórum því að litast um eftir öðru
húsnæði. Við náðum samningum
við smíðafyrirtækið Naglann og
skiptum við þá um húsnæði. Það
var í Mánagötu 6 þar sem við
höfum verið til húsa síðan.

Með árunum höfum við unnið
að því að gera húsnæðið upp að
innan. Það hentar okkur ágætlega
og er ekki að springa utan af
okkur þótt nú séu starfsmenn
Snerpu tíu talsins. Þarna vorum
við með kennslustofu fyrir nám-
skeiðin í nokkur ár þar til Fræð-
slumiðstöð Vestfjarða var stofn-
uð. Við sáum fram á að til þess
að Fræðslumiðstöðin gæti blóm-
strað yrðum við að láta aðstand-
endum hennar námskeiðin eftir
og við lokuðum þeirri deild hjá
okkur og snerum okkur að öðru.
Það var mjög gaman að sjá hvern-
ig það þróaðist og hefur plumað
sig í gegnum árin.

Þarna sýndi sig og sannaði, að
þegar við Vestfirðingar tökum
okkur til og sýnum frumkvæði í
málunum, þá gengur það upp,
það er alltaf þörf fyrir tiltekna
þjónustu á markaðnum og ef við

sinnum því ekki sjálf, þá kemur
einhver annar og gerir það. Það
er því mikilvægt fyrir Vestfirð-
inga að vera fyrri til og sníða
hlutina eftir eigin þörfum. Það er
ekki sjálfgefið að þjónusta sem
er miðuð að markaðnum annars
staðar virki hér.

Það leið heldur ekki á löngu
þar til við vorum farnir að selja
tölvur. Til að byrja með seldum
við tölvur eftir pöntunum og
hjálpuðum fólki við að velja sér
tölvur sem hentuðu því. Það kom
jafnvel fyrir að við settum saman
tölvur fyrir viðskiptavini. Engin
tölvuverslun var í bænum þegar
við byrjuðum og svo varð úr að
við keyptum verslun í bænum
sem hét Hljómborg og var aðal-
lega að selja geisladiska og leigja
út vídeó. Við lokuðum vídeóleig-
unni og seldum tölvur þarna um
nokkurt skeið.

Þegar við fórum af stað vorum
við framarlega í netbólunni og
þá var töluvert mikið að gera í
alls konar smíðum á vefsíðum
og uppsetningum á tölvukerfum
út í bæ og öðru slíku. Fyrirtæki
voru þá farin að kasta út telex-
vélum og ritvélum og setja inn
tölvur í staðinn. Þegar þessi bless-
aða netbóla svo sprakk hafði það
lítil áhrif á Snerpu að öðru leyti
en því að minna varð um tölvu-
sölu. Það var frekar vegna þess
að mun auðveldara var fyrir fólk
að kaupa tölvur í gegnum síma.
Inn um bréfalúgurnar duttu bækl-
ingar frá tölvuinnflytjendum fyrir

sunnan sem voru að bjóða mjög
fínt verð, verð sem við gátum
engan veginn keppt við.

Á þessum tíma vorum við flest
eða fimmtán manns. Við leystum
málið einfaldlega með því að
ráða ekki starfsmenn í staðinn
fyrir þá sem voru að hætta hjá
okkur og þannig fækkaði hjá okk-
ur. Við fluttum búðina yfir í
Mánagötuna og héldum áfram
með hana í einhvern tíma. Fljót-
lega fór þó svo að við ákváðum
að loka henni alfarið áður en hún
myndi loka okkur, því mikið
framboð var af tölvum og sífellt
erfiðara að keppa um verð.

Við héldum þó áfram með ráð-
gjafar- og samsetningarþjónustu
okkar og erum með hana enn
þann dag í dag, en það felst m.a.
í því að við erum að hjálpa ein-
staklingum og fyrirtækjum að
velja þann búnað sem hentar
þeim best, en ekki í því selja
þeim þá tölvu sem við þurfum að
losna við, ef þannig mætti að
orði komast. Um tíma var engin
tölvuverslun á Ísafirði eftir að
við lokuðum en um ári seinna
opnuðu Netheimar sína búð og
svo var það nokkru seinna sem
BT kom og fór. Jón Arnar fyrr-
verandi meðeigandi minn söðlaði
um árið 2005 og fór þá í hótel-
rekstur, sem hann er í enn.“

Góðir hlutirGóðir hlutirGóðir hlutirGóðir hlutirGóðir hlutir
gerast hljóttgerast hljóttgerast hljóttgerast hljóttgerast hljótt

„Við vorum og erum enn mikl-

ir talsmenn dreifbýlisins. Á
sveitabæjum og í smærri þéttbýl-
iskjörnum var einungis hægt að
tengjast með módemi eða ISDN
löngu eftir að ADSL-tæknin varð
tiltæk og kostnaðurinn óx mörg-
um í augum. Þegar dróst úr hófi
að koma upp ADSL-búnaði í
símstöðvum í smærri byggða-
kjörnunum hér ákváðum við að
setja upp örbylgjusambönd á
þessum stöðum og nutum við
það mikillar velvildar viðkom-
andi sveitarfélaga og fleiri sem
lögðu til húsnæði undir búnað-
inn. Við leigðum okkur fjarskipta-
sambönd á staðinn frá Ísafirði
eða settum upp okkar eigin þar
sem þau fengust ekki og settum
upp hnútpunkta með dreifingu
frá öllum þéttbýliskjörnum á Vest-
fjörðum og reyndar víðar, t.d. á
Þórshöfn á Langanesi. Þetta gerði
okkur einnig kleift að þjónusta
þá sveitabæi sem voru í nágrenn-
inu og núna er það víða þannig
eftir að ADSL kom á þessa
smærri staði, að þessir punktar
eru nær eingöngu notaðir fyrir
sveitina.

Við erum með mjög gott verk-
stæði sem við erum mjög stolt af
þar sem við gerum við allar teg-
undir af tölvum, allt frá sérsmíð-
uðum stýritölvum til algengustu
gerða. Við erum t.d. í dag með
mun stærra hlutfall af fartölvum
í viðgerð heldur en fyrir tveimur
árum eða svo. Þetta eru hlutir
sem eru mjög vandmeðfarnir
þegar kemur að því að halda þeim

við. Þó hægt sé jafnvel að gera
við gömlu borðtölvuna uppi á
eldhúsborði, þá gildir ekki það
sama með ferðatölvuna. Við
erum með vel menntað starfsfólk
í þessu sem hefur mikinn áhuga
á nýrri tækni sem er alltaf að
þróast. Einnig eru starfsmenn
okkar nægilega margir til að þeir
geti sérhæft sig, en sömuleiðis
leggjum við áherslu á að það sé
aldrei bara einn með sérþekkingu
á tilteknum hlutum, lágmark er
að þeir séu a.m.k. tveir og fari þá
ekki í sumarfrí á sama tíma.

Þannig erum við aldrei uppi-
skroppa með ákveðna þekkingu
eins og getur komið fyrir í mann-
færra fyrirtæki. Við erum mjög
ánægð að geta boðið alhliða þjón-
ustu á netinu, sérstaklega í sam-
bandi við vefsmíði þar sem við
erum með margmiðlunarhönnuð
sem sér um útlitshönnun og einn-
ig erum við með sérsmíðað vef-
umsjónarkerfi sem heitir Snerp-
ill, þar sem einungis þarf lágmarks-
kunnáttu frá eiganda vefjarins til
að bæta inn efni og halda vefnum
lifandi.“

– Á síðasta ári gerði Snerpa
samning við Mílu um viðhald og
rekstur á fjarskiptakerfi Mílu á
öllum Vestfjörðum.

