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– rætt við Jón Jónsson, menningarfulltrúa Vest-
fjarða um starfið, ný tækifæri og atvinnuhátta-

byltinguna. Jón er Strandamaður í húð og hár og
hefur haft hönd í bagga í verkefnum þar á bæ sem

vakið hafa athygli víða um land og jafnvel utan
landsteinana eins og Galdrasýninguna á Ströndum

og Sauðfjársetrið. Sjá miðopnu.

Breyttir tímar
og ný tækifæri
Breyttir tímar
og ný tækifæri Halldór Halldórsson,

bæjarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar telur mikla möguleika
í þorskeldi á Vestfjörðum
enda falli sú grein vel að
þeirri þekkingu sem er til
staðar á svæðinu. Vest-
firðingar ætla að blása til
sóknar í atvinnumálum
með nýsköpun að vopni.
Fiskeldi er vaxandi at-
vinnugrein í heimum en
á tæpum þremur áratug-
um hefur fiskeldi farið frá
því að skila um 10% af
heildar fiskmeti á borð
neytenda á heimsvísu í
að færa þeim rösklega
40% alls sjávarfangs sem
neytt er í veröldinni.

Magnið sem kemur úr
fiskeldi er um 45 milljónir
tonna en heildarkvóti
þorsks á þessu fiskveiði-
ári við Ísland er einungis
130 þúsund tonn.

Margir hafa orðið til að
vara við gullgrafaræði
tengdu þorkeldi hér á
landi en Halldór telur
mjög mikla möguleika í
þessari atvinnugrein. Norð-
menn hafa nú þegar náð
góðum árangri í þorskeldi
enda hafa þeir langa reyn-
slu af laxeldi sem skilar
sér í þessari nýju atvinnu-
grein. Ekki er enn sem
komið er verulegur hagn-
aður af þorskeldi í Noregi
en það magn sem kemur
til slátrunar þar hefur
smám saman farið vax-
andi. – gunnaratli@bb.is

Miklir
möguleikar
í þorskeldi

Ánægja með nýafstaðna vetrarhátíð
Lista- og menningarhátíð-

inni Veturnóttum lauk á sunnu-
dag en hún er árlegur viðburð-
ur í Ísafjarðarbæ. Hátíðin þótti
heppnast vel en hápunktur
hennar var afmælisfagnaður
tónlistarmannsins Baldurs
Geirmundssonar. „Við sem
stöndum að hátíðinni erum
mjög ánægð með hvernig til
tókst og ég hef tilfinningu fyrir
því að hún hafi rækilega
stimplað sig inn sem fastur
liður í mannlífinu á þessum
árstíma“, segir Anna Sigríður
Ólafsdóttir, framkvæmda-
stjóri Veturnátta. Viðamesta
dagskráin fór fram á laugardag
og lauk með stærstu flugelda-
sýningu sem sést hefur í Skut-

ulsfirði. Skotið var upp frá
fjórum staðsetningum úr Nausta-
hvilft, Seljalandsdal, við Eyr-
arfjall og loks af Ásgeirs-
bakka.

Hátíðin stóð yfir í fjóra
daga. „Viðburðir voru misvel
sóttir en á heildina litið var
aðsókn mjög góð. Sérstaklega
var vel mætt á afmæli BG og
allir voru svo glaðir og svo
skemmtileg stemmning. Á
laugardaginn var svo yndisleg
stemmning í miðbænum. Ég
held að Ísfirðingar geri sér
ekki grein fyrir því hversu
heppin við erum að eiga þenn-
an miðbæ. Það er ekki sjálf-
sagt að gera upplifað sanna
miðbæjarstemmningu en það

gerði ég svo sannarlega á laug-
ardaginn.“

Veturnætur var haldin í
fyrsta sinn 1997. Hátíðin var
endurvakin fyrir tveimur árum
og stefnt er að því að gera
hana að árlegum viðburði. Ás-
laug Alfreðsdóttir, hótelstjóri
á Ísafirði, var einn helsti tals-
maður þess að hátíðin yrði að
föstum lið í mannlífinu á
svæðinu. Svipmyndir frá Vet-
urnóttum munu birtast á ljós-
myndasíðu bb.is innan tíðar.

– thelma@bb.is

Litadýrð og hvellir voru
allsráðandi á stærstu

flugeldasýningu sem sést
hefur í Skutulsfirði.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 1. NÓVEMBER 200722222

Aukaframlag til Bolungarvíkur minnkar um 22%Aukaframlag til Bolungarvíkur minnkar um 22%Aukaframlag til Bolungarvíkur minnkar um 22%Aukaframlag til Bolungarvíkur minnkar um 22%Aukaframlag til Bolungarvíkur minnkar um 22%
Hlutur Bolungarvíkur í aukaframlagi úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga minnkar um 22% milli ára. Ráðstöfun aukafram-
lagsins til Bolungarvíkur á árinu 2007 hljóðar upp á 25 milljónir króna en aukaframlagið úr sjóðnum var 32 millj-
ónir króna á árinu 2006. Til samanburðar má geta þess að Ísafjarðarbær fær 126 milljónir króna í aukaframlag úr

sjóðnum fyrir árið 2007 en fékk 30,5 milljónir króna árið áður, sem er 313% aukning milli ára. Jóhanna Sigurðar-
dóttir, félagsmálaráðherra, ákvað í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, að veita á þessu ári 1.400 milljón-

um króna í aukaframlag til sveitarfélaga á landinu sem eru í vanda. Þessu vframlagi er ætlað að jafna aðstöðumun
þeirra byggðarlaga sem talin eru í mestri þörf fyrir sérstakt viðbótarframlag vegna þróunar í þeirra rekstrarumhverfi.

Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1914 voru lög um notkun bifreiða
staðfest. Enginn mátti stýra bifreið nema hann væri
„fullra 21 árs að aldri“. Í þéttbýli mátti ökuhraði
aldrei vera meira en 15 km á klukkustund en 35 km
utan þéttbýlis.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
1. nóvember 2007 –305. dagur ársins1. nóvember 2007 –305. dagur ársins1. nóvember 2007 –305. dagur ársins1. nóvember 2007 –305. dagur ársins1. nóvember 2007 –305. dagur ársins

Atvinna
Starfsfólk óskast. Starfið felst í afgreiðslu

og þjónustu í verslun auk annarra verkefna.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af
verslunarstörfum.

Upplýsingar gefur Anna Lóa Guðmunds-
dóttir.

Hafnarbúðin, Ísafirði.

Nýtt deiliskipulag til að tryggja
varðveislu Skrúðs í Dýrafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur auglýst tillögu að nýju
deiliskipulagi fyrir Skrúð í
Dýrafirði. Deiliskipulagstil-
lagan nær til svæðis sem af-
markar ytri umgjörð Skrúðs,
alls 4,42 ha að stærð. Fyrir-
hugaðar framkvæmdir í ná-
grenni Skrúðs hafa það að

markmiði að tryggja varð-
veislu garðsins og tryggja sem
best aðkomu og þjónustu við
gesti. Í samráði við landeig-
endur að Núpi er lagt til að
vegarslóði sem legið hefur inn
Núpsdal skuli færður fjær
garðinum og bílastæði gert að-
gengilegra en nú er. Heimilt

verði að koma upp lágum veg-
artálmum sem hindra akstur
utan vega við garðinn. Jafn-
framt að umliggjandi land
verði afgirt svo búfénaður
haldist utan við garðinn. Lagt
er til að lítið jarðhýsi sem stað-
ið hefur utan við garðinn verði
endurbyggt og það stækkað

lítið eitt svo koma megi fyrir
salernisaðstöðu og bættri
verkfæra- og áhaldageymslu
við garðinn.

Þá eru líkur taldar á einni
tóft á svæðinu sem er talin
vera fjárhús frá bænum Sléttu
og er hún merkt inn ofan við
núverandi bílastæði. Áður en

deiliskipulagið  fær endanlega
staðfestingu mun fara fram
fornleifaskráning á svæðinu.
Breytingartillagan verður til
sýnis á bæjarskrifstofum í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
og hér á heimasíðu Ísafjarðar-
bæjar frá og með 1. nóvember
til og með 29. nóvember.

Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til að
skila inn athugasemdum renn-
ur út 13. desember. Skila skal
inn athugasemdum á bæjar-
skrifstofur Ísafjarðarbæjar.

– thelma@bb.is

Staðan í dagvistunarmálum
í Ísafjarðarbæ er mjög góð og
er orðin gjörbreyting á frá því
í vor þegar biðlistar eftir leik-
skólaplássi voru með lengra
móti. „Öll pláss eru full á Ísa-
firði og í Hnífsdal, en laust er
á leikskólunum á Flateyri,
Þingeyri og Suðureyri, en þar
er ekki biðlisti. Okkur tókst
að koma öllum 18 mánaða
börnum inn í leikskóla í haust,
eins og stefnt var að, og einnig

komust nokkur yngri en það
inn“, segir Sigurlína Jónas-
dóttir, leikskólafulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar.

Undanfarin ár hefur verið
mikil þörf fyrir dagforeldra
en lengi vel var aðeins ein
dagmamma var starfandi í
sveitarfélaginu. Nýverið hafa
tvær dagmömmur fengið leyfi,
og nú liggur fyrir hjá félags-
málanefnd Ísafjarðarbæ um-
sókn fyrir leyfi til daggæslu í

heimahúsi. Félagsmálanefnd
Ísafjarðarbæjar bókaði á síð-
asta fundi sínum að viðkom-
andi yrði veitt leyfi, þegar
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
hefði samþykkt húsnæðið.

Í Ísafjarðarbæ eru sex leik-
skólar, Sólborg og Eyrarskjól
eru á Ísafirði, Bakkaskjól í
Hnífsdal, Tjarnarbær á Suður-
eyri, Laufás á Þingeyri og
Grænigarður á Flateyri.

– thelma@bb.is

Góð staða í dagvistunarmálum

„Einugis allra þröngsýnustu prestar
landsins munu hafna nýju þýðingunni“

Mikill styr hefur staðið um
nýja þýðingu Biblíunnar. Hafa
margir prestar hafa tekið þá
ákvörðun að nota ekki nýju
útgáfuna, heldur halda sig við
þá gömlu. Sr. Magnús Erlings-
son sóknarprestur í Ísafjarð-
arkirkju segir einungis hina
allra þröngsýnustu og íhalds-

sömustu presta landsins hafna
nýju þýðingunni og að hún
verði tekin upp í öllum presta-
köllum á Vestfjörðum. „Nýja
þýðingin verður án nokkurs
efa tekin í notkun í öllum
prestaköllum Vestfjarða. Ein-
ugis hinir allra þröngsýnustu
og íhaldssömustu prestar

landsins munu hafna nýju
þýðingunni. Nýja þýðingin
fæst í Bókhlöðunni og er hin
eigulegasta bók í alla staði;
fallega prentuð bók með
eilífan sannleika að innihaldi,“
segir sr. Magnús.

Ný þýðing Biblíunnar var
tekin í notkun með formlegum
hætti við messu í Ísafjarðar-
kirkju síðastliðinn sunnudag,
21. október. Þá lásu ritningar-
lestra úr nýju þýðingunni þau
Alma Frímannsdóttir, Björn
Baldursson og sr. Magnús
Erlingsson. Alma las úr Rut-
arbók í Gamla testamentinu,
sr. Magnús las úr Jóhannes-
arguðspjalli og Björn las úr
Síraksbók, sem tilheyrir hin-
um apókrýfu ritum Biblíunnar
en þau eru nú að nýju prentuð
í Biblíunni. Síraksbók er
þekkt úr íslenskri bókmennta-

sögu því að sr. Sigvaldi í
Manni og konu vitnaði iðu-

lega í Síraksbók, sem er speki-
rit, ritað laust fyrir upphaf

tímatals okkar.
– gunnaratli@bb.is

Ný þýðing Biblíunnar var tekin í notkun í Ísafjarðarkirkju sunnudaginn 21. október s.l.
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Bolungarvíkurkaupstaður

Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir til-

boðum í verkið „Lokun svala og bygging
sólskála“, Hvíta-húsinu, Aðalstræti 20-22.

Ofangreindu verki skal vera að fullu lokið
eigi síðar en 1. mars 2008. Útboðsgögn
fást afhent á skrifstofu Bolungarvíkurkaup-
staðar, Aðalstræti 10-12, 415 Bolungarvík.
Tilboðin verða opnuð þriðjudaginn 13.
nóv. nk. kl. 14:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Tæknideild Bolungarvíkur.

Góð stemmning á hlöðutónleikumGóð stemmning á hlöðutónleikumGóð stemmning á hlöðutónleikumGóð stemmning á hlöðutónleikumGóð stemmning á hlöðutónleikum
Trúbadorarnir Mysterious Marta og Svavar Knútur stóðu
fyrir hlöðutónleikum í Heimabæ í Arnardal á laugardag.

„Þetta gekk alveg svakalega vel. Fín mæting og fólk á öllum
aldri, alveg ótrúlega gaman,“ segir Mysterious Marta.

Aðgangur að tónleikunum var ókeypis og ekkert aldurs-
takmark. Tónleikarnir voru liður í menningar- og lista-

hátíðinni Veturnætur sem lauk á sunnudag.

Björgunarmiðstöð getur skap-
að 8-12 ný störf í Ísafjarðarbæ

Björgunarmiðstöð á norð-
anverðum Vestfjörðum sem
staðsett yrði í Ísafjarðarbæ,
gæti skapað 8-12 störf að mati
Halldórs Halldórssonar, bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar. Hall-
dór ræddi mögulega byggingu
nýrrar björgunarmiðstöðvar á
fundi almannavarnanefndar
sveitarfélagsins í síðustu viku.
Þar kom m.a. fram að sveitar-
félög á norðanverðum Vest-
fjörðum yrðu að koma að

verkefninu í samstarfi við
björgunarsveitir. „Við höfð-
um rætt þetta ég og fyrrverandi
sýslumaður í Ísafjarðarbæ.
Það á eftir að skoða það hvort
hin sveitarfélögn á norðan-
verðum Vestfjörðum séu reiðu-
búin að taka þátt í þessu með
okkur. Við erum að taka fyrstu
skrefin í þessu máli. Þarna
gætu myndast 8-12 ný störf í
bæjarfélaginu og er hugmynd-
in er að þessi björgunarmið-

stöð taki yfir einhver verkefni
frá Neyðarlínunni.“

Aðspurður segir Halldór að
ekki verði þyrla frá Landhelg-
isgæslunni staðsett á Ísafirði,
þó svo að bygging björgunar-
miðstöðvar nái fram að ganga.
„Það hefur marg oft verið rætt
að flytja Landhelgisgæsluna
vestur. En það hefur ekki verið
vilji hjá Landhelgisgæslunni
eða dómsmálaráðuneytinu til
þess. Þetta er eins og þegar að

Bolvíkingar reyndu að fá Rat-
sjárstofnun til sín, en á endan-
um fór hún til Keflavíkur. Við
erum nú ekki eina bæjarfé-
lagið sem hefur leitast eftir
því, ég held að það séu fjórtán
bæjarfélög sem hafa reynt að
fá Landhelgisgæsluna til sín.“

Ekki er ljóst hvar fyrirhuguð
björgunarmiðstöð yrði stað-
sett, en Halldór útilokar Ísa-
fjarðarflugvöll í því sambandi.
„Ef að þessu verður þá verður

þetta feiknarlega mikið hús.
Það er alveg ljóst að það
verður ekki staðsett inn á
flugvelli. Þetta kemur til með
að taka einhverja mánuði. Það
þarf að gera þarfagreiningu

og finna út hvort menn séu
sammála um þetta. Síðan þarf
að sjá hvað þetta kostar allt
saman, hvað bærinn borgar
og hvernig ríkið getur komið
að þessu,“ sagði Halldór.

Skorar á félagsmálaráðherra að
endurskoða málefni Jöfnunarsjóðs

Bæjarráð Bolungarvíkur
skorar á félagsmálaráðherra
að taka málefni Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga til gagngerrar
endurskoðunar og lýsir yfir
vonbrigðum með hlut sveitar-
félagsins úr aukaframlagi
sjóðsins. Á bæjarráðsfundi í
síðustu viku var samþykkt
svohljóðandi ályktun: „Bæj-
arráð Bolungarvíkur lýsir yfir
miklum vonbrigðum með
áætlaðan hlut Bolungarvíkur
úr 1400 m.kr. aukaframlagi

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Samkvæmt bréfi frá Jöfnun-
arsjóði sveitarfélaga nemur
hlutur Bolungarvíkur fyrir
árið 2007 samtals kr. 25 m.kr.
Árið 2006 nam hlutur Bolung-
arvíkur í 700 m.kr. aukafram-
lagi samtals 32 m.kr. Hlutur
Bolungarvíkur er því 7 m.kr.
eða 22% minni í ár – þrátt
fyrir 100% aukningu fram-
lagsins á milli ára. Þetta er
óskiljanlegt í ljósi versnandi
stöðu sveitarfélagsins.

stjórnin hefði samþykkt að
setja aukalega í Jöfnunarsjóð.
Minna framlag nú er því enn
óskiljanlegra þegar horft er til
hver stór hluti opinberra gjalda
Bolvíkinga rennur beint til rík-
isins.

Bæjarráð skorar á félags-
málaráðherra að taka málefni
Jöfnunarsjóðsins til gagngerr-
ar endurskoðunar, þannig að
sjóðurinn sinni betur jöfnun-
arhlutverki sínu.“

– thelma@bb.is

Í tengslum við umræður um
fjármagnstekjuskatt og skatta
á lögaðila nú í sumar og stöðu
Bolungarvíkur í því samhengi
benti fjármálaráðherra m.a. á
þessar 1.400 m.kr. sem ríkis-
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Klassískur Mugison

Úfinn, reyttur og fúlskeggj-
aður tók Mugison á móti
blaðamanni. Dagskrá undan-
farinna daga hefur verið þétt-
skipuð og ekki að ósekju.
Tveggja ára vinnuferli lokið
og platan Mugiboogie komin
út. Ofsögum sagt að ferlinu sé
lokið því á þessum bæ er allt
heimalagað og hann stendur í
ströngu þessa dagana að brjóta
saman plötuumslögin. Hann
gat þó spjallað aðeins um
plötuna yfir föndrinu. Þegar
hlustað er á Mugiboogie er
það fyrsta sem kemur í hugann
að hún er talsvert langt frá því
sem hann var að gera á Mugi-
mama sem kom út fyrir tveim-
ur árum. Tölvunni hefur verið
lagt og Mugison ekki lengur
eins manns hljómsveit heldur
heljarinnar rokkband. Mugi-
mama naut mikilla vinsælda
og kom Mugison á kortið hér
heima sem eins vinsælasta
tónlistamanns landsins. Hvers
vegna var sigurformúlunni
breytt og farið á fullu í rokkið?

