
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 400 m/vsk
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 400 m/vsk

Fimmtudagur
16. október 2009
41. tbl. · 26. árg.

Þorgeir Pálsson er framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og
hefur fastmótaðar skoðanir á viðfangsefnum félagsins. En hann spilar líka á
trommur með Yxna og gengur með ýmsar flugur í höfðinu. Sjá viðtal í miðopnu.

Fer með morgun-
kaffið niður á bryggju



22222 FIMMTUDAGUR     16. OKTÓBER 2009

Milljarða tjón af völdum
snjóflóðanna árið 1995

Efnahagslegt tjón af völdum
snjóflóðsins sem féll í Súðavík
árið 1995 var 1.040 milljónir króna
samkvæmt nýútgefinni skýrslu
umhverfisráðuneytisins. Efna-
hagslegt tjón af snjóflóðinu á
Flateyri sama ár var 1.270 millj-
ónir. Hvort um sig námu tjónin
1-2% af vergri landframleiðslu
Íslendinga. Þá olli krapaflóð á
Patreksfirði árið 1983 um 50
milljónum króna tjóni. „Á síð-
ustu 3–4 áratugum hafa náttúru-
hamfarir átta sinnum valdið efna-
hagslegu tjóni yfir milljarð kr.

að núvirði, þar af sex sinnum
síðan 1990. Þar koma við sögu
eldgos, jarðskjálftar, jökulhlaup,
snjóflóð og óveður. Sjávarflóð
hafa einnig valdið hundruða
milljóna króna tjóni“, segir í
skýrslunni um stöðu umhverfis-
mála hér á landi. Þar kemur fram
að slysum af völdum óveðra á
landi hefur fækkað mjög frá alda-
mótunum 1900 en ekki slysum
af völdum ofanflóða.

Veðurstofa Íslands sinnir ýms-
um forvörnum gegn tjóni af völd-
um náttúruhamfara. Stofnunin

vaktar helstu þætti, svo sem yfir-
vofandi illviðri, hættu á ofan-
flóðum og vatnsflóðum og jarð-
skjálftum. Á síðustu árum hefur
ofanflóðahætta verið metin fyrir
helstu þéttbýlisstaði þar sem
hætta er talin á ofanflóðum. Unn-
ið er að könnun á ofanflóðaað-
stæðum fyrir nokkra minni þétt-
býlisstaði og svæði í dreifbýli.
Eftir snjóflóðin mannskæðu í
Súðavík og á Flateyri árið 1995
var stofnaður sérstakur sjóður,
Ofanflóðasjóður, til að styrkja
sveitarfélög fjárhagslega við upp-

byggingu snjóflóðavarna, flutn-
ing byggðar frá hættusvæðum
og fleiri þætti sem lúta að því að
draga úr hættu á ofanflóðum í
eða við byggð.

Frá aldamótunum 1900 hafa
yfir 4 þúsund Íslendingar farist í
sjóslysum, hundruð urðu úti eða
fórust með öðrum hætti í óveðr-
um á landi, tæplega 200 létust í
snjóflóðum og skriðuföllum en
mun færri af öðrum orsökum.
Banaslysum á sjó hefur fækkað
mikið á síðustu áratugum.

– thelma@bb.is Frá Súðavík.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
lagt til að slökkvilið sveitarfé-
lagsins sameinist slökkviliðinu í
Bolungarvík. Samkvæmt út-
reikningum Jóhanns Birkis Helga-
sonar, bæjartæknifræðings Ísa-
fjarðarbæjar, má vænta um 13,7
milljóna króna sparnaðs af sam-
einingunni. „Ljóst er að sparn-

aður Bolungarvíkur er meiri en
Ísafjarðarbæjar en bæði sveitar-
félögin ná niður rekstrarkostnaði.
Kostnaður Bolungarvíkur verður
eftir sameiningu 7,8 milljónir og
Ísafjarðarbæjar 32,3 milljónir“,
segir í bréfi Jóhanns Birkis til
bæjaryfirvalda. Gert er ráð fyrir
að sameiginlegt slökkvilið verði

með fjóra starfsmenn og fækka
þurfi því um einn starfsmann.
Gengur tillaga Jóhanns Birkis út
á að starfsmaður Slökkviliðs Ísa-
fjarðarbæjar hætti vegna aldurs
en hann verður 69 ára í júlí 2010.

Hagræðingin felst í því að
fækkað verður um hálft stöðu-
gildi og að samningar náist um

sjúkraflutninga í Ísafjarðarbæ og
Bolungarvík. „Finna þarf hent-
uga leið svo kostnaður leggist
ekki á annað sveitarfélagið og
eftir að hafa skoðað það í þaula
er heppilegast að skipta kostnað-
inum milli bæjarfélaga í sam-
ræmi við íbúafjölda sem gefinn
er út af Hagstofu Íslands 1. des-

ember ár hvert. Samkvæmt þessu
yrði kostnaður á hvern íbúa 8.100
krónur en í dag er hann 14.400 á
íbúa í Bolungarvík og 10.100 á
hvern íbúa Ísafjarðarbæjar.

Lagt hefur verið til að samein-
ingin eigi sér stað eins fljótt og
mögulegt er svo fjárhagsáætlun fyr-
ir árið 2010 geti tekið mið af henni.

Slökkvilið Bolungarvíkur og
Ísafjarðarbæjar sameinuð?

Mörg tækifæri fólgin í Hin-
um fögru fimm á Ísafirði

Mörg tækifæri eru fólgin í þró-
unarverkefni um varðveislu gam-
alla húsa að mati Atvinnumála-
nefndar Ísafjarðarbæjar. Bæði er
af því bein áhrif í formi vinnu
við uppbyggingu húsa og við sagn-
fræðilegu og menningarlegu hlið
verkefnisins. Á síðasta fundi
nefndarinnar var verkefnið kynnt
en talið er að það yrði mjög að-
laðandi fyrir ferðaþjónustu og
almenna ásýnd Ísafjarðarbæjar
ef því yrði hrint úr vör.

Verkefnið kom út frá hugmynd
skipulagshagfræðingsins og nú-
verandi formanns Framsóknar-
flokksins, Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar, um Hina fögru
fimm. Hann stakk upp á því í
byrjun síðasta árs, að Ísafjarðar-
bær myndaði kjarna fimm þétt-
býlisstaða sem yrði einn helsti

áfangastaður ferðamanna á land-
inu sökum varðveislu og endur-
byggingar gamalla húsa og götu-

mynda. Hugmyndin byggir á því
að öll hús Ísafjarðarbæjar sem
byggð voru fyrir 1918 verði færð

í upprunalegt horf að utan og
gamli bærinn á Ísafirði skil-
greindur sem verndarsvæði.

Sigmundur Davíð vill að gamli bærinn á Ísafirði verði skilgreindur sem verndarsvæði.

Þjónustuhópur aldraðra í
Ísafjarðarbæ hvetur til þess
að vinnu við undirbúning að
byggingu hjúkrunarheimilis
verði hraðað. Á fundi hóps-
ins var rætt um þjónustu við
aldraðra í sveitarfélaginu og
lagt til að könnuð verði af-
staða íbúa á Hlíf I og II til
framtíðarþjónustu í mála-
flokknum, þar með talið af-
stöðu til næturvörslu í hús-
inu og heimaþjónustu á veg-
um sveitarfélagsins.

Þjónustuhópurinn vill að
áfram verði unnið að sam-
þættingu heimahjúkrunar og
heimaþjónustu eins og stefnt
hefur verið að. Þá vill þjón-
ustuhópur aldraðra hvetja til
þess að hófsemi og nærgætni
verði gætt í allri umfjöllun
um málefni aldraðra.

Byggingu
hjúkrunar-

heimilis
verði hraðað
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Ester Sturludóttir,Ester Sturludóttir,Ester Sturludóttir,Ester Sturludóttir,Ester Sturludóttir,
einkaþjálfari og nemieinkaþjálfari og nemieinkaþjálfari og nemieinkaþjálfari og nemieinkaþjálfari og nemi

Ester Sturludóttir hefur í starfi sínu sem einkaþjálfari hjálpað fjölmörgum til að komast í betraEster Sturludóttir hefur í starfi sínu sem einkaþjálfari hjálpað fjölmörgum til að komast í betraEster Sturludóttir hefur í starfi sínu sem einkaþjálfari hjálpað fjölmörgum til að komast í betraEster Sturludóttir hefur í starfi sínu sem einkaþjálfari hjálpað fjölmörgum til að komast í betraEster Sturludóttir hefur í starfi sínu sem einkaþjálfari hjálpað fjölmörgum til að komast í betra
form og lifa heilbrigðara lífi. Þegar Bæjarins besta innti Ester eftir svörum inn að beini kom þó íform og lifa heilbrigðara lífi. Þegar Bæjarins besta innti Ester eftir svörum inn að beini kom þó íform og lifa heilbrigðara lífi. Þegar Bæjarins besta innti Ester eftir svörum inn að beini kom þó íform og lifa heilbrigðara lífi. Þegar Bæjarins besta innti Ester eftir svörum inn að beini kom þó íform og lifa heilbrigðara lífi. Þegar Bæjarins besta innti Ester eftir svörum inn að beini kom þó í

ljós að hún ætlaði sér að verða dýralæknir þegar hún yrði stór. Fyrsta starfið var þó við að reita arfa.ljós að hún ætlaði sér að verða dýralæknir þegar hún yrði stór. Fyrsta starfið var þó við að reita arfa.ljós að hún ætlaði sér að verða dýralæknir þegar hún yrði stór. Fyrsta starfið var þó við að reita arfa.ljós að hún ætlaði sér að verða dýralæknir þegar hún yrði stór. Fyrsta starfið var þó við að reita arfa.ljós að hún ætlaði sér að verða dýralæknir þegar hún yrði stór. Fyrsta starfið var þó við að reita arfa.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?

Keppa í fitness.
Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?

Ísafirði.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?

Þegar ég fékk dóttur mína í fangið í fyrsta skipti, og allar
stundir með henni síðan.
Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?

Engin vonbrigði, allt slæmt leiðir af sér eitthvað gott.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Stefán Þór.
Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?

Pottþétt eitthvað fjörugt.. en ég man ekkert í augnablikinu.
Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?

Get horft aftur og aftur á myndir sem Jack Black leikur í.
Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?

Stóra ævintýrabókin.
Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?

Danmerkur ferð 2007 og Barcelonaferð 2009.
Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?

Barcelona.
Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?

Leðurvesti frá mömmu.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Já, já.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?

Þessa dagana gæti ég ekki verið án tölvunnar.
Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?

Reita arfa.
Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?
Er í vinnslu…

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Monicu Geller, karakter ekki útlit.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Vestfirðir.

Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?
Er alltaf að upplifa eitthvað skondið.

Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?
Fjölskyldan mín.

Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?
Facebook og bb.is.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Dýralæknir.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Er jákvæð.

En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?
Þrjósk... eða svo er mér sagt.

Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?
Bíllinn.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Þorláksmessa og aðfangadagur.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Mömmu.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Ester.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á morgnanna, þegar stelpan mín kemur upp í til að kúra.

Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?
Krabbanum.

Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?
Sjá broslegu hliðarnar á öllu

saman og lifa heilbrigðum lífsstíl.