„Jú. Þeir eru að vísu með starfs-
mann á Patreksfirði sem sinnir
þessu þar, enda eru ekki heilsárs-
samgöngur á milli þessara svæða.
En á sumrin dekkum við allan
fjórðunginn og leysum af starfs-
manninn á Patreksfirði þegar
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þarf. Sömuleiðis hefur Ströndum
yfirleitt verið sinnt frá Hvamms-
tanga en við grípum þó af og til í
verk þar. Við buðum þeim starfs-
mönnum sem eftir voru á starfs-
stöð Mílu á Ísafirði vinnu. Þeir
voru þrír eftir á þeim tíma og
tveir þeirra þáðu vinnuna og það
reyndist okkur mjög vel. Við
bjuggum einnig að því að þeir
sem áður höfðu verið við vinnu
þarna voru margir komnir í vinnu
til okkar og því hefur þekkingin
ekki glatast.

Við erum ákaflega ánægðir
með þetta samstarf okkar við
Mílu og teljum það hafa bætt þjón-
ustu hjá báðum. Þetta hefur einn-
ig í för með sér að oft á tíðum er
hægt að bregðast fyrr við er upp
koma alvarlegar bilanir. Sumar
bilanir í kerfi Mílu voru þannig
að einungis starfsmenn frá Reyk-
javík gátu lagfært. Við höfum
hins vegar sótt okkur viðbótar-
þekkingu í þessu og sinnum þar
af leiðandi öllum þáttum við-
haldsins en ekki bara því sem
sinnt var héðan áður fyrr.

Við teljum að vegna samstarfs-
ins séum við líka í mun betri
aðstöðu til að benda á það sem
betur má fara í fjarskiptamálum í
fjórðungnum heldur en áður.
Sumir sögðu við mig þegar við
skrifuðum undir samninginn, að
þetta væri bara bragð hjá Mílu-
mönnum til að fá okkur Vestfirð-
inga til að þagna í kröfugerðum
um betra fjarskiptakerfi. Ég leit
alls ekki þannig á, heldur fyrst
og fremst að þetta væri verkefni
sem þyrfti að vinna og nauðsyn-
legt væri halda í heimabyggð.
Þekkingin þyrfti að vera til á
svæðinu og fá að þróast. Vestfirð-
ingar hafa t.d. lengi sóst eftir því
að komið væri upp hringtengingu
fyrir ljósleiðara til að tryggja
gagnaflutningsöryggið, því við
sitjum uppi með sáralitla flutn-
ingsgetu þegar ljósleiðari slitnar.

Rétt er þó að taka fram að hún
er fyrir hendi, að samband er í
gegnum Ísafjarðardjúp yfir á
Blönduós sem er hægt að nota ef
á þarf að halda, en það hefur
einungis brot af burðargetunni
sem fæst í gegnum ljósleiðarann.
Tengja hefði þurft ljósleiðara
allan hringinn á Vestfjörðum eða
setja um það skilyrði áður en
Síminn var seldur til að tryggja
að svo færi, því eftir að einka-
aðilar eignast fyrirtæki er ekki
hægt að gera neinar kröfur á
hendur þeim um hvernig það fjár-
festir.

Okkar tilfinning er þó sú, að
þessum málum hafi frekar miðað
fram á við heldur en aftur á bak.
T.d. verða lagðir um 30 kíló-
metrar til viðbótar í þessari hring-
tengingu ljósleiðara í Ísafjarðar-
djúpi á þessu ári. Það verður lagð-
ur ljósleiðari ofan úr Hátungum,
sem eru efst á Steingrímsfjarðar-
heiðinni, niður á Nauteyri. Einnig
var lagður ljósleiðari í fyrra í þá
kafla sem opnuðust við gerð brú-
arinnar yfir Mjóafjörð. Vonandi

mun sú tenging ná til Ögurs innan
skamms tíma. Þegar þar er komið
er síðan hægt að leggja sæstreng
þaðan í Súðavík. Það eru því
góðir hlutir að gerast hljótt án
þess að það séu neinar upphróp-
anir um það í fjölmiðlum. Við
sjáum fram á að þetta verði að
vinnast jafnt og þétt en ekki með
neinum átökum.“

Að tína æ-inAð tína æ-inAð tína æ-inAð tína æ-inAð tína æ-in
úr rækjunumúr rækjunumúr rækjunumúr rækjunumúr rækjunum

– Snerpa þróaði póstsam-
skiptaforrit sem nýtist skipverj-
um úti í Ballarhafi afar vel.

„Fljótlega eftir að við hófum
netstarfsemina hófum við sam-
starf við aðra aðila sem voru að
vinna að svipuðum lausnum og
við í netþjónustunni, þar á meðal
fyrirtæki sem heitir Radíómiðun.
Þeir sóttust eftir umboðsaðila á
Vestfjörðum sem gæti selt lausn
sem kallast Standard C, sem fólst
í því að hægt væri að senda skeyti
á milli skipa og lands eftir að
menn náðu ekki lengur sambandi
í gegnum NMT. Það er oft nauð-
synlegt á togurum sem eru úti á
sjó í lengri tíma að geta átt ein-
hver samskipti við land. Þá var
þetta Standard C notað, sem
byggði á því að send voru skeyti
í textaformi í gegnum gervihnött.

Margir ágallar voru á þessu
kerfi þó það væri gott að sínu
leyti. Sem dæmi var ekki hægt
að skrifa íslenska stafi og ef menn
álpuðust til þess komst skeyti
ekki til skila og þurfti þá að leita
að æ-inu í rækjunni í textanum
eða eitthvað álíka. Þannig þurfti
kannski að senda skeyti oft yfir
daginn til að tryggja að það kæm-
ist til skila meðan verið var að
tína úr því alla íslensku stafina.
Einn útgerðarstjórinn sagði við
mig að hann hefði þurft að tína
æ-in úr rækjunum fimm til sex
sinnum einn daginn og var alveg
búinn að fá nóg“, segir Björn og
hlær.

„Þetta kerfi var alls ekki hand-
hægt og fremur dýrt og hafði auk
þess þann ókost, að þegar send
voru skilaboð til skipverja um
borð var alls ekki um nein einka-
mál að ræða enda prentuðust
skeyti út á sérstakan prentara í
brúnni. Það var því ekki hægt að
skrifa um hneykslið í fermingar-
veislunni eða neitt slíkt því það
var viðbúið að fleiri en viðkom-
andi fengju fréttina. Við ákváð-
um því að þróa lausn sem við
erum enn að bjóða í dag og heitir
Inmobil, en nafnið stendur fyrir
hreyfanlegt Internet og byggist
m.a. á því að um borð í skipunum
er gervihnattabúnaður allt frá litlu
loftneti upp í gervihnattadisk
með veltibúnað, sem gerir það
að verkum að diskurinn miðar
alltaf á gervihnöttinn. Hnötturinn
sendir skeytið síðan aftur niður
og það getur lent í jarðstöð í
Frakklandi, Arizona eða jafnvel
uppi á Úlfarsfelli við Reykjavík.
Við sjáum síðan um að breyta
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þessum samskiptum yfir á inter-
netið.

Framan af var þarna fyrst og
fremst um tölvupóst að ræða en
nú er hægt að nota kerfið jafnvel
til að fara á vefinn og halda utan
um notkunina. Ég veit ekki hvort
við vorum fyrstir í heiminum til
að koma svona kerfi á fót en við
vorum klárlega fyrstir á Íslandi.
Reyndar var annað fyrirtæki í
Reykjavík, Netverk hét það, sem
eyddi nokkrum milljörðum í að
þróa sams konar lausn en fór svo
á hausinn í netbólunni.

