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Flestir þeirra sem fluttu
til Vestfjarða fyrstu níu
mánuði ársins fluttu til
Ísafjarðarbæjar samkvæmt
nýjustu tölum Hagstof-
unnar um búferlaflutn-
inga milli landssvæða.
Rúmlega 400 einstakl-
ingar fluttust til Vest-
fjarða á tímabilinu. Þar
af fluttust 212 til Ísafjarð-
arbæjar en 263 fluttu frá
sveitarfélaginu á sama
tíma. Alls fluttust tæp-
lega 500 einstaklingar frá
Vestfjörðum á tímabil-
inu.

Næstflestir fluttu til Bol-
ungarvíkur, eða 70 manns
á meðan 73 fluttu þaðan.
60 fluttu til Vesturbyggð-
ar en 76 fluttu þaðan. 23
fluttu til Tálknafjarðar
eða jafn margir og fluttu
þaðan. Einn flutti frá
Kaldrananeshreppi en
sex fluttu þangað á tíma-
bilinu og níu fluttu frá
Bæjarhreppi og er það
sami fjöldi og flutti í hrepp-
inn. 21 fluttu frá Reyk-
hólahreppi og er það ein-
um fleiri en flutti til hrepps-
ins og 17 fluttu til Súða-
víkurhrepps en 17 frá. Þá
flutti enginn til eða frá
Árneshreppi og 41 flutti
frá Strandabyggð en 18
til Strandabyggðar.

Flestir fluttu
til Ísafjarðar

Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf. í Hnífsdal greiðir hæstu gjöld
lögaðila á Vestfjörðum sam-
kvæmt álagningarskrá Skatt-
stjórans í Vestfjarðaumdæmi.
Gjöld fyrirtækisins eru rúmar
102,5 milljónir króna, en af
því fara tæpar 49 milljónir í
tekjuskatt og rúmlega 53 millj-
ónir í tryggingargjald. Næst

hæsti greiðandinn í umdæm-
inu er Ísafjarðarbær sem
greiðir samtals 62,5 milljónir
króna í skatta. Fiskvinnslan
Kambur á Flateyri vermir
þriðja sætið og greiðir alls 39
milljónir króna. KNH á Ísa-
firði fylgir fast á hæla Kambs
og greiðir 37,5 í heildargjöld
og fiskvinnslufyrirtækið Oddi

á Patreksfirði greiðir 35,5
milljónir króna.

Því næst kemur Orkubú
Vestfjarða með 19 milljónir
króna, Kjölur á Ísafirði greiðir
rúmar 18 milljónir og Fisk-
vinnslan Íslandssaga á Suð-
ureyri greiðir 15 milljónir. Í
níunda og tíunda sæti eru
sveitarfélögin Bolungarvík,

með tæpar 15 milljónir, og
Vesturbyggð, með 13,6 millj-
ónir.

3X-Technology greiðir ell-
efu hæstu gjöldin eða 12,7
milljónir, Bakkavík í Bolung-
arvík greiðir 11 milljónir,
Þórsberg á Tálknafirði tæpar
11 milljónir og Jakob Valgeir
í Bolungarvík greiðir 10,9

milljónir. Þá greiðir Spari-
sjóður Vestfirðinga 10,7 millj-
ónir, Útgerðarfélagið Berg
greiðir 10 milljónir, Sparisjóð-
ur Strandamanna 9,8 millj-
ónir, Vestfirskir verktakar á
Ísafirði 9,3 milljónir og Eyrar-
steypa á Ísafirði greiðir 8,5
milljónir og Strandabyggð
greiðir 8,2 milljónir króna.

HG greiðir hæstu gjöld lögaðila

Undirbúningur að samein-
ingu Heilbrigðisstofnunar-
innar Ísafjarðarbæ og Heil-
brigðisstofnunarinnar Bol-
ungarvík er hafinn, en þær
verða gerðar að einni stofnun
1. janúar nk. undir nafninu Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða.
„Undirbúningurinn er hafinn

á sumum sviðum en hann fer
á fullt á næstu vikum. Það er
að mörgu að hyggja og eitt af
því er að búa svo um hnútana
að stofnunin verði rekin sem
ein stofnun en ekki tvær, það
kallar á stefnumótunarvinnu
og uppfærslu á stefnumótun.
Einnig þarf að leysa úr tækni-

legum málum sem gætu kom-
ið upp við sameininguna“,
segir Þröstur Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri beggja stofnan-
anna. Að sögn hans leggst
sameiningin almennt vel í fólk
en hún mun ekki hafa í för
með sér breytingar fyrir við-
skiptavini stofnananna.

Sameiningin er í samræmi
við reglugerð sem heilbrigðis-
eftirlitið samþykkti þann 16.
júlí. Heilbrigðisstofnanir verða
sameinaðar á fjórum svæðum
á Vesturlandi, Vestfjörðum og
Norðurlandi undir heitunum
Heilbrigðisstofnun Vestur-
lands, Heilbrigðisstofnunin

Blönduósi og Sauðárkróki,
Heilbrigðisstofnunin Dalvík-
ur- og Fjallabyggð og Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða.
Alls taka um 12 heilbrigðis-
stofnanir þátt í sameiningunni.
Markmið heilbrigðisráðherra
með sameiningunni er að
styrkja heilbrigðisþjónustuna.

Sameiningin leggst vel í fólk
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ og Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík verða sameinaðar 1. janúar undir nafninu Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
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Hæstiréttur hefur dæmt
tæplega fertugan karlmann
í sex mánaða fangelsi fyrir
kynferðisbrot með því að
hafa lagst við hlið 13 ára
stúlku sem hafði verið í
samkvæmi á heimili hans
og káfað á henni innan
klæða. Einnig var hann
dæmdur fyrir að hafa gefið

stúlkunni og litlu eldri vin-
konu hennar áfengi. Þar með
staðfesti Hæstiréttur dóm Hér-
aðsdóms Vestfjarða frá því í
mars.

Auk þess var maðurinn sak-
felldur fyrir umferðarlagabrot.
Hann hafði hlotið samtals
fjögurra mánaða fangelsis-
refsingu samkvæmt tveimur

dómum frá 3. nóvember
2005 og 1. febrúar 2006. Í
samræmi við 60. gr. al-
mennra hegningarlaga voru
þessir dómar teknir upp og
málin dæmd í einu lagi. Þá
var hann jafnframt dæmdur
til að greiða yngri stúlkunni
miskabætur að fjárhæð
150.000 krónur.

Hæstiréttur staðfest-
ir dóm héraðsdóms

Ekki er búið að ákveða dag-
setningu á úthlutun menning-
arstyrkja Menningarráðs Vest-
fjarða en Jón Jónsson, menn-
ingarfulltrúi Vestfjarða, segir
hana fara fram um miðjan nóv-
ember á suðursvæði Vest-
fjarða. „Úthlutun hefur farið
fram í Bolungarvík og Hólma-
vík. Við reynum að dreifa
þessari athöfn um Vestfirði
og gera Menningarráðið sýni-
legt fyrir Vestfirðingum,“ seg-
ir Jón. Umsóknarfrestur um
menningarstyrki rann út 3.
október og segir Jón endan-
lega tölu umsókna vera 77
talsins. „Þetta eru alls konar

verkefni sem hafa komið inn
á borð til okkar og hefur
menningarráð farið yfir flest
þeirra. Um er að ræða styrk-
beiðnir vegna leiksýninga,
tónlistarverkefna, útgáfu rit-
verka, myndlistarverkefni og
kvikmyndaverkefni,“ segir Jón.

Jón segist sjá mun á fjölda
umsókna frá suður- og norð-
ursvæði Vestfjarða. „Flestar
umsóknir koma frá norður-
svæðinu en það má rekja til
íbúafjölda. Eftir því sem fleiri
búa á svæðinu því fleiri um-
sóknir berast,“ segir Jón.
Fjöldi umsókna sem uppfylla
kröfur ráðsins varðandi full-

nægjandi upplýsingar og áætl-
anir hafa aukist og segir Jón
þá aukningu fagnaðarefni.
„Mér finnst samt alltaf vera
of mikið af umsóknum sem
uppfylla ekki þessar kröfur og
er það miður þegar góðum
hugmyndum er hafnað vegna
þess. Ég skal ekki segja hvort
ástandið hafi batnað eftir að
ég hélt námskeið um styrk-
umsóknir í haust en vissulega
hefur það skánað. Menn hafa
fengið hafnanir í fyrri úthlut-
unum vegna slæmra umsókna
og hafa þeir einstaklingar jafn-
vel litið í eigin barm og lagað
umsóknir sínar“ segir Jón.

Gæði umsókna hefur batnað

Svipuð aðsókn er í bólu-
setningu hjá Heilbrigðis-
stofnuninni Ísafjarðarbæ og
í fyrra. Fregnir hafa borist
að því að fólk hafi almennt
lítinn áhuga á bólusetning-
um á höfuðborgarsvæðinu
en Annette Hansen deildar-
stjóri á HSÍ segir svo ekki
vera hér vestra. „Ég hef ekki
orðið vör við að það sé
minni eða meiri fjöldi sem
er að koma í sprautu en það

er að vísu áhættuhópurinn sem
búinn er að koma.“

Allir eldri en 60 ára ásamt
börnum og fullorðnum sem
hafa langvinna eða illkynja
sjúkdóma eru hvattir til að láta
bólusetja sig. Bólusetningin
er fyrirbyggjandi en vanalega
ber á inflúensunni í desember
eða janúar. Tvö hafa tilfelli
inflúensu hafa greinst í ágúst
og september hérlendis en að
sögn Annette hefur ekkert

komið upp á norðanverð-
um Vestfjörðum svo hún
viti til.

Hægt er að mæta í bólu-
setninguna á Ísafirði milli
kl. 14:00 og 15:30 alla
virka daga. Að sögn Ann-
ette verður bólusett svo
lengi sem áhugi sé til staðar
og efni dugi til, sem áætlað
er að verði fram í desember
eða janúar.

– thelma@bb.is

Svipuð aðsókn
í bólusetningar

Greiðsluvandamál aðallega tengd Bretlandi
„Ég held að það vandamál

tengist Bretlandi. Við höfum
aðallega stundað viðskipti við
Kanada og hafa greiðslur alltaf
borist frá kanadískum við-
skiptavinum okkar. Við höf-
um lítið stundað viðskipti við
Bretland. Við erum reyndar
að smíða kerfi fyrir Breta en
engin greiðsla hefur átt sér
stað fyrir þá vinnu, því hefur
ekki reynt á þetta vandamál
hjá okkur,“ segir Karl Ásgeirs-
son, rekstrarstjóri 3X Techno-
logy, aðspurður hvernig við-
skipti með útflutningsvörur
fyrirtækisins ganga. Karl segir

fyrirtækið vera með ágætis
verkefnastöðu og þeir finni
ekki fyrir minni áhuga erlend-
is frá vegna slæmra tíðinda
frá Íslandi.

Hann segir stýrivaxtahækk-
un Seðlabanka Íslands koma
illa við öll fyrirtæki. „En ég
vona að hún hafi þau áhrif að
gengisþróunin komist í lag.
Sú ákvörðun hefur verið erfiða
fyrir ráðamenn þjóðarinnar en
ég bind vonir við að hún hafi
jákvæð langtímaáhrif á ís-
lenskt efnahagslíf,“ segir Karl
Ásgeirsson.

– birgir@bb.is  Höfuðstöðvar 3X Technology á Ísafirði.

Jarðgangagröftur í Bolung-
arvíkurgöngum gekk vel í síð-
ustu viku. Sprengdir voru 59
metrar frá Hnífsdal og er lengd
ganga þar 270 m. Frá Bolung-
arvík voru sprengdir 73 metrar
og er lengd ganga þar 489
metrar í vikulok. Samtals voru
því sprengdir 132 metrar í vik-
unni sem er besta vikan fram
til þessa. Verkið er á áætlun
en jarðgangagröftur frá Hnífs-
dal hófst aðeins seinna en

áætlað var að sögn Rúnars
Ágúst Jónssonar, staðarstjóra
Ósafls sem sér um verkið.

„Við höfum einnig lent í
smá vandræðum með vatn
Hnífsdalsmegin en það hefur
ekki haft teljandi áhrif á gröft-
inn. Við reiknum með að vera
komnir með fullar vaktir
Hnífsdalsmegin í þessari viku
og þá ætti verkið að komast í
eðlilegt horf. Við erum einnig
að grafa í þéttara berg Bolung-

arvíkurmegin og gengur því
gröfturinn betur þar. Við áætl-
um að komast í þéttara berg
Hnífsdalsmegin innan tíðar þá
á verkið eftir að ganga betur,“
segir Rúnar.

Búið að sprengja 759 metra
eða 14,7% af heildarlengd jarð-
ganganna. Samhliða greftri
jarðganga er nú unnið af kappi
við uppsteypu á nýrri brú á
Ósá og vegagerð í Hnífsdal.

– birgir@bb.is

Metvika við
jarðgangagerðina

Frístundamiðstöð var
opnuð að Skólagötu 10 á
föstudag með opnu húsi

fyrir bæjarbúa. Opið
verður fyrir 16 ára og eldri
á mánudögum og miðviku-

dögum milli kl. 20 og 23
fyrst um sinn frá og með

næsta mánudegi. Óhætt er
að telja að mörg ungmenni
hafi beðið með óþreyju eft-
ir að húsið opnaði en ekk-
ert menningarhús fyrir 16

ára og eldri hefur verið
starfrækt í Ísafjarðarbæ

síðan Gamla apótekið
lokaði í fyrra.  „Það er

rosalega gaman að vera
búin að opna húsið og ég

vil þakka öllum sem lögðu
hönd á plóg við að koma

húsinu í stand en það var
nánast allt unnið í sjálf-

boðavinnu“, segir Margrét
Halldórsdóttir, íþrótta- og

tómstundafulltrúi. Að-
spurð segir hún að við-

brögð bæjarbúa við hús-
inu hafi verið góð. „Ég hef

ekki heyrt annað en að

fólki lítist vel á þetta.“
Margvíslegt starf verður

í húsinu en auk hefðbund-
innar starfsemi ungmenna-

hússins geta íþróttafélög-
og önnur félög sem vinna

að uppbyggilegu ungmenna-
starfi fengið aðstöðu í hús-
inu. Áhugasömum er bent

á að hafa samband á
fristund@isafjordur.is.
Varla þarf að taka það

fram að húsið verður al-
gjörlega tóbaks- og vímu-
efnalaust. – thelma@bb.is

Frístundamiðstöð
opnuð á Ísafirði

Vá-Vesthópurinn færði Margréti Halldórsdóttur peningagjöf við þetta tilefni.
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Íbúar á Vestfjörðum hafa
enn ekki leitað aðstoðar hjá
prestum fjórðungsins vegna
þeirra erfiðleika sem margar
fjölskyldur eru komnar í vegna
efnahagskreppunnar, að sögn
sr. Magnúsar Erlingssonar,
sóknarprests á Ísafirði. „Ég er
í góðum samskiptum við
presta út um allt land og eru
það aðallega íbúar á höfuð-
borgarsvæðinu sem hafa leit-

að til presta. Við erum ekki
farin að finna fyrir neinni sér-
stakri aukningu á Vestfjörðum
vegna efnahagsástandsins.
Íbúar á Vestfjörðum geta alltaf
haft samband við prestinn sinn
og rætt við hann um sín vanda-
mál. Prestar á Vestfjörðum eru
með símavakt alla daga vik-
unnar, kvöld, nætur og helgar.
Símanúmer hennar er 456-
7140 og ávallt er prestur á

vakt sem svarar í símann,“
segir sr. Magnús.

Sr. Magnús segir fólk eigi
ekki að einblína um of á vanda-
málin sem fylgja kreppunni.
„Fólk á að njóta lífsins og gera
það sem því þykir skemmti-
legt og reyna að gleyma um
stund peningahremmingum
sem fylgja tímum sem þess-
um. Góð leið til þess er að
fara í stutta gönguferð með

fjölskyldu og vinum. Það gæti
gripið í góða bók eða horft á
skemmtilega kvikmynd. Einn-
ig myndi ég ráðleggja fólki
að vera sparsamt og draga úr
óþarfa eyðslu eins mikið og
hægt er. Þessar ráðleggingar
geta nýst öllum. Ástandið mun
ekkert lagast þó fólk sitji bara
heima og velti sér endalaust
upp úr peningavandamálum,“
segir sr. Magnús.