KFÍ spáð
öðru sæti

Körfuknattleiksfélagi Ísa-
fjarðar er spáð öðru sæti í
árlegri spá forráðamanna,
þjálfara og fyrirliða fyrir 1.
deild karla. Haukar fengu
flest stig eða 260 af 280
mögulegum. Ísfirðingarnir
voru með 226 stig.

Eins og undanfarin ár fer
efsta liðið beint upp í Iceland
Express-deildina meðan lið
í sætum 2.-5. keppa um síð-
asta sætið. Fyrsti leikur KFÍ
var í íþróttahúsinu á Torfnesi
á sunnudag þegar liðið tók á
móti Þór frá Akureyri. Þess
má geta að Þór var spáð
sjötta sæti en liðið fékk 124
stig í spánni.

Prestum
fækkað?
Á kirkjuþingi sem haldið

verður í næsta mánuði, verð-
ur lögð fram tillaga biskupa-
fundar þess efnis að prestum
á norðanverðum Vestfjörð-
um verði fækkað úr fimm í
fjóra. Hugmyndin er að sam-
eina prestsembættins á Suð-
ureyri og á Þingeyri með
aðsetri prests á Þingeyri.

Þá yrði sóknarprestinum í
Holti falið að bæta við sig
og þjóna Súðavík, Ögri og
Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi.
Tillaga þessa efnis hefur ver-
ið send viðkomandi sókn-
ar-nefndum til umsagnar.

„Vegna þess hversu marg-
ir hafa talað við mig um
þetta hef ég lofað að skoða
ofan í kjölinn hvaða mögu-
leika ég ætti til þess. Ég ligg
enn undir þeim þunga og
mikla feldi“, segir Eiríkur
Finnur Greipsson á Flateyri
um hugsanlegt framboð
hans í oddvitastöðu hjá Sjálf-
stæðisflokknum í Ísafjarð-
arbæ í vor. Eins og fram
hefur komið hafa bæði Hall-
dór Halldórsson bæjarstjóri
og Birna Lárusdóttir forseti
bæjarstjórnar lýst því yfir,
að þau ætli ekki að gefa kost
á sér lengur.

Meðal annarra sem orð-
aðir hafa verið við oddvita-
stöðuna er Gísli Halldór
Halldórsson bæjarfulltrúi,
sem skipaði þriðja sætið á
eftir Halldóri og Birnu við
síðustu kosningar.

Liggur undir
þungum feldi
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Gert er ráð fyrir að framlag
ríkisins til Skjólskóga á Vest-
fjörðum verði 43,5 milljónir
króna á næsta ári. Jafngildir
það 2,9 milljóna króna lækk-
un frá gildandi fjárlögum.
Að því er fram kemur í fjár-
lagafrumvarpi næsta árs
skýrist það af aðgerðum til
lækkunar ríkisútgjalda.

Heildarfjárveiting til skóg-
ræktar og landgræðslu lækk-
ar um 28,8 milljónir króna
frá gildandi fjárlögum en
gert ráð fyrir að draga úr
útgjöldum málaflokksins
sem því nemur á verðlagi
gildandi fjárlaga til að mæta
markmiðum ríkisstjórnar-
innar um samdrátt í ríkisút-
gjöldum. Aðrar breytingar á
fjárheimildum málaflokks-
ins skýrast af áhrifum kjara-
samninga þessa árs, verð-
lagshækkunum og hækkun
tryggingagjalds á launaveltu
sem samtals nema 4,1 millj-
ónum kr.     – thelma@bb.is

Framlag-
ið lækkar
um 5,4%

„Vonum það besta en ger-
um ráð fyrir því versta“

Fjárframlag til Fjölmenningar-
setursins á Ísafirði verður skorið
niður um 60% ef fjárlagafrum-
varp ársins 2010 verður sam-
þykkt að óbreyttu. Með niður-
skurðinum færist starfsemin aftur
til ársins 2006 en árið 2007 fékk
Fjölmenningarsetur aukafjárveit-
ingu til loka árs 2009 vegna mót-
vægisaðgerða ríkisstjórnarinnar
og jókst þá starfsemin til muna.
Aðspurð um áhrif niðurskurðar-
ins segir Elsa Arnarsdóttir að

klárlega muni það hafa slæm
áhrif og hafa í för með sér upp-
sagnir á starfsfólki, en þrír starfs-
menn eru í fullu starfi og fjórir í
hlutastarfi. „Við erum enn að
vona að þetta sé ekki endanlegt.
Við vonum það besta en gerum
ráð fyrir því versta.“ Samkvæmt
frumvarpinu er Fjölmenningar-
setrinu úthlutað 16 milljónum
króna á fjárlögum næsta árs.

Felld verður niður tímabundin
fjárheimild til Fjölmenningarset-

ursins sem veitt var 2007 til þess
að draga úr neikvæðum áhrifum
af samdrætti í aflamarki þorsks.
Styrking Fjölmenningarseturs
fólst meðal annars í því að ráðið
var í stöður upplýsingafulltrúa,
túlka og þróunarfulltrúa. Var
verkefninu einkum ætlað að
koma til móts við einstaklinga af
erlendum uppruna sem misstu
störf vegna aflasamdráttar.

Fjölmenningarsetrið var upp-
haflega tilraunaverkefni til þriggja

ára, frá 2001 - 2003. Frá þeim
tíma hefur starfseminni verið
haldið áfram án þess að gengið
hafi verið frá varanlegu fyrir-
komulagi. Að sögn Elsu gæti
þessi mikli niðurskurður sem nú
blasir við stafað af því að ekki sé
um lögbundna þjónustu að ræða.
„Það þýðir þó ekki að þjónustan
sé ekki jafn mikilvæg. Ef til vill
er hún mikilvægari þar sem
fólkið hefur ekki öryggi í laga-
umhverfinu.“     – thelma@bb.is

Fjölmenningarsetrið er til húsa í Þróunarsetrinu á Ísafirði.
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Spurningin
Verður árið 2010 erf-
iðara fyrir Íslendinga

en árið 2009?
Alls svöruðu 550.

Já sögðu 464 eða 84%
Nei sögðu 86 eða 16%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Lífið er
saltfiskur

Saltfiskverkun og sala gekk
vel hjá Byggðasafni Vest-
fjarða í sumar. Verkuð voru
um tvö tonn af fiski og var
mest af honum selt til mat-
vælamarkaðarins Deplu.

Gefin var út saltfiskupp-
skriftabók og gekk sala á
henni vel að því er fram kom
á fundi stjórnar Byggða-
safnsins í september. Bókin
var gefin út á þremur tungu-
málum; íslensku, ensku og
þýsku.

Gert er ráð fyrir í fjárlagafrum-
varpi ársins 2010 að útgjöld Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða verði
1.008 milljónir króna á næsta
ári. Jafngildir það 67,2 milljóna
króna lækkun að raungildi frá
fjárlögum þessa árs. Lækkunin
skýrist í fyrsta lagi af 65,5 millj-
óna króna lækkun framlags í
samræmi við áform ríkisstjórnar
um samdrátt í ríkisútgjöldum. Í
öðru lagi lækka leigugjöld til Fast-

eigna ríkissjóðs um 15,6 milljónir
króna vegna tímabundins afslátt-
ar af húsaleigu. Þá fær stofnunin
14 milljónir aukalega til að efla
heimahjúkrun við aldraða. Aðrar
breytingar umfram launa- og
verðlagsliði og hækkun trygg-
ingagjalds skýrast af lækkun
framlags vegna hærri komugjalda
sem ákveðin voru í fjárlögum
ársins 2009 og flutningi framlags
til að mæta kostnaði við sára-

varnabúnað.
Eins og kunnugt er sameinuð-

ust heilbrigðisstofnanirnar á Ísa-
firði og Bolungarvík 1. janúar í
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða,
en fallið var frá sameiningu stofn-
unarinnar á Patreksfirði. Heilsu-
gæslustöðvar á Ströndum og
austanverðum Vestfjörðum, þ.m.t.
Reykhólahreppi, sameinuðust
stöðvum á Vesturlandi auk vestur
Húnavatnssýslu.

Gert er ráð fyrir að útgjöld Heil-
brigðisstofnunarinnar Patreks-
firði verði 247,2 milljónir króna
á næsta ári. Það jafngildir 35,5
milljóna króna lækkun að raun-
gildi frá fjárlögum þessa árs, sem
skýrist einkum af 31,5 milljóna
króna lækkun framlags í sam-
ræmi við áform ríkisstjórnar um
samdrátt í ríkisútgjöldum. Þá
lækka leigugjöld til Fasteigna
ríkissjóðs um 4 milljónir.

Milljarður til     Heilbrigð-
isstofnunar Vestfjarða

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Sameining styrkir stoðir
Ekki er langt um liðið síðan umræðan um sameiningu sveitarfé-

laga var á frekar neikvæðum nótum. Valdboð hins opinbera fór
sérstaklega fyrir brjóstið á mörgum. Nú virðast samtök sveitarfélaga,
a.m.k. á Vestfjörðum og Austurlandi, nokkuð samstíga stjórnvöldum.

Að mati Halldórs Halldórssonar, formanns Sambands ísl. sveit-
arfélaga, vegur þrennt þyngst fyrir viðhorfsbreytingunni. Í fyrsta
lagi hafi banka- og kerfishrunið dregið fram mikilvægi stærri og
öflugri sveitarfélaga. Í annan stað sé flutningur stórra verkefna frá
ríki til sveitarfélaga fyrirhugaður á næstu árum. Og líkt og dropinn
holar steininn hafi stöðug umræða þokað málum í þessa átt.

Varðandi verkefnaflutninginn segir Kristján L. Möller, sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðherra, í grein í Mbl. 2. þ.m.: ,,Árið
2011 verða málefni fatlaðra flutt og árið 2012 málefni aldraðra.
Slíkur verkefnaflutningur ásamt með tilheyrandi tekjustofnum er
forsenda þess að efla sveitarfélögin. Minna má á þær sameiningar
sem urðu kringum 1996 þegar grunnskólinn var fluttur til sveit-
arfélaga.“ Ennfremur segir ráðherrann að ,,endurskoðun (standi)
yfir á öllu tekjustofnakerfi sveitarfélaga og regluverki Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga.“

Ástæða er til að staldra við þau orð ráðherrans að ,,slíkur verk-
efnaflutningur ásamt með tilheyrandi tekjustofnun (sé) forsenda
þess að efla sveitarfélögin.“ Einkum er þetta mikilvægt í tengslum

við tilvísun hans á flutningi grunnskólans á sínum tíma, þar sem
heimanmundur ríkisins var svo rýr að sveitarfélögin hafa sum hver
aldrei náð að bíta úr nálinni; hvernig ríkisvaldið velti auknum
kröfum í tengslum við grunnskólann yfir á sveitarfélögin, eftir að
það hafði sagt sig frá allri ábyrgð með reksturinn, var með ólík-
indum. Nærtækt dæmi þar um var fyrirséð leiðrétting á kennara-
launum. BB hefur verið einarður talsmaður þess að efla sveitarfé-
lögin með auknum verkefnum, en jafnframt bent á að um leið verði
að tryggja fjármuni til að mæta útgjöldum, sem verkefnunum
fylgja. Grunnskólareikniformúlan, verkefni án fjármagns, gildir
ekki.

