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Jákvæð teikn í rekstri Bolungarvíkur
Rekstur Bolungarvíkurkaup-

staðar kom betur út á öðrum
ársþriðjungi þessa árs en þeim
fyrsta, ef ekki er tekið tillit til
fjármagnskostnaðar. Fjár-
magnskostnaðurinn hækkar
hins vegar mikið og er 77%
hærri á öðrum ársþriðjungi en
þeim fyrsta. Þetta er meðal
þeirra upplýsinga sem koma
fram í fjögurra og átta mánaða
uppgjöri Bolungarvíkurkaup-
staðar, sem kynnt var á fundi
bæjarstjórnar í síðustu viku.
Rekstrartekjur á öðrum árs-
þriðjungi eru 12% hærri en á
þeim fyrsta. Laun eru hins-

vegar 10% hærri, sem skýrist
af hækkun á launum kennara
og því að tveir bæjarstjórar
voru á launum hjá bæjarfé-
laginu á síðara tímabilinu. Þá
lækkar annar rekstrarkostnað-
ur um 20% á milli tímabilanna.

Rekstrarhagnaður fyrir af-
skriftir og fjármagnskostnað
(EBIDTA) er 11,7 milljónir á
tímabilinu maí-ágúst, saman-
borið við 12,4 milljóna króna
tap fyrstu fjóra mánuði ársins.
Það er jákvæður viðsnúningur
um 24 milljónir króna. Fjár-
magnskostnaður fyrstu átta
mánuði ársins er orðinn 105

milljónir sem er þrefaldur sá
fjármagnskostnaður sem reikn-
að var með í upphaflegri fjár-
hagsáætlun. Sökum hárra fjár-
magnsgjalda sýnir niðurstaða
rekstrarreiknings 123 milljóna
króna tap fyrstu átta mán-
uðina. Bæjarfulltrúum er það
ljóst að fjárhagsleg staða
sveitarfélagsins er mjög erfið
um þessar mundir en einhugur
var hjá þeim að halda áfram
frekari endurskoðun á rekstr-
inum til hagræðingar og leita
allra leiða til að lækka skuldir
sveitarfélagsins og þar með
fjármagnskostnaðinn. Bolungarvík.

Í haustblíðunni á sunnudag mætti ljósmyndari blaðsins þessum þremur stúlkum sem voru að viðra hundana sína við Sundahöfnina á Ísafirði.
Stúlkurnar heita Sigrún Gunndís Harðardóttir, Birta Guðmundsdóttir og Ísabella Másdóttir. Eins og Vestfirðingar vita manna best er allra veðra
von á þessum árstíma og var því einn hvuttinn klæddur í úlpu. Spáð er hlýindum og rigningu fram að helgi en eftir það fer að kólna á ný.

Hundarnir viðraðir í haustblíðunni

Ísafjarðarbær frestar
framkvæmdum fyrir tæp-
ar 88 milljónir króna í ár
ef tillaga bæjartækni-
fræðings verður samþykkt.
Meðal framkvæmda sem
lagt er til að verði frestað
eru snjóflóðavarnir í
Kubba og nýbygging við
Mávagarð á Ísafirði, end-
urnýjun stálþils á Suður-
eyrarhöfn, nýtt gámasvæði
á Flateyri og malbikun
gatna í sveitarfélaginu.

Þá er óljóst hvort og
hvernig 25 milljónum
sem ákveðið var að verja
til hönnunar sundhallar á
Ísafirði verði varið en
ekki er búið að ráðstafa
af því fé. Bæjarráð vísar
bréfi bæjartæknifræðings
til endurskoðunar á fjár-
hagsáætlun ársins 2008.

Framkvæmdir sem lagt
er til að verði frestað eru
eftirfarandi: Malbikun
gatna 10 milljónir kr.

Heiðarbraut í Hnífsdal
22 milljónir kr. Fráveita,
klæðningar lagna 8 millj-
ónir kr. Gámasvæði á
Flateyri 10 kr. Tjaldsvæði
í Tungudal 8 milljónir kr.

Nýbygging á Máva-
garði 14 milljónir kr.
Dýpkun við Mávagarð 4
milljónir kr. Endurnýjun
stálþils Suðureyri 9 millj-
ónir kr.Snjóflóðavarnir í
Kubba 2,8 milljónir kr.

Samtals er því verið að
fresta framkvæmdum
fyrir 87,8 milljónir kr.

– thelma@bb.is

Framkvæmd-
um frestað?
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Fundarboð
Aðalfundur Eldingar verður haldinn á

Hótel Ísafirði laugardaginn 11. október
2008.

Fundurinn hefst kl. 16:00.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundastörf.
2. Kosning fulltrúa á 24. aðalfund LS og
    kallað eftir tillögum á landsfundinn.
3. Önnur mál.
Arthur Bogason eða Örn Pálsson mæta

á fundinn. Kvöldverður í boði félagsins í
fundarhléi.

Stjórnin.

Elding
Félag smábátaeigenda í Ísafjarðarsýslum

Fiskistofa í nýtt húsnæði á ÍsafirðiFiskistofa í nýtt húsnæði á ÍsafirðiFiskistofa í nýtt húsnæði á ÍsafirðiFiskistofa í nýtt húsnæði á ÍsafirðiFiskistofa í nýtt húsnæði á Ísafirði
Fiskistofa mun flytja skrifstofu sína á Ísafirði um set á næstunni. Skrifstofan verður til húsa þar sem BT
verslunin hafði aðsetur á Ísafirði áður. Eyþór Björnsson, forstöðumaður veiðieftirlitssviðs Fiskistofu, segir
að flutningarnir stafi af því að um áramót fluttist matvælaeftirlitssvið Fiskistofu til Matvælastofnunar og
þá yfirtók Matvælastofnun húsnæðið sem Fiskistofa var með. „Þar að leiðandi varð Fiskistofa húsnæðis-
laus og því erum við að flytja skrifstofur okkar á nýjan stað á Ísafirði. Þetta tengist ekki aukinni starfsemi
Fiskistofu, okkur vantaði einfaldlega annað húsnæði. Við tökum ekki nema hluta af því rými sem BT
verslunin var í, við munum nota 64 fermetra auk 5 fermetra geymslu,“ segir Eyþór.

Vel gekk að ganga til góðsVel gekk að ganga til góðsVel gekk að ganga til góðsVel gekk að ganga til góðsVel gekk að ganga til góðs
Vel gekk að ganga til góðs á norðanverðum Vestfjörðum en það

var liður í söfnunarátaki sem Rauði krossinn efndi til um allt land.
Sjálfboðaliðar sögðu að mjög vel hefði verið tekið á móti þeim.

Sumir biðu með peninga þegar sjálfboðaliðar bönkuðu á dyr. Að
sögn Bryndísar Friðgeirsdóttur svæðisfulltrúa RKÍ var mjög auðvelt
að fá sjálfboðaliða til að ganga enda er mikil þörf fyrir aðstoð við
að sameina fjölskyldur sem hafa verið aðskildar vegna stríðsátaka.

Hákarlaverkandi í Hnífsdal
hefur farið fram á Ísafjarðar-
bær viðurkenni skaðabóta-
skyldu sveitarfélagsins, en
vegna breytinga á aðalskipu-
lagi bæjarfélagsins 1989 –
2009, raskast starfsemi hans.
Breytingin leiðir til þess að
atvinnustarfsemi fiskverkand-
ans stöðvast á meðan unnið er
við nýtt vegstæði frá jarð-
göngum undir Óshlíð í gegn-

um Hnífsdal. Þá eru verulegar
líkur á því að atvinnustarfsemi
geti ekki farið fram á lóðinni
að verki loknu auk þess sem
nýtingarmöguleikar hennar
skerðast vegna legu vegarins.
Um er að ræða fyrirtækið
Harðfiskur og hákarl sem ku
vera annar tveggja stærstu há-
karlaframleiðanda hér á landi.

Samkvæmt bréfi sem lög-
fræðingur fiskverkandans hef-

ur sent bæjaryfirvöldum telur
hann að breytingin á aðal-
skipulaginu hafi ekki verið til-
kynnt með fullnægjandi hætti
og því hafi hann ekki fengið
færi á því að koma fram at-
hugasemdum við breyting-
una. „Mótmæli umbjóðanda
míns hefðu getað haft í för
þýðingu við þá ákvörðun
sveitarstjórnarinnar að sam-
þykkja breytinguna óbreytta“,

segir í bréfinu en þar segir
einnig að hvergi komi fram í
breytingartillögu á aðalskipu-
laginu að lega Ísafjarðarvegar
muni breytast. Verulegar líkur
séu fyrir því að umrædd breyt-
ing leiði til þess að lóð fisk-
verkandans lækki í verði og
nýtingarmöguleikar hennar
skerðist verulega.

Bæjarráð hefur óskað eftir
umsögn bæjarlögmanns.

Hákarlaframleiðsla stöðv-
ast vegna aðalskipulags

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkir að sett verði á fót
jafnréttisnefnd Ísafjarðarbæj-
ar. Jafnréttisnefnd skal móta
jafnréttisstefnu fyrir Ísafjarð-
arbæ og leggja hana fram til
samþykktar vorið 2009 að
undangenginni könnun á kynja-
bundnum launamun hjá Ísa-
fjarðarbæ. Bæjarstjóra er falið
að útbúa drög að erindisbréfi
nefndarinnar og leggja fyrir
bæjarstjórn til samþykktar svo

fljótt sem kostur er. Að því
búnu mun bæjarstjórn skipa í
nefndina. Er þetta gert í kjölfar
nýrra laga um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla.
Samkvæmt þeim ber hverri
stofnun sem telur 25 starfs-
menn eða fleiri að setja sér
stefnu eða áætlun í jafnréttis-
málum sem er endurskoðuð á
þriggja ára fresti.

Í lögum um jafna stöðu og
jafnan rétt karla og kvenna

segir: „Sveitarstjórnir skulu að
loknum sveitarstjórnarkosn-
ingum skipa jafnréttisnefndir
sem fjalla um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla
innan viðkomandi sveitarfé-
lags. Skulu nefndirnar vera
ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir
í málefnum er varða jafnrétti
kynjanna og fylgjast með og
hafa frumkvæði að aðgerðum
þar með talið sértækum aðgerð-
um til að tryggja jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla
innan viðkomandi sveitarfélags.
[…] Hver nefnd skal annað
hvert ár afhenda Jafnréttis-
stofu skýrslu um stöðu og þró-
un jafnréttismála innan við-
komandi sveitarfélags.“ Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Jafnréttisstefna verði klár vorið 2009

Kynntu nýja
vörulínu

Ísfirska hátæknifyrir-
tækið 3X Technology var
á meðal sýnenda á íslensku
sjávarútvegssýningunni í
Smáranum í Kópavogi í
síðustu viku. Á sýning-
unni kynnti fyrirtækið
blóðgunar- og kælitanka
sem þróaðir hafa verið í
samstarfi við Hraðfrysti-
húsið Gunnvöru hf., en
þeim er ætlað að tryggja
betri meðhöndlun hráefnis
um borð í fiskiskipum. Um
er að ræða nýja aðferð við
flutning frá millidekki sem
fer mun betur með hráefni
og tryggir réttan blóðgun-
ar- og kælitíma.

Einnig kynnti 3x Tec-
hnology marningskerfi
sem sem þróað var með
Vísi á Þingeyri. Um 500
fyrirtæki frá 33 löndum
tóku þátt í sýningunni.
Sendinefndir frá Kanada,
Spáni og Ekvador sóttu
ráðstefnuna auk fulltrúa
frá öðrum löndum.

Fjöldi gistinátta jókst um 60%
Fjöldi gistinátta á norðanverðum Vest-

fjörðum jókst um 60% frá árinu 2002 til
ársins 2007 eða að meðaltali um 12% á ári.
Á sama tíma hefur innlendum gistinóttum
fjölgað um 22% en erlendum um 159%. Á
milli áranna 2006 og 2007 var aukningin
19%. Ef skoðað er hvar ferðamennirnir
gista eru 62% gistinátta á gistiheimilum/
hóteli en 38% gista í annarri gistingu. Undir
aðra gistingu flokkast tjaldsvæði, orlofs-
húsnæði, fjallaskálar og svefnpokapláss.
Ef skoðað er hverjir það eru sem gista á
gistiheimili/hóteli eru erlendar gistinætur
aðeins fleiri, eða 58%, á móti 42% innlend-
um. Í annarri gistingu eru hinsvegar Íslend-
ingar í miklum meirihluta, 76% á móti
24%. Erlendum ferðamönnum hefur fjölg-
að mikið á svæðinu síðastliðin fimm ár og
hafa Þjóðverjar verið fjölmennastir öll þau
ár.

Þetta kemur fram í skýrslu Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða um þróun ferða-
manna á Vestfjörðum sem unnin er upp úr
tölum frá Hagstofu Íslands. Í skýrslunni er
farið yfir þróunina á landinu öllu, Vestfirðir
skoðaðir í heildina og bornir saman við
þróunina á landsvísu og svo er hvert svæði
fyrir sig í fjórðunginum skoðað ítarlega. Neðstikaupstaður á Ísafirði er meðal vinsælla ferðamannastaða á norðanverðum Vestfjörðum.
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Mjólkurframleiðslu hætt í VigurMjólkurframleiðslu hætt í VigurMjólkurframleiðslu hætt í VigurMjólkurframleiðslu hætt í VigurMjólkurframleiðslu hætt í Vigur
Bændur í Vigur eru hættir mjólkurframleiðslu og voru nautgripir búsins fluttir í
land fyrir stuttu áleiðis til slátrunar á Blönduósi. Kúabúskapur hefur ávallt fylgt
fjölskyldunni í Vigur, en sama fjölskyldan hefur búið þar síðan 1884. Salvar
Baldursson bóndi í Vigur segist vera nokkuð sáttur að hætta búskap eftir 30 ár.
Nú tekur við ferðaþjónusta. Búið í Vigur þykir ekki stórt á nútímamælikvarða,
framleiddi rúmlega 50 þúsund lítra á ári. Elsti vélbátur landsins, Fengsæll var
notaður í flutninganna. Hann fór tvær ferðir og flutti sjö gripi í hvorri ferð.

Skrúði berst gjöf frá GámaþjónustunniSkrúði berst gjöf frá GámaþjónustunniSkrúði berst gjöf frá GámaþjónustunniSkrúði berst gjöf frá GámaþjónustunniSkrúði berst gjöf frá Gámaþjónustunni
Gámaþjónusta Vestfjarða hefur fært garðinum Skrúði að Núpi í Dýrafirði borð að gjöf.
Borðið er með áföstum bekkjum og útbúið þannig að fólk í hjólastólum getið setið við

það. Það var Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar sem tók við gjöfinni fyrir hönd Ísa-
fjarðarbæjar. Ragnar Ágúst Kristinsson, framkvæmdastjóri Gámaþjónustu Vestfjarða, segir
að hugmyndin að gjöfinni hafi kviknað hjá sér þegar hann var staddur í Skrúði í sumar og

þar var samankomið fólk til að minnast þess að 10 ár voru liðin síðan Sjálfstæðisflokkurinn
og Framsóknarflokkurinn skrifuðu undir meirihlutastarf í Ísafjarðarbæ árið 1998.