Engin aukning eftir aðstoð presta

Rjúpnaveiði-
tímabilið hafið

Rjúpnaveiði fer vel af
stað að sögn Þorsteins Más-
sonar, skotveiðimanns á
Ísafirði. Rjúpnaveiðitíma-
bilið hófst á laugardag og
er rjúpnaskyttum heimilt að
veiða rjúpur út nóvember
mánuð en aðeins má veiða
frá fimmtudegi til sunnu-
dags. „Ég fór við annan
mann í Álftafjörð og við
fengum fimm rjúpur. Ég
heyrði hinsvegar af skyttum
sem fengu fjörutíu rjúpur
inn í Ísafjarðardjúpi. Ég
hugsa að menn hafi verið
svartsýnir fyrir tímabilið því
spáð var fremur heitu veðri
fyrir það og snjórinn var að

mestu horfinn en það rættist
ágætlega úr veiðinni,“ segir
Þorsteinn.

Þorsteinn segir engin lög
kveða á um hversu margar
rjúpur hverri skyttu er heim-
ilt að veiða en segir það
vinsamleg tilmæli til veiði-
manna að skjóta ekki fleiri
en tíu rjúpur á tveimur dög-
um. „Ég hugsa að flestir
fari eftir þessum tilmælum
þó að það séu einhverjir sem
fara yfir strikið. Megin þorri
veiðimanna er þó aðeins að
veiða sér til matar því það
þýðir lítið að reyna að selja
þær eftir að sölubann komst
á,“ segir Þorsteinn.

Fjölda gjaldþrot einstakl-
inga blasir við ef atvinnuleys-
isbætur verða ekki hækkaðar
hið fyrsta, segir Aðalsteinn
Árni Baldursson, formaður
stjórnar Framsýnar, stéttarfé-
lags í Þingeyjarsýslum, í við-
tali við ruv.is. Hann segir að
gjaldþrotin geti orðið kostn-
aðarsamari en hækkun atvinnu-
leysisbóta. Þessu er Finnbogi
Sveinbjörnsson formaður Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga sam-

mála en segist vonast eftir að
hlutfallslegar atvinnuleysis-
bætur verði að veruleika.

„Búið er að leggja fram rík-
isstjórnarfrumvarp þess efnis
að einstaklingar geta fengið
hlutfallslegar atvinnuleysis-
bætur. Þá skerðist tekjuteng-
ing einstaklinga ekki ef þeir
lenda í algjöru atvinnuleysi.
Segjum sem svo að einstakl-
ingur verði fyrir atvinnuskerð-
ingu um 25% þá getur hann

verið í 75% vinnuhlutfalli, nái
þetta frumvarp að ganga í gegn,
en fær bætur sem vantar upp á
hans tekjur. Ef einstaklingur-
inn missir svo algjörlega vinn-
una þá verður tekjutengda við-
miðunin ennþá sú sama. En
að sjálfsögðu þarf að hækka
atvinnuleysisbætur svo fjöl-
skyldur landsins sjái ekki fram
á fjöldagjaldþrot,“ segir Finn-
bogi.

„Svo vonast ég eftir að fyr-

irtæki í landinu fari ekki að
notfæra sér ástandið til þess
að fólk verði fyrir tekjuskerð-
ingu með því að lækka laun
þeirra. Ég hef ekki orðið var
við það á félagsvæði Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga en það
hefur því miður verið að gerast
í einhverjum tilfellum. Ég er
að vona að menn sjái sóma
sinn í því að gera það ekki,“
segir Finnbogi.

– birgir@bb.is

Hlutfallslegar atvinnuleys-
isbætur verði að veruleika

Félagar í Björgunarfélagi Ísafjarðar fyrir framan Guðmundarbúð.

Björgunarfélag Ísafjarðar 10 ára
Björgunarfélag Ísafjarðar

fagnaði 10 ára afmæli á laug-
ardag. „Afmælið gekk æðis-
lega vel og það kom okkur á
óvart hversu margir komu og
samfögnuðu okkur. Bæði
gamlir og nýir félagar og al-
menningur heimsótti okkur
um daginn og um kvöldið var
haldið hóf fyrir félagana. Þetta
var mjög gaman og við getum
ekki annað en verið ánægð
með hvernig til tókst“, segir

Jóhann Ólafson, félagi BFÍ
en í tilefni af afmælinu var
opið hús í Guðmundarbúð þar
sem bæjarbúum og öðrum
Vestfirðingum var boðið að
koma að skoða húsakynni og
kynna sér starfsemi félagsins.
Björgunarfélag Ísafjarðar er
öflug björgunarsveit, skipuð
sérþjálfuðu björgunarfólki
sem vinnur fórnfúst starf við
björgun fólks og verðmæta.

Að sögn Jóhanns eru að

baki tíu farsæl ár frá stofnun
félagsins. „Við vorum ári á
undan Landsbjörgu að sam-
eina slysavarnarfélag og hjálp-
arsveit og það heppnaðist vel.
Auðvitað voru einhverjar fæð-
ingarhríðir í upphafi en þegar
á botninn er hvolft gekk þetta
mjög vel“, segir Jóhann.

Björgunarfélagið er vel
búið tækjum til björgunar á
sjó og landi og hópar félags-
manna sérhæfa sig á ólíkum

sviðum. Bíla- og vélsleða-
flokkur er starfandi innan fé-
lagsins, sérhæft skyndihjálp-
arfólk, fjallabjörgunarfólk og
björgunarhundaflokkur.

Björgunarfélag Ísafjarðar
rekur björgunarskipið Gunnar
Friðriksson auk þess sem öfl-
ugur slöngubátaflokkur starf-
ar innan félagsins. Björgun-
arfélagið rekur þrjú neyðar-
skýli á Hornströndum.

– thelma@bb.is

Fjölmargir bæjarbúar þáðu kaffi
hjá Björgunarfélaginu í tilefni dagsins.
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Abba-æði hefur gripið al-
þjóð heljartökum og varla er
til það mannsbarn sem hefur
ekki fengið Abbalag á heilann
svo klukkutímum skiptir í ár.
Æðið má skýra með gríðarlega
vinsælli kvikmynd sem byggð
er á söngleiknum Mamma
mia. Kvikmyndin er sú aðsókn-
armesta í ár og ekki létu Ís-
lendingar sér nægja að horfa
á hana heldur hafa þeir slegið
upp söngveislum í kvikmynda-
sölum þar sem hún var sýnd
og dansað og sungið með sínu
nefi eftir vinsælustu lögum
hljómsveitarinnar.

Ísfirðingar hafa ekki farið
varhluta af þessu æði og nú
geta þeir borið Abba Tribute
augum í Edinborgarhúsinu á
næstu vikum en þar ætla
hljómsveitin Apollo og söng-
sveitin Öskurbuskurnar að
flytja þekktustu lög sænska
kvartettsins. Samúel Einars-
son tónlistarmaður á Ísafirði
fékk þessa hugmynd í ágúst
þegar hann spilaði undir söng
stúlknasöngtríósins Öskur-
buskurnar á skemmtun á Ísa-
firði. Við settumst því niður
með Apollo-drengjunum, Ösk-
urbuskunum og Samúel, sem
er listrænn stjórnandi sýning-
arinnar, og spjölluðum aðeins
um tilurð hennar.

– Fyrstu spurningunni er

beint að Samúel. Af hverju
Abba og af hverju þetta tón-
listarfólk?

Samúel: „Mig langaði til að
virkja þetta hæfileikaríka unga
tónlistarfólk á Ísafirði og búa
til metnaðarfulla sýningu með
þeim. Tónlist Abba kom fyrst
upp í hugann og ég var ekki
lengi að sannfæra stúlkurnar
um að taka þátt í þessu, jafnvel
voru þær búnar að fá þessa
hugmynd á undan mér.“

Helga Margrét Marzellíus-
ardóttir, ein af Öskurbuskun-
um, segir næsta skrefið hafa
verið að ákveða umfang sýn-
ingarinnar.

Helga: „Ég hringdi í stelp-
urnar og við vorum ákveðnar
í að gera þetta og ákváðum
strax að við vildum hafa hljóm-
sveit með í sýningunni því
okkur þótti það vera ódýr
lausn að hafa undirspil sýn-
ingarinnar á bandi. Við hringd-
um því í Halldór Smárason,
hljómborðsleikara Apollo, og
spurðum hann hvort þeir væru
ekki tilbúnir að spila undir
söng okkar. Halldór var ekki
lengi að segja já því hann er
mikill Abba-aðdáandi.“

– Ert þú mikill Abba-aðdá-
andi, Halldór?

Halldór: „Jú, ég get nú tekið
undir þau orð Helgu. Ég hef
nú ekki legið yfir tónlist Abba

en allar tónsmíðar hljómsveit-
arinnar og undirspil eru til fyr-
irmyndar. Ég kann alltaf að
meta þannig hljómsveitir. Svo
held ég, að þó að við séum
það ung í þessari sýningu að
hafa ekki upplifað Abba á
meðan hún starfaði, þá höfum
við ekki komist hjá því að
heyra þeirra lög í okkar upp-
eldi enda er Abba löngu orðin
klassísk.“

Samúel segir boltann hafa
rúllað hratt eftir að Apollo
kom um borð hjá sýningunni.

Samúel: „Þá hafði ég sam-
band við Erik, vert á Kaffi
Edinborg, og spurði hvort
hann vildi ekki taka þátt í að
setja upp þessa sýningu og
hann svaraði því játandi eins
og skot. Því var stefnan sett á
jólahlaðborð Kaffi Edinborg-
ar og tvær aðrar sýningar. Erik
ku vera svo hrifinn af Öskur-
buskunum að hann er nú þegar
búinn að panta þær í brúð-
kaupið sitt. Áhuginn hefur
ekki látið á sér standa og upp-
selt er á flestar sýningar.“

– Hópurinn segir allur að
strax frá upphafi hugmyndar-
innar hafi verið ákveðið að
leggja gífurlegan metnað í
sýninguna.

Halldór: „Það var grunn-
forsenda okkar Apollomanna
að mikill metnaður yrði lagður

í sýninguna því við vildum
ekki gera hana af hálfum hug.
Við nenntum engu hálfkáki
og erum ásamt Öskurbuskun-
um búin að æfa í 70 klukku-
tíma fyrir þessa sýningu og
það hefur tekið eilítið á.“

Svanhildur Garðarsdóttir,
ein af Öskurbuskunum, segir
útlit sýningarinnar einnig hafa
skipt þau gríðarlega miklu
máli.

Svanhildur: „Við vildum
hafa flotta sviðsmynd og flotta
búninga og gera sýninguna
líflega svo fólk fái nú eitthvað
fyrir peninginn þegar það
mætir á hana. Þegar Halldór
nefnir einnig 70 klukkutíma
æfingaferli okkar, þá gleymist
að það er einungis tími sem
við æfðum öll saman, það
gleymist algjörlega allur tím-
inn sem við höfum æft í sitt
hvoru lagi.

Helga Margrét: „Hugmynd-
ina að búningum okkar fékk
hún Sigga í Jón og Gunnu.
Hún rissaði þá upp og Anna
Jakobína saumaði þá fyrir
okkur.“

– En af hverju nefnist sýn-
ingin Abba Tribute? Hverju
eruð þið að tileinka?

Svanhildur: „Það er til að
losa okkur við pressuna á því
að vera nákvæmlega eins og
Abba. Við erum þrjár söng-

konur í þessari sýningu og en
eins og alþjóð veit voru þær
bara tvær í Abba. Svo erum
við náttúrlega að gera tónlist
sænsku snillinganna hátt undir
höfði og erum ekki beint í
einhverju eftirhermuferli á þess-
ari sýningu.“

Helga: „Það er líka rosalega
erfitt að herma nákvæmlega
eftir Abba því þau hreyfðu
sig svo rosalega lítið á sviði
og gerðu rosalega lítið á
sviðinu annað en að syngja.“

Dagný Hermannsdóttir, ein
af Öskurbuskunum, á von á
barni og þykir þeim það í sýn-
ingunni einstaklega heillandi.

Helga: „Þegar Abba tók þátt
í Eurovision var Frida ólétt
og ætli þessi sýning verði ekki
svo rosalega vinsæl hjá okkur
að Dagný verður kominn á
steypirinn á síðustu sýning-
unum.“

– Býst Dagný þá við því að
barnið hennar verði eldheitur
Abba-aðdáandi?.

Dagný: „Já annað hvort
verður barnið mitt lítill söng-
elskur Björn eða söngelsk
Agneta.“

– En hvert er uppáhalds-
lagið ykkar á sýningunni? Þau
líta öll hvert á annað og and-
varpa og sést það í augum
þeirra að þau eiga erfitt með
að velja.

Svanhildur: „Ég verð að
segja Gimme! Gimme! Gimme!
(A Man After Midnight) því
það eru svo flottar bakraddir í
því lagi.“

Halldór: „Já, þar er ég sam-
mála, en mér þykir líka Voul-
ez-vous mjög flott lag.“

– En ég verð nú samt að
spyrja hver gegnir hvaða hlut-
verki í þessari sýningu. Hver
er t.d. Agneta og hver er Björn?

Svanhildur: „Við erum allar
Agneta því við erum ljóshærð-
ar.“

Helga Margrét: „Ég kannski
fórna mér og lita hárið á mér
dökkt svo ég geti kallað mig
Fridu.“

Halldór: „Ætli ég sé þá ekki
Björn því að hann var kærasti
Agnetu og þá er ég kærasti
ykkar allra. En það var alla-
vega hugmyndin og ég syng
líka Does Your Mother Know.“

Við létum þetta stutta spjall
nægja vegna þess að hópurinn
er önnum kafið fólk, ýmist
mæður, nemendafélagsfor-
menn eða barþjónar og höfðu
einfaldlega ekki tíma í meira
spjall. Þau segja boltann vera
hjá Erik Ashley Newman um
áframhaldandi sýningar og
fólk geti beint fyrirspurnum
sínum að honum varðandi
fleiri sýningar.

– birgir@bb.is

Metnaður er grunn-
forsenda sýningarinnar

Dagný, Svanhldur
og Helga Margrét.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 6. NÓVEMBER 2008 55555

„Verkefnastaðan er góð þessa
stundina. Við erum að reisa
brú yfir Ósá í Bolungarvík
auk framkvæmda í Ísafjarð-
ardjúpi. Þá erum við að byggja
lyftuhús við Fjórðungssjúkra-
húsið á Ísafirði,“ segir Her-
mann Þorsteinsson, einn eig-
enda byggingafyrirtækisins
Vestfirska verktaka á Ísafirði,

aðspurður um verkefnastöð-
una. Hermann segir verkefna-
stöðu fyrirtækisins byggjast
að stærstum hluta á útiverk-
efnum og því sé útséð að þeir
þurfi að starfa við þau eftir
veðri í vetur. „Við getum því
bætt við okkur eitthvað af
inniverkefnum. Um síðustu
mánaðarmót störfuðu 33 við

fyrirtækið. Einhverjir útlend-
ingar sem störfuðu hjá fyrir-
tækinu og sendu launin til síns
heimalands eru farnir aftur
heim, því hefur orðið einhver
fækkun á starfsfólki hjá okkur.
Að svo stöddu ætlum við ekki
að fækka starfsfólki en það er
mikið óvissuástand í þjóðfé-
laginu. Margir aðilar hafa hætt

við verk og maður sér ekki að
svo stöddu hver verkefnastaða
fyrirtækisins verður eftir ára-
mótin,“ segir Hermann.

Hermann segir stýrivaxta-
hækkun Seðlabanka Íslands
koma fyrirtækinu afskaplega
illa því fyrirtækið sé mjög
ungt. „Fyrirtækið var stofnað
í október 2003 og við höfum

staðið í mikilli uppbyggingu
á því í þessi fimm ár sem það
hefur starfað, því kemur þessi
hækkun mjög illa við okkur.
Ég tel því mjög mikilvægt að
sveitarfélög og ríkið hugsi sig
tvisvar um áður en þau huga
að miklum niðurskurði á fram-
kvæmdum. Þau eru stærstu
viðskiptavinir byggingafyrir-

tækja á Ísafirði og það versta
sem gæti hent byggingariðn-
aðinn á Ísafirði er ef þessir
aðilar myndu hætta við fram-
kvæmdir. Það myndi þýða að
menn stæðu eftir á Ísafirði eftir
nokkur ár með takmarkaða
þjónustu í þeim iðnaði,“ sagði
Hermann Þorsteinsson.