Svokölluð ,,100 daga nefnd“ vinnur nú að úttekt á hugsanlegri
sameiningu Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og Súðavík-
urhrepps. Gert er ráð fyrir að nefndin skili niðurstöðu fyrir árslok.
Margt styður sameiningu þessara sveitarfélaga. Spurningarmerki
skal þó sett við Súðavík. Samgöngur milli Bolungarvíkur og Ísa-
fjarðar eru svo gott sem í höfn. Súðavík situr eftir. Fyrri alda
gönguleiðir milli byggða þræddu heiðar og fjallaskörð. Vegagerð
nútímans á að snúast um jarðgöng og þverun fjarða, halda sig við
lálendið, ekki að klífa tinda.

Sameining sveitarfélaga styrkir stoðir þeirra sé rétt á málum
haldið.                                                                                         s.h.
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Vilja tímasetta áætlun um
bætt afhendingaröryggi raforku

Sex þingmenn NV-kjördæmis
hafa lagt fram þingsályktunartil-
lögu þess efnis að ríkisstjórninni
verði falið að gera tímasetta áætl-
un um bætt afhendingaröryggi
raforku á Vestfjörðum, þar sem
sérstaklega verði hugað að mögu-
leikum á aukinni raforkuvinnslu
á Vestfjörðum, svo sem með
byggingu Hvalárvirkjunar og
stækkun Mjólkárvirkjunar, auk
annarra virkjunarkosta. „Mjög
mikið vantar á að afhendingar-
öryggi á raforku á Vestfjörðum
sé viðunandi. Þetta afleita ástand
stendur atvinnulífi fyrir þrifum,
skapar mikinn kostnað, veldur
óþægindum í heimilisrekstri og
daglegu lífi fólks og er þrándur í
götu þess að unnt sé að byggja
upp ný atvinnutækifæri á Vest-
fjörðum. Þess vegna er afar brýnt
að úr þessu verði bætt“, segir í
greinargerð með ályktuninni.
„Ekki er eftir neinu að bíða. Hið
slæma ástand er staðreynd. Gögn
liggja fyrir um hvaða kostir eru í
boði til úrbóta. Það er þess vegna
komið að því að móta tímasetta
áætlun um að bæta afhendingar-
öryggi raforku á Vestfjörðum,
tryggja fjármögnun til verksins
og að hrinda því í framkvæmd.“

Í þingskjalinu er vitnað í skýr-
slu frá Landsneti um bætt afhend-
ingaröryggi raforku á Vestfjörð-
um. Skýrslan kom út í mars og er
aðgengileg á vef Landsnets undir
útgefið efni. Hún lýsir ástandinu
og dregur fram þá kosti sem eru
til staðar til þess að koma slæmu
ástandi í viðunandi horf. Jafn-
framt er lagt mat á stöðu mála á
Vestfjörðum en þar segir: „Áreið-
anleiki afhendingar frá flutnings-
kerfi Landsnets er lægstur á Vest-

fjörðum. Meginástæða þess er
einföld tenging Vestfjarða við
flutningskerfið, frá Hrútatungu
til Mjólkár. Línurnar sem um
ræðir eru Glerárskógalína 1
(GL1), Geiradalslína 1 (GD1) og
Mjólkárlína 1 (MJ1). Þessu til
viðbótar eru truflanir á 66 kV
flutningslínum Landsnets.“

Þá er í skýrslunni enn fremur
lagt mat á þann samfélagslega
kostnað sem liggur í þeirri bágu
stöðu mála sem ríkir varðandi
afhendingaröryggi raforkunnar á
Vestfjörðum. Um það er meðal
annars sagt í skýrslunni: „Megin-
hluti kostnaðar sem straumleysi
veldur liggur í þeim samfélags-
lega kostnaði sem fylgir straum-
leysi. Meðaltal samfélagslegs
kostnaðar vegna straumleysis
árin 2002–2008, að teknu tilliti
til keyrslu varaafls, á Vestfjörð-
um er 84 m.kr./ ári. Meðalkostn-
aður Landsnets, vegna tapaðs
flutnings og keyrslu varaafls, er
hins vegar ekki nema 10,4 m.kr./
ári miðað við sama tímabil.“

Á vegum Orkubús Vestfjarða
hafa farið fram miklar athuganir
á hugsanlegum virkjunarkostum
á Vestfjörðum. Hefur þegar verið
lagt í allmikinn kostnað við þessa
vinnu og dregnar saman talsverð-
ar upplýsingar sem að gagni
koma. Hins vegar þarf að vinna
að frekari rannsóknum og má
ekki mikinn tíma missa við það
verkefni. Fyrirtækið VesturVerk
ehf. hefur aflað sér virkjunar-
heimilda vegna mögulegrar
Hvalárvirkjunar en framvinda
málsins mun ráðast mjög af við-
brögðum stjórnvalda. Hvalárvirkj-
un er eini nýi virkjunarkostur
Vestfjarða eins og nú standa sakir

sem gæti bætt raforkuöryggi
Vestfjarða og hægt væri að hefja
framkvæmdir við strax án ágrein-
ings um vatnsréttindi, land eða
annað það er að slíkri fram-
kvæmd snýr. Hvalárvirkjun er
hins vegar ekki arðbær fram-
kvæmd nema tengigjald virkjun-
arinnar verði að fullu fellt niður.
Jafnvel án tengigjalds er virkj-
unin þó áfram dýr og við undir-
búning hennar hefur því verið
gert ráð fyrir hækkandi orkuverði
í framtíðinni. Ætlunin er að kosta
miklu til við gerð hennar þannig
að hún verði umhverfisvæn og
er ráðgert að hún verði meira og
minna neðanjarðar.

Lykillinn að því að unnt sé að
ráðast í gerð Hvalárvirkjunar er
því að fellt verði niður tengigjald
vegna hennar, að því segir í þing-
skjalinu. Hafa Ísafjarðarbær,
Fjórðungssamband Vestfirðinga
og Orkubú Vestfjarða sent sam-

eiginlega áskorun til ríkisstjórn-
arinnar um að tengigjöld vegna
Hvalárvirkjunar verði greidd úr
ríkissjóði. Þá hafa Fjórðungs-
samband Vestfirðinga og Ísa-
fjarðarbær sent nefnd um endur-
skoðun raforkulaga erindi þess
efnis að tillit verði tekið til að-
stæðna á Vestfjörðum þegar raf-
orkulög verða endurskoðuð svo
að fella megi niður tengigjald
virkjunarinnar. Áætlað tengi-
gjald virkjunarinnar er á bilinu
2,3–3,3 milljarðar króna sam-
kvæmt skýrslu Landsnets.

„Hér er því mikið í húfi og
ljóst að með aðkomu ríkisins væri
hægt að stuðla að byggingu Hval-
árvirkjunar og leysa með farsæl-
um hætti eitt brýnasta hagsmuna-
mál Vestfirðinga nú um stundir“,
segir í þingskjalinu. Eins og á
hefur verið bent hér að framan
verður kostnaður við flutnings-
mannvirki, þ.e. gerð flutnings-

línu frá Hvalárvirkjun inn á helsta
orkunotkunarsvæðið á Vestfjörð-
um, ekki borinn uppi að fullu af
sölu rafmagnsins. Þar þyrfti að
koma til fjármagn frá ríkisvald-
inu eða niðurfelling tengigjalds.
Á móti verður þó að benda á að
aðrir kostir sem hafa verið skoð-
aðir fela einnig í sér kostnað sem
ríkisvaldið mun bera.

Í þingskjalinu kemur fram að
ríkur pólitískur vilji er til þess að
taka á þessum málum. „Til þess
að hrinda verkinu í framkvæmd
þarf hins vegar að móta skýra
stefnu, tímasetja verkefnið og
hrinda því í framkvæmd. Þess
vegna er þingsályktunartillagan
flutt“, segir í þingskjalinu.

Flutningsmenn tillögunnar eru
Einar K. Guðfinnsson, Ásbjörn
Óttarsson, Guðbjartur Hannes-
son, Gunnar Bragi Sveinsson,
Ólína Þorvarðardóttir, Guð-
mundur Steingrímsson.

Hvalá í Ófeigsfirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Leggjum upp með að fjölga u
manns á Vestfjörðum á næst
– segir Þorgeir Pálsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

Þorgeir Pálsson tók við starfi framkvæmda-
stjóra Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

(Atvest) snemma árs 2008 eða fyrir liðlega
hálfu öðru ári. Þá var hann að klára MBA-
nám (meistaranám í rekstrarhagfræði) við
Háskólann í Reykjavík og var nýlega kom-
inn frá Kína, þar sem hann var skiptinemi

eina önn í því námi og stóð á ákveðnum tíma-
mótum, bæði hvað atvinnu og persónuleg

mál varðar. Áður hafði hann lokið BS-prófi í
sjávarútvegshagfræði og framhaldsnámi í al-
þjóðaviðskiptum í Noregi. „Ég sá þetta starf
auglýst og leist mjög vel á. Ég var að vinna í

mínu eigin fyrirtæki við ráðgjöf og hafði
verið það frá 2006 þegar fór í MBA-námið

og stundaði þetta samhliða“, segir hann.
Þorgeir er fæddur á Hólmavík

og hefur átt hús þar hin síðari
árin. Þar er hann mikið, sérstak-
lega þegar hann á frí eða langar
að slaka verulega á. Föðurætt
Þorgeirs er frá Stóra-Fjarðarhorni
í Kollafirði en móðurfólk föður
hans er frá Víðidalsá, þannig að
hann er Strandamaður í föðurætt-
ina. Móðurættin er hins vegar frá
Suðureyri og Miðtungu í Tálkna-
firði.

„Á Tálknafirði var ég mikið á
sumrin í fiski. Á Suðureyri eru
ennþá leifar af hvalstöðinni sem
þar var, en líka tvö hús sem
mamma og hennar fólk nota sem
sumarhús og við höfum verið að
gera upp síðustu áratugina. Síðan
er stórt hús á eyrinni þar sem
meðal annars bjó Þórður Jónsson,
faðir Jóns Þórðarsonar á Bíldu-
dal. Við Jón Þórðarson erum
þannig skyldir, að móðurafi minn
og faðir hans voru bræður. Móðir
mín segir að Suðureyri hafi verið
í eigu sömu ættar í 4-5 aldir.“

Þorgeir Pálsson er einhleypur
en á sextán ára gamlan strák,
Stefán Þór Þorgeirsson, sem býr
hjá móður sinni og fjölskyldu
hennar í Garðabæ.

„Við erum góðir og nánir feðg-
ar. Hann er mikill Vestfirðingur
í sér, hefur komið á Suðureyri
frá því hann man eftir sér og er
mikið með mér á Hólmavík. Við
vinnum saman í garðinum okkar,
gróðursetjum tré og erum mikið
í alls kyns íþróttum saman, hlust-
um á tónlist og horfum á myndir
saman. Hann hefur komið hingað

vestur á Ísafjörð síðustu tvö sum-
ur til að vinna. Núna er hann á
fyrsta ári í Menntaskólanum í
Reykjavík.“

Vinnur náiðVinnur náiðVinnur náiðVinnur náiðVinnur náið
með Aðalsteinimeð Aðalsteinimeð Aðalsteinimeð Aðalsteinimeð Aðalsteini

Hjá Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða eru núna átta starfs-
menn í sjö og hálfu stöðugildi á
ýmsum stöðum á Vestfjörðum.
Atvest er með skrifstofu í Þróun-
arsetrinu í gamla Vestrahúsinu á
Ísafirði í sambýli við ýmsar aðrar
stofnanir. Síðan eru skrifstofur í
Þróunarsetrinu á Hólmavík og
SKOR, þekkingarsetrinu á Patr-
eksfirði.