„Ég veit ekki af hverju hún
er rokkaðri. Ég var orðinn leið-
ur á one-man bandinu, fannst
ég vera orðinn hóra. Mig
langaði til að prófa að vera í
hljómsveit og fékk Adda og
Guðna til að æfa með mér og
sjá hvernig myndi þróast. Sjá
hvort við næðum einhverjum
fílíng saman og vinskap, þetta
sem þarf ef hljómsveit á að
virka. Þeir eru báðir miklir
rokkhundar og þetta þróaðist
eins og það þróaðist.”

–Hvað var svona þreytandi
við að vera einn?

„Ég var bara orðinn hund-
þreyttur á að ferðast einn. Ég

var líka orðinn þreyttur á
þessu showi. Sömu brandar-
arnir sagðir aftur og aftur,
sömu kúkabrandarnir og sömu
trixin. Þetta var orðið eins og
sirkús atriði. Ég hugsa að ég
eigi eftir að gera tónlist með
tölvum aftur. Ég þekkti hvorki
Adda né Guðna áður en band-
ið var stofnað en mér finnst
ég hafa þekkt þá síðan ég bjó
í Hrísey, svo góður er fíling-
urinnn. Síðar bættust Davíð
Þór og Pétur Ben í hópinn og
eru með okkur þegar þeir geta.”

–Er ekki tóm geðveiki að
vera í bandi með öllum þess-
um snillingum?

„Ég held að fólk hafi gott af
smá geðveiki, það þarf að
hrista upp í liðinu. Alla vega
þarf að hrista upp í mér og
kýla þetta áfram. Það er að
koma vetur og bráðum kemur
kreppa og þá þar fólk að vera
töff. Ég held að krúttið gangi
ekki upp í kreppu, krúttkúltúr-
inn er lúxuspakki. Ég er hættur
að hafa efni á lánunum mínum
og ég reikna með að fleiri séu
í þeim sporum og það segir
mér að kreppan sé að koma.
Þá er eins gott að vera töff og
vera með rock´n roll attitude.

Klassísk plataKlassísk plataKlassísk plataKlassísk plataKlassísk plata
„Mér finnst þessi plata vera

jafngóð og Sgt. Peppers, Pet
sounds, Back in black og það
besta sem Kinks gerðu. Mark-
miðið var að gera klassíska
plötu. Lag eins og Since I´ve
been loving you með Zeppelin
gæti hafa verið samið í gær.
Solid og gott lag með góðu
grúvi, nokkrir gítarar og brjál-

aður söngur. Þetta var það sem
ég vildi gera.”

–Tókst það?
„Fullkomlega. Ég hef alltaf

haft það að markmiði að gera
ótrúlega hluti. Ef maður ætlar
að gera ótrúlega hluti þá þarf
maður að vera sannur, vera
fucked up í lögunum sem eru
fucked up og fallegur í fallegu
lögunum.”

–En er ekki bratt að ætla sér
að gera klassíska plötu?

„Ég er búinn að gera hana,
nú er bara að tala um hana. Ég
efast um að ég eigi eftir að
gera svona góða plötu aftur.
Þetta er búið að taka tvö ár,
sem er allt of langur tími. Ef
maður ætlar að gera hlutina
vel þá þarf að taka tíma í þetta
og ég veit ekki hvort ég nenni
þessu aftur. Ég er fjölskyldu-
maður og væri alveg til í að
taka helgarfrí og svona.”

–En þessar plötur sem þú
varst að tala um, menn voru
nú ekki að taka sér svo svaka-
legan tíma í þær. Ég efast um
að Back in black hafa tekið
tvö ár.

„Sumar plötur Zeppelin
voru yfirleguplötur en aðrar
tóku stuttan tíma. En það
gleymist með karla eins og
Jimmy Page að hann byrjaði
að spila á gítarinn níu ára gam-
all eða eitthvað, sextán tíma á
dag þannig að hann var orðinn
suddalega góður 16 ára gamall
þegar hann var frægasti sess-
jón gítarleikarinn í London.
Það er ekkert skrýtið að menn
sem eru í þessari þjálfun sé
fljótir að þessu. Ég er bara rétt
farinn að geta þetta núna.”

–Ertu að verða þjálfaðri

leikmaður?
„Menn verða bara dæma

það sjálfir en ég myndi segja
að ég sé að spila langt
yfir getu á þessari plötu.”

Lag fyrir DóraLag fyrir DóraLag fyrir DóraLag fyrir DóraLag fyrir Dóra
HermannsHermannsHermannsHermannsHermanns

–Þegar ég gluggaði í texta-
blaðið sá ég að þú þakkar Dóra
Hermanns innblásturinn í lag-
inu Sweetest melody. Hvaða
andagift blés hann þér í brjóst
í þessu lagi.?

„Þegar ég kem vestur til að
skrifa ritgerðina mína árið
2002 þá er Dóri ennþá að
vinna á höfninni. Ég held að
ég hafi dottið í það með körl-
unum tvisvar sinnum í ein-
hverjum hafnarpartíum. Frá
fyrstu stundu kunni ég rosa-
lega vel við Dóra og við sung-
um nokkrum sinnum saman.
Hann fór að tala um þetta lag,
Sweetest melody. Ég átti að
finna það og læra og við skyld-
um syngja það saman fram í
dauðann því það átti að vera
besta lag í heimi. Mér fannst
línan í laginu, „singing the
blues away” vera klikkuð og
þegar fyrsta Aldrei fór ég suð-
ur hátíðin var haldin þá leituð-
um við að þessu lagi og ég og
Gummi sonur Dóra ætluðum
að spila undir fyrir karlinn.
Lagið fannst ekki þrátt fyrir
mikla leit. Kristján Freyr var
líka búinn að reyna að finna
lagið án árangurs. Ég bjó til
þá hugmynd í kollinum á mér
að Dóri hafi raulað þetta lag á
heimleið eftir eitthvað kend-
ererí og það væri samsuða úr

einhverjum tuttugu þúsund
lögum. Það var ekkert annað
að gera en að semja bara lagið.
Mér fannst lagið verða að
hljóma eins og þetta væri síð-
asta lagið sem Elvis hefði tek-
ið upp í Vegas. Þetta væri
lagið sem hann hefði gert hefði
hann drullað sér af klósettinu
og tekið upp eitt lag með band-
inu sem hann var með í Vegas.
Þetta er eitt besta lag sem ég
hef gert.”

SúðavíkursvíniðSúðavíkursvíniðSúðavíkursvíniðSúðavíkursvíniðSúðavíkursvínið
verður á sínum staðverður á sínum staðverður á sínum staðverður á sínum staðverður á sínum stað
–Á að halda tónleika fyrir

vestan?
„Það er stefnt á útgáfutón-

leika þriðjudaginn 6. nóvem-
ber í Edinborgarhúsinu. Ég
ætla að reyna að gera enn eina
tilraun að spila fyrir fólkið
fyrir vestan. Það hefur alltaf
verið svo léleg mæting þegar
ég hef spilað hérna. Þegar ég
hélt útgáfutónleika hérna síð-
ast þá var Eyfi að spila á Hót-
elinu, ætli það hafi ekki verið
eitthvað rómantískt kvöld. Ég
held að hann hafi fyllt húsið
tvisvar sama kvöldið en það
komu 40 manns á mig. Það
var samt helvít gaman en þetta
var bara svo dýrt og leiðinlegt
að borga með þessu. En það
verður öllu til tjaldað á tón-
leikunum og að sjá þessa
stráka spila, sem eru einhverjir
bestu hljóðfæraleikar sem eru
uppi á Íslandi, er næg ástæða
til að mæta. Ef fólk vill sjá
svínið frá Súðavík góla í
míkrafóninn, þá verð ég þarna
líka. Ég hugsa að þetta verði

svolítið nýstárlegt, ég býst að
við verðum með tölvuna með
í showinu ásamt þessu klikk-
aða rokkbandi sem sumir sáu
kannski í sjónvarpinu á KB
tónleikunum eða á Airwaves.”

Fiskur, bjórFiskur, bjórFiskur, bjórFiskur, bjórFiskur, bjór
og tónlistog tónlistog tónlistog tónlistog tónlist

–Á svo að leggjast í tón-
leikaferðalög?

„Við ætlum að reyna að taka
nokkur gigg. Akureyri, Reyk-
javík og Vestmannaeyjar. Ætli
Austurlandið verði ekki eitt-
hvað seinna. Annars var ég að
pæla að af því að ég er svo
lélegur aktvisti, en ég á að
vera aktivisti af því að ég er
listamaður þannig að ég gæti
unnið upp það litla sem ég hef
gert til að mótmæla Kára-
hnjúkum með því að sleppa
Austurlandi. Ég hef ekki haft
neina skoðun á málinu þannig
að það er um að gera að feika
það.”

–Svo eru það útlöndin.
„Jú, það verður farið til

Danmerkur, London, París og
Berlín núna í nóvember. Von-
andi verður spilað meira úti
og meira hérna heima sérstak-
lega. Draumurinn er að taka
þrjátíu tónleika á Íslandi og
taka Magga Hauks með. Þann-
ig að fólk væri að kaupa sjáv-
arréttaveislu og tónleika. Fólk
er orðið svo latt að mæta á
tónleika þannig að mér datt í
hug að trikkið væri að hafa
góðan fisk með. Fiskur, bjór
og tónlist. Vonandi getum við
gert eitthvað svoleiðis næsta
sumar.

Klassískur Mugison
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„Kæru vinir og samferða-
menn!

Ég þakka ykkur innilega
fyrir þann mikla hlýhug sem
þið sýnduð mér vegna sjötugs
afmælis míns. Einnig þakka
ég góðar kveðjur og gjafir.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
og bæjarbúum öllum vil ég
þakka þá virðingu sem þið
sýnduð mér með þessari glæsi-
legu veislu í Edinborgarhús-
inu. Einnig vil ég þakka bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar fyrir
þann heiður að veita mér
viðurkenninguna „Bæjarlista-

maður Ísafjarðarbæjar 2007.“
Lúðrasveit Tónlistarskól-

ans, Sunnukórnum, Harmo-
nikkufélagi Vestfjarða og
spilafélögum mínum og vin-
um, þakka ég fyrir þá miklu
vinnu og tíma sem þau lögðu
í þetta, til þess að gera þetta
kvöld svona eftirminnilegt og
yndislegt.

Ég vona að við eigum eftir
að eiga saman margar góðar
stundir í framtíðinni.

Kær kveðja,
Baldur Geirmundsson.“

Baldur og eiginkona hans Karítas Pálsdóttir.

Þakkir frá bæjarlistamanni

,,Atvinna fyrir alla“ var yfirskrift málþings um atvinnumál
sem haldið var í Edinborgarhúsinu á Ísafirði laugardaginn 20.
október. Hálfur annar tugur erinda var fluttur á þinginu, sem
var fjölsótt og þátttaka í umræðum almenn. ,,Við komum til
með að nota þetta inn í atvinnumálanefnd. Þær hugmyndir sem
eiga heima á breiðari vettvangi fara til Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða og Þróunarseturs Vestfjarða,“ sagði Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, og ,,allt snýst þetta um að
gera Vestfirði samkeppnishæfa við það besta sem gerist í heim-
inum, við eigum ekkert að sætta okkur við minna.“

Já, allt snýst þetta um að efla atvinnulíf á Vestfjörðum, nokk-
uð sem ekki er horft fram hjá að er hornsteinn að vaxandi mann-
lífi til allra þátta litið. Í síðasta mánuði birtust í BB viðtöl við
tvo menn, sem með margvíslegum hætti hafa komið að atvinnu-
lífi og fyrirtækjarekstri, annars vegar Eirík Finn Greipsson,
sparisjóðsstjóra og hins vegar Neil Shiran Þórisson, hjá Lög-
giltum endurskoðendum á Ísafirði. Þó viðmælendur blaðsins
komi sitt úr hvorri áttinni, ef svo má orða, eru þeir sammála um
að megin vandi þeirra sem standa í atvinnurekstri hér um slóðir
sé skortur á afli þeirra hluta, sem gera skal: peningum. ,,Megin
vandamál atvinnulífs hér vestra er aðgengi að fjármunum,“
segir Eiríkur og að hann sé þeirrar skoðunar að þetta sé lang-
stærsti vandi atvinnulífsins. Og að ekki bæti úr að lánakjör séu
almennt lakari á landsbyggðinni en í þéttbýlinu. ,,Stærsta vanda-
málið er að fyrirtækin skortir fjárhagslegt bolmagn til þess að
standa í frekari útrás, rannsóknum og þróun. Þetta er í raun
skortur á áhættufjármagni,“ segir Neil Shiran, sem segir lausnina
vera ,,öflugan áhættufjárfestingasjóð.“

Það þarf stóra og öfluga innspýtingu fjármagns og atvinnu-
tækifæra með skjótum hætti á svæðið, stóran bolta, sem síðan
myndi hlaða utan á sig. Við tórum ekki mikið lengur á smá-
skammtalækningum. Það vantar ekki hugmyndir: Alþjóðlega
umskipunarhöfn íshafssiglinga í Dýrafirði; Lýðháskóla á Núpi;
Alþjóðlega rannsóknarstofnun á sviði jarðkerfisfræða; Miðstöð
atferlis- og eldisrannsókna á Vestfjörðum; Aðlöðun, beituverk-
smiðjuna, sem Neil Shiran telur vera eina bestu nýsköpunarhug-
mynd sem komið hefur fram í sjávarútvegi í langan tíma; Eyr-
arkláfinn og framtíðarsýnina á Torfnesinu, að ógleymdum
,,Háskóla hafsins“ framtíðarsýn starfsmanna Háskólaseturs
Vestfjarða á fullgildum háskóla á Vestfjörðum.

Meðal þátttakenda á málþinginu sem vitnað var til í upphafi
var Guðfinna S. Bjarnadóttir, þingmaður, sem stýrir nefnd
menntamálaráðherra um framtíð háskóla á Vestfjörðum. ,,Ef
byggð á að eflast þurfa öll þrepin í þróun hagkerfa að vera til
staðar,“ sagði þingmaðurinn. Nefndinni er ætla að skila tillögum
fyrir áramót.  Það vantar bara herslumuninn, eins og ráðherrann
sagði forðum.                                                                         s.h.

Haförn SH-122
fórst í foráttubrimi

Á þessum degi fyrir 24 árum

Þremur skipverjum af vélbátnum Haferninum SH-122 frá Stykk-
ishólmi var bjargað eftir að báturinn fórst við Bjarneyjar í Breiðafirði
laust eftir klukkan 14 í gær. Þeim var bjargað um borð í þyrlu skömmu
eftir slysið, tveimur af einu Lónsskerja, þeim þriðja af smáeynni Lóni.
Þriggja skipverja er enn saknað. […]

Foráttubrim, hvöss vestanátt og éljagangur var þegar slysið varð.
Haförninn var einn fjögurra báta á skelfiskveiðum norðan við Bjarneyjar
og var á heimleið þegar hann fékk skyndilega á sig brot í beygjunni
vestan við eyjarnar. Tókst skipverjum ekki að rétta af halla sem kom á
bátinn, og fór hann á hliðina þegar annað brot reið yfir. Þremur skip-
verjanna sem voru afturá, tókst að komast í gúmmíbát án þess að hafa
ráðrúm til að senda út neyðarkall. Hinum þremur, sem voru í lúkar,
tókst ekki að komast í bátinn. Tveimur þeirra tókst þó að hlaupa eftir
skipshliðinni aftur að brú og komast þar í bjarghring en félögum þeirra
lánaðist ekki að ná á þeim taki. Báturinn sökk skömmu síðar.[…]

Tveir bátar voru í næsta nágrenni við Haförninn þegar slysið varð.
Sáu skipverjar á fyrri bátnum Þórsnesi SH, neyðarblys og síðan
gúmmíbátinn. Kölluðu þeir þegar á næsta bát, Gretti Sh, og létu jafn-
framt vita um slysið til lands.

KFÍ tapaði í fyrsta heimaleiknumKFÍ tapaði í fyrsta heimaleiknumKFÍ tapaði í fyrsta heimaleiknumKFÍ tapaði í fyrsta heimaleiknumKFÍ tapaði í fyrsta heimaleiknum
Meistaraflokkur karla hjá Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar þurfti að lúta í lægra haldi fyrir liði Fjölbrautaskóla
Suðurlands í leik liðanna í íþróttahúsinu á Torfnesi á föstudag. Eftir fyrsta leikhluta voru KFÍ menn yfir 29-
24 og í öðrum leikhluta stefndi í að KFÍ myndi fara með örugga forustu í hálfleik en það varð þó ekki
raunin. Lið Fsu neitaði að gefa eftir og því fóru KFÍ menn með aðeins eins stig forskot til hálfleiks, 44-43. Í
byrjun seinni hálfleiks var aðeins eitt lið á vellinum. Lið Fsu skoraði 16 stig í röð og unnu þeir þriðja
leikhlutann 30-18. Í fjórða leikhluta komu þrjár 3ja stiga körfur heimamanna á stuttum tíma og munurinn
aðeins fjögur stig. En það var því miður of seint og varð sigur Fsu manna staðreynd, lokatölur 87-94.

Mikill samhugur er í félög-
um Verkalýðsfélags Vestfirð-
inga um að mestur þungi í
komandi kjarasamningum
verði á umtalsverðar hækkanir
lægstu launa ásamt stóraukn-
um kaupmætti. Í niðurstöðum
kjaramálakönnunar sem Verk-
Vest stóð fyrir á meðal félags-
manna kemur fram skýr skrafa
um að lágmarkslaun verði í
lok samningstímans 41,5% af
grunn þingfarakaupi, og fylgi
síðan launaþróun þingfara-
kaups. Með því verði tryggt
að lægstu laun dragist ekki
aftur úr eðlilegri launaþróun.
Þá kom einnig fram að félags-
menn krefja stjórnvöld um
breytingar á skattaumhverfi

launþega, þar vegur krafa um
persónuafslátt og skattleysis-
mörk þyngst. „Enda ótrúlegt
að í velferðarsamfélagi eins
og okkar þá séu skattleysis-
mörk um 30% undir reiknuð-
um fátækramörkum félagsvís-
indastofnunar Háskóla Íslands
sem eru um 130 þúsund krón-
ur í dag,“ eins og segir í frétt
frá félaginu.

„Mikill samhljómur var
meðal okkar félaga og annarra
að hækka orlofs og desember-
uppbætur og þær verði sam-
ræmdar miðað við það sem
best gerist á vinnumarkaði.
Réttur launþega á vinnumark-
aði var sömuleiðis einn af
helstu áhersluþáttum könnun-

arinnar, þá sérstaklega að
tryggja áunnum rétt á milli
vinnuveitanda í orlofs- og
veikindamálum sem og starfs-
aldursmati. Þá er félagsmönn-
um hugleikinn aukinn réttur
vegna veikinda barna, og eru
þar langveik og fötluð börn
engin undantekning.