3X Technology var í síðustu
viku veitt íslensku sjávarút-
vegsverðlaunin sem besti
íslenski vélbúnaðarframleið-
andinn í flokki stærri fyrir-
tækja. Verðlaunin voru afhent
á íslensku sjávarútvegssýn-
ingunni sem haldin var í Smár-
anum í Kópavogi. Íslensku
sjávarútvegsverðlaunin voru
nú veitt í fjórða sinn og eru

veitt þeim sem þykja hafa
skarað framúr í fiskveiðum
og sjávarútvegi bæði á Íslandi
og erlendis. Alls eru veitt
þrettán verðlaun og fá vinn-
ingshafar leyfi til að nota
merki verðlaunanna á kynn-
ingarefni sitt.

Jóhann Jónasson, fram-
kvæmdastjóri 3X Techno-
logy, segir að verðlaunin hafi

gríðarlega þýðingu fyrir fyrir-
tækið. „Fyrst og fremst virka
þessi verðlaun á mig sem
klapp á bakið fyrir vel unnin
störf síðastliðin ár. Verðlaunin
vekja alltaf athygli og skapa
því gott umtal fyrir 3X Tec-
hnology og hjálpa auðvitað
við að markaðsetningu fyrir-
tækisins út um allan heim,“
segir Jóhann.  – birgir@bb.is

3x Technology hlaut íslensku
sjávarútvegsverðlaunin í ár

Guðbjartur ehf. í Bolung-
arvík er í öðru sæti yfir 50
stærstu útgerðir landsins hvað
varðar krókaaflahlutdeild.
Þetta kemur fram á lista Fiski-
stofu yfir heildarþorskígildi
fyrirtækja og er raðað eftir
hlutfalli af heild. Fyrirtækið á
1.849 þígt. tonn sem er 6,08
af heildarkrókaafla, þar af eru
4,38% þorskur og 6,78% ýsa.
Næsta vestfirska fyrirtæki á

listanum er Álfsfell ehf. á Ísa-
firði sem er í tólfta sæti með
490.703 þígt. tonn eða 1,61%
af heildinni. Þriðja stærsta út-
gerðin með krókaaflahlut-
deild á Vestfjörðum er Flug-
alda á Ísafirði sem er í 23.
sæti.

Þess ber að geta að hlutdeild
fyrirtækjanna í þorski og ýsu
lúta ákvæðum um hámarks-
hlutdeild. Heildarkrókaafla-

hlutdeild einstakra aðila eða
tengdra aðila má ekki fara yfir
5% í þorski og 4% í ýsu. Á
lista Fiskistofu eru tvö fyrir-
tæki yfir mörkum í heildar-
krókaaflahlutdeild og heildar-
krókaaflahlutdeild í þorski og
ýsu; Guðbjartur ehf., og Stakk-
vík ehf sem er í efsta sæti. Við
gildistöku laga nr. 116 um
stjórn fiskveiða árið 2006 var
þeim aðilum sem eru yfir

þessu hámarki gefinn frestur
til 1. september 2009 til að

ráðstafa hlutdeildinni þannig
að hún rúmist innan settra

marka. Þessir aðilar hafa því
ennþá ár til ráðstöfunar.

Guðbjartur ehf., í Bolungarvík önnur
stærsta útgerðin með krókaaflahlutdeild

Ísland meðal bestu áfanga-
staða sjóstangveiðimanna
Ísland er meðal bestu áfanga-

staða sjóstangveiðimanna að
mati lesenda Blinker, útbeidd-
asta veiðitímarists Evrópu.
„Þetta er skemmtileg viður-
kenning á því starfi sem unnið
hefur verið í uppbyggingu og
markaðssetningu á þessum
hluta ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum síðustu misseri og
hvatning til þeirra að halda
áfram að vanda sig eins og
kostur er,“ ef haft eftir Davíð
Jóhannsson, forstöðumanni
skrifstofu Ferðamálastofu í
Mið-Evrópu á vef Ferðamála-
stofu. Verðlaun kennd við
tímaritið Blinker Award voru
veitt í fyrsta sinn fyrir stuttu í
Mannheim. Þar voru einkum
verðlaunaðar vörur fyrir veiði-
menn sem að mati lesenda
skara fram úr um þessar
mundir.

Að auki voru veitt verðlaun
fyrir besta ferðaheildsalnn á
sviði ferða fyrir stangveiði-
menn og besta áfangastaðinn
með tilliti til upplifunar og
gæða. Ì síðarnefnda flokknum
hafnaði Ísland í þriðja sæti á

eftir Noregi og Spáni. Að því
er fram kemur á vef Ferða-
málastofu komu þessi úrslit
aðstandendum blaðsins nokk-
uð á óvart þar sem Ísland hefur
fyrst verið merkjanlegt á þess-
um markaði á síðustu þrjú
árin.

Mikil uppbygging hefur
verið í sjóstangveiðibransan-
um á Vestfjörðum frá því að
fyrirtækið Fjord Fishing ehf.
var stofnað á Ísafirði sumarið
2005 en að því stóðu sveitar-
félögin Tálknafjörður, Vestur-
byggð. Í sumar heimsóttu

3.000 sjóstangveiðimenn fjórð-
unginn en fyrirtækin Sumar-
byggð og Hvíldarklettur gera
út báta til þessa brúks víða
um Vestfirði. Þá eru þrjú fyr-
irtæki að reyna koma upp
starfsemi af þessu tagi í Bol-
ungarvík.       – thelma@bb.is

Suðureyri við Súgandafjörð er einn þeirra staða sem sjóstangveiðimenn sækja heim.

Vilja kveða til
óháða matsmenn

Ísafjarðarbær vill kveða
til óháða matsmenn til að
meta til fjár eignir Hesta-
mannafélagsins Hendingar
á Búðartúni í Hnífsdal. Er
það lagt til í kjölfar þess að
viðræður um uppkaup Ísa-
fjarðarbæjar á skeiðvelli
Hendingar, sem hafa staðið
yfir svo mánuðum skiptir,
hafa verið árangurslausar.
Er það mat forsvarsmanna
Ísafjarðarbæjar að ekki náist
samkomulag milli aðila í
áframhaldandi viðræðum.
Samkvæmt tillögu sem lögð
var fram á bæjarráðsfundi
eiga báðir aðilar að vera sam-
þykkir viðkomandi mats-
manni eða –mönnum og
staðfesta með undirskrift sam-
eiginlegrar yfirlýsingar um
að þeir muni lúta því mati
sem endanlegri lausn í
málinu.

„Náist ekki samkomulag
um þessa leið er það mat
bæjarlögmanns Ísafjarðar-
bæjar að eignarnám sé þá
nærtækasti kosturinn í stöð-
unni og í raun þrautarlend-
ingin“, segir í bréfi bæjarins
til hestamannafélagsins Hend-
ingar. Hestamönnum er gef-

inn frestur til 15. október til
að svara bréfinu. Forsaga
málsins er sú að skeiðvöllur
félagsins þarf að víkja
vegna framkvæmda við
jarðgangagerð milli Hnífs-
dals og Bolungarvíkur og
staðið hafa deilur á milli
Hendingar og Ísafjarðar-
bæjar um bætur en hesta-
menn hafa hug á því að reisa
nýja aðstöðu í stað þeirrar
gömlu í Engidal. Í júní lagði
Ísafjarðarbær fram tvær
bótatillögur en þær voru
felldar með öllu greiddum
atkvæðum félagsmanna
Hendingar á fundi félagsins.

– thelma@bb.is
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Mikil gleði ríkti á harmónikkuballinu.

Eldri borgarar dönsuðu

Ásgeir Sigurðsson, Magnús Haraldur Magnússon og Ingi
Jóhannesson framkölluðu ljúfa tóna á harmónikkur sínar.

Eldri borgarar á norðan-
verðum Vestfjörðum héldu
fyrsta harmónikkuballið í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði í
síðustu viku en stefnan er að
þau verði haldin hálfsmánað-
arlega í vetur. „Þetta heppn-
aðist alveg ægilega vel og var
mjög vel sótt. Þó fannst mér
vanta fleiri Ísfirðinga og aug-
lýsi hér með eftir þeim“, segir
Sigrún Sigurðardóttir, einn
skipuleggjandi ballsins. Ás-
geir Sigurðsson, Magnús Har-
aldur Magnússon og Ingi Jó-
hannesson framkölluðu ljúfa
tóna úr harmónikkum sínum
á meðan danspörin liðu um
salinn.

„Þetta var rosalega gaman
og ég veit ekki betur en að
allir hafi verið mjög kátir með
þetta. Að dansa í tvo klukku-
tíma er hin fínasta leikfimi og
mjög gaman í leiðinni“, segir
Sigrún og hún hvetur eldri
borgara til að láta sjá sig á
næsta balli.     – thelma@bb.is
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Skyldur sveitarfélagsins eru
mjög skýrar ef ekki er smalað

Ólafur Dýrmundsson, ráðu-
nautur í landnýtingu og líf-
rænum búskap Bændasam-
taka Íslands, segir það afar
slæmar fregnir ef  Ísafjarðar-
bær sé ekki að framfylgja fjall-
skilareglugerð. „Kerfið fer eft-
ir afréttarlögum nr. 6 frá 1986.
Þar eru mjög skýrar reglur sem
segja að sveitarstjórnir eigi að
hafa umsjón með fjallskilum
nema að hún hafi kosið fjall-
skilstjórn. Það getur hinsvegar

verið misjafnt hvað það er
kallað en oftast nær er það
einhver nefnd sem á í umboði
sveitarstjórnarinnar að sjá til
þess að fjallskilum sé fram-
gengt. Skyldur sveitarfélags-
ins eru mjög ljósar og ef ein-
stakir bændur smala ekki sín
lönd, þá á sveitarstjórnin að
gera athugasemd við það. Ef
bændurnir smala ekki lönd sín
eftir þá athugasemd þá hefur
sveitarstjórnin heimild til að

þess að kaupa menn í verkið
og rukka svo bóndann um
kostnaðinn. Bóndinn er ábyrg-
ur um þá skyldu og hann er
líka ábyrgur þó hann eigi ekki
fénaðinn. Það eru venjulega
tvennar lögsmalanir á haustin,
fyrri og seinni smölun, ef enn
er vart við fénað eftir það þarf
sveitarstjórnin að sjá til þess
að féð sé sótt,“ segir Ólafur.

„Það er mjög brýnt að þessi
mál séu í lagi. Ekki bara vegna

bændanna sjálfa heldur er
þetta einnig dýraverndunar-
mál. Þetta er ekki einkamál
bænda heldur er þetta mál
samfélagsins og er það hverju
sveitarfélagi til skammar ef
það sér ekki til þess að sauðfé
sé smalað á haustin. Það er
víða pottur brotinn í þessu
máli og sérstaklega eftir að
fjárbændum hefur fækkað, þá
koma bil á milli svæða. Þá
geta aðstæður fyrir smölun

orðið frekar erfiðar og þá er
sérstaklega nauðsynlegt að
sveitarfélög komi inn og hjálpi
til við skipulagninguna og
jafnvel komi með áætlun. Það
getur verið orðið það lélegt
ástandið. Ég get komið með
dæmi héðan úr Reykjavík. Í
Esjunni hafa komið upp vanda-
mál varðandi smölun og Reyk-
javíkurborg hefur þurft að
koma að smöluninni með bein-
um hætti og hreinlega ráða

menn til að leita þegar bænd-
urnir ná því ekki, þessir fáu
sem eftir eru á því svæði. Leit-
armenn með hunda hafa verið
ráðnir í verkið og leita jafnvel
þar sem sauðfé á ekki að finn-
ast. Fénaður getur allstaðar
verið ef ekki er afgirt svæði
sem sauðféð á að vera á. Það
þarf að ná þeim fénaði hvar
sem hann er, það skiptir ekki
máli hvar hann er niðurkom-
inn,“ segir Ólafur.

Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf. er tólfta kvótahæsta útgerð-
in í landinu og sem fyrr sú
kvótahæsta á Vestfjörðum.
Fyrirtækið er með um 8.609
þíg. tonn eða 2,76% af úthlut-
uðum kvóta landsins og þar
af 3.13% þorsk, 2,76% ýsu,
2, 25% ufsa, 1,17% karfa,
8,28% grálúðu og 7,79%
rækju. Önnur kvótahæsta út-
gerðin á Vestfjörðum er Oddi
á Patreksfirði, í 27. sæti á
landsvísu með 0,64% af heild-
arkvóta, Guðbjartur ehf. Bol-
ungarvík með 0,59% í 30. sæti

og Jakob Valgeir ehf. í Bol-
ungarvík er með um 0,45% í
33. sæti.

Fiskistofa gaf út kvótastöðu
100 stærstu útgerða á landinu
á dögunum þar sem miðað er
við eigendur skipa þann 14.
september og þær hlutdeildir
sem bundnar eru við skip
þeirra þann dag. Önnur vest-
firsk fyrirtæki á listanum eru
Álfsfell ehf. í Hnífsdal, Norð-
ureyri ehf. Suðureyri, Birnir
ehf í Bolungarvík, Þórsberg
ehf. Tálknafirði, og Flugalda
ehf. Ísafirði.  – thelma@bb.is

Ástand verðmerkinga almennt gott
Neytendastofa hefur gert

könnun á ástandi verðmerk-
inga á Ísafirði, í Bolungar-
vík og í Súðavík. Skoðaðar
voru matvöruverslanir, bak-
arí og sérvöruverslanir, seg-
ir í tilkynningu. Farið var í
fjórar matvöruverslanir á
svæðinu og valdar af handa-
hófi 25 vörur í hverri versl-
un, kannað hvort þær væru
verðmerktar og hvort verð-

merking á hillu væri í sam-
ræmi við verð í kassa. Engin
matvöruverslun var með allt
rétt merkt. Alls voru skoðaðar
100 vörur og voru verðmerk-
ingar á 14% þeirra í ólagi.