– Þegar þú tókst við Atvinnu-
þróunarfélaginu af Aðalsteini
Óskarssyni hafði hann um nokk-
urt skeið verið í tvöföldu starfi,
annars vegar sem framkvæmda-
stjóri félagsins og hins vegar sem
framkvæmdastjóri Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga.

„Já, hann var eiginlega búinn
að gera hið illmögulega mjög
lengi, að sinna tveimur mjög
krefjandi störfum. Bæði At-
vinnuþróunarfélagið og Fjórð-
ungssambandið eru með mikil
umsvif á svæðinu, þannig að
hann var ekki öfundsverður af
því að reka þetta hvort tveggja
samtímis. Það var mjög skyn-
samlegt að kljúfa þetta í sundur.

Við Aðalsteinn vinnum mjög
vel saman því að þetta tengist
mikið þó að hann sjái fyrst og

fremst um sveitarfélögin og póli-
tíkina og almenn grunngerðar-
mál, meðan ég einblíni á atvinnu-
líf og atvinnuþróun. Hins vegar
fellur þetta allt meira og meira
saman hjá okkur Aðalsteini. At-
vest vinnur núna með nánast öll-
um sveitarfélögum á Vestfjörð-
um, við tökum þátt í fundum
atvinnumálanefnda og ég funda
reglulega með bæjarstjórum og
sveitarstjórum og oddvitum og
samstarfið þarna á milli er alltaf
að aukast. Þetta er þróunin og
þetta er einfaldlega jákvætt. Ekki
síst núna þegar þarf að berjast
fyrir hverri krónu út á land.“

Breytingum vel tekiðBreytingum vel tekiðBreytingum vel tekiðBreytingum vel tekiðBreytingum vel tekið
– Þegar þú komst til starfa hef-

urðu væntanlega gert þér ein-
hverjar væntingar. Finnst þér þær
hafa gengið eftir?

„Að mörgu leyti. Það var
vissulega búið að gefa mér góða
innsýn í það hverju ég tæki við.
Ég vissi að staða atvinnuþróunar
á Vestfjörðum gat ekki verið ann-
að en bæði krefjandi og spenn-
andi. Væntingarnar voru auðvit-
að þær að geta snúið hlutunum
til betri vegar. Það hefur að mínu
mati tekist með góðri samvinnu
við stjórn Atvest og starfsmenn,
sem hafa lagt sig mikið fram, og
svo hefur umhverfið verið okkur
jákvætt.

Fyrirtæki og einstaklingar hafa
tekið mjög vel þeim breytingum
sem gerðar hafa verið og einfald-
lega komið betur inn í samstarfið
en maður gat kannski ímyndað
sér. Ég hef nú verið mikið á Vest-
fjörðum og vissi að það er rígur á
milli svæða og nudd á milli hópa.
Þetta hefur lengi loðað við á Vest-
fjörðum en mér finnst það vera
að minnka og ég finn ekki fyrir
því sem sérstakri hindrun í dag.
Menn einblína fyrst og fremst á
verkefnin og það sem vit er í að
gera.“

Grýla samstöðu-Grýla samstöðu-Grýla samstöðu-Grýla samstöðu-Grýla samstöðu-
leysis að hverfaleysis að hverfaleysis að hverfaleysis að hverfaleysis að hverfa

– Rígurinn sem þú nefnir birtist
í ýmsum myndum og þótti fyrr á
árum jafnvel dálítið heimskuleg-
ur. Kannski ekki síst í ferðaþjón-
ustunni. Ferðafólk sem kemur á
einn stað á Vestfjörðum kemur

líka á aðra staði og á þar viðskipti.
Það dettur ekki ofan úr himninum
t.d. á Tálknafjörð, svo að dæmi
sé tekið af handahófi, og hverfur
svo sömu leið til baka. Í ferða-
þjónustunni styður hvað annað.

„Þarna er ég alveg sammála.
Við skulum einmitt taka Tálkna-
fjörð sem dæmi. Þar er besta
tjaldsvæðið á Vestfjörðum og eitt
af þeim bestu á landinu. Sumir
sjá ofsjónum yfir því hvað það
koma margir á þetta tjaldsvæði
og vilja byggja upp svipaða þjón-
ustu í sínum bæ. En þá gleymist
gjarnan að fólkið sem gistir þarna
kaupir á ferð sinni þjónustu í
Vesturbyggð, sækir verslanir og
veitingastaði og fer á Skrímsla-
setrið og Sjóræningjasafnið, svo
dæmi séu tekin, og notfærir sér
aðra afþreyingu sem er ekki á
Tálknafirði, þannig að tekjurnar
dreifast um svæðið. Mér finnst
að í stað þess að menn ætli að
fara að byggja upp tjaldsvæði af
fullum þunga alls staðar annars
staðar, bara vegna þess að það
koma svo margir á Tálknafjörð,
og enda svo með offramboði og
samkeppni, þá ættu menn frekar
að horfa á svæðið sem heild þar
sem hvað styður annað.

Mér finnst þessi grýla sam-
stöðuleysis sem hefur verið við-
loðandi hér vera að hverfa. Mér
finnst fólk vinna betur saman,
og ég er þakklátur fyrir það. Ég
er mjög þakklátur Vestfirðingum
fyrir það hvernig þeir hafa tekið
þeim breytingum sem hafa orðið
á Atvest og hvernig þeir hafa
tekið mér. Ég hef ekki orðið var
við neitt annað en góðvild og
ákveðinn áhuga á því sem við
höfum verið að gera. Mér finnst
það einkennandi, að fólk á Vest-
fjörðum er í grunninn jákvætt og
fær ótrúlega mikið af góðum hug-
myndum. Fólk hér er mjög skap-
andi og mikill vilji er til þess að
ganga í verk og framkvæma eitt-
hvað nýtt. Það má ekki vanmeta
það hvað fólk hefur mikið til
síns máls þegar það er að ræða
um tækifæri á Vestfjörðum.

Þess má geta í því sambandi,
að núna síðustu misserin er ég
búinn að öðlast alveg nýjan skiln-
ing á hugtakinu „ónýtt“. Til dæm-
is mörg hús sem fólk dáist að í
dag höfðu verið dæmd ónýt og
einhverjir vildu rífa. Sjáðu bara
Faktorshúsið í Hæstakaupstað á

Ísafirði eða Sjóræningjahúsið á
Patreksfirði. Eða húsaþyrping-
una í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Dæmin eru fjölmörg um alla
Vestfirði. Þetta gildir líka um
gamla báta sem gerðir eru upp.
Þetta eru ákveðin verðmæti sem
við þurfum að halda áfram að
draga fram og tengja við ferða-
þjónustuna.“

Með kaffiðMeð kaffiðMeð kaffiðMeð kaffiðMeð kaffið
niður á bryggjuniður á bryggjuniður á bryggjuniður á bryggjuniður á bryggju

– Hvernig er einn dæmigerður
vinnudagur hjá þér í stórum drátt-
um?

„Hann byrjar nú gjarnan í Bak-
aranum hérna á Ísafirði, þegar ég
er hér, þar sem ég fæ mér kaffi.
Ef það er góður dagur tek ég
kaffið með mér niður á bryggju
og drekk það meðan ég horfi á
bátana. Ég er eiginlega með báta
í blóðinu frá því að ég var smá-
strákur á Tálknafirði þar sem afi
minn var trillukarl. Ætli þetta sé
ekki frá honum.

Svo kem ég í vinnuna milli
átta og hálfníu þegar ég er búinn
með kaffið og þá er gjarnan byrj-
að á því að fara yfir póstinn og
svara honum og síðan að leggja
línurnar fyrir daginn. Hérna í hús-
inu höfum við talsvert opið um-
hverfi og lítum inn hvert hjá öðru
og ræðum saman. Svo reyni ég
að vera í símasambandi eins og
ég get við aðra starfsmenn. Það
sama á við þegar ég er á Hólma-
vík eða Patreksfirði. Það fer
mestur tími í að hitta fólk og
halda dampi í þeim verkefnum
sem við erum með á hverjum
stað.

Það er oft mikið um fundi. Það
er vel tímasett hvenær þeir byrja
en mér finnst nokkur skorta á að
negla niður hvenær þeim á að
ljúka. Mér finnst fara nokkuð
mikill tími í fundi.

Svo fer dagurinn einfaldlega í
það að halda yfirsýn yfir verk-
efnin og það sem starfsmennirnir
eru að gera, líta fram í tímann
hvað varðar fundi og verkefni,
fylgja málum eftir gagnvart sveit-
arfélögunum eða öðrum eða
sinna fyrirspurnum. Ég er líka
talsvert í samskiptum við ráðu-
neyti og aðra fyrir sunnan.

Við höfum síðan unnið mark-
visst að því og gert meira af því
en áður að fara í heimsóknir í
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ölga um þúsund
á næstu tíu árum

fyrirtæki. Mér finnst mjög gaman
að rölta inn í fyrirtæki, það þarf
ekki alltaf að vera formlega und-
irbúið. Ég hringi kannski og spyr
hvort það sé tími fyrir hálftíma
spjall yfir kaffisopa. Mér finnst
það mjög gefandi. Ég reyni frekar
að fara á staðina en að beina
mönnum að koma til mín. Með
því öðlast maður allt annan skiln-
ing á því sem fyrirtækið er að
gera heldur en að vera alltaf hér
inni á skrifstofu.

Svona þróast nú oft dagurinn
hjá mér. Ég bý einn og vinn ansi
mikið og oft er ég lengi fram
eftir að hreinsa upp verkefnin,
leggja línur og koma skilaboðum

til starfsmanna fyrir næsta dag
eða næstu viku. Dagarnir verða
því oft nokkuð langir. Ég verð
líka að viðurkenna að starfið er
svo spennandi, að ég freistast
jafnvel líka til að fara að vinna
heima á kvöldin og hef raunar
enga sérstaka reglu um það hvað
ég gef mikið í þetta.“

Kennir við Háskól-Kennir við Háskól-Kennir við Háskól-Kennir við Háskól-Kennir við Háskól-
ann í Reykjavíkann í Reykjavíkann í Reykjavíkann í Reykjavíkann í Reykjavík

– Þú ert sumsé einn af þeim
sem taka með sér vinnuna heim?

„Já, því miður. Ef það er þá
hægt að kalla það neikvætt.
Kannski má heldur segja að ég

sé alltaf í vinnunni. Auðvitað
koma þó dagar þegar ég slekk á
tölvunni og geri eitthvað allt
annað. En verkefnin eru bara svo
spennandi. Hvort sem fólk trúir
því eða ekki, þá get ég stundum
ekki sofnað vegna þess hvað ég
er spenntur yfir viðfangsefnum
morgundagsins.