Þá voru einnig lagðar áhersl-
ur á atriði eins og dagvinnu-
tryggingu í akkorðsvinnu
fiskvinnslufólks, heildarkjara-
samningar fyrir landverkafólk
í beitningu. Framlag í lífeyris-
sjóði verði aukið, jafnaðar-
kaupi útrýmt og taxtar færðir
að greiddum launum einnig
verði tekið á launaleynd og
„gerviverktöku“. Greitt verði

fyrir matar og kaffitíma í yfir-
vinnu líkt og hjá iðnaðar-
mönnum og að stjórnendur
og verkstjórar sæki fagnám-
skeið varðandi kjarasamn-
inga.

Meðal landsbyggðarfélaga
innan Starfsgreinasambands
Íslands var ekki annað að
heyra en sama væri upp á ten-
ingnum hjá þeim og á okkar
svæði að lítið færi fyrir marg-
umtöluðu launaskriði. Þá
verður gerð sú krafa að stjórn-
völd leggi sitt af mörkum til
að viðhalda stöðugleikanum,
launþegar hafa þurft að axla
þá ábyrgð of lengi einir,“ segir
í frétt frá félaginu.

– thelma@bb.is

Verk-Vest krefja stjórnvöld um
breytingar á skattaumhverfi
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STAKKUR SKRIFAR

Pólitísk rétthugsun?
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.

Öllum tilboðum hafnað
Öllum tilboðum sem

bárust í Sundstræti 45 á
Ísafirði var hafnað þar

sem þau voru óásættanleg
að mati Byggðastofnunar.

Um er að ræða eitt svo-
kallaðra Norðurtangahúsa
sem auglýst var til sölu hjá

Byggðastofnun. Fimm
tilboð bárust ýmist til leigu
eða kaups og þóttu þau öll

of lág. „Það er óbreytt
staða með húsið. Ekki

bárust ásættanleg tilboð

innan frestsins og við
áskiljum okkur rétt að

taka og hafna hvaða til-
boðum sem okkur berast“,

segir Hjalti Árnason,
forstöðumaður lögfræði-
sviðs hjá Byggðastofnun.

Húseignin er því enn aug-
lýst til sölu á vef Byggða-
stofnunar. Fasteignamat

eignarinnar er 68.180.000
krónur en Brunabótamat

eignarinnar er 224.100.000
krónur. Í húsinu var lengi

vel fiskvinnsla Norður-
tangans, eins og kunnugt

er, en þar til seint á síðasta
ári og þrjú ár þar á undan

var í húsinu beituverk-
smiðja sem að sögn að-

standenda gaf góða raun
en naut af einhverjum

ástæðum aldrei vinsælda
meðal fjárfesta og þótti því

ráðlegt að reyna að nýta
húsið með öðrum hætti

þegar beituverksmiðjan
fluttist til Súðavíkur.

Samkvæmt tillögu að
breyttu deiliskipulagi sem

samþykkt var í apríl í
fyrra er gert ráð fyrir að í

húsinu verði 13 íbúðir
ásamt bílageymslu og

þjónustu á jarðhæð. Þá
hefur umhverfisnefnd

samþykkt einnar hæðar
hækkun á húsinu.

– thelma@bb.is

Sundstræti 45.

Fyrirhuga
flug til og

frá Ísafirði
Flugfélagið Iceland Ex-

press hefur sótt um að-
stöðu á Reykjavíkurflug-
velli fyrir væntanlegt inn-
anlandsflug félagsins. Ef
það leyfi fæst má búast
við því að flugfargjöld til
og frá Ísafirði muni lækka
að sögn Matthíasar Ims-
land, framkvæmdastjóra
Iceland Express.

„Það er varla hægt að
svara því hvort við mun-
um hefja innanlandsflug
til og frá Ísafirði. Ísafjörð-
ur er áfangastaður númer
þrjú hjá okkur og hann er
inn í okkar áætlunum. Ef
af verður, þá er það alveg
klárt mál að Ísfirðingar og
nærsveitungar munu borga
lægra verð en þeir eru að
borga í dag fyrir innan-
landsflug,“ segir Matthías
Imsland, framkvæmda-
stjóri.

Kristján L. Möller sam-
gönguráðherra segir að nú
sé leitað leiða til að tryggja
Iceland Express aðstöðu
við Reykjavíkurflugvöll
til bráðabirgða svo fyrir-
tækið geti hafið innan-
landsflug á komandi sumri.

– gunnaratli@bb.is

Ferðaþjónustufyrirtækið
Hvíldarklettur ehf., sem hefur
starfsstöðvar á Suðureyri og á
Flateyri hefur þurft að afla sér
nær 400 leyfa og vottorða til
að fá starfsleyfi. Kostnaður
fyrirtækisins vegna þessa er
kominn yfir fjórar milljónir
króna. „Við rekum ferðaþjón-
ustufyrirtæki sem gerir út 22
sjóstangaveiðibáta. Við erum
með gistingu fyrir gestina,
veitingahús og söluskála. Þeg-
ar við erum búin að komast í
gegnum reglugerðafrumskóg-
inn til að fyrirtækið geti rekið
sig án þess að vera stöðvað af
hinu opinbera, eru þetta hátt í
400 leyfisbréf og vottorð sem
við þurfum að uppfylla“, segir
Elías Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Hvíldarkletts.

Elías var í síðustu viku bú-
inn að skrá niður hjá sér kvitt-
anir fyrir 366 leyfum og vott-
orðum en hann sagðist vita að
þar væri eitthvað ótalið. List-
inn yfir leyfin er langur.
Hvíldarklettur þarf að greiða
vigtargjöld af öllum bátunum
22 en hvert gjald er 3.500 kr.
Fyrirtækið borgar yfir 200

þúsund í STEF-gjöld. Það
borgar 103 þúsund í skipa-
gjöld en aðspurður sagðist
Elías ekki vita hvað sé á bak
við það. Hvíldarklettur er með
tóbakssöluleyfi, veiðileyfi,
hreinlætisvottorð, vottorð fyr-
ir áttavita, slökkvitæki og
björgunarbáta. Fyrirtækið
borgar 200 þúsund til Póst-
og fjarskiptastofnunar vegna
leyfis til að reka radíóstöð í
skipi með flugtíðni. Hvíldar-

klettur er með starfsleyfi frá
heilbrigðisnefnd, hótelleyfi,
gistileyfi, vínveitingaleyfi og
byggingarleyfi til að fá að
byggja húsin sem reksturinn
er í.

Fyrirtækið þarf að borga
Siglingastofnun Íslands 6.500
krónur á hvern bát fyrir
mælibréf. Fyrirtækið er líka
með leiðarbréf til að fá að
sigla bátunum á milli hafna
þegar þeir eru ekki skráðir.

„Ég spurði tvo starfsmenn
mína hvert væri uppáhalds-
leyfið þeirra. Annar nefndi
vinnsluleyfi frá Fiskistofu –
eftirlitsmaður kemur einu
sinni á ári og kannar hvort
rottur eru um borð í bátunum.
Þetta kostar 5.000 krónur á
ári. Hinn nefndi vottorð frá
lyfjafræðingi til að staðfesta
sjúkrakassann um borð. Per-
sónulega finnst mér furðuleg-
ast í þessu að við borgum

slysatryggingu sjómanna upp
á 1,2 milljónir fyrir ferða-
mennina sem eru um borð í
bátunum en þar að auki borg-
um við og ferðaskrifstofan
tryggingu fyrir sömu mennina
sem ferðamenn. Þeir eru því
tvítryggðir,“ segir Elías.

„Heildarkostnaðurinn af
öllum þessum leyfum, sem fer
til opinberra aðila, er ekki undir
fjórum milljónum króna.“,
segir Elías. – gunnaratli@bb.is

Sjóstangaveiðimenn gera klárt fyrir veiðiferð í Suðureyrarhöfn.

Hvíldarklettur greiðir fjórar
milljónir fyrir leyfi og vottorð

Íslendingar standa frammi fyrir umfangsmeiri breytingum í þjóðlífinu en
nokkru sinni fyrr, nema ef vera skyldi við landnám. Þá voru allir nýbúar og
ekki viðurkennt að fyrir hafi verið samfélag sem takast þurfti á við þjóðflutninga
inn í landið. Nú þarf einnig að skoða breytta samsetningu íbúanna. Sagt er að
Íslendingar séu nú 311 þúsund. Sagt er að nú séu 22 þúsund erlendir ríkisborgarar
á Íslandi.

Sagt er að 17 þúsund erlendir ríkisborgarar starfi nú á Íslandi. Ekki má
gleyma því þótt ekki hafi verið sagt frá því í fréttum að nokkur þúsund manns
hafa á síðustu árum hlotið íslenskan ríkisborgararétt. Ósagt er að þeir kunna
margir lítt í íslenskri tungu og þekkja því miður illa til íslenskrar menningar.
Hitt má vel segja líka að stærstur hópur þessa fólks er til friðs, líkt og stærstur
hópur Íslendinga, ef það er ekki brot á pólitískum rétttrúnaði sjálfskipaðra tals-
manna þeirra sem fæðst hafa á erlendri grundu af öðrum en íslenskum ríkis-
borgurum, sem rakið geta ættir sínar í 14 ættliði að minnsta kosti, nú eða bara
8 eða jafnvel bara í 5.

Flestir Íslendingar hafa fagnað þeirri ágætu viðbót í Fánuna sem yfirgnæfandi
stærsti hópur þessa fólks er. Við Vestfirðingar höfum fremur góða reynslu af
því að útlendingar hafa viljað koma til að setjast að og vinna með okkur. Stór
hópur þess hefur kosið að æskja íslensks ríkisborgaréttar og hlotið hann. Margt
þessa ágæta fólks hefur reynst vinnusamt, ekki síður en margir Íslendingar,

sem eiga sér rætur á Íslandi. En sú staðreynd getur ekki kallað á það að sann-
leikur sé sniðgengin og hugtök og heiti afbökuð og snúið út úr merkingu orða
og þeir sem það gera skammaðir fyrir að sýna fordóma.

Þegar talsmenn Alþjóðahúss í Reykjavík hefja upp raust sína og krefjast
þess að ekki megi segja frá þjóðerni manna verða þeir álíka gáfulegir og þeir
Bandaríkjamenn sem eru svo pólitískt rétttrúaðir að ekki má hafa orð á húðlit
manna. Svartir eru kallaðir afrískir ameríkanar og Índíánar sem bjuggu í land-
inu áður en blessuð innrásin hófst úr austri eru nefndir þjóðlegir (upprunalegir)
ameríkanar. Vilja Íslendingar, upprunalegir sem aðrir taka upp þessa vitleysu?
Er ekki vitleysan nóg fyrir varðandi það verkefni að takast á við þjóðflutninga,
einkum úr austri. Hvers konar hugsun liggur að baki því að ekki megi nefna
þá staðreynd að Pólverjar veiði án veiðileyfa í laxveiðiám? Ekki var skirrst
við að nafngreina íslenska veiðimenn sem veiddu lax á maðk. Hvers konar
öfugsnobb er þetta eiginlega. Ekki þarf annað en skoða hlutfall útlendinga í ís-
lenskum fangelsum. Þar eru þeir hlutfallslega fleiri en Íslendingar, hvort sem
við flokkum þá í litla eða stóra, rauðhærða, feita eða mjóa, menntaða eða
ómenntaða. Er það kannski brot á pólitískum rétttrúnaði að segja frá því
hvaða menntun menn hafa og hvar þeir hafa lært?

Hættum öll þessari vitleysu, lærum af nágrönnum okkar og nefnum hlutina
réttum nöfnum. Má kannski ekki segja frá því að fólk sé gott?
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Fjórtán ár að skipta búinu
Skiptum á þrotabúi Ein-

ars Guðfinnssonar hf.,
(EG) í Bolungarvík er enn
ekki lokið. Starfsemi fyrir-

tækisins var stöðvuð árið
1993 og nú fjórtán árum

síðar sér loksins fram á að
skiptunum verði lokið.

Útlit er fyrir að þau klárist
um næstu áramót. EG var

á sínum tíma eitt stærsta
og öflugasta útgerðarfyr-
irtæki landsins. Þegar fé-

lagið varð gjaldþrota

gerðu kröfuhafar alls um
1,8 milljarða króna kröfur

í búið. Um það bil einn
milljarður greiddist aftur

á móti upp í kröfurnar.
Frá þessu er greint í DV.

Miklar eignir lágu að baki
fyrirtækinu, meðal annars
tveir ísfisktogarar, frysti-

hús félagsins og aðrar fast-
eignir sem metnar voru á
tæpar 85 milljónir króna,

birgðir fyrir um 100 millj-
ónir króna og farartæki

fyrir um þrjár milljónir
króna. Þá voru að baki

umtalsverðar eignir í
formi hlutabréfa, meðal
annars í Tryggingamið-
stöðinni. „Deildar mein-

ingar voru um hvort nauð-
synlegt hefði verið að lýsa

EG gjaldþrota vegna
sterkrar eignastöðu fyrir-

tækisins. Þótti mörgum
sem fall Einars Guðfinns-
sonar bæri af sér pólitísk-

an keim. Fram að árinu

1990 hafði félagið staðið
mjög vel en efnahags-

ástandið á fyrstu árum
tíunda áratugarins leiddi

að lokum til þess að félagið
var sett í greiðslustöðvun á

haustmánuðum 1992,“
segir í DV. Stefán Pálsson,
skiptastjóri búsins, segir í
samtali við DV að útskýra
megi hina miklu töf á því

að ljúka skiptum úr þrota-
búinu með framtaksleysi

þeirra sem eiga hlut að

máli. Enn er u.þ.b. fimm-
tán milljóna króna banka-

innistæða í þrotabúinu

sem mun að öllum líkind-
um renna til ríkisins.

– bb@bb.is

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, segir
nauðsynlegt að hefja að nýju
umræðu í bæjarstjórn um
byggingu sundlaugar á Ísa-
firði. Þá segir hann tilvalið að
ræða málið á fundi sveitarfé-
laganna á norðanverðum Vest-
fjörðum sem haldinn verður
29. október. Ekki var gert ráð
fyrir fjármagni til sundlaugar-
byggingar í fjárhagsáætlun
ársins 2007, enda þarf að ljúka
byggingu við Grunnskólann
á Ísafirði áður en hægt er að
ráðast í önnur stórverkefni,
en nú hefur þarfagreining sem

Kristinn J. Gíslason, verk-
fræðingur, vann á síðasta ári
verið lögð fram til umræðu
og athugunar í tengslum við
fjárhagsáætlun fyrir árið 2008.

„Umræða er mikil um sund-
laugarmál á Ísafirði og hefur
lengi verið. Núverandi laug í
Sundhöll Ísafjarðar er frá árinu
1944 og er að mati flestra allt-
of lítil enda ekki hægt að halda
henni opinni fyrir almenning
nema milli kl. 7-8 á morgnana
og á kvöldin. Annar tími fer í
skólasundið“, segir Halldór í
bréfi sem tekið var fyrir á bæj-
arráðsfundi í síðustu viku.

„Í sveitarfélaginu eru samt
fjórar sundlaugar en sund-
laugarnar á Suðureyri, Flateyri
og Þingeyri nýtast íbúum Ísa-
fjarðar takmarkað enda hefur
fólk ekki mikinn tíma til að
fara á milli í sund. Þá hafa
sundlaugarnar í minni byggða-
kjörnunum ekki nýst fyrir reglu-
legar sundæfingar vegna ferða-
laga á milli. Svo má bæta við
að lengi hefur verið krafa uppi
um að byggja 25 metra sund-
laug á svæðinu vegna sund-
æfinga og keppni. Allar sund-
laugarnar á svæðinu (5 talsins
með sundlauginni í Bolungar-

vík) eru 16 og 2/3 metrar og
því ekki löglegar keppnislaug-
ar,“ segir einnig í bréfi Hall-
dórs.

Fjallað hefur verið um
byggingu sundlaugar í kosn-
ingum og voru flestir ef ekki
allir frambjóðendur á því að
nauðsynlegt væri að byggja
sundlaug á Ísafirði. Í málefna-
samningi B- og D-lista er svo-
hljóðandi ákvæði: „Unnið
verði að þátttöku Ísafjarðar-
bæjar í verkefni um byggingu
íþróttamiðstöðvar með sund-
laug á Ísafirði. Þátttaka bæjar-
ins verði í formi leigu á sund-

laugarmannvirkjum en aðrir
hlutar mannvirkisins í einka-
rekstri. Miðað er við að leigu-
rekstrarkostnaður standist þær
forsendur að núverandi rekstr-
arkostnaður við Sundhöllina
á Ísafirði að viðbættum aukn-
um tekjum standi undir leigu-
kostnaði. Reiknað verði með
þeim kostnaði sem hlýst af
flutningi íþróttamannvirkja
sem fyrir eru og hugsanlegum
kostnaði vegna flutnings skóla-
barna í sundkennslu.“

Komið hefur í ljós að þær
forsendur sem þarna eru settar
fram varðandi leigu- og rekstr-

arkostnað standast ekki. Ljóst
er að kostnaður verður tvöfalt
hærri en þessar forsendur ganga
út frá. Hins vegar er ljóst að
þrátt fyrir þetta er vilji til að
athuga möguleika á þessum
framkvæmdum enn frekar
enda hafa kannanir leitt í ljós
að um 87% þeirra sem tóku
þátt vilja fá 25 metra sundlaug
á Ísafirði með góðri útiað-
stöðu.

Bæjarráð vísaði bréfi Hall-
dórs til íþrótta- og tómstunda-
nefndar og til vinnslu við fjár-
hagsáætlunar ársins 2008.

– thelma@bb.is

Bygging sundlaugar á Ísafirði tekin
til greina við gerð fjárhagsáætlunar

Þjónustuver Eymundsson tekur
til starfa í Bókhlöðunni á Ísafirði

Nýtt þjónustuver Eymunds-
son hf., hefur tekið til starfa á
Ísafirði og hafa tveir starfs-
menn verið ráðnir. Þjónustu-
verið var sett á stofn vegna
nýrrar starfsemi sem fyrirtæk-
ið er að setja á stofn sem felst
í bókaklúbbum. „Við ætlum
okkur að hefja þetta stórverk-
efni hjá okkur um helgina með
stórri herferð í fjölmiðlum en
það felst í því að við erum að
bæta við einum lið í þjónustu
okkar. Þar sem starfsmenn
verslana okkar hljóta að teljast
sérfræðingar í bókum hafa
þeir tekið það að sér að velja
bækur sem sendar verða heim
að dyrum til viðskiptavina
okkar“, segir Kristján Freyr
Halldórsson, hjá Eymunds-
son.