Farið var í Gamla bakaríið
á Ísafirði og kannaðar annars
vegar merkingar í kæli og hins
vegar í borði. Þar voru verð-
merkingar í góðu lagi. Verð-
merkingar voru kannaðar í 10

sérvöruverslunum, bæði inni
í verslunum og í sýningar-
gluggum, þar sem það á við.
Ástand verðmerkinga var al-
mennt gott og í verslununum
Netheimar, Konur og Menn,
Penninn og Eymundsson,
Birkir ehf. og Dótakassinn á
Ísafirði voru engar athuga-
semdir gerðar. Fimm sérvöru-
verslanir eru með sýningar-
glugga sem voru vel merktir.

Aðilum sem Neytenda-
stofa telur ástæðu til að gera
athugasemdir við vegna
ástand verðmerkinga verður
sent bréf frá stofnuninni og
gefinn kostur á að koma
verðmerkingum í viðunandi
horf. Könnuninni verður
fylgt eftir og ef þurfa þykir
teknar ákvarðanir um hugs-
anleg viðurlög vegna slæms
ástands verðmerkinga.

HG þrettánda kvóta-
sterkasta útgerðin

Gerir fólki kleift að vera
lengur heima hjá sér

Hörður Högnason, hjúkrun-
arforstjóri Heilbrigðisstofn-
unar Ísafjarðarbæjar, segir að
fjölgun starfa varðandi sam-
þætta heimhjúkrun sé verkefni
sem Heilbrigðisstofnun Ísa-
fjarðarbæjar hafi unnið að síð-
astliðin ár. „Við höfum unnið
að þessu undanfarin tvö ár
enda hefur aukist jafnt og þétt
aðsóknin að heimahjúkrun-
inni og kemur líka út frá því
að það er mun þægilegra fyrir
fólk sem þarf á aðstoð að halda
vegna ástand síns að vera heim
hjá sér. Það er líka hagkvæm-
ara fyrir ríkið og sveitarfélagið
að þurfa ekki að byggja við
stofnunina til að greiða fyrir
fólki sem þyrfti að fara á hana,“
segir Hörður.

„Þetta er fyrst og fremst til
að gera fólki sem getur ekki
séð um sig sjálft, kleift að
vera lengur heima hjá sér. Sér-
staklega er verið að auka þjón-
ustu samþættrar heimahjúkr-
unar á kvöldin. Skjólstæðing-
um sem þarfnast þeirrar þjón-
ustu hefur fjölgað töluvert
mikið, svo er meira undirlagt
hjá okkur en bara Ísafjörður.
Við sinnum einnig heima-
hjúkrun í nágrannabyggðun-
um en heilsugæslustöð okkar
nær yfir Súðavík, Dýrafjörð,
Önundarfjörð og Súganda-

fjörð,“ segir Hörður. Hann tel-
ur að fjölgun starfa í samþættri
heimahjúkrun geti orðið meiri
í framtíðinni. „Hún mun auk-
ast og vonumst við til að geta
eflt hana enn frekar næstu ár.
Ef maður hugsar þetta út frá
sjálfum sér þá vildi maður nú
geta verið heima þegar maður
er orðinn aðeins veikari fyrir,
heldur en að fara inn á stofn-
un,“ segir Hörður.

Gert er ráð fyrir að rekstrar-

gjöld Heilbrigðisstofnunar-
innar verði 770 milljónir
króna á næsta ári, sem jafn-
gildir 19 milljóna króna hækk-
un að raungildi frá fjárlögum
þessa árs. Þetta kemur fram í
frumvarpi til fjárlaga, sem lagt
hefur verið fram. Þyngst vegur
tillaga um 8 milljóna kr. fram-
lag til að auka samþætta
heimahjúkrun. Áætlað er að
með fjárveitingunni fjölgi
störfum um tvö. Þá er lagt til

að rekstrargjöld Heilbrigðis-
stofnunarinnar á Patreksfirði
verði 234 milljónir króna, sem
þýðir um 8 millj. kr. hækkun
að raungildi, frá fjárlögum
þessa árs. Helstu breytingar
eru þær að gert er ráð fyrir 8
m.kr. til að auka heimahjúkrun
og skólaheilsugæslu en breytt
aldurssamsetning íbúa á starfs-
svæði stöðvarinnar kallar á
aukna heimahjúkrun.

– birgir@bb.is

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Framkvæmdir við borun
eftir heitu vatni í Tungudal í
Skutulsfirði ganga að óskum
að sögn Sölva R. Sólbergs-
sonar, forstöðumanns orku-
sviðs Orkubús Vestfjarða.
Á mánudag var búið að bora
niður á 730 metra dýpi og
voru framkvæmdir aðeins á
undan áætlun.

„Við erum komnir fram-
hjá þessu veika surtarbrands-
lagi og þar var ekkert vatn.

Það er góðs viti því við von-
umst til að finna vatnið á
800 metra dýpi því þar ætti
það að vera heitast. Borinn
er nú í föstu bergi og gengur
því aðeins hægar eins gefur
að skilja. Hitinn í berginu
var 50 gráður fyrir ofan 350
metrana en hefur haldist
jafn eftir því sem við förum
neðar, þannig að það virðist
vera einhver jafnvægislína
í hitanum,“ segir Sölvi.

Komnir niður á
730 metra dýpi

Frá framkvæmdunum í Tungudal í Skutulsfirði.
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Ekki rétt að VerkVest hafi tapað 100 milljónumEkki rétt að VerkVest hafi tapað 100 milljónumEkki rétt að VerkVest hafi tapað 100 milljónumEkki rétt að VerkVest hafi tapað 100 milljónumEkki rétt að VerkVest hafi tapað 100 milljónum
Finnbogi Sveinbjörnsson formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga segir það ekki rétt að
félagið hafi tapað 100 milljónum á þjóðnýtingu Glitnis eins og fram kom í frétt í Svæðis-
útvarpi Vestfjarða í síðustu viku. „Það er mjög villandi að gefa það í skyn að félagið hafi
tapað þessari fjárhæð þegar eign félagins er að nafnvirði 8,1 milljónir. Réttara væri að
segja að markaðsvirði hlutarins hafi rýrnað“, segir Finnbogi. Hann segir félagið ekki hafa
tapað krónu, hrein eign félagsins í bankanum væri áfram 8,1 milljónir hlutir. Aukning á
hlutafénu hefur komið til vegna jöfnunarhlutabréfa. Og sé ekki notað til rekstrar félagsins.

Ánægja með símsvörunÁnægja með símsvörunÁnægja með símsvörunÁnægja með símsvörunÁnægja með símsvörun
Mikil ánægja er með símsvörun Vegagerðarinnar á Ísafirði

samkvæmt nýrri könnun Gallup. Af þeim sem sögðust hafa
notað síma til að leita upplýsinga hjá Vegagerðinni voru 88,6%

ánægðir, 5,1% óánægðir og 6,3% svarenda sögðust vera hvorki
ánægð né óánægð. Vegagerðin flutti hluta þjónustudeildarinnar í

Reykjavík vestur árið 2001 og færðist þá símsvörun og upp-
lýsingaþjónustu fyrir stofnunina um allt land til Ísafjarðar.

Vignir Arnarson í Bolung-
arvík er orðinn stórútgerðar-
maður ef marka má umsvif
hans í útgerð og saltfiskvinn-
slu. Hann gerir út 12 tonna
bát, Björgmundur ÍS 49 með
sex manna áhöfn. Báturinn er
útbúinn beitningavél þannig
línan er beitt um borð jafnóð-

um en allur afli er sendur í
gámum til Englands til frekari
vinnslu. Vignir hóf saltfisk-
vinnslu í húnæði Bakkavíkur
1. ágúst sl. og þar starfa sex
manns að jafnaði. Húsnæðið
var klárt til slíkrar vinnslu í
upphafi og var vel tækjum
búið að sögn Vignis, svo

einungis þurfti að setja vélarn-
ar í gang. Vignir kaupir allan
fisk af bátum í Bolungarvík
en einnig af markaði og selur af-
urðirnar á spænskan markað.

Fiskkaupendur hafa heim-
sótt útgerð Vignis en einnig
hefur hann farið ytra til að
skoða aðstæður. Hann leigir

allan kvóta og telur það sér til
happs að hafa náð að selja
sinn kvóta áður en efnahags-
ástandið breyttist á þann veg
sem það er í dag. Vignir er
bjartsýnn á framhaldið og
heldur ótrauður áfram blóm-
legri útgerð hjá Útgerðarfélagi
Bolungarvíkur ehf.

Bjartsýnn saltfisksverkandi

„Við eigum bara eftir að slátra
sauðfénu og kúnum, svo erum
við hætt,“ segir Sigríður Haf-
liðadóttir á Hvítanesi í Skötu-
firði í Ísafjarðardjúpi. „Við
hjónin ætlum að vera yfir vet-
urinn á Hvítanesi en maðurinn
minn Kristján Kristjánsson
fékk vinnu á Litla bæ við að
lagfæra húsið þar. Ef það verð-
ur eitthvað áfram þá sjáum
við hvað setur.“ Ástæðan fyrir
að þau hjón ætla að hætta með
búið segir Sigríður vera miklir
erfiðleikar. „Við erum farin
að eldast og getum ekki sinnt
þessu eins og áður fyrr. Það
eru einnig miklir erfiðleikar í
smalamennsku, það gengur
illa að ná fénu saman og við
verðum að sækja hjálp annars-
staðar frá til að geta sinnt
smöluninni sem skildi. Við
getum ekki endalaust búist við

því að fólk hjálpi okkur þegar
við biðjum um aðstoð. Við
erum reyndar rík að því
leytinu til að við eigum mikið
af börnum, tengdabörnum og
vinafólki, þess vegna hefur
smalamennskan bjargast en
það vantar töluvert af fénu
ennþá.“

Sigríður segir að aðstæður
við smalamennsku hafi breyst
mikið síðastliðin ár. „Þetta
verður alltaf erfiðara og erfið-
ara eftir því sem bæjunum
fækkar. Þegar ég settist hér að
árið 1969 voru allir bæir í
Skötufirði í byggð. Nú eru
bara tveir eftir í Skötufirði og
þar að leiðandi er smalamenn-
skan miklu erfiðari. Eftir því
sem sauðfé fækkar, þarf að
leita lengra eftir fénu upp í
fjöll. Áður fyrr þurftum við
ekki að smala lengra en inn í

Hestfjörð og inn fyrir eyri í
Skötufirði, en nú þurftum við
að byrja að smala inn í Seyðis-
fjarðarbotni, allan Hestfjörð-
inn og allan Skötufjörðinn.
Við komumst ekki fram eftir í
Kleifaskóg vegna ófærðar yfir
árnar.“

Sigríður segir að enginn hafi
lýst áhuga á að taka við búinu
á Hvítanesi. „Nei, enginn og
það verður ekki neinn sem á
eftir að falast eftir því, það
bara getur ekki verið að ein-
hver geti búið við þessar að-
stæður, ég trúi því ekki.
Börnin okkar ætla ekki að taka
við búinu og hefðum við hjón-
in ekki viljað þeim svo illt.“
Sigríður segir að það sé þungt
hljóðið í bændum á Íslandi í
dag. „Mér finnst bændur vera
afskaplega uggandi vegna
hækkana á áburði og plasti.

Ekki hækkar söluverð á mjólk-
ur- og kjötafurðum á móti.“

Sigríður vill vekja athygli
ökumanna á að sýna tillits-
semi þegar þeir sjá að bændur
að reka sauðfé sitt á vegum.

„Við urðum um daginn að
reka sauðfé okkar um 200
metra kafla á vegi og þá kemur
bíll frá Vegagerðinni á Ísafirði
sem vildi hreinlega ekki bíða
eftir að við kláruðum að reka
sauðfé eftir veginum. Hann
reyndi eins og hann gat að
komast fram úr fénu. Hann
ætlaði bara inn í hópinn en ég
er svo djöfull frek að ég lét
hann vita að hann yrði bara að
keyra yfir mig fyrst ef hann
ætlaði í gegnum hópinn. Þeir
hefðu þurft að bíða í þrjár til
fjórar mínútur en höfðu ekki
þolinmæði í það.“

– birgir@bb.is

Búskap hætt að Hvítanesi
Hvítanes í Skötufirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Viðurkenningin sem felst í því að fá íslensku sjávarútvegs-
verðlaunin, á íslensku sjávarútvegssýningunni í Smáranum í
Kópavogi, fyrir að vera besti íslenski vélbúnaðarframleiðand-
inn í flokki stærri fyrirtækja, segir meira en mörg orð um þá
stöðu sem ísfirska fyrirtækið 3X-Technology hefur áunnið sér
á mörkuðum, bæði utanlands og innan, með framleiðuvörum
sínum.

Jóhann Jónasson, framkvæmdastjóri 3X-Technology, kveð-
ur verðlaunin hafa afar jákvæða þýðingu fyrir fyrirtækið; þau
virki í fyrsta lagi eins og gott klapp á bakið fyrir árangur í
starfi, þau skapi jákvætt umtal og komi tvímælalaust að gagni
við markaðssetningu framleiðsluvara fyrirtækisins út um allan
heim. Segja má að skammt sér stórra högga á milli hjá þessu
ísfirska hátæknifyrirtæki, en á sjávarútvegssýningu í Brussel,
á fyrrihluta árs, náði fyrirtækið þremur mikilvægum og verð-
miklum samningum, sem vafalaust hafa styrkt stöðu þess á al-
þjóðamörkuðum. Freistandi er að halda því til haga að árangur-
inn nú komi ekki á óvart heldur sé hann ánægjulegur afrakstur
áframhaldandi tækniþróunar, nýrra tækifæra og í kjölfarið
nýrra sigra. 3X-Technology er fyrirtæki sem Ísafjarðarbær
getur verið stoltur af að hafa innan vébanda sinna. Og við það
er aðeins einu að bæta: Við þurfum fleiri slík fyrirtæki.

Gamall sannleikur er að framleiðsufyrirtæki á landsbyggð-
inni sitja ekki við sama borð og fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu,
hvað flutningskostnað varðar. Gefur augaleið í hvaða stöðu
landsbyggðarfyrirtækin eru þegar þessi rekstrarliður er allt frá
60 til 100% hærri, en fyrirtækja í þéttbýlinu. Von er að nú rofi
til. Starfshópur á vegum viðskiptaráðherra hefur sum sé lagt
til að ríkið láti til sín taka með niðurgreiðslu á allt að 40%
flutningskostnaði fyrirtækja, sem eru a.m.k. 350 km. frá höf-
uðborgarsvæðinu. Starfshópurinn leggur til að þetta verði
reynt í tilraunaskyni. Þetta er mikið hagsmunamál, sem við-
skiptaráðherra hlýtur að  koma í kring svo fremi að vilji liggi
að baki orðum um að styrkja stöðu landsbyggðarinnar.