Núna undanfarið hefur Sókn-
aráætlun Vestfjarða til dæmis
verið mjög ofarlega í huganum.
Við erum að reyna að undirstrika
sérstöðu Vestfjarða á landsvísu
og ætlum að koma okkar málum
betur á framfæri. Þetta hefur tekið
hug minn talsvert mikið.

Fyrir utan þetta er ég með mín

eigin verkefni. Ég kenni við
Háskólann í Reykjavík. Að auki
er ég ennþá með eitt og eitt ráð-
gjafaverkefni sem tengjast mínu
fyrirtæki og því sinni ég á kvöldin
þegar ég er ekki að vinna fyrir
Atvest.“

– Segðu nánar frá því.
„Fyrirtækið heitir Thorp, skrá-

sett á Hólmavík en er auðvitað
bara ég sjálfur með minn bak-
grunn, mína menntun og mína
þekkingu. Ég sinni nokkrum
minni háttar ráðgjafarverkefnum
í stefnumótun fyrir fyrirtæki.“

– En hvernig er kennslunni í
HR háttað? Ferðu kannski suður
einu sinni í viku?

„Þegar mest er geri ég það. Ég
kenni námskeið í BS-námi í
alþjóðlegum viðskiptum og þetta
kemur í lotum. Stundum fer ég
einu sinni í viku í kannski fjórar-
fimm vikur en svo eru löng hlé á
milli.“

Á trommunum í YxnaÁ trommunum í YxnaÁ trommunum í YxnaÁ trommunum í YxnaÁ trommunum í Yxna
– Hver eru áhugamálin þegar

þú getur á annað borð kúplað þig
frá vinnunni?

„Þar má nefna að ég er núna
kominn í hljómsveit! Það hefur
blundað í mér lengi að spila á
trommur. Ég hef alla mína tíð
verið að lemja í eitthvað og fólk
hélt kannski að ég væri svona
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taugaveiklaður, alltaf að berja í
borð og slá takt. Auðvitað var þetta
bara útrás fyrir þessa þörf. Ég
hef alltaf hlustað mikið á trommu-
leikara í allri tónlist. Ég hlusta
mjög mikið á tónlist. Það er kann-
ski mitt aðalhobbí.

Svo spurði Muggi vinur minn
hvort ég vildi koma inn í hljóm-
sveitina Yxna og þá auðvitað sló
ég til. Ég átti sneril og bursta en
núna er ég búinn að kaupa heilt
trommusett. Ég er að læra nánast
í hvert skipti sem ég sest við það,
því að ég hef enga reynslu fyrr
en núna af því að spila á heilt
trommusett eða að spila með kór
eins og við höfum gert nokkrum
sinnum á þessu ári með karla-
kórnum Erni. Um tíma var ég
stöðugt að prófa eitthvað nýtt og
nánast alltaf fyrir framan ein-
hverja áheyrendur. Það var dá-
lítið krefjandi.“

Þeir eru þrír, félagarnir í Yxna.
Þegar Þorgeir kom þar inn voru
þar fyrir þeir Guðmundur M.
Kristjánsson hafnarstjóri (Muggi),
Jón Sigurpálsson safnastjóri á
Ísafirði og Valdimar Halldórsson
staðarhaldari á Hrafnseyri, sem
hætti nýlega í hljómsveitinni.
Þorgeir tók við á trommunum af
sjálfum Mugison í fyrrahaust.
„Þetta er búið að vera alveg rosa-
lega skemmtilegt“, segir hann.

Með flugur í höfðinuMeð flugur í höfðinuMeð flugur í höfðinuMeð flugur í höfðinuMeð flugur í höfðinu
„Fyrir utan tónlistina finnst

mér óskaplega gaman að elda og
halda matarboð. Svo koma dagar
þegar ég sest niður og skrifa. Ég
geng með margar flugur í hausn-
um um ritverk af einhverju tagi.
Ein flugan er barnasaga, önnur
flugan er skáldsaga og reyndar
er ég að vinna í henni. Þriðja
flugan er nú tilbúin. Ég skrifaði
fyrir nokkrum árum sögu sem ég
setti bara ofan í skúffu. Mér finnst
þetta mjög skemmtilegt, en hvað
úr því verður er alveg óljóst. Ég
sest stundum niður og skrifa eitt-
hvað sem ég hef verið að hugsa í
þessari eða hinni sögunni.

Fyrir nokkru fór ég á einleik á
Actalone og hreifst af því formi.
Núna geng ég með þá flugu að
skrifa einleik. Ég fæ fullt af hug-
myndum og sumar verða að veru-
leika en aðrar eru ennþá í hausn-
um á mér. Sólarhringurinn í mínu
lífi er of stuttur.“

Rækt lögð viðRækt lögð viðRækt lögð viðRækt lögð viðRækt lögð við
grasrótinagrasrótinagrasrótinagrasrótinagrasrótina

– Aftur að Atvest og framtíð
Vestfjarða. Hvað er það helsta
sem þú sérð fyrir þér um þessar
mundir og á næstu misserum og
árum í þeim efnum?

„Eftir stefnumótunarvinnuna
hjá Atvest í fyrra lögðum við
upp með að það væri ákveðið
verkefni hjá okkur að lyfta fag-
þekkingu grasrótarinnar á því að
vinna úr hugmyndum, gera við-
skiptaáætlun, sækja um styrki og
yfirleitt að koma hugmyndum á

framfæri og vinna þeim farveg.
Ef okkur tekst að lyfta þekkingu
fólks, þá værum við búin að gera
talsvert gagn.

Líka lít ég á það sem hlutverk
okkar í gegnum samstarfsverk-
efni Atvest að efla samstarf milli
einstaklinga og fyrirtækja og
sveitarfélaga. Núna erum við ein-
mitt að keyra verkefni sem eru
með tuttugu og upp í þrjátíu þátt-
takendur. Mér finnst það vera
skýrt merki þess að samstarfsvilji
í verkefnaformi sé að aukast.

En ef við horfum til lengri tíma,
þá held ég að langstærsta verkefni
Atvinnuþróunarfélagsins sé að
ná samstöðu meðal sveitarfélaga,
fyrirtækja og einstaklinga um það
hver sé okkar raunverulega sér-
staða í atvinnulífi á Vestfjörðum.
Ná samstöðu um það sem við
ættum að ýta fram og tefla fram
sem viðfangsefni fyrir ríkisvaldið
að vinna í að byggja upp með
okkur.“

Stærsta tæki-Stærsta tæki-Stærsta tæki-Stærsta tæki-Stærsta tæki-
færið til framtíðarfærið til framtíðarfærið til framtíðarfærið til framtíðarfærið til framtíðar

„Við getum bent á alls konar
vaxtarsprota. Við getum bent á
ferðaþjónustuna, sem er mjög
víðtæk atvinnugrein og tengist
menningu og atvinnulífi. Það er
vöxtur í henni.

Sjávarútvegurinn skilar hins
vegar nánast helmingi allra þeirra
tekna sem verða til á Vestfjörð-
um. Í þeim efnum erum við með
sterkan fræðagrunn, þar sem eru
Háskólasetur Vestfjarða hér á

Ísafirði og Fræðasetur Háskóla
Íslands í Bolungarvík, sem eru
með menntun og rannsóknir í
sjávarútvegi. Við erum með ýms-
ar fleiri stofnanir á Vestfjörðum,
eins og Hafró og Matís og Nátt-
úrustofu Vestfjarða í Bolungar-
vík og fleiri, þar sem saman er
komin sérþekking á ýmsum þeim
fræðum sem tengjast þessu.

Þarna finnst mér einmitt komið
stærsta tækifærið fyrir Vestfirði
til framtíðar, að ná að byggja hér
upp alþjóðlegt umhverfi mennta
og rannsókna í sjávarútvegi og
haftengdum fræðum í sinni víð-
ustu mynd. Við höfum lagt tals-
verða vinnu í þetta ásamt Fjórð-
ungssambandinu og fleirum og
eins og ég nefndi hef ég hreinlega
misst úr svefn vegna þess hvað
þetta er spennandi!

Núna er ríkisvaldið að kalla
eftir landshlutaáætlunum inn í
þá vinnu sem kölluð er Sóknar-
áætlun Íslands til 2020. Við
kynntum það á Fjórðungsþingi
að þetta sé okkar raunverulega
sérstaða. Með því er ekki verið
að halla á neitt annað. Þetta er
einfaldlega það sem einkennir
Vestfirði og hér væri hægt að
byggja upp til framtíðar.“

Rökrétt sérstaðaRökrétt sérstaðaRökrétt sérstaðaRökrétt sérstaðaRökrétt sérstaða
VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða

„Hér er ég ekki að tala um hefð-
bundnar fiskveiðar eða neitt slíkt,
heldur er ég að tala um rann-
sóknir, menntun, þróun og þjón-

ustu í tengslum við þessa grunn-
atvinnugrein. Við höfum lagt
þetta fyrir fulltrúa ríkisstjórnar-
innar og þeim fannst þetta vel
rökstutt og líka rökrétt. Síðan er
bara að sjá hvort stjórnmálamenn
hafa þor til að fylgja þessu eftir.

Við leggjum upp með að fjölga
í gegnum svona uppbyggingu um
þúsund manns á Vestfjörðum á
næstu tíu árum. Þar er ég að tala
um nemendur, kennara og annað
starfsfólk og fjölskyldur þeirra
og svo framvegis. Þá þýðir ekkert
að segja bara að þetta sé góð
hugmynd og ætla svo að láta
þetta gerast af sjálfu sér. Þá verð-
ur ríkið að fylgja þessu eftir með
fjölgun stöðugilda og með því
að forgangsraða fjármagni inn á
Vestfirði í stað þess að setja það
í alls kyns sjávarútvegstengd
verkefni um allt land. Sem dæmi
væri hægt að færa hingað Sjáv-
arútvegsskóla Sameinuðu þjóð-
anna. Það væri óeðlilegt að ætla
sér að byggja upp alþjóðlegt
mennta- og rannsóknaumhverfi
í sjávarútvegi á Vestfjörðum án
þess að hafa hann hér.

Ég held að krafan hljóti að
vera sú, að stjórnvöld séu ekki
að biðja okkur um að vinna svona
markvissa vinnu án þess að
meina neitt með því. Það voru
skýr skilaboð frá okkur á Fjórð-
ungsþingi. Þetta er rökrétt sér-
staða, og óskaplega spennandi!“

LykilatriðiðLykilatriðiðLykilatriðiðLykilatriðiðLykilatriðið
er samstaðaer samstaðaer samstaðaer samstaðaer samstaða

– Þegar þú lítur til næstu ára á
Vestfjörðum, ertu bjartsýnn þrátt
fyrir hrunið hérlendis?

„Já, ég er bjartsýnn. Það eru
alltaf einhver tækifæri fólgin í
erfiðleikum. Ég held að tækifæri
okkar núna sé að ná utan um það
sem er hin raunverulega sérstaða
Vestfjarða, keyra á það gegnum
okkar þingmenn og gegnum rík-
isvaldið og vinna þeirri hugmynd
ákveðinn sess. Það tekur auðvit-
að tíma.