– birgir@bb.is

„Mikilvægt að sveitarfélög
skeri ekki niður framkvæmdir“

Um 40% af heildarskuldum
Ísafjarðarbæjar erlend lán
Skuldasamsetning lána Ísa-

fjarðarbæjar er svipuð og í
öðrum sveitarfélögum að sögn
Halldórs Halldórssonar, bæj-
arstjóra. Hann segir að um
40% af skuldum sveitarfélags-
ins vera í erlendum lánum.

„Ekki er um að ræða bein
erlend lán, heldur höfum við
tekið lán í gegnum Lánasjóð
íslenskra sveitarfélaga og
hann hefur fjármagnað sig
með erlendum lánum, fyrst
og fremst í gegnum Norræna
fjárfestingabankann. Lánin
hafa því augljóslega hækkað
hjá okkur eins og öll önnur
erlend lán. Við bindum vonir

við að þær björgunaraðgerðir
sem ríkisstjórnin og Alþjóða
gjaldeyrissjóðurinn vinna að
á þessari stundu verði til þess
að styrkja krónuna. Ekki þarf
að hafa mörg orð um það ef
gengisþróunin helst óbreytt þá
vitum við að margir eiga eftir
að vera í erfiðleikum við að
borgað af erlendum lánum sín-
um. Þess vegna er mikilvægt
að björgunaraðgerðir ríkis-
stjórnarinnar og Alþjóða gjald-
eyrissjóðsins heppnist og get-
um við þurft að bíða í einhverja
mánuði eftir að sjá árangur af
þeim en við vonumst eftir að
þær takist,“ segir Halldór.

Halldór segir álögur á íbúa
verði ekki hækkaðar og þreng-
ri fjárhagsstöðu verður að svo
stöddu ekki mætt með hækk-
unum á gjaldskrám fyrir
grunnþjónustu eða með skerð-
ingu á slíkri þjónustu og sé
það eitt af megin markmiðum
aðgerðaráætlunar Ísafjarðar-
bæjar. Aðspurður hvort að
laun nefndar- og bæjarstjórn-
armanna verði lækkuð, segir
Halldór þá aðgerð skipta máli
en hafa lítil áhrif á reksturinn
því ekki sé um háar fjárhæðir
að ræða. „Stærsti hluti rekstr-
arkostnaðar sveitarfélagsins
eru laun. Við erum með 300

stöðugildi í Ísafjarðarbæ. Þeg-
ar ég tel stöðugildin, þá tel ég
ekki með bæjarfulltrúa og
nefndarfólk. Við munum ekki
boða launalækkanir í sveitar-
félaginu en sú aðgerð þyrfti
að fara eftir kjarasamningum.
Lækkun á launum nefndar-
fólks og bæjarfulltrúa skiptir
auðvitað máli en hefur lítil
áhrif á reksturinn því ekki er
um það háar fjárhæðir að
ræða. En allt kemur til greina
og verður að sjálfsögðu rætt í
samstarfi meiri- og minni-
hluta, til hvaða aðgerða verður
gripið Á meðan verið er að
vinna í þessum björgunarað-

gerðum munum við reyna að
þrauka. Við höfum dregið
stórkostlega úr innkaupum og
ég hef gert stjórnendum sveit-
arfélagsins grein fyrir því að
fjárhagsáætlun sveitarfélags-
ins sé ekki virk því hækkanir
á vöxtum hafa orðið til þess
að við erum komin fram úr í
rekstri eins og öll sveitarfélög
á Íslandi,“ segir Halldór.

Halldór segir stærsta ein-
staka málið sé að áfram verði
haldið með aukaframlag Jöfn-
unarsjóðs upp á 1,4 milljarða
því hlutur Ísafjarðarbæjar í því
framlagi sé um 140 milljónir
króna á þessu ári. „Svo þurf-

um við að ná þeirri stöðu sem
fyrst að geta framkvæmt eitt-
hvað og sem mest mannafls-
frekar framkvæmdir til að
tryggja ákveðinn stöðugleika
hjá fyrirtækjunum okkar.
Þetta gildir um öll sveitarfé-
lögin í landinu. Megin atriðið
núna er að halda sjó í gegnum
mestu erfiðleikana og það mun
Ísafjarðarbær gera. Ég ítreka
að margt er hægt að gera og
við þessar aðstæður og mikil-
vægt er að nýta sem flestar
hugmyndir í nýsköpun. Það
er einmitt við svona aðstæður
sem margar slíkar hugmyndir
eru framkvæmdar.“
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Fín verkefnastaða fram yfir áramótFín verkefnastaða fram yfir áramótFín verkefnastaða fram yfir áramótFín verkefnastaða fram yfir áramótFín verkefnastaða fram yfir áramót
„Við erum bara bjartsýnir, þýðir víst lítið annað“, segir Magnús Jónsson, framkvæmdastjóri verk-
takafyrirtækisins Spýtunnar á Ísafirði en bætir við að menn séu vissulega mjög áhyggjufullir í verk-
taka- og byggingarbransanum um þessar mundir. „Við erum ekki farnir í neinar uppsagnir og það
stendur ekki til að svo stöddu. Verkefnastaða okkar er fín fram yfir áramót, en svo sjáum við hvað
setur. Það er vissulega áhyggjuefni hvað verður ef hið opinbera og sveitarfélögin fara að draga sam-
an seglin“, segir Magnús. Um 20 manns starfa hjá fyrirtækinu og stærstu verkefni þeirra um þessar
mundir eru endurbætur við Félagsheimilið í Bolungarvík og bygging áhaldahúss á Þingeyrarflugvelli.

450 þíg. tonn til Ísafjarðarbæjar450 þíg. tonn til Ísafjarðarbæjar450 þíg. tonn til Ísafjarðarbæjar450 þíg. tonn til Ísafjarðarbæjar450 þíg. tonn til Ísafjarðarbæjar
Ísafjarðarbæ hefur verið úthlutað rúmlega 450 þíg. tonnum fyrir fisk-
veiðiárið 2006/2007 samkvæmt endurúthlutun Fiskistofu á byggða-
kvóta. Byggðakvóta sveitarfélagsins er skipt þannig niður að 87 þíg.
tonn koma í hluta Þingeyrar sem skiptist niður á fimm báta. Flateyri
fær í sinn skerf 29 þíg. tonn sem deilt er til þriggja báta. Suðureyri

fær 93 þíg. tonn fyrir tíu báta. Hnífsdalur 22 þíg. tonn fyrir einn bát
skips og Ísafjörður fær í sinn hlut 223 þíg. tonn fyrir sex báta.

Laugardaginn 21. október gerðist sá merkisatburður í ís-
lenskum stjórnmálum, að mynduð var ríkisstjórn, sem nýtur
stuðnings öflugs meirihluta á Alþingi. Formaður Sjálfstæðis-
flokksins Ólafur Thors, myndaði stjórnina, en þrír flokkar
standa að henni, Sjálfstæðisflokkurinn, Alþýðuflokkurinn og
Sósíalistaflokkurinn. Ráðherrar eru 6, tveir frá hverjum flokki.

Á ríkisfundi sem haldinn var kl. 1 e.h. laugardaginn 21. okt.,
lagði Ólafur Thors fram ráðherralista og var stjórnin þá form-
lega mynduð. Ráðherrar eru þessir og verkaskipting þannig:
Forsætisráðherra, Ólafur Thors, fer einnig með utanríkismál.
Fjármálaráðherra Pjetur Magnússon, fer einnig með við-
skiptamál og landbúnaðarmál. Atvinnumálaráðherra, Áki
Jakobsson, fer einnig með sjávarútvegsmál, einnig flugmál.
Kennslumálaráðherra, Brynjólfur Bjarnason, undir hann heyra
menntamál, Ríkisútvarpið og einnig ríkisprentsmiðjan. Sam-
göngumálaráðherra, Emil Jónsson, fer einnig með kirkjumál
og iðnaðarmál. Fjelagsmálaráðherra, Finnur Jónsson, fer einnig
með dómsmál.

Rækjustofninn í Ísafjarðar-
djúpi mældist lítill í nýlokinni
haustkönnun Hafrannsókna-
stofnunar og hefur minnkað
mikið frá árinu 2007 þegar
hann virtist vera á uppleið.
Minna var um þorsk en áður
en þeim mun meira af ýsu og
lýsu. Undanfarna fimm vetur

hefur verið mikið af þorski og
ýsu í Djúpinu en oftast lítið af
rækju og hafa engar rækju-
veiðar verið leyfðar. Eins og
greint hefur verið frá hefur
rækjustofninn í Arnarfirði
hinsvegar náð sér vel á strik
og hefur verið lagt til að leyfð-
ar verði veiðar á 500 tonnum

í vetur. Heimilt var að veiða
150 tonn síðastliðinn vetur en
langtímameðaltal rækjuveiða
í Arnarfirði er um 650 tonn.

Samkvæmt niðurstöðum
haustkönnunar Hafrannsókna-
stofnunar var rækja útbreidd-
ari en undanfarin ár í Arnar-
firði. Heildarvísitala var há og

mun hærri en á sama tíma árið
2007. Rækjan var stór og virð-
ist óvanalega mikið af rækju
6 ára og eldri. Nýliðun virtist
einnig góð. Þorskur var undir
meðaltali áranna 2000-2008
en þó var dálítið um þorsk í
næsta nágrenni við rækjuna.

                  – thelma@bb.is

Rækjustofninn í Ísafjarð-
ardjúpi minnkar milli ára

Borun eftir heitu vatni í
Tungudal í Skutulsfirði lauk
formlega á föstudag á árang-
urs. Í um vikutíma hafa verið
gerðar tilraunir til að örva bor-
holuna, bæði með því að dæla
vatni úr henni og og einnig
með því að dæla vatni niður
hana til að byggja upp mikinn
þrýsting í von um að geta
sprengt út vatnsæð en tilraun-
irnar báru engan árangur.
Sölvi R. Sólbergsson, fram-
kvæmdastjóri orkusviðs Orku-

bús Vestfjarða, segir holuna
verða hvílda í tvær vikur og
síðan muni verða gerða á
henni hitamælingar. Hann
segir endanlega kostnað vegna
verksins ekki liggja fyrir en
samningurinn við Jarðboranir
hljóðaði upp á 154 milljónir
króna. „Við vorum með áætl-
aðan kostnað upp á 180 millj-
ónir króna. Inn í þeim tölum
var einnig ráðgjöf frá Íslensk-
um orkurannsóknum. Við eig-
um eftir að gera endanlegan

kostnað upp en því verki lýkur
á næstu vikum,“ segir Sölvi.

Sölvi segir jarðhitavatn sem
fannst við leitun á þessu svæði
árið 1999 ekki koma úr vatns-
æð heldur virðist það koma úr
fjallinu. „Fyrir níu árum bor-
uðum við beint ofan í þetta
svæði. Við fundum þá vatn á
200 metra dýpi. Við steyptum
upp í þá holu og boruðum svo
niður á 1250 metra dýpi og
fengum heitt vatn þar. Þá
héldum við að eftirleikurinn

yrði auðveldur við að ná vatni
úr henni fyrst að hún skilaði
því á 200 metra dýpi. Síðan
borum við undir þetta svæði
og þá kom í ljós að um enga
sprungu var að ræða. Sú nið-
urstaða kom okkur í opna
skjöldu. Þetta virðist vera hlið-
arrennsli sem kemur  lárétt frá
öðrum stað og allar líkur á að
það berist frá fjallinu,“ segir
Sölvi Sólbergsson, hjá Orku-
búi Vestfjarða ohf.

– birgir@bb.is

Borun eftir heitu vatni hætt
Borverkinu lauk formlega á föstudag.

,,Ég tel að tónlistin hafi aldrei verið brýnni en í dag þegar
svo mörg gildi sem hafa verið ríkjandi í samfélaginu hafa
beðið skipbrot. Ísafjörður hefur alltaf verið mikill tónlistar- og
menningarbær og þó að hér hafi dunið á mörg áföll þá höfum
við Ísfirðingar haldið okkar striki í tónlistarlífinu.“

Þessi orð sem viðhöfð voru af Sigríði Ragnarsdóttur, skóla-
stjóra Tónlistarskóla Ísafjarðar, eftir að hún hafði verið útnefnd
bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2008, undirstrika þann
viðamikla þátt sem tónlistin hefur verið í menningarlífi bæjar-
búa, sem vissulega er ein af undirstöðum mannlífs, eins og
segir í umsögn Menningarmálanefndar fyrir valinu.

Sigríður Ragnarsdóttir er vel að heiðrinum komin líkt og
allir fyrirrennarar hennar sem sýndur hefur verið þessi sómi.
Hún er níunda í röð þeirra er titilinn hafa borið og önnur konan
sem fyllir þann velskipaða flokk listamanna af ýmsum toga.
Segja má að Sigríður hafi um langt árabil haldið á lofti með
miklum ágætum þeim kyndli tónlistar og menningar sem
tendraður var á æskuheimili hennar og orðið hefur leiðarljós
fjölda ungmenna til frama á tónlistarbrautinni síðar á ævinni.
Til hamingju Sigríður!

Þótt ekki sé horft lengra til baka en meðal mannsævi nemur
má finna í ísfirskri sögu fjölda frásagna af menningarviðburðum
sem vitna um að Ísfirðingar hafa verið einkar duglegir við að
halda uppi margvíslegri og metnaðarfullri menningarstarfsemi,
sem hélt nafni bæjarins á lofti og jók hróður hans út á við. Og
það er síður en svo að Ísfirðingar hafi slegið af eða dregið úr
ferðinni hvað framsækni varðar í þessum efnum. Nægir þar til
að nefna tónlistarhátíðina ,,Aldrei fór ég suður“ sem vaxið
hefur ár frá ári og dregið til sín fjölda hljómlistamanna, svo
aðeins eitt dæmi sé til tekið.

Engum vafa er undirorpið að á tímum erfiðleika líkt og nú
blasa við er gott að geta öðru hvoru dreift huganum frá öllu
amstrinu. Og nú hefur hval rekið á fjörur. ABBA-æðinu, sem
hófst með kvikmyndinni og náð hefur hámarki svo undrun
sætir, er síður en svo að ljúka. Sænska sýningin ,,The Music of
ABBA“ er meira að segja á leið til höfuðborgarinnar og með
góðum afslætti sakir vesalings krónunnar okkar. Góðhjartaðir
menn, Svíar. Sem við var að búast sættu ísfirskar söngpípur og
spilarar sig ekki við að Vestfirðingar sætu með öllu utangarðs
í þessum efnum. Söngsveitin Öskubuskurnar og hljómsveitin
Apollo settu því upp sitt eigið ,,Abba-tribute“, sem hefur svo
sannarlega slegið í gegn í Edinborgarhúsinu, alltaf fyrir húsfylli
áhorfenda, sem svo sannarlega hafa kunnað að meta þennan
tónlistarflutning til heiðurs sænsku poppgoðunum.