Hvað tefur, samgönguráðherra?Hvað tefur, samgönguráðherra?Hvað tefur, samgönguráðherra?Hvað tefur, samgönguráðherra?Hvað tefur, samgönguráðherra?
Þrátt fyrir að ítrekað hafi verið leitað eftir afstöðu samgöngu-

ráðherra um  millilandaflugvöll á Ísafirði, hafa engin svör
fengist. BB veit ekki betur en að þröskuldurinn, sem ráðherrann
kemst ekki yfir, sé að búnað til vopnaleitar vantar á flugvöllinn.
Fjárfesting í slíkum búnaði skiptir ekki sköpum í þeirri varnar-
baráttu stjórnvalda, sem nú er háð. Viðurkenning á millilanda-
flugvelli á Ísafirði skiptir hins vegar öllu fyrir samfélagið hér
vestra, á mörgum sviðum; miklu meira en hvort hin langþráðu
jarðgöng heita Óshlíðar- eða Bolungarvíkurgöng.

s.h.

Merkur kortafundur
sannar Vínlandsfund

Á þessum degi fyrir 43 árum

Komið er í leitirnar landabréf eitt dregið brúnu bleki á forn-
legt og ormétið bókfell sem færir á það sönnur að Vínlands-
fundur Leifs heppna var ekki einungis kunnur hér á norður
hjara veraldar, heldur hafi fræðimenn suður í álfu einnig haft
af honum spurnir fyrir daga Kólumbusar. Morgunblaðið hefur
frétt að í London sé að koma út bók þar sem birt er landabréf
þetta og sagt frá rannsóknum fræðimanna á því. Fréttamaður
Mbl. í London, Jóhann Sigurðsson, kannaði mál þetta í gær og
fékk þær upplýsingar að bókin kæmi út á vegum Yale Univer-
sity Press nk. mánudag samtímis í Bretlandi og Bandaríkjunum.
Kæmi þar m.a. fram að átta ár eru liðin síðan landabréfið
fannst en endanlegar niðurstöður rannsóknanna hafa ekki
verið birtar fyrr en nú. Jóhann fékk þær upplýsingar hjá Lun-
dúnaskrifstofu Yale University Press að forstöðumaður hennar
væri nú kominn til Noregs ásamt þeim fræðimönnum sem
mest hafa unnið að rannsóknum á korti þessu og væru þeir að
skýra Norðmönnum frá gangi málsins sem vakið hefur óskipta
athygli. Staðhæfa vísindamenn að þetta sé merkasti landa-
bréfsfundur aldarinnar til þessa.
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LYFTUVARSLA Í TUNGUDAL
Ísafjarðarbær óskar að ráða starfsfólk
í fullt starf eða hlutastarf við lyftu-
vörslu og þjónustu á skíðasvæði Ís-
firðinga í Tungudal.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmti-
legt starf í fallegu umhverfi. Vinnu-
tími getur verið breytilegur eftir að-
stæðum á svæðinu hverju sinni og
ráðning er tímabundin, eða út apríl
2009.
Umsækjandi þarf að vera áreiðanleg-
ur og duglegur og hafa gaman af úti-
veru. Störfin henta fólki á öllum aldri.

STARFSMAÐUR Á SNJÓTROÐARA
Ísafjarðarbær óskar að ráða starfs-
mann á snjótroðara á skíðasvæði Ís-
firðinga. Um er að ræða tímabundið
starf frá 1. nóv. - 30. apríl. Starfið felst
í snjótroðslu, viðhaldi og eftirliti með
tækjum á skíðasvæðinu og afleysingu
við lyftuvörslu.
Viðkomandi þarf að hafa skokölluð
I. réttindi, þ.e. minna vinnuvélanám-
skeið og lágmarks þekkingu í skyndi-
hjálp.
Umsóknarfrestur er til. 30. október.
Umsóknir sendist á póstfangið; Ísa-
fjarðarbær, bt. mannauðsstjóri, Hafn-
arstræti 1, 400 Ísafjörður eða um net-
fangið mannaudsstjori@isafjordur.is.
Nánari upplýsingar um störfin veitir
forstöðumaður skíðasvæðis, Úlfur
Guðmundsson í síma 894 2735 eða
um netfangið ski@isafjordur.is.

„Bráðastar eru blóðnæturnar“„Bráðastar eru blóðnæturnar“„Bráðastar eru blóðnæturnar“„Bráðastar eru blóðnæturnar“„Bráðastar eru blóðnæturnar“
Kristinn H. Gunnarsson, fráfarandi þingflokksformaður Frjálslyndaflokksins, segist ekki vera búinn að taka neinar
ákvarðanir varðandi framtíð sína í flokknum. „Mér finnst það ekki vera viðfangsefni mitt að meta stöðu mína innan
flokksins eins og hún er í dag, heldur er viðfangsefni mitt að íhuga hvort ég hafi áhuga á að starfa fyrir þennan
flokk áfram,“ segir Kristinn. Kristinn H. hefur oft verið kallaður „Sleggjan“ af samferðafólki sínu og aðspurður um
hvort að hann fari að sveifla sleggjunni á þingflokksmenn Frjálslynda segir Kristinn: „Það er til gamalt máltæki sem
segir „bráðastar eru blóðnæturnar“. Það þýðir að það er betra að taka sér tíma til að taka ákvarðanir og ég hef
hugsað mér að gera það. Maður á ekki að sveifla sleggjunni fyrr en maður veit hvert maður á að sveifla henni.“

Hin fjögur fögru
í Ísafjarðarbæ

Umhverfisviðurkenningar
Ísafjarðarbæjar hafa verið

afhentar húseigendum í
sveitarfélaginu sem þóttu

skara framúr í viðhaldi og
fegrun eigna sinna. Veittar
voru viðurkenningar vegna

fjögurra húsa í sveitarfé-
laginu; á Ísafirði, Flateyri,

Suðureyri og Þingeyri. Á
Ísafirði voru það eigendur
Silfurgötu 6, hárgreiðslu-

stofan Hárkompaní og
Maron Pétursson og

Martha Lilja Olsen sem
hlutu viðurkenningu, á

Flateyri þau Þorsteinn Jó-
hannsson og Gunnhildur

Brynjólfsdóttir á Brimnes-

vegi 12a, á Suðureyri þau
Hermann Vernharður

Jósefsson og Svava Rán
Valgeirsdóttir að Aðalgötu
37 og á Þingeyri þau David

Pitt og Svala Pitt Lárus-
dóttir, eigendur Fjarðar-

götu 8. Er þetta í annað
sinn sem veitt eru verðlaun

fyrir íbúðarhúsalóðir en
fram til ársins 2003 voru
valdir fegurstu garðar og
götur sveitarfélagsins en
sumarið 2004 var fyrir-

komulagið endurskoðað og
almennar umhverfisviður-

kenningar til fyrirtækja,
einstaklinga og sveitar-

bæja veittar.
Birna Lárusdóttir,forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, Svanlaug Guðnadóttir formaður

umhverfisnefndar og eigendur húseignanna sem þóttu skara fram úr í sveitarfélaginu.

Auður Hanna Ragnarsdóttir
og Jóhann Hannibalsson bæj-
arfulltrúar K-listans í Bolung-
arvík segja varaformann um-
hverfismálaráðs vera vanhæf-
an í þeim málum sem snúa að
vinnu við deiliskipulag vegna
Bjarnabúðarreits og Grunda
við Hólsá og málum sem
varða fyrirtækið Kjarnabúð
ehf. og aðstandendur þess.
Þetta kom fram á síðasta fundi
umhverfismálaráðs þar sem
lögð voru fram drög að breyt-
ingu á deiliskipulagi er varðar
hafsækna þjónustustarfssemi
á Grundum við Hólsá í Bol-
ungarvík. Auður Hanna Ragn-
arsdóttir og Jóhann Hanni-
balsson lögðu fram svohljóð-
andi bókun: „Við undirrituð

viljum lýsa yfir vanhæfi Katr-
ínar Gunnarsdóttur samkvæmt
3. grein stjórnsýslulaga nr. 37/
1993 í þeim málum sem snúa
að vinnu við deiliskipulag
vegna Bjarnabúðarreits og
Grunda við Hólsá. Einnig
teljum við að hún sé vanhæf í
málum sem varða fyrirtækið
Kjarnabúð ehf. og aðstand-
endur þess.

Vanhæfi Katrínar kemur
fram í ítrekuðum ummælum
hennar á opinberum vettvangi
um fyrirtækið Kjarnabúð ehf.
og aðstandendur þess. Með
ummælum sínum á opinber-
um vettvangi þar sem hún lýsir
afstöðu sinni til mála sem enn
er unnið að í umhverfismála-
ráði hefur Katrín einnig brotið

þagnarskyldu sem hvílir á
henni vegna starfa sinna í ráð-
inu. Þannig hefur hún ítrekað
lýst yfir skoðunum sínum um
störf ráðsins og hefur óvild
hennar til fyrirtækisins Kjarna-
búðar ehf. og aðstandenda
þess komið fram með afger-
andi hætti.

Þetta framferði Katrínar
Gunnarsdóttir hefur jafnframt
skaðað störf umhverfismála-
ráðs og spillt fyrir samskiptum
ráðsins við starfsfólk tækni-
deildar bæjarins og veikt tiltrú
ráðsins. Við teljum í ljósi þessa
að hægt sé að draga óhlut-
drægni hennar í efa í málefn-
um sem snerta deiliskipulag á
fyrrgreindum reitum og í þeim
málum sem snúa að fyrirtæk-

inu Kjarnabúð ehf. og vensla-
mönnum þess. Þá skal enn-
fremur bent á 4. gr. stjórn-
sýslulaga en þar kemur fram
að sá sem er vanhæfur til með-
ferðar máls má ekki taka þátt
í undirbúningi, meðferð eða
úrlausn þess.“

Katrín vísaði á bug ásökun-
um fulltrúa minnihluta um van-
hæfi í afgreiðslu umsóknar
Kjarnabúðar til umhverfismála-
ráðs. „Hins vegar hef ég mikl-
ar efasemdir um hæfi Rolands
Smelt, nefndarmanns í um-
hverfismálaráði svo og Soffíu
Vagnsdóttur bæjarfulltrúa K-
listans í þessu sama máli vegna
tengsla þeirra tveggja við um-
rætt fyrirtæki Kjarnabúðar“,
segir í bókuninni.

Segja varaformann van-
hæfan í máli Kjarnabúðar

Ráðhúsið í Bolungarvík.
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Ber hag Bolvíkinga fyrir brjósti
Baldur Smári Einarsson er

32 ára borinn og barnfæddur
Bolvíkingur. Hann býr með
Hörpu Arnórsdóttur sem á
dótturina Írisi Emblu frá fyrra
sambandi. Baldur situr í bæj-
arstjórn Bolungarvíkur fyrir
Sjálfstæðisflokkinn og rekur
bolvískan fréttavef. Hann hef-
ur gengt formennsku í pólitík
og íþróttastarfi og geta Bol-
víkingar þakkað fyrir að hafa
þennan mann í bæjarfélaginu
sem vill gera allt sem hann
getur til að efla bæjarfélagið.
Blaðamaður hitti Baldur á
heimili hans við Völusteins-
stræti í Bolungarvík og spjall-
aði við hann um uppeldisárin
í Bolungarvík og hin ýmsu
störf sem hann hefur unnið
við í Víkinni.

– Hvernig var að alast upp í
Bolungarvík?

„Það var sældarlíf. Við
krakkarnir léku okkur alla
daga í leikjum og fótbolta.
Það fóru margir dagar í fót-
boltaiðkunina enda langaði
mig að feta í fótspor Benedikts
bróður míns sem var á þeim
miðvörður í gullaldarliði ÍBÍ
á Ísafirði. En svona þér að
segja þá var ég ekki mjög leik-
inn í íþróttinni. Það er skemmst
frá því að segja að mér hefur
alltaf fundist gaman að horfa
á fótbolta svo þegar ég reyni
að leika knattspyrnu þá sé ég
alltaf fyrir mér að ég geti gert
allt sem ég sé snillingana gera
í sjónvarpinu, þá gengur það

ekkert upp,“ segir Baldur og
hlær. „Það var mikill fótbolta-
áhugi hjá krökkunum í hverf-
inu í kringum Holtastíginn,
það var spilað á þremur völl-
um sem hétu Afatún, Ingutún
og Geiratún sem voru nefndir
eftir eigendum sínum. Á þess-
um túnum var spilað frá
morgni til kvölds og voru ná-
grannarnir misjafnlega ánægð-
ir með þessa stífu spilamenn-
sku. Svo fór að lokum að við
fengum þá hugmynd að búa
til okkar eigin knattspyrnu-
leikvang. Í lautinni milli Holta-
stígs og Völusteinsstrætis var
óræktað svæði sem við feng-
um afnot af, við krakkarnir
sléttuðum og steinhreinsuðum
svæðið en foreldrar okkar sáu
um að smíða mörk og útvega
möl á völlinn. Þegar kom að
vígsluleiknum fékk völlurinn
okkar nafnið Lautardalsvöllur
með skírskotun í þjóðarleik-
vang Íslendinga. „Í þessari
sömu laut var annað mikil-
vægt leiksvæði krakkanna í
hverfinu en þar unnum við að
vegagerð með leikfangagröf-
um og vörubílum. Það fóru
margir dagar í að gera þessa
vegi og oftast nær var ég sjálf-
skipaður verkstjóri sökum
þess að ég var elstur í hópnum.
Þá var ég með félagana í kring-
um mig og stýrði þeim í réttu
verkefnin.“

– Þannig að stjórnunareðlið
var komið snemma í þig?

„Já, það kviknaði mjög

snemma í mér stjórnunareðlið.
– En nú kemur þú af langri

ætt sjómanna. Langaði þig al-
drei að feta í fótspor þeirra og
gerast sjómaður?

„Það var alltaf stefnan hjá
mér sem krakki að verða sjó-
maður og þá helst skipstjóri.
Þegar ég var lítill var alltaf
svo mikið líf við höfnina og
þá fórum við strákarnir á
hverjum degi niður á höfn að
veiða. Svo þegar trillurnar
komu í land í lok dags, þá
hjálpuðum við eldri sjómönn-
unum að landa aflanum. Við
fengum að fara siglingu með
þeim í staðinn. Lágmarkið var
að fá að sigla með þeim frá
brjótnum þar sem aflanum var
landað og inn að smábáta-
höfninni. Sjóararnir sem héldu
mest upp á okkur tóku okkur í
siglingu langt út fyrir höfnina.
Það var oft mjög gaman, sér-
staklega þegar þeir létu undan
okkur og sigldu hraðar í gegn-
um öldurnar þannig að sjórinn
skvettist yfir okkur. Ég er ekki
viss um að foreldrar í dag væru
mjög hrifnir af því að börnin
væru í svona sjóferðum.En
þegar ég var í 10. bekk í grunn-
skóla þá átti að vera áfangi í
skólanum þar sem nemendur
gátu öðlast pungapróf. Það átti
að koma skólaskip hingað
vestur og ég hafði bókað mig
á það. Þá gerist það að skóla-
skipið ferst rétt utan Horna-
fjarðar. Þannig að skipið kom
aldrei vestur og ég leit á

þennan atburð sem eitthvað
merki að ofan að ég ætti ekkert
að fara á sjóinn.