Við rekum okkar kerfi enn
þann dag í dag og erum t.d. með
skip tengd fyrir ströndum Vestur-
Afríku sem nýta sér það. Í gegn-
um árin hefur bæst við þessa þjón-
ustu. Til að mynda er hægt að
tengja GPS-tæki um borð við
búnaðinn, sem hefur komið sér
sérstaklega vel fyrir skipin sem
eru við Afríkustrendur, því það
kemur fyrir að strandgæsla þar
reyni að taka skip í landhelgi
sem eiga að vera fyrir utan línuna
og virðist sem þurfi að greiða
mútur til að sleppa við afskiptin.
Við höfum hins vegar ítrekað
getað sýnt fram á staðsetningu,
hraða og stefnu skips á tilteknum
tíma og þannig hrakið staðhæf-
ingar gæslunnar og þannig sparað
útgerðinni stórfé og jafnvel veiði-
leyfi. Það hefur því sýnt sig að
kerfið, sem farið var út í að þróa
til að leysa vanda eins útgerðar-
manns sem átti í vanda við að
losa æ-in úr rækjunum sínum,
hefur svo sannarlega undið upp
á sig.

Við byrjuðum á þessu árið
2000 og settum kerfið fyrst um
borð í togarann Pál Pálsson sem
hefur notað það í gegnum NMT-
kerfi, en hægt er að nota hvaða
fjarskiptaleið sem býðst um borð
í skipum og kerfið styður um 20
mismunandi fjarskiptaleiðir.
Núna næstu daga verður svo bætt
við 3G-tengimöguleika í Pál.
Reynslan af þessu hefur verið
mjög góð og gaman að segja frá
því.“

Á netinu íÁ netinu íÁ netinu íÁ netinu íÁ netinu í
rafmagnsleysirafmagnsleysirafmagnsleysirafmagnsleysirafmagnsleysi

– Hvernig sérðu framtíðina
fyrir þér?

„Það er eitt af því sem ég við-
urkenni fúslega að við sjáum
ekki. Það er oft haft á orði að
vika sé langur tími í pólitík en
vika er líka langur tími í tölvu-
og nettækni. Mjög erfitt er því
að áætla lengra fram í tímann en
nokkrar vikur. T.d. ef ég væri
spurður að því hvernig ég sæi
fyrir mér hversu hraðvirkar net-
tengingar til heimila væru eftir
tvö ár eða af hvaða tegund þær
væru gæti ég ómögulega svarað
því.

Ágætt dæmi eru nettengingar
til sveitaheimila, en einungis fyrir
ári síðan þýddi ekkert að biðja
ADSL á sveitabæ sem var lengra

frá símstöð en fjóra kílómetra.
Tæknin bauð einfaldlega ekki
upp á að hægt væri að bjóða
þessa þjónustu utan þessarar fjar-
lægðar. Núna eru komnir á mark-
að svokallaðir endurvakar sem
hægt er að tengja á miðri leið á
símalínunni, sem magna merkið
upp. Jafnvel þótt þeir bjóði ekki
upp á mesta hraða sem menn eru
vanir í dag gerir það tenginguna
a.m.k. mögulega. Það kæmi mér
ekki á óvart að eftir tvö ár verði
þessi tenging sambærileg við það
sem nú þekkist í þéttbýli.

Þetta er dæmi um að ýmislegt
er framkvæmanlegt í dag sem
ekki var hægt að gera fyrir nokkr-
um árum síðan og eins verður
ýmislegt framkvæmanlegt eftir
nokkur ár sem þekkist ekki í dag.
Til dæmis er nú í gangi verkefni
á vegum Fjarskiptasjóðs sem ætl-
að er að tengja dreifðari byggðir
inn á háhraðatengingu, en þegar
útboðið fór af stað á sínum tíma
var tæknin sem gerði þetta mögu-
legt á viðskiptagrundvelli ekki
fáanleg. Nú eru t.d. komnir þessir
ADSL-endurvakar, sem gera
óþarft sérstakt átak til að koma
þeim í samband.

Svona hröð getur þróunin
verið. Ég er ekki að segja að
útboðið sé óþarft en forsendurnar
fyrir því hafa breyst mjög mikið
frá því að það fór af stað. Það er
eina sem víst er með framtíðina
er að þróunin heldur áfram og
alltaf verður fleira mögulegt í
þessum málum.

Ég get nefnt annað dæmi, að á
sínum tíma fannst okkur mjög
vel að verki staðið þegar við náð-
um tölvusambandi í gegnum
NMT-síma í kringum 40 sjómílur
á haf út þannig að það virkaði og
hrundi ekki eftir mínútu. Þetta
fannst okkur vera mikið afrek
þegar við náðum því en með lang-
drægri 3G-tækni í dag er enginn
vandi að ná svona sambandi og
við bestu aðstæður er jafnvel
hægt að ná því yfir 100 mílur eða
180 km.

Þetta er gott dæmi um þá fram-
þróun sem hefur orðið. Nú er
það reyndar þannig að drægnin á
langdræga 3G-kerfinu takmark-
ast minna af fjarlægð en kúlu-
lögun jarðarinnar þegar viðkom-
andi skip er komið niður fyrir
sjóndeildarhringinn.

Maður hefur því í raun ekki
ímyndunarafl til að spá fyrir um
hvað verður í framtíðinni. En eftir
smá tíma finnst öllum það vera
sjálfsagðasti hlutur í heimi að
tæknin sé til staðar. Núna vilja
allir nettengja sumarbústaðinn og
fólki finnst ómögulegt að vera
án nets. Ef netsamband fer niður,
hvort sem það er vegna slitins
ljósleiðara eða annars, ætlar allt
vitlaust að verða. Það er töluverð
breyting frá því fyrir um fimm
árum þegar fólk kippti sér ekkert
meira upp við að missa netsam-
bandið heldur en að hlémerki
kæmi í sjónvarpinu.

Nú er sagan önnur og við lent-

um t.d. í því í eitt skiptið að
hringt var í okkur frá almanna-
varnanefnd í einu sveitarfélaginu
hérna sem spurði hvort við gæt-
um ekki komið á netsambandi
sem dottið hafði niður, það vant-
aði mikilvægar upplýsingar frá
Veðurstofunni enda snjóflóða-
hættuástand. Við spurðum hvað
vandamálið væri og þá var svarað
að það væri rafmagnslaust. Það
þótti sem sagt minna mál að missa
rafmagnið en internetið.

Mjög fljótlega urðum við að
koma okkur upp ljósavél til að
tryggja það að við værum í gangi
þótt rafmagnið færi. Viðskipta-
vinum okkar á Selfossi t.d. er
alveg sama þótt rafmagnslaust
sé á Vestfjörðum því þeir vilja
bara komast á netið og ekkert
múður með það. Það þýðir því
ekkert fyrir okkur að segja bara
þegar rafmagnið fer að við tökum
okkur pásu og kveikjum á kert-
um. Við verðum að vera í gangi

allan sólarhringinn hvað sem
tautar og raular. Við sjáum enga
ástæðu til að setja okkur Vest-
firðinga í annan flokk en aðra og
höfum reyndar mestu óbeit á því.
Við getum því ekki verið eftirbát-
ar í neinu og verðum því að gera
aðrar ráðstafanir. Stundum er það
bara þannig að maður þarf að
komast á netið í rafmagnsleysi“,
segir Björn Davíðsson með bros
á vör.

– thelma@bb.is

Haraldur H. Isaksen með bréfið og flöskuna sem það var í.