„Þjónustuverið var sett upp
í vikunni og hafa tveir starfs-
menn verið að kynna sér okkar
mál til að vera tilbúnir að svara
hvaða spurningum sem kunna
að koma upp hjá viðskipta-
vinum okkar. Nú þegar erum
við komin með nokkur hundr-
uð viðskiptavini fyrir þessa
bókaklúbba þar sem við höf-

um tekið við nokkrum öðrum
bókaklúbbum.“

Margir klúbbar eru í vali
hjá bókaklúbbum Eymunds-
son hf. „Þar sem við erum
bókaverslun erum við óháð
og getum því valið úr því besta
hjá öllum útgefendum. Við
byrjum með spennubóka-
klúbb, eftirlætisbækur Eymunds-
son og Ísfólkið sem allir kann-
ast við og nú er verið að end-
urútgefa. Einnig erum við með
þrjá barnabókaklúbba undir
yfirskriftinni Barnið vex með
bókinni. En við erum afar stolt
af því að hafa valið bækur
fyrir þrjá aldurshópa og mun-
um því fylgja barninu eftir í
lestri eftir þroska þess.

Markmiðið er að auka lestur
en það er útgangspunkturinn í
þessu hjá okkur. Lestur er allra
meina bót og við viljum leggja
áherslu á að fólk rækti hugann
alveg eins og það fer í ræktina
til að rækta líkamann. Lestur
nærir hugann, það er alveg
óumdeilanlegt“, segir Krist-
ján.

Opnun þjónustuversins á
Ísafirði er liður Eymundsson

hf. að efla þjónustu sína á
landsbyggðinni. „Stefnan hjá
okkur er fyrst og fremst að
dreifa okkur um allt land. Við
erum ekki með alla starfsemi
í höfuðborginni, síður en svo,
við erum með öflugar deildir
víða um land svo sem Akur-

eyri, nágrannabyggðum Reykja-
víkur og nú á Ísafirði og til
stendur að auka það á næstu
misserum.Ég má til með að
bæta því við að vitanlega er
ég ákaflega stoltur af því að
við staðsetjum þjónustuverið
hér á Ísafirði og sýnum gott

fordæmi í jákvæðri byggða-
stefnu. Starfsfólkið okkar í
þjónustuverinu munu svo
njóta góðs af því að vera í
návígi við bókabúðina þar
sem verið er staðsett í verslun
Eymundsson í Bókhlöðunni“,
segir Kristján.

Bókaklúbbum Eymunds-
son verður stýrt af vefsíðu fyr-
irtækisins en viðskiptavinir
þeirra fá ýmis fríðindi í öllum
verslunum. Nánari upplýsing-
ar er að finna á  vefsíðunni
eymundsson.is.

– thelma@bb.is

Kristján Freyr Halldórsson ásamt starfsmönnum þjónustuversins,
þeim Elmari Björgvin Skúlasyni og Önnu Guðrúnu Sigurðardóttur.
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„Val á búsetu snýst um meira en hvort maður hafi atvinnu og ágætis tekjur,
maður vill líka hafa félagsskap og að það sé öflugt mannlíf og menning
á staðnum. Atvinnulífið þarf líka að vera fjölbreytt og með því að virkja
menningararfinn og listirnar skapar maður ný tækifæri fyrir það fólk sem vill
hasla sér völl í skapandi atvinnugreinum og hefur menntað sig til þess.“

Mörg sóknarfæri í vest-
firskum menningarmálum
Strandamaðurinn Jón Jónsson tók nú í haust við störfum sem
fyrsti menningarfulltrúi Vestfjarða. Jón er með masterspróf í

þjóðfræði frá Háskóla Íslands og á að baki mjög fjölbreytta
reynslu úr rekstri og af stjórnun menningarverkefna. Hann
hefur að undanförnu starfað sem framkvæmdastjóri Sögu-
smiðjunnar, auk þess að vera ritstjóri héraðsfréttavefjarins

strandir.is. Þá var hann hugmyndasmiður bæði Sauðfjár-
setursins og Galdrasýningar á Ströndum sem hefur vakið
mikla athygli bæði innan lands og utan. Jón er búsettur á

 Kirkjubóli við Steingrímsfjörð á Ströndum ásamt konu sinni
og fjórum börnum, en kona Jóns er Siglfirðingurinn Ester

Sigfúsdóttir sem rekur gistihús á Kirkjubóli.
Menningarfulltrúinn mun

hafa starfsaðstöðu á Hólma-
vík, í nýju þróunarsetri sem
ætlunin er að koma þar á lagg-
irnar á næstunni.

Starf menningarfulltrúa
Vestfjarða er nýtt, en því var
komið á fót í kjölfar nýgerðs
menningarsamnings á milli
menntamálaráðuneytis, sam-
gönguráðuneytis og sveitarfé-
laga á Vestfjörðum. Starfssvið
menningarfulltrúa er dagleg
umsýsla fyrir Menningarráð
Vestfjarða, þróunarstarf í
menningarmálum, efling sam-
starfs, fagleg ráðgjöf og verk-
efnastjórnun. Bæjarins besta
ræddi við Jón um starfið, menn-
ingarmál á Vestfjörðum og
sóknarfærin sem leynast víða
um fjórðunginn.

„Ríkið og sveitarfélögin á
Vestfjörðum hafa gert þriggja
ára samning sem felst í því að
ríkið leggur fram fé til menn-
ingarsjóðs sem Menningarráð
ráðstafar. Sveitarfélögin stofn-
uðu ráðið og skipa fulltrúa í
það ásamt Fjórðungssam-
bandi Vestfirðinga. Ég hef svo
verið ráðinn sem starfsmaður
sem mun hafa umsjón með
þeim verkefnum sem vinna á
að hverju sinni, en markmiðið
er að efla menningarstarf al-
mennt með ráðgjöf, koma á
samvinnu og vinna að gæða-
þróun. Eins munum við út-
hluta styrkjum úr menningar-
sjóðnum til alls kyns verkefna
á hinum ýmsu sviðum lista og
í menningarstarfsemi. Við
ætlum að styrkja menningar-
verkefnin sjálf úr þessum sjóði
og margvíslegar nýjungar,
uppákomur og atburði, en ekki
rekstur menningarstofnanna
eða húsnæðiskaup eða neitt
þvíumlíkt, það er á annarra

könnu. Þessir styrkir Menn-
ingarráðsins verða vonandi
heilmikill stuðningur við það
sem þegar er til staðar í menn-
ingarlífi og listum í fjórðungn-
um og hugmyndin er beinlínis
að nýta þetta fjármagn til að
stuðla að nýsköpun og fjölga
atvinnutækifærum á þessu
sviði. Það er árangurinn sem
skiptir öllu máli.

Þó það hafi að mörgu leyti
verið góður gangur í menn-
ingarmálum á Vestfjörðum og
margvísleg starfsemi sem er
rótgróin og landsþekkt, eins
og til að mynda tónlistarlífið
á Ísafjarðarsvæðinu og ýmis
verkefni á sviði á menningar-
tengdrar ferðaþjónustu, þá tel
ég að það séu ótal sóknarfæri
og möguleikar.“

– Eitt af þínum fyrstu verk-
um í nýja starfinu var að sækja
Fjórðungsþing Vestfirðinga
ekki satt?

„Jú ég kynnti sjálfan mig
og hugmyndir mínar um starf-
ið á þingi Fjórðungssambands
Vestfirðinga núna í haust. Það
var líka gert til að leyfa þing-
gestum að sjá mig og skoða
um leið og ég sæi sveitar-
stjórnarmennina sem ég mun
starfa með á einn eða annan
hátt. Ég vil kynnast fólki bæði
formlega og óformlega, því
ég hef mikinn hug á að reyna
vinna að menningarmálunum
á persónulegu nótunum, kynn-
ast fólkinu á bak við verkefnin
og þekkja verkefnin sjálf vel.
Sem sagt, ég ætla að hitta þá
aðila sem eru að starfa í menn-
ingargeiranum og spjalla við
þá. Ég verð örugglega ekki
mjög formlegur embættis-
maður sem situr á skrifstof-
unni og bíður eftir að það ber-
ist erindi til að afgreiða. Ég

hef líka trú á því að hin að-
ferðin virki mun betur og ætla
því að vera til viðtals nánast
hvenær sem er og reyna eftir
fremsta megni að hjálpa þeim
sem eru að brasa í menningar-
málunum við það sem þarf að
gera hverju sinni.“

MenningararfinumMenningararfinumMenningararfinumMenningararfinumMenningararfinum
breytt í söluvörubreytt í söluvörubreytt í söluvörubreytt í söluvörubreytt í söluvöru

– Það er heilmikið starf
framundan hjá þér er það ekki
satt?

„Jú ég vona það, því það
þýðir að eitthvað sé að gerast
og einhver þróun að verða.
Þetta eru mikil umskipti hjá
mér því ég hef upp á síðkastið
verið að vinna að ýmsum
menningarverkefnum, eink-
um á Ströndum og þá sérstak-
lega í tengslum við Galdra-
sýninguna, Sauðfjársetrið og
nú síðast uppbyggingu og
undirbúning fyrir Þjóðtrúar-
stofu á Hólmavík sem tekur
til starfa á næsta ári og verður
vinnustaður fræðimanna. En
nú hef ég kúplað mig út úr
þessum verkefnum öllum og
sný mér að starfi menningar-
fulltrúa af fullum krafti. Ég
hef því í raun og veru skipt
algjörlega um starfsvettvang
og annað fólk tekið við þeim
verkefnum sem ég hef verið
að vinna að á Ströndum. Í
sumum þeirra er þó nokkuð
langt síðan það gerðist, eins
og til dæmis með Galdrasýn-
inguna þar sem Sigurður Atla-
son framkvæmdastjóri hefur
stýrt öllu saman í mörg ár og
hefur alla þræði í hendi sér.
Eins hefur Arnar S. Jónsson
verið framkvæmdastjóri fyrir
Sauðfjársetrið síðastliðið ár,
þannig að ég hef bara verið að

flækjast á bak við tjöldin í
þeim verkefnum upp á síð-
kastið og vinna að einstökum
verkþáttum.“

– Þú ert einn af stofnendum
Galdrasýningarinnar og Sauð-
fjársetursins, ekki satt?

„Jú ég var einn af þeim sem
fór af stað með þessi verkefni
og setti fram hugmyndirnar
að báðum þessum menningar-
og ferðaþjónustuverkefnum.“

– Hvernig kviknuðu þessar
hugmyndir?

„Það kemur í beinu fram-
haldi af námi og vinnu. Ég
lærði þjóðfræði í Háskóla Ís-
lands og hafði alltaf sérstakan
áhuga á hagnýtu gildi þjóð-
fræðinnar og hvernig hægt
væri að nýta þessi fræði á
landsbyggðinni. Það sem ég
var að velta fyrir mér var
hreinlega hvaða leiðir væru
til að breyta menningararfin-
um í söluvarning með marg-
víslegri miðlun og hvernig
væri um leið hægt að hámarka
þau jákvæðu áhrif sem slíkt
hefði á byggðaþróun og mann-
líf. Ég vann árið 1995 að verk-
efni meðfram náminu með
styrk frá Nýsköpunarsjóði
námsmanna sem snerist um
að greina og síðan nýta sögu-
lega sérstöðu Stranda. Lykil-
atriðið var hvernig hægt væri
að gera það á þann hátt að það
væri byggðinni til framdráttar.
Verkefnið sem hét Ferðaþjón-
usta og þjóðmenning gekk
vonum framar og Galdrasýn-
ingin var strax ein af þeim
hugmyndum sem kviknaði í
tengslum við þessa vinnu. Sú
hugmynd er líka bæði í rök-
réttu samhengi við sögulega
sérstöðu svæðisins og einnig
þessar vangaveltur um at-
vinnusköpun með miðlun
menningararfsins. Sýningin
sjálf var svo opnuð á Hólma-
vík fimm árum seinna, árið
2000.“

Fjölbreytni íFjölbreytni íFjölbreytni íFjölbreytni íFjölbreytni í
atvinnulífiatvinnulífiatvinnulífiatvinnulífiatvinnulífi

– Hvernig tóku Stranda-
menn í hugmyndina?

„Sumir höfðu nú dálitlar
efasemdir um Galdrasýning-
una framan af, en samt ekki
meiri en svo að það tókst að fá
sveitarfélögin og áhugasama
heimamenn til samstarfs um
að koma henni á laggirnar og

ýmsa sjóði til að styrkja fram-
takið. Núna held ég að flestum
þyki Galdrasýningin vera
sjálfsagður hluti af atvinnu-
lífinu og menningarstarfi í
byggðarlaginu, rétt eins hún
hafi alltaf verið til.

Og það er reyndar eins með
Sauðfjársetrið. Þar settum við
upp sögusýningu og safn um
sauðfjárbúskap í félagsheim-
ilinu Sævangi við Steingríms-
fjörð og var safnið opnað árið
2002. Þetta hefði líklega ekki
verið hægt að sannfæra nokk-
urn mann um tíu árum áður,
þá hefði fólki þótt það aldeilis
fráleitt að það væri hægt að
nota jafn hversdagslegt og
venjulegt fyrirbæri og sauð-
fjárbúskapinn í ferðaþjónustu.
Bændastéttin hefur átt undir
högg að sækja í fjölmiðlum
og glímdi til skamms tíma við
mjög neikvæð viðhorf og
ímynd. Eftir sem áður var
sauðfjárbúskapurinn og er
ennþá ein meginatvinnugrein-
in á Ströndum og gríðarlega
mikilvægt að bæta ímynd
hennar og hressa um leið upp
á sjálfsmynd bændafólksins.
Sauðfjársetrinu var ekki síst
komið á laggirnar með það að
markmiði, um leið og verk-
efnið var hugsað sem atvinnu-
sköpun. Og staðreyndin er sú
að tímarnir breytast hratt þessi
árin, það opnast ný tækifæri
og leiðir í dag sem voru lok-
aðar í gær.

Ég vona að menningarsjóð-
urinn og starfið mitt muni
virka þannig að það opni fullt
af nýjum leiðum og hafi já-
kvæð áhrif á alls konar sprota
sem geta vaxið og dafnað. Ég
vona líka að þetta verkefni
muni hafa miklu meiri áhrif
fyrir Vestfirði, en bara að það
efli menningar- og félagslífið
og auki framboð á viðburðum.
Ég er að vona að starfsemin
hafi umtalsverð jákvæð áhrif
á ímynd Vestfjarða, byggða-
þróun og atvinnuuppbygg-
ingu. Þetta helst allt í hendur
og menningarstarfið hefur líka
svo mikið að segja um ímynd
svæðisins og þar með hvort
fólk sjái svæðið sem búsetu-
kost í framtíðinni. Val á búsetu
snýst um meira en hvort mað-
ur hafi atvinnu og ágætis tekj-
ur, maður vill líka hafa félags-
skap og að það sé öflugt mann-
líf og menning á staðnum.

Atvinnulífið þarf líka að vera
fjölbreytt og með því að virkja
menningararfinn og listirnar
skapar maður ný tækifæri fyrir
það fólk sem vill hasla sér
völl í skapandi atvinnugrein-
um og hefur menntað sig til
þess.“

Veruleg sóknarfæriVeruleg sóknarfæriVeruleg sóknarfæriVeruleg sóknarfæriVeruleg sóknarfæri
í menningarmálumí menningarmálumí menningarmálumí menningarmálumí menningarmálum
– Hver eru helstu verkefni

þín sem menningarfulltrúi?
„September fór meðal ann-

ars í að móta úthlutunarreglur
fyrir menningarstyrkina, en
við ætlum að koma út styrkj-
um strax á þessu ári. Einnig
komum við upp vefsíðu um
Menningarráðið og menning-
arlíf á Vestfjörðum sem finna
má á slóðinni vestfirskmenn-
ing.is. Fólk hafði svo október
til að sækja um styrkina og
svo ætlum við að reyna úthluta
strax í byrjun desember. Ég
úthluta ekki styrkjunum sjálf-
ur heldur sér Menningarráðið
um það. Ég sé sjálfan mig
frekar sem aðstoðarmann allra
þeirra sem sækja um styrki og
eru að vinna hugmyndavinnu
og þróa nýjar hugmyndir, efla
tengslanet, markaðssetja, þróa
menninguna sem atvinnu-
grein eða leita að fjármagni
og reyni að aðstoða þá eftir
bestu getu. Ég ætla að vera
tilbúinn til að aðstoða þá sem
eru að vinna að menningar-
málum, hvort sem þá vantar
hugmyndir um hvernig eigi
að efla starfsemina eða vilja
tengjast öðrum, hvort sem það
er innan svæðisins eða utan
þess.“

– Hversu miklu máli heldur
þú að það skipti að allur
fjórðungurinn standi saman í
því að efla menningarlífið?

„Ég held að það sé mjög
gott mál. Vestfirðir eru að vísu
mjög sérstakir að því leyti að
vegna erfiðra samgangna
skiptist fjórðungurinn í nokkr-
ar félagslegar heildir sem er
fyrirstaða fyrir öflugri sam-
vinnu, en eins og menn vita er
samgöngur milli einstakra
svæði ekki mjög greiður og
þá sérstaklega á vetri til. Ég
held að menn hafi eftir sem
áður mjög gott af samstarfi
þvert á þessi félagssvæði því
mönnum hættir til að einangr-
ast á sínu sviði ef þeir hafa
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„Þó það hafi að mörgu leyti verið góður gangur í menningar-
málum á Vestfjörðum og margvísleg starfsemi sem er rótgróin og
landsþekkt, eins og til að mynda tónlistarlífið á Ísafjarðarsvæðinu
og ýmis verkefni á sviði á menningartengdrar ferðaþjónustu, þá

tel ég að það séu ótal sóknarfæri og möguleikar.“

ekki næg samskipti við aðra í
svipaðri stöðu. Einangrun í
starfi leiðir til stöðnunar.

Starfið mitt er líka partur af
neti menningarsamninga og
menningarfulltrúa um allt
land, en á árinu voru gerðir
slíkir menningarsamningar
víðar á landsbyggðinni og
menningarfulltrúar eru að taka
til starfa í öllum landsfjórð-
ungum. Ég sé fyrir mér að
það væri alveg inni í myndinni
að fara í samvinnuverkefni út
fyrir Vestfjarðakjálkann; verk-
efni á milli svæða.“

Breyttir tímarBreyttir tímarBreyttir tímarBreyttir tímarBreyttir tímar
og ný tækifæriog ný tækifæriog ný tækifæriog ný tækifæriog ný tækifæri

– Það eru greinilega margir
möguleikar sem felast í þessu.