Líf í kringum skák-Líf í kringum skák-Líf í kringum skák-Líf í kringum skák-Líf í kringum skák-
ina í Bolungarvíkina í Bolungarvíkina í Bolungarvíkina í Bolungarvíkina í Bolungarvík

– Þú tefldir nú eitthvað líka
þegar þú varst yngir?

„Jú, ég lærði snemma mann-
ganginn. Halldór Grétar, bróð-
ir minn, var á kafi í skákinni á
þeim tíma og kenndi mér að
tefla. Á þeim tíma var mikið
líf í skákíþróttinni í Bolung-
arvík. Menn eins og Daði
Guðmundsson drifu allt áfram
í skákinni í þá daga. Þá komu
einnig ungir strákar að sunnan
til að vinna í fiski og tefla á
kvöldin.

– Eru það þekktir skákmenn
í dag?

„Já. Mér skilst að hér hafi
verið fjöldinn allur af skák-
mönnum en þeirra þekktastur
er líklega Jóhann Hjartarson.

Ertu þá ekki ánægður með
skákuppbygginguna sem er
búin að vera á Taflfélagi Bol-
ungarvíkur í dag?

„Jú mjög svo. Ég er mjög
ánægður með að það sé kvikn-
að líf í kringum skákina í Bol-
ungarvík. Það eru brotfluttir
Bolvíkingar sem eru að byggja
upp skákíþróttina í Bolungar-
vík. Þeir eru Halldór Grétar
bróðir minn. Magnús Pálmi
Örnólfsson, Stefán Arnalds og
Guðmundur Daðason. Svo eru

menn eins og Daði Guð-
mundsson farnir að tefla aftur
og keppa einnig fyrir b-lið
Taflfélags Bolungarvíkur.
Þetta er mikið gleðiefni í mín-
um augum og margra annarra
Bolvíkinga.

– En nú hafa verið uppi
óánægju raddir í Bolungarvík
með taflfélagið. Þessari radd-
ir telja félagið ekki Bolvískt
því það séu engir Bolvíkingar
í liðinu. Hverju svarar þú þess-
um óánægju röddum?

„Félagið er byggt upp sem
bolvískt félag. Það hafa bæst
við menn, bæði erlendir skák-
menn sem hafa keppt fyrir
hönd félagsins í deildarkeppn-
inni og líka efnilegir skák-
menn sem hafa fundið sér leið
til þess að auka kunnáttu sína
og færni í íþróttinni í gegnum
Taflfélag Bolungarvíkur. En
þetta eru auðvitað brotfluttir
Bolvíkingar sem eru að reyna
að skila einhverju til baka til
Bolungarvíkur. Þrátt fyrir að
það séu skákmenn annars
staðar að í liðinu þá er þetta
svipað og gengur fyrir sig í
fótboltanum, það eru ekki allt
innfæddir og uppaldir sem
spila með liðunum sem eru
meðal þeirra fremstu. Svo má
ekki gleyma því að Taflfélag
Bolungarvíkur að reyna að
byggja upp barna- og ungl-
ingastarfið í Bolungarvík. Til
að fá gott bolvískt lið þarf að
byrja einhverstaðar. Það er
ekki þannig að menn mæti

fullskapaðir stórmeistarar við
taflborðið þegar þeir byrja.
Taflfélagið hefur því ráðið tvo
þjálfara, þá Rúnar Arnarsson
og Björgvin Bjarnason, til að
kenna skák og halda utan um
barna- og unglingastarf í Bol-
ungarvík.“

Dúx í Framhalds-Dúx í Framhalds-Dúx í Framhalds-Dúx í Framhalds-Dúx í Framhalds-
skóla Vestfjarðaskóla Vestfjarðaskóla Vestfjarðaskóla Vestfjarðaskóla Vestfjarða

sálugasálugasálugasálugasáluga

– Eftir að námi þínu lauk í
Grunnskóla Bolungarvíkur þá
sóttir þú FSV ekki satt?

„Já, Framhaldsskóla Vest-
fjarða þeim sáluga. Það var
mikið líf á Ísafirði í þá daga.
Sérstaklega var ég hrifinn af
því hvað það var mikið stjórn-
málalíf í skólanum þá. Þá var
vinstrimanna félag starfandi í
skólanum og ég var náttúrlega
harður Kapítalisti. Ég reifst
þá mikið um pólitík við menn
eins og Erp Eyvindarson, Eirík
Örn Norðdal, Smára Karlsson,
Hálfdán Bjarka Hálfdánarson
og örugglega einhverja fleiri,“
segir Baldur og hlær. „Ég
hafði svakalega gaman af því
að ræða pólitík við þá enda
miklir skoðanamenn,“ segir
Baldur og hugsar sig um..
„Við vorum að mig minnir
aldrei sammála, þeir verða þá
að leiðrétta mig ef ég fer með
rangt mál,.“ Á þessum árum
var Fönklistinn við lýði í skól-
anum. Mér fannst það mjög
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skemmtilegt, á þeim árum var
Ísafjörður að verða að Ísa-
fjarðarbæ og Fönklistinn var
nýtt og ferskt afl sem breytti
algjörlega öllu pólitísku lands-
lagi sveitarfélagsins.“

– Dvaldir þú á heimavist
skólans þá?

„Nei, ég og námsfélagar
mínir í Bolungarvík dvöldum
ekki þar. Við keyrðum alltaf
milli Bolungarvíkur og Ísa-
fjarðar á hverjum degi. Það
var ekki eins mikill viðbún-
aður vegna Óshlíðarinnar þá
en menn vissu alltaf af hætt-
unni. Það var samt ekki þessi
hræðsla eins og er í dag. Við
fórum hana alltaf ef að hún
var fær þó svo að það væri
slæmt veður. Þegar við kom-
um svo í skólann þá voru nem-
endur frá Ísafirði ekki mættir
í skólann af því að það var
ófært innanbæjar á Ísafirði,“
segir Baldur og hlær. „Ég man
eftir ýmsum atvikum þegar
við fórum Óshlíðina. Það
gerðist nú einu sinni að við
fórum út af veginum, en það
var allt í lagi því við fórum
bara upp fyrir veginn og eng-
inn meiddist. En ég viður-
kenni þó að ég var stundum
skelkaður þegar ég ók hlíðina.
Við lentum eitt sinn í því að
vera fastir inn á Ísafirði vegna
þess að Óshlíðin var ófær. Þá
var Vegagerðin fengin í það
verk að ryðja Óshlíðarveg.
Við komumst nú ekki lengra
en í Seljadalinn því snjóflóðin
dundu á snjóruðningstækinu
og leiðin sem við komum
hafði lokast á meðan vegna
tíðra snjóflóða. Við komumst
nú aftur á Ísafjörð og þá var
ræstur út björgunarbátur til að
sigla okkur út í Bolungarvík.
Menn björguðu sér nú alltaf.“

– Þú „dúxaðir“, eins og
menn segja, í þínum árgangi?

„Jú það er víst. Mig minnir
að einkunnin hafi verið 9,1
sem þótti hátt árið 1996 í FSV
en þykir ekkert sérstaklega
hátt nú til dags. Ég hafði mik-
inn metnað fyrir því að ná
sem bestum námsárangri..“

– Þú nefnir að þú hafir alltaf
haft mikinn metnað í að ná
sem bestum árangri. Hefur
það alltaf verið þitt „mottó“?

„Ég vil ekki vinna neitt verk
nema að það sé fullkomlega
unnið. Ég vil frekar vera að-
eins lengur að vinna verkið
og gera það almennilega. Þetta
er vandvirkni sem hlýtur að
koma úr genunum eða uppeld-
inu. Ég þyki þar að auki alveg
óheyrilega smámunasamur.“

– Fórstu beint í háskólanám
eftir framhaldskólann?

„Nei, ég tók mér ársfrí frá
námi og kom það mörgum
mjög á óvart. Ég taldi það
hinsvegar nauðsynlegt fyrir
mig til að safna kröftum og
smá pening. Ég var svo hepp-
inn að fá vinnu hjá Sparisjóð
Bolungarvíkur en þá var Sól-
berg Jónsson sparisjóðstjóri.
Ári síðar fór ég í viðskipta-
fræði við Háskóla  Íslands. Ég
var ekki búinn að velja mér
svið áður en ég hóf nám þar
en á fyrsta árinu þegar ég var
í grunnnámi viðskiptafræð-
innar fékk ég aukavinnu hjá
Jóni Þorgeiri Einarssyni end-
urskoðanda í Bolungarvík.

Mér líkaði sú vinna mjög vel
og því fór ég í reikningshald
og endurskoðun í viðskipta-
fræðinni. Þegar ég útskrifast
úr Háskóla Íslands árið 2001
þá voru mjög erfiðir tímar í
þjóðfélaginu eins og er í dag.
Samdráttur ríkti og það var
ekki auðvelt að fá vinnu í
Reykjavík. Ég taldi mig því
mjög heppinn að vera með
vinnu fyrir vestan, fyrir utan
það að mig langaði að koma
aftur heim. Mér líkaði ekki að
búa í borginni því ég kunni
miklu betur við friðsældina
heima í Bolungarvík. Ég hef
unnið hjá Jóni Þorgeir síðan
þá en skipti um starf núna í
sumar og er kominn aftur í
Sparisjóð Bolungarvíkur.“

Svarta gengiðSvarta gengiðSvarta gengiðSvarta gengiðSvarta gengið
– Nú ertu annálaður golf-

áhugamaður?
„Já, ég byrjaði í golfi sem

krakki. Halldór Grétar bróðir
minn ýtti mér út í sportið.
Kenndi mér að halda á kylfu
og sveifla henni. Svo lagði ég
kylfurnar á hilluna þangað til
ég var rúmlega tvítugur. Þá
fóru menn í kringum mig að
segja mér að prufa golfið aftur.
Ég lét tilleiðast, þetta gekk
brösulega fyrst, en ég sá fljót-
lega að skorið var nú ekkert
allt of gott.Ég spilaði alltaf
með Jóni Þorgeir og nokkrum
öðrum kylfingum sem voru
kallaðir Svarta gengið. Ástæð-
ur nafngiftarinnar mun vera
að þessi skemmtilegi hópur
mætti iðulega svartklæddudr
á golfvöllinn. Ég var svo lán-
samur að vera tekinn inn í
Svarta gengið og fljótlega upp
úr því fórum við í árlegar golf-
ferðir til Islantilla á Spáni. Það
bættist reglulega í hópinn
menn sem vildu koma með.
Það fengu nú ekki allir inn-
göngu í hópinn og voru þeir
því kallaðir Hvíta gengið.“

– Þú gegndir formennsku í
Golfklúbbi Bolungarvíkur?

„Jú mikið rétt, Árið 2003
var kosinn í stjórn klúbbsins.
Ég var 3 ár þar og endaði svo
sem formaður. Þegar ég var
formaður fór klúbburinn yfir
100 félaga múrinn. Hann
stendur í dag í 90 manns og
það er hátt hlutfall kylfinga í
900 manna byggðalagi. Það
er nærri því að vera Íslands-
met. Þegar ég var í formenn-
sku klúbbsins þá setti ég þá
stefnu að við framkvæmdum
aldrei nema að við ættum fyrir
því. Nú í dag er klúbburinn
skuldlaus og geta ekki mörg
íþróttafélag á landinu státað
af því. Ég setti líka þá stefnu
að ég vildi efla barna- og ungl-
ingastarf klúbbsins. Í dag er
það svo að við getum haldið
úti starfsmanni í klúbbnum
sem vinnur einungis við golf-
kennslu í Bolungarvík og á
Ísafirði. Það skilar sér vel til
frambúðar í sterkari einstakl-
ingum í íþróttinni. Það var
mér líka kappsmál að klúbb-
urinn sendi sterka sveit til
keppni í sveitakeppni G.S.Í.
Við höfum þrisvar farið upp
um deild síðan sem ég tel mjög
gott.

– Hvenær fékkstu þá hug-
mynd að stofna fréttavef?

„Þetta var hugmynd sem ég

fékk eftir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar í Bolungarvík árið
2002. Mér fannst vanta um-
fjöllun um Bolungarvík á ver-
aldarvefinn sem átti kannski
ekki erindi á landsvísu. Eftir
að hafa velt hugmyndinni fyrir
mér í rúmt ár lét ég slag standa
og setti Víkari.is í loftið í októ-
ber 2003. Ég hélt vefnum úti í
sjálfboðavinnu fram að 2007
þegar nokkrir aðilar fóru að

leitast eftir því hvort þeir gætu
auglýst á vefnum. Ég lét til
leiðast og í framhaldinu réð
ég Rögnu Jóhönnu Magnús-
dóttur í hálft starf til að skrifa
fréttir á vefinn. Ég hafði látið
mig dreyma um að vefurinn
ræki sig sjálfur og ég gæti
sinnt fjölskyldunni betur í frí-
stundum.. Þetta gekk eftir og
nú í dag geri ég lítið meira en
að sjá um fjármálin og bók-

haldið.“

Framtíðarmúsíkin…Framtíðarmúsíkin…Framtíðarmúsíkin…Framtíðarmúsíkin…Framtíðarmúsíkin…
„Það er ljóst að með tilkomu

jarðganga milli Bolungarvík-
ur og Hnífsdals verða orðnar
öruggar samgöngur milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðarbæj-
ar. Þegar slíkar samgöngubæt-
ur verða að veruleika er nauð-
synlegt fyrir Bolvíkinga og
Ísfirðinga að skoða sameigin-

lega framtíð sína. Ég hef fulla
trú á að við getum byggt upp
sterkt samfélag við Djúp og
ef við vinnum vel saman get-
um við stöðvað fólksfækkun-
ina á svæðinu. Ef vel tekst til
gæti fólki farið að fjölga með
tilheyrandi uppgangi. En til
að slíkt geti orðið að veruleika
verða menn t.d. að leggja
hrepparíginn á hilluna.“

– birgir@bb.is

Ekki hafa verið teknar
ákvarðanir hjá Bolungarvík-
urkaupstað og Súðavíkur-
hreppi um gjaldskrárhækk-
anir. „Sú umræða hefur ekki
átt sér stað á sveitarstjórn-
arfundum en sennilega er
sú vinna hjá sveitarfélögum
að fara af stað á þessum árs-

tíma um endurskoðun á fjár-
hagsáætlun. Ég geri ekki ráð
fyrir því að við munum hækka
okkar gjaldskrá nema í mesta
lagi sem nemur vísitölubreyt-
ingum en ég geri ekki ráð fyrir
að það verði neitt umfram
það,“ segir Ómar Már Jóns-
son, sveitarstjóri í Súðavík.