Já, við þurfum ekki að kvarta meðan við höfum slíku ein-
valaliði ungs fólks á að skipa. Til hamingju Apollo og Ösku-
buskur!

s.h.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 6. NÓVEMBER 2008 77777

Atvinnulausum fækkar á VestfjörðumAtvinnulausum fækkar á VestfjörðumAtvinnulausum fækkar á VestfjörðumAtvinnulausum fækkar á VestfjörðumAtvinnulausum fækkar á Vestfjörðum Síminn stendur við öll loforðSíminn stendur við öll loforðSíminn stendur við öll loforðSíminn stendur við öll loforðSíminn stendur við öll loforð
Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símanns, segir fyrirtækið standa við allar

áætlanir sem fyrirtækið gerði í haust. Þetta segir Margrét aðspurð hvort Síminn
áætlaði að draga úr þjónustu sinni vegna harðnandi árferðis og hvort staðið yrði við

áætlun Símans um að bjóða fulla sjónvarpsþjónustu á Ísafirði, Patreksfirði og Bol-
ungarvík á fyrsta ársfjórðungi næsta árs. Íbúar í fyrrnefndum bæjarfélögum geta því
fljótlega á næsta ári notið fullrar sjónvarpsþjónustu Símans sem felur í sér 80 sjón-

varpsrásir, bæði innlendar og erlendar, myndleigu þar sem 1.500 bíómyndir eru í boði

Fjöldi atvinnulausra á Vestfjörðum hefur minnkað úr 24 í 19 á rúmri viku sam-
kvæmt vef Vinnumálastofnunar. Þar segir að tíu karlmenn og níu konur séu at-
vinnulaus á Vestfjörðum. Auður Matthíasdóttir, afgreiðslustjóri Vinnumála-
stofnunarinnar á Vestfjörðum, segir atvinnulausum hafi ekki fækkað vegna þess
að fólk flytji í burtu frá svæðinu, heldur hafi það fengið aðra atvinnu á Vestfjörð-
um. „Ég hef ekki orðið vör við að fólk leiti í auknum mæli eftir ráðgjöf hjá
stofnuninni. Atvinnuástand á Vestfjörðum er í ágætis farvegi,“ segir Auður.

Lárus Benediktsson, for-
maður Verkalýðs-og sjó-
mannafélags Bolungarvík-
ur, afhenti á laugardag, Bergi
Bjarna Karlssyni, formanni
slysavarnadeildarinnar Hjálp-
ar í Bolungarvík, styrk að
upphæð 500.000 kr. fyrir
hönd félagsins og stjórnar
sjúkrasjóðs. Slysavarna-
deildin Hjálp í Bolungarvík

var stofnuð árið 1933 og verð-
ur því 75 ára á þessu ári og
hefur vösk sveit karla, kvenna
og seinna ungmenna í Bolung-
arvík, starfað við þessi mjög
svo ósérhlífnu störf lengst af í
sjálfboðavinnu frá upphafi.
Björgunarsveitin Ernir og
slysavarnadeild kvenna voru
svo stofnuð á sjöunda áratug
síðustu aldar.

Í ræðu Lárusar Benediks-
sonar við þetta tilefni kom
fram hvað varð til þess að
Slysavarnafélag Íslands var
stofnað en það var gert í kjöl-
far strands togarans Jóns for-
seta, fyrsta togarans sem smíð-
aður var sérstaklega fyrir Ís-
lendinga. „Togarinn strandaði
á rifi við Stafnes í illviðri þann
27. febrúar árið 1928. Fyrstu

skip komu togurunum til
hjálpar um fimm klukku-
stundum seinna, en gátu lítið
aðhafst vegna veðurs.

Á togaranum var 25 manna
áhöfn og tókst með harðfygli
manna úr landi að bjarga 10
manns, en 15 fórust með skip-
inu. Þetta slys varð mjög til
þess að ýta á eftir stofnun
slysavarnafélags Íslands, sem

var stofnað skömmu síðar
eða 29. janúar árið 1928 og
svo fyrstu björgunarsveitir
á vegum þess.

Sigurvon í Sandgerði var
fyrsta björgunarsveitin, síð-
an kom Þorbjörn í Grinda-
vík og svo koll af kolli“,
sagði Lárus við afhending-
una.

– thelma@bb.is

Slysavarnardeildin Hjálp fær styrk

Sjóvarnir náðu ekki að
verja bæjarstæði Ísafjarðar
með viðunandi árangri í
óveðrinu fyrir stuttu. Miklu
grjóti skolaði upp á götu
við Fjarðarstræti og öldur
hafa gengið upp á veg Poll-
götunar þegar hástreymt er.
Sigurður Mar Óskarsson,
verkefnastjóri Vegagerðar-
innar á Ísafirði, segir sjó-
varnagarðana við Fjarðar-
strætið og Pollgötuna vera
úrelda og þurfi að hækka
þá hið fyrsta og er Vega-
gerðin að vinna að áætlun
fyrir þá framkvæmd.

„Það er alveg ljóst að
sjóvarnargarðarnir dugðu
ekki fyrir þetta veðurlag
sem ríkti. Við munum vænt-
anlega hækka garðana. Við
vitum ekki hvenær sú fram-
kvæmd fer í gang því hún
er aðeins í skoðun. Það hafa
orðið tíðari skemmdir á

vegum síðastliðin ár. Það
gæti verið út af breyttu veð-
urfari og hækkandi sjávar-
máli. Einnig gæti verið um
að ræða einstaka tilviljanir
sem urðu að þessum að-
stæðum sem ollu skemmd-
unum, það er erfitt að segja“
segir Sigurður Mar.

Sjór flæðir einnig langt
upp á land í Neðstakaupstað
á Ísafirði. Ísafjarðarbær er
með það svæði til umráða
og segir Jóhann Birkir
Helgason, forstöðumaður
tæknideildar Ísafjarðarbæj-
ar, sveitarfélagið ekki farið
að huga að sjóvörnum þar
því fjaran við Neðstakaup-
staðinn er friðuð og ekki
standi til að raska náttúrlega
umhverfi hennar. Jóhann
útilokar einnig ræsagerð og
segir hann að ræsi myndu
aldrei ná að taka við flóðum
inn í Neðstakaupstaðinn.

Sjóvarnir á
Ísafirði úreltar

 Mikið af  grjóti skolaði á land
í Fjarðarstrætinu í óveðrinu.

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur ákveðið að breyta
þurfi reglum um nemenda-
heimsóknir í grunnskóla sveit-
arfélagsins. Er það m.a. gert í
ljósi breyttra aðstæðna margra
nemenda sem búa við sam-
eiginlegt forræði foreldra
sinna yfir þeim og dvelja
jafnvel í nokkrar vikur í senn
hjá hvoru foreldri fyrir sig.
Starfsmönnum Skóla- og
fjölskylduskrifstofu falið að
gera breytingar á reglunum í
samræmi við umræður á fund-
inum og leggja fyrir næsta
fund fræðslunefndar.

Haustið 2006 voru unnar
reglur um nemendaheim-
sóknir í grunnskóla Ísafjarð-
arbæjar. Í þeim segir að;

1. nemendur sem eru í
vetrarfríum í heimaskólum
sínum eiga ekki að sækja tíma
í grunnskólum Ísafjarðarbæj-
ar, enda sé þá verið að lengja
skólaárið hjá þeim.

2. Nemendur sem eiga for-
eldra í sveitarfélaginu eru vel-

komnir í tímabundnar styttri
heimsóknir í skólana heim-
sóknir í samráði við skóla-
stjóra og umsjónarkennara,
svo lengi sem 1. grein á ekki við.

3. Börn sem hafa átt heima
í sveitarfélaginu og vilja heim-
sækja sína gömlu bekki eru
velkomin í tímabundnar heim-
sóknir í samráði við skóla-
stjóra og umsjónarkennara,

svo lengi sem 1. grein á ekki
við. 4. Þeir nemendur sem
koma í skólaheimsóknir í Ísa-
fjarðarbæ skulu mæta í skól-
ann með verkefni frá eigin
skóla, bækur og skriffæri sem
við eiga og taka þátt í kennsl-
unni eins og allir aðrir nem-
endur bekkjarins.

5. Forsendur heimsóknar
eru að hegðun nemandans

valdi ekki truflun í bekknum.
6. Ísafjarðarbær tryggir

nemendur grunnskóla sveit-
arfélagsins, hvað varðar gesta-
nemendur eru tryggingar al-
farið mál forráðamanna. 7.
Beiðni um lengri dvöl þarf að
sækja um til Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu v/kostnaðar-
þátttöku lögheimilissveitarfé-
lags.              – thelma@bb.is

Breyta reglum í takt við
breytt fjölskyldumynstur

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur hug á að móta heild-
stæða fjölskyldustefnu í sveit-
arfélaginu. Á síðasta fundi
bæjarráðs lagði Soffía Vagns-
dóttir fram svohljóðandi bók-
un:

„Ég geri að tillögu minni
að farið verði í mótun fjöl-

skyldustefnu fyrir bolvískt
samfélag. Bæjarmálafélagið
hafði það á stefnuskrá sinni
fyrir síðustu kosningar að
komið verði á heildstæðri fjöl-
skyldustefnu í samræmi við
samþykkta þingsályktun Al-
þingis og ályktun Sambands
íslenskra sveitarfélaga þess

efnis. Nú þegar ráðinn hefur
verið félagsmálastjóri hefur
skapast tækifæri til að ýta
þessu mikilvæga verkefni úr
vör. Ég legg til að félagsmála-
stjóri stýri þessari vinnu og
geri sem fyrst tillögur um
verklag. Í ljósi samfélagsað-
stæðna er mikilvægt að hraða

þessari vinnu sem og öðrum
þeim verkefnum sem stuðla
að því að styrkja innviði bol-
vísks samfélags og þjappa
íbúum saman.“

Bæjarráð tók undir bókun-
ina og vísaði hugmyndinni til
frekari vinnslu hjá félags-
málastjóra og velferðarráði.

Bolvíkingar vilja fjölskyldustefnu
Bolungarvík.
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Verð vonandi viðloð-
andi tónlist allt mitt líf

Brynjar Páll Björnsson er
bassaleikarinn í hljómsveit-
inni Múgsefjun sem hefur far-
ið mikinn í viðtækjum landans
í ár. Brynjar er sonur Álfhildar
Tómasardóttur og Björns
Birgissonar. Björn vann í Vél-
smiðjunni Þór á Ísafirði og
Álfhildur í apótekinu. Brynjar
ólst upp á Ísafirði og hóf
bassaleikinn þar og á margar
góðar minningar frá uppeldis-
árunum á Ísafirði. En er Bryn-
jar uppalinn Ísfirðingur?

„Nei, ég fæddist á Siglufirði
og bjó í Ólafsvík til fimm ára
aldurs. Flyt þá ásamt fjöl-
skyldu minni til Ísafjarðar og
við settumst að í Grjótaþorp-
inu, þ.e. Fjarðarstrætisblokk-
inni. Ég bjó á Ísafirði til átján
ára aldurs, gekk í Grunnskóla
Ísafjarðar og seinna Mennta-
skólann á Ísafirði. Mér líkaði
það rosalega vel að alast upp
á Ísafirði. Frelsið var algjört.
Ég hef búið í Reykjavík í tíu
ár og sé núna hvað það var
svakalega gott að búa á Ísa-
firði.“

Var hlaupandiVar hlaupandiVar hlaupandiVar hlaupandiVar hlaupandi
um allar trissurum allar trissurum allar trissurum allar trissurum allar trissur

gargandi gítarsólógargandi gítarsólógargandi gítarsólógargandi gítarsólógargandi gítarsóló

– Telur þú að uppeldisárin
á Ísafirði hafi mótað þig mikið
sem manneskju?

„Já algjörlega. Ég byrjaði
náttúrlega í tónlistinni á Ísa-
firði og tónlistin er það sem
ég starfa aðallega við í dag.“

– Kviknaði tónlistaráhug-
inn snemma hjá þér?

„Já, þegar ég var þriggja
ára, þá byrjaði ég að hafa
áhuga á tónlist. Þá var uppá-
haldslagið mitt „Child in Time“
með Deep Purple, þá bjó ég í
Ólafsvík og íbúar Ólafsvíkur
muna ennþá eftir mér sem
krakkanum sem kom hlaup-
andi út úr húsinu með tennis-
spaða í hendinni og gargandi
eitthvað gítarsóló sem ég þótt-
ist spila á hann. Það er líka til
mynd af mér á þessum aldri
þegar ég er með ryksugustút
og er að taka „vindmyllu-
move“ Pete Townsend úr
hljómsveitnni The Who. Síð-
an um sex ára aldur byrjaði
maður líkt og flestallir aðrir í
blokkflautunámi. Svo var ég
alltaf að hlusta á tónlist þegar
ég var yngri. Pabbi var mikill
tónlistaráhugamaður og hans
tónlistaráhugi mótaði mikið
minn eigin. Það má segja að
það hafi alltaf verið mikill tón-
listaráhugi í minni fjölskyldu.“

Söngferill á und-Söngferill á und-Söngferill á und-Söngferill á und-Söngferill á und-
an bassaferlinuman bassaferlinuman bassaferlinuman bassaferlinuman bassaferlinum

– Þú ert mjög frambærilegur

tónleika, hann þótti ekki upp
á marga fiska og ég hef ein-
göngu látið mér nægja að
radda í hljómsveitum sem ég
hef verið í síðan.“

– Hvenær fór bassaleikur-
inn að hætta að vera áhugamál
hjá þér og þú ákvaðst að gera
hann að atvinnu þinni?

„Það byrjaði eiginlega ekk-
ert fyrr en ég flutti suður um
átján ára aldur. Ég var náttúr-
lega búinn að vera í hinum og
þessum böndum að spila pönk
og einhverja sýrutónlist með
hinum og þessum gaurum. En
eftir að ég flutti suður, þá sá
ég þetta sem möguleika til að
afla mér tekna. Þá ákvað ég
kíkja í FÍH árið 2001 og þá
fóru hjólin að snúast hjá mér
varðandi spilamennskuna. Ég
var þá tvö ár í FÍH og hætti en
er byrjaður aftur núna.“

Nafnið Múgsefjun erNafnið Múgsefjun erNafnið Múgsefjun erNafnið Múgsefjun erNafnið Múgsefjun er
„tónfræðinördadjók“„tónfræðinördadjók“„tónfræðinördadjók“„tónfræðinördadjók“„tónfræðinördadjók“

– Þú fluttir suður árið 1998,
átján ára gamall. Varstu ekkert
að spila í millitíðinni?

bassaleikari í dag, hvenær
fórstu að læra á það hljóðfæri?

„Ég byrjaði þrettán ára að
læra á bassann. Ég hafði
reyndar verið að reyna við
trommuleik áður og hafði allt-
af langað til að verða tromm-
ari. En bassi heillaði mig mjög
mikið því mér fannst hann
alltaf vera svo voldugt hljóð-
færi. Ég hóf að læra hjá Frið-
riki tónlistarkennara í Tónlist-
arskóla Ísafjarðar. Svo stofn-
aði ég hljómsveit með Agli
„Rabbasyni“ og Hauki S.
Magnússyni. Sú sveit hét
Ryðguð stígvél og ég var bú-
inn að kaupa mér bassa sem
þótti alltof stór á mig. Þá tók
strákur við bassaleiknum af
mér í bandinu sem hét Baldur
Smári. Hann var mun stærri
en ég og hugsanlega hefði ég
verið laminn hefði ég reynt
að taka bassaleikinn af honum
í bandinu. Þannig að mér var
eftirlátinn söngurinn í band-
inu. Við spiluðum á Krílis-
planinu þar sem gamla slátur-
húsið var. Ég lagði sönginn
algjörlega á hilluna eftir þá

„Nei, hóf að vinna hjá Orku-
veitu Reykjavíkur og lagði
eiginlega bassann á hilluna þá.
Það var ekki fyrr en ég fór í
FÍH eins og áður segir sem
hjólin fóru að snúast. Þá
kynntist ég Hjalta, Bjössa og
Ómari þáverandi trommara í
Múgsefjun. Það var byrjunin
á Múgsefjun, við vorum í ein-
hverju skíta æfingarhúsnæði
og vorum eitthvað að reyna
spila saman. Það gekk svo-
leiðis í nokkur ár. En við
ákváðum að byrja bandið á
fullu fyrir þremur árum. Þá
fengum við harmonikkuleik-
ara í hljómsveitina og þá kom
nafnið Múgsefjun til.“

– Hvaðan kemur þetta sér-
stæða nafn Múgsefjun?

Brynjar andvarpar. „Æi,
þetta er svo ómerkileg saga.“

– Komdu með hana!
„Jæja, þetta nafn er komið

frá þeim tíma sem við vorum
saman í FÍH. Þá var reglulega
haldin hrynþjálfun og við átt-
um þar að klappa öll í takt og
gera einhverjar ákveðnar
hrynæfingar. Síðan áttum við

að hraða á taktinum. Svo
þegar við fórum að hraða á
taktinum þá kallaði kennarinn
það múgsefjun. Svo seinna
meir þegar við vorum að æfa
okkur sem hljómsveit, þá vor-
um við ekki búnir að finna
nafn á bandið og vorum ekkert
svo góðir hljóðfæraleikarar og
ekkert ofboðslega mikið sam-
stíga í taktinum og þá sagði
einhver í bandinu: Hvað er
þetta strákar, eigum við ekki
að hætta þessari múgsefjun?
Þá fannst okkur það nafn vera
kjörið á bandið.“

– Svona svipað og Mezzo-
forte?