„Já ég er sannfærður um
það að störfum á Vestfjörðum
sem tengjast beinlínis menn-
ingarstarfi og listum eigi eftir
að fjölga heilmikið. Þar eru
veruleg sóknarfæri og ýmis
verkefni geta haft snjóbolta-
áhrif og hlaðið verulega utan
á sig. Og þá er ég ekki að
meina eingöngu við uppbygg-
ingu menningartengdrar ferða-
þjónustu og síðan mennta-
tengdrar og rannsóknarteng-
drar ferðaþjónustu ofan á þann
grunn, heldur líka hreinlega í
listastarfi við margvíslega út-
gáfu og framleiðslu á tónlist,
kvikmyndum og listmunum
svo dæmi séu tekin. Við eig-
um að fara í útrás með vest-
firska menningu og okkar
listafólk.

Ég held líka að það sé mjög
mikilvægt að laða listafólk og
fólk sem kann til verka í ný-
sköpun og menningarstjórnun
til búsetu á svæðinu. Og ég
held að núna með breyttum
tímum, interneti og tölvu-
tækni, séu meiri möguleikar á
því en áður. Unga fólkið er
orðið hreyfanlegra held ég og
löngu hætt að líta svo á þegar
það flytur eitthvert eða byrjar
að búa, að það sé að setjast að
á nýjum stað í eitt skipti fyrir
öll. Það að fólk í borgarsam-
félaginu sem orðin er stað-
reynd á Íslandi í dag sé að
verða opnara fyrir því að búa
um stund í útlöndum eða úti á
landi er gríðarlega mikilvægt
fyrir svæði eins og Vestfirði.
Það opnar alveg ný tækifæri,
ef íbúar svæðisins ná fljótt að
aðlaga sig breyttum tímum,
atvinnuháttabyltingunni og
nýjum hugsunarhætti.“

Bjart framundanBjart framundanBjart framundanBjart framundanBjart framundan
í vestfirskumí vestfirskumí vestfirskumí vestfirskumí vestfirskum

menningarmálummenningarmálummenningarmálummenningarmálummenningarmálum
– Hvað er næst á döfinni?
„Styrkirnir sem við úthlut-

um núna eru að hluta til veittir
aftur í tímann, fyrir verkefni

sem unnin voru á árinu 2007
eða hefjast á því ári. Síðan
ætlum við að úthluta aftur
styrkjum snemma á næsta ári,
í febrúar-mars. Svo það verður
heilmikið að gera í þessu
styrkjabrasi á næstunni. Von-
andi tekst okkur líka að stækka
þennan pott sem verður til út-
hlutunar með því að fá stuðn-
ing frá atvinnulífinu. Við það

eykst mikilvægi sjóðsins enn-
þá meira. Og eftir því sem
árangurinn vex í menningar-
starfinu því viljugri verða
sveitarfélögin til að vera með
og styðja menninguna, þegar
þau sjá ávinninginn sem þau
hafa af eflingu menningar-
starfsins.

Annars er stefnan að þetta
bardús í kringum styrkina

verði minni hlutinn af minni
vinnu í framtíðinni, en þróun-
arvinna stóra verkefnið. Ég
hef reyndar sett sjálfum mér
markmið, sem ég segi ekki
nokkrum manni. Það felst í
eins konar samkeppni við
styrkina, því ég ætlast til að
menningarfulltrúinn sjálfur og
vinna hans hafi meiri áhrif og
geri meira gagn fyrir vestfirskt

menningarlíf, en styrkirnir
sem Menningarráðið úthlutar.
Það er keppikeflið. Það er ár-
angurinn sem skiptir öllu.“

– Hefurðu fengið mikil við-
brögð frá Vestfirðingum vegna
þessa verkefnis?

„Já, ég sjálfur hef nú fengið
heilmikil viðbrögð, bara fyrir
að vera loksins kominn í fasta
vinnu“, segir Jón kíminn. „Á

heimaslóðum virðast menn
vera kátir með að ég skuli
ekki lengur vera í harkinu.
Viðbrögðin frá því fólki sem
ég hef heyrt í víða um Vest-
firði eru líka góð. Mér sýnist
vera mikil stemmning og
bjartsýni í menningarlífinu á
Vestfjörðum, mörg ný verk-
efni að fara af stað.“

– thelma@bb.is
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Stofnfjár-
útboð SPVF

Sparisjóður Vestfirðinga býður nú út nýtt
stofnfé að nafnverði kr. 1.064.009.009.
Farið er með útboðið skv. reglum um al-
mennt útboð verðbréfa, en stofnfjáreig-
endur sem skráðir eru við upphaf útboðs-
ins eiga forgangsrétt til áskriftar í samræmi
við hlutfallslega eign sína, sbr. lög um fjár-
málafyrirtæki nr. 161/2002 og samþykktir
sjóðsins.

Útboðstímabilið er 29. október - 9. nóv-
ember 2007 og fellur áskrift í eindaga 22.
nóvember 2007. Verð hverrar krónu nafn-
verðs í útboðinu er kr. 1,044703 og er
heildarverðmæti útboðsins því krónur
1.111.573.403. Heildarnafnverð stofnfjár
fyrir hækkunina er kr. 301.170.383 og verð-
ur eftir hækkunina kr. 1.365.179.392, að
því gefnu að allt seljist.

Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóður-
inn í Keflavík og má nálgast lýsingu og
önnur gögn sem tengjast útboðinu á
heimasíðu Sparisjóðs Vestfirðinga, www.
spvf.is og í afgreiðslu hans frá og með 29.
október 2007.

Sparisjóðsstjórn.

Bólusetning gegn
inflúensu í haust
Nú er hafin bólusetning á heilsugæslu-

stöðvunum í Ísafjarðarbæ og í Súðavík.
Allir eldri en 60 ára ásamt börnum og

fullorðnum sem hafa langvinna eða illkynja
sjúkdóma eru hvattir til að láta bólusetja
sig.

Hægt er að mæta í bólusetninguna á
Ísafirði milli kl. 14:00 og 15:30 alla virka
daga. Bólusetningin kostar kr. 600.- auk
komugjalds kr. 350-700. 60 ára og eldri
greiða aðeins komugjald.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.

Mega ekki birta tillögurnar opinberlegaMega ekki birta tillögurnar opinberlegaMega ekki birta tillögurnar opinberlegaMega ekki birta tillögurnar opinberlegaMega ekki birta tillögurnar opinberlega
Ekki er lagalegur grundvöllur fyrir því að Ísafjarðarbær leggi tillögur um
nýtt byggðamerki fram til sýnis fyrir almenning, án þess að leita heimilda
viðkomandi aðila. Þetta er mat bæjarlögmanns Ísafjarðarbæjar. Á fundi
bæjarráðs 15. október s.l. var afgreiðslu málsins frestað, meðal annars til
þess að kannað yrði hvort Ísafjarðarbæ væri heimilt að opinbera innkomn-
ar tillögur, þrátt fyrir að engin tillaga yrði hugsanlega notuð sem byggða-
merki fyrir Ísafjarðarbæ. Bæjarráð vísaði málinu til afgreiðslu í bæjarstjórn. 

Mugison limlestur og blóðugurMugison limlestur og blóðugurMugison limlestur og blóðugurMugison limlestur og blóðugurMugison limlestur og blóðugur
„Þetta er blóð sem hann mallaði hann Jónas Val. Þetta var reyndar helvíti gott á

bragðið - unnið úr sírópi og matarlit og einhverju dóti. Mjög mikið sælgæti“,
segir Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur sem Mugison, um blóðið sem þekur
hann á nýjum myndum á vefsíðu hans. Á myndunum sést Mugison ýmist limlest-

ur eða með kontrabassagervifót. Þá er mynd af honum með hljóðnema í stað
handar og á flestum myndunum er hann þakinn blóði. Nýjasta breiðskífa Mugi-

sons, Mugiboogie, kom út í síðustu viku, en myndirnar má finna á Mugison.com.

Vestfjarðadeild Delta Kappa
Gamma, félags kvenna í
fræðslustörfum, fagnar stofn-
un háskóla á Vestfjörðum.
Deildin hefur sent frá sér svo-
hljóðandi ályktun:

„Á þingi Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga sem haldið
var á Tálknafirði 7.-8. sept-
ember 2007 var samþykkt að
stofnaður verði Háskóli Vest-

fjarða og kennsla hafin haustið
2008. Á Ísafirði var stofnað
Háskólasetur í mars 2005, sem
heimamenn tóku fagnandi.
Margir vildu strax á þeim tíma
stíga skrefið til fulls og stofna
sjálfstæðan háskóla, sem nú
er að verða að veruleika. Há-
skólasetrið hefur skipt miklu
máli fyrir Vestfirðinga og starf-
semin þar hefur lagt grunninn

að því staðbundna háskóla-
námi sem nú er framundan.
Það er mikilvægt fyrir hvert
samfélag að eiga öflugar
menntastofnanir og við trúum
því að stofnun háskóla á Vest-
fjörðum verði til að hækka
menntunarstig á svæðinu, efla
nýsköpun í atvinnulífinu og
styrkja mannlíf almennt.“

The Delta Kappa Gamma

Society International eru al-
þjóðasamtök kvenna í fræð-
slustörfum sem voru stofnuð
af 12 konum í Austin í Texas
1929. Höfuðstöðvar samtak-
anna eru í Austin og þar er
vefsíðu Delta Kappa Gamma
Society International ritstýrt.
Alþjóðasamtökin hafa nú
landsdeildir í mörgum þjóð-
löndum auk Bandaríkjanna.

Vestfjarðadeild Delta Kappa
Gamma fagnar stofnun háskóla

Mikil uppbygging á sér stað
í Bolungarvík um þessar mund-
ir og eru íbúar bjartsýnir þrátt
fyrir að hrikt hafi í stoðum
atvinnulífsins á svæðinu und-
anfarin misseri. „Við erum
nokkuð brött í Bolungarvík.
Auðvitað er margt sem þarf
að athuga, berjast fyrir og leita
eftir en við vitum hvaða efni
við höfum að vinna úr, sem er
góður bær og mjög góðar að-
stæður fyrir börn og fullorðna
að starfa og leika sér í. Við
erum praktísk og þegar sam-
dráttur er yfirvofandi blásum
við til sóknar. Við ætlum til
að mynda að fara í uppbygg-
ingu á Félagsheimilinu, laga
allar götur í bænum, hlúa betur
að öldruðum, laga hlut áhalda-

hússins og ráða fleira fólk þar
til starfa“, segir Grímur Atla-
son, bæjarstjóri í Bolungarvík.

Grímur segir að á svona tím-
um sé gott að gera áætlun um
það sem sveitarfélagið er fært
um að gera til að bæta hag
íbúanna. „Sveitarfélagið getur
ekki stofnað fyrirtæki eða
stofnað bankastarfsemi en það
getur hins vegar hrundið af
stað fleiri framkvæmdum svo
fyrirtækin í bænum fái meira
að gera. Við ætlum að halda
því áfram og til að mynda
kemur bærinn að byggingu
íbúða fyrir aldraða sem fyrir-
tæki í bænum stendur fyrir.
Þá verður Félagsheimilinu
lokað 1. nóvember en enn er
ekki búið að ákveða með

hvaða hætti verkið verður
boðið út en við munum að
sjálfsögðu reyna að halda
þeim peningum innan sveitar-
félagsins eftir fremsta megni.“

Uppbygging á Sundlaug
Bolungarvíkur hefur nú þegar
skilað árangri en sundlaugar-
garður reis þar í sumar. „Upp-
byggingin hefur skilað marg-
falt af sér eins og sjá má á því
að um 8000 hafa farið í sund í
ár miðað við 4000 á sama
tíma í fyrra. Það skilar sér líka
að hafa gjaldfrjálst fyrir börn
en við sjáum að foreldrar
þeirra fara með þeim. Þetta er
auðvitað gert undir formerkj-
um Heilsubæjarins Bolungar-
víkur því þó að börnin séu að
leika sér í sundi er það holl og

góð hreyfing. Við viljum
halda áfram byggja áfram upp
sundaðstöðu hér. Okkur finnst
að þar sem við höfum góða
sundaðstöðu ætti ekki að vera
svo mikil þörf fyrir nýja sund-
laug í stóra sveitarfélaginu við
hliðina á okkur, þar sem við
erum öll hérna saman. Okkar
skíðasvæði er í Tungudal og
við förum þangað til þess að
iðka skíðaíþróttina. Við förum
einnig í verslanir á Ísafirði og
sækjum ákveðna þjónustu og
erum háð því að Ísafjörður sé
til staðar. En það þarf að vera
í hina áttina líka og því má
aldrei gleyma því þá er voðinn
vís. Við verðum öll að vinna
saman á þessu svæði okkar“,
segir Grímur.– thelma@bb.is

Mikil uppbygging í Bolungarvík
Bolungarvík.
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AUGLÝSING UM SKIPULAG -
SKRÚÐUR Í DÝRAFIRÐI

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
Skrúð í Dýrafirði, skv. 25. gr. Skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997
með síðari breytingum.
Deiliskipulagstillagan nær til svæðis-
ins sem afmarkar ytri umgjörð Skrúðs
alls 4,42 ha. að stærð. Gert er ráð fyrir
nýjum vegslóða að garðinum, heim-
ilt verður að koma upp vegartálmum
sem hindra akstur utan vega. Jafnframt
verði umliggjandi land afgirt. Þá er
gert ráð fyrir endurbyggingu á jarð-
hýsi.
Með vísan til 25. gr. Skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997 er hér með
auglýst eftir athugasemdum við til-
lögu að deiliskipulagi af ofangreindu
svæði.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðar-
bæjar, www.isafjordur.is frá og með
1. nóvember 2007 til og með 29. nóv-
ember 2007.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillöguna. Frest-
ur til að skila inn athugasemdum renn-
ur út 13. desember 2007.
Skila skal inn athugasemdum á bæjar-
skrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest, teljast samþykkir henni.

Ísafirði, 23. október 2007,
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri umhverfissviðs.

Það er ódýrara að vera áskrifandi!
Síminn er 456 4560

Atvinnuhúsnæði
í Súðavík til sölu
Til sölu er 107m² atvinnuhúsnæði við

Aðalgötu 1 í Súðavík ásamt 1.271m² lóð.
Um er að ræða gömlu Shell stöðina.

Upplýsingar gefur Maya í síma 899 2288.

Orkusteinn opnar vefsíðuOrkusteinn opnar vefsíðuOrkusteinn opnar vefsíðuOrkusteinn opnar vefsíðuOrkusteinn opnar vefsíðu
Nýaldarverslunin Orkusteinn á Ísafirði hefur opnað vefsíðu þar sem má bæði finna
upplýsingar um verslunina og vöruúrvalið sem og panta í gegnum hana. Orkusteinn
opnaði í maí og hefur hlotið góðar viðtökur, en þar er að finna fjölbreytt úrval vara
sem fluttar eru inn frá Bandaríkjunum, Pakistan og Indlandi; allt frá jurtum og reykels-
um til bóka, auk þess sem þar er að finna mesta úrval tarotspila á landinu svo kunnugt
sé. Einnig er að finna mikið úrval bóka sem tengjast andlegum efnum, og eru þær
bæði á íslensku og ensku, sem og tónlist af ýmsu tagi. Orkusteinn er einnig heildverslun.

Nú þegar eru erlendir íþrótta-
menn farnir að sýna áhuga á
Fossavatnsgöngunni sem hald-
in verður 3. maí á næsta ári,
en norsk/sænska ferðaskrif-
stofan, PWT Travel, hefur
ákveðið að bjóða upp á skipu-
lagða ferð frá Noregi í göng-

una. Ferðaskrifstofan sérhæfir
sig í alls kyns íþróttaferðum
og mun vera ein sú öflugasta
á Norðurlöndunum á því sviði.

„Síðustu ár höfum við haft
á meðal þátttakenda stór nöfn
úr skíðaheiminum, bæði Norð-
menn og Svía, og nú er svo

komið að gangan er farin að
spyrjast mjög vel út á Norður-
löndunum. Þess vegna ákvað
PWT Travel að slá til og stefna
þeir að því að því að koma
með 40 manna hóp til okkar“,
segir Heimir Hansson, einn af
skipuleggjendum Fossavatns-

göngunnar.
Ferðin er komin í sölu á

vefsíðu PWT Travel og þar
kemur fram að hún stendur
frá miðvikudegi til sunnudags
og að fólki gefst kostur á að
skoða Gullfoss og Geysi áður
en ekið verður til Ísafjarðar.

Boðið upp á skipulagða ferð frá
Noregi í Fossavatnsgönguna

Í ályktun sem kjördæmis-
þing framsóknarmanna í Norð-
vesturkjördæmi hefur sent frá
sér segir að þingið leggi áher-
slu á uppbygginu háskólanna
í kjördæminu og hvetur til
stofnunar sjálfstæðs háskóla
á Ísafirði. Þingið leggur áher-
slu á að ríkisstjórnin sjái til
þess að nægilegt fjármagn
renni til háskóla og tryggi
þeim skilyrði til vaxtar.

„Menntun er fjárfesting og

jafnt aðgengi óháð búsetu og
efnahag er krafa þingsins.
Þingið telur skólagjöld í opin-
berum háskólum ekki koma
til greina. Þingið fagnar frum-
varpi Framsóknarflokksins
sem lagt var fram í haust um
málefni Lánasjóðs íslenskra
námsmanna og leggur áherslu
á að þær hugmyndir nái fram
að ganga. Mikilvægt er að
grunnframfærsla sjóðsins sé í
samræmi við raunverulega

framfærsluþörf.“
Í ályktuninni kemur einnig

fram að mikilvægt sé að
tryggja fjárhagslegan grund-
völl framhaldsskóla í kjör-
dæminu og rekstarskilyrði
taki mið af sérhæfingu og mis-
munandi aðstæðum á hverjum
stað. „Þingið hvetur til áfram-
haldandi eflingu framhalds-
skólanna í kjördæminu. Þing-
ið bendir á mikilvægi þess að
fjárhagslegur grundvöllur

þeirra sé tryggður og rekstr-
arskilyrði taki mið af sérhæf-
ingu og mismunandi aðstæð-
um á hverjum stað. Efnisgjöld
í iðnnámi verði þegar afnumin.“

„Þingið leggur mikla áherslu
á fjarnám og símenntun. Fyrir
íbúa í dreifðum byggðum er lyk-
ilatriði að ríkið komi að upp-
byggingu og rekstri fjarnáms-
stöðva, með árlegum fjárfram-
lögum og tryggi þannig að-
gengi íbúanna til menntunar.“

Hvetja til stofnunar sjálf-
stæðs háskóla á Ísafirði

Þörf á 57% aukningu á stöðu-
gildi stuðningsfulltrúa við GÍ
Þörf er á aukningu stöðu-

gilda stuðningsfulltrúa við
Grunnskólann á Ísafirði sem
nemur 57%. Kristín Ósk Jón-
asdóttir, grunnskólafulltrúi
Ísafjarðarbæjar segir ástæð-
urnar fyrir aukinni þörf vera
tvíþættar. „Bæði hefur börn-
um sem þurfa á aðstoð stuðn-
ingsfulltrúa að halda fjölgað
við skólann, en einnig er það
þannig að eftir því sem börnin
eldast þá lengist skóladagur-
inn hjá þeim og þá þarf að
auka stöðugildið hjá þeim
starfsmanni sem fylgir þeim.“

Á fundi fræðslunefndar var
tekin fyrir samantekt um
fjölda stöðugilda stuðnings-
fulltrúa við grunnskóla Ísa-
fjarðarbæjar. Þar kom í ljós
að mikil þörf er á því að bæta
við stöðugildi við skólann. Í
ljósi stöðunnar lét fræðslu-
nefnd bóka að hún leggi til
við bæjarstjórn að orðið verði
við þessari beiðni.