Elías Jónatansson, bæjar-
stjóri í Bolungarvík segir að
vinna sé hafin við fjárhags-
áætlun ársins 2009 og þá verð-
ur farið yfir gjaldskrár sveit-
arfélagsins og þær endurskoð-
aðar í leiðinni. „Það eru allar
líkur á einhverjum hækkunum
en það er hluti af vinnu við

fjárhagsáætlanagerð að end-
urskoða gjaldskrár sveitar-
félagsins og meta hvað þurfi
að hækka og hvað ekki.
Annars er ómögulegt að spá
fyrir um hvort þær muni
hækka fyrr en sú vinna er
yfirstaðin,“ segir Elías.

– birgir@bb.is

Gjaldskrárhækkanir í skoðun

Loðnuverksmiðjan Gná í
Bolungarvík hefur verið
tekin til gjaldþrotaskipta að
beiðni Frjálsa lífeyrissjóðs-
ins. Skiptastjóri er Guð-
mundur Siemsen. Tveir
starfsmenn missa vinnuna

við gjaldþrotið auk fram-
kvæmdastjórans, Einars Jóna-
tanssonar, sem stofnaði fyrir-
tækið árið 1993 ásamt bróður
sínum Elíasi Jónatanssyni.

Verksmiðjan fór á nauðung-
aruppboð í febrúar og var þá

slegin Glitni og samdægurs
seld fyrirtæki í eigu Ómars
Benediktssonar í Reykjavík.
Mjög lítil vinnsla hefur verið
í loðnubræðslunni Gná í Bol-
ungarvík undanfarin misseri
enda hefur loðna ekki borist á

land í langan tíma.
Þá fékk verksmiðjan síld

til bræðslu um síðustu ára-
mót en síðan hefur hráefnis-
öflunin ekki verið upp á
marga fiska.

– thelma@bb.is

Loðnuverksmiðjan Gná gjaldþrota

Aðsókn að safni Jóns Sig-
urðssonar á Hrafnseyri í
Arnarfirði hefur verið með
besta móti í sumar. „Að-
sóknin lét aðeins á sér standa
í upphafi sumars, en svo var
hún jöfn og stígandi fram
eftir sumri,“ segir Valdimar
Jón Halldórsson safnvörður
á Hrafnseyri. „Það var ekki
ráðist í neinar framkvæmdir

í sumar því við erum að bíða
eftir tillögum frá nefnd sem
Alþingi skipaði vegna 200 ára
afmælis Jóns Sigurðssonar
árið 2011. Tillögurnar eiga að
vera komnar fyrir áramót. Ætl-
unin er sú að fagna afmæli
Jóns á öllu landinu og þá sér-
staklega á fæðingarstað hans
á Hrafnseyri,“ segir Valdimar.

Að sögn Valdimars var

mikið um skemmtilega við-
burði á Hrafnseyri í sumar.
„Hrafnseyri var í samfloti við
verkefni kvikmyndahátíðar í
maí sem hét „Breaking the
buyer“. Einnig var ráðstefna
á Hrafnseyri sem hét „Ka-
þólskir Vestfirðir til fórna og
í dag“ í lok ágúst. Haldin var
hefðbundin 17.júní dagskrá á
Hrafnseyri þar sem hr. Karl

Sigurbjörnsson biskup Ís-
lands var með ávarp og
Ragnar Bjarnason söng fyr-
ir gesti og kom þeim í há-
tíðarskap,“ segir Valdimar
og kveðst mjög ánægður
með dvölina á Hrafnseyri í
sumar. „Já, sumar á Hrafns-
eyri er yndislegt,“ segir Valdi-
mar.

– birgir@bb.is

Gott sumar á Hrafnseyri
Hrafnseyri.
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STAKKUR SKRIFAR

Hvert stefnir í fjármálum Íslands?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Vel greiddu drengirnir í jakkafötunum eiga ekki lengur upp á pallborðið
hjá neinum. Almenningur hefur fyrir löngu fengið nóg af því að sjá þessa
,,borgardrengi” baða sig í óhófi, munaði og vitleysu, sem borin hefur verið
á borð fyrir okkur öll. Á tímabili héldum við að útrásin svonefnda væri eitt-
hvað sem gerði Ísland að stórveldi. Forvitnilegt verður að sjá hver mikið
verður eftir þegar öldurnar lægir eftir þessa holskeflu eða ætti kannski að
segja þennan fellibyl í fjármálalífinu.

Hinu verður ekki neitað að sumt gekk vel um tíma. Við gátum með stolti
sagt að þetta eða hitt fyrirtækið í Danmörku eða Bretlandi væri í eigu Ís-
lendinga og brostum í kampinn og bölvuðum öfund, einkanlega Dana. En
stóra spurningin verður um það hvað standi eftir þegar fellibylurinn eða –
byljirnir ganga hjá. Hvernig fer hinn almenni hluthafi í Glitni út úr því að
eiga aðeins 20 til 40 prósent eftir að eign sinni þegar ríkið hefur tekið bank-
ann til baka? Hvernig líður starfsmönnum sem gefið hafa góð ráð í gegnum
tíðina þegar hluthafarnir koma næst í bankann? Hætt er við að mörgum líði
fremur illa.

Ef þessi kollsteypa einkavæðingar bankakerfisins verður ekki til þess að
hinn almenni borgari fái ekki upp í kok þarf greinilega mikið til að ofbjóða

Íslendingum. En yfirtaka ríkisins á Glitni er aðeins ein birtingarmynd þess
sem við verður að fást. Hvar stendur atvinnulífið í þessari orrahríð? Það
verður ekki auðvelt að berjast fyrir bættum kjörum og hærri launum við
þessar aðstæður. Mikilvægast af öllu við þessar aðstæður er að tryggja
fólki atvinnu. Svo það standi ekki uppi án hennar við stöðugt hækkandi
verðlag og fallandi gengi.

Það er þó kostur að gengisfallið hefur bætt hlut sjómanna og þeirra út-
gerða og fiskverkana sem ekki skulda mikið í erlendri mynt. Þeir sem
skulda í erlendri mynt, bæði almenningur og fyrirtæki munu svitna á
næstu misserum og hætt er við að nokkurn tíma taki að rétta úr kútnum
þegar fer að sjá til sólar í fjármálalífinu. Ósjálfrátt hvarflar hugsun að því
hvernig landsbyggðin verði leikin af þessum óförum öllum. Brestur á enn
frekari flótti eða leitar fólk skjóls á landsbyggðinni, þar sem húsnæði er
ódýrara og vegalengdir til og frá vinnu minni en á höfuðborgarsvæðinu?

Vel kann að vera að það versta sé afstaðið, en krafa hins venjulega
manns hlýtur að vera sú að ,,cityboys” lækki nú launin sín og ef bónus á
við þegar vel gengur á þá ekki að skila þegar illa gengur? Þannig yrði bón-
usinn í samræmi við árangur, ekki satt?

Átak gegn brjóstakrabbameini hafiðÁtak gegn brjóstakrabbameini hafiðÁtak gegn brjóstakrabbameini hafiðÁtak gegn brjóstakrabbameini hafiðÁtak gegn brjóstakrabbameini hafið
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði verður baðað bleiku ljósi út október en mánuðurinn að vanda
helgaður baráttunni gegn brjóstakrabbameini um allan heim. Er það liður í alþjóðlegu árveknis-
átaki sem nú er hrint af stað níunda árið í röð að frumkvæði Estée Lauder. Bleik slaufa er tákn
átaksins og hófst sala á henni 1. október, en þá veitti Dorrit Moussaieff, forsetafrú, fyrsta ein-
takinu viðtöku í höfuðstöðvum Krabbameinsfélags Íslands. Í ár er slaufan sérhönnuð af Hend-
rikku Waage, sem hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu fyrir skartgripahönnun sína, og hefur
félagið sett sér það markmið að selja 40 þúsund eintök af bleiku slaufunni fram til 15. október.

Nýr framkvæmdastjóri HSVNýr framkvæmdastjóri HSVNýr framkvæmdastjóri HSVNýr framkvæmdastjóri HSVNýr framkvæmdastjóri HSV
Kristján Þór Kristjánsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri HSV. Var

hann valinn úr hópi þriggja umsækjenda, en Talent ráðningarstofa hafði um-
sjón með ráðningarferlinu. Kristján er með B.sc í viðskiptafræði og hefur

hann verið verslunarstjóri í verslun Samkaupa Úrvals á Ísafirði undanfarin
þrjú ár. Hann tekur við starfinu af Inga Þór Ágústssyni. „Stjórn HSV hefur

miklar væntingar til nýs framkvæmdastjóra og telur hann vera réttan aðila til
að leiða héraðssambandið inná nýjar brautir í starfi þess“, segir í tilkynningu.

Starfsmenn fyrirtækisins
Viðhalds og nýsmíði hafa að
undanförnu hörðum höndum
að því að festa múrhúð aftur á
Gamla apótekið við Hafnar-
stræti á Ísafirði. Múrhúðar-
brotin sem féllu af húsinu voru
gríðarstór og allt að 100 kíló
hvert stykki. Landsbankinn
fékk tilkynningu um slysa-
hættuna sem stafaði af húsinu
í óveðurskaflanum sem gekk
yfir landið fyrir skemmstu og
er því núna verið að tryggja

að ekki verði slys á fólki sem
á leið hjá húsinu með því að
festa múrhúðina aftur á húsið.

Ástand hússins verður vart
með verra móti og ekki eru
enn komnar upp hugmyndir
frá eignadeild Landsbankans
um úrbætur á ástandi þess.
Húsið þótti eitt sinn mikið
prýði í miðbæ Ísafjarðar en er
nú sem lýti á bæjarmyndinni
og auk þess hefur skapast
slysahætta vegna hrörlegs
ástand þess síðustu daga. Starfsmenn Viðhalds og nýsmíði festa múrhúð hússins aftur á.

Ástand hússins
lífshættulegt fólki

Engar ákvarðanir hafa verið teknar um
gjaldskrárhækkanir hjá Ísafjarðarbæ

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir að engar
ákvarðanir hafi verið teknar um gjaldskrárhækkanir hjá sveitar-
félaginu en eins og komið hefur fram hefur Akureyrarbær ákveðið
að hækka allar gjaldskrár um 10% um áramótin. Bæjarstjórinn á
Akureyri segir að sveitarfélög verði að hækka gjöld, hins vegar sé
erfitt að réttlæta hækkanirnar gagnvart almenningi. „Við erum
ekki búin að taka neinar ákvarðanir um gjaldskrár sveitarfélagsins
í fjárhagsáætluninni. Ég tók líka eftir því að Vestmannaeyjabær
ætlar að hækka gjaldskrár sínar frá og með 1. september. Orkuveita
Reykjavíkur var að hækka gjaldskrá sína um 9.7% og það var
verið að hækka áfengisgjald um 11,5%, þannig að það er víða ver-
ið að hækka gjöld í þjóðfélaginu,“ segir Halldór.

Halldór segir að sveitarfélög eigi að halda aftur að verðbólgunni
með því að halda gjaldskrám sínum óbreyttum. „En sveitarfélögin
verða líka að geta borgað út laun til starfsmanna sinna. Ég á von
á því að hjá okkur eins og hjá öllum öðrum sveitarfélögum á
landinu verði gjaldskrárhækkanir en ég veit ekki hversu miklar
þær verða. Við erum að vinna að því að finna út hver útgjaldaaukn-
ingin verður á næsta ári. Við erum ekki komin með það á hreint og
ákvörðun verður ekki tekin formlega fyrr en fjárhagsáætlun hefur
verið afgreidd,“ segir Halldór.

– birgir@bb.is Ísafjörður.
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Færðu MÍ þlóðþrýstingsmæli að gjöfFærðu MÍ þlóðþrýstingsmæli að gjöfFærðu MÍ þlóðþrýstingsmæli að gjöfFærðu MÍ þlóðþrýstingsmæli að gjöfFærðu MÍ þlóðþrýstingsmæli að gjöf
Fulltrúar Vestfjarðadeildar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga komu færandi hendi í
Menntaskólann á Ísafirði á mánudag í síðustu viku og færðu sjúkraliðabraut skólans
blóðþrýstimælir að gjöf til minningar um Pálínu Elíasdóttur, fyrrum nemanda á sjúkra-
liðabrautinni og í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri, en hún hefði orðið fertug
þann dag. Pálína lauk sjúkraliðanámi og stúdentsprófi frá MÍ. Hún stundaði fjarnám í
hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri þegar hún lést. Pálína var í hópi fjarnámsnema
sem sóttu tíma gegnum fjarfundarbúnað í MÍ og höfðu vinnuaðstöðu á heimavist skólans.

Yfir 300 þúsund heimsóknir í septemberYfir 300 þúsund heimsóknir í septemberYfir 300 þúsund heimsóknir í septemberYfir 300 þúsund heimsóknir í septemberYfir 300 þúsund heimsóknir í september
Tæplega 50.000 notendur sóttu BB-vefinn í september og var fjöldi innlita

þeirra rúmlega 300.000 yfir mánuðinn. Flestir voru notendur vefsins í 36 viku
ársins eða 17.972 talsins sem er met. Heimsóknum á bb.is hefur farið ört fjölg-
andi undanfarin misseri en þetta er annað heila árið sem Modernus mælir heim-
sóknir á vefinn. Frá því að mælingar hófust hefur bb.is verið í hópi 25 fjölsótt-
ustu vefja landsins. Árið 2007 komu 93% notenda frá Íslandi en vefurinn var

sóttur frá nær öllum löndum heims, mest frá Norðurlöndunum Bretlandi og USA.