Síðan felast okkar tækifæri í
því að leita eftir meira alþjóðlegu
samstarfi, til dæmis við erlenda
háskóla í gegnum Háskólasetrið
og fleira. Við eigum að leita eftir
samstarfi við stofnanir og fyrir-
tæki erlendis sem eru sambærileg
þeim sem við eigum hér í tengsl-
um við sjávarútveginn og aðra
þætti atvinnulífsins. Erlendis er
víða til fjármagn í alþjóðleg verk-
efni. En lykilatriðið er samstaða
milli ríkis og sveitarfélaga, At-
vest, stoðkerfis samfélagsins og
fyrirtækja um forgangsröðun að-
gerða við uppbyggingu og fjár-
mögnun á verkefnum á Vest-
fjörðum.“

– Ertu kominn til Vestfjarða
til að vera, eins og það er orðað?

„Ég held að ég sé kominn til
að vera á Vestfjörðum í einni
eða annari mynd. Að vísu hef ég
alltaf verið hrifinn af Asíu og
gæti vel hugsað mér að vinna
eitthvað þar, en næstu árin verð
ég á Vestfjörðum,“ segir Þorgeir
Pálsson, framkvæmdastjóri.

– hlynur@bb.is
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9,3% erlendra ferðamanna
heimsóttu Vestfirði árið 2008

9,3% erlendra ferðamanna
sem heimsóttu Ísland árið
2008 komu til Vestfjarða. Evr-
ópubúar voru þar í meirihluta
en því næst koma Bandaríkja-
menn. Yfir hálf milljón ferða-
manna kom til Íslands á síðasta
ári. Tekjur af erlendum ferða-
mönnum voru 73,1 milljarður
árið 2008 og voru 51,3 millj-
arðar tilkomnir vegna kaupa á
vörum og þjónustu og 21,8
milljarðar vegna kaupa á far-
gjöldum. Þetta kemur fram í
bæklingi Ferðamálastofu sem
nýverið kom út. Þar segir að

framtíðarspáin sé ferðaþjón-
ustunni hliðholl.

„Ef gert er ráð fyrir 8,3%
árlegri aukningu ferðamanna
að jafnaði líkt og verið hefur á
Íslandi síðastliðin tíu ár má
gera ráð fyrir 1,2 milljónum
ferðamanna til Íslands árið
2020. Ef við fylgjum hins
vegar eftir spá Alþjóða ferða-
málastofnunarinnar (UNWTO)
um fjölgun ferðamanna á
heimsvísu má gera ráð fyrir
760 þúsund gestum árið 2020
til Íslands.“

– thelma@bb.is

Rúmlega 9000 sóttu
Byggðasafnið í sumar

Gestum Byggðasafns Vest-
fjarða fjölgaði mikið í sumar.
Rúmlega 9000 manns sóttu
safnið heim sem er aukningin
upp á rúmlega 2000 manns frá
árinu á undan. Morrinn, ung-
mennaleikhús Ísafjarðarbæjar,
gerði mikla lukku hjá gestum
skemmtiferðaskipa en að því
er fram kom á fundi stjórnar
Byggðasafnsins hefur mikil
breyting orðið til batnaðar á
starfsemi leikhópsins.

„Nú var einungis notast við

lifandi tónlist til undirleiks og
var það allt annað að og
skemmtilegra að hlýða á“,
segir í fundarbókun. Settar
voru veifur á ljósastaura sem
liggja að leguplássi skemmti-
ferðaskipanna til að auglýsa
safnið og skilaði það sér tví-
mælalaust í meiri fjölda í lausa-
traffík að því fram kom á fundi
stjórnar Byggðasafnsins. Sala
minjagripa var frekar dræm
en póstkort seldust ágætlega.

– thelma@bb.is

Morrinn vakti mikla lukku hjá gestum skemmtiferðaskipa.

Áformað er að hefja fram-
kvæmdir við snjóflóðagarð við
Kubba á Ísafirði á árinu 2012.
Þetta kemur fram í fjárlagafrum-
varpinu sem lagt hefur verið fyrir
Alþingi. Ráðgert hafði verið að
hefja framkvæmdir í ár en það
tafðist vegna efnahagsástandsins.
Gert er ráð fyrir 210 milljóna króna
fjárveitingu til Ofanflóðasjóðs á
næsta ári og er það 65,1 milljóna

króna hækkun ríkisframlags frá
fjárlögum ársins í ár. Áætlað er
að vaxtatekjur sjóðsins af inneign
hjá ríkissjóði verði 390 milljónir
króna og er því reiknað með að
fjárhagsleg framkvæmdageta
sjóðsins á árinu 2010 verði um
600 m.kr.

Í áætlunum sjóðsins er reiknað
með framkvæmdum fyrir um 500
milljónir króna á árinu 2011 og

2012 en 900 milljónir á árinu
2013. Í ár hófust framkvæmdir
við snjóflóðagarð í Bolungavík
og upptökustoðvirki á Neskaup-
stað og að unnið verður að þeim
framkvæmdum ásamt nokkrum
smærri verkefnum á árunum
2010 og 2011. Á árinu 2012 er
svo áformað að hefja fram-
kvæmdir við snjóflóðagarða á
Ísafirði og Neskaupstað.

Framkvæmdir í Kubba hefjast 2012

Nýtt sameinað sýslumannsem-
bætti á Vestfjörðum fær 184
milljóna króna fjárveitingu sam-
kvæmt fjárlagafrumvarpi ársins
2010 sem lagt hefur verið fram á
Alþingi. Fjárveitingin fæst með
millifærslu heimilda embættanna
á Ísafirði, í Bolungarvík, á Patr-
eksfirði og á Hólmavík. Stefnt er
að því að embættið þjóni tíu sveit-
arfélögum og rúmum sjö þúsund
íbúum. Inn í fjárveitingunni er
7,5 milljóna króna fjárheimild
vegna innheimtu vanskilagjalds
ökutækja, en það er nýtt verkefni

sem vistað er hjá sýslumannsem-
bættinu í Bolungarvík.

Tillagan er hluti af ráðstöfun-
um sem ríkisstjórnin ákvað að
grípa til með hliðsjón af skýrslu
nefndar um leiðir til að styrkja
atvinnulíf á Vestfjörðum. Gerð
er 22 milljóna króna hagræðing-
arkrafa í samræmi við markmið
um lækkun ríkisútgjalda. „Mark-
mið ráðuneytisins er að standa
að breytingunum með þeim hætti
að sem allra minnst dragi úr nær-
þjónustu á núverandi afgreiðslu-
stöðum. Þá verður leitast við að

tryggja sýslumönnum störf í nýju
kerfi, þó augljóslega fækki stjór-
nunarstöðum. Það mun taka
nokkurn tíma áður en sparnaður
vegna breytinganna skilar sér að
fullu. Því er mikilvægt að ekki
dragist að hrinda þeim í fram-
kvæmd“, segir í fjárlagafrum-
varpinu.

Er stefnt að því að ný embætti
taki til starfa þann 1. janúar 2010,
en lagafrumvarp þess efnis verð-
ur lagt fram núna á haustþinginu
sem nú er nýhafið.

– thelma@bb.is

Eitt sýslumannsembætti
þjónar sjö þúsund íbúum

Sýslumannsembættið á Ísafirði er til húsa í Stjórnsýsluhúsinu.
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Kosningar að vori

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

Lista- og menningarhátíðin
Veturnætur verður haldin í Ísa-
fjarðarbæ dagana 5.-8. nóvem-
ber. Unnið er að því mynda dag-
skrá sem dreift verður í öll hús í
Ísafjarðarbæ. Laugardaginn 7.
nóvember verður langur laugar-
dagur í miðbæ Ísafjarðar og versl-
anir opnar til kl. 16 með ýmsum
uppákomum, tilboðum og fleiru.

Hátíðin var fyrst haldin árið
1997 og var upphaflega einka-
framtak öflugs áhugahóps sem
unnið hefur að menningar- og
ferðamálum á Ísafirði. Veturnæt-
ur voru endurvaktar fyrir sex ár-
um og hafa síðan verið fastur
liður í mannlífinu á svæðinu í
kringum vetrardaginn fyrsta.

Veturnætur
í nóvember

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga hefur samþykkt að
fela framkvæmdastjóra sambands-
ins að hefja undirbúning og fjár-
mögnun verkefnis sem miðist við
að kanna kosti og galla við að
sameina öll sveitarfélög á Vest-

fjörðum í eitt. Á fundi stjórnar-
innar í síðasta mánuði var sett
fram þessa tillögu í ljósi niður-
stöðu fyrri kosninga um samein-
ingu sveitarfélaga innan ein-
stakra svæða á Vestfjörðum. Nú
er einnig hafin undirbúningur að

verkefni er varðandi könnun á
kostum og göllum á sameiningu
sveitarfélaga á norðanverðum
Vestfjörðum. Er það gert í kjölfar
ályktunar sem samþykkt var á
síðasta fjórðungsþingi þar sem
stjórn Fjórðungssambandsins var

falið að hefja undirbúningsvinnu
og athuganir á kostum og göllum
sameiningar sveitarfélaga á Vest-
fjörðum.

„Þar verði sérstaklega lögð
áhersla á virka þátttöku íbúa á
Vestfjörðum og kannaður vilji
þeirra til mismunandi sameining-
arkosta. Jafnframt felur Fjórð-
ungsþing stjórn Fjórðungssam-
bandsins að óska eftir því að stjórn-
völd komi til móts við Fjórð-
ungssambandið vegna kostnaðar
við þessa mikilvægu vinnu. Nið-
urstaða um sameiningarkosti
liggi fyrir eigi síðar en vorið 2012,“
segir í ályktuninni.

– thelma@bb.is

Kanna kosti og galla sam-
einingar allra sveitarfélaga

Fjórðungssamband Vestfirðinga ætlar að kanna kosti og galla við að sameina öll sveitarfélög á Vestfjörðum í eitt.

Um þessar mundir eru hug-
ir manna mjög bundnir við ársaf-

mæli hrunsins. Hrunið þýðir aðeins eitt í hugum Íslendinga.
Bankakerfið hrundi fyrir ári. Það var skelfilegt. Þá brugðust vænt-
ingar til stjórnmálamanna. Traustið hvarf. Hinn almenni Íslend-
ingur sat eftir með sárt ennið. Margir töpuðu sínu. Fólki hafði
hömlulaust verið talin trú um að best væri að fjárfesta í hlutafélög-
um og peningamarkaðssjóðum. Margir stóðust ekki ágang  bank-
ans síns. Fyllilega hlýtur að koma til greina að skoða vinnubrögðin
og refsa þeim sem stýrðu bönkunm fyrir blekkingar og fals.

Traust á fjármálakerfi Íslands er fyrir bí. Samt situr sama
fólkið enn að völdum og leyfir sér að koma í fjölmiðla, sumt hvert,
og kvarta undan veikindum. Það er væntanlega gert til þess að
leiða athyglina frá verkum þeirra sjálfra. Þau leiddu til þess að
lífsgrunni margra var kippt undan fótum þeirra. Á sama tíma
sleppur þetta sama bankafólk við að greiða skuldir sínar vegna
lána sem það fékk til að fjármagna hlutabréfakaup, sem gáfu því
vel í aðra hönd í formi arðs. Ríkisstjórnin vill ekki hrófla við
þessum glæframönnum. Þeir sitja enn og eina von okkar er fólg-
in í því að útlendingar taki yfir bankana.