Stuðningsfulltrúi er kennara
til aðstoðar við að sinna einum
eða fleiri nemendum sem
þurfa sérstaka aðstoð. Starfið
miðar fyrst og fremst að því
að auka færni og sjálfstæði

þessara nemanda, félagslega,
námslega og í daglegum at-
höfnum. Starfið tekur mið af
þar til gerðri áætlun sem hefur

það að markmiði að draga
smám saman úr þörf nemenda
á stuðningi í þeim tilfellum
sem það er hægt. Stuðnings-

fulltrúi starfar innan almennra
bekkja, sérdeilda eða sérskóla
hjá Ísafjarðarbæ.

– thelma@bb.is

Börnum sem þurfa aðstoð í skóla hefur fjölgað í Grunnskólanum á Ísafirði.
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Fíkniefnabrotum fjölgar milli áraFíkniefnabrotum fjölgar milli áraFíkniefnabrotum fjölgar milli áraFíkniefnabrotum fjölgar milli áraFíkniefnabrotum fjölgar milli ára
Fíkniefnabrotum fjölgaði í lögregluumdæmi Vestfjarða í september miðað við sama
tíma síðastliðin tvö ár. Þá komu sex slík brot til kasta lögreglunnar á Vestfjörðum í
síðasta mánuði, en ekkert í árið 2006 og fjögur í september 2005. Umferðalaga-
brotum fækkaði milli ára, úr 85 árið 2006 í 76 í ár. Fjöldi hegningarlagabrota var
11 í ár og fjölgar lítillega frá því í september í fyrra þegar þau voru sjö en árið
2005 voru 15 slík brot tilkynnt í septembermánuði í umdæmi lögreglunnar á
Vestfjörðum. Tölurnar eru fengnar úr afbrotatölfræði lögreglunnar fyrir ágúst.

Vilja fulltrúa foreldra á fræðslunefndarfundiVilja fulltrúa foreldra á fræðslunefndarfundiVilja fulltrúa foreldra á fræðslunefndarfundiVilja fulltrúa foreldra á fræðslunefndarfundiVilja fulltrúa foreldra á fræðslunefndarfundi
Foreldrafélag Grunnskólans á Ísafirði hefur óskað eftir því að fulltrúi foreldra fái

aðgang að fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar með málfrelsi og tillögurétt eins og lög mæla
fyrir um. Fræðslunefnd tók beiðnina fyrir á fundi sínum og ítrekaði að fulltrúi

foreldra hefur haft aðgang að fundum fræðslunefndar en harmaði þau mistök sem átt
hafa sér stað undanfarna þrjá fundi þar sem ekki var boðaður fulltrúi foreldra.

„Ástæða þess er að fulltrúi foreldra tilkynnti sl. vor að hann væri hættur sem fulltrúi
og ekki var skipaður fulltrúi í hans stað“, segir í bókun nefndarinnar.

„Bolungarvík var fyrsta árið mitt í háskóla“
Það hafa fáir tónlistar-

menn lýst íslenskum veru-
leika í orðum og tónum af

jafn mikilli næmni og Bubbi
Morthens. Hann hefur spegl-
að veruleika þúsunda Íslend-

inga, orðað hugsanir alþýð-
unnar, þrár og langanir.

Bubbi var staddur hér fyrir
vestan nýlega í þeirri von að

finna næstu söngstjörnu
Íslands í ,,Bandið hans

Bubba“ sem hefur göngu
sína á Stöð 2 í vor. Það var

því kjörið að hitta Bubba og
spjalla um Vestfirði,

Bolungarvík og lífið á
sjónum.

– Nú varst þú eitt sinn á
sjó í Bolungarvík, hvenær
var það og hvernig var sá

tími fyrir þig?
„Árið 1972 var ég í Bol-

ungarvík ef ég man rétt. Ég
var 15 ára gamall og það var
töff en það var erfitt. Ég var

á Hafrúninni hjá Hávarði
skipstjóra. Við vorum þrír

aðkomumenn, Guðmundur,
Jón Óskar myndlistarmaður

og ég. Mér leið ekki vel á
sjónum, fannst þetta mjög

erfitt en samt sem áður töff
líf. En að sama skapi var

þetta líka kitlandi og spenn-
andi vegna þess að þetta var
í fyrsta skipti sem ég fór að

heiman. Ég labbaði inn í
karlaveröld, í dag er þetta
svona ,,últra matsjó-ismi“

og karlrembu samfélag. Ég
hef aldrei heyrt talað um
konur eins og ég heyrði

þarna á sjónum. Það voru
hlutir sagðir þarna sem eru

brenndir inn í mig í dag.
Maður var 15 ára og hugsaði

bara „vááá“. En svo var
rosalega gaman í landi og ég

var með gítarinn með mér
og það voru böll í Hnífsdal
og Bolungarvík. Ísfirðingar

og Bolvíkingar slógust alveg
rosalega enda var gífurlegur

rígur þarna á milli. Þannig
að þetta var mikil reynsla

fyrir mig sem ungan mann
að koma hingað til Bolung-

arvíkur og ég mun búa að
þessu alla ævi. Ég hafði gott
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Sölubörn óskast!
Sölubörn óskast til afleysinga við að

selja Bæjarins besta á Ísafirði.
Vinsamlegast hafið samband við Helgu

í síma 456 4560.

Skutull.is, nýr fréttamiðillSkutull.is, nýr fréttamiðillSkutull.is, nýr fréttamiðillSkutull.is, nýr fréttamiðillSkutull.is, nýr fréttamiðill
Nýr netmiðill var opnaður á Ísafirði á laugardag á vefslóðinni skutull.is. Um er að ræða fréttamiðil þar sem
einnig verða tilkynningar og umræður. Skutull er nafn á blaði Alþýðuflokksins en vefurinn verður þó frjáls og
óháður að sögn Örnu Láru Jónsdóttur, sem á sæti í ritnefnd síðunnar. „Við erum áhugahópur um málefni
Vestfjarða sem rekum síðuna. Mörg okkar eru í Samfylkingunni en síðan er frjáls og óháð. Fólk þarf ekki að
vera í Samfylkingunni til að skrifa inn á síðuna, síður en svo.“ Alls eru fjórir í ritnefnd síðunnar en þeim gæti
fjölgað. „Við verðum fjögur fyrst um sinn á meðan að við erum að komast af stað, svo er ætlunin að fjölga í
nefndinni. Við leggjum áherslu á að flytja vestfirskar fréttir og málefni sem tengjast Vestfjörðum.“

af þessu, má segja að þetta
hafi verið fyrsta árið mitt í

háskóla.“
– Það eru 35 ár síðan að

þú bjóst hér, hvernig upplifir
þú muninn á Bolungarvík í

dag og þegar að þú bjóst
hér?

„Það var miklu meira líf
hér fyrir 35 árum, alveg
klárlega. Það var miklu

meira af bátum og skipum.
Ef maður lítur á höfnina í
dag þá eru bara einhverjir

smábátar hérna. Ég man
alveg eftir flota af Vestur-

þýskum togurum. En það er
kannski ekki að marka, ég

kem hingað að vori sjáðu til.
Það var verið að byggja
mikið hérna, en já alveg

klárlega mun meira líf þá en
er í dag.“

– En Vestfirðir almennt,
hvernig upplifir þú Vestfirði

í dag?
„Ég ætla nú ekki að tala

niður móralinn á Vestfjörð-
um en það fer ekki á milli

mála að landsmenn hafa
orðið vitni að því undanfarin

misseri, og alveg síðan að
kvótakerfið var sett á lagg-

irnar, hefur hallað undan

fæti á landsbyggðinni og
Vestfirðirnir sínu verst.

Þessi fólksfækkun sem hefur
átt sér stað kemur mér ekki á
óvart, því auðvitað fer fólk í

burtu þegar að það hefur
ekki einu sinni atvinnu í

bæjarfélaginu sínu. Það er
bara þannig.“

– Hvað myndir þú vilja
gera til að snúa þessari

þróun við?
„Ég hef enga einfalda

lausn á því. Get ekki sagt
annað en að maður er manns
gaman. Ég get ekki sett mig
í þessi spor, ég hef alla tíð,

frá 1980, séð um mig sjálfur
og lifað á mínum hugverk-

um. Ég held að fólk muni
bregðast þannig við, reyna
að lifa af með því að finna
upp á einhverju nýju. At-

vinnuhættir hafa bara verið
svo einhæfir eins og við
þekkjum, sjórinn og það
sem því við kemur. Það

hefur ekkert annað komið í
staðinn, þannig að það er
mjög líklegt að fólk muni

fara héðan í burtu. Það kæmi
mér ekki á óvart að eftir 20-
30 ár verði engin byggð hér

nema þá kannski einhver

sumarhúsabyggð. Kæmi mér
ekkert á óvart.“

– En þú ert nú mikill nátt-
úrumaður ef svo má segja,

eigum við að reyna að gera
meira úr þeirri náttúrupara-

dís sem Vestfirðir eru?
„Ég hef komið með út-

lendinga á Vestfirði og þeir
eru kjaftstopp. Og það er

þannig með alla útlendingar
sem hafa komið hingað.

Þetta er hrikalegasti og flott-
asti hluti landsins, alveg

bókað mál. Hér eru mestu
andstæðurnar í náttúrunni og

það er sannarlega hægt að
gera meira út á það fyrir
ferðamannaiðnaðinn, að
gera Vestfirði að ferða-

mannaparadís.“
– Nú hefur mikið verið

rætt um olíuhreinsistöð á
Vestfjörðum, ertu þú

fylgjandi stóriðjufram-
kvæmdum á Vestfjörðum?

„Ég get ekki verið á móti
olíuhreinsistöð. Ég er á móti

heimilsofbeldi, barnamis-
notkun, fíkninefnum og

fleiru en ég get ekki verið á
móti olíuhreinsistöð. Hvaða
rétt hef ég til þess, jú ég hef
skoðun á því. Það væri ósk-

andi að menn finndu aðrar
lausnir en þú sérð nú bara

hvernig pólitíkusarnir okkar
eru. Flestir þeirra eru illa

gefnir og eigin hagsmuna-
seggir sem hugsa um sig og
sína. Ég hef skoðanir á öll-

um fjandanum en ég er ekki
með einhverjar töfralausnir.

Ég er ekki á móti virkjunum.
Ef olíuhreinsistöð á Vest-
fjörðum getur skapað 400

störf og heldur fólkinu hérna
og fólk fær vinnu út á það,
þá er það frábært. En menn
eiga að reyna að finna aðrar

leiðir í atvinnumálum.“
– Þú hefur komið oft vest-

ur að spila, hvernig er að
spila fyrir Vestfirðinga?

„Munurinn á því að spila hér
eða annars staðar er aðallega
sá að umhverfið er allt ann-

að. Það má kannski segja
það að þegar að ég syng á

landsbyggðinni þá eru sum
lög sem eiga einhvern veg-
inn greiðari leið til fólks en

önnur. Þannig upplifi ég það
í flestum tilfellum. En það er
alveg frábært að koma vest-
ur að spila og það eru algjör

forréttindi að fá að spila
fyrir Vestfirðinga.“

Það er ódýrara að vera áskrifandi!
Síminn er 456 4560

Ísafjarðarbær hefur í hyggju
að opna vef sveitarfélagsins
meira fyrir íbúum þess. „Hug-
myndin er sú að hver íbúi geti
sótt um lykilorð og skráð sig
inn í gagnagátt á vefnum þar
sem hann getur fundið öll sín
mál. Til að mynda ef hann
hefur sent bæjaryfirvöldum
bréf gæti hann séð hvar í kerf-
inu það væri statt, ef hann
skuldar leikskólagjöld gæti
hann séð upphæðina þar og
fleira. Einnig ætlum við að
hafa sem mest aðgengi að

teikningum að lóðum og slíku
inn á vefnum. Ætlunin er að
auka þjónustuna á vefnum til
muna“, segir Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar, en þetta er liður í nýju
stjórnskipulagi Ísafjarðarbæj-
ar.

Eins og greint hefur verið
frá verður nýtt þjónustuver
sett á laggirnar með það að
markmiði að hraða afgreiðslu
mála og bæta þjónustu við
íbúa. „Þeir sem ekki hafa að-
gang að netinu geta komið til

fulltrúa þjónustuversins og
sótt þessar sömu upplýsingar.
Með tilkomu þjónustuversins
þarf fólk ekki að fara sérstak-
lega til byggingarfulltrúa, fjár-
málastjóra eða hvaða starfs-
manns sem viðkomandi þarf
á að halda vegna mála sinna
heldur getur sótt alla þjónust-
una á einum stað“, segir Hall-
dór.

Þegar þjónustuverinu hefur
verið komið á fót verður unnið
út frá núverandi þjónustuborði
bæjarins. „Markmiðið með

þjónustuveri verður að hraða
afgreiðslu mála og bæta þjón-
ustu við íbúa, flýta fyrir og
stytta leiðir fyrirspurna jafn-
framt því að draga úr ónauð-
synlegum truflunum á vinnu
starfsmanna. Til styrkingar
þjónustuveri verða núverandi
starfsmenn Ísafjarðarbæjar
við störf í þjónustuveri eftir
því sem við á, að hluta til eða
í fullu starfi eftir aðstæðum“,
segir í frétt frá Ísafjarðarbæ
um nýtt stjórnskipulag sveit-
arfélagsins.    – thelma@bb.is

Gagnagátt opnuð fyr-
ir íbúa Ísafjarðarbæjar

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Rækjuverksmiðjan fær nafnið KampiRækjuverksmiðjan fær nafnið KampiRækjuverksmiðjan fær nafnið KampiRækjuverksmiðjan fær nafnið KampiRækjuverksmiðjan fær nafnið Kampi
Rækjuverksmiðjan sem hóf rekstur fyrir skömmu í húsnæði Miðfells á Ísafirði hefur fengið nafnið Kampi. Kampi er sjötta
nafnið sem rekstur í húsnæðinu fær á 70 árum. Fyrst var þar O.N. Olsen, þá Bjartmar, Ísver, Básafell, Miðfell og nú Kampi.
Jón Guðbjartsson einn eigenda Kampa segir nafnið ekki hafa verið fyrsta kostinn í stöðunni, en öll nöfn sem vænleg þóttu,
virðast frátekin í fyrirtækjaskrá. „Þegar að Norðmenn hófu rækjuveiðar kölluðu þeir rækjuna kampa og í kjölfarið, árið 1936,
stofnuðu O.G. Syre og Simon Olsen rækjuverksmiðju í Neðstakaustað á Ísafirði sem hét Kampa-Lampi. Það var vegna þess að
íslenskur líffræðingur vildi meina að það væri ljós framan á rækjunni, og var hún því kölluð Kamba-Lambi. Annars reyndist
þetta okkur mjög erfitt að finna nafn, það virtust öll nöfn í fyritækjaskrá upptekin. En við erum sáttir við þetta,“ sagði Jón.

Píanóið gefur svo mikla
tjáningarmöguleika

Salbjörg Sveins-
dóttir Hotz hefur

látið vel að sér
kveða í tónlistinni

frá því að hóf
píanónám við

Tónlistarskólann
á Ísafirði á barns-

aldri. Hún er
fædd og uppalin í
Hnífsdal en nam
píanóleik í Tón-
listarskólanum í

Reykjavík til árs-
ins 1979 en hélt

þá til frekara
náms í Tónlistar-
skólanum í Vín-

arborg undir
handleiðslu Igo

Koch. Hún hefur
síðan búið víða

um veröld, m.a. í
Haifa í Ísrael um

árabil. Hún býr
nú í Sviss og starf-

ar þar m. a. við
kammermúsík og

tónsmíðar.
Salbjörg hefur nú gefið út

geisladisk með lögum hennar
sem ber heitið Söngvar lifandi
vatna. Flytjendur á diskinum
eru Gunnar Guðbjörnsson,
tenór, Sigurður Bragason,
baríton, Hjörleifur Valsson,
fiðluleikari og Salbjörg sem
sjálf annast píanóleikinn.
Söngvar lifandi vatna saman-

stendur af hugleiðingarefni,
nánar tiltekið níu bænum,
fjórtán heilræðum og einni
tilvitnun, sem er söngdúett
með fiðlu- og píanóleik.
Söngvar lifandi vatna er annar
geisladiskurinn, sem gefinn
hefur verið út með tónverkum
Salbjargar, en árið 2002 kom
út diskur, Sýn af eldi sem
inniheldur sönglög með sögu-
legu efni, sem samin voru við
ljóðabókina Aldahvörf eftir
Eðvarð T. Jónsson.

Bæjarins besta hafði sam-
band við Salbjörgu í tilefni af
útgáfu disksins og spjallaði
við hana um tónlistina.

Ætlaði að verðaÆtlaði að verðaÆtlaði að verðaÆtlaði að verðaÆtlaði að verða
skopmyndateiknariskopmyndateiknariskopmyndateiknariskopmyndateiknariskopmyndateiknari

– Þú steigst þín fyrstu skref
í tónlistinni í Tónlistarskóla
Ísafjarðar ekki satt?

„Ég byrjaði í Tónlistarskóla
Ísafjarðar þegar ég var 12 ára
og upplifði hann sem merkan
atburð í lífi mínu. Við inn-
skráningu í skólann, blasti við
mér tignarlegt hljóðfæri í stof-
unni hjá Ragnari, flygillinn,
sem stóð við gluggann sem
var opinn. Hann var baðaður í
birtu og glansaði í geislum
haustsólarinnar. Ég varð heill-
uð af hljóðfærinu og gat ekki
haft augun af því allan tímann
sem það tók til að skrá mig
inn í skólann. Reyndar byrjaði

ég á að læra á orgel, því við
áttum ekkert píanó. En árið
eftir rættist draumurinn, for-
eldrar mínir keyptu píanó og
ég byrjaði í námi hjá Ragnari.
Næstu árin naut ég þess ein-
faldlega að æfa mig og spila.