Flöskuskeyti frá 1946
fannst undir gólffjölum

Flöskuskeyti fannst undir
gólffjölum í gamla gagnfræða-
skólanum á á föstudag. Var
þar á ferð orðsending frá smið-
unum Ágústi Guðmundssyni
og Felix Tryggvasyni sem
unnu að gólfinu árið 1946 en
bréfið er dagsett 2. febrúar það
ár. „Vissulega kom þetta á
óvart. Það er óvenjulegt að finna
flöskuskeyti svona langt inni í
landi. Greinilega var það með
vilja gert að skeytið myndi
bíða eftir næstu framkvæmd-
um en það var sett ofan í gólfið
í brennivínsflösku með tálg-
uðum tappa, þær urðu svo
núna 63 árum seinna“, segir
Hávarður Bernharðssyni húsa-
smiður sem fann skeytið.

Hann segir að oft hafi menn
sett peninga í hurðagafla og
annað slíkt við framkvæmdir
en aldrei áður hafi hann heyrt
um flöskuskeyti. Hávarður
hyggst búa til sýningarkassa
úr gólffjölunum svo hægt sé
að hafa flöskuskeytið til sýnis
í skólanum um ókomna tíð.

Orðsendingin hljóðar eitthvað
á þessa leið:

Góðir samlandar og frændur.
Við sem unnum að þessu gólfi

færum ykkur kærar kveðjur. Okk-
ur er ráðgata hvenær þessar

kveðjur berast ykkur.
Við biðjum að heilsa.
Ágúst Guðmundsson, yfir-

smiður og Felix Tryggvason,
trésmiður.

– thelma@bb.is

Bréfið er undirritað af Ágústi
Guðmundssyni og Felix Tryggvasyni.
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Válegir atburð-
ir fyrir vestan

Bloggið

Fyrst var það sjóðvélin. Í skjóli
nætur braust hann inn - þjófurinn
sá. Í gegnum stálhurðina komst
hann - braut upp lás sem hafði
dugað um árabil. Hann vissi hvar
Bragi geymdi gríðarlega fjármuni í gömlum og beygluðum vindla-
kassa - inni á kontór. Um það var Bragi viss. Atvinnumenn hér að
verki og ekki ólíklegt að sjálf mafían stjórni atgerðum. Og nú var
það Maggi Jóns. Á bjartri sumarnótt lá hann við bryggju - tilbúinn
til veiða og karlarnir búnir að gera klárt. Enginn, enginn átti von á
slíkri uppákomu. Um vor. Á bjartri sumarnóttu. Allt tekið sem verð-
mæti var í. Önglar. Línur. Veiðarfæri. Bragi og Elli Bússa voru bún-
ir að eyða ófáum stundum í að gera klárt. Eyða kvöldum og helgum
um borð í Magga Jóns við að gera klárt. Allt farið. Líklegast má
teljast hrein heppni að þeir hafi ekki verið um borð. Þeir hefðu verið
teknir. Fluttir af mafíunni til fjarlægra landa og krafist lausnargjalds.
Tveir fyrir einn hefði samningurinn hljóðað uppá - enda báðir nokk-
uð við aldur - og kreppa í heiminum….

Þorleifur Ágústsson – http://tolliagustar.blog.is

Gunnar I.
Birgisson

Vel má vera að eitthvað hafi
verið á gráu svæði, eins og kallað
er, hjá Gunnari Inga Birgissyni í
Kópavogi. Ekki er ég sosum
dómbær á það. Mig langar að
segja um hann sem manneskju
fáein orð frá mínum sjónarhóli.
Gunnar Birgisson er fjandanum
duglegri. Hann hefur jafnan hug-
að að stóru dráttunum í myndum
sínum en gefið sig lítt að hinum fínni pensilförum. Þess vegna hefur
gengið undan honum, hvar svo sem hann hefur látið til sín taka. Við
Gunnar kynntumst ungir að árum í Taflfélagi Breiðfirðinga og
áttum marga snerru á hvítum reitum og svörtum undir súðinni í
gömlu Breiðfirðingabúð við Skólavörðustíg, sem nú er horfin. […]

Ég kynntist honum sem ljúfum og skemmtilegum manni (og af-
burðagreindum - þetta síðasta finnst mér þó minnstu skipta). Leiðir
okkar hafa sjaldnar legið saman þegar á ævina hefur liðið. Mér hefur
hins vegar alltaf þótt gott að hitta Gunnar Inga Birgisson þegar við
höfum rekist saman við ýmis tækifæri í áranna og áratuga rás. Það
hafa verið notalegir endurfundir við hlýjan og góðan mann.

Hlynur Þór Magnússon – http://hlynur.eyjan.is

Eiturþörungar
í kræklingum
Sagnir herma að fyrir mörgum

öldum hafi Indjánar í Norður-
Ameríku forðast að borða krækl-
inga vissa hluta ársins. Elsta rit-
aða heimildin um þörungablóma
eitraðra þörunga er í Biblíunni í
Mósebók 7. versi 20-21 en þar
stendur að allt vatn í ánni Níl
hafi orðið að blóði og fiskarnir
dáið.

Fyrsta skráða tilvikið í heiminum um dauðsfall vegna skelfisk-
eitrunar er frá árinu 1793 í Breska Kolumbía í Kanada en þá lést
maður úr áhöfn landkönnuðarins Georg Vancouver eftir neyslu
skelfisks.

Við staðarval fyrir kræklingarækt er að mörgu að hyggja. Veðurfar,
hita- og seltustig sjávar, fæðuframboð (svifþörungar), fjöldi krækl-
ingalirfa, mengun og afræningjar eru allt þættir sem vel þarf að at-
huga áður en af stað er farið. Helstu erfiðleikar við kræklingarækt
hér við land eru til að mynda óblítt veðurfar, lagnaðarís og æðarfugl
sem étur kræklinginn.

Níels Ársælsson – http://nilli.blog.is

Gísli H. Halldórsson hefur ver-
ið kjörinn forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar. Þá hefur verið
samþykkt að Guðný Stefanía
Stefánsdóttir verði fyrsti vara-
forseti bæjarstjórnar og Jóna Bene-
diktsdóttur annar varaforseti.
Þetta kom fram á síðasta fundi
bæjarstjórnar fyrir sumarfrí en

þá var einnig samþykkt að fella
niður fundi í júlí og ágúst.

Bæjarráð skal hafa heimild til
að ráða málum til lykta fyrir hönd
bæjarstjórnar þetta tímabil sam-
kvæmt 39. grein sveitarstjórnar-
laga. Næsti reglulegi fundur bæj-
arstjórnar verður fimmtudaginn
3. september.

Á fundinum fór einnig fram
kjör þriggja aðalmanna í bæjar-
ráð en það eru þau Birna Lárus-
dóttir, Svanlaug Guðnadóttir og
Sigurð Pétursson. Samþykkt var
að Albertína Elíasdóttir og Gísli
H. Halldórsson og Magnús Reyn-
ir Guðmundsson yrðu varamenn.

– thelma@bb.is

Gísli kjörinn forseti

Ársreikningur Súðavík-
urhrepps samþykktur

Rekstrarniðurstaða ársreikn-
ings Súðavíkurhrepps bæði A og
B hluta fyrir fjármagnsliði og af-
skriftir var jákvæð um 1,5 millj-
ónir króna. Ársreikningurinn var
tekinn til seinni umræðu á sveit-
arstjórnarfundi á dögunum og
samþykktur samhljóða. Rekstr-
artekjur sveitarfélagsins A og B
hluta á árinu 2008 námu 161,5

milljónum króna en rekstrargjöld
voru samtals 160,0 milljónir. Af-
skriftir A og B hluta voru 10.3
milljónir. Fjármagnsgjöld um-
fram fjármagnstekjur voru sam-
tals 45.1 milljónir.