Brynjar hlær. „Já algjör-
lega, eitthvað svona algjört
tónfræðinördadjók.“

Vorum frekarVorum frekarVorum frekarVorum frekarVorum frekar
miklir „wannabes“miklir „wannabes“miklir „wannabes“miklir „wannabes“miklir „wannabes“

– Nú er Múgsefjun ein vin-
sælasta hljómsveit Íslands í
dag. Getur þú sagt mér eitt-
hvað meira frá henni?.

„Múgsefjun er búin að vera
alveg sex ár í þróun. Við vor-

um ekkert að gera einhverja
brjálaða alvöru úr hljómsveit-
inni í árdaga hennar. Við vor-
um svo miklir „wannabes“ í
byrjun. Spiluðum einhvers
konar Jeff Buckley tónlist.
Þetta gekk svoleiðis fyrst en
svo þegar lengra leið á tilurð
bandsins þá var það ljóst að
við vorum fimm íslenskir karl-
menn sem vildum fá okkar
sjónarmið í tónlist fram í sveit-
inni. Hjalti, söngvari bands-
ins, hefur alltaf verið aðal-
lagahöfundur bandsins en svo
fóru menn að læra betur hver
á annan í bandinu og fórum
að þora að segja okkar skoðun
á hlutunum ef við vorum
óánægðir með eitthvað. Skipt-
ar skoðanir ríktu alltaf í band-
inu og það er ekkert að
ástæðulausu sem fyrsta plata
okkar ber nafnið „Skiptar
skoðanir“. Það er bæði vegna
samskipta meðlima bandsins
og svo eru skiptar skoðanir í
þjóðfélaginu. Þeir sem hlusta
á plötuna heyra margs konar
afbrigði af tónlist á henni.“

– Mætti tengja einhvern
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tónlistarstílinn á hverju lagi
við einhver meðlim úr hljóm-
sveitinni?

„Já, kannski bæði og. Til
dæmis titillagið Skiptar skoð-
anir á plötunni er eftir mig og
Hjalta. Ég hef alltaf haft mikið
dálæti á fönk-tónlist og fönk-
áhrif mín koma í ljós í því
lagi. En ég veit ekki hvort að
það sé hægt að heyra áhrif frá
hverjum og einum í lagasmíð-
um sveitarinnar nema hlust-
andinn þekki okkur persónu-
lega.

Lagasmíðum í bandinu er
háttað þannig að það kemur
einhver með hugmynd að ein-
hverju stefi eða fullmótað lag
og síðan eru hugmyndirnar
mótaðar saman á æfingum.
Segjum sem svo að ég kæmi
með hugmynd að lagi á æf-
ingu, þá færi ég ekkert að segja
strákunum hvernig þeir ættu
að spila á sitt hljóðfæri í lag-
inu. Það væri alveg glatað,
við förum frekar lýðræðisleið-
ina í bandinu og það hefur
komið til þess að við höfum
þurft að greiða atkvæði um
hugmyndir að lögum, það er í
hvaða átt við vildum fara með
þau.

Það má segja að við strák-
arnir í Múgsefjun séum orðnir
eins og bræður. Við getum
alveg rifist um hluti og farið í
fýlu en samt haldið áfram að
vera í hljómsveitinni. Við
föðmumst oftast nær bara og
höfum gaman af hver öðrum
eftir hvert rifrildi. Það er al-
gjörlega æðislegt að vera í
Múgsefjun og mér þykir ákaf-
lega vænt um bandið. Það er
allt öðruvísi að vera í bandi
þar sem maður er að skapa
sjálfur sína eigin tónlist og
koma sér á framfæri með eigið
efni heldur en að vera eins og
hálfgerður verkamaður í hljóm-
sveit þar sem maður hefur
engan atkvæðis- eða skoðana-
rétt.“

Ljúft að uppskeraLjúft að uppskeraLjúft að uppskeraLjúft að uppskeraLjúft að uppskera
það sem maður sáirþað sem maður sáirþað sem maður sáirþað sem maður sáirþað sem maður sáir

– Nú er stór hópur tónlistar-
manna sem er alltaf á leiðinni
í stúdíó að fara að taka upp
meistaraverkið sitt. Þetta er
oft stórt skref sem menn þurfa
að taka til að fara út í svoleiðis
fyrirtæki. Var það stórt skref
hjá ykkur í Múgsefjun?

„Já, þetta var mjög lengi að
gerast hjá okkur. Við vorum
alltaf í æfingarhúsnæðisvanda
og vorum frekar latir. En síðan
fengum við alveg frábært hús-
næði og vorum komnir á þá
ákvörðun að við værum búnir
að hjakka nógu lengi í sama
farinu og ekkert að gerast hjá
okkur. Það hafði verið draum-
ur okkar allra að búa til plötu,
og það var mjög erfitt ferli
sem fylgdi þeirri ákvörðun
eftir að ákváðum að gefa út
plötu. Við tókum þá stefnu að
gefa hana út sjálfir og það er
mjög dýrt en við erum næstum
því búnir að borga plötuna
upp. Það klárast vonandi fljót-
lega, en eins og máltækið seg-
ir: Góðir hlutir gerast hægt,
og þetta gengur hægt en vel
hjá okkur.“

– Hvernig líður þér eftir að
hafa gefið út þína eigin tónlist

og henni er tekið vel? Er til-
finningin ljúf?

Brynjar andvarpar og hugs-
ar sig um. „Við skulum segja
að tilfinningin sé blendin sem
fylgir því. Maður er búinn að
semja þessi lög, taka þau upp
og vinna með þau lengi. Þetta
er þriggja ára ferli. Þannig að
ég er orðinn svolítið þreyttur
á því ferli. Ef maður teygir
lopann, þá teygist hann enda-
laust og maður verður að
klippa á hann einhvern tím-
ann. Eins og þegar lagið
„Lauslát“ var orðið rosalega
vinsælt og ég var farinn að
heyra það frekar oft í útvarp-
inu, þá slökkti ég umsvifalaust
því ég gat hreinlega ekki
hlustað á það meira. En auð-
vitað er rosalega ljúft að upp-
skera vel það sem maður hefur
sáð og ég er að sjálfsögðu
mjög þakklátur þeirri blessun.
Nú erum við komnir á það
stig að við erum farnir að ein-
beita okkur að næstu plötu og
stefnum á að koma henni út
fyrir þarnæstu jól.“

Bjuggumst viðBjuggumst viðBjuggumst viðBjuggumst viðBjuggumst við
að „Lauslát“ yrðiað „Lauslát“ yrðiað „Lauslát“ yrðiað „Lauslát“ yrðiað „Lauslát“ yrði

„hittari“„hittari“„hittari“„hittari“„hittari“

– Næsta spurning er frekar
klisjukennd, en ég verð að
spyrja þig: Bjuggust þið við
þessari velgengni?

Brynjar hlær. „Sko, við vor-
um komnir með frekar stóran
aðdáendakjarna í kringum
Múgsefjun fyrir útgáfu plöt-
unnar. En hjólin fóru ekkert
að snúast almennilega fyrr en
við gáfum út plötuna. En að
búast við þessu? Við sendum
lagið „Kalin slóð“ í spilun í
útvarp áður en platan kom út
og það mæltist vel fyrir. Síðan
vissum við alltaf að lagið „Laus-
lát“ væri hressandi útvarps-
smellur. En við bjuggumst
ekki við svona rosalegum vin-
sældum á lögunum tveimur.
Það kom okkur samt mest á
óvart að „Lauslát“ var spilað
á Bylgjunni, því texti lagsins
er frekar harður og fjallar um
millibilsástand í sambandi
pars og hliðarsporin sem geta
fylgt því ástandi. En ég get
sko sagt þér það að það er
miklu skemmtilegra að upp-
lifa drauminn sinn heldur en
að dreyma hann stanslaust.“

Berum óhræddirBerum óhræddirBerum óhræddirBerum óhræddirBerum óhræddir
hróður Tanksins víðahróður Tanksins víðahróður Tanksins víðahróður Tanksins víðahróður Tanksins víða

– Þið fóruð frægðarför til
Flateyrar og tókuð upp plöt-
una ykkar þar?

„Jú. Þegar við vorum til-
búnir með ellefu lög, þá fórum
við að ræða það hvar við ætt-
um að taka plötuna upp og
hvernig við ættum að haga
því ferli. Ég stakk upp á því
að fara í Tankinn á Flateyri
því ég vissi að Önundur Haf-
steinn Pálsson væri að byrja
með þetta brjálaða upptökuver
þar. Ég náði einhvern veginn
að sannfæra strákana um þá
hugmynd að fara vestur og
taka plötuna upp þar. Okkur
fannst sú hugmynd líka góð
að fara í burtu frá Reykjavík,
því þá fengjum við frið frá
okkar daglega amstri og ekk-

ert hægt að ná í okkur. Síðan
fórum við til Flateyrar og
þegar við komum í upptöku-
verið, þá blasir við okkur
óklárað upptökuverið hans
Önna.“

– Má segja að þið hafið ver-
ið plataðir vestur?

Brynjar hlær. „Já og nei.
Önni tekur á móti okkur og
segir: Hvað er að strákar, eruð
þið ekki í „fíling“? Við þau
orð og með útskýringu um að
þetta yrði allt tilbúið á morgun
hurfu áhyggjur okkar. Við
komum okkur fyrir og skoð-

uðum Flateyri. Fljótlega ákváð-
um við að við gætum gert
miklu meira gagn með því að
hjálpa Önna við lokafrágang-
inn á Tanknum í staðinn fyrir
að bíða eftir að hann kláraði
það og hafa áhyggjur. Þannig
að við drifum okkur til hans
og lukum þessu af. Við vorum
til fjögur um morguninn að
klára verkið og sex tímum
seinna vorum við mættir í
upptöku til Önna. Þetta var
vægast sagt mögnuð ferð. Við
dvöldum í tvær vikur á Flat-
eyri og erum óhræddir við að

bera út hróður Tanksins í tón-
listarheiminum.“

Kvikmynda-Kvikmynda-Kvikmynda-Kvikmynda-Kvikmynda-
tónlistin heillartónlistin heillartónlistin heillartónlistin heillartónlistin heillar

– En svona að lokum: Hver
eru framtíðarplön þín?

„Ég skal ekki segja. Ég
stefni á að klára námið mitt í
FÍH. Svo hefur einnig alltaf
heillað mig mikið að búa til
kvikmyndatónlist. Ég er hæfi-
lega ímyndunarveikur og get
ímyndað mér alls konar tónlist

við ýmis tilefni. Ef ég sé t.d.
lampa, þá get ég samið ein-
hverja bassalínu við hann.
Þannig að ég hugsa að sú grein
tónlistar gæti átt vel við mig.
Það myndi samt ekki gerast
fyrr en eftir tvö ár eftir að ég
klára námið í FÍH. Þó ég verði
þrítugur eða sjötugur, þá ætla
ég ekkert að hætta í tónlist og
segja: Jæja ég er hættur þessu
rugli og ætla að fá mér al-
mennilega vinnu. Ég mun allt-
af verða viðloðandi tónlist allt
mitt líf.“

– birgir@bb.is

Síuturninn sem er ekki í notkun. Sýrur hafa étið upp öll innviði hans og því þarfnast hann lagfæringar.

Kaupa þarf nýjan búnað í Funa
„Við tókum upp á þeirri

nýbreytni að kvarna allt
sorp sem kemur inn hjá okk-
ur. Fólk er ekki nógu dug-
legt að flokka sorpið, við
vitum það alveg, þess vegna
kvörnum við ruslið og sjá-
um um leið hvort að það sé
eitthvað sem við viljum
ekki fá í brennsluofninn. Þá
stoppar kvörnin og lætur
okkur vita,“ segir Vernharð-
ur Jósefsson, stöðvarstjóri
sorpbrennslunnar Funa á
Ísafirði. Hann segir það
koma fyrir að þeir þurfi að
stoppa brennsluofninn vegna
óbrennanlegs sorps. „Við
vorum búnir að keyra í tvo
daga áður en við þurftum
að stoppa núna. Einhver var
að losa sig við steinasafnið
sitt og ofninum finnst ekki
gott að borða grjót, því urð-
um við að stoppa.“ segir
Vernharður.

Hann segir síuturn Funa
mikið skemmdan og ekki
verið notaðan í þó nokkurn
tíma. „Það sem hefur gerst
er að sýrur úr reyknum sem
myndast við að brenna
sorpið, falla út og hafa tært
stálið í síuturninum og eyði-
lagt síupokana sem eru inn-
an turnsins. Það gerir það
að verkum að fínar bruna-
leifar komast út með reykn-
um sem gera hann svo bláan
eins og raun ber vitni,“ segir

Vernharður.
Vernharður segist hafa látið

greina þennan vanda og sé
lausnin á þessu vandamáli
fólgin í að halda sýrunni í
gasfasa í gegn um síuna og
reykhreinsibúnaðinn. „Það er
gert með því að halda reykn-
um við ákveðið hitastig og
bæta efnum inn í hann áður
en hann fer inn í síubúnaðinn.
Því yrði það næsta skref að
kaupa nýjan búnað í Funa sem

gæti stjórnað hitastiginu og
innsetningu efnanna. En fyrst
þurfum við að lagfæra síuturn-
inn og fá í hann nýja poka.,“
segir Vernharður.

„Við höfum ekki farið af
stað í að taka þetta skref því
við erum með nefnd starfandi
sem er að fara yfir fram-
tíðarskipan sorpmála í sveit-
arfélaginu. Í erindisbréfi henn-
ar felst m.a. að athuga hvort
aðrar leiðir en rekstur Funa

séu hagkvæmari til að eyða
sorpi. Þá yrði ekki verjandi
að vera nýbúnir að setja
búnað í hann upp á margar
milljónir ef niðurstaðan yrði
að Funa yrði lokað. Því var
ákveðið að bíða með að fá
nýjan búnað í stöðina þang-
að til nefndin skilar niður-
stöðum og að því gefnu að
þær verði Funa í hag,“ segir
Vernharður.

– birgir@bb.is

Vernharður stöðvarstjóri Funa.
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STAKKUR SKRIFAR

Hver svaf á verðinum?
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.

Lionsklúbburinn fær viðurkenninguLionsklúbburinn fær viðurkenninguLionsklúbburinn fær viðurkenninguLionsklúbburinn fær viðurkenninguLionsklúbburinn fær viðurkenningu
Lionsklúbbi Ísafjarðar hefur verið veitt viðurkenning alþjóðahreyfingarinnar sem 100%
Melvin Jones klúbbur. Það þýðir að klúbburinn hefur lagt fram það mikinn skerf til al-
þjóðahjálparsjóðs hreyfingarinnar að allir félagar klúbbsins hafa fengið sérstaka heiðurs-
viðurkenningu. Af þessu tilefni færði umdæmisstjóri Lions, Árni V. Friðriksson frá Akur-
eyri, klúbbnum sérstakan fána frá alþjóðahreyfingunni. Lionsklúbbur Ísafjarðar er eini
klúbburinn hér á landi sem náð hefur þessum áfanga. Lionsklúbbur Ísafjarðar var stofnað-
ur árið 1957 og hefur því starfað í liðlega 50 ár. Meðlimir klúbbsins eru tuttugu talsins.

Gjaldþrotabeiðnum fjölgarGjaldþrotabeiðnum fjölgarGjaldþrotabeiðnum fjölgarGjaldþrotabeiðnum fjölgarGjaldþrotabeiðnum fjölgar
Beiðnum um gjaldþrotaskipti hefur fjölgað hjá Héraðsdómi Vestfjarða

frá því í fyrra, en þeim hafði farið fækkandi síðustu fimm árin. Árið
2000 voru beiðnirnar 33 og tveimur árum síðar voru þær orðnar 69.