Stemmningin í Tónlistar-
skólanum var góð og ég var
virkilega spennt fyrir öllum
samæfingunum, sem þá voru
reglubundnir sunnudagstón-

leikar á heimili Ragnars og
Siggu. Á samæfingum heyrðu
nemendur venjulega fyrir-
lestra frá Ragnari, m. a. um
umhverfisvernd, heiðarleika,
trúmennsku og gildi tónlist-
armenntunar almennt. Stemm-
ningin var fín og ég tel að
skólinn hafi haft sterk áhrif á
uppeldi margra, hvort sem
nemendur hafi farið í áfram
tónlistarnám eða í önnur störf.“

– Hvernig það kom til að
stúlka frá Hnífsdal hefur starf-
að við tónlist víða um veröld
og býr nú í Sviss?

„Eftir tæp sjö ár í Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, gerði ég hlé
tónlistarnáminu um tíma, því
að á menntaskólaárunum fékk
ég þá hugmynd að gerast
skopmyndateiknari. Það var
eiginlega tómlegur tími, því
ég saknaði hljóðfærisins. Eftir
eitthvert þóf, dreif ég mig í
inntökupróf í Tónlistarskól-
ann í Reykjavík, stóðst það
og eftir að hafa verið þar nem-
andi Rögnvaldar Sigurjóns-
sonar í fimm ár, útskrifaðist
ég 1979 með burtfararpróf í
píanóleik. Leiðin lá til Vínar-
borgar og ég var í Tónlistar-
skóla Vínar næstu fimm árin.
Í Vín var ég einnig um tíma
við nám í skopmyndateikn-
ingu í einum af listaskólum
borgarinnar og tók þar þátt í
sýningu, þar sem fólk kom til
að láta teikna sig. Í framhaldi
af því bjó ég í eitt ár í Búda-
pest, en kom þá aftur til Ís-
lands og starfaði um tíma sem
píanókennari við Tónlistar-
skóla Njarðvíkur.

Um svipað leyti kynntist ég
manninum mínum, sem er
Svisslendingur og landslags-
garðyrkjumaður að mennt.
Við bjuggum í tvö ár í Njarð-
vík og hann fékk síðan starf

við garðahönnun í Heimsmið-
stöð bahá’í trúarinnar í Haifa
í Ísrael. Við fluttum frá Íslandi
með ársgamla dóttur okkar til
Haifa, og þar átti ég eftir að
hafa fjölbreytt tækifæri til að
spila og koma fram á tónleik-
um með tónlistarfólki frá ýms-
um löndum. Yngri dóttir okk-
ar fæddist í Haifa, en við flutt-
um til Sviss þegar sú eldri átti
að byrja í skóla. og núna eru
þær báðar í tónlistarnámi.“

Sambland afSambland afSambland afSambland afSambland af
gleðiþrunginnigleðiþrunginnigleðiþrunginnigleðiþrunginnigleðiþrunginni

þjáningu í lagasmíðþjáningu í lagasmíðþjáningu í lagasmíðþjáningu í lagasmíðþjáningu í lagasmíð

– Hver er kveikjan að lög-
unum á geisladiskinum . Eru
þau eitthvað sambærileg fyrri
diskinum þínum Sýn af eldi?

„Lögin á báðum diskunum
eru samin í hita yrkisefnisins,
sem er kveikja þeirra. Hug-
myndin að þessum útgáfum
kom í kjölfar ljóðatónleika í
Íslensku óperunni sumarið
2000. Þar voru mörg söng-
laganna, sem eru á báðum
diskunum frumflutt. Flytjend-
urnir á tónleikunum voru auk
mín, Bergþór Pálsson, Signý
Sæmundsdóttir og Birna Ragn-
arsdóttir. Ég ákvað þá að gefa
út einn disk með sögulegu efni
og annan með hugleiðingum.
Fyrri diskurinn Sýn af eldi,
inniheldur sögulega efnið; at-
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burði sem gerðust í Íran á 19.
öld og þessum atburðum er
lýst á dramatískan hátt í ljóð-
um Eðvarðs T. Jónssonar.
Söguhetjurnar í ljóðunum
lifðu í þjóðfélagi gamalgró-
inna fordóma og öfga, en risu
upp í  fullvissu sinnar eigin
sannfæringar, þrátt fyrir of-
sóknir, fangelsanir, útlegð og
jafnvel líflát. Ljóðin fjalla
einnig um þá hugsjón sem
þetta fólk var ofsótt fyrir: Boð-
skap um einingu, frið og rétt-
læti. Seinni diskurinn, Söngv-
ar lifandi vatna flytur bænir
og heilræði. Þetta er aðeins
örlítið brot af víðtæku hug-
leiðingarefni úr ritum bahá’í
trúarinnar og birtir innri kjarna
allra trúarbragða frá fornu fari.
Heilræðin eru úr bókinni Hul-
in orð eftir Bahá’u’lláh (1817-
1892) og má líta á þau sem
kjarnyrta ráðgjöf fyrir ein-
staklinginn og mannkynið í
heild. Á disknum heyrum við
þau í litríkri túlkun þeirra
Gunnars og Sigurðar. Söng-
lögin eru í raun bæði lofsöngv-
ar og ástarsöngvar, þar sem
andlegt samband sköpunar-
verunnar við skaparann er í
brennipunkti.“

– Hversu langan tíma tók
að vinna diskinn?

„Upptakan gekk fljótt fyrir
sig, því allir flytjendurnir voru
mjög vel undirbúnir. Við æfð-
um okkur saman dagana rétt
fyrir upptöku. Ég legg líka
áherslu á að flytja lögin í upp-
tökunni eins og á tónleikum,
ekki reikna með miklum
klippingum, því þá tapast
stemmningin að hluta til. Heil-
ar tökur eru mikils virði og
hafa mikla tjáningu.“

– Hvað er það við lagasmíð
sem heillar þig?

„Allir tónar og allar þagnir.
Það er þetta sérstaka sambland
af gleðiþrunginni þjáningu,
sem fylgir lagasmíð og líka
forvitnin við að uppgötva tóna
í röðum og samsetningum.
Stundum heyri ég lögin í hug-
anum eins og púsluspil, sem á
eftir að raða saman. Þá get ég
varla beðið eftir að skrifa þau
niður.“

– Nú eru mjög hæfileika-
ríkir tónlistarmenn sem koma
við sögu á diskinum auk þín,
hvað varð til þess að Gunnar
Guðbjörnsson, Sigurður Braga-
son og Hjörleifur Valsson
urðu fyrir valinu?

„Það er einfaldast að vinna
með hæfileikaríku tónlistar-
fólki, það gengur allt hratt fyrir
sig. Ég þekkti Sigurð Braga-
son frá því að við vorum í
Tónlistarskólanum í Reykja-
vík og hann stakk upp á að fá
Gunnar og Hjörleif með okk-
ur, sem mér fannst mjög til-
valið. Það gekk líka allt mjög
vel strax frá fyrstu æfingu,
eins og við hefðum spilað og
sungið saman í mörg ár.“

Besta drykkjarvatnBesta drykkjarvatnBesta drykkjarvatnBesta drykkjarvatnBesta drykkjarvatn
í heimi í Hnífsdalí heimi í Hnífsdalí heimi í Hnífsdalí heimi í Hnífsdalí heimi í Hnífsdal
– Kemur þú oft í heimsókn

til Íslands og þá til Hnífsdals?
„Ég kem með fjölskyldu

minni á hverju sumri til að
heimsækja foreldrana í Hnífs-
dal, til að njóta besta drykkjar-
vatns í heimi og til að fá ferskt
loft!“

– Hvað er framundan hjá
þér? Heldurðu að þú munir
gefa út fleiri sönglagadiska í
framtíðinni?

„Um þessar mundir er ég
bara að búa til píanólög. Ég
veit ekki hvað framtíðin ber í
skauti sínu, en ef ég gef eitt-
hvað meira út, þá væru það

píanóverk. Þetta hljóðfæri
gefur svo mikla tjáningar-
möguleika og ég hef alltaf ver-
ið hrifin af flyglum, einum,
tveimur eða þremur sem
hljóma í einu.“

– Eitthvað sem þú vilt koma
á framfæri?

„Ég vona að fólkið á Íslandi
muni njóta þessara tveggja
sönglagadiska vel. Ég er oft
spurð hér í Sviss af hverju ég
sé endilega að semja lög við
íslenska texta, það skilur þetta
enginn hér.

Geisladiskurinn Söngvar
lifandi vatna var mér mikið
hjartans mál að gefa út og ég
er fegin að þeim áfanga hefur
verið náð. Ég vil því leggja
áherslu á það sem segir í bækl-
ingi disksins: „Með þessari
útgáfu vonast ég eftir að geta
gefið áheyrendum tækifæri til
að njóta andlegs efnis sem fært
hefur verið í búning söng-
laga.““ Og með þeim orðum
kveðjum við Salbjörgu Sveins-
dóttur og vonum Íslendingar
fái að njóta tónverka þessa
tónelska Hnífsdælings um
ókomna tíð.

– thelma@bb.is

Stundakennarar
Háskólasetur Vestfjarða óskar eftir

stundakennurum í frumgreinanám sem
hefst í janúar 2008.

Um er að ræða kennslu í eftirfarandi
greinum:

· Íslenska
· Danska
· Enska
· Stærðfræði
· Tölvufræði
· Bókhald
Gerð er krafa um háskólamenntun. Um-

sóknarfrestur er til 22. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Martha M.

Olsen, þjónustu- og kennslustjóri í síma
450 3041 eða í netpósti á netfangið
marthalilja@hsvest.is.

A4 opnar verslun á ÍsafirðiA4 opnar verslun á ÍsafirðiA4 opnar verslun á ÍsafirðiA4 opnar verslun á ÍsafirðiA4 opnar verslun á Ísafirði
Fyrirtækið A4 opnaði verslun að Aðalstræti 27 á Ísafirði á föstudag.
Verslunin verður opin frá klukkan 9-18 á virkum dögum og 10-14 á
laugardögum. A4 er nýtt fyrirtæki en á sér langa sögu í sölu á skrif-
stofuvörum, föndurvörum og skólavörum. „Það er trú okkar að verslun
sem þessi henti vel í fjölbreytta verslanaflóru á Ísafirði og þarna geti allir
fundið eitthvað við sitt hæfi, en sjón er sögu ríkari“, segir í tilkynningu
frá A4. Verslunarstjóri verður Sigríður Þrastardóttir.
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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

Bloggið mitt!
Mikil fjölgun hefur orðið á svokölluðum bloggurum á meðal Vestfirðinga undanfarin

ár. Bloggvæðingin hefur ekki aðeins náð til fólks undir þrítugu, heldur teygir hún sig
upp í teygir sig upp í gegnum aldurshópana og ræðst af tölvulæsi frekar en aldri.
Orðið blog er dregið af enska orðinu weblog sem mætti útleggja á íslensku sem
vefskrá. Orðið var síðan brotið upp í orðið we blog. Blogg eru jafn ólík og einstakling-
arnir sem skrifa þau. Og hver er ástæðan fyrir því að fólk byrjar að blogga. Bæjarins
besta spurði nokkra bloggara um bloggið þeirra.

Nafn: Birgir Þór Halldórsson.
Aldur: 24
Hjúskaparstaða: Laus - umsóknir sendist til mömmu.
Börn: Eru ágæt í hófi.
Stjörnumerki: Sporðdreki.
Starf: Sölumaður hjá leikhus.is.
Áhugamál: Svara Gallup könnunum - þeir mættu hringja
oftar.
Hvort myndirðu vilja vera metsölurithöfundur eða
kvikmyndastjarna? Rithöfundur án efa, þeir þurfa bara
að skrifa eina góða bók og leggjast svo í dvala það sem
eftir er ævinnar og láta peningana streyma inn á meðan
kvikmyndastjörnur þurfa virkilega að vinna.

Byrjaði sem tísku-
bóla hjá tölvunördum

– Hver er bloggslóðin þín?
www.bloggari.is
– Hvað varð til þess að þú

ákvaðst að byrja blogga?
„Ég hef oft sagt að það hafi

verið vegna athyglissýki en
annars þá var maður tilneydd-
ur í bloggið enda eigandi léns-
ins bloggari.is - keypti lénið
sem afmælisgjöf fyrir vinkonu
mína (Rut) og hennar vegna
fór ég að blogga.“

– Hversu virkur bloggari
ertu?

„Hef verið arfa slakur und-
anfarið en er núna í átaki til að
lífga við þennan fornfræga vef
sem Vestfirðingar ættu að
kannast við - so stay tuned!“

– Ertu virkur lesandi ann-
arra blogga?

„Ekki reglulegur en af og
til dettur maður inn á blogg
og þá aðallega til dægrastytt-
ingar eða komast að nýjasta
slúðrinu.“

– Af hverju heldurðu að
bloggið sé svona vinsælt í
dag?

„Bloggið byrjaði sem tísku-
bóla hjá tölvunördum, færðist
svo yfir til ungmenna og núna
er enginn maður með mönn-
um nema vera með Mogga-
Blogg. Þetta er í raun bara
tíska og engin þorir að vera
öðruvísi.“

– Um hvað er síðasta blogg-
færslan þín?

„Þegar þetta er skrifað var
síðasta bloggfærslan mín um
markmið en þar hvet ég alla

til að setja sér markmið í lífinu,
stór eða smá. Mæli eindregið
með að þið kíkið á þessa
bloggfærslu og setjist svo
niður í ró og næði og skrifið
niður nokkra punkta um mark-
mið sem þú vilt ná í lífinu, en
munið að þetta er fyrir ykkur
sjálf og lesið yfir markmiðin
daglega.“

– Heldurðu að bloggið sé
komið til þess að vera?

„Löngu orðið fast í sessi og
auðvitað á það eftir að lifa
lengi í viðbót þótt ýmis af-
brigði eigi eftir að spretta út
frá þeim líkt og sérstök frétta-
blogg á Moggablogginu og
svo eins og sumir blogga með
því að setja inn vídeó.“

– thelma@bb.is

– Hver er bloggslóðin þín?
www.ingisund.blog.is
– Hvað varð til þess að þú

ákvaðst að byrja blogga?
„Til að segja frá skoðunum

mínum á málefnum sveitarfé-
lagsins og til að koma fram
athugasemdum um menn og
málefni.“

– Hversu virkur bloggari
ertu?

„Ég reyni að setja inn fjórar
fréttir í viku, stundum tekst
það og stundum ekki.“

– Ertu virkur lesandi ann-
arra blogga?

„Já - tek bloggrúnt á hverj-
um degi til að fá hugmyndir
og lesa skoðanir annarra á
málefnum líðandi stundar.“

Nafn: Ingi Þór Ágústsson.
Aldur: 35 ára
Hjúskaparstaða: Á kærustu
Börn: Tvö
Stjörnumerki: Fiskur
Starf: Kennari, hjúkrunarfræðingur og bæjarfulltrúi.
Áhugamál: Lestur góðra bóka, köfun og allt sem viðkemur
hini frábæru sundíþrótt.
Hvort myndirðu vilja vera heimsmeistari í einhverri
íþrótt eða eiga þitt eigið fótboltalið? Vera heimsmeistari
í íþrótt, því ég vil miklu fremur vera þátttakandi í eigin
afrekum en þurfa að reiða mig á aðra og sitja á hliðarlínunni.

Miklar breytingar á blogg-
heiminum í framtíðinni

Langaði að þakka honum fyrir
framtakið.“

– Heldurðu að bloggið sé
komið til þess að vera?

„Já það held ég - samt tel ég
að við eigum eftir að sjá miklar

breytingar á þessum blogg-
heimi í framtíðinni. Þetta á
eftir að verða miklu virkara
afl í umræðunni en það er í
dag.“

– thelma@bb.is

– Af hverju heldurðu að
bloggið sé svona vinsælt í
dag?

„Er þetta ekki ákveðin
forvitni í okkur - að vita hvað
aðrir eru að gera og hugsa,
hvaða skoðanir aðrir hafa og
geta þá verið sammála þeim

eða hneykslast af þeirra skrif-
um.“

– Um hvað er síðasta blogg-
færslan þín?

„Þegar þetta er talað er það
Málun í skjóli nætur - þar sem
íbúi á Urðarveginum málaði
vatnsveituhús í „skjóli nætur“.

Alls svöruðu 639.Alls svöruðu 639.Alls svöruðu 639.Alls svöruðu 639.Alls svöruðu 639.
Já sögðu 323 eða 51%Já sögðu 323 eða 51%Já sögðu 323 eða 51%Já sögðu 323 eða 51%Já sögðu 323 eða 51%

Nei sögðu 254 eða 40%Nei sögðu 254 eða 40%Nei sögðu 254 eða 40%Nei sögðu 254 eða 40%Nei sögðu 254 eða 40%
Hlutlausir voru 62 eða 9%Hlutlausir voru 62 eða 9%Hlutlausir voru 62 eða 9%Hlutlausir voru 62 eða 9%Hlutlausir voru 62 eða 9%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Á hjónaband aðÁ hjónaband aðÁ hjónaband aðÁ hjónaband aðÁ hjónaband að
vera sáttmáli tveggjavera sáttmáli tveggjavera sáttmáli tveggjavera sáttmáli tveggjavera sáttmáli tveggja

einstaklinga en ekki aðeinseinstaklinga en ekki aðeinseinstaklinga en ekki aðeinseinstaklinga en ekki aðeinseinstaklinga en ekki aðeins
karls og konu?karls og konu?karls og konu?karls og konu?karls og konu?

Tveir menn voru rangfeðr-
aðir í síðasta tölublaði Bæj-

arins besta. Í grein um
uppgang í glímuíþróttinni á
Ísafirði var sagt að smiður

Vestfjarðabeltisins væri
Helgi Sigurðsson en hið

rétta er að hann hét Helgi
Jóhannes Sigurgeirsson.