Rekstrarniðurstaða A og B
hluta, að teknu tilliti til afskrifta
og fjármagnsliða var því neikvæð
um 53,9 milljónir króna. Niður-

færsla hlutafjár í Frosta hf., Súða-
vík og Aðlöðun hf., er samtals
189,0 milljónir króna og er því
rekstrarniðurstaða A og B hluta
að teknu tilliti til afskrifta, fjár-
magnskostnaðar og niðurfærslu
hlutafjár neikvæð um 242,8
milljónir kr. Eigið fé sveitarfé-
lagsins A og B hluta í árslok 2008
nam samtals 431,3 milljónum.

Leikskólabörn á Ísafirði
komu saman á Silfurtorgi um

miðja síðustu viku og sungu
óð til sólarinnar. Var það lið-
ur til í árvissri sólargöngu leik-
skólanna á Ísafirði og Hnífs-

dal en þetta var í sjöunda
sinn sem staðið er fyrir göng-

unni frá því að hún var end-
urvakin árið 2002. Börn og

leikskólakennarar á Sólborg,
Eyrarskjóli og Bakkaskjóli

söfnuðust saman við Ísafjarð-
arkirkju og héldu þaðan í

skrúðgöngu niður að Silfur-
torgi. Þar var staldrað við til

að syngja nokkur lög fyrir
vegfarendur. Létu börnin

það ekki á sig fá að sólin feldi
sig á bak við ský. Óhætt er að

segja að það lífgi upp á bæj-
arlífið þegar litlu sólargeisl-
arnir í litskrúðugu klæðum

fagna sólinni á þennan máta.

Leikskólabörn fögnuðu sólinni með árvissri sólargöngu.

Leikskólabörnin á Ísa-
firði fögnuðu sólinni
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Opnaði sína fyrstu
myndlistarsýningu

Ísfirðingurinn Ólafía Krist-
jánsdóttir opnaði myndlistar-
sýningu að Aðalstræti 24 á Ísa-
firði á þjóðhátíðardaginn. Á
sýningunni eru verk sem Ól-
afía hefur unnið að síðustu ár
en þetta er fyrsta sýning þess-
arar ungu listakonu. Ólafía er
sjálflærð í listinni en frá unga
aldri hefur hún haft gríðarlegan
áhuga á því að teikna og mála.
„Ég er búinn að vera að mála í
mörg ár“, segir Ólafía. „Ég
ákvað því loksins bara að skella
mér í þetta og opna sýningu.“

Að sögn Ólafíu hafa viðtök-
urnar verið mjög góðar og hafa
þær farið fram úr hennar björtustu
vonum, en sýningin verður opin
í tvær vikur. Hún segist ekki hafa
ákveðið hvort hún leggi mynd-
listina fyrir sig. „Ég ætla bara að
sjá til, það er aldrei að vita hvort
maður sæki um nám í myndlist í
framtíðinni“, segir Ólafía.

Þess má geta að foreldrar Ól-
afíu eru Ragnheiður Baldursdótt-
ir frá Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi
og Kristján Sigmundsson frá
Látrum í Ísafjarðardjúpi. Ólafía Kristjánsdóttir við nokkur verka sinna.

Sveitarstjórnarmenn vilja ekki
hömlur á erlendar lántökur

Slæm staða sveitarfélaga vegna
erlendra lána vekur spurningar
um hvort ekki þurfi sambærilega
lagasetningu hér og á Norður-
löndunum þar sem sveitarfélög-
um er óheimilt að taka lán í er-
lendri mynt. Jóhannes Finnur
Halldórsson, sérfræðingur í sam-
gönguráðuneytinu, segir að illa
hafa gengið að komast að niður-
stöðu um fjármálareglur sveitar-
félaga. Meðal annars hafi verið
rætt um hámarks skuldsetningu
miðað við tekjur, áhættu í skuld-
setningu, m.a. varðandi gengis-
tryggingu lána, vöxt útgjalda,
jöfnun hagsveiflna o.s.frv. „Það
er allt undir og við horfum mikið
til Norðurlandanna í þessum efn-
um. Menn hafa hins vegar ekki
komist að neinni niðurstöðu.

Viðhorfin gætu þó verið að breyt-
ast,“ segir hann og bætir því við
að hann telji að ekki þurfi að
vera svo langt í land með reglurn-
ar. Áfram verði unnið að málinu.

Sveitarstjórnarmenn hafa lagst
gegn hugmyndum um að setja
hömlur á lántökur sveitarfélaga í
erlendri mynt, sem viðraðar hafa
verið í nefnd um fjármálareglur
sveitarfélaganna. Slíkar lántökur
eru bannaðar víðast hvar á Norð-
urlöndunum. Bráðabirgðaniður-
staða ársreikninga sveitarfélag-
anna sýnir dökka stöðu, sem m.a.
hefur skapast vegna erlendrar
lántöku. Kristján Möller, ráð-
herra sveitarstjórnarmála, segir
brýnt að setja fjármálareglur fyrir
sveitarfélögin, en undanfarin ár
hafi nefnd unnið að slíkum regl-

um. Það hefur hins vegar ekki
tekist vegna þess að sveitarfé-
lögin voru ekki sammála um
hvernig þessar reglur ættu að líta
út.“ Hann á þó ekki von á að
flytja frumvarp um slíkar reglur.
„Ég vil hvetja til þess að aðilar
komi sér saman um reglur svo
við förum ekki að setja þær með
lagaboði,“ segir Kristján.

Halldór Halldórsson, formaður
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga, telur að ekki verði komist
að samkomulagi um bann við
lántöku þeirra í erlendri mynt,
öðruvísi en með lagasetningu.
„Það hefur verið rætt en stað-
reyndin er sú að ef maður skoðar
síðustu 15 ár, þá eru erlendu lánin
miklu hagstæðari, vegna verð-
tryggingarinnar. Hann segir

sveitarstjórnarfólk því ekki hafa
viljað setja hömlur á slíkar lán-
tökur.

Kristján Möller segir ríkis-
stjórnina þegar hafa gripið til
ýmissa ráða til að styðja við bakið
á sveitarfélögunum. „Sveitarfé-
lögin hafa t.a.m. fengið að hækka
útsvarið og mörg hafa nýtt sér
það. Jafnframt tókst okkur að
tryggja eins milljarðs aukafram-
lag í Jöfnunarsjóð, en samkomu-
lag um 1,4 milljarða aukaframlag
í sjóðinn átti að renna út um
síðustu áramót. Þó er ljóst að
framlög úr Jöfnunarsjóði munu
dragast töluvert saman vegna
samdráttar í tekjum hins opin-
bera,“ segir Kristján. Hann bendir
á að á móti aukist útsvarstekjur
vegna úttektar fólks á séreignar-

lífeyrissparnaði sínum, auk þess
sem hækkun skatta muni einnig
skila auknum tekjum í Jöfnunar-
sjóð. Mikilvægustu aðgerðir rík-
isstjórnarinnar felist hins vegar í
að skapa skilyrði til að lækka
vexti og styrkja gengið.

Halldór Halldórsson, tekur
undir þetta. „Ef krónan styrkist
batnar staðan, ekki bara hjá
okkur, heldur öllum,“ segir hann
og bætir því við að vonir standi
frekar til þess en hins gagnstæða.
Ég hef þó ekki útilokað að það
þurfi að aðstoða einhver sveitar-
félög, sérstaklega varðandi fjár-
mögnun. Maður er viðbúinn ým-
su en vonar það besta,“ Halldór
Halldórsson. Frá þessu er greint
í Morgunblaðinu.