Árið 2006 voru beiðnirnar 47 og úrskurðir 37. 27 fyrirtæki voru
úrskurðuð gjaldþrota það ár og 10 einstaklingar. Á síðasta ári voru

gjaldþrotabeiðnrnar 34, þrettán fyrirtæki voru úrskurðuð gjaldþrota
og þrír einstaklingar. Í ár eru gjaldþrotabeiðnirnar orðnar 43.

Áður en fengist verður við þessa spurningu er rétt að upplýsa að í ljós er
komið hverjir eru vinir okkar. Færeyingar fara þar fremstir meðal jafningja.
Norðmenn fylgja fast á eftir og vonandi eigum við samleið með Dönum
sem hafa allmargir ákveðið að styðja íslenska námsmenn í þrengingum
þeirra í Danmörku. Evrópusambandið ætlar sér einnig að standa við bakið
á okkur, en ekkert bólar sérstaklega á því að Bretar séu að slást í vinahópinn.
Þeir tóku þann kostinn að setja hryðjuverkastimpill á Ísland og vinna þar
með hryðjuverk á hnípinni þjóð í vanda.

Ríkisstjórn, Seðlabanka og Fjármálaeftirliti verður ekki hrósað fyrir
glögga og góða upplýsingagjöf. Hún er slök. Alþingismenn kvarta undan
skorti á upplýsingum. Smám saman er reytt í almúgann upplýsingum líkt
og verið sé að gefa vondan graut í teskeiðum til þess að óbragðið verði ekki
eins yfirgengilegt. Er það þannig sem þjóðin vill láta koma fram við sig?
Flestir eru enn slegnir yfir því sem gerst hefur og því að ofannefnd þrenning
hefur greinilega vitað í hvað stefndi án þess að upplýsa umbjóðendur sína
sem nú kveljast margir undan áþján ýmiss konar. Sjaldan hafa jafn margir
tapað jafn miklu á jafn skömmum tíma með jafn alvarlegum afleiðingum.
Við bætist óðaverðbólaga studd gríðarlegu gengisfalli íslensku krónunnar
og atvinnutap að auki.

Þjóðin vill ekki láta koma fram við sig af fyrirlitningu og hroka. Hún

hefur ekki löngun til þess að hlusta á aulabrandara ráðamanna eða tal út og
suður, sem stundum er ekki annað en útúrsnúningur. Stýrivextir upp á
18% eru fáheyrðir á Vesturlöndum og reynast öllum þungir. Það er grín-
laust, óhæfa að hafa í flimtingum og svara þjóðinni og blaðamönnum út úr.
Enn á þjóðin eftir að fá að vita hverjir vissu hvað og hvenær og hvort þeim
sem næst kjötkötlunum stóðu tókst að bjarga eigin skinni meðan alþýðan
tapaði margrómaðri hlutafjáreign í bönkum, sem ýtt var undir af ríkisstjórn
og Alþingi, missti sparnað og lífeyrissparnaður rýrnaði og enginn veit hve
mikið. Hver svaf þá á verðinum og sá ekki teikn á lofti, sem dugðu til að
semja frumvarp til neyðarlaga á liðnu sumri?

Uppákoman með bankastjóra Nýja Glitnis og hlutabréfakaupin sýnir,
óháð þeirri ágætu konu, hvernig spilling hefur viðgengist í bankakerfinu
og gæðingum verið hampað. En hún vekur einnig upp spurningar um það
hvort spillingunni innan bankanna sem nú eru ríkisbankar og eign okkar
allra, hefur lokið eður ei. Bankastjórinn er ótrúverðugur og á þann kost
einan að hætta. Hvers vegna var ekki skipt um æðstu stjórnendur strax?
Þeir eru fastir á klafa þess sem gert hefur verið í bönkunum undanfarin ár.
Millistjórnendur eru undir sömu sök seldir. Hverjir hafa hag af því að lag-
færa skjalasöfn bankanna? Svari hver fyrir sig. Ríkisbankarnir eru ekki
trúverðugir á meðan ekki er allt uppi á borðinu.

Sæbjúguveiðiskipið Hann-
es Andrésson SH 737 gerir
nú út frá Bolungarvík og ætl-
ar að eiga stæði við Grund-
argarðinn í Bolungarvíkur-
höfn í vetur. Báturinn hefur
haft viðdvöl í Bolungarvík
undanfarin ár en hann var
við veiðar á Faxaflóa í sum-
ar áður en hann setti stefn-
una til Bolungavíkur á ný.
Stundar báturinn veiðar á
brimbút og hefur afli hans
verið nokkuð góður að sögn
Bergs Garðarssonar skip-
stjóra. Hefur aflinn verið
allt upp í 20 kör í hverjum
róðri en veiðin hér vestra er
mest út af Aðalvík og allt
út undir Dýrafjörð. Aðal-
veiðisvæðin hafa verið í
sunnanverðum Breiðafirði,
í Faxaflóa og í Aðalvík. Afl-
inn er sendur til Grundar-
fjarðar þar sem hann er

unnin og fluttur til Kína sem
og á Japansmarkað. Þykir
brimbútur afar eftirsóknar-
verð tegund sæbjúga vegna
útlits og bragðs, en möttull-
inn er nýttur til matar.

Sæbjúgað brimbútur, sem
stundum er nefnt konu-
pungur, þykir herramanns-
matur í Kína og Japan og er
brimbúturinn oftast soðinn
en stundum reyktur. Hann
eru uppfullur af góðum
efnum svo sem próteini og
ginsengi og þykir afar græð-
andi og einstaklega kynörv-
andi í þokkabót. Kínverjar
kalla sæbjúgun ginseng
hafsins en þau eiga að gefa
slétt og fallegt útlit. Algengt
er að gefa sæbjúgu á sjúkra-
húsum í Kína  til að flýta
fyrir gróanda eftir skurðað-
gerðir. Frá þessu er greint á
vikari.is.       – birgir@bb.is

Kynörvandi
konupungar

 Hannes Andrésson SH 737.
Ljósm: Ragna Jóhanna Magnúsdóttir.

Hljómsveitin GusGus
ætlar að taka upp nýjustu

plötu sína í hljóðverinu
Stúdíó Tankur í Önundar-

firði. Upptökur munu
standa yfir dagana 17.-19.

nóvember og segir Stephan
Stephensen úr GusGus,

hljómsveitina taka plötuna
upp að mestu leyti í Tank-

num. „Þessi ákvörðun er
byggð á þeim vilja okkar í

sveitinni að taka upp í
nýju umhverfi. Ég kannast

við nokkra kauða fyrir
vestan og skoðaði þetta
hljóðver með Mugison.

Eftir það hitti ég Önund
Hafstein Pálsson, eiganda

hljóðversins í matarboði
og þar kom þessi hugmynd

upp á yfirborðið. Það eru
engin geimvísindi á bak

við þessa ákvörðun,“ segir

Stephan og hlær.  Stephan
segir plötuna ganga undir

vinnuheitinu „24/7“ en það
er tilvísun í að þeir séu að

allan sólarhringinn. Steph-
an mætir til hljóðvers-

vinnu í Önundarfirði
ásamt tveimur öðrum liðs-

mönnum GusGus, þeim
Birgir Þórarinssyni, betur
þekktur sem Biggi Veira,
og Daníel Ágúst Haralds-

syni. Aðspurður hvort að
þeir komi til með að halda

tónleika fyrir vestan á
meðan dvöl þeirra stendur

segir Stephan það ekki
hafa komið til tals. „Tón-

leikar á Vagninum er
hinsvegar fín hugmynd og
erum við hressir strákar í
hljómsveitinni og vísir til

allra uppátækja,“ segir
Stephan léttur í lund.

GusGus tekur upp í Tanknum
Önundur Pálsson við takkaborðið í Tankinum. Hljómsveitin GusGus mætir í stúdíóið í mánuðinum.
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Skora á ríkisvaldið að halda sig við framkvæmdaáætlanirSkora á ríkisvaldið að halda sig við framkvæmdaáætlanirSkora á ríkisvaldið að halda sig við framkvæmdaáætlanirSkora á ríkisvaldið að halda sig við framkvæmdaáætlanirSkora á ríkisvaldið að halda sig við framkvæmdaáætlanir
Vinnumarkaðsráð Vinnumálastofnunar á Vestfjörðum skorar á sveitarstjórnir á Vestfjörðum og
ríkisvaldið að halda sig við þær framkvæmdaáætlanir sem samþykktar hafa verið til næstu ára. Þetta
kemur fram í ályktun sem ráðið hefur sent frá sér. „Ljós er að samdráttur er að eiga sér stað á
almennum vinnumarkaði vegna yfirstandandi fjármálakreppu og því ábyrgð opinberra aðila mikil í að
standa vörð um vestfirskt atvinnulíf. Samdráttur af hálfu hins opinbera getur haft mjög afdrifaríkar
afleiðingar á vinnumarkaðinn og erfitt getur reynst að endurreisa þau störf og fyrirtæki sem gætu
tapast ef dregið er úr framkvæmdum af hálfu opinberra aðila“, segir í greinargerð með ályktuninni.

Fleiri taka sláturFleiri taka sláturFleiri taka sláturFleiri taka sláturFleiri taka slátur
Íbúar á norðanverðum Vestfjörðum eru duglegir að taka slátur ef

marka má hve mikið er keypt til sláturgerðar í Samkaupum á Ísafirði.
„Óvenju mikið er tekið af slátri nú í haust. Hráefnið hefur rokið út en

enn er til nóg af því“, segir Kristján Kristjánsson verslunarstjóri. Að taka
slátur er hefð sem hefur verið þekkt um aldir hér á landi. Nú virðist sem
Vestfirðingar vilji taka til hendinni í kreppunni og búa til þennan þjóð-
lega og góða rétt, enda er hann bæði hollur fyrir líkamann og budduna.

Erfitt að greina samræmda sýn
í markaðssetningu fjórðungsins

Vestfirðir sem heild hafa
ákveðna ímynd sem laða
ferðamenn á svæðið. Þetta
kemur fram í nýrri skýrslu um
svæðisbundna markaðssetn-
ingu og er byggt á samtölum
við ýmsa sem vinna að fram-
gangi ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum. Skýrslan sem unnin
var af Rannsóknarmiðstöð
Ferðamála á Akureyri fjallar
um áhrif svæðisbundinnar

kynningar á Íslandi og tillögur
í þeim efnum. Þess má geta
að upphaflega hugmyndin og
frumkvæðið af skýrslunni
kom frá Markaðsstofu Vest-
fjarða (MV).

„Segja má að fimm megin-
stoðir beri uppi markaðssetn-
ingu landshlutans: MV, At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
í gegnum ferða- og menning-
arklasann, Upplýsingamið-

stöð ferðamála á Ísafirði,
Ferðamálasamtök Vestfjarða
og loks sveitarfélögin hvert
með sínu nefi. Nokkuð erfitt
er að greina samræmda sýn í
markaðssetningu fjórðungs-
ins og virðist sem samræður
skorti á milli allra aðila. Einnig
virðist sem tengsl hafi rofnað
milli uppbyggingar ferðaþjón-
ustu á svæðinu sem staðið hef-
ur og þeirrar markaðssetning-

ar sem nú er í gangi“, segir í
skýrslunni.

Þótt ímynd svæðisins sé ein,
að mati viðmælenda við skýr-
slugerðina, er svæðið þrískipt
hvað varðar samvinnu og
samstarf þegar kemur að
svæðisbundinni markaðssetn-
ingu. Þessi þrískipting endur-
speglast í því hvar skrifstofur
Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða er að finna en þær eru á

Hólmavík á Ströndum, Ísa-
firði fyrir norðursvæðið og
svo á Patreksfirði fyrir Suður-
firðina.

Markaðsstofa Vestfjarða
(MV) var stofnuð í maí 2007
og er sjálfseignarstofnun í
eigu Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða, Fjórðungssam-
bands Vestfjarða og Ferða-
málasamtaka Vestfjarða. Iðn-
aðarráðuneytið leggur MV til

fé en árin 2006 og 2007, á und-
irbúningstímabili markaðs-
stofunnar, veitti samgöngu-
ráðuneytið 5 milljónir hvort
sitt árið sem eyrnamerktar voru
markaðsaðgerðum. Fjórð-
ungssambandið leggur til 7
milljónir í MV og byggir það
framlag á ákveðinni krónutölu
á íbúa. Ferðamálasamtökin
leggja til eina milljón.

– thelma@bb.is

Bók um Höllu
á Laugabóli

Vegagerðin ekki
skaðabótaskyld

Vegagerðin er ekki skaða-
bótaskyld vegna þess tjóns
sem hugsanlega hlytist af
ófullnægjandi sjóvörnum á
Ísafirði, nema ef sannað væri
að tjón hefði orðið vegna
mistaka starfsmanna Vega-
gerðarinnar, að sögn Stefáns
Erlendssonar, lögmanns
hennar. Mikið af grjóti skol-
aði upp á veg Fjarðarstrætis
í óveðrinu fyrir stuttu, er öld-
ur gengu yfir sjóvarnargarð-
inn. Vöknuðu þá upp spurn-
ingar um hver bæri ábyrgð
ef grjótið hefði hafnað á
gangandi vegfarendum, bif-
reiðum eða húseignum.

Stefán segir sjóvarna-
garða Vegagerðarinnar gerða
eftir ströngustu kröfum yf-
irvalda en það sé annað mál
ef sjóvarnagarðurinn er
ekki nógu hár, Vegagerðin
sé ekki skaðbótaskyld af
þeirri framkvæmd. „Ef
sannað þykir að starfsmenn
Vegagerðarinnar hafi verið
lengi að hreinsa upp grjótið
eða viljandi slegið því á
frest þá yrði hún skaðabóta-
skyld ef tjón hefði orðið á
gangandi vegfarendum eða
bifreiðum vegna grjótsins,“
segir Stefán.

– birgir@bb.is

Út er komin bókin Svan-
urinn minn syngur, ljóð og
líf skáldkonunnar Höllu
Eyjólfsdóttur. Í bókinni er
birt úrval kvæða vestfirsku
skáldkonunnar Höllu Eyj-
ólfsdóttur (1866–1937) frá
Laugabóli í Ísafirði. Eftir
hana liggja tvær ljóðabæk-
ur, Ljóðmæli sem kom út
árið 1919 og Kvæði frá ár-
inu 1940. Halla er án efa
þekktust fyrir ljóðin Svan-
urinn minn syngur og Ég lít
í anda liðna tíð en bæði eru
við lög eftir tónskáldið Sig-
valda Kaldalóns.

Guðfinna M. Hreiðars-
dóttir sagnfræðingur valdi
ljóðin í bókina og tók sam-
an æviágrip skáldkonunnar.

Hún hefur jafnframt veg og
vanda af sýningu í Safna-
húsinu á Ísafirði þar sem
viðfangsefnið er ljóð og líf
skáldkonunnar. Sýningin
mun standa til loka nóvem-
ber og er opin á virkum
dögum frá kl. 13 til 19 og á
laugardögum frá kl. 13 til
16.

– thelma@bb.is

Sala á utanlandsferðum
dregst verulega saman

Sala á utanlandsferðum hjá
ISO-ferðum á Ísafirði hefur
dregist verulega saman í efna-
hagskreppunni. „Það er alveg
sama uppi á teningnum hjá
okkur og öðrum ferðaskrif-
stofum um land allt, fólk held-
ur verulega að sér höndunum
núna. Búið er að fella niður
margar ferðir í haust, til að
mynda allar ferðir til Kúbu og

dóminíska lýðveldisins og
mikið af borgarferðum“, segir
Kristín Karlsdóttir hjá ISO-
ferðum. Aðspurð hvort margir
hætti við að jólaferðirnar, en
vinsælt hefur verið hjá mörg-
um að skella sér til Kanaríeyja
yfir hátíðirnar, segist Kristín
ekki vita hvernig þær ferðir
standa.

„Við sjáum ekki um jóla-

ferðirnar hjá okkur en það er
viss hópur sem fer árlega út
eftir áramót og það fólk er að
mestu leiti að halda sínu striki.
Þar erum við að mestu að tala
um fólk sem er komið yfir
miðjan aldur og búið að borga
mestu skuldirnar sínar“.

Aðspurð um framtíð ferða-
skrifstofunnar vill Kristín
engu um það spá. „Við erum í

samstarfi við Heimsferðir og
Terra Nova og þar hafa starfs-
stúlkurnar minnkað við sig
starfið tímabundið niður í 50%
en ekki hefur verið farið í nein-
ar uppsagnir enn sem komið
er. En fólk er mjög uggandi
og ástandið kemur verulega
við kaunina á okkur. En nú er
bara að bíta á jaxlinn og vona
það besta.“    – thelma@bb.is

Erlendar skuldir Súðavíkur-
hrepps nema um 50 milljónum
króna og eru þær tilkomnar
vegna stofnfjáraukningar í
Sparisjóði Vestfirðinga sál-
uga, að sögn Ómars Más Jóns-
sonar, sveitarstjóra. Ómar Már
segir sveitarfélagið í stakk bú-
ið til að mæta hækkunum á

erlendu lánum og telur ekki
þörf á gjaldskrárhækkunum.
„Að öðru leyti erum við að
fara í gegnum rekstur sveitar-
félagsins og höfum fundið
ákveðna fleti þar sem við get-
um skorið niður. Við munum
fyrst og fremst einbeita okkur
í því að skera niður í rekstri til

þess að mæta þeim hækkunum
sem við verðum fyrir vegna
erlendra lána,“ segir Ómar
Már.

Ómar Már telur ekki þörf á
lækkun á launum nefndar- og
sveitarstjórnarmanna í sveit-
arfélaginu. „Í samanburði við
önnur sveitarfélög, hafa laun

okkar nefndarmanna verið í
lægri kantinum, því teljum við
ekki tækt að hrófla við þeim
kjörum. Hefðu laun okkar
nefndarmanna verið í hærri
kantinum þá hefðum við að
sjálfsögðu skoðað lækkun á
þeim,“ segir Ómar Már.

– birgir@bb.is

Erlendar skuldir Súðavíkur
nema um 50 milljónum króna

Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Óbreyttur rekstur hjá N1 á ÍsafirðiÓbreyttur rekstur hjá N1 á ÍsafirðiÓbreyttur rekstur hjá N1 á ÍsafirðiÓbreyttur rekstur hjá N1 á ÍsafirðiÓbreyttur rekstur hjá N1 á Ísafirði
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um olíufélagið N1 taki yfir rekstur Bensínstöðvar-
innar á Ísafirði að sögn Ómars Jóhannssonar, rekstrarstjóra þjónustustöðva N1.
„Þessi breyting hefur ekki legið fyrir. Þetta var hugmynd sem við fengum um að
sameina þjónustustöðvar okkar á Ísafirði á einn stað. Við eigum þessa fínu lóð á Ísa-
firði og teljum við það yrði ágætis hugmynd að stækka húsnæðið sem er þar og hafa
alla okkar þjónustu í því. Engar ákvarðanir hafa verið teknar um þetta mál og efast
ég um að af þessu verði í nánustu framtíð eins og staðan er í dag,“ segir Ómar.

Kirkjugarðurinn við Réttarholt hálfnýtturKirkjugarðurinn við Réttarholt hálfnýtturKirkjugarðurinn við Réttarholt hálfnýtturKirkjugarðurinn við Réttarholt hálfnýtturKirkjugarðurinn við Réttarholt hálfnýttur
Kirkjugarðurinn við Réttarholt í Engidal í Skutulsfirði er rúmlega hálfnýttur og nægt
vígt svæði innan garðsins að sögn sr. Magnúsar Erlingssonar sóknarprests á Ísafirði.

Kirkjugarðurinn var tekinn í notkun árið 1975 og segist Magnús nú huga að beiðni til
Ísafjarðarbæjar þess efnis að fá meira svæði fyrir grafreiti. „Það er ágætt að huga sem
fyrst að þessu máli og ganga frá því. Fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því að fá ekki
pláss í kirkjugarðinum. Eftirlifandi makar og fjölskyldumeðlimir látna einstaklinga hafa

tekið frá grafir við hlið þeirra en að öðru leyti er nóg pláss innan garðsins,“ segir Magnús.

„Það kemst engin hjá því að finna fyr-
ir stýrivaxtahækkun Seðlabankans“

„Mér finnst þessi ákvörðun
Seðlabanka Íslands skrítin en
ef þeir telja hana styrkja krón-
una þá get ég ekki annað en
verið hlynntur henni,“ segir
Flosi Valgeir Jakobsson, einn
af eigendum fiskvinnslufyr-
irtækisins Jakobs Valgeirs í
Bolungarvík, um stýrivaxta-
hækkun Seðlabankans. „Við
erum með flestar okkar skuldir
í erlendri mynt og því hefur fall
krónunnar haft slæm áhrif á
okkar fyrirtæki. Ef þessi að-
gerð verður til þess að styrkja
gengi krónur þá get ég ekki

verið á móti henni,“ segir
Flosi. Erfiðlega hefur gengið
hjá fyrirtækinu að fá greitt
fyrir vörur sem þeir hafa selt
úr landi. „Við höfum flutt allar
afurðir okkar út en við höfum
ekki enn fengið borgað fyrir
þær. Við höfum náð að fá eitt-
hvað smáræði greitt fyrir af-
urðir okkar og þær greiðslur
halda okkur á floti,“ segir Flosi.

Flosi segist ekki sjá í fljótu
bragði neina lausn á gjaldeyr-
isvanda þjóðarinnar og segir
hann aðra en sig verða að
koma með lausn á því vanda-

máli. Flosi segir stýrivaxta-
hækkunina hafa áhrif á öll
fyrirtæki landsins. „Það kemst
engin hjá því að finna fyrir
þessari stýrivaxtahækkun.
Hún kemur hinsvegar ekki
eins illa við okkur eins og
gengisfellingin hefur haft á
erlend lán okkar. Það þarf að
takast á við gjaldeyrisvandann
svo við getum stundað eðlileg
viðskipti við útlönd, það vita
allir, og ef þessi stýrivaxta-
hækkun verður til þess þá er
ég hlynntur henni,“ segir Flosi.

– birgir@bb.is Bolungarvík.

„Ráðamenn þjóðarinnar eru
ekki í öfundsverðri stöðu að
þurfa að hækka stýrivexti. Ég
tel að þetta sé skilyrði frá
Alþjóða gjaldeyrissjóðnum ef
þeir eiga að hjálpa okkur, ég
gat ekki lesið annað út úr yfir-
lýsingunni sem Seðlabanki Ís-
lands sendi frá sér,“ segir
Baldur Smári Einarsson sem
situr í bæjarstjórn Bolungar-
víkur fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn. Baldur Smári telur að að-
gerðin eigi annars vegar að
stemma stigu við verðbólgu
og í öðru lagi freista þess að
halda erlendum gjaldeyri í

landinu. „Þessi stýrivaxta-
hækkun mun reynast mjög
þungur baggi á heimili, fyrir-
tæki og skuldsett sveitarfé-
lög,“ segir hann. Baldur Smári
segir stýrivaxtahækkun Seðla-
bankans bitna töluvert á skulda-
stöðu Bolungarvíkurkaup-
staðar.

„Þetta kemur illa við fjár-
magnsstöðu bæjarfélagsins til
skemmri tíma á meðan við
erum ekki búin að greiða upp
skammtímalán. Ég vona því
svo sannarlega að stýrivext-
irnir verði ekki háir til lengri
tíma og að það náist að kveða

niður verðbólguna því við get-
um ekki lifað við þetta ástand
til frambúðar. Ég tel að Bol-
ungarvíkurkaupstaður komist
í gegnum þetta tímabil vegna
þeirrar langtíma fjármögnunar
sem við höfum náð á síðustu
vikum. Fyrir Bolungarvíkur-
kaupstað skipta langtíma-
áhrifin mestu máli og á ég þá
við að það takist að ná niður
verðbólgunni. Í rauninni er
verðbólgan  landsins fórni
fjandi og Einar Oddur Krist-
jánsson talaði lengi fyrir því
að hún væri okkar versti óvin-
ur,“ segir Baldur.Baldur Smári Einarsson.

„Skiptir mestu að ná verðbólgunni niður“

„Stýrivaxtahækkun skásti kosturinn“
„Ákvörðun Seðlabanka Ís-

lands um stýrivaxtahækkun er
ekki sá kostur sem menn hafa
óskað frá honum en mér sýnist
allir kostir vondir í þeirri stöðu
sem við erum komin í og sé
ég engan skárri kost um tíma,“
segir Kristinn H. Gunnarsson,
varaþingflokksformaður Frjáls-
lynda flokksins. Tilgang stýri-
vaxtahækkunarinnar segir
Kristinn vera að koma eigi á
gjaldeyrisviðskiptum með
krónuna. „Án þess að það
kosti þjóðina of mikla geng-
isfellingu og verðbólgu sem
hækka lánin og kostnað heim-
ilanna. Líklega yrði sá kostur
lakari en stýrivaxtahækkunin,
ef hún stendur ekki lengi,“
segir Kristinn. Hann vonar að
hækkunin eigi eftir að verða
þjóðinni til hagsbóta til lengri
tíma litið.

„Áætlunin er sú að innan
skamms tíma verði búið að
semja um lántökur ríkisins við

Alþjóða gjaldeyrissjóðinn og
þá verði viðskipti með krón-
una farin að nálgast eðlilegt
horf, gengið verði þá búið að
hækka töluvert frá því sem nú
er og það mun lækka verð-
bólguna og í kjölfarið lækka
vextir.Vonandi tekst þessi
áætlun því þá mun þjóðin
njóta góðs af henni,“ segir
Kristinn.

Kristinn telur hækkun stýri-
vaxta ekki vera náðarhögg
þjóðarinnar eins og rætt er um.
„Vandinn er að við höfum
fengið þungt högg með hruni
bankakerfisins. Það eru byrðar
sem leggjast á þjóðina með
miklum þunga og engin leið
út úr þeim vanda er auðveld.
Ég tel þessa hækkun ekki vera
náðarhögg þjóðarinnar og ég
vonast nú til að þjóðin fari í
gegnum þessa hækkun með
tímanum. Landsbyggðin hef-
ur mátt þola meira högg und-
anfarin ár. Atvinnutekjur og

fasteignaverð hefur lækkað
meira þar en spáð er á höfuð-
borgarsvæðinu núna. Sömu-
leiðis hafa störfum fækkað
meira á landsbyggðinni und-
anfarin ár heldur en spáð er

núna á höfuðborgarsvæðinu.
Menn hafa því gengið í gegn-
um svona áfall og jafnvel
harðara heldur en dynur á
núna,“ segir Kristinn.

Kristinn segir lækkun stýri-

vaxta á þessum tíma hefði þýtt
aukna verðbólgu nú þegar.
„Einnig hefði gengi krón-
unnar lækkað enn meira og
þarf að meta hvort sú verð-
bólga, sem hækkar lánin og

veikir kaupmáttinn, sé líklegri
til að vera minni heldur en
áhrif stýrivaxtahækkunar hef-
ur núna. Ég hallast frekar að
því að stýrivaxtahækkunin sé
ill skárri leið,“ segir Kristinn.

Kristinn H. Gunnarsson.
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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

Sátt um rekstur Menningarráðs VestfjarðaSátt um rekstur Menningarráðs VestfjarðaSátt um rekstur Menningarráðs VestfjarðaSátt um rekstur Menningarráðs VestfjarðaSátt um rekstur Menningarráðs Vestfjarða
„Það er gildandi samningur um rekstur sjóðs Menningarráðs Vestfjarða fram á næsta ár. Ég hef góðar vonir

um að rekstur ráðsins haldi áfram. Sátt er hjá sveitarstjórnum og ríkisvaldinu um rekstur þess og ég tel að
upphæð úthlutunar til menningarstyrkja fari ekki minnkandi,“ segir Jón Jónsson, menningarfulltrúi Vest-
fjarða, aðspurður hvort hann telji þrengingar á fjárhagi þjóðarinnar komi til með að hafa áhrif á úthlutun

menningarstyrkja Menningarráðs Vestfjarða. 17,5 milljónir króna verða til skiptanna í seinni úthlutun ráðs-
ins í ár og telur Jón úthlutun verða svipaða á næsta ári. „Við höfum 35 milljónir króna á ári sem skiptast í

fyrri og seinni úthlutun og er ég vongóður um að þessi upphæð haldist óbreytt í framtíðinni,“ segir Jón.

Ef þið viljið losa ykkur við gamla
svarta og brúna leðurjakka úr
gervi eða ekta leðri, þá þigg ég
þá með þökkum. Uppl. gefur
Ásdís í síma 862 6561 eða á net-
fanginu asdisbirna@simnet.is.

Til leigu er lítið 64m² einbýlis-
hús í Hnífsdal. Húsið er fullbú-
ið húsbúnaði og húsgögnum.
Uppl. gefur Erna Stefánsdóttir
í síma 869 4566.

Til sölu er LandRover Defend-
er, árg. 2001, ekinn 142 þús.
km. 38" dekk. Upplýsingar í
síma 892 7575.

Til sölu eru tvær 2ja ára Latex
dýnur, 200x80 sm með nuddi.
Seljast á kr. 55 þús. Uppl. í síma
895 1594 eftir kl. 16.

Til leigu er 180m² einbýlishús í
Hnífsdal, 5 herb. með bílskúr.
Laus strax. Upplýsingar í síma
864 1012.

Tek að mér jólahreingerningar.
Uppl. í síma 456 6602 (María).

Til leigu er íbúð í miðbæ Ísa-
fjarðar. Uppl. í síma 865 5615.

Til sölu eru 15" stálfelgur á Sub-
aru Legacy. Kaupi einnig bíla
til niðurrifs. Upplýsingar í síma
825 2173.

Samskipavefurinn Face-
book hefur náð miklum vin-
sældum og eins og fram kom
í fjölmiðlum fyrr í vikunni er
tæplega fjórðungur þjóðarinn-
ar, um 75.000 Íslendingar,
skráðir á vefinn. Vestfirðingar
eru þar enginn eftirbátur og
þótt ekki sé hægt að fá tölur
um sérstaka landshluta má sjá
ýmsa hópa sem stofnaðir hafa
verið á vefnum sem tengjast
Vestfjörðum. Þar ber helst að
nefna hópinn „Ég er að vest-
an“ sem telur tæplega 2000
meðlimi. Um er að ræða
grúppu sem ætluð er öllum
sem búa, hafa búið, ætla að
búa, eða geta rakið ættir sínar
vestur á firði. Einnig er að
finna á vefnum fleiri grúppur
sem tengjast Vestfjörðum og
má þar nefna sem dæmi hóp
fyrir alla núverandi og fyrrum
nemendur Grunnskólans á
Ísafirði en yfir 500 hafa skráð
sig í hann, grúppu fyrir alla
aðdáendur Mýrarboltans sem
slegið hefur rækilega í gegn á
Ísafirði og minningarklúbb
fyrir skemmtistaðinn Langa
Manga sem flestir sem hafa

átt leið um Ísafjörð á undan-
förnum fjórum árum muna
eftir. Þá hefur vefurinn einnig
verið notaður til að hrinda af
stað átökum eins og fyrir því
að fá betri ADSL-tengingu á
Vestfirði og stærri vínbúð á
Ísafirði.

Vestfirðingar á öllum aldri
hafa stofnað aðgang að vefn-
um en þar er margt hægt að
hafa fyrir stafni svo sem margs
konar leikir og þrautir auk þess
sem síðan býður upp á auð-
veldar leiðir til að halda tengsl
við vini, ættingja og kunn-
ingja.

Vefnum var hleypt af stokk-
unum árið 2004 af Mark
Zuckerberg sem fékk hug-
myndina að Facebook þegar
hann var við nám í Harvard.
Facebook átti upphaflega að
auðvelda Harvard-nemum að
eiga samskipti innbyrðis en
fljótlega tóku aðrir háskólar í
Bandaríkjunum að tengja sig
við Facebook-netið og í kjöl-
farið allur heimurinn, svo að
segja, því skráðir notendur eru
nú yfir 100 milljónir.