Einnig var greint frá
stærsta steypuverkefni sem

ráðist hefur verið í einu
lagi á Vestfjörðum en þar

var rætt við Svein Inga
Guðbjörnsson, húsasmíða-

meistara og einn eigenda
Vestfirskra verktaka ehf.,
en ekki Guðbjartsson eins
og segir í fréttinni. Beðist

er velvirðingar á mistökun-
um. – thelma@bb.is

Leiðrétting

Taflfélag Ísafjarðar endurreistTaflfélag Ísafjarðar endurreistTaflfélag Ísafjarðar endurreistTaflfélag Ísafjarðar endurreistTaflfélag Ísafjarðar endurreist
Taflfélag Ísafjarðar hefur verið endurreist. Starfsemi félagsins hefur legið niðri um nokkurt skeið en
félagið á sér yfir eitt hundrað ára sögu. Á endurreisnarfundinum sem haldinn var 22. október kom
fram mikill vilji til þess að blása lífi í skáklistina á Ísafirði og nágrenni. Farið verður í sérstakt átak til

að auka skákiðkun og verður m.a. lögð áhersla á unglingastarf segir í frétt frá félaginu. „Telja
forsvarsmenn Taflfélagsins að skákin geti höfðað til allra, m.a. þeirra sem ekki finna sig í öðrum

íþróttum. Taflfélagið hefur fengið góða aðstöðu í Guðmundarbúð - húsnæði björgunarsveitanna á
Ísafirði og verður teflt verður á hverju mánudagskvöldi kl. 20. Eru allir hvattir til að mæta.

Óska eftir að kaupa vel með
farið páfagaukabúr fyrir lítinn
pening. Uppl. í símum 456 5250
eða 858 7496.

Til sölu er Toyota RAV4 í góðu
standi. Uppl. í síma 456 4028.

Haustfundur kvennadeildar
SVFÍ verður haldinn miðviku-
daginn 7. nóvember kl. 20:00.
Venjulega aðalfundarstörf.

Til sölu eru negld dekk á felg-
um undir RAV4. Upplýsingar í
síma 456 3380.

Til sölu eru 15" nagladekk á
felgum. Uppl. í síma 456 3593.

Til leigu er 50m² , 2ja herbergja
íbúð í miðbæ Ísafjarðar. Uppl. í
síma 865 5615.

Til sölu er veggteppið „Piltur
og stúlka“ með mynstri og
garni. Einnig árgangar 1975 til
1994 af Garðyrkjuritinu. Uppl. i
síma 691 8144.

Til sölu er MMC Lancer árg. 99,
fimm gíra, ekinn 137 þús. km.
Uppl. í síma 865 6451.

Par með tvö börn óskar eftir
íbúð til leigu á Ísafirði frá og
með 15. desember. Reglusemi
heitið. Uppl. í síma 849 8699.

Það er
ódýrara að vera

áskrifandi!
Gerist áskrif-
endur í síma

456 4560.
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðanátt og éljagangur, en létt-
skýjað á sunnanverðu landinu. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Lítur

út fyrir suðvestlæga átt með vætu og hlýnandi veðri.
Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Lítur út fyrir suðvestlæga átt með

vætu og hlýnandi veðri. Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag: Lítur út fyrir
suðvestlæga átt með vætu og hlýnandi veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Bloggið er ekki að fara
 deyja út á næstunni

Nafn: Margrét Lára Guðmundsdóttir.
Aldur: 23
Hjúskaparstaða: Á föstu.
Börn: Emil sem er þriggja og hálfs árs.
Stjörnumerki: Ljón.
Starf: Nemi í MÍ og næturvörður á Hótel Ísafirði.
Áhugamál: Telst ekki bloggið mitt sem áhugamál? Ann-
ars eiga sonur minn og kærasti hug munn allan þegar
skólinn og vinnan gefa mér frí.
Hvort myndirðu vilja vera ungfrú heimur eða hasar-
hetja? Hasarhetja að sjálfsögðu. Þær gleymast aldrei.

– Hver er bloggslóðin þín?
„magny.bloggar.is.“
– Hvað varð til þess að þú

ákvaðst að byrja blogga?
„Það eru svo mörg ár síðan

að ég bara man það ekki. Ætli
það hafi ekki bara verið at-
hyglissýki.“

– Hversu virkur bloggari
ertu?

„Ég er talin mjög virkur
bloggari af öðrum bloggurum
og þeim sem þekkja til blogg-
heimsins.“

– Ertu virkur lesandi ann-
arra blogga?

„Að sjálfsögðu. Allir sem
eru í tenglum hjá mér eru með
bloggsíður sem ég
les reglulega.“

– Af hverju heldurðu að

bloggið sé svona vinsælt í
dag?

„Hafa ekki bara allir svo
mikið að segja og svo margir
sem nenna að lesa það sem
þeir hafa að segja? Annars
veit ég það ekki.“

– Um hvað er síðasta blogg-
færslan þín?

„Þegar þetta er talað er það
um þá staðreynd að ég væri
búin að fylla Lotu II í keppn-
inni kynþokkafyllsti Pipar-
sveinn Vestfjarða og bað les-

endur um að tilnefna nú pip-
armeyjar í þessa skemmtilegu
óformlegu keppni mína“

– Heldurðu að bloggið sé
komið til þess að vera?

„Já. Það er ekkert að fara að
deyja út á næstunni.“

Arnþrúður Gísladóttir er
tvítug Ísafjarðarmær sem er
að hefja sitt annað ár í tónlist-
ardeild Listaháskóla Íslands

–Í hvaða námi ertu?
„Ég er að læra að verða tón-

listarkennari við LHÍ. Stunda-
taflan er öll að skríða saman
þessa dagana en hún er talsvert
púsluspil þar sem mestur hluti
kennslunnar fer fram í einka-
tímum eða litlum hópum.

–Hvað lærir maður til að
verða tónlistarkennari?

„Á þessari önn sit ég sit ég
tíma í tónbókmenntum róm-
antíska tímabilsins, tónfræði,
tónheyrn og Bach tónlistar-

sögu. Í áföngunum Listin að
leika á blásturshljóðfæri I og
Listin að kenna tónmenntir I
kynnist ég tónlistarkennslu og
í áfanganum Tónlistarlíf lær-
um við allt um baráttuna
bransanum.“

–Er þetta fjölbreytt nám?
„Já, við fáum að kynnast

ýmsum hliðum tónlistarinnar
og ég hef tekið áfanga í upp-
tökutækni, kórstjórn, heims-
tónlist, stafrænum miðlum og
MIDI tækni. Stærstur hluti
námsins er þó að sjálfsögðu
helgaður aðalhljóðfærinu en
ég spila á þverflautu og kenn-
ari minn er Martial Nardeau.

Ég sæki bæði einkatíma og
hóptíma í flautuleik, fæ tíma í
hverri viku með meðleikara
og tíma í kammertónlist með
þeim kammerhóp sem ég hef
verið sett í þá önnina. Fyrir
utan það krefst tónlistarnám
svo mikilla æfinga.“

–Er gott félagslíf í skólan-
um?

„Félagslífið í skólanum er
stórskemmtilegt enda eru
listamenn upp til hópa hresst
fólk. Því miður er ekki mikill
samgangur á milli allra deilda
því skólinn er starfræktur á
þremur stöðum í bænum en
við tónlistarnemar lifum í

góðu sambýli við leiklistar-
deild og höldum oft góð partý.
Nokkrir stærri viðburðir eru
líka haldnir yfir árið. Vínar-
ballið er árshátíð tónlistar-
deildar en þar er dansað í kjól
og hvítu við undirleik stren-
gjakvartetts. Öllum tónleikun-
um og sýningunum sem eru
haldnar lýkur svo oft með
miklum gleðskap. Í setustof-
unni í skólanum snúast um-
ræðurnar oftar en ekki um
bogastrok, konsertmeistara
eða hljómaraðir enda er tón-
listin stærsta áhugamál allra
tónlistarnema.“

– tinna@bb.is

Námið mitt!

Kaffi Edinborg opnar vefsíðuKaffi Edinborg opnar vefsíðuKaffi Edinborg opnar vefsíðuKaffi Edinborg opnar vefsíðuKaffi Edinborg opnar vefsíðu
Kaffi Edinborg hefur nú opnað vefsíðu en kaffihúsið hefur vakið
mikla lukku síðan það var opnað í júní í sumar. Auk þess að vera
kaffihús er það líka veitinga- og skemmtistaður. Fjölmargir menn-
ingarviðburðir hafa farið fram síðan húsið opnaði og má þar nefna
myndlistasýningar og tónleika Á vefsíðunni eru að finna upplýs-
ingar um atburði sem eru á döfinni auk matseðla. Notast var við
Snerpill vefumsjónarkerfi frá Snerpu á Ísafirði við smíði vefsíðunnar.

Spurningaleikur
Kómedíuleikhússins

Kómedíuleikhúsið stendur
fyrir dagskrá í tilefni af 200
ára afmæli þjóðskáldsins Jón-
asar Hallgrímssonar. Dag-
skráin sem er í tali og tónum
ber yfirskriftina „Ég bið að
heilsa“ og verður frumsýnd
Við pollinn á Ísafirði 7. nóv-
ember. Elfar Logi Hannesson
mun flytja ljóðin í leik og tali
og Þröstur Jóhannesson frum-
flytur frumsamin lög við
nokkur ljóð Jónasar. Yfir 20
ljóð verða flutt og má þar
nefna Móðurást, Gunnars-
hólmi og Álfareiðin. Eins og
alþjóð veit er afmælisdagur
skáldsins 16. nóvember, en
um árabil hefur dagur ís-
lenskrar tungu verið haldinn
hátíðlegur á fæðingardegi
hans. Jónas Hallgrímsson var
einn af brautryðjendum róm-
antísku stefnunnar á Íslandi
með útgáfum á mörgum smá-
sögum sínum í tímaritinu
Fjölni. Listaskáldið góða, Jón-
as Hallgrímsson er eitt ást-
sælasta skáld þjóðarinnar fyrr
og síðar. Hann ann ættjörð

sinn mjög heitt og yrti til henn-
ar falleg ljóð sem túlkuðu
heimþrá hans til ættjarðar
sinnar.

Boðið verður upp á bæði
kvöldverð og sýningu en eins
er hægt að koma eingöngu á
sýninguna. Í tilefni af sýning-
unni hefur Kómedíuleikhúsið
efnt til spurningaleiks og geta
þrír heppnir aðilar unnið sér
inn aðgang að sýningu og mat
fyrir tvo. Þátttakendur svara
einni spurningu um skáldið
og senda svarið á netfangið
komedia@komedia.is. Frestur
rennur út á hádegi mánudag-
inn 5. nóvember og sama dag
verða nöfn vinningshafanna
birt.

Spurningin er svohljóðandi:
Í hvaða dal fæddist Jónas
Hallgrímsson?

Borðhaldið hefst kl. 19 og
sýningin kl. 20. Dagskráin
stendur yfir í 40 mínútur.
Miðapantanir eru í síma 456
3360 einnig er hægt að senda
tölvupóst á Kómedíuleikhúsið
á komedia@komedia.is.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Sigurður Arnfjörð á Ísafirði

Prime rib að
amerískum hætti

Sælkeri vikunnar býður upp
á uppskrift frá Thoroughbreds
restaurant þar sem hann starf-
aði sem rekstrarstjóri í fjögur
ár samhliða námi í Bandaríkj-
unum. Nauta Prime Rib er
nautaframhryggur úrbeinaður
sem hægt er að biðja um í
kjötborðinu, en Sigurður bend-
ir fólki á að muna að biðja um
að binda kjötið. Miðað er við
uppskrift fyrir 4 og það sérlega
hentugt fyrir smærri sem
stærri hópa, því hryggurinn
er heilsteiktur í ofni.

Nauta Prime rib
að amerískum hætti

1 kg Prime Rib
4 stórar bökunarkartöflur

200 g rauðlaukur
4 litlir maís stilkar
Bernaissósa
Nautahryggurinn er krydd-

aður með sjávarsalti og ferskri
piparrót, að smekk. Bakaður í
miðjum ofni við 120 gr. í ca 1
og 1/2 tíma pr. kíló. (hitamælir
rer=52 gr. Med- rer 55, med
60). Borið fram með bökuðum
kartöflum,  soðnum maís og
krulluðum rauðlauk( laukur-
inn er skorinn í þunna hringi,
velt uppúr hveiti og djúp-
steiktur).

Ég skora á móðursystur
mína og fósturmóður, Bryn-
dísi Helgadóttir á Þingeyri en
hún er annáluð í Dýrafirði og
víðar fyrir matseld sína.
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Ísafjarðarbær fær rúmar 126
milljónir af 1.400 milljóna
króna aukaframlagi Jöfnunar-
sjóðs sveitarfélaga. Nú þegar
hefur sveitarfélagið fengið 11
milljónir króna vegna íbúa-
fækkunar. Einnig hefur verið
greiddur helmingur af áætluðu
26,5 milljóna króna framlagi

vegna þróunar útsvarsstofns
en framlagið verður greitt að
fullu þegar endanlegur út-
svarsstofn liggur fyrir í des-
ember. Þá verður einnig greitt
framlag vegna íbúaþróunar en
áætlað er að það hljóði upp á
35 milljónir króna.

Hlutur sveitarfélagsins af

áætluðu framlagi til samein-
aðra sveitarfélags verður einn-
ig greiddur í desember en það
er annars vegar 34 milljónir
vegna þróunar útsvarsstofns
og hins vegar 19 milljónir þar
sem tekið tillit til sérstakrar
útgjaldaþarfar sveitarfélaga
sem halda þurfa úti þjónustu

á fleiri en einum þéttbýlisstað
innan sveitarfélagsins.

Félagsmálaráðherra ákvað
í samráði við Samband ís-
lenskra sveitarfélaga, að veita
aukaframlag til sveitarfélaga
á árinu 2007. Framlaginu er
ætlað að jafna aðstöðumun
sveitarfélaga sem talin eru í

mestri þörf fyrir sérstakt við-
bótarframlag vegna þróunar í
rekstrarumhverfi þeirra og
erfiðra ytri aðstæðna. Ráðstöf-
un aukaframlagsins til Ísa-
fjarðarbæjar til Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga árið 2007 var
kynnt árið 2007.

– thelma@bb.is

Ísafjarðarbær fær 126 milljónir
aukaframlag úr Jöfnunarsjóði

Ísafjörður.

Fiskvinnslan Eyraroddi hf., á Flateyri

Þörf á meiri umsvifum
til að anna eftirspurn

Fiskvinnsla er komin vel af
stað hjá Eyrarodda hf. á Flat-
eyri. Þar eru 34 starfsmenn
sem vinna um 50 tonn af
þorskflökum á viku og fram-
kvæmdastjórinn telur þörf á
því að auka umsvifin á næst-
unni vegna mikillar eftir-
spurnar eftir afurðunum. Eyr-
aroddi hf. hóf vinnslu í byrjun
mánaðarins í fiskvinnsluhús-
um sem áður voru í eigu

Kambs hf. Teitur Björn Ein-
arsson framkvæmdastjóri seg-
ir að vel hafi gengið að keyra
vinnsluna upp og hún sé nú
komin í það horf sem ætlunin
var í upphafi. Starfsfólkið
vinnur um 12 tonn á dag, sölt-
uð og lausfryst þorskflök fyrir
Spánarmarkað. Hann segir að
veruleg eftirspurn sé eftir af-
urðunum. „Við þurfum að
bretta upp ermar og auka um-

svifin með meiri vinnslu,“
segir hann.

Aðspurður segir Teitur að
verð afurðanna sé ásættanlegt.
Telur hann að stígandi verð
helgist meðal annars af minnk-
andi framboði af þorski frá
Íslandi á næstu mánuðum og
menn séu að reyna að draga
úr áhrifum samdráttarins með
hærri verðum. Þá hafa eig-
endur fyrirtækisins verið að

vinna að því að skapa mögu-
leika til að flytja út ferskan
fisk með flugi. Teitur Björn
segir að sá undirbúningur taki
sinn tíma.

Eyraroddi telur sig hafa
nægilegt hráefni á næstunni
til að auka vinnsluna. Fyrir-
tækið gerir út einn hraðfiski-
bát og kaupir fisk á markaði.
Teitur Björn segir að vissulega
sé lítið framboð af þorski,

vegna mikillar áherslu á ýsu-
veiði og frátafa vestfirskra
báta frá veiðum vegna tíðar-
farsins. Segir hann að einnig
sé verið að athuga með mögu-
leika á að afla hráefnis annars
staðar frá.

Þótt umfang vinnslunnar sé
samkvæmt áætlun er langt frá
því að hún sé jafn mikil og

hún var hjá fyrri eiganda fisk-
vinnsluhúsanna. Kambur var
með 80 manns að vinna 8-9
þúsund tonn á ári. Teitur Björn
segir stefnt að því að Eyrar-
oddi vinni 2500 til 3000 tonn
á fyrstu tólf mánuðum fyrir-
tækisins. Frá þessu segir í
Morgunblaðinu.

– gunnaratli@bb.is

Eyraroddi hf. hóf vinnslu í byrjun mánaðarins í
fiskvinnsluhúsum sem áður voru í eigu Kambs hf.

Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf., er fjórtánda kvótahæsta
útgerðin í landinu og sú
kvótahæsta á Vestfjörðum.
Fyrirtækið er með um 10.553
þíg.tonn sem er meira en í
ágúst þegar það hafði 9.540
þíg.tonn en var þó í níunda
sæti yfir kvótahæstu útgerð-
irnar. Hraðfrystihúsið er
með 2,63% af úthlutuðum
kvóta og þar af er 3.35
þorskur, 3,7 ýsa, 2, 36 ufsi,
1,20 karfi, 8,55 grálúða,
1,11 síld, 0% loðna og 15,99
rækja.

Önnur kvótahæsta útgerð-
in á Vestfjörðum er Oddi á
Patreksfirði, í 32. sæti á lands-
vísu, með 1.900 þíg.tonn
eða 0,50% af heildinni og
Jakob Valgeir ehf. í Bol-
ungarvík er með um 1.700
þíg.tonn eða 0,44% í 36.
sæti. Fiskistofa gaf út kvóta-
stöðu 100 stærstu útgerða á
landinu á dögunum þar sem
miðað er við eigendur skipa
þann 18. október og þær
hlutdeildir sem bundnar eru
við skip þeirra þann dag.

– thelma@bb.is

HG er 14. kvóta-
hæsta útgerðin

Baldur Geirmundsson var útnefndur bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2007 við hátíðlega athöfn í Edinborg-
arhúsinu á laugardag, en hann hefur átt stóran þátt í ísfirsku tónlistarlífi í hálfa öld. Baldur er sá áttundi í röðinni sem
ber titilinn, en fyrrum bæjarlistamenn Ísafjarðarbæjar eru: Reynir Torfason, myndlistarmaður, Jón Sigurpálsson,
myndlistarmaður og safnvörður, Harpa Jónsdóttir, rithöfundur og kennari, Vilberg Vilbergsson, rakari og tónlist-
armaður, Jónas Tómasson tónskáld, Elfar Logi Hannesson leikari og Pétur Tryggvi Hjálmarsson, silfursmiður. Á með-
fylgjandi mynd sem tekin var á laugardagskvöld, er Baldur ásamt eiginkonu sinni Karítasi Pálsdóttur og Birnu Lárus-
dóttur, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.