– birgir@bb.is

Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur að
ekki verði komist að samkomulagi um bann við lántöku sveitarfélaga í erlendri mynt, öðruvísi en með lagasetningu.
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Ég bjarga (I save)

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.

Stakkur skrifar

smáar
Til sölu er hillisamstæða, 2,50
m. á breidd. Selst ódýrt. Uppl.
í síma 848 4603.

Óska eftir þvottavél fyrir lítinn
pening eða gefins. Verður að
vera í lagi. Uppl. gefur Hlynur í
síma 696  3902.

Til leigu er 78m² íbúð á jarðhæð
á Hlíf II. Uppl. í síma 867 7780.

Til leigu eða sölu er 5 herbergja
einbýlishús í Bolungarvík. Uppl.
í síma 456 7236 eða 869 5945.

Óska eftir að kaupa kvenmanns
reiðbuxur í fullorðinsstærð. Uppl.
í síma 860 4414.

Til sölu er Honda CRV árg. 04,
ekin 73 þús. km. Uppl. í síma
865 5710 eftir kl. 17.

Til sölu er Fleetwood Yuma felli-
hýsi árg. 2006. Selst með eða
án fortjalds. Uppl. í s. 696 7316.

22 ára kona óskar eftir herbergi
eða íbúð til leigu á eyrinni á Ísa-
firði frá 26. júní til 24. júlí. Uppl.
í síma 692 2730.

Óska eftir 3ja-5 herbergja íbúð
í langtímaleigu á Ísafirði. Uppl.
í síma 698 9840.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 825 2173.

Varalitaglossin til styrktar krabba-
meinssjúkum börnum eru seld
í afgreiðslunni á sjúkrahúsinu.
Glossin kosta kr. 2.500 pr. stk.
Ekki er tekið við kortum.

Fyrirsögnin vísar til þess að
I save sem getur bæði þýtt ég spara

eða einfaldlega ég bjarga þegar þýðing þessara tveggja orða enskr-
ar tungu er komin á ástkæra ylhýra málið. Icesave eða íssparnaður
á íslensku hljómar í framburði alveg eins og I save. Mörgum hlýtur
að hafa orðið þessi kaldhæðni ljós þegar þeir hafa leitt hugann að
650 milljörðum íslenskra króna sem lagðir verða á herðar Íslendinga,
nútíðar og framtíðar, og munu koma í veg fyrir að ,,ég spari” eða
á ensku I save. Sennilega eigum við Íslendingar ekki margra kosta
völ, en ljóst er að jafnaðarmaðurinn Gordon Brown ætlar ekki að
taka sér þessi tvö orð í munn sem hljóma svo líkt sparnaðinum sem
Landsbanki þeirra Björgólfsfeðga fékk meira og minna saklausa
Breta og sveitarfélög þar til að taka þátt í.

Bretar töpuðu þorskastríðunum, þremur í röð og sættu sig illa
við það, en nú hafa þeir unnið stríðið um spariféð og við eigum
þung ár fyrir höndum. Vonandi rifja Bretar það upp að þeir skiluðu
ríkiskassanum fyrir 201 ári, þótt þá hafi aðallinn átt hlut að máli og
fyrst og fremst fyrirlitið venjulegt fólk sem réðst að dönskum að-
alsmönnum og þeim sem störfuðu í skjóli aðalsins í Danmörku á
Íslandi fyrir tveimur öldum. Kannski taka aðalsmenn við völdum
fljótlega í Bretlandi og líta til fordæmisins.

Hvað sem öðru líður velta margir því fyrir sér hvort íslenskt

réttarkerfi sé fært um að rannsaka og fylgja eftir málum sem
hljóta að koma upp þegar eitthvað fer að skýrast hjá rannsóknar-
nefnd Alþingis og sérstökum saksóknara. Margir hafa sagt og
hugsað hvort það sé ætlunin að þeir sem léku á íslenska bankakerfið
verði látnir eiga sig. Ástæða er til að hlusta vandlega á Evu Joly,
þótt ljóst sé að margir, einkum lögmenn hafi á henni misjafnt álit.
Ef til vill kann að vera eitthvað til í því að hún tali af of mikilli
hörku um það hvernig bregðast skuli við. En þá er líka nauðsynlegt
að muna að hún var ráðin sem sérstakur ráðgjafi varðandi hugsan-
leg efnahagsbrot sem tengjast hruninu mikla í október 2008.

Mörgum finnst lítið fara fyrir bjargvættum þegar horft er á af-
leiðingar þessara skelfilegu hremminga, sem þegar hafa áhrif á
mörg heimili í landinu, og á mörgum heimilum er fólki ekki rótt
í sinni. Framtíð þess er í uppnámi. Ekki er nóg með að sparnaður
margra ára sé horfinn heldur er sá sparnaður sem fólk taldi sig
vera að skapa í fasteignum sínum horfinn eða að hverfa.

Þá viljum gjarna fá fram á sjónarsviðið einhvern sem segir full-
um fetum og af miklu trausti, ,,I save”, eða þýtt á íslensku ég
bjarga. Sá bjargvættur verður vart fundinn í Gordon Brown, enda
honum sýnilega ekki mjög sárt um íslenskan almúga. Við myndum
þiggja einn íslenskan ,,I save”.

Hann er bara ekki í sjónmáli.

Fær styrk úr
Afreks- og

hvatningarsjóði
Helga Theodóra Jónasdóttir,

dóttir Jónasar Guðmundssonar
sýslumanns í Bolungarvík, hlaut
styrk úr Afreks- og hvatningar-
sjóði stúdenta Háskóla Íslands,
en sjóðurinn veitir ellefu styrki til
afburðanemenda sem hefja nám
í Háskóla Íslands næsta haust.
Um er að ræða styrki til nemenda
sem náð hafa framúrskarandi
árangri á stúdentsprófi og innrit-
ast í Háskóla Íslands. Hver styrk-
ur er 300.000 krónum auk niður-
fellingar skráningargjalds í Há-
skólann, sem er 45.000 krónur.

Styrkirnir voru afhentir á Há-
skólatorgi við hátíðlega athöfn.
Þetta er í annað sinn sem styrkir
eru veittir úr Afreks- og hvatn-
ingarsjóði stúdenta Háskóla
Íslands en sjóðurinn var stofn-
aður í fyrra og er markmið hans
að styrkja nýnema til náms við
Háskóla Íslands. Styrkirnir eru
að þessu sinni veittir með stuðn-
ingi Símans og Happdrættis Há-
skóla Íslands.

Listasýningin Náttúra og
mannlíf opnaði í Bryggjusal

Edinborgarhússins á þjóðhá-
tíðardaginn. Fyrir sýning-

unni standa leirlistarkonan
Guðrún Halldórsdóttir og

listmálarinn Halldóra Helga-
dóttir en báðar tengjast þær

svæðinu, Guðrún er inn-
fæddur Ísfirðingur en Hall-

dóra bjó á Ísafirði um árabil.
Á sýningunni eru sýndar

náttúrulífsmyndir eftir Hall-
dóru sem málaðar eru með

olíu á striga og fjölbreytileg-
ar myndir Guðrúnar mótað-

ar í leir. Fjölmenni var við
opnunina. Sýningin verður

opin til 6. júlí.