„Aldrei jafn knýjandi nauðsyn
að hlúa að atvinnuuppbyggingu“

Fulltrúar K-listans í bæjar-
stjórn Bolungarvíkur segja
óásættanlegt að verja bæði
tíma og miklum fjármunum
bæjarbúa í vinnu við að deili-
skipuleggja reiti sem ekki er
ætlunin að byggja á. Þetta
kemur fram í bókun umhverf-
ismálráðs þar sem tillaga um
að deiliskipulagstillögu frá
Teiknistofunni Tröð frá 18.
september sl., um hafnsækna

ferðaþjónustu á Grundum við
Hólsá, yrði lögð óbreytt fram
til grenndarkynningar, var
felld með þremur atkvæðum
gegn tveimur. Bókunin er svo-
hljóðandi: „Hlutverk sveitar-
stjórna og nefnda á þeirra veg-
um, er að vinna að viðhaldi
og vexti sveitarfélaga. Megin
undirstaða hvers sveitarfélags
er blómlegt atvinnulíf og því
er það eitt af aðalverkefnum

sveitarfélagsins að hlúa að
uppbyggingu atvinnustarfs-
semi í bænum.“

Þar segir einnig: „Aldrei
fyrr hefur nauðsyn þess að
hlúa að atvinnuuppbyggingu
verið jafn knýjandi og í dag
enda hefur Bolungarvíkur-
kaupstaður eins og önnur
sveitarfélög á Vestfjörðum
glímt við fólksfækkun og
fækkun starfa. Til vinnslu í

stjórnsýslu bæjarins hafa
verið umsóknir þriggja fyrir-
tækja um lóðir undir hafn-
sækna atvinnustarfsemi í
ferðaþjónustu.

Unnið hefur verið að því að
deiliskipuleggja tvo reiti í
samræmi við óskir umsækj-
enda. Í tillögu sem arkitekt
vann í samræmi við óskir
meirihluta umhverfismálaráðs
er nú skyndilega búið að gera

að engu þá tillögu sem lögð
var fram þann 18. september
sl. um uppbyggingu atvinnu-
og íbúðabyggðar á Grundum
en það var einmitt skýr og
eindreginn vilji alls ráðsins
að fá fram skipulagstillögur
þar að lútandi.

Óásættanlegt er að verja
bæði tíma og miklum fjármun-
um bæjarbúa í vinnu við að
deiliskipuleggja reiti sem ekki

er ætlunin að byggja á. Hug-
myndir meirihluta umhverfis-
málaráðs um að taka úr deili-
skipulagi þá byggingarreiti
sem eftirspurn er eftir er órök-
studd og óútskýranleg. Óverj-
anlegt er að bæjarstjórnin eða
þeir sem starfa í umboði henn-
ar reyni að leggja stein í götu
þeirra sem vilja búa hér og
byggja upp.“

– thelma@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
telur framlag Ferðamála-
stofu til rekstrar upplýsinga-
miðstöðvarinnar á Ísafirði
of lágt miðað við umfang
en það hljóðar upp á 2,5
milljónir króna. Þetta kom
fram á síðasta bæjarráðs-
fundi þar sem samningur
Ferðamálastofu og Ísafjarð-

arbæjar um rekstur Upplýs-
ingamiðstöðvar Vestfjarða á
Ísafirði var lagður fram til
kynningar. Samningurinn
gildir eitt ár í senn, en endur-
nýjast sjálfkrafa á hverju ári
sé honum ekki sagt upp. Fram-
lag Ísafjarðarbæjar eru tæpar
10 milljónir en þar er ekki
reiknað með framlagi Ferða-

málastofu.
Framlag Ferðamálastofu

byggir á vilja Alþingis til þátt-
töku í fjármögnun upplýsinga-
miðstöðva á Íslandi og eru
m.a. sett þau skilið að mið-
stöðvarnar annist almennt
upplýsingastarf á sviði ferða-
mála, hafi allar upplýsingar
um þjónustu á svæðinu og

svæðið sjálf sem aðgengi-
legastar, svari almennum
fyrirspurnum um landið í
heild eða vísa þeim til réttra
aðila, taki til sín bæklinga
og dreifi til annarra upplýs-
ingamiðstöðva og veri öðr-
um miðstöðum til stuðnings
hvað varðar göng og þjálfun
starfsfólks. – thelma@bb.is

Náttúrustofa Vestfjarða hef-
ur lagt fram tillögu að mats-
áætlun vegna lagningar nýs
vegar og gerð nýrra jarðganga
á milli Arnarfjarðar og Dýra-
fjarðar. Framkvæmdin var

ekki talin matskyld af Vega-
gerðinni, þar sem nýlögn veg-
ar utan þéttbýlis næði ekki 10
km að lengd en jarðgöng voru
ekki talin falla undir nýlagðan
veg. Þar sem mannvirkjagerð

er mikil að umfangi var engu
að síður talið nauðsynlegt
kanna matskyldu framkvæmd-
arinnar. Að áliti Skipulags-
stofnunar var um að ræða
framkvæmdir sem féllu undir

10. lið II í 1. viðauka laga um
mat á umhverfisáhrifum, og
því háðar mati á umhverfis-
áhrifum.

Leiðin milli Ísafjarðar og
Reykjavíkur verður 400 km

með tilkomu jarðganga milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar
og ef B- leiðin svokallaða
verður að veruleika í A-Barða-
strandasýslu. Áætlaður fram-
kvæmdatími er um þrjú ár.
Áætlun um upphaf framkvæmda
liggur ekki fyrir en gert er ráð
fyrir að það geti orðið í árslok
2009. Tilgangur framkvæmd-
arinnar er að tryggja góðar og
öruggar samgöngur á Vest-
fjarðavegi nr. 60 á milli Arn-
arfjarðar og Dýrafjarðar. Það
er skilyrði þess að heilsárs veg-
arsamband sé á milli Barða-
strandarsýslna og Ísafjarðar-
sýslna. Núverandi vegur er
óviðunandi, bæði vegtækni-
lega og með tilliti til umferð-

aröryggis. Hann er ófær stóran
hluta af vetrinum og einnig er
mikil snjóflóðahætta á Hrafns-
eyrarheiði. Þetta kemur fram
í matsáætlun Náttúrustofu
Vestfjarða.

Kannaðar hafa verið jarð-
fræðilegar aðstæður til ganga-
gerðar á milli Borgarfjarðar í
Arnarfirði og Dýrafjarðar.
Einungis ein leið er talin koma
til greina. Vegstæðið nær frá
Mjólká í Arnarfirði að Dýra-
fjarðarbrú. Nýlögn vegar
verður 8,1 km en göngin verða
5,6 km og vegstæðið því sam-
tals 13,7 km með göngum.
Stytting á Vestfjarðarvegi
verður 27,4 km.

– birgir@bb.is

Telur framlag Ferðamálastofu of lágt

Tillaga að matsáætlun lögð fram vegna
ganga á milli Arnar- og Dýrafjarðar

Endurnýja styrktar-
samning við Spari-

sjóð Keflavíkur
Nemendafélag Mennta-

skólans á Ísafirði og Spari-
sjóðurinn í Keflavík hafa

endurnýjað styrktarsamn-
ing milli skólans og spari-

sjóðsins. Samkvæmt samn-
ingnum greiðir Sparisjóð-
urinn í Keflavík 150 þús-
und krónur til félagsins á
haustönn og 200 þúsund

krónur á vorönn. Brynjólf-
ur Óli Árnason, formaður

NMÍ, segir styrkinn hafa
mikla þýðingu fyrir nem-

endafélagið. „Sparisjóður-
inn er með styrknum að

hjálpar okkur gríðarlega
við að halda uppi skemmti-

legu og fjörugu félagslífi
við skólann og má sjá for-
smekkinn af því þegar DJ

Páll Óskar mun leika á
dansleik á vegum NMÍ.

Við erum bara rétt að
leggja úr höfn,“ segir
Brynjólfur. NMÍ fær

einnig ákveðna upphæð
fyrir hvern viðskiptaflutn-
ing nemanda við Mennta-

skólann á Ísafirði til Spari-
sjóðs Keflavíkur. NMÍ

gerði samskonar samning
við sparisjóðinn í fyrra og
mæltist hann svo vel fyrir

innan stjórnar NMÍ að
ákveðið var að endurnýja. Katrín Skúladóttir og stjórn NMÍ við undirritun samningsins.
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Styrkir nái jafnt til einstaklinga og fyrirtækjaStyrkir nái jafnt til einstaklinga og fyrirtækjaStyrkir nái jafnt til einstaklinga og fyrirtækjaStyrkir nái jafnt til einstaklinga og fyrirtækjaStyrkir nái jafnt til einstaklinga og fyrirtækja
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar leggur áherslu á að hugmyndir um flutningsjöfnunarstyrki vegna sjó-
og landflutninga nái jafnt til einstaklinga sem og fyrirtækja á landsbyggðinni og hvetur stjórnvöld
til að hraða framkvæmd þessa brýna hagsmunamáls íbúa landsbyggðarinnar. Þetta kemur fram í
bókun sem samþykkt var samhljóða á bæjarstjórnarfundi. Eins og fram hefur komið var nýlega
lögð fram skýrsla nefndar sem viðskiptaráðherra skipaði um flutningsjöfnun, olíuverðsjöfnun og
sjóflutninga. Þar er lagt til að teknir verði upp flutningsjöfnunarstyrkir til framleiðslufyrirtækja á
landsbyggðinni, til að jafna aðstöðu þeirra gagnvart fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu.

Vestfjarðaskýrslan á áætlunVestfjarðaskýrslan á áætlunVestfjarðaskýrslan á áætlunVestfjarðaskýrslan á áætlunVestfjarðaskýrslan á áætlun
Á fundi Vestfjarðanefndarinnar svokölluðu sem haldinn var fyrir stuttu
var ákveðið að gera úttekt á því hvernig gengið hefur að efna þau fyrir-

heit sem gefin voru í skýrslunni. Halldór Halldórsson, bæj-arstjóri Ísa-
fjarðarbæjar segir niðurstöður ekki liggja fyrir en það hafi hinsvegar

verið samdóma álit nefndarmanna að framkvæmdir væru á áætlun. Þeg-
ar hafi verið ráðið í um 35 opinber störf.. Það séu störf hjá Háskólasetri

Vestfjarða, Hafró, Matís, Innheimtustofnun og fleiri aðilum.

Þórir Örn Guðmundsson,
starfsmaður landbúnaðar-
nefndar Ísafjarðarbæjar, segir
bæjaryfirvöld hafi ávallt fram-
fylgt fjallaskilareglugerðum
og farið eftir ábendingum þess
efnis að bændur hafi ekki
smalað. „Ef mér berst ábend-
ing um að bændur eða land-
eigendur hafi ekki sinnt smöl-
un þá ræði ég við formann
landbúnaðarnefndar Ísafjarð-

arbæjar hvernig sé tekið á því.
Þessu hefur ávallt verið sinnt
að hálfu Ísafjarðarbæjar. Ég
hef gegnt þessu starfi í sex ár
og enn hefur ekki komið til
þess að Ísafjarðarbær hafi
þurft að ráða menn í að smala
fyrir bændur sem ekki hafa
viljað eða geta sinnt því.“ segir
Þórir.

Guðmundur Grétar Guð-
mundsson, bóndi að Kirkju-

bóli í Dýrafirði, sagði í samtali
við blaðið að það gefi augaleið
að eftir því sem bændum
fækkar verði erfiðara fyrir þá
sem eftir eru, að smala. „Þann-
ig að þetta er erfiðara fyrir þá
sem eftir er því þeir bændur
sem ekki eru með sauðfé á
sínum jörðum þurfa í mörgum
tilfellum ekkert að hugsa um
fjallgengd. Þar að leiðandi
stendur sveitarfélagið sig ekki

í stykkinu við að framfylgja
fjallskilareglugerðum. Ég segi
það kalt, því að eigendur jarða
hafa engar skyldur til að hreinsa
sín lönd eins og kveður á í fjall-
skilareglugerðum. Þess vegna
er landið orðið miklu stærra
sem hver og einn landeigandi
verður að hreinsa,“ sagði Guð-
mundur. Í 12. grein fjallskila-
samþykktar fyrir Ísafjarðar-
sýslur segir:

„Fjallskilaskyldur er hver
fjáreigandi og leggur hann til
fjallskila á þann hátt, sem
sveitarstjórn ákveður. Skyldur
er bóndi að inna af hendi fjall-
skil fyrir heimamenn sína og
aðra, sem eiga hjá honum fjall-
skilaskyldan fénað. Eigendur
sauðlausra jarða skulu gera
fjallskil eftir ákvörðun sveit-
arstjórnar. Sama gildir um eig-
endur eyðijarða.

Sveitarstjórn ákveður fjölda
gangamanna og deilir þeim
niður á fjallskilaskylda aðila í
hlutfalli við tölu vetrarfóðraðs
fjár samkvæmt forðagæslu-
skýrslum og jarðeignum.

Niðurröðun fjallskila skal
birta hlutaðeigendum minnst
með viku fyrirvara. Skal þar taka
fram, hvað hver og einn á að
leggja til, tilnefndir leitarstjórar
og skýrt frá tilhögun leita.“

Ísafjarðarbær hefur ávallt
framfylgt fjallskilareglugerðum

Guðmundur Grétar Guð-
mundsson, bóndi að Kirkju-
bóli í Dýrafirði, segir smölun
hafa gengið vel hjá sér í haust
og hann komið til með að
senda 900 kindur til slátrunar.
„Smölun hefur gengið þokka-
lega og er langt komin. Ég hef
ekki fundið fyrir erfiðleikum
í smölun en það er ekki búið
að full hreinsa féð af beit. Það
er vitað um kindur sem er eftir

að sækja.“ Guðmundur segir
að það gefi augaleið að eftir
því sem bændum fækkar verði
erfiðara fyrir þá sem eftir eru,
að smala. „Þannig að þetta er
erfiðara fyrir þá sem eftir er
því þeir bændur sem ekki eru
með sauðfé á sínum jörðum
þurfa í mörgum tilfellum ekk-
ert að hugsa um fjallgengd.
Þar að leiðandi stendur sveit-
arfélagið sig ekki í stykkinu

við að framfylgja fjallskila-
reglugerðum. Ég segi það kalt,
því að eigendur jarða hafa
engar skyldur til að hreinsa
sín lönd eins og kveður á í
fjallskilareglugerðum. Þess
vegna er landið orðið miklu
stærra sem hver og einn land-
eigandi verður að hreinsa.“

Guðmundur segist vera
farinn að finna fyrir hækkun-
um á áburði og plasti. „Já,

það er  alveg á hreinu. Ég hef
gert það undangengin ár að
nýta lífrænan áburð eins og
ég get og dró umtalsvert úr
áburðarkaupum í ár. En hvort
þessi hækkun á áburði og
plasti eigi rétt á sér er erfitt að
segja til um en þetta er gríð-
arleg hækkun og síðan er verið
að boða aðrar eins hækkanir á
næsta ári. Það eru alveg skelfi-
leg tíðindi. Ég held að það séu

tvær ástæður fyrir þessum
hækkunum. Annars vegar sú
ástæða að áburðarverksmiðjur
í heiminum eru komnar á ald-
ur, þannig að það þarf að end-
urnýja þær og hinsvegar þessi
uppsveifla sem hefur verið í
Asíu og þeim hluta heimsins.
Kaupgetan er orðin það góð
þar að þeir eru farnir að geta
keypt áburð sem veldur því
að eftirspurnin er orðin meiri

og framleiðslugeta áburðar-
verksmiðja heimsins er ekki
nógu mikil. Þess vegna er
mjög jákvætt að fyrirhugað er
að koma aftur á fót áburðar-
verksmiðju á Íslandi. Ef að
það sýnist hagkvæmt að koma
á fót áburðarverksmiðju aftur
á Íslandi, þá eiga menn að
gera það þó að markaðurinn
virðist lítill,“ segir Guðmund-
ur.                  – birgir@bb.is

„Sveitarfélagið framfylgir
ekki fjallskilareglugerðum“

Kirkjuból í Dýrafirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Mannlífið

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 713.Alls svöruðu 713.Alls svöruðu 713.Alls svöruðu 713.Alls svöruðu 713.
Já sögðu 603 eða 84%Já sögðu 603 eða 84%Já sögðu 603 eða 84%Já sögðu 603 eða 84%Já sögðu 603 eða 84%

Nei sögðu 113 eða 16%Nei sögðu 113 eða 16%Nei sögðu 113 eða 16%Nei sögðu 113 eða 16%Nei sögðu 113 eða 16%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur af
stöðu bankanna í landinu?stöðu bankanna í landinu?stöðu bankanna í landinu?stöðu bankanna í landinu?stöðu bankanna í landinu?