Það kallar yfir okkur nýtt og erfitt umhverfi. Sé það framtíðin
að menn eigi að borga skuldir sínar verður eitt yfir alla að ganga.
En bönkunum ræður almenningur ekki þótt ríkið eigi þá. Ríkið
er almenningur, sem borgar brúsann. Og við fáum ekki að kjósa

á næstunni. Það gæti minnkað völd vonlausra stjórnmálamanna.
Þeir búa ekki yfir þeirri gæfu að vinna saman að lausn mála. Þeir
geta ekki einu sinni fundið hana. En, við fáum að kjósa til sveit-
arstjórna að vori. Munum við nýta okkur þann mátt sem þar ætti
að vera fólgin til breytinga?

Í Ísafjarðarbæ verða fyrirsjáanlega breytingar. Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri, efsti maður á D lista Sjálfstæðisflokks, ætlar
að hætta. Það kann að vera skynsamlegt af honum. Enginn veit
hvernig kjósendur til sveitarstjórna bregðast við. Sjálfstæðis-
flokkur hefur tapað miklu fylgi á landsvísu. Það má rekja til
glannalegrar fjármálastjórnunar eða öllu heldur stjórnleysis í
bankamálum auk endalausrar upphafningar flokksins og hins
flokksins í ríkisstjórn, Samfylkingar, sem nú kemur fram eins og
jómfrú og veit ekki af neinu sem gerðist.

Munu hinir hefðbundnu listar koma fram? Ekki lofar hreyfing
annarra góðu. Þar slitnaði milli þingmanna og kjósenda. Vinstri
gænir sýnast ekki hafa hug á framförum. Framsókn og Samfylking
hafa söguna við að glíma. Hvað getur hinn almenni kjósandi
gert? Komi ekki fram ný framboð verður mikill ,,bankasvipur”
á gömlu listunum nema þeir flaggi ,,nýju” fólki sem hefur áunn-
ið sér traust með störfum sínum. Ísafjarðarbær hefur á slíku fólki
að skipa og hefur nafn eins manns verið nefnt sem stendur undir
trausti. Megi þeir verða fleiri og komast að til að vinna niður
skuldir og byggja framtíð.

Óskum eftir fuglabúri, sæmi-
lega stóru handa vængbrotn-
um skógarþresti. Uppl. gefa
Þuríður eða Magnús í síma
897 4601.

Tek að mér hvers kyns texta-
vinnu, yfirlestur ritgerða, próf-
arkalestur og þýðingar úr
ensku, Norðurlandamálum
og þýsku. Upplýsingar í síma
690 7172.

Óska eftir notaðri fatvölvu,
gefins. Uppl. í síma 868 3755.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Allt óbreytt
Þrátt fyrir eigendaskipti

verður rekstur Húsasmiðj-
unnar á Ísafirði með óbreyttu
sniði og viðskiptavinir verða
ekki varir við neitt. „Nýir
eigendur hafa engin áform
um neinar breytingar. Rekst-
urinn er í fínu lagi og búðirn-
ar bera sig“, segir Jóhannes
Kristjánsson, rekstrarstjóri
Húsasmiðjunnar á Ísafirði.

Eins og fram kom í fréttum
fyrir stuttu hefur Landsbank-
inn eignast allt hlutafé í Húsa-
smiðjunni í gegnum dóttur-
félag sitt, Eignarhaldsfélagið
Vestia.

Á aðalfundi Húsasmiðj-
unnar var samþykkt tillaga
fráfarandi stjórnar um að
afskrifa allt hlutafé þáver-
andi eigenda í félaginu og
gefa út nýtt hlutafé.

– thelma@bb.is
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Engin ákvörðun hefur verið
tekin um breyttar snjómoksturs-
reglur á leiðinni um Strandir og
yfir Steingrímsfjarðarheiði til
Ísafjarðar. Meðan annað hefur
ekki verið ákveðið er sama fyrir-
komulag á leiðinni um Strandir
og var í fyrra eða daglegur mokst-
ur þegar þörf krefur, segir Sig-
urður Mar Óskarsson hjá Vega-
gerðinni á Ísafirði. Vegurinn um
Arnkötludal sem opnaður var
fyrir viku er núna aðalleiðin milli
Reykjavíkur og Ísafjarðar og þar
er einnig mokstur daglega enda
fylgir hann Djúpvegi. Sigurður
Mar segir hins vegar að allt þjón-
ustukerfið hjá Vegagerðinni sé í

skoðun og mokstursreglur þar
með. Fljótlega ætti að liggja fyrir
ef einhverjar breytingar verða
gerðar á þeim.

Núna er póstskiptistöð í Brú í
Hrútafirði og pósturinn til Ísa-
fjarðar og annarra staða á því
svæði og til baka er því fluttur
leiðina um Strandir. Spurningar
hafa vaknað hvort breytingar
verði á því fyrirkomulagi ef
mokstursdögum um Strandir yrði
fækkað en hjá Íslandspósti feng-
ust ekki svör við því. Það myndi
væntanlega koma til skoðunar ef
breytingar yrðu gerðar á mokst-
ursreglum.

– hlynur@bb.is

Engin ákvörðun tekin um
breyttar mokstursreglur

Þegar Kristján L. Möller sam-
gönguráðherra opnaði Mjóafjarð-
arbrú í Djúpi í síðasta mánuði og
opnun Arnkötludalsvegar blasti
við kallaði hann eftir lækkun flutn-
ingskostnaðar á leiðinni milli
Reykjavíkur og Ísafjarðar. „Ég
kalla hér með eftir aðgerðum
fyrirtækjanna í þessu efni því að
nú þurfa bílarnir ekki lengur að
klöngrast yfir Eyrarfjallið í 360
metra hæð heldur er kominn í
staðinn hagkvæmari og auðveld-
ari akstur á góðum vegi á lág-
lendi“, sagði ráðherra. Í þarsíð-
ustu viku var Arnkötludalsvegur
síðan opnaður fyrir umferð og
þar með er öll leiðin milli Reykja-
víkur og Ísafjarðar með bundnu
slitlagi og auk þess nokkru styttri
en áður. Kristín Hálfdánardóttir
hjá Landflutningum á Ísafirði

segir að búast megi við lækkun á
flutningsgjöldum. Sama segir
Hafþór Halldórsson hjá Flytjanda
á Ísafirði.

„Jú, að sjálfsögðu verður lækk-
un þegar þetta er farið að rúlla“,
segir Kristín hjá Landflutning-
um. „Við getum ekki sagt ennþá
hvað hún verður mikil. Hins veg-
ar verður að taka fram, að sjálfur
aksturinn er bara hluti af rekstrin-
um og sitthvað fleira sem felst í
flutningsgjöldunum en hann einn.“

„Já, það má búast við lækkun
hjá okkur. Við erum núna að
vinna í þessu á fullu að reikna út
sparnaðinn í olíueyðslu og aðra
þætti“, segir Hafþór hjá Flytj-
anda. Ekki liggur því heldur fyrir
hversu mikil lækkunin verður hjá
fyrirtækinu eða hvenær hún verð-
ur.                      – hlynur@bb.is

Segja að flutnings-
gjöldin muni lækka

„Það má búast við lækkun hjá okkur. Við erum núna að
vinna í þessu á fullu að reikna út sparnaðinn í olíueyðslu
og aðra þætti“, segir Hafþór Halldórsson hjá Flytjanda.

Mikið annríki var í hljóð-
verinu Tanknum í Önundar-
firði í sumar og spennandi tím-
ar eru framundan að sögn Ön-
undar Hafsteins Pálssonar,
Tankstjóra. „Nú er dauði tím-
inn framundan í hljóðvera-
bransanum þar sem flestir gefa
út plötur fyrir jólin. En það
eru þó einhver verkefni í gangi
og það eru ýmis skemmtileg
verkefni eftir áramót. Til að
mynda fæ ég til mín djassband
frá Þýskalandi og poppgrúppu
frá Ástralíu.“ Þrátt fyrir að
hljóðverið hafi ekki verið mark-
aðssett á erlendri grundu nýtur
það þó nokkurra vinsælda hjá
útlendingum, og ekki ein-
göngu hjá hljómsveitum sem
vilja taka upp.

„Ég hef fengið þó nokkuð
af atvinnuumsóknum alls stað-
ar að úr heiminum og það virð-
ast margir hafa áhuga á því að
fá lærlingsstöðu í Tanknum.
Fólk virðist þó bara finna
hljóðverið á netinu því það
hefur ekki verið auglýst. Enda
„lúkkar“ Tankurinn ansi vel á
myndunum á netinu en hann

maður að eyða peningum til
að græða peninga.“ Þá hefur
gengið reynst Önundi hlið-
hollt. „Útlendingar trúa því
vart þegar ég svara fyrirspurn-
um og gef þeim upp verðið í
evrum og dollurum. Það er
mjög ódýrt að koma og taka
upp á Íslandi. Við erum ekki
að reyna mjólka ástandið með
því að rukka í evrum og því er
það kúnninn sem græðir.“

Önundur segir að sú tíð gæti
komið að ráðið verði starfsfólk
í Tankinn. „Draumurinn er að
Tankurinn verði vinnustaður.
Ég sá það eftir sumarið þar
sem ég var að vinna stanslaust
að þetta er ekki starf fyrir einn
mann til lengdar. Eina fríið
sem ég tók mér var um versl-
unarmannahelgi. Það er aldrei
að vita hvað gerist í framtíð-
inni, ef til vill opnar Tankurinn
útibú á Ísafirði. En eins og er
læt ég mér duga að klára að
gera upp húsnæðið og ef til
vill að fara í brjálaða markaðs-
setningu í vetur. Hitt kemur
svo bara í ljós.“

– thelma@bb.is

Gústi (Ágúst Atlason ljósmynd-
ari) setti smá vanillusykur á þær.“
Framundan eru námskeið í tónlist
og margmiðlun í Tanknum þar
sem þátttakendur eru nemendur
í Grunnskóla Önundarfjarðar.
„Þau eru mjög spennt enda eru
þau öll mikið í tónlist“, segir Ön-
undur.

