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Stór björg féllu úr Óshlíð
laust upp úr kl. 14 á miðviku-
dag í síðustu viku. Ollu þau
nokkrum skemmdum, meðal
annars á varnargirðingum og
á slitlagi á vegi. Svo virðist
sem björgin hafi losnað ofar-
lega í hlíðinni utarlega á Ós-
hlíð. Meðfylgjandi myndir tók
ljósmyndari blaðsins á vett-
vangi.             – thelma@bb.is

Stór björg
féllu á Ