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„Við verðum að búa í haginn fyrir framtíð-
ina og spyrja við hvað unga fólkið vilji
vinna. Ég held að fæst af því
sjái framtíð sína í fiskvinnslu,“ segir Arna Lára Jónsdóttir,
fulltrúi Í-listans í bæjarstjórn. Í miðopnu ræðir hún um
sveitarstjórnarmálin í Ísafjarðarbæ, framtíð Vestfjarða
og starfið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
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Þjást enn af áfallastreitu
Vísbendingar eru um að nær 15%

þolenda snjóflóðanna tveggja á
Vestfjörðum árið 1995 hafa ein-
kenni áfallastreitu í dag, sextán
árum síðar. Jafnframt eru vís-
bendingar um að þolendur sem
hafa einkenni um áfallastreitu séu
líklegri til að greina frá líkam-
legum kvillum og um 40% þol-
enda sem eru með einkenni
áfallastreitu meta andlega heilsu
sína slæma eða mjög slæma.
Þetta kemur fram í frumniður-
stöðum nýrrar rannsóknar Eddu
Bjarkar Þórðardóttur, doktors-
nema í lýðheilsuvísindum, um
langtímaáhrif snjóflóðanna á
Vestfjörðum. Í umfjöllun um
rannsóknina og niðurstöður
hennar í Morgunblaðinu kemur
fram að rannsókn var einnig gerð
þremur mánuðum eftir snjóflóðið
á Flateyri og ári eftir snjóflóðið í
Súðavík. Þá var líðan þolenda
könnuð af sálfræðingi, lækni og
sálfræðinema. Niðurstöður þeirr-
ar rannsóknar bentu til að 29%
þolenda væru með einkenni
áfallastreitu 3-14 mánuðum eftir
snjóflóðin.

Þegar Edda komst að því að
rannsókninni sem unnin var árið
1996 hefði ekki verið fylgt eftir
vann hún rannsókn til BA prófs í
sálfræði þar sem hún kannaði
tíðni áfallastreitu þolenda snjó-
flóðsins í Súðavík. Niðurstöðurn-
ar gáfu vísbendingu um að 18%
þolenda væru með einkenni
áfallastreitu árið 2007. Í ljósi
þessa ákvað hún að gera stærri
rannsókn og þá einnig hjá þol-
endum snjóflóðsins á Flateyri og
kanna einnig tíðni líkamlegra
kvilla og sjúkdóma hjá þolendum
með tilliti til þess hvort þeir væru
enn með einkenni áfallastreitu eða
ekki.

Frumniðurstöður benda til að
13% þolenda í Flateyrarhópnum
og 19% í Súðavíkurhópnum upp-
lifa einkenni áfallastreitu í dag.
Að sögn Eddu Bjarkar er þetta
hlutfall hátt þegar sambærilegar
erlendar rannsóknir eru skoðaðar.
Hins vegar er mikilvægt að horfa
til þess að mikill meirihluti þol-
enda sem upplifðu snjóflóðin eru
ekki með einkenni um áfallastreitu.

Markmiðið með rannsókninni

er meðal annars að leggja grunn-
inn að bætri eftirfylgni fyrir fólk
sem verður fyrir miklum áföllum,
til að mynda vegna náttúruham-
fara. Edda Björk tekur fram að

um frumniðurstöður sé að ræða,
því enn eigi eftir að ljúka úrvinn-
slu gagna. Í spurningalistanum
voru fjölmargir aðrir þættir
kannaðir, svo sem viðhorf þol-

enda til endurreisnar og upp-
byggingarstarfs eftir snjóflóðin.

Þegar niðurstöður rannsóknar-
innar verða fullunnar mun hún
koma vestur og kynna þær.

Frá björgunaraðgerðum eftir að snjóflóðið féll á Flateyri. Ljósmynd: Morgunblaðið / RAX.

Uppgreftri á víkingsvæðinu
í Vatnsfirði að mestu lokið

Fjöldi fólks hefur komið að
fornleifarannsóknum í Vatnsfirði
í Ísafjarðardjúpi frá því rann-
sóknirnar hófust árið 2003. Í
sumar voru að meðaltali 18 til 20
manns að störfum við uppgröft-
inn, þar af 10 nemendur. Árið
2008 voru hins vegar 25-30
manns við störf í Vatnsfirði, þar
af 15 nemendur. Sumarið 2003
voru teknir svokallaðir könnun-
arskurði sem leiddu í ljós vík-
ingaskála norðarlega í bæjarhlað-
inu. Við frekari rannsóknir komu
í ljós sjö hús sem öll virðast vera
frá svipuðum tíma. Garðar Guð-
mundsson, fornvistfræðingur,
sem komið hefur að uppgreftrin-
um frá upphafi og heldur utan um
verkefnið í heild, segir að sér-
staðan við Vatnsfjörð sé gríðar-
legt ríkidæmi á miðöldum og ein
ríkasta og valdamesta ætt lands-
ins á tímabili. „Þar hefur safnast
gríðarlegur auður sem ekki kom
frá jörðinni sjálfri, heldur ver-
stöðvum og verslun,“ segir Garð-
ar.

Uppgröfturinn er samstarfs-
verkefni nokkurra aðila sem
standa að félaginu Vestfirðir á
miðöldum. Fjöldi nemenda frá

Fornleifaskólanum hefur komið
að verkefninu, en hann hefur ver-
ið starfræktur í Vatnsfirði frá ár-
inu 2005. Skólinn er samstarfs-
verkefni háskólans í Aberdeen í
Skotlandi, Oslóarháskóla, há-
skólans í New York, Stirling há-
skóla í Skotlandi og fleiri aðila.
Fjöldi nemenda kemur til lands-
ins vegna áhuga síns á Norður-
Atlantshafssvæðinu og þá sér-
staklega víkingatímanum. Garð-
ar segir það mikilvægt fyrir ís-
lenskt fræðasamfélag að fá nem-
endurna til landsins því margir
þeirra halda áfram rannsóknum
sem tengjast landinu. Þannig fáist
mun fleiri rannsóknir á íslensku
efni og úr íslenskum uppgröftum
en annars væri. „Yfir 30 masters-
nemar og 30 doktorsnemar sem
hafa farið í gegnum skólann hafa
unnið að einu eða öllu leyti með
efni sem tengjast Íslandi,“ segir
Garðar.

Uppgreftrinum á víkingasvæð-
inu er að mestu lokið og er nú
verið að vinna úr gögnum en
mikið af efni þarf að fara í sér-
fræðirannsóknir. Engu að síður
standa vonir til að efnið verði
tilbúið til útgáfu á næsta ári. En

hverju bætir uppgröfturinn í
Vatnsfirði við þá þekkingu sem
við höfum um lífið á víkingaöld?
„Uppgröfturinn bætir gríðarlega
miklu við. Lifnaðarhættir manna
á Vestfjörðum hafa lítið verið
rannsakaðir, við vitum lítið í
gegnum fornleifafræðina um
hvað gerðist, en meira í gegnum
sögurnar. Tveir merkustu hlutirn-

ir sem fundust eru annars vegar
hluti af keltnesku gullnisti sem
fannst við víkingaskálann fyrir
nokkrum árum, en það er mjög
óvenjulegt að finna gull hér á
landi og hvað þá í víkingaaldar
samhengi. Þá fundust fjörutíu
kíló af járni við síðasta húsið
sem við grófum upp, það er líka
mjög óvenjulegt en járn var mjög

dýrmætt á Íslandi. Þetta bendir
allt til að menn hafi verið mjög
efnaðir og haft mikinn mannskap
á jörðum sínum,“ segir Garðar.

Þótt uppgreftrinum á víkinga-
svæðinu sé að mestu lokið er enn
verið að vinna að uppgreftri á
bæjarhólnum. Því verður enn
hægt að sjá fornleifafræðinga að
störfum í Vatnsfirði.

Frá Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi.



FIMMTUDAGUR     6. OKTÓBER 2011 33333



44444 FIMMTUDAGUR     6. OKTÓBER 2011

Fjármögnun svokallað Græn-
landssetur í Bolungarvík hefur
gengið illa. Undirbúningsfélag
var sett á stofn á síðasta ári með
þrjátíu stofnfélögum. Tilgangur
setursins var að kynna Grænland
fyrir Íslendingum með upplýs-
ingamiðlun og sýningarhaldi og
efla tengsl landanna. Félagið fékk
aðstöðu í Bolungarvík sem var
formlega tekin í notkun 21. júní
á síðasta ári, á þjóðhátíðardegi
Grænlendinga. „Hugmyndum

um Grænlandssetrið hefur víðast
hvar verið vel tekið en lítið fé
hefur verið að fá til uppbyggingar
eða starfsemi. Í vor náðust samn-
ingar við Ragnar Axelsson ljós-
myndara (RAX), um sýningu á
ljósmyndum hans frá Grænlandi
okkur að kostnaðarlausu. Því
miður tókst ekki að fá fjármagn
til að setja hana upp,“ segir Jónas
Guðmundsson, sýslumaður í
Bolungarvík, forsvarsmaður
undirbúningsfélagsins.

„Samskipti og samgöngur
milli Íslands og Grænlands auk-
ast stöðugt og á síðustu dögum
Alþingis voru samþykktar nokkr-
ar þingsályktunartillögur er lúta
að auknum samskiptum og sam-
vinnu þjóðanna. Sýnist mér að
þar liggi mörg áhugaverð tæki-
færi fyrir Vestfirði og væntanlegs
Grænlandsseturs, ef vel verður á
málum haldið,“ segir Jónas.

Hann bendir á að á dögunum
hafi Styrmir Gunnarsson, fyrr-

verandi ritstjóri Morgunblaðsins,
birt grein þar sem hann rökstyður
að Vestfirðir, ekki síst norðan-
verðir Vestfirðir, eigi eftir að verða
eitt helsta vaxtarsvæði landsins.
Fyrirsjáanleg er mikil uppbygg-
ing á Grænlandi en vegna fá-
mennis þarf þjóðin að sækja
mikla þjónustu annað og styst
væri að sækja hana hingað til
lands. Þar ættu Vestfirðir að njóta
nálægðarinnar við Grænland og
Ísafjörður að geta orðið mið-

punktur þessara samskipta. „Það
verður án efa leitað til Íslands
með samstarf og samvinnu í ýms-
um málaflokkum þar sem ná-
lægðin við Grænlands nýtist.“

Jónas er því þrátt fyrr allt fullur
bjartsýni og telur góða möguleika
á að virkja kraftana á Vestfjörð-
um til eflingar samskiptum við
Grænland og Grænlendinga og
það sé aðeins spurning um tíma
hvenær myndarlegt Grænlands-
setur geti orðið að veruleika.

Grænlandssetur í Bolungarvík sett á ís

Fjögur sveitarfélög á Vest-
fjörðum með skuldir yfir 100%

Reikningsskil A-hluta árs-
reikninga sveitarfélaga á Vest-
fjörðum sýna að meðaltal heild-
arskulda og skuldbindingar sveit-
arfélaganna af tekjum þeirra
stóðu í stað milli áranna 2009 og
2010. Eftirlitsnefnd með fjármál-
um sveitarfélaga hefur unnið úr
rafrænum skilum sveitarfélaga á
ársreikningum en þar segir m.a.
að heildarskuldir og skuldbind-
ingar af tekjum A-hluta reikn-
ingsskila í Bolungarvík, Vestur-
byggð og Bæjarhreppi hafi aukist
en  í Reykhólahreppi, Tálkna-
firði, Súðavík, Kaldrananes-
hreppi og Strandabyggð. Eigin-
legar skuldir þurfa þó ekki að
hafa aukist heldur getur skulda-
hlutfallið hækkað við það að tekj-
ur lækki á milli ára. Heildar-
skuldir og skuldbindingar af tekj-
um A-hluta Ísafjarðarbæjar og
Árneshrepps stóðu í stað milli ára.
Fjögur sveitarfélaganna eru með

heildarskuldir og skuldbindingar
yfir 100%. Í Bolungarvík námu
heildarskuldir og skuldbindingar
139% af tekjum árið 2009 en
145% á síðasta ári. Í Vesturbyggð
fóru  heildarskuldir og skuld-
bindingar úr 114% í 122%, í
Súðavík fóru þær úr 112% í
105% en í Ísafjarðarbæ stóðu
heildarskuldir og skuldbindingar
í stað milli ára, eða 149%. Ár-
neshreppur stendur best en
skuldir og skuldbindingar af tekj-
um þeirra voru aðeins 12% af
heildartekjum árið 2010, á eftir
honum kemur Bæjarhreppur með
32% og þriðji er Kaldrananes-
hreppur með 42%. Samtals voru
meðalskuldir og skuldbindingar
A-hluta ársreikninga sveitarfé-
laganna á Vestfjörðum 124% af
heildartekjum og stóðu í stað
milli ára.

Ef heildarskuldir A- og B hluta
er lagðar saman kemur í ljós að

sömu sveitarfélög, þ.e. Bolungar-
vík, Ísafjarðarbær, Vesturbyggð
og Súðavík, eru með skuldir og
skuldbindingar af tekjum yfir
100% og þrjú þeirra með skuldir
og skuldbindingar yfir 150% af
tekjum. Skuldir og skuldbinding-
ar Ísafjarðarbæjar hækkuðu úr
184% í 187% milli áranna 2009
og 2010 og skuldir Vesturbyggð-
ar af tekjum fóru úr 168% í 187%.
Skuldir og skuldbindingar af

tekjum Súðavíkur lækkuðu úr
120% í 110% en skuldir Bolung-
arvíkur stóðu í stað í 165% milli
áranna 2009 og 2010. Samtals
voru meðalskuldir og skuldbind-
ingar A- og B hluta ársreikninga
sveitarfélaganna á Vestfjörðum
155% af heildartekjum árið 2010
en 154% árið 2009.

Í upplýsingum frá Eftirlits-
nefnd með fjármálum sveitarfé-
laga kemur fram að heildarskuld-

ir og skuldbindingar A-hluta
reikningsskila sveitarfélaga í
landinu öllu hafa lækkað úr 154%
af heildartekjum árið 2009 í
146% á árinu 2010, eða úr 262
milljörðum króna í 254 milljarða.
Heildarskuldir A- og B-hluta, þ.e.
samstæðu sveitarfélaga, hafa
lækkað á sama tíma úr 269% af
heildartekjum í 255%, eða úr 599
milljörðum króna í 586 milljarða.

– asta@bb.is

Þær Ólafía Aradóttir og Júlía
Björk Þórðardóttir fengu á
föstudag afhenda Bleiku slauf-
una í Safnahúsinu á Ísafirði.
Þar með hófst formlegt árvekni-
og fjáröflunarátak Krabba-
meinsfélags Íslands og aðild-
arfélaga þess. Hvunndagshetj-
ur voru heiðraðar allsstaðar á
landinu á föstudag og á Ísafirði
urðu þær Ólafía og Júlía fyrir

valinu. Ólafía sat í stjórn Krabba-
meinsfélagsins Sigurvonar á Ísa-
firði frá því að félagið var stofnað
en hætti störfum um síðustu ára-
mót, en hún greindist með
brjóstakrabbamein á sínum tíma.

Júlía hefur í mörg ár staðið við
bakið á Sigurvon, en hún og eig-
inmaður hennar, Marínó Hákon-
arson, hafa séð um það undan-
farin ár að bleikja Safnahúsið í

tengslum við árvekni átakið.
Bleika slaufan er í ár búin til af
konum í Afríku, úr mörgum
smáum perlum. Slaufan verður
til sölu í Samkaupum, Penn-
anum Eymundsson og Lyfju á
Ísafirði. Þá verður Safnahúsið
tendrað bleiku ljósunum í
kvöld en húsið verður bleikt í
allan októbermánuð.

– asta@bb.is

Ólafía og Júlía heiðraðar
Sigurður Ólafsson, Ólafía Aradóttir, Júlía Björk Þórðardóttir
og Oddný Bára Birgisdóttir við afhendingu bleiku slaufunnar.3X Technology á Ísafirði hefur

fengið sitt fyrsta einkaleyfi.
„Leyfið er fyrir vél sem við höf-
um verið að þróa frá árinu 2006
sem ætluð er til uppþíðingar og
kælingar á fiski og rækju. Einka-
leyfið gildir fyrir Evrópumarkað
en við erum búnir að hefja ferli
til að sækja um leyfi fyrir önnur
lönd, meðal annars Kína og
Bandaríkin,“ segir Jóhann Jónas-
son framkvæmdastjóri 3X Tech-
nology.

„Vélin hefur ákveðna eigin-
leika umfram það sem keppi-
nautar hafa upp á að bjóða og
einkaleyfið veitir okkur mikil-

væga vernd í markaðsstöðu okkar
auk þess sem hönnunin veitir
okkur sérstöðu á markaði. Það er
því mikilvægt fyrir okkur að fá
þetta leyfi, það eykur verðmæti
vörunnar og þar með fyrirtækis-
ins.“

Jóhann segir einkaleyfið vera
merkan áfanga í 17 ára sögu fyr-
irtækisins. „Þetta er ein af aðal-
framleiðsluvörum okkar og hefur
verið þriðjungur af heildarveltu
félagsins undanfarin ár og er
vaxandi vara hjá okkur. Við erum
því afar glaðir að hafa komið
henni í öruggt skjól.“

– thelma@bb.is

Fyrsta einka-
leyfi 3X í höfn
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Spurningin
Ætlar þú að

taka slátur í haust?
Alls svöruðu 387.

Já sögðu 99 eða 26%
Nei sögðu 288 eða 74%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
breytileg átt og víða bjart
veður, en norðvestanátt
með lítilsháttar éljum við
austurströndina. Hiti 0-5

stig, en sums staðar
vægt frost N- ogA-lands.

Horfur á laugardag:
Sunnanátt með rigningu,
einkum sunnan- og vest-
anands. Hlýnar í veðri.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðvestanátt

með skúrum sunnan- og
vestanlands en björtu

veðri eystra.

Ritstjórnargrein

„Vér mótmælum allir“
Á  Alþingi 15. júní s.l. komst Kristján Möller, alþingismaður, svo

að orði: ,,Í dag er stigið merkilegt skref í sögu háskólastarfs á Ís-
landi, þegar í fyrsta skipti er stofnað prófessorsembætti, sem hefur
megin starfsskyldur við rannsóknarsetur á landsbyggðinni, það er,
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum.“

Í hátíðarræðu á Hrafnseyri 17. júní sagði Jóhanna Sigurðardóttir,
forsætisráðherra, meðal annars.: ,,Alþingi hefur nú samþykkt að
stofnuð verði prófessorsstaða við Háskóla Íslands sem tengd verði
nafni Jóns Sigurðssonar og Hrafnseyri. Sá sem gegna mun stöðunni
skal hafa fasta búsetu á Ísafirði eða nágrenni (leturbr.BB) og
hafa um kennslu og rannsóknir starfsskyldur og samstarf við Rann-
sóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum og Háskólasetur Vest-
fjarða.“ BB er ekki kunnugt um annað en að full eining hafi verið á
hinu háa Alþingi um þingsályktunartillögu forsætisnefndar Alþingis
um stofnun embættisins.

Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur nú uppi ákall til forsætis-
ráðherra um að farið verði eftir samþykkt Alþingis og orðum ráð-
herra um búsetu væntanlegs prófessors, en þar segir meðal annars:
,,Með þessum hætti fær skólinn tækifæri til að koma inn á nýjan og
öflugri hátt inn í hratt vaxandi alþjóðlegt rannsókna- og menntaum-
hverfi á Vestfjörðum.“ Hvað veldur óróa Fjórðungssambandsins?

Jú, í auglýsingu Háskóla Íslands er staðsetning stöðunnar tilgreind
í Reykjavík, þvert ofan í allar samþykktir og fyrirmæli. Undir kröfu
Fjórðungssambandsins um að forsætisráðherra (og Alþingi) láti til
sín taka og að leiðrétt verði að embættið skuli vera staðsett á Vest-
fjörðum, en ekki í Reykjavík, skal heilshugar tekið.

Hvað sem líður sjálfstæði Háskóla Íslands hlýtur það að teljast
einsdæmi að tillaga forsætisnefndar Alþingis, með einróma samþykkt
þjóðþingins, sé sniðgengin með þessum hætti. Eru stjórnendur
Háskólans að reyna að næla sér í bita í stað þeirra sem kunna að hafa
hrokkið af borðum skólans eftir hrun? Er nema von að spurt sé undir
slíkum vinnubrögðum? Skiptir vilji Alþingis engu?

Í hvaða skjóli er skákað? Óskýrum teksta þingsályktunartillögunn-
ar, sem fullyrða má að kom til vegna afmælis Vestfirðingsins Jóns
Sigurðssonar? Engin dul skal á það dregin að Vestfirðingar telja
umrædda stöðu mikilvæga fyrir Háskólasetrið vestra. Ætla verður
að það hafi einnig verið mat þeirra, sem að flutningi og samþykkt
tillögunnar stóðu, ella hefði hún aldrei komið fram.

Ætlar forsætisnefndin, forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingheimur
upp til hópa, að sætta sig við þennan yfirgang ráðamanna Háskólans?

Vestfirðingar gera það ekki.
s.h.

Metafli
á land
Rúmlega 1500 tonnum af

sjávarfangi hefur verið land-
að í Bolungarvíkurhöfn það
sem af er september. Aldrei
fyrr hefur jafn miklu verið
landað í Bolungarvík á ein-
um mánuði. Metið var um
1300 tonn en nokkrum sinn-
um hefur slíkur afli komið
á landi í Víkinni.

Heiðar Hermannsson,
yfirhafnavörður, segir að
eingöngu sé um bolfisk að
ræða og menn séu að sjálf-
sögðu ánægðir yfir þessum
árangri. Skýringuna á þess-
um mikla afla segir Heiðar
að rekja megi til þess hversu
menn hafi verið duglegir að
sækja sjóinn.

Útsvarsliðið
Lið Ísafjarðarbæjar mætir

liði Mosfellsbæjar 14. októ-
ber í spurningakeppni sveit-
arfélaganna, Útsvari. Fyrir
hönd Ísafjarðarbæjar keppa
þau Jóhann Sigurjónsson,
Sunna Dís Másdóttir og Pét-
ur Magnússon.

Þátturinn hefur notið mik-
illa vinsælda hjá íslensku
þjóðinni undanfarna vetur
og eflaust er margir spenntir
að sjá hvert verði sigursæl-
asta bæjarfélagið í ár.

Samgönguyfirvöld munu áfram
fylgjast náið með þróun á þjóðfé-
lagslegri hagkvæmni land- og
strandflutninga að því er segir í
vinnudrögum að greinargerð
samgönguráðs, sem vinnur að
gerð stefnumótandi samgöngu-
áætlunar fyrir árins 2011-2022
auk gerð framkvæmdaáætlunar
fyrir fyrsta fjögurra ára tímabil
áætlunarinnar. Þar segir einnig
að áfram verði unnið að grein-
ingum og samanburðar rann-
sóknum með það að markmiði
að forðast mismunun í gjaldtöku
flutningsmáta. Í greinargerðinni
segir ennfremur að í dag liggi
ekki fyrir upplýsingar um það magn
sem flutt er um þjóðvegi landsins
en í skýrslu um mat á hagkvæmni

strandflutninga var gerð ítarleg
könnun á magni af „þolinmóðri
vöru“ til og frá Vestfjörðum og
Norðurlandi sem færa mætti af
þjóðvegum á sjó.

Þar var aðallega um að ræða
ýmis aðföng til fiskvinnslu og -
iðnfyrirtækja, drykkjarvörur,
byggingarvörur og frystar fisk-
afurðir. Niðurstaðan var að til og
frá þessum svæðum færu árlega
um 170 þúsund tonn af slíkri
vöru eða um tíu þúsund tonnum
meira en Mánafoss, skip Eim-
skipafélagsins, flutti áður en út-
gerð þess var hætt. Umreiknað í
fjörutíu feta gámaeiningar var
talið að til Vestfjarða og Norður-
lands jafngilti þetta fjögur þús-
und gámum og frá svæðinu öllu

tæpum fimm þúsund gámum.
Við mat á hagkvæmni strand-

flutninga frá 2010 segir að miðað
við þessar forsendur ætti rekstur
strandferðaskips sem sigldi viku-
lega milli Reykjavíkur, Vestur-
byggðar, Ísafjarðar, Sauðárkróks
og Akureyrar að standa undir
sér. „Þróun í flutningamagni, orku-
nýtingu samgöngutækja, orku-
verði og fjölmargra annarra þátta
hefur áhrif á þjóðfélagslega hag-
kvæmdni land- og strandflutn-
inga. Hagkvæmnin getur breyst
á stuttum tíma. Þar af leiðandi er
mikilvægt að fylgjast vel með
þróuninni og stuðla að gagnsærri
verðlagningu hins opinbera til
að forðast mismunum við gjald-
töku af flutningsgreinum,“ segir

í greinargerðinni.
Siglingastofnun safnar ár hvert

upplýsingum frá höfnum lands-
ins um flutningsmagn. Við mat á
strandflutningum er gengið út frá
þeim tölum og gögnum Hagstofu
um magn inn- og útflutnings en
Hagstofan áætlar að um 99% inn-
flutnings og 98% útflutnings í
tonnum talið, sé með skipum.
Strandflutningar reiknast sem
mismunur á heildarflutningum
um hafnir landsins og sjóflutn-
ingum til og frá landinu. Á tíunda
áratug síðustu aldar voru strand-
flutningar að jafnaði 696 þúsund
tonn á ári en hafa síðan jafnt og
þétt dregist saman niður í um
149 þúsund tonn árið 2009.

– thelma@bb.is

Reksturinn ætti að standa undir sér
Skipað upp úr Reykjafossi á Ísafirði.
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ávallt skipt mig miklu máli og ég
hef alltaf verið höll undir alþjóða-
væðingu, enda einarður stuðn-
ingsmaður aðildarviðræðna við
ESB. Þessir tveir þættir, jafnrétt-
ismál og alþjóðahyggja hafa ýtt
mér áfram í stjórnmálum og
þeirra vegna sem ég fann minn
farveg í Samfylkingunni. “

– Að loknu stúdentsprófi frá
M.Í. lá leiðin í Háskóla Íslands
þar sem Arna Lára lærði stjórn-
málafræði. Um leið var hún „á
hliðarlínunni“ hjá Röskvu og
fylgdist grannt með stúdentapóli-
tík. Hvernig hefur verið að taka þátt
í sveitarstjórnarmálunum heima?

„Það er búið að vera gríðarlega
lærdómsríkt en að sama skapi
langt frá því að vera auðvelt. Við
erum náttúrlega búin að vera
skera og skera niður. Ég hefði
gjarnan viljað taka þátt í pólitík á
öðrum tímum og gera eitthvað
meira uppbyggjandi. En það að
takast á við erfiðu verkefnin er nátt-
úrlega hluti af þessu. Í sveitar-

Ísfirðingurinn Arna Lára Jóns-
dóttir situr fyrir Í-listann í bæjar-
stjórn og hefur verið gjaldkeri
Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ
frá 2006. Að auki er hún varaþing-
maður fyrir sama flokk. Þar fyrir
utan sinnir hún fullu starfi sem
verkefnastjóri hjá Nýsköpunar-
miðstöð Íslands. Blaðamaður BB
settist niður með Örnu Láru, ræddi
við hana um sveitastjórnarmálin
og spurði hvernig hefði verið að
stíga inn pólitíkina í heimabyggð-
inni.

Pólitík meðPólitík meðPólitík meðPólitík meðPólitík með
móðurmjólkinnimóðurmjólkinnimóðurmjólkinnimóðurmjólkinnimóðurmjólkinni

„Ég fékk snemma áhuga á stjórn-
málum. Hún var alltaf mikið
rædd heima og móðir mín er nátt-
úrlega mjög pólitísk, starfaði
með Kvennalistanum og sat fyrir
þær í bæjarstjórn. Ég fékk þetta
því strax með móðumjólkinni og
er alin upp við að hafa pólitískar
skoðanir. Kvennapólitíkin hefur

stjórnarmálunum erum við að fást
við verkefni sem snerta líf fólks
og hefur áhrif á búsetuskilyrði
þess, og getur návígið verið ansi
mikið. Þetta gerir sveitarstjórnar-
málin að mörgu leyti krefjandi sem
geta að sama skapi verið mjög
gefandi.“

Arna Lára segir ekkert eitt hafa
komið sérstaklega á óvart við
sveitarstjórnarmálin en viður-
kennir að kosningabaráttan geti
verið óvægin.

„Vissulega getur hún verið
það. Í fyrstu kosningabaráttunni
sem ég tók þátt í kom það mér
töluvert á óvart hversu persónu-
leg hún getur orðið. Ég veit ekki
hvort það er eitthvað hér í um-
hverfinu en maður lærir fljótt að
taka baráttuna ekki inn á sig. Þótt
pólitík líti oft út fyrir að vera
persónulegar árásir þá er ýmislegt
gert í krafti baráttunnar en það
snertir í raun ekki persónurnar
beint sem um ræðir og þar af
leiðandi tekur maður ekki svona

umtal inn á sig. Við Í-listanum
ákváðum frá upphafi að stunda
ekki svona pólitík, ef pólitík skyldi
kalla, þó okkur hafi oft langað til
að svara fyrir okkur og leiðrétta
ýmsar sögur af götunni, en þá
hefði allur okkar tími farið í það.“

Er kannski flóknara að taka
þátt í stjórnmálum í minni sam-
félögum?

„Það er það. Oft er erfitt að
skilja á milli stjórnmálastarfsins
og vinnunnar. Við sem erum
þátttakendur í bæjarstjórnarstarf-
inu verðum að vera vel vakandi
fyrir því hvað er pólitík og hvað
er vinnan okkar. Við spilum auð-
vitað eins vel úr því og við getum.
Það sem skiptir mig mestu máli
er að stunda fagleg vinnubrögð
og gildir það bæði fyrir pólitíska
vettvanginn og í störfum mínum
fyrir Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands.“

Ófagleg ráðningÓfagleg ráðningÓfagleg ráðningÓfagleg ráðningÓfagleg ráðning

Arna Lára hefur setið í minni-
hluta fyrir Í-listann á þriðja ár og
segir meirihlutann hafa staðið sig
þokkalega, miðað við afleitar að-
stæður.

„Það er auðvitað ekki gaman
að takast á við svona gríðarlegar
skuldir og þurfa að vera að skera
niður á hverju einasta ári. Við
höfum tekið þátt í þessu með
þeim í gegnum  fjárhagsáætlunar-
gerðina, en um leið reynt að koma
okkar stefnumálum í gegn ásamt
því að koma með ábendingar um
skynsamar tillögur. Það hefur
tekist betur núna á seinna kjör-
tímabilinu en því fyrra. Sam-
starfið á milli meiri- og minni-
hlutans að undanförnu hefur því
gengið betur en stundum áður í
Ísafjarðarbæ.“

Aðspurð hvað Arna Lára gerði
öðruvísi væri hún í meirihluta
bendir hún á fræðslumálin.

„Ég myndi huga miklu meira
að þeim. Og ég held að fagmenn-
ska hafi ekki alltaf verið þar núm-

„Læ
en
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er eitt hjá núverandi meirihluta,
frekar en fyrri meirihluta. Til
dæmis við ráðningu á nýjum yfir-
manni Skólaskrifstofu. Ég er
sannfærð um að þar hafi fag-
mennska ekki ráðið úrslitum.“

– Heldur hvað?
„Það var bara verið að leita að

öðrum þáttum en faglegum við
þá ráðningu. Það hefði verið
heiðarlega að gefa það út strax í
upphafi í stað þess að reyna að
klæða þessa ráðningu í faglegan
búning. Það var gengið fram hjá
þremur einstaklingum með meiri
menntun og reynslu á sviði fræð-
slumála. Ráðningarmál hjá Ísaf-
jarðarbæ hafa því miður ekki
verið í nægjanlega góðum farvegi
síðastliðin ár og höfum við alltof
mörg dæmi um slæleg vinnu-
brögð.“

– Hver finnast þér vera brýn-
ustu málin í kjördæminu?

„Númer eitt, tvö og þrjú er að
laga grunngerðina okkar svo við
getum farið að lifa hér eins og

aðrir landsmenn. Þá á ég ekki
bara við samgöngur heldur líka
velferðarmál og menntamál. Svo
skipta atvinnumál auðvitað miklu
því þau eru forsenda velferðar-
innar. Tenging við Vestur-Barða-
strandasýslu skiptir líka miklu
máli til að gera okkur kleift að
hafa eðlileg samskipti við okkar
næstu nágranna. Háhraðateng-
ingar og raforkuöryggi  eru einnig
mikilvæg mál ef atvinnulíf hér á
að geta dafnað. Líklega fer ekki
að fjölga hér aftur fyrr en við
komum þessum þáttum í lag. Það
sem við erum að krefjast er að
vera á sama samkeppnisgrunni
og önnur landssvæði. Það eru öll
önnur landssvæði komin með
þokkalegar samgöngur og raf-
orkuöryggi er tryggt, það er það
sem við viljum.“

– Hvað fleira gæti fengið fólk
til flytja aftur til baka?

„Fólk þarf auðvitað að eiga
kost á að starfa á svæðinu, það er
lykilatriði. Ef fólk eygir ekki

tækifæri til að starfa við það sem
það hefur áhuga á og hefur
menntað sig til kemur það ekki
til með að búa hérna. Við þurfum
líka að fara að hugsa um breyt-
ingar á atvinnuháttum. Framtíðin
liggur ekki eingöngu í fisk-
vinnslu. Það þarf að huga að nýj-
um atvinnugreinum og mennta
fólk til þeirra, til dæmis í upplýs-
ingatækni, tölvutækni, ferða-
þjónustu og skapandi greinum.
Þetta er eitthvað sem við þurfum
að leggja mjög mikla áherslu á.“

Aðspurð hvort fólk hér á svæð-
inu hefði hugsanlega mátt taka
við sér varðandi þessi mál fyrr,
svarar Arna Lára:

„Jú, það hefði svo sannarlega
mátt það. Auðvitað skipta afla-
heimildir okkur verulega miklu
máli en lífið er ekki bara fiskur.
Við verðum að búa í haginn fyrir
framtíðina og spyrja við hvað
unga fólkið vilji vinna. Ég held
að fæst af því sjái framtíð sína í
fiskvinnslu. Það hefur komið

ærdómsríkt
n langt í frá

auðvelt“

ágætlega í ljós í Vestmannaeyj-
um. Þótt þeir hafi verið að auka
verulega við aflaheimildir sínar
hefur það ekki skilað sér í fólks-
fjölgun á staðnum. Aflaheimildir
skipta máli en það verða líka að
vera annarskonar tækifæri til
staðar.“

Hugarfars-Hugarfars-Hugarfars-Hugarfars-Hugarfars-
breyting í rétta áttbreyting í rétta áttbreyting í rétta áttbreyting í rétta áttbreyting í rétta átt

– Er samfélagið á Vestfjörðum
að breytast?

„Mér finnst hafa orðið mikil
breyting á svæðinu síðan ég flutti
heim aftur árið 2004. Þó svo að
sjávarþorpin séu löskuð eftir að
hafa misst aflaheimildir finnst
mér meiri samstaða á meðal fólks
en var fyrir sjö árum síðan. Og
mér finnst við vera á leið í rétta
átt. Ég nefni Umhverfisvottun
Vestfjarða sem framfaramál.
Slíkt hefði varla verið til umræðu
fyrir tíu árum en nú eru allir sveit-
arstjórnarmenn á Vestfjörðum
sammála um að það sé eitt af
brýnustu verkefnunum sem við
þurfum að fara í. Maður sér það
líka á öðrum málum hvernig hug-
ur fólksins hefur breyst og sam-
staðan aukist, til dæmis í for-
gangsröðun samgönguverkefna
á Vestfjörðum.“

– Arna Lára bendir einnig á
ferðaþjónustuna sem dæmi um
hvernig samfélagið er að breyt-
ast.

„Hún er vonandi hluti af þróun
í átt að flóknara atvinnulífi. Und-
anfarið hefur ferðaþjónusta hér á
svæðinu eflst verulega. Það sást
líka á hversu auðveldlega gekk
að safna auknu hlutafé fyrir Vest-
urferðir að fólk hefur mikla trú á
ferðaþjónustunni. Eins hefur Há-
skólasetur Vestfjarða breytt
miklu. Bara það að fá þessa 20
nema sem flestir eru af erlendu
bergi inn í samfélagið lífgar upp
á það og auðgar.“

– Nú ætla íslensk stjórnvöld
og ferðaþjónustan í sameiginlegt
átak undir yfirskriftinni Ísland
árið um kring, telur Arna Lára
tækifæri tengdu því hér.

„Það held ég svo sannarlega.
Hér eru mikil tækifæri í vetrar-
ferðamennsku, norðurljósin,
skíðaferðir, jöklaferðir og fjöllin.
Ég vona auðvitað að þetta átak
skili sér líka til okkar. Um er að
ræða gríðarlega mikla peninga í
markaðsmál á okkar mælikvarða
og þá skiptir miklu máli fyrir
okkur að vera sýnileg og vera
með vöruframboð og afþreyingu
allt árið. Það er auðvitað ekki nóg
að fá ferðamanninn yfir vetrar-
tímann heldur verður hann að
hafa eitthvað að gera og upplifa.“

Meiri menntunMeiri menntunMeiri menntunMeiri menntunMeiri menntun

Arna Lára hefur starfað sem
verkefnisstjóri hjá Nýsköpunar-
miðstöð Íslands undanfarin ár og
er því í góðri snertingu við nýja
strauma og hugmyndir. Hvernig

samfélag sér hún fyrir sér á Vest-
fjörðum í framtíðinni.

„Fyrst og fremst samfélag þar
sem atvinnugreinarnar kalla á
meiri menntun svo að unga fólkið
okkar komi aftur heim. Það er
lítið gagn í að mennta fólk frá
okkur. Ég myndi vilja sjá at-
vinnulífið þróast þannig að það
hefði meiri þörf fyrir aukna þekk-
ingu og sérhæfingu. Þetta er nú
þegar að gerast. Ég nefni fyrir-
tækið Kerecis hér á Ísafirði sem
byggir annarsvegar á tækni og
rannsóknum og hinsvegar þekk-
ingu úr hefðbundnum sjávarút-
vegi. Það var sérstaklega gaman
fyrir okkur hér hjá Nýsköpunar-
miðstöð að vera við opnun fram-
leiðslurýmis Kerecis nú um dag-
inn því við höfum fengið að fylgj-
ast með þeim frá upphafi. Ég
vona að það verði til fleiri tæki-
færi á þessu sviði.“

– Berst mikið af spennandi
hugmyndum og verkefnum inn
á borð hjá Nýsköpunarmiðstöð?

„Það er alltaf nóg af umsókn-
um og verkefnum. Nú síðast í
vor þegar við auglýstum eftir
verkefnum í Atvinnusköpun í
sjávarbyggðum sem byggði á
svokölluðum skötuselspeningum
barst mjög mikið af umsóknum
héðan af Vestfjörðum og fengu
vestfirsk verkefni úthlutað í sam-
ræmi við það. Meira og minna
allt góð verkefni en því miður
getum við ekki styrkt allt. Hug-
myndirnar eru til staðar, það vant-
ar bara fjármagnið.“

Píla á HornströndumPíla á HornströndumPíla á HornströndumPíla á HornströndumPíla á Hornströndum
Arna Lára var í háskólanámi í

Kaupmannahöfn í þrjú ár og
kunni vel við sig. Hún segir að
það hafi þó verið gott að koma
aftur heim eftir alls átta ár í burtu.
Hún á tvær dætur, önnur er þrett-
án ára og hin átta ára.

„Nokkrar af gamla vinkonu-
hópnum er hér enn og sumar
höfum við fylgst að alla ævi. Það
er gaman að koma aftur heim, fá
nýja sýn á heimaslóðirnar og gera
hluti sem ég gerði ekki áður en
ég fór til náms.  Ég hef lengi haft
hug á því að ganga Hornstrand-
irnar og fór ég ásamt nokkrum
félögum í Hornvík í sumar. Við
erum þegar byrjuð að skipuleggja
næstu ferð. Það er planið að
heimsækja allar strandirnar nú
þegar við erum búnar að koma
upp þessum fína gönguhópi sem
kallar sig Píluna.“

– En geta Íslendingar lært eitt-
hvað af Dönum?

„Já, það er merkilegt að þjóð
sem á svona fáar náttúrauðlindir
eins og Danir skuli standa sig
svona svakalega vel í samanburði
við aðrar þjóðir. Við hér á Íslandi
erum enn töluvert föst í því að
framþróun byggist á náttúruauð-
lindum. En það er svo sannarlega
ekki þannig í Danmörku.“

Hið virðulega Alþingi?Hið virðulega Alþingi?Hið virðulega Alþingi?Hið virðulega Alþingi?Hið virðulega Alþingi?
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– Að undanförnu hafa manna-
siðir íslenskra þingmanna verið
til umræðu og fólk veltir fyrir sér
hvort enn sé hægt að tala um hið
virðulega Alþingi. Um leið hefur
verið talað um þörf á endurnýjun
í íslenskum stjórnmálum, algera
endurnýjun, segja sumir. Ertu
sammála því?

„Nei, þessu er ég ekki sammála.
Þær aðstæður sem þingmenn
vinna við í dag eru mjög erfiðar,
eiginlega alveg ótrúlegar. Því er
mikið lagt á þessa 63 þingmenn
okkar. Hvað almenna framkomu
þingmanna varðar held ég að þeir
geti lært mikið af sveitastjórnar-
fólki. Það hefur líka verið að
takast á við erfitt árferði víða um
land og yfirleitt hafa meirihluti
og minnihluti hafa unnið saman
að þeim verkefnum á hverjum
stað. Þar er svo sannarlega engin
sýndarmennska, heldur alvöru
samvinna á flestum stöðum. Ég
held að þingmenn, hvar í flokki
sem þeir eru, ættu að horfa til
þess og standa betur saman.“

– Hvernig líst þér á væntanlegt
framboð Guðmundar Steingríms-
sonar og Besta flokksins?

„Ég sé tækifæri í Guðmundi
Steingrímssyni og fylgist spennt
með því hvernig þetta þróast hjá
honum. Besti flokkurinn er ekki

bara Jón Gnarr og hann er ekki
besta dæmi flokksins. Það er
mjög mikið af góðu og efnilegu
fólki í Besta flokknum. Það hefur
sýnt sig í Reykjavík þar sem þau
eru nú að vinna af heilum hug.
Fólk setur náttúrlega samasem
merki á milli borgarstjóra og
Besta flokksins, kannski er það
eðlilegt. En ég held að það sé
mikið afl í fólkinu í kringum
hann og ég hlakka til að fylgjast
með því. Stjórnmálin á Íslandi
þurfa á nýjum straumum að halda
og betri vinnubrögðum og ég
held að gömlu stjórnmálaflokk-
arnir geti lært margt af nýjum
öflunum.“

– Þegar Arna Lára er spurð
hvort hún sé sjálf á leið í lands-
málin, svarar hún:

„Ég er náttúrlega varaþing-
maður fyrir Samfylkinguna og
hef einu sinni farið inn á þing, í
tvær vikur. Það var mjög fróðlegt.
Þá var umræðan um Icesave í
hámarki og allt á suðupunkti
þannig að þetta voru kannski ekki
dæmigerðar vinnuvikur á Al-
þingi. En það var mikil spenna í
loftinu og áhugavert að taka þátt
í þessu. Þannig að ég er nú þegar
komin í landsmálin og vonast til
að fá frekari tækifæri þegar fram
í sækir.“       – Huldar Breiðfjörð.

Samfélagsáhrif t
ekki til umhverfis

Skipulagsstofnun hefur sam-
þykkt tillögu Náttúrustofu Vest-
fjarða, fyrir hönd Ísafjarðarbæjar,
að matsáætlun ofanflóðavarna
neðan Gleiðarhjalla á Ísafirði, en
með athugsemdum. Varðandi
kaflann þar sem fjallað er um
umhverfisþætti sem taldir eru
geta orðið fyrir áhrifum af fram-
kvæmdinni, m.a. áhrifum á sam-
félag, vill Skipulagsstofnun vekja
athygli á nokkrum atriðum sem
koma fram í dómi Hæstaréttar
varðandi mat á umhverfisáhrif-
um vegalagningar um Teigsskóg.
Í dómnum er m.a. bent á að grund-
vallarþáttur eins og öryggissjón-
armið, sem er tilgangur fram-

kvæmdar, geti ekki talist sjálf-
stætt til afleiðinga slíkrar fram-
kvæmdar, sem horft verði til við
mat á umhverfisáhrifum hennar.

„Þótt atriði sem þessi hafi
vissulega með ýmsu móti áhirf á
aðstæður manna, samfélag þeirra
heilbrigði og atvinnu, geta þau
af þessum sökum ekki talist til
umhverfisáhrifa í skilningi laga
nr. 106/2000, enda ljóst af fyrr-
greindum tilgangi laganna að
þeim er einungis ætlað að taka til
mats á afleiðingum framkvæmd-
ar fyrir umhverfið en ekki á kost-
um hennar sjálfrar og göllum,“
segir í dómnum.

Sá ávinningur sem varðar ör-

yggi íbúa sem hlýst af fram-
kvæmdinni breytir ekki umhverf-
isáhrifum hennar, bendir Skipu-
lagsstofnun á. Í dómnum er vísað
til þess að með lögum um mat á
umhverfisáhrifum hafi verið ætl-
unin að innleiða í landsrétt til-
skipun Evrópusambandsins sem
hafi verið reist á meginreglum
sem mótast hafi á síðustu áratug-
um. Þar sé m.a. um að ræða var-
úðarregluna sem feli í sér að um-
hverfi og náttúran skuli njóta vaf-
ans. Af þessu og lista yfir viðauka
yfir matskyldar framkvæmdir
með lögum um mat á umhverfis-
áhrifum megi ráða að þeim sé
fyrst og fremst ætlað að hindra

Samgönguráð segir að á fyrsta
tímabili samgönguáætlunar
2011 til 2022 verði að skoða
vel millilandaflug frá óvottuð-
um innanlandsflugvöllum. Í
drögum að greinargerð með
samgönguáætlun er greint frá
því að takmarkað millilanda-
flug sé stundað frá nokkrum
innanlandsflugvöllum, helst
Ísafjarðarflugvelli og flugvell-
inum á Höfn í Hornafirði.
„Þessir vellir eru ekki vottaðir
samkvæmt kröfum Alþjóða
flugmálastofnunarinnar. Því
verður að gera umtalsverðar
og kostnaðarsamar breytingar
ef stunda á millilandaflug frá
þeim,“ segir í greinargerðinni.

Þar segir jafnframt að megin-

gátt flugs til vöru- og farþega-
flutninga, til og frá landinu, sé
Keflavíkurflugvöllur. Auk  hans
uppfylla Akureyrarflugvöllur,
Egilsstaðaflugvöllur og Reykja-
víkurflugvöllur kröfur um vottun
fyrir flugvelli sem þjóna alþjóð-
legu almenningsflugi og hafa
hana. Þá eru þeir skilgreindir sem
landamærastöðvar og aðal toll-
hafnir.

Árið 2010 voru komu- og brott-
fararfarþegar um Keflavíkurflug-
völl 1.461.000 talsins og skipti-
farþegar 330.000 eða samtals
1.791.000 farþegar. Á Reykja-
víkurflugvelli voru 41.550 komu-
og brottfararfarþegar í milli-
landaflugi, 15.600 á Akureyri og
930 á Egilsstöðum. Á  fyrsta tíma-

bili áætlunar er nauðsynlegt
að skoða hlutverk Reykjavík-
urflugvallar sérstaklega.

Ekki er víst að innanlands-
flug verði unnt að stunda án
þess að framkvæmd flugvernd-
ar verði hérlendis með sams-
konar hætti og innan Evrópu.
Ennfremur er rétt að huga að
hagkvæmni  þess að stundað
sé flutningaflug til Grænlands
(Norðurslóða) og annarra
staða, svo og  millilandaflug í
almannaflugi. Mikilvægi flug-
brautar 06/25 á suðvestursvæði
vallarins þarf að  skoða sérstak-
lega, rekstur hugsanlegs þyrlu-
palls í  tengslum við sjúkra-
húsið og raunar alla  starfsem-
ina.                – thelma@bb.is

Skoða þarf millilandaflug
Ísafjarðarflugvöllur.
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teljast
sáhrifa

Teikning af fyrirhuguðum varnargarði ofan Seljalandsvegar og blokkanna við Urðarveg, áður en
skógur hefur tekið við sér. Séð frá Torfnesi. Myndvinnsla var í höndum Ómars Smára Kristinssonar.

spjöll á náttúru og umhverfi af
völdum mengunar og fram-
kvæmda.

Framkvæmdaaðila er bent á
að hafa þetta til hliðsjónar við
mat á umhverfisáhrifum fram-
kvæmdarinnar og við gerð frum-
matsskýrslu. Farið er fram á að
gerð verði grein fyrir ávinningi
er varðar samfélagsáhrif og ör-
yggi íbúa í sérstökum kafla á
eftir framkvæmdalýsingu í frum-
matsskýrslu. Í niðurstöðu um-
fjöllunar um þá umhverfisþætti
er framkvæmdin mun hafa áhrif
á og heildarmat á umhverfisáhrif-
um framkvæmdarinnar á því ekki
að taka tillit til ávinnings er varð-

ar samfélag/öryggi íbúa.
Skipulagsstofnun bendir einn-

ig á að í frummatsskýrslu þurfi
að vera skýr umfjöllun um nið-
urstöðu hættumats vegna ofan-
flóða og rökstuðningur fyrir um-
fangi mannvirkjanna, svo sem

hæð varnargarða og eftir því sem
við á mismunandi kosta er skoð-
aðar hafa verið.

Þá hafði umhverfisstofnun
bent á að vegna óvissu sem virðist
ríkja um efnistöku og haugsetn-
ingu efnis ætti að fjalla í frum-

matsskýrslu um nokkra kosti sem
í boði eru. Í svörum framkvæmda-
aðila kemur fram að ekki séu til
staðar aðrir kostir til grjótnáms
en í námu í Dagverðardal. Skipu-
lagsstofnun tekur undir umsögn
Umhverfisstofnunar og bendir á

að í frummatsskýrslu þarf að vera
skýr áætlun um efnistöku og förg-
un umframefnis. Gera þarf grein
fyrir einstökum stöðum þar sem
til greina kemur að haugsetja
efni, hámarki sem hægt er að
koma fyrir á hverjum stað.

Búast má við jarðvegshruni úr Óshyrnu
Stór jarðvegsfylla, um 10 metr-

ar á breidd og 15-20 metrar á
hæð hefur tyllt sér á lítinn klett
sem stendur út úr hlíð Óshyrnu
milli Bolungarvíkur og Hnífs-
dals. Við skoðun á fjallinu á dög-
unum tóku starfsmenn Veður-
stofunnar eftir stórri jarðvegs-
fyllu sem losnað hefur frá brún

fjallsins, um 30 metrum suðaust-
an við sprungu sem þar er. Efni
úr brúninni, þar sem fyllan losn-
aði, virðist vera að losna og hlað-
ast ofan á fylluna.

Mikil þoka var á svæðinu þegar
mælingar áttu sér stað og því var
ekki talið ráðlegt að mæla um-
fang fyllunnar af nákvæmni, en

grófar mælingar sýndu að breidd-
in var 10 metrar, þykktin 3 metrar
og hæð 15-20 metrar. Miðað við
þetta er rúmmál fyllunnar um
450–600 m3 og það efni mun að
öllum líkindum skila sér niður á
láglendi á næstu vikum eða mán-
uðum. Fyllan gæti rifið með sér
grjót sem fyrir er í giljum og

myndað stóra skriðu sem myndi
líklega fara yfir Óshlíðarveg og
út í sjó.

Það voru þeir Jón Kristinn
Helgason, jarðfræðingur, og Jó-
hann Hannibalsson, veðurathug-
unarmaður, í Bolungarvík sem
fundu jarðvegsfylluna er þeir
voru í árlegri mælingaferð Veð-

urstofunnar að sprungunni í Ós-
hyrnu. Mælingar leiddu í ljós að
engin gliðnun er í kassanum í ár,
en mældar voru fjarlægðir á milli
helstu punkta. Yfirborðshreyf-
ingar á jarðveginum á toppi Ós-
hyrnu er með svipuðu móti og
síðustu ár.

– asta@bb.is

Bolungarvík í betri málum
en mörg önnur sveitarfélög

Hagnaður Bolungarvíkurkaup-
staðar fyrstu sex mánuði ársins,
fyrir afskriftir og vexti, nam 46
milljónum króna. Árshlutaupp-
gjör fyrstu sex mánuðina var
kynnt á fundi bæjarstjórnar í síð-
ustu viku og er afkoman í takt
við áætlun sem gerði ráð fyrir að
framlegð (EBITA) yrði 47 millj-
ónir króna. Helsta frávik frá áætl-
uninni er að verðbólga er hærri
en reiknað var með í spá Seðla-
bankans sem lögð var til grund-
vallar í fjárhagsáætlun. Fjár-
magnskostnaður fór því 27 millj-
ónum króna fram úr áætlun og
skýrir það 18 milljóna króna nei-
kvæða rekstrarniðurstöðu. Tekj-
ur sveitarfélagsins námu 316 millj-
ónum króna fyrstu sex mánuði
ársins en heildargjöld voru 270
milljónir króna.

Heildareignir Bolungarvíkur

nema um 1,3 milljarði króna. Þar
af eru varanlegir rekstrarfjármun-
ir, eins og fasteignir, hafnar-
mannvirki og vatnsveitu- og hol-
ræsakerfi, um einn milljarður.
Eignarhluti í félögum eru um 102
milljónir króna og skammtíma-
kröfur eru 189 milljónir króna.
Skuldir og skuldbindingar sveit-
arfélagsins eru 1,2 milljarðar. Þar
af eru lífeyrisskuldbindingar upp
á tæpa 95 milljónir, langtíma-
skuldbindingar eru 735 milljónir
og skammtímaskuldir eru 374
milljónir.

Skatttekjur hljóðuðu upp á 213
milljónir króna fyrstu sex mánuði
ársins, en tekjur af fræðslu- og
uppeldismálum voru tæpar 14
milljónir og tekjur af æskulýðs-
og íþróttamálum 13 milljónir.
Helstu rekstrargjöld fóru í fræð-
slu- og uppeldismál eða tæpar

121 milljón, í æskulýðs- og
íþróttamál fóru 34 milljónir, í
sameiginlegan kostnað fóru 31
milljón, í félagsþjónustuna fóru
24 milljónir og 13 milljónir í
menningarmál.

Í bréfi sem Eftirlitsnefnd með
fjármálum sveitarfélaga sendi
sveitarstjórnum kemur fram að
heildarskuldir og skuldbindingar
Bolungarvíkur, í A og B hluta

reikningsskila, fyrir árið 2010 eru
165% af tekjum þess. Elías Jóna-
tansson, bæjarstjóri Bolungar-
víkur, segir að þar muni mest um
íþyngjandi skuldir sveitarfélags-
ins vegna félagslegra íbúða.
„Þegar fjárhagslegri endurskipu-
lagningu sveitarfélagsins lýkur
um næstu áramót, eins og samn-
ingur sveitarfélagsins við EFS
gerir ráð fyrir, verður þetta hlut-

fall í A og B hluta orðið u.þ.b.
155%. Hvað skuldahlutfall varð-
ar er sveitarfélagið því í betri
málum en mörg önnur sveitarfé-
lög. Í endurskoðaðri fjárhags-
áætlun fyrir árið 2011 er enn-
fremur gert ráð fyrir að bæði
EBIDTA og veltufé frá rekstri
verði nálægt viðmiðum eftirlits-
nefndarinnar líkt og á árinu 2010,“
segir Elías.               – asta@bb.is
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Alþingi sett og skuldavandinn
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Það verður að segjast eins og er að ekki auka þingmenn virðingu
sína. En þetta er fólkið sem var kosið eftir því kosningakerfi sem nú
gildir. Það vekur upp spurningar um hvernig haga skuli kosningum
framvegis. Listakosningar eru greinilega ekki rétta aðferðin til að
velja frambjóðendur. Ástæðan er sú að stjórnmálaflokkar ráða
röðun á lista, ekki kjósendur sem fá því engu ráðið um það hvort fólk
sem þeir treysta verður valið inn á Alþingi eða eftir atvikum í sveit-
arstjórnir. Hverjir eru þá þeir sem velja alþingismennina inn á Al-
þingi? Að forminu til eru það kjósendur, en þeir ráða bara því einu
hvaða listi fær atkvæði þeirra og það er ljóst að flokksstarf hefur
mjög vikið í huga almennings. Hver skyldi nú vera ástæða þess? Jú,
sú að, stjórnmálamennirnir hafa brugðist. Þeir hafa að minnsta kosti
brugðist vonum kjósenda.

Eftir hrunið margrædda gafst hluti almennings upp á óreiðu og
fyrst og fremst óvissu um það hvað við tæki. Þrátt fyrir að ýmsu
skyldi bjargað er ljóst að ekki hefur gengið sem skyldi með aðstoð
við skuldsetta íbúðakaupendur. Hugmyndin að umboðsmanni skuld-
ara var fallega hugsuð, en það sem við blasir er að enginn vill hjálpa
þeim sem reynt hafa til þrautar að greiða skuldir sínar. Lagasetning
Alþingis reyndist því ekki fullnægja einföldustu kröfum um jafnræði
með fólki. Við blasir að margir sem höguðu sér óskynsamlega hafa
fengið meiri niðurfellingar en þeir sem reyndu og reyna að standa

sig. Þessi niðurstaða af lagasetningu eykur ekki traust almennings,
sem berst í bökkum eða öllu heldur í bönkum, á löggjafanum,
Alþingi. Þeir sem þar sitja virðast nefnilega gleyma því að það
gera þeir í umboði og krafti kjósenda. Þeir eru þar ekki fyrir sjálfa
sig og ættu ætíð að muna að þeir eru að sinna þjónustu fyrir um-
bjóðendur sína. Verst er þegar hagur heildarinnar gleymist.

Engum dylst að langan tíma tekur að fara yfir mál skuldsettra,
bæði hjá bönkum og ekki síður hjá Umboðsmanni skuldara, sem
sumir nefna ,,ussa“. Ussi fær mörg verkefni inn á sitt borð og
fjölgar starfsmönnum meðan fyrirtæki í hinu frjálsa atvinnulífi
eru stöðugt að segja upp fólki. Þar má nefna Íslenska aðalverktaka
og Ístak hefur gert einn verksmaning á árinu. Þeir sem sitja á
Alþingi sýnast lítinn hug hafa á því að laga lagaumhverfið svo
örva megi atvinnu á Íslandi. En verst er að ekki skuli jafnt yfir alla
skuldara ganga. Þeir sem treystu bönkum og fjármálafyrirtækjum
sem bentu þeim á að fá lánuð veð hjá ættingjum og vinum sitja
ekki við sama borð þegar kemur að lækkun skulda. Loks áttuðu
alþingismenn sig á því að siðlaust væri að láta afa og ömmur
skrifa upp á lán, sem síðar féllu á þau. Nú þarf að skilja og taka á
því að þeir sem skulda með veði í húsum annarra sitji við sama
borð og þeir sem gátu fengið stóru lánin á sínar eigin fasteignir.
Það er í mörg horn að líta og sumt einfalt að leysa, eins og þetta.

Öllum ráðum beitt til að halda
mjólkurkvótanum heima í héraði

Stjórn og trúnaðarráð Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga vill að
öllum ráðum verði beitt til að
halda mjólkurkvótanum í héraði
og að vinnsla mjólkur verði end-
urvakin á Vestfjörðum. Í yfirlýs-
ingu frá trúnaðarráðinu er lýst
yfir miklum vonbrigðum með þá
ákvörðun Mjólkursamsölunnar
að fækka ferðum með mjólkur-
afurðir til Vestfjarða. „Mjólkur-
framleiðendur á Vestfjörðum eru
ofurseldir því að MS er í einok-

unaraðstöðu hvað afurðarsölu
varðar og hafa ekki í önnur hús
að vernda með afurðirnar. Kjósi
MS að hætta að þjónusta þá,
neyðast þeir til að bregða búi og
þá munu Vestfirðingar horfa á
eftir mjólkurkvóta fjórðungsins
suður yfir heiðar,“ segir í yfir-
lýsingunni. Engin mjólk hefur
verið unnin á Ísafirði síðan í júní,
en ákvörðun um framhaldið átti
að taka á haustdögum.

Ekki hefur enn fengið staðfest

hjá MS hvort hætt verði til fram-
búðar að vinna mjólk á Ísafirði,
en frá því í júní hefur öll mjólk
verið flutt til Búðardals en vörur
fluttar vestur frá Reykjavík. Verk
Vest segir að með þessu sé verið
að þrengja að þjónustu við íbúa á
Vestfjörðum „Ekki hafi verið nóg
að skera niður starfsemina þannig
að eingöngu eru þrjú stöðugildi hjá
MS á Vestfjörðum heldur megi
gera ráð fyrir að MS ráðist í að taka
niður nýleg og fullkomin tæki sem

búið var að koma upp í Mjólkur-
stöðinni á Ísafirði. Þessi tæki
hefði jafnvel mátt nýta til annars-
konar matvælavinnslu og skapa
þannig fleiri störf en voru skorin
niður eftir að MS hélt innreið
sína á Vestfirði.“

Verk Vest telur að með því að
endurvekja vinnslu mjólkur, verði
hægt að skapa fleiri störf og bend-
ir á að hjá Mjólkursamlaginu á
Ísafirði störfuðu 10 - 12 manns
áður en MS tók yfir reksturinn.

Ellefu þúsund tonn á átta árum
Aflaskipið Guðmundur Ein-

arsson ÍS 155 hefur komið með
rúm 11 þúsund tonn að landi frá
því hann var sjósettur síðla árs
2003 að verðmæti um 3,3 millj-
arðar króna miðað við verðlag í
dag. Mun það vera Íslandsmet
eftir því sem blaðið kemst næst
en þess ber að gæta að Guð-
mundur Einarsson ÍS er aðeins
15 tonn að stærð. Tveir skip-
stjórar hafa verið með bátinn frá
upphafi, Guðmundur Einarsson
og Egill Jónsson. Egill segist ekki
hafa hugmynd um hvort met hafi
verið slegið enda sé hann lítið að
spá í slíka hluti. Aðspurður hverju
hann þakki svo góð aflabrögð
segir hann að margar veiðiferðir
séu þar að baki. „Þetta er bara
fengið með vinnu, það er ekki
flóknara en það. Svo hefur al-
mennt verið góð veiði á þessum
tíma,“ segir Egill.

Eins og að framan greinir fór

þessu ári er aflinn komin yfir
1.500 tonn.

Egill hefur verið á bátnum allt
frá upphafi, fyrst sem háseti en
lengst af sem skipstjóri. Fyrsti
skipstjóri bátsins var Guðmundur
Einarsson. Hann sagðist í samtali
við blaðið ekki hafa órað fyrir
því í byrjun að báturinn yrði svo
aflamikill og raun ber vitni.
Mestan hluta tímans hefur verið
tveggja manna áhöfn en síðustu
árin hafa þrír menn verið um
borð. Í fyrstu var báturinn gerður
út af ÓS ehf., í Bolungarvík en
Jakob Valgeir ehf., tók við út-
gerðinni árið 2007.

Báturinn var sá fyrsti af nýrri
gerð sem nefnist Cleopatra 38
og er sérhönnuð fyrir krókaafla-
markskerfið. Aðalvél bátsins er
580 hestöfl af gerðinni Cummins.
Báturinn er útbúinn til línuveiða
og spilbúnaður er frá Beiti. Rými
er fyrir ellefu 660 lítra kör í lest.

báturinn fyrst á veiðar síðla árs
2003. Það ár kom báturinn með
384,5 tonn að landi. Árið 2004
var aflinn 1.021 tonn, árið 2005
var aflinn 1.313 tonn og árið

2006 var aflinn kominn í 1.507
tonn. Árið 2007 var veiðin 1.282
tonn, 1.195 tonn árið 2008, 1.250
tonn árið 2009 og árið 2010 var
aflinn 1.599 tonn. Það sem af er

Guðmundur Einarsson ÍS.

smáar
Til sölu er ca. 30 ára gamalt
svart pólerað Baldwin píaní
(lág harpa). Píanóbekkur með
rauðu áklæði fylgir með. Pían-
óið er á Ísafirði. Uppl. gefur
Þorbjörg í síma 847 2497.

Minni
laxveiði
Mjög svipuð veiði var í

Langadalsá í Ísafjarðardjúpi
í sumar og í fyrra. Aftur á
móti var mun minni veiði í
Laugardalsá og Hvannadals-
á. Samkvæmt upplýsingum
frá Landssambandi veiðifé-
laga veiddust 263 laxar í
Langadalsá í ár samanborið
við 256 í fyrra.

Veiði í Laugardalsá var
mun minni en í fyrra, en að-
eins veiddust 184 laxar í
sumar samanborið við 548
laxa árið 2010. Í Hvanna-
dalsá veiddust 100 laxar en
það vantar veiðitölur fyrir
árin 2010 og 2009, en árið
2008 veiddust 304 laxar í
ánni.

Grunnskóli Bolungarvík-
ur heldur upp á stór afmæli í
lok október, en þá verður
því fagnað að 130 ár eru liðin
frá því að skólahald hófst í
Bolungarvík. Nemendur og
kennarar eru í óðaönn að
undirbúa hátíðarhöldin sem
gert er ráð fyrir að standi
yfir í fjóra daga.

– thelma@bb.is

GB 130 ára
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Markaðssetning Vestfjarða virðist
skila sér á erlendum mörkuðum

Vísbendingar eru um að aukn-
ing hafi verið í gistinóttum er-
lendra ferðamanna á Vestfjörð-
um í sumar. Það mun skýrast er
Hagstofan gefur út tölur um fjölda
gistinótta sem að þessu sinni
verður eingöngu fyrir Vestfirði.
„Sumarið hefur gengið misvel
eftir því sem ég heyri hjá ferða-
þjónum. Íslendingurinn var að
ferðast minna, sérstaklega fram-
an af sumri, en við vorum að fá
töluvert af erlendum ferðamönn-
um. Tölur um fjölda þeirra birtast
ekki fyrr en í október en miðað

við þær fréttir sem berast gætum
við verið að sjá aukningu þar.
Svo það er mjög jákvætt og
spennandi ef rétt reynist Mín til-
finning er sú að þessi mikla er-
lenda umfjöllun og öll sú vinna
sem lögð hefur verið í erlenda
markhópa hefur verið að skila
sér mjög vel,“ segir Gústaf Gúst-
afsson framkvæmdastjóri Mark-
aðsstofu Vestfjarða.

Hann segir veðrið vera gríðar-
legan áhrifavald hjá íslenskum
ferðamönnum á heimaslóðum.
„Það er spurning hvort ferða-

þjónar þurfi ekki að fara horfa
meira á íslenska markaðinn varð-
andi tilboð og benda á hagkvæm-
ni þess að kaupa vöruna fyrr,  því
upplifunin hefur vanalega verið
mjög góð hjá innlendum ferða-
mönnum þegar þeir kaupa sér
afþreyingu, burt séð frá veðri.“

Að sögn Gústafs virðist vera
lægð hjá íslenska ferðamann-
inum en hann hefur þó ekki
áhyggjur af því. „Við getum lítið
breytt veðri og vindum og nátt-
úruhamförum en ég hef fulla trú
á að þetta lagist þegar ferðalög

innanlands verða hagstæðari. En
ef við erum að ná jafn góðum
árangri og útlit er fyrir hjá erlenda
ferðamanninum þá erum við á
mjög jákvæðri braut.

Ég veit að það eru einhverjir
gististaðir sem hafa verið að setja
met í sumar eða sjá mikla aukn-
ingu. Það er þó erfitt að segja til
um það fyrr en að sumarið hefur
verið gert upp þar sem það getur
verið mjög misvísandi að lesa í
tölur áður en heildarfjöldinn er
kominn í hús,“ segir Gústaf.

Margar nýjungar hafa verið í

afþreyingum í fjórðungnum í ár.
„Margt nýtt og skemmtilegt hefur
verið að gerast, nýjar hátíðir litið
dagsins ljós og þær hátíðir sem
fyrir voru sækja í sig veðrið. Þetta
hefur því allt gengið mjög vel.
Þar má nefna sem dæmi bláberja-
hátíðina og inndjúpsdaginn, mýr-
arboltinn er að sækja í sig veðrið
og Aldrei fór ég suður gekk mjög
vel. Einnig hefur gengið mjög
vel á sunnanverðum Vestfjörð-
um,“ segir Gústaf Gústafsson hjá
Markaðsstofu Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Nýtt byggðamerki Ísafjarðarbæjar
verður merki Ísafjarðarkaupstaðar

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
að fenginni tillögu frá nefnd um
skjaldamerki lagt til að merki
gamla Ísafjarðarkaupstaðar eftir
Halldór Pétursson verði notað
sem skjaldarmerki Ísafjarðarbæj-
ar. Á bæjarstjórnarfundi í des-
ember var samþykkt að setja á
laggirnar nefnd sem myndi koma
með tillögur að nýju skjaldar-
merki fyrir Ísafjarðarbæ sem
uppfylla myndi reglugerð um
skráningu byggðarmerkja, en
samkvæmt henni er ekki heimilt
að nota fjögur samsett merki sem
byggðamerki. Nefndin hefur nú
lokið störfum og skilað af sér
tillögu. Í nefndinni voru Eiríkur
Finnur Greipsson sem var for-
maður nefndarinnar, Sigríður Ó.
Kristjánsdóttir, Guðrún M. Karls-
dóttir og Sæmundur Kr. Þor-
valdsson. Hálfdán Bjarki Hálf-
dánsson upplýsingafulltrúi og
Daníel Jakobsson bæjarstjóri
voru starfsmenn nefndarinnar.

Að mati nefndarinnar voru
tveir kostir í stöðunni þar sem að
núverandi merki uppfyllir ekki
reglur um byggðamerki. Annars
vegar að nota eitt af fjórum nú-
veraandi merkjum Ísafjarðarbæj-
ar eða fara í samkeppni um nýtt
merki. Nefndin leitaði álits ráð-
gjafa Einkaleyfastofu varðandi
þau fjögur merki sem staðið hafa
fyrir Ísafjarðarbæ frá stofnun
sveitarfélagsins árið 1996 til að
kanna hver væru hæf til notkunar
eitt og sér. Þegar það álit var
fengið var ljóst að valið stæði
milli þess að nota merki gamla
Ísafjarðarkaupstaðar, sem er bát-
ur í miðnætursól á milli fjalla,
með lítilsháttar breytingum á
formi og V-Ísafjarðarsýslu, sem
er sverð á rauðum skildi. Hin
merkin var ekki hægt að aðlaga
reglum um byggðamerki. Það að
fara í samkeppni um nýtt merki
hefur verið reynt áður og skilaði
ekki tilætluðum árangri, svo sá

kostur hugnaðist nefndinni ekki
auk þess að kostnaður við slíkt
er umtalsverður. Þá er skýrt
kveðið á um það í fyrrgreindri
reglugerð að sveitarfélag skuli
hafa eitt skráð byggðarmerki svo
ekki var í boði að halda áfram að
nota merkin fjögur.

Nefndin taldi að merki „Vest-
ur-Ísafjarðarsýslu,“ teiknað af
Tryggva Magnússyni listmálara,
sé þýðingarmikið fyrir sjálfstæð-
isbaráttu þjóðarinnar, enda er það
bein tilvísun til Jóns Sigurðs-
sonar forseta frá Hrafnseyri við
Arnarfjörð, en grafskrift hans
var: „Óskabarn Íslands, sómi
þess, sverð og skjöldur.“ Taldi
nefndin að merkið hafi því
skýlausa tilvísun til þjóðfrelsis-
baráttu þeirrar sem Jón forseti
var í öndvegi fyrir og höfði því
til landsmanna allra. Enn fremur
að það hafi beina tilvísun til fæð-
ingarstaðar forsetans, þ.e. Hrafns-
eyrar, en geti vart með góðu móti

Hér má sjá drög Péturs Halldórssonar að uppfærðu merki,
en endanlega útfærslu á eftir að vinna. Pétur Halldórsson,
myndistamaður og sonur höfundar merkisins, annast nauð-
synlegar lagfæringar á merkinu svo það falli að reglugerð

um skráningu byggðarmerkja.

staðið fyrir allt sveitarfélagið.
Samkvæmt lýsingu höfundar

á merki gamla Ísafjarðarkaup-
staðar, sýnir það bát á siglingu á
sjávarfleti, til beggja handa eru
há Vestfjarðafjöllin en úti fyrir
firðinum er miðnætursólin að
hníga til viðar. Það er mat nefnd-
arinnar að með tilliti til lýsingar
höfundar sé merkið lýsandi fyrir
alla fimm byggðarkjarna sveitar-
félagsins, hvort sem um er rætt
þá tvo byggðarkjarna sem voru í
gamla Ísafjarðarkaupstað eða nú-

verandi byggðarlög Ísafjarðar-
bæjar, allt frá Arnarfirði, til Dýra-
fjarðar, Önundarfjarðar, Súg-
andafjarðar, Skutulsfjarðar og
Hnífsdals.

Nefndin samþykkti því ein-
róma að leggja til við bæjarstjórn
að taka upp merki gamla Ísafjarð-
arkaupstaðar sem byggðamerki
Ísafjarðarbæjar og samþykkti
bæjarráð þá tillögu samhljóða og
verður henni vísað til bæjar-
stjórnar til umræðu og afgreiðslu.

– thelma@bb.is

Hér má sjá hið
uppfærða merki við
hlið gamla merkis

Ísafjarðarkaupstaðar.
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Minningarsjóður Margrétar Oddsdóttur
Ár er nú liðið frá stofnun Minn-

ingarsjóðs Margrétar Odds-
dóttur skurðlæknis og prófess-
ors við Læknadeild Háskóla
Íslands.  Sjóðurinn var stofn-
aður 3. október 2010 þegar
Margrét hefði orðið 55 ára en
hún lést úr brjóstakrabbameini
í janúar 2009.

Margrét ólst upp á Ísafirði
við skóla, skíði og frystihúsa-
vinnu á sumrin, elst í stórum
hópi systkina. Menntaskólaár-
unum gat hún varið heima á
Ísafirði í nýstofnuðum mennta-
skóla en eftir embættispróf frá
læknadeild Háskóla Íslands fór
hún til Bandaríkjanna í sér-
fræðinám í skurðlækningum
við læknadeild Yale háskóla.
Síðar varð hún fyrsti skurð-
læknirinn til að ljúka námi í
kviðsjáraðgerðum sem hún

nam við Emory háskólann í Atl-
anta.

Sigurður Guðmundsson fyrr-
um landlæknir hefur lýst því að
Margrét hafi komið eins og storm-
sveipur inn í íslenska læknisfræði
og íslenska heilbrigðisþjónustu,
en hann bendir á að árangur henn-
ar hafi m.a. byggst á eiginleikum
eins og íhygli, skerpu, natni, inn-
sæi og mannskilningi. Áhugi
hennar á framförum kom fram á
ýmsum sviðum; hún var frum-
kvöðull á sviði kviðsjáraðgerða,
hún átti mikinn þátt í að þróa
Læknadaga sem vettvang fyrir
framfarir í heilbrigðisþjónustu á
Íslandi, og vann ötullega að kenn-
slu og þróun hennar.

Þótt Margrét hafi valið að búa
og starfa á Íslandi var hún áfram
leiðandi á heimsvísu í sinni sér-
grein. Fjölmargar greinar hafa

birst eftir hana í alþjóðlegum
tímaritum og þegar bókin Schwart’s
Textbook of Surgery, sem er mest
selda kennslubók í skurðlækn-
ingum á heimsvísu, kom út í fyrra
var þar ekki aðeins efni eftir Mar-
gréti heldur var bókin sjálf til-

einkuð minningu hennar. Eftir
lát hennar efndu kollegar hennar
við Yale til fyrirlestraraðar við
sjúkrahúsið henni til heiðurs og
mennta- og rannsóknarsjóður
alþjóðlegs félags kviðsjárskurð-
lækna mun frá og með næsta ári
veita námsstyrki í nafni Margrét-
ar til að mæta ferðakostnaði lækna-
nema í framhaldsnámi og efla
þannig nám á alþjóðavettvangi.

Hlutverk Minningarsjóðs Mar-
grétar Oddsdóttur hér á Íslandi
er að styrkja skurðmeðferð
brjóstakrabbameins á Landspít-
alanum og verður styrkjum úr
sjóðnum varið til að efla meðferð
á legudeild, skurðstofu og brjósta-
móttöku göngudeildar. Þessu
hyggjast stjórnendur sjóðsins
koma til leiðar með því að:

o Bæta tækjakost sem notaður
er við skurðmeðferð brjósta-

krabbameins
o Bæta aðstöðu sjúklinga

sem eru til meðferðar
o Auka þekkingu starfsfólks

sem annast sjúklinga í meðferð
o Efla skráningu og gæða-

eftirlit meðferðar

Fjáröflun sjóðsins felst m.a.
í sölu bæði minningar- og af-
mæliskorta og fást kortin á Ísa-
firði hjá Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða, bókaverslun Eym-
undsson og Birki ehf., en auk
þess hjá foreldrum Margrétar,
þeim Oddi og Magdalenu að
Seljalandsvegi 38 á Ísafirði
(sími 456 3398). Einnig er
hægt að ganga frá kaupum og
greiðslu korta á heimasíðu
sjóðsins www.maggaodds.is
bæði með bankainnleggi og /
eða greiðslukorti.

Margrét Oddsdóttir.

Meistari Megas í uppáhaldi
Guðmundur Heiðar Gunnars-

son er mikill áhugamaður um tón-
list og getur hreykt sér af mynd-
arlegra plötusafni en margir.
Hann leyfði blaðamanni að kíkja
í hillurnar sínar á dögunum og
sagði frá tónlistaráhuganum og
síðunni sem hann heldur úti á
netinu.

Meðfæddur áhugiMeðfæddur áhugiMeðfæddur áhugiMeðfæddur áhugiMeðfæddur áhugi

Þegar gengið er til stofu í íbúð
Guðmundar, eða Gumma, við
Pólgötu, liggur í augum uppi að
þar býr mikill tónlistaráhuga-
maður. Í hillum, hólfum og skot-
um gefur að líta langar raðir
geisladiska og vínylplatna, en
Gummi hefur viðað að sér mikl-
um fjölda þeirra frá því að hann
festi kaup á fyrstu plötunni.  „Ég
hugsa að ég eigi yfir 2.500 plötur,
það er að segja bæði geisladiska
og plötur. Ég á fleiri vínylplötur
en eru hérna inni, þær komast
ekki allar fyrir í stofunni,“ út-
skýrir Gummi.

Aðspurður kveðst hann ekki
geta útskýrt hvernig tónlistar-
áhuginn hafi kviknað. „Ég held
ég hafi bara haft hann alveg frá
því að ég fæddist, það er ekkert
flóknara en það,“ segir hann.
Gummi er einn fimm systkina,
sonur Gunnars Veturliðasonar og
Valdísar Friðriksdóttur og Ísfirð-
ingur í húð og hár. „Mamma er
reyndar að norðan, úr Eyjafirð-
inum, en þau hafa búið hér alla
sína tíð,“ útskýrir hann. Hann
segir systkini sín eitthvað hafa
duflað við tónlist, þó að ekki hafi
þau öll jafn mikinn áhuga og

hann sjálfur.
„Einn bróðir minn hefur verið

að leika sér svolítið í tónlist, hann
var í hljómsveitinni Nine-Elev-
ens, ásamt Hálfdáni Bjarka, til
dæmis. Hann er held ég sá eini úr
hljómsveitinni sem býr enn í
bænum. Þeir spiluðu bara argasta
rokk, en hljómsveitin er ekki virk
lengur,“ segir Gummi, sem hefur
sjálfur komið að hinum ýmsu
hljómsveitum í gegnum tíðina.

„Ég var í nokkrum hljómsveit-
um, en það var nú fyrir tugum ára
síðan,“ segir hann kankvíslega.
„Þær voru alltaf að skipta um
nöfn eða fá nýja meðlimi; voru
til í mörgum útgáfum,“ útskýrir
Gummi. „Undanfarið hef ég
svona verið að leika mér með
einum vini mínum. Sú hljómsveit
heitir Tveir tregir. Við höfum nú
ekki spilað opinberlega, þetta er
aðallega til að hafa gaman af
því,“ segir Gummi, sem hefur þó
ekki stundað eiginlegt tónlistar-
nám. „Ég fiktaði bara eitthvað
sjálfur, spilaði á hljómborð og er
enn að leika mér að því. Ég reyndi
einhvern tíma að læra eitthvað,
en það entist ekki nema í einn,
tvo mánuði og svo varð ekkert
meira úr því. Maður er náttúru-
lega í vinnu líka og svona,“ segir
Gummi, sem starfar hjá rækju-
verksmiðjunni Kamba á Ísafirði.