– thelma@bb.is

Fésbókin vinsæl hjá Vestfirðingum

Bæjarins besta bryddar nú
upp á þeirri nýjung á mannlífs-
síðu blaðsins að bjóða upp á
lið sem kallast Af hverju. Þar
verður leitast eftir því að svara
ýmsum spurningum og gefa
lesendum blaðsins misgagn-
leg fróðleikskorn. Að þessu
sinni verður því svarað af
hverju Safnahúsið á Ísafirði

heitir ekki Gamla sjúkrahúsið
eins og það kallast oft í dag-
legu tali. Svarið er að finna í
frétt sem birtist á bb.is þann
14. júní.2003:

Gamla sjúkrahúsið á Eyrar-
túni á Ísafirði mun framvegis
nefnast Safnahúsið Eyrartúni.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
ákvað þetta á fundi sínum í

fyrrakvöld. Jafnframt var
samþykkt að merki hússins
verði mynd af framhlið þess.
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri segir ljóst að fólk muni
áfram tala um Gamla sjúkra-
húsið en vegna breyttrar notk-
unar eigi nafnið Safnahúsið
Eyrartúni betur við. „Þetta er
ekki sjúkrahús lengur heldur

safnahús. Nýja nafngiftin er
lýsandi fyrir þá starfsemi“,
segir Halldór.

Bæjarstjórn samþykkti einn-
ig tillögu menningarmála-
nefndar að útnefna tvær minn-
ingarstofur í Safnahúsinu Eyr-
artúni. Það verða Vilmundar-
stofa til minningar um Vil-
mund Jónsson landlækni og

Hagalínsstofa til minningar
um Guðmund Gíslason Haga-
lín rithöfund. Þeir störfuðu
báðir lengi á Ísafirði og tóku
ekki síður virkan þátt í bæjar-
málum og ýmsum öðrum
samfélagsmálum á þeim tíma
en þeim greinum sem titlar
þeirra segja til um.

– thelma@bb.is

Af hverju?....

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Eigum við að taka uppEigum við að taka uppEigum við að taka uppEigum við að taka uppEigum við að taka upp
erlenda mynt í stað krón-erlenda mynt í stað krón-erlenda mynt í stað krón-erlenda mynt í stað krón-erlenda mynt í stað krón-
unnar og þá hvaða mynt?unnar og þá hvaða mynt?unnar og þá hvaða mynt?unnar og þá hvaða mynt?unnar og þá hvaða mynt?

Alls svöruðu 843.Alls svöruðu 843.Alls svöruðu 843.Alls svöruðu 843.Alls svöruðu 843.
Já, evru sögðuJá, evru sögðuJá, evru sögðuJá, evru sögðuJá, evru sögðu
417 eða 49%417 eða 49%417 eða 49%417 eða 49%417 eða 49%

Já, dollar sögðuJá, dollar sögðuJá, dollar sögðuJá, dollar sögðuJá, dollar sögðu
31 eða 4%31 eða 4%31 eða 4%31 eða 4%31 eða 4%

Já, norska krónuJá, norska krónuJá, norska krónuJá, norska krónuJá, norska krónu
sögðu 238 eða 28%sögðu 238 eða 28%sögðu 238 eða 28%sögðu 238 eða 28%sögðu 238 eða 28%

Nei sögðu 157 eða 19%Nei sögðu 157 eða 19%Nei sögðu 157 eða 19%Nei sögðu 157 eða 19%Nei sögðu 157 eða 19%

68 þíg. tonn til
Bolungarvíkur

Heildarkvóti Bolungarvík-
ur fyrir síðasta fiskveiðiár
nemur 68 þorskígildistonnum
sem skiptist á milli sjö báta,
samkvæmt endurúthlutun fyr-
ir fiskveiðiárið 2006/2007.
Samtals var úthlutað 4.213.
637 þorskígildiskílóum af
þeim 4.383.000 sem skipt var
milli einstakra byggðarlaga.

Í Bolungarvík kom mest í
hlut línubátsins Þorláks ÍS eða
20 þíg. tonn en aðrir bátar
sem fengu endurúthlutun eru
Einar Hálfdáns ÍS 11, Glaður
ÍS 421, Hrólfur Einarsson ÍS
255, Guðmundur Einarsson ÍS
155, Sirrý ÍS 84 og Elín ÍS 2.
Þess má geta að úthlutun
byggðakvóta fyrir síðasta fisk-
veiðiár er nú endanlega lokið
en enn er verið að úthluta
byggðakvóta fyrir fiskveiði-
árið 2007/2008.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Birgitta Baldursdóttir á Ísafirði

Heilsufæði Birgittu

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Útlit fyrir austanátt og rigningu,
einkum um suðaustanvert landið. Hiti 2-7 stig. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á
laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Útlit fyrir austanátt og rigningu, einkum um
suðaustanvert landið. Hiti 2-7 stig. Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag:

Útlit fyrir austanátt og rigningu, einkum um suð-
austanvert landið. Hiti 2-7 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðÞýddi bandaríska metsölubókÞýddi bandaríska metsölubókÞýddi bandaríska metsölubókÞýddi bandaríska metsölubókÞýddi bandaríska metsölubók
Ísfirðingurinn Herdís Hübner hefur íslenskað bókina Borða, biðja, elska eftir Elizabeth Gilbert. Bókin hefur vak-
ið mikla athygli og setið í efstu sætum metsölulista bæði vestan hafs og austan og hlotið einróma lof. Hún var
nefnd sem ein af 100 eftirtektaverðustu bókum ársins 2006 af The New York Times og valin ein af 10 bestu
bókum ársins af Entertainment Weekly. Elizabeth var valin ein af 100 áhrifaríkustu persónum heimsins af Time
tímaritinu 2008 og er reglulegur gestur í þætti Oprah Winfrey sem telur bókina eina af þeim áhugaverðustu
sem komu út 2006. Þess má geta að verið er að undirbúa kvikmyndun bókarinnar og mun Julia Roberts leika
Elizabeth og myndin komi í kvikmyndarhús árið 2010. Það er forlagið Salka sem gefur bókina út hér á landi.

Uppskriftin sem sælkeri vik-
unnar býður upp á er mjög
heilsusamleg. „Nú þegar við
erum að upplifa erfiða og
óvissa tíma þá leita margir í
mat til að friða sig. En því
miður er það oftast eitthvað
sem við ættum að neyta í lág-
marki eða láta vera. Fæði sem
nærir taugakerfið og lyftir
andanum, bætir svefn og sam-
skipti  er það sem við ættum
að leggja áherslu á í vetur.
Þetta er oftast kallaður heilsu-
matur en er bara venjulegur
matur hjá öðrum þjóðum. Þar
er lögð megin áhersla á græn-
meti, ávexti, baunir hnetur,
fræ og hrísgrjón og ekki spillir
fyrir að verð á kíló er ekki
hátt.

Það er sagt að sköpunar-
þörfin brjótist fram í kreppum
og því ekki að nýta þá orku í
matarsköpun og láta líkamann
og andann  njóta góðs af. Ég
valdi að koma með uppskrift
að hnetusteik sem hafði alltaf
vaxið mér í augum að gera en
eftir að ég eignaðist töfra-
sprota sem tætir og spænir á
örsekúndu þá er þetta ekkert
mál. Það er margt sem hægt
er að nota í þessa steik og er
það því helst kryddið sem ger-
ir herslumuninn“, segir Birgitta.

Hnetusteik
4 msk ólífuolía
2 laukar
200 g sætar kartöflur
200 g sellerírót
4 msk tómatmauk
2 msk timian
2 msk karrí
½ tsk chilipipar
3 msk hnetusmjör
1.5 dl haframjöl, bleytt í

vatni,eða hrísgrjóna/soja
mjólk
1 tsk Himalaya salt
200 g soðnar kartöflur
200 g hýðishrísgrjón soðin
200 g heslihnetur
200 g kasjúhnetur

Rasp
100 g sesamfræ
100 g heslihnetur , spænir

Hnetur malaðar og þurrist-
aðar. Sellerírót og sæt kartafla
rifið niður, laukur saxaður og
þetta er kryddað og  hitað á
pönnu í ca. 20 mín. Allt saman
sett í hrærivél og blandað sam-
an (nota hnoðarann). Ef deigið
er of þurrt er sett meiri soja
eða hrísgrjóna mjólk en ef það
er of blautt er sett meira hafra-
mjöl. Mótaður er hleifur (eða
tveir), sett í eldfast mót og
rasp sett yfir. Bakað í ofni við
200 C° í 50 mín.

Ég mæli með að þið kannið
ýmsar hnetusteikaruppskriftir
til að sjá hvernig nota má mis-
munandi hráefni í steikurnar
og til að fá hugmyndir um
hvaðeina og þá er fljótlegast
að nota google.com og ef not-
uð eru ensk leitarorð opnast
stór spennandi heimur. En
með þessu er gott að bera fram
tilbúið skorið íslenskt salat,
villihrísgrjón, sýrðan rjóma
sem sósu og heimabakað
brauð t.d. flatt brauð  sem
steikt er á pönnu svona bara
til að gera eitthvað óvenju-
legra.

Ég skora á Pernillu Rein
að kynna okkur það sem er í
hennar kokkabókum eða hug-
arfylgsnum og verið gæti að
sænsk áhrif skíni þar í gegn.

Dalaportið slær í gegn
Götumarkaðurinn Dalaport í Heimabæ í Arnardal í Skutuls-

firði sló rækilega í gegn um helgina. „Dalaportið fór fram úr
björtustu vonum og ég held að 10% íbúa á svæðinu hafi rúllað
í gegnum portið og um 200 komu á kökuhlaðborðið sem var
orðið uppselt um kl. 15:30. Það kláraðist hver einasta kökuarða
og ég held að það hafi aldrei áður gerst í lífi mínu að matur
klárist hjá mér. Og ég held að það muni aldrei gerast aftur. Við
bjuggumst hreinlega ekki við þessum fjölda svo það kom okk-
ur ánægjulega á óvart“, segir Anna Sigríður Ólafsdóttir einn af
skipuleggjendum portsins. Aðspurð segir Anna Sigríður að
greinilegt sé að þörf hafi verið fyrir slíkan markað en fyrirmynd
hans er, eins nafnið gefur til kynna hið sívinsæla Kolaport.

„Færri komust að en vildu og ég hefði sennilega getað fyllt
Dalaportið tvisvar sinnum. Allavega núna er mjög mikil
stemmning fyrir portinu og þetta er greinilega eitthvað sem

bæði kaupendur og seljendur eru að sækjast eftir. Þetta var
bara rosa gaman og markaðurinn var æðislegur. Svo fjölbreyttar
og skemmtilegar vörur og þarna gat fólk gert reifarkaup.
Dalaportið verður haldið aftur innan tíðar og ég hvet alla til að
koma aftur næst, sérstaklega þá sem ekki fengu köku í þetta
skiptið. Við ætluðum að halda Dalaportið einu sinni enn fyrir
jól, en mér finnst allt eins líklegt að það verði tvisvar fyrir há-
tíðirnar miðað við vinsældirnar núna.“

Hugmyndin að Dalaportinu spratt út frá tiltekt hjá húsfreyj-
unni á Heimabæ. „Ég var að taka til heima og vinkona mín í
heimsókn og við sáum að það væri vel hægt að nýta eitthvað
af þessu dóti sem maður var hættur að nota. Og þá datt mér í
hug þar sem ég væri bæði með hlöðu og fjós að hægt væri að
halda svona flóamarkað og losa sig við dótið sem situr ónotað
inni í geymslu.“
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Framtíð samgöngumála ekki fyrirsjáanleg
„Við höfum engar ákvarðanir tekið um þessi mál,“ segir Kristján L. Möller,
samgönguráðherra, aðspurður hvort hætt verði við fyrirhugaðar vegafram-

kvæmdir á Vestfjörðum vegna slæms efnahagsástands. „Vinna þarf fjárlögin
upp á nýtt og stendur sú vinna yfir. Hvað út úr þeim kemur gagnvart sam-
göngumálum veit ég ekki í dag. Meira get ég ekki tjáð mig um málið á þessu

stigi,“ segir Kristján og þvertekur fyrir að reynt verði að hægja á vegafram-
kvæmdum í fjórðungnum sem nú þegar eru hafnar. „Það er af og frá. Bol-
ungarvíkurgöng, t.d., eru komin á verksamning, yrði því útilokað að reyna

að hægja á þerri framkvæmd til að dreifa fjárstreymi í verkið,“ segir Kristján.

Bolungarvíkurkaupstaður
stendur vel er kemur að er-
lendum lánum en samkvæmt
ársreikningi fyrir 2007 er
skuld sveitarfélagsins á erlend-
um vettvangi innan við 11
milljónir króna. Verið er að
vinna að fjárhagsáætlun sveit-
arfélagsins um þessar mundir
og segir Elías Jónatansson
bæjarstjóri að efnahagsþreng-
ingar sem nú herja á lands-

menn muni hafa áhrif á gerð
hennar eins og í öllum öðrum
sveitarfélögum. Aðspurður
segist hann vera hóflega bjart-
sýnn. „Það eru miklar fram-
kvæmdir í gangi og jákvæðir
þættir í atvinnulífi okkar Bol-
víkinga, þar á ég við hafnar-
framkvæmdir, snjóflóðavarn-
argarð og jarðgöng. Vissulega
kemur þó ástandið við öll fyr-
irtæki eins og almenning og

óvissuástand er alltaf erfitt í
öllum rekstri.“

Elías segir sveitarfélagið
ekki vera búinn að setja ákveð-
inn tímaramma á hvenær gerð
fjárhagsáætlunarinnar verði
lokið og of snemmt er um að
segja hvort gjaldskrár muni
hækka til að bregðast við
ástandinu. Það muni koma í
ljós við gerð fjárhagsáætlun-
arinnar. Þá segir hann ekki

vera unnið að sérstakri að-
gerðaáætlun, eins og nokkur
sveitarfélög hafa gefið út í
ljósi efnahagsástandsins. „Við
erum fyrst og fremst að vinna
að fjárhagsáætluninni um
þessar mundir en starfsfólk
Bolungarvíkur, t.d. félagsráð-
gjafi, er að búa sig undir að
taka á móti fólki sem þarfnast
einshvers konar aðstoðar.“

– thelma@bb.is

Erlend lán Bolungarvíkur
innan við 11 milljónir króna

„Ég er sáttur við þá tillögu
að Ísafjarðarflugvöllur verði
skilgreindur sem flugvöllur II,
að því gefnu að sú skilgreining
uppfylli þau skilyrði að flug-
vélar geti sinnt millilandaflugi
til og frá Ísafirði,“ segir Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, spurður út í
tillögu samgönguráðherra að
Ísafjarðarflugvöllur verði skil-
greindur sem flugvöllur II.
Halldór segir Ísafjarðarflug-
völl hafa verið notaðan sem

millilandaflugvöll í fjölda ára
þar til vorið 2007, þegar sett
var reglugerð vegna alþjóða-
krafna um millilandaflug sem
gerði það að verkum að ekki
mátti lengur nota flugvöllinn
undir millilandaflug. „Mest af
millilandaflugi hefur verið á
milli Ísafjarðar og Grænlands
en við höfum talað um milli-
landaflug til og frá Ísafirði í
stærra samhengi. Í rauninni
erum við að biðla til ráðamanna
þjóðarinnar að þeir sjái til þess

að völlurinn nýtist eins vel og
hann gerði áður en reglugerðin
var sett,“ segir Halldór.

Halldór segir misskilning
gæta um millilandaflugið.
„Við erum ekki að tala um að
Boeing vélar geti lent á Ísafirði
heldur erum við aðeins að
biðja um að vélar sem hafa
sinnt millilandaflugi til og frá
Ísafirði áður, geti haldið því
áfram,“ segir Halldór. Hann
segir það draumastöðu Vest-
fjarða að flugvöllur sem gæti

sinnt millilandaflugi til og frá
Vestfjörðum yrði staðsettur
þar sem styðst yrði fyrir alla
Vestfirðinga að komast til
hans. Kæmi Þingeyrarflug-
völlur sterkur til greina ef
tengingu norður- og suður-
fjarða Vestfjarða lýkur með
bættum samgöngum. „Það
vantar að gera vandaða úttekt
hvort og hvar á Vestfjörðum
er mögulegt að vera með svo
öflugan flugvöll,“ segir Hall-
dór.                 – birgir@bb.is

Millilandaflug í stærra samhengi
Frá Ísafjarðarflugvelli.