Þá verður tíminn fram að ára-
mótum nýttur til að gera upp
húsnæðið. „Ég á eftir að gera
upp neðri hæðina en þegar því er
lokið gæti ég verið með tölvu-
poppara á meðan ég er að vinna í
allt öðru verkefni á efri hæðinni.
Einnig á ég eftir að útfæra gist-
ingamál betur. Sumir þeirra sem
eru að koma vilja kokk og nudd-
ara og ég veit ekki hvað en því er
ekki að skipta í Tanknum. Hún
Mysterious Marta orðaði það best
þegar hún sagði að subbuleg róm-
antík einkenndi Tankinn.“

Önundur er bjartsýnn á vetur-
inn framundan. „Menn sem hafa
verið lengi í bransanum segja að
þegar róðurinn þyngist í samfé-
lagi verði sprenging í tónlistar-
lífinu. Það er eins og menn sjái
það fyrir sér að stundum þarf

Subbuleg rómantík í
Tanknum á Flateyri

Hljóðverið Tankurinn á Flateyri. Ljósm: Ágúst G. Atlason.
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Atvinna
Bílstjóra vantar til kvöldaksturs á pósthúsið

á Ísafirði.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma 450

5000.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Torfnesi · 400 Ísafirði

Læknaritari
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða auglýsir eftir

læknaritara/ritara til starfa á sjúkrahúsinu og
heilsugæslustöðinni á Ísafirði. Áskilin er góð
kunnátta í íslensku, vélritun og reynsla af tölvu-
vinnslu. Þekking á erlendum tungumálum
æskileg. Um er að ræða 100% starf. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi Félags opinberra
starfsmanna á Vestfjörðum og stofnanasamn-
ingi HSÍ.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásthild-
ur Ólafsdóttir í síma 450 4500 og á netfanginu
adda@fsi.is. Vinsamlegast sendið umsóknir
til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Torfnesi,
400 Ísafirði, fyrir 10. nóvember.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýs-
ingu. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ráðning hefur verið ákveðin.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Torfnesi · 400 Ísafirði

Bólusetning
gegn inflúensu

Hafin er bólusetning á heilsugæslustöðv-
unum í Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og í Súða-
vík. Allir eldri en 60 ára ásamt börnum og full-
orðnum sem hafa langvinna eða illkynja sjúk-
dóma eru hvattir til að láta bólusetja sig.

Hægt er að mæta í bólusetninguna á Ísa-
firði milli kl. 14:00 og 15:30 alla virka daga.
Bólusetningin kostar kr. 950.- auk komugjalds
(400-1000 kr.) 60 ára og eldri greiða aðeins
komugjald.

Ingibjörg Ólafsdóttir í ísköldum sjónum við Suðurtangann á Ísafirði.

Sjósundkonur á Ísafirði
Sjósund nýtur vaxandi vin-

sælda meðal Íslendinga en íþrótt-
in þykir afar hressandi. Nokkrar
konur á Ísafirði hafa stundað sjó-
sund reglulega í sumar og ætla
að halda því áfram í vetur. Þær
stofnuðu félag og kalla sig Bleikj-
urnar vegna litarins sem á þeim
er þegar þær koma úr sjónum.
Ingibjörg Ólafsdóttir reið á vaðið
í sjósundinu er hún var að æfa
fyrir hjólreiðaferð í Reykjanes.

„Ég var búin að heita á sjálfa
mig að hjóla inn í Reykjanes í
fyrra en það varð ekkert af því.
Ég byrjaði að æfa mig í vor en
fannst vanta eitthvað til að gera
eftir hjólaæfingarnar og datt þá í
hug að prófa að fara í sjóinn. Það
var akkúrat punkturinn sem að
ég þurfti til að enda æfinguna.
Ég hjólaði svo í Nesið í ágúst,
það tók mig tíu tíma, en ég hafði
það“, segir Ingibjörg.

„Ég byrjaði að synda ein en
Dagnýju Þrastardóttur fannst al-
veg ómögulegt að vita af mér
einni svo hún fór að koma með
mér. Svo spurðist þetta út og
fleiri konur bættust í hópinn. Við

fórum mjög oft í sumar, það
komu vikur þar sem við fórum á
hverjum degi. Það hefur þó
dregið úr því nú í haust en við
ætlum að reyna fara a.m.k. einu
sinni í viku í vetur. Þær fundu
mikinn mun á hitastiginu en ég
finn ekki svo mikið fyrir því ein-
hverra hluta vegna. Hitastigið var
7 gráður þegar við fórum fyrir
nokkru síðan en það var alveg
upp í 14 gráður í sumar.“

– Farið þið í alls kyns veðrum?
„Já, við gerum það en reynum

að fara þegar veðrið er fallegt.
Það er svo erfitt að synda þegar
það er öldugangur á Pollinum.
Við förum því í logni og förum
bara aðeins út á Pollinn. Aðal-
málið er ekki að synda sem lengst
en við höfum þó verið í sjónum
alveg upp í 20 mínútur í senn í
sumar. Við erum samt ekki svo
lengi eftir að það fór að kólna.“

– Þið látið það ekki á ykkur fá
þótt sjórinn sé kaldur?

„Nei, nei, við erum svo frískar
á eftir. Í sumar hjóluðum við líka
alltaf niður að sjó. Eina sem
vantar er að hafa aðstöðu til að

fara í góða sturtu á eftir en okkur
hefur svo sem verið boðið að
nýta okkur aðstöðu Sæfara í
Neðstakaupstað.“

– Hvað er það við sjósundið
sem heillar?

„Mér finnst þetta mjög gott og
ég er mikið betri í húðinni en
áður en ég fór að iðka sjósundið.
Ætli það sé ekki saltið sem stuðlar
að því. Ég hef heyrt af því að
þetta sé mjög heilsusamlegt. En
fólk á ekki að fara eitt, bara fyrir
öryggissakir. Fyrst þegar ég fór
ein kom dóttir mín með og beið
mín í landi. Bara svona til vonar
og vara.“

– Eru fleiri í sjósundi á svæðinu
en þið?

„Ekki svo ég viti. Það hafa
nokkrir karlmenn lýst yfir áhuga
sínum að prófa en okkur finnst
svo notalegt að vera bara við
stelpurnar, og tala nú ekki um
þar sem við erum ekki með að-
stöðu til að skipta um föt. Þeir
fara ef til vill á einhverjum öðrum
tíma. En við viljum endilega að
sem flestir prófi þetta og verði með
okkur í þessu“, segir Ingibjörg.

Bleikjurnar í ísköldum sjónum.
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SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Kjúklingasúpa og Focaccia brauðKjúklingasúpa og Focaccia brauðKjúklingasúpa og Focaccia brauðKjúklingasúpa og Focaccia brauðKjúklingasúpa og Focaccia brauð
„Þar sem matarmiklar súpur

eru í uppáhaldi hjá mér skelli ég
fram einni af vinsælustu súpu
fjölskyldunnar sem er alveg ein-
staklega góð og ekki skemmir
fyrir hve fljótleg hún er. Og einn-
ig kjúklinganúðlur sem slá í gegn.“

Kjúklingasúpa
4-6 kjúklingabringur úrbein
aðar og skinnlausar
3-4 msk olía
1 1/2 msk karrý
2-3 rif af hvítlauki, saxaður
smátt
1 púrrulaukur skorinn í sneiðar
3 paprikur skornar í litla bita
1 askja rjómaostur
1 flaska Heinz chili sósa, -
venjuleg
3-4 teningar kjúklinga- og
grænmetiskraftur
1-1/2 lítri vatn
1 peli rjómi (má sleppa)
Salt
Pipar
Þeyttur rjómi ef vill

Steikið hvítlauk, púrrulauk og

papriku upp úr olíunni á pönnu
ásamt karrý og færið það síðan
yfir í stóran pott. Bætið rjómaosti,
chilisósu og kjúklinga- og græn-
metiskrafti í pottinn og hrærið
vel í á meðan suðan er að koma
upp. Bætið svo vatni og rjóma út
í. Saltið og piprið. Látið sjóða í
5-10 mín og hrærið öðru hverju.
Snöggsteikið kjúklingabringurn-
ar, skerið þær hæfilega stóra bita

Hrærið deigið í vél og látið
hefast í skál í klukkutíma. Hellið
því síðan í form (ég nota form
sem ég baka skúffuköku í). Látið
hefast aftur í 30-40 mín, en 10
mínútum áður en þeim tíma er
lokið eru gerðar holur með
puttunum í deigið og ólívuolíu
hellt yfir (rákir yfir allt deigið og
sjá til þess að það fari olía í

og setjið í súpuna rétt áður en
hún er borin fram. Punkturinn
yfir i-ið þeyttur rjómi á hvern
disk.

Focaccia brauð
50 g ger
6 dl volgt vatn
2 tsk salt
650 g hveiti
2 msk olía
1 tsk sykur

holurnar líka). Ólívur settar í
holurnar og rósmarínkvistar ofan
á deigið (eða rósmarínkrydd).
Bakað í 200 gráðu heitum ofni í
ca 20 mín (þar til gullinbrúnt og
fallegt).

Kjúklingur með núðlum
250 g núðlur
Olía til steikingar og út á
núðlurnar
500 g kjúklingalundir eða

bringur
Kjúklingakrydd (kjúklinga
kryddblandan „Best á kjúkl-

inginn“)
2 laukar
1 púrrulaukur
1 rauð paprika
20 sykurbaunir
3 brokkolí-höfuð
3-4 msk sojasósa
1 tsk púðursykur
Ferskur, rifinn parmesanostur

Aðferð við kjúklinganúðlur:
1. Sjóða núðlur samkvæmt

leiðbeiningum á pakka.
2. Hita olíu á pönnu. Skera

kjúklinginn í litla strimla og
krydda vel með „Best á kjúkl-
inginn“

3. Skerið niður grænmetið og
mýkið í olíunni á pönnunni.
Blandið kjúklingnum saman við
grænmetið og hrærið vel saman.

4. Blandið núðlunum varlega
saman við allt saman og leysið
púðursykurinn upp í vökvanum
(sojasósunni, olíu). Hrærið var-
lega saman og berið fram með
ferskum rifnum parmesanosti.

Ég skora á Freygerði Ólafsdóttur
að koma með uppskriftir í næsta
blaði.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Sigurlín Pétursdóttir á Ísafirði.

Amma Habbý
opnar á Ísafirði

Á annað hundrað manns mættu
í opnunarteiti veitingastaðarins
Ömmu Habbýjar í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði á fimmtudag.

„Þetta var þrælgaman og slatti
af fólki. Nokkrir Súðvíkingar mættu
og mér þótti mjög vænt um það“,
segir María Hrafnhildardóttir
eigandi Ömmu Habbýjar en stað-
urinn opnaði formlega í Súðavík
á sjómannadaginn í fyrra og naut
strax mikilla vinsælda. Aðspurð
segir María að framhaldið leggist
vel í sig. „Ég ætla bara að fikra
mig áfram og sjá til hvernig geng-
ur. Ég ætla til dæmis ekki að
breyta aldurstakmarkinu í 20 ára
strax og er það undir unga fólkinu

komið hvort ég breyti því. Ef vel
gengur getur verið að ég hækki
það ekki neitt“, segir María en
hún hafði í hyggju að hafa 20 ára
aldurstakmark á laugardögum.

María stefnir að því að bjóða
upp á lifandi tónlistarflutning
vikulega. Staðurinn hefur tekið
nokkrum breytingum og er með
amerísku yfirbragði. Höfðu menn
að orði að þrátt fyrir að ekki væri
um svo róttókar breytingar að
ræða sé staðurinn gjörbreyttur.
Þá þykir stíllinn vera hlýlegur og
vinalegur. Amma Habbý opnaði
formlega kl. 18 á föstudag. Með-
fylgjandi myndir voru teknar í
opnunarhófinu.  – thelma@bb.is

Amma Habbý opnaði formlega á föstudag.

Fjölmargir gestir létu sjá sig í opnunarhófinu.
Tveir stjórnarmenn Edinborgarhússins, Gísli Jón Hjaltason og Jón

Sigurpálsson færðu Maríu Hrafnhildardóttur blómvönd í tilefni opnunarinnar.



1616161616 FIMMTUDAGUR     16. OKTÓBER 2009