Náttúra og mannlíf í Edinborgarhúsinu
Á sýningunni eru sýnd leirlistaverk eftir Guðrúnu Halldórsdóttir og myndir eftir Halldóru Helgadóttur.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Það er mun

ódýrara!
Hringið í síma

456 4560



FIMMTUDAGUR     25. JÚNÍ 2009 1717171717

TILLAGA AÐ AÐALSKIPULAGI
ÍSAFJARÐARBÆJAR 2008 - 2020

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir hér
með tillögu að aðalskipulagi Ísafjarðar-
bæjar 2008-2020 skv. 18. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997.
Aðalskipulagið tekur til alls lands sveitar-
félagsins, frá Langanesi í suðri til Geirólfs-
núps í norðri.
Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstof-
um í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og á vef-
síðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is
frá og með sunnudeginum 28. júní 2009
til og með  sunnudeginum 26. júlí 2009.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
er hér með gefinn kostur á gera athuga-
semdir við aðalskipulagstillöguna. Frestur
til að skila inn athugasemdum er til sunnu-
dagsins 9. ágúst 2009. Skriflegum athuga-
semdum skal skila á bæjarskrifstofur Ísa-
fjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnar-
stræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við breyt-
ingartillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast
samþykkir henni.

Ísafirði, 22. júní 2009,
Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri umhverfissviðs.

„Taka verður á fjárhagsvanda bæjarins“
Bæjarfulltrúar Í-listans segja

að taka verði á fjárhagsvanda bæj-
arins áður en í óefni er komið. Á
síðasta bæjarstjórnarfundi, þar
sem ársreikningurinn var tekinn

til síðari umræðu og samþykktur
samhljóða, létu Í-listamenn bóka
að þeir vilji vekja athygli bæjar-
búa á veikri rekstrarstöðu bæjar-
ins og vaxandi skuldasöfnun,

sem fram kemur í ársreikningn-
um. „Fulltrúar Í-listans lýsa sig
reiðubúna til að vinna að því
máli, hér eftir sem hingað til, í
samstarfi við aðra kjörna fulltrúa

í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar,“
segir í bókuninni. Bæjarfulltrúar
Í-listans vildu einnig koma á
framfæri þökkum til starfsmanna
Ísafjarðarbæjar fyrir gott sam-
starf og upplýsingagjöf varðandi
fjármál og framkvæmdir á vegum
bæjarins.

„Eftir greinargóðan upplýs-
ingafund með fjármálastjóra,
bæjarstjóra og yfirmanni tækni-
deildar þar sem fjölmörgum fyr-
irspurnum var svarað varðandi
einstaka liði og skýringar gefnar
á misræmi milli fjárhagsáætlunar
og endanlegs ársreiknings, lýsa
bæjarfulltrúar Í-listans í Ísafjarð-
arbæ yfir samþykki sínu á fram-
lögðum og endurskoðuðum reikn-
ingi bæjarins“, segir jafnframt í
bókuninni.

Eins og fram hefur komið er
vel á níunda hundrað milljóna
króna tap er á samstæðureikningi
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar. Sam-
kvæmt reikningnum eru fjármagns-
gjöld miklu hærri en reiknað var
með við gerð fjárhagsáætlunar
og er skýringin sögð vera afleið-
ing bankahrunsins í október á
síðasta ári, veiking krónunnar og
há verðbólga. Fjármagnsgjöld eru

975 milljónir króna en voru áætl-
uð 204 milljónir króna. Að teknu
tilliti til afskrifta og fjármagns-
gjalda er tap á samstæðureikningi
878 milljónir króna vegna ársins
2008. Reksturinn skilar skv. sam-
stæðureikningi 223 milljónum
króna. Rekstur bæjarsjóðs Ísa-
fjarðarbæjar skilar 265 milljón-
um króna í hagnað af reglulegri
starfsemi sem er 53 milljónum
króna betri niðurstaða en fjár-
hagsáætlun gerði ráð fyrir.

Fjárfestingar voru þær mestu í
sögu sveitarfélagsins en fram-
kvæmt var fyrir 561 milljón króna.
Stærstur hluti framkvæmdanna
var viðbygging við Grunnskól-
ann á Ísafirði. Þeirri framkvæmd
hafði verið skotið á frest um
nokkur ár en var nauðsynlegur
liður í einsetningu skólans og
kemur í staðinn fyrir bráða-
birgðahúsnæði. Miklar aðhalds-
aðgerðir eru á döfinni í rekstri
Ísafjarðarbæjar. Miklar breyting-
ar á fjármagnskostnaði kalla á
aðhald til að komast yfir þann
erfiða hjalla sem fylgir auknum
útgjöldum í kjölfar bankahruns-
ins.

– thelma@bb.is

Sorpbrennslustöðin Funi í Engidal.

Ódýrara að endurnýja Funa
Ódýrara er að endurnýja sorp-

brennslustöðina Funa í Engidal
en að taka upp urðun sorps sam-
kvæmt skýrslu starfshóps um
endurskoðun sorpmála í Ísafjarð-
arbæ. Samkvæmt mati starfs-
hópsins verður kostnaðurinn um-
talsverður, hvor leiðin sem valin
verður. Hins vegar er það mat
starfshópsins að akstur á úrgangi
til urðunar sé mun dýrari kostur
en að endurnýja Funa. Er þá mið-
að við að öllu sorpi verði ekið

suður á Álfsnes en þrátt fyrir
ítrekaða leit fannst ekki viðun-
andi urðunarstaður hér vestra.

Samkvæmt skýrslunni er áætl-
aður kostnaður við endurnýjun
Funa 360 milljónir króna sem
dreifist á líftíma tækjabúnaðar-
ins, eða 10-15 ár samkvæmt mati
starfshópsins. Áætlaður kostnað-
ur við urðun sorps er umtalsvert
meiri eða 118,7 milljónir króna
á ári.

Í tillögum starfshópsins er einn-

ig lagt til að breyting verði á sorp-
hirðu í Ísafjarðarbæ með upp-
setningu grenndargáma og fækk-
un sorphirðudaga. Lagt er til að
sorp verði flokkað í flokkunar-
stöð svo hægt verði að taka end-
urvinnanlegt sorp frá til vigtunar
og fá þannig endurvinnslugjald.
Sorpbrennsla í Funa flokkast
undir endurvinnslu vegna þess
að brennt er við hátt hitastig sem
og að orkan er nýtt til húshitunar.

– nonni@bb.is

Leikmenn sameinaðs knattspyrnuliðs Ísafjarðar og Bolungarvíkur gerðu sér og bæjarbúum
glaðan dag á föstudag og buðu upp á grillaðar pylsur í boði steinsmiðjunnar Sólsteina. Bæjarbúar
létu sig ekki vanta og runnu veitingarnar vel niður í góða veðrinu sem lék við Ísfirðinga þann dag.
Uppátækið var liður í því að vekja athygli á góðu gengi liðsins það sem af er sumri og þakka fyrir
þann stuðning sem það hefur hlotið frá bæjarbúum. Nóg hefur verið um að vera hjá BÍ/Bol-
ungarvík upp á síðkastið. Liðið lék gegn Víði frá Garði á Torfnesi í gær og heldur til Grenivíkur
næstu helgi þar sem það mætir liði Magna. Með sigri geta Vestfirðingar komist upp í annað sæti
2. deildar Íslandsmótsins í knattspyrnu.                                                                      – nonni@bb.is

Knattspyrnumenn grilluðu fyrir bæjarbúa
Leikmenn BÍ/Bolungarvík grilluðu fyrir bæjarbúa síðasta föstudag.
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stíllLífsLífs ssssstíll
Fiskveiðar á Sri Lanka

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi

Fiskveiðar af þessu tagi eru nokkuð frábrugðnar því sem
gerist á Vestfjörðum, svo dæmi sé tekið. Myndin er tekin í
morgungrámanum á Sri Lanka, eyj-
unni sem löngum var þekkt undir
nafninu Ceylon. Þarna á ströndinni
við Koggala róa menn ekki til fiskjar
heldur vaða út á þessar trönur eða stultur og sitja þar síðan við
veiðarnar. Í flestum héruðum Sri Lanka eru fiskveiðar helsta
atvinnugreinin líkt og var á Íslandi þangað til nútíminn hélt
innreið sína og fjármálin tóku við því hlutverki.