Til leigu er 4ra herb. 115m² íbúð
í miðbæ Ísafjarðar. Uppl. í síma
693 7723 (Kristbjörg).

Tek að mér afleysingarþjón-
ustu. Alltaf geta komið upp
stundir þar sem þörf er á vinnu-
afli til að brúa bil vegna forfalla
eða til að leysa ákveðin verk-
efni. Uppl. á netf. faxi@mi.is.

Til sölu eru fjögur nýleg 13" 175
/70 nagladekk á kr. 10.000. Uppl.
í síma 698 1850 og á netfanginu
bj@hotmail.com.

Til leigu er lítið 64m² einbýlis-
hús í Hnífsdal. Húsið er fullbú-
ið húsbúnaði og húsgögnum.
Leigutími er til 1. júní 2009.
Möguleiki er að leigja til styttri
tíma. Uppl. í síma 869 4566.

Til sölu er stór sjónvarpsskáp-
ur. Fæst fyrir lítið. Uppl. í síma
892 1623 og 456 3932.

Til sölu eru fjögur nagladekk.
Uppl. í síma 895 8264.

Til sölu eru Crown rúm 120x2,
Cleo 2ja sæta leðursófi og hæg-
indastóll sem breyta má í svefn-
bekk. Uppl. í síma 456 3163 og
695 3163.

Eldri borgarar á Vestfjörðum!
Munið harmonikkuballið okkar
miðvikudaginn 15. okt. kl. 13:30
í Edinborgarhúsinu. Mætum öll.
Það er gaman að koma saman.

Til sölu er Opel Vecta árg. 98.
Tilboð óskast. Uppl. í síma 899
9860.

Færðu MÍ blóðþrýstingsmælir að gjöfFærðu MÍ blóðþrýstingsmælir að gjöfFærðu MÍ blóðþrýstingsmælir að gjöfFærðu MÍ blóðþrýstingsmælir að gjöfFærðu MÍ blóðþrýstingsmælir að gjöf
Fulltrúar Vestfjarðadeildar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga komu færandi hendi í

Menntaskólann á Ísafirði á mánudag í síðustu viku og færðu sjúkraliðabraut skólans blóð-
þrýstimælir að gjöf til minningar um Pálínu Elíasdóttur, fyrrum nemanda á sjúkraliðabraut-

inni og í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri, en hún hefði orðið fertug þann dag.
Pálína lauk sjúkraliðanámi og stúdentsprófi frá MÍ. Hún stundaði fjarnám í hjúkrunarfræði

við Háskólann á Akureyri þegar hún lést. Pálína var í hópi fjarnámsnema sem sóttu tíma
gegnum fjarfundarbúnað í MÍ og höfðu einnig vinnuaðstöðu á heimavist skólans.

Tónleikar í Suð-
ureyrarkirkju
Tónleikar með trúarlegum

áherslum verða í Suðureyrar-
kirkju á laugardag. Þar munu
koma fram Eyrún Arnarsdóttir
og Hallgrímur Guðsteinsson,
sem bæði eru tengd Súganda-
firði traustum böndum, og
hjónin Lilja Kjartansdóttir og
Þorsteinn Haukur Þorsteins-
son.

Tónleikarnar hefjast klukk-
an 17. Aðgangur er ókeypis.
Þá verður einnig guðsþjónusta
í Súðavíkurkirkju kl. 14 á
sunnudag. Söngkór Súðavíkur
syngur undir stjórn Rúnu Esra-
dóttur og fram fer altaris-
ganga.

Forsvarsmenn 3X Technology ræða við Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðaráðherra, og son hans Guðfinn Einarsson.

Íslenska sjávarútvegssýningin
mæltist vel fyrir meðal Vestfirðinga

Íslensku sjávarútvegssýn-
ingunni, sem haldin var í
Smáranum í Kópavogi, lauk á
laugardag. Fjölmargir Vest-
firðingar lögðu leið sína á sýn-
inguna enda sjávarútvegurinn
þeim í blóð borinn. Ísfirska
fyrirtækið 3X Technology var
þátttakandi í sýningunni og
segir Karl Ásgeirsson, rekstr-
arstjóri 3X, að starfsmenn fyr-
irtækisins hafi verið mjög
ánægðir með sýninguna. „Það
var þó nokkur „traffík“ að

okkar bás og við fengum mjög
margar fyrirspurnir og stóðst
þessi sýning allar okkar vænt-
ingar. Við fengum íslensku
sjávarútvegverðlaunin sem
besti íslenski vélbúnaðarfram-
leiðandinn í flokki stærri fyrir-
tækja. Við höfum fengið
íslensku sjávarútvegsverð-
launin áður en ekki í þessum
flokki,“ segir Karl.

Að sögn Karls hefur sýn-
ingin oft verið með stærra
móti þó að þessi hafi verið

glæsileg. „Það mætti skrifast
á ástandið í þjóðfélaginu í dag
en það var ekki mikinn bilbug
að finna á fyrirtækjum líkt og
okkar sem eru í útflutningi.
Það gengur vel að reka 3X
Technology en við þurfum
vissulega að flytja mikið inn
af stáli ýmiskonar rekstrarvör-
um til landsins en okkur
gengur vel að selja vöru okkar
út í lönd á móti,“ segir Karl.
Myndirnar tók Þorsteinn J.
Tómasson.       – birgir@bb.is
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Linda Pétursdóttir á Ísafirði

Uppáhald Elmars
með boltanum

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðMelrakkasetrið eignast fyrsta sýningargripinnMelrakkasetrið eignast fyrsta sýningargripinnMelrakkasetrið eignast fyrsta sýningargripinnMelrakkasetrið eignast fyrsta sýningargripinnMelrakkasetrið eignast fyrsta sýningargripinn
Melrakkasetur Íslands í Súðavík hefur eignast sinn fyrsta sýningargrip en því
barst á dögunum hræ af myndarlegum, sumargömlum karlref sem hafði lent
fyrir bíl í Þingeyjarsýslunum. Dýrið er af hvíta afbrigðinu og gefur góða
mynd af millistiginu milli sumar og vetrarbúnings því hvíti vetrarfeldurinn er
farinn að myndast á búknum. Þar sem um afar gott eintak var að ræða var
ákveðið að halda hræinu til uppstoppunar fyrir sýninguna í Eyrardalsbænum
sem opnar þarnæsta vor. Gefandi er S. Hlynur Snæbjörnsson frá Reykjadal.

Atvinna
Samkaup Úrval á Ísafirði óskar eftir starfs-

manni í 75% starf.
Upplýsingar hjá verslunarstjóra í síma

456 5460 eða á staðnum.

Sælkeri vikunnar býður upp
á tvær góðar uppskriftir. Önn-
ur þeirra er að meistaraloku
og segir Linda að um sé að
ræða uppáhald Elmars Skúla-
sonar kærasta hennar með
boltanum. Hún býður einnig
upp á ostasalat sem hún segir
að sé gott salat í saumaklúbb-
inn.

Meistaraloka (fyrir 2)
2 kjúklingabringur, skornar
í 3-4 lengjur
6-8 beikon sneiðar
Nokkrar ostasneiðar
4 samlokubrauðsneiðar
Lambhagasalat
2 tómatar
½ paprika
Rauðlaukur (má sleppa)
2 ananashringir
Köld piparsósa (grillsósa)

Byrjið á því að steikja kjúkl-
inginn á pönnu og kryddið að
vild, setjið svo í eldfast mót.
Steikið beikonið og leggið of-

an á kjúklinginn ásamt osti,
setjið inní ofn og látið ostinn
bráðna. Ristið brauðsneiðarn-
ar á hreinni pönnu.

Setjið sósu á brauðsneið og
raðið grænmetinu á. Takið slatta
af kjúkling og beikoni og
setjið á brauðið, ananas á topp-
inn og sósa að vild. Leggið
svo hina brauðsneiðina ofan á.

Ostasalat
Lítil dós majónes
Lítil dós sýrður rjómi
1 Mexíkó ostur
1 piparostur
Púrrulaukur
Rauð paprika
Ananasbitar
Vínber
Allt brytjað niður og sett í

skál. Borið fram með Ritz kexi
eða snittubrauði

Ég skora á tengdamóður
mína Sigríði Gísladóttur á
Ísafirði að verða næsti sælkeri
BB.

Alltaf ætlað í at-
vinnumennskuna

Ísfirðingurinn Sigurður
Gunnar Þorsteinsson er að
stíga sín fyrstu skref með A-
landsliðinu í körfuknattleik og
hefur verið á stífum æfingum
með liðinu síðan í vor. Þá lék
hann sinn tólfta landsleik á
dögunum á móti Austurríki.

Sigurður, sem er 20 ára og
205 cm á hæð, steig sín fyrstu
skref í körfunni með KFÍ en
spilar nú með Íslandsmeistur-
um Keflavíkur þar sem hann
var kosinn besti ungi leikmað-
urinn í Iceland Express deild-
inni á síðasta tímabili. Sigurð-
ur var fyrsti leikmaðurinn sem
alinn er upp hjá KFÍ til að
verða Íslandsmeistari í körfu-
knattleik karla með liði sínu
Keflavík. Þá var Sigurður kos-
inn íþróttamaður Ísafjarðar-
bæjar árið 2004, aðeins 16 ára
gamall. Bæjarins besta spjall-
aði við þennan unga afreks-
mann um ferilinn og þá drauma
sem hann á enn eftir að ná.

– Hvað varstu gamall þegar
þú byrjaðir í körfunni?

„Ég var níu ára gamall og
karfan átti strax vel við mig.
Þetta voru spennandi tímar,
KFÍ var nýkomið upp um deild
og var að gera góða hluti.“

– Hvað finnst þér um gamla
liðið þitt núna? Heldurðu að
þeir muni gera góða hluti á
tímabilinu eftir að hafa rétt
misst af tækifærinu að komast
í úrslitakeppni 1. deildar síð-
asta vetur?

„Þeir eru allavega með góð-
an hóp og ég tel þeir eiga
góða möguleika.“

– Hefurðu alltaf sett markið
hátt í körfunni eða æxlaðist
það bara á þennan hátt?

„Það hefur alltaf verið
stefnan. Ég hef sagt síðan ég
var 12 ára að ætlaði í atvinnu-
mennskuna og ég stefni enn
ótrauður að því. Þá væri
spennandi að reyna fyrir sér í
atvinnumennsku á Spáni eða
annars staðar úti í heimi.

– Sigurður hefur ferðast
víða í tengslum við íþrótt sína
og séð mikið af heiminum
þrátt fyrir ungan aldur.

„Þegar ég var yngri fór ég
til Slóvakíu og Grikklands.
Síðan hef ég farið í æfinga-
ferðir með landsliðinu til Lit-
háen, Írlands og Austurríkis
og keppt í Hollandi. Svo ég
hef farið með Keflavík til
Úkraínu. Ég hef alveg farið
víða í gegnum körfuna alltaf
gaman að skoða nýja staði.“

– Hver er eftirminnilegasti

viðburðurinn á körfuboltaferli
þínum.

„Ætli ég verið ekki að segja
árið í ár sem er búið að vera
mjög gott, deildarmeistari, Ís-
landsmeistari, besti ungi leik-
maður og að byrja inn á fyrir
íslenska landsliðið.“

– Á karfan hug þinn allan
eða áttu þér fleiri áhugamál?

„Ég hef nú gaman af flestum
íþróttum og reyni aðfylgjast
með sem flestu en ég get ekki
sagt að ég hafi tíma í að stunda
eitthvað annað en körfubolta

– Hvað ertu að gera utan
körfunnar?

„Ég klára skólann næsta vor
og síðan mun ég einnig að
þjálfa stelpur í 7. og 8. bekk

– Óhætt er að segja að þú
sért fyrirmynd margra unga
drengja. Hver var fyrirmynd
þín í körfunni þegar þú varst
að alast upp?

„Hérna heima var það Frið-
rik Stefánsson sem maður leit
svona mest upp til, en ég var
og er enn mikill aðdáandi af
Michael Jordan.“

– Nú ert þú lýsandi dæmi
þess að það er hægt að ná
langt í íþróttum þó svo að
fólk búi út á landi. Hversu
miklu máli telur þú það skipta
að fjölhæft og öflugt íþrótta-
starf sé til staðar í hverri
heimabyggð?

„Það skiptir gríðarlegu máli
fyrir krakka að æfa eins

margar íþróttir og þau geta.
Ég æfði bæði skíði og fótbolta.
Get ekki sagt að ég sé einhver
snillingur að rekja á milli
keilna eða sviga á milli stanga
en ég vill samt meina að það
hafi hjálpað mér. Einnig hefur
áhugi foreldra mikil áhrif á
íþróttaferil barna, því meira
sem foreldra taka þátt í að
hjálpa til við starfið því meiri
áhugi verður hjá börnunum
þeirra. Ég veit ekki hve mikl-
um tíma mamma og pabbi
hafa eytt í gegnum árin bara í
því að stússast í kringum mig,
en ég verð að viðurkenna að
það hefur hjálpað helling og
gerir enn þann dag í dag.“

– thelma@bb.is

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Allhvöss austlæg átt og rigning, mest
sunnantil á landinu. Hiti yfrleitt á bilinu 5-10 stig.

Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Norðanátt með rigningu eða slyddu,
en þurrt SV-lands. Hiti 1-10 stig, hlýjast syðst. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á

sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: Útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt og
dálítil él, en bjartviðri SV-lands. Heldur kólnandi.