Myndi kaupa plöturMyndi kaupa plöturMyndi kaupa plöturMyndi kaupa plöturMyndi kaupa plötur
fyrir lottóvinningfyrir lottóvinningfyrir lottóvinningfyrir lottóvinningfyrir lottóvinning

Sumir safnarar leggja mikið
upp úr því að búa til heildstæð
söfn, safnsins vegna. Gummi virð-

ist þó frekar safna tónlist áhugans
vegna, kaupir það sem hann lang-
ar í hverju sinni. Aðspurður segist
hann ekki muna almennilega
hver fyrsta platan í safni hans er.

„Mig minnir að Bítlarnir hafi
verið einn fyrsti geisladiskurinn
sem ég keypti mér, það var um
1988. Svo hef ég bara eignast
eina og eina plötu í senn, fengið
þær í jólagjafir og afmælisgjafir
og þegar ég hef efni á plötum hef
ég keypt þær. Þetta er aðaláhuga-
málið. Þegar ég hef efni á því
kaupi ég tónlist. Ef ég væri ríkari
og gæti keypt alveg stanslaust
ætti ég eflaust miklu meira,“ segir
Gummi. Myndi safnið þá taka
vaxtarkipp ef hann fengi lottó-
vinning? „Já, alveg örugglega!“
segir Gummi.

Gummi kveðst vera nokkur
alæta á tónlist og takmarkar sig
ekki við eina tónlistarstefnu. „Ég
er eiginlega æstur í hvað sem er.
Maður kaupir allan fjandann! “
segir hann brosandi. Inn á milli
er hins vegar að finna afmörkuð
söfn sem hann reynir að hafa
eins heil og hægt er. „Ég á til
dæmis allt Pottþétt-safnið eins
og það leggur sig. Fyrsti diskur-
inn kom út 1995 og svo er þetta
komið upp í disk númer 55 núna.
Inn á milli eru líka alls kyns
þemaplötur, Pottþétt ást og annað
slíkt, og ég á þær allar,“ segir
hann.

Þá reynir hann líka að kaupa
allar Eurovision-smáskífur sem
gefnar eru út á Íslandi, með Euro-
vision-lagi hvers árs fyrir sig.
„Ég hef keypt allar smáskífurnar
með íslensku lögunum frá 1995

og svo á ég tvær eldri. Ég skil
ekki af hverju ég keypti þetta
ekki alveg frá upphafi,“ segir
hann og hristir höfuðið. „Það sem
er hálfglatað við þetta er að smá-
skífurnar eru ekki seldar í al-
mennum verslunum. Eitt árið var
hún bara seld í Hagkaup, og ann-
að árið á N1-bensínstöðvum.
Þegar Jóhanna Guðrún fór út
vildu þeir ekki selja smáskífuna
á Íslandi, heldur fóru með öll
eintökin út. Það var sagt að það
væri enginn markaður fyrir þetta
á Íslandi. Ég varð þvílíkt svekkt-
ur. Í staðinn keypti ég plötuna
hennar, sem kom út ári áður, og
með honum fylgdi smáskífa með
laginu. En sú smáskífa er bara í
lausu, ekki í umslagi eins og þetta
á að líta út. Ég var hundfúll yfir
því,“ segir Gummi.

Hr. HammondHr. HammondHr. HammondHr. HammondHr. Hammond
vinsæll á netinuvinsæll á netinuvinsæll á netinuvinsæll á netinuvinsæll á netinu

Gummi heldur úti vefsíðu
undir nafninu Hr. Hammond, en
hana má finna á slóðinni hamm-
ond.123.is. Þar er að finna ýmis-
legt efni; skrá yfir íslensku plöt-
urnar í safninu hans Gumma,
fróðleik um hljómsveitir, Euro-
visionkeppnina og margt fleira.
Samkvæmt teljara síðunnar fær
hún töluverða umferð á degi
hverjum; í kringum 300 flettingar
á dag, þá daga sem blaðamaður
lá yfir henni.

„Ég veit ekki almennilega
hvernig ég byrjaði á þessari síðu.
Ég var forvitinn um hinar og þess-
ar hljómsveitir og fór að skoða
þær á netinu. Margt af þeim fróð-

leik sem er á síðunni minni fann
ég á netinu, og svo hef ég safnað
saman upplýsingum um hverjir
hafa verið í hinum og þessum
hljómsveitum. Í flestum tilfellum
hef ég fundið upplýsingarnar á
netinu, en ekki skrifað hana sjálf-
ur. Ég hef hins vegar uppfært
hljómsveitarsögurnar með nýjum
upplýsingum og bætt þeim við,“
útskýrir Gummi.

Gummi kveðst eiga í kringum
800 íslenskar plötur, en hann
hefur einmitt sérstakan áhuga á
íslenskri tónlist. „Ég er mjög hrif-
inn af íslensku, einna helst hljóm-
sveitinni Ensími og svo Megasi.
Hann er alveg númer eitt hjá
mér,“ segir Gummi. „Svo er það
að sjálfsögðu rokkið, helst þunga-
rokk. Djöfull er það gott. Næst
myndi ég væntanlega velja David
Bowie, ég á eiginlega allt með
honum,“ segir Gummi. Ein uppá-
haldsplata hans í safninu er frá
meistara Megasi og Senuþjófun-
um. „Umslagið er áritað af þeim
öllum - ég bað þá um það þegar
ég fór á tónleika með þeim,“
segir Gummi.

Hann segist reyna að kaupa
sem flesta íslenska safndiska og
þá sérstaklega ef lögin á þeim er
ekki að finna annars staðar. „Ef
eitthvað er endurútgefið, með
aukalögum og slíku, kaupi ég
það líka,“ segir Gummi. En hvað
finnst honum þá um þá þróun að
fólk sæki sér í auknum mæli tón-
list af netinu, jafnvel án þess að
greiða fyrir?

„Þetta er bara orðið svona í
dag, það er held ég ekkert við
þessu að gera. Ég held að fólk
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Sælkeri vikunnar er Dagný Geirsdóttir á Ísafirði

Kjúklingasúpa að hætti DagnýjarKjúklingasúpa að hætti DagnýjarKjúklingasúpa að hætti DagnýjarKjúklingasúpa að hætti DagnýjarKjúklingasúpa að hætti Dagnýjar
Sælkeri vikunnar býður upp

á ljúffenga kjúklingasúpu sem
hún mælir með að borin sé
fram góðu borði. Einnig segir
hún að gott sé að setja þeyttan
rjóma út í súpuna.

Kjúklingasúpa
3 – 4 msk olía
1½ msk karrí
1 hvítlaukur (saxaður)
1 púrrulaukur (skorin)

3 paprikur (skornar)
1 rjómaostur (lítil askja)
½ -1 flaska Heins chilisósa
3-4 teningar (kjúklinga eða
grænmetiskraftur)
1½ lítri vatn
1 peli matarrjómi
Salt og pipar
4-6 kjúklingabringur
Þeyttur rjómi ef vill
Steikið karrí, hvítlauk, púrru-

lauk og paprikur í olíunni. Bætið

rjómaosti, chilisósu og kjúklinga
eða grænmetiskraft út í, þar til
suðan kemur. Bætið vatni og
rjómanum út í. Salt og pipar eftir
smekk. Látið sjóða í ca. 5 til 10
mín.

Snöggsteikið kjötið, og látið
síðan út í súpuna, rétt áður en
hún er borin fram.

Ég skora á Halldór Karl Vals-
son meistarakokk í Bolungarvík
að vera næsti sælkeri vikunnar.

hlusti kannski fyrst á tónlist á
netinu, en ef það fílar hana mjög
vel fer það og kaupir diskinn. Nú
eru íslenskar hljómsveitar reynd-
ar farnar að gefa út vínyl alveg
hægri, vinstri aftur. Nokkrar ís-
lenskar hljómsveitir hafa líka
gefið út á vínyl en svo er hægt að
sækja tónlistina á netið líka. Prins
póló, til dæmis. Ég á bæði vínyl-
plötuna og geisladiskinn með
þeim, það er nefnilega aukalag á
plötunni sem er ekki á disknum,“
segir Gummi. „Það er búið að
snúa þessu við; þegar geisladisk-
arnir voru að byrja var alltaf
aukalag á þeim og þeir voru
aðeins dýrari.“

Fær vínylplötur gefinsFær vínylplötur gefinsFær vínylplötur gefinsFær vínylplötur gefinsFær vínylplötur gefins
Stundum dettur Gummi í

lukkupottinn og áskotnast tónlist
án þess að greiða fyrir. „Ég hef
fengið tvo væna bunka af vínyl-
plötum gefins. Pabbi var að vinna
inni í Funa og stundum kom fólk
með plötur sem það henti bara.
Hann hirti þær þá og læt mig fá
þær. Það voru eingöngu vínyl-
plötur, ég held að fólk sé nú ekki
farið að henda geisladiskum enn-
þá,“ segir Gummi. „Ég spurði
líka nokkra sem ég er að vinna
með hvort foreldrar þeirra þyrftu
ekki að losa sig við vínylplötur.
Sumir voru nú ekki alveg til í
það, en aðrir voru það. Einn
vinnufélagi minn lét mig fá alveg
fullan kassa af plötum,“ segir
hann frá.

Vantar hann þá eitthvað í safn-
ið? „Já, mig vantar eina sjö tommu

plötu með Megasi. Á henni er
lagið Spáðu í mig öðrum megin
og Komdu og skoðaðu í kistuna
mína hinum megin. Ég hef hringt
nokkrum sinnum á Rás 2, þeir
eru með flóamarkað þar einu
sinni í viku, en ég hef aldrei náð
inn. Ég ætlaði að reyna að aug-
lýsa eftir henni. Ég hef reynt að
gera það á Facebook líka. Á Face-
book er til Megas +, sem er aðdá-
endasíða. Það er örugglega hægt
að auglýsa eftir þessu þar, en ég
er nú ekki viss um að fólk vilji
gefa plötuna frá sér ef það á hana.
Á Facebook er líka til síðan Vín-
ylplötur +. Þar er fólk sem er æst
í vínylplötur, algjörir safnarar.
Ég gæti prófað það,“ segir Gummi.

„Í ár náði ég reyndar í einn
kassa með Megasi, sem heitir

Megas allur. Þegar ég setti það
inn á Facebook, um leið og ég
fékk kassann í hendurnar, spurði
einn hvort hann væri dáinn! En
þetta var sem sagt gefið út 1985
og inniheldur allt sem hann hafði
sent frá sér þangað til - nema
þessa sjö tommu plötu,“ útskýrir
Gummi, sem auglýsir því eftir
plötunni hér með.

Eins og sönnum tónlistar-
áhugamanni sæmir er Gummi
líka duglegur að sækja tónleika,
og notar þá einmitt oftar en ekki
tækifærið til að láta árita plötur.
„Ég held ég fari á flesta tónleika
sem eru haldnir hér og auðvitað
á Aldrei fór ég suður. Í ár fór ég
reyndar bara á laugardeginum,
sem hefur aldrei gerst áður. Á
föstudeginum sat ég hérna heima

eitthvað að skemmta mér, en ég
fylgdist með tónleikunum á net-
inu í góðum gæðum. Ég var nú
alltaf á leiðinni, en svo varð ekk-
ert úr því hjá okkur,“ segir Gummi
frá.

„Ég ætlaði sko ekki að missa
af Páli Óskari á laugardeginum.
Hann átti að byrja, en var reyndar
númer tvö. Það kvöld var ég
næstum því allan tímann. Ég held
það hafi verið tvö, þrjú bönd
eftir þegar ég lét mig hverfa, sem
var nú eiginlega óvart. Ég fattaði
ekki að þá var eiginlega aðalstuð-
ið eftir, mesta rokkið. En ég sá
Ensími, ég var mjög ánægður
með það,“ segir Gummi að lok-
um, áður en blaðamaður þakkar
fyrir sig og kveður.

– Sunna Dís Másdóttir.



1616161616 FIMMTUDAGUR     6. OKTÓBER 2011