Víkingar
Ekki er farkostur þessara víkinga stór og vissulega er hann

ólíklegur til að notast til útrásar eða innrásar í önnur lönd. Hins
vegar eru víkingarnir sjálfir bæði áræðnir og glaðbeittir að sjá
þar sem þeir æfa strandhögg með tilheyrandi herópum fyrir
söguhátíð í Lanark í Skotlandi.

Argentínska dansparið Virginia Pandolfi og Fabian Peralta
vakti ekki aðeins athygli fyrir fótamenntina í undankeppninni
fyrir heimsmeistaramótið í tangó í Buenos Aires í Brasilíu.
Útlitið hefur líka sitt að segja - klæðnaðurinn, svipbrigðin,
förðunin ...

Dans með kryddi

Starfsemi Morrans, ungmenna-
leikshúss Ísafjarðarbæjar, er kom-
in á fullt skrið, en leikhúsið fagn-
ar tíu ára afmæli í ár. Sextán leik-
arar starfa í Morranum í sumar.
Stúlkur eru í meirihluta eða tólf
á móti fjórum ungum herramönn-
um. Einn þessara pilta er Baldur
Stefán Stefánsson, sem var alveg
til í að svara nokkrum spurning-
um blaðamanns.

„Þetta er mjög fjölbreytt og
skemmtilegt. Við höfum verið
að dansa fyrir ferðamenn sem
koma af skemmtiferðaskipunum,
vorum með leikatriði 17. júní og
erum nú að fara að heimsækja

leikskóla Ísafjarðarbæjar með
leikrit. Það er því nóg að gera.“

Baldur segir það ekki koma að
sök að strákarnir séu í minnihluta.
„Nei, nei, það er bara fínt. Við
kynnumst hvert öðru bara betur
þannig.“ Þetta er fyrsta árið sem
Baldur tekur þátt í Morranum en
sum ungmennanna hafa verið þar
áður.

– Ætlarðu að leggja leiklistina
fyrir þig í framtíðinni eða er þetta
bara áhugamál?

„Kannski að ég leggi þetta fyrir
mig, ég ætla sjá bara til. Það fer
eftir því hvernig mér gengur í
þessum málum. En þetta er alla-

vega áhugamálið eins og stend-
ur.“

Í tilefni af afmæli leikhússins
er stefnt að afmælisfagnaði sem
fyrrum Morrum verður boðið að
taka þátt í. Einnig má búast við
óvæntum gjörningum á Silfur-
torgi á Ísafirði eins og undanfarin
ár.

Tveir leikstjórar stýra Morr-
anum í ár. Elfar Logi verður
leikstjóri út júnímánuð en þá tek-
ur Lísbet Harðardóttir við það
sem eftir er sumars. Þetta er þriðja
árið sem Kómedíuleikhúsið sér
um Morrann.

– thelma@bb.is

Fjölbreytt og
skemmtilegt starf

Baldur Stefán ásamt samstarfsstúlkum.
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SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Kjúklingaréttur meðKjúklingaréttur meðKjúklingaréttur meðKjúklingaréttur meðKjúklingaréttur með
sólþurrkuðum tómötumsólþurrkuðum tómötumsólþurrkuðum tómötumsólþurrkuðum tómötumsólþurrkuðum tómötum

Sælkeri vikunnar býður upp á
sérrýtertu, frómas og dýrindis kjúkl-
ingarétt. „Þegar gesti ber að garði
er gott að geta spjallað við þá og
þurfa ekki að standa allan daginn
í eldhúsinu. Hér kemur þægilegur
kjúklingaréttur sem má útbúa
fyrirfram og sérstaklega góð terta
í eftirrétt sem hægt er að eiga
tilbúna í frysti.“

Kjúklingaréttur með
sólþurrkuðum tómötum

3 kjúklingabringur (án húðar)
2 msk olía af sólþurrkuðum
tómötum
Kryddað með sítrónupipar og
salti

Kjúklingabringurnar skornar í
ræmur og snöggsteiktar í olíunni
af tómötunum. Settar í eldfast
mót. Eftirfarandi er léttsteikt á

pönnu í olíunni:

1 saxaður laukur
6-8 sneiddir sveppir (eða lítil
dós niðursoðnir sveppir ef þarf
að flýta sér)
2 sneiddar gulrætur (eða niður
soðnar)

4-6 sólþurrkaðir tómatar (eða
eftir smekk) skornir í bita
Síðan fer í þetta:
1 stór teningur kjötkraftur
1 dós rjómaostur með sól
þurrkuðum tómötum
½ peli rjómi
tímian (ferskt eða þurrkrydd)
Þetta er látið krauma aðeins

og hellt yfir kjúklinginn og sett í
ofn í ca. 30 mínútur við 200°C.
Hafa álpappír yfir. Borið fram
með góðu brauði, soðnum hrís-
grjónum og salati. Þessi réttur er
fyrir 4 til 6 eftir því hvað menn
eru gráðugir.

Sérrý terta frú
Sigríðar Meyvants

4 eggjahvítur
½ bolli sykur
½ tsk lyftiduft
150 g saxaðar möndlur
Eggjahvítur og sykur þeytt

saman, hinu blandað varlega
saman við.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Edda Arnholtz, Mýrum, Dýrafirði.
Bakað í tveimur formum í 2-3

klst við 100°C.

Frómas
4 eggjarauður
4 msk sykur
4 blöð matarlím
1 glas sérrí
Eggjarauðurnar þeyttar með

sykrinum. Matarlímið lagt í
bleyti og hrært út í volgt sérríið.
Hrært saman við eggjarauðurnar.
Látið stífna og breitt yfir annan

marensbotninn. Hinn settur ofan
á.

Ofan á kökuna
¼ l rjómi
½ pk suðusúkkulaði (brætt) og

sett saman við rjómann og smurt
yfir kökuna.

Ég skora á Unni Cornette
Bjarnadóttur, Núpi í Dýrafirði,
að lofa okkur að kíkja í pottana
hjá sér.

Þjóðhátíðardeginum var fagnað á glæsilegan hátt á Ísafirði í
síðustu viku. Hátíðardagskráin var einkar ríkuleg í ár en ljóst
var að allir, ungir sem aldnir, listunnendur og rokkarar, gátu
fundið eitthvað við sitt hæfi. Dagurinn hófst með hinni hefð-
bundnu hátíðarmessu í Ísafjarðarkirkju en laust fyrir klukkan
tvö var gengið í skrúðgöngu frá Silfurtorgi á hátíðarsvæðið á Eyr-
artúni með unglingadeildinni Hafstjarnan í broddi fylkingar.
Hátíðardagskráin hófst klukkan tvö með hátíðarræðu Halldórs
Smárasonar, dúx Menntaskólans á Ísafirði 2009, en að því
loknu kom fjallkonan í ár, Stella Hjaltadóttir, í lögreglufylgd.
Nóg var um að vera fyrir ungu kynslóðina og ljóst var að allt var
gert til að gera daginn sérstakan fyrir hana. Um kvöldið var Silf-
urtorgið rokkað með þjóðhátíðarstæl þar sem vestfirsku hljóm-
sveitirnar Stjörnuryk, Brot, Sleeping Prophets og Þröstur og Þúfu-
tittlingarnir tróðu upp. Meðfylgjandi myndir voru teknar á 17. júní.

Þjóðhátíðardeginum fagnað
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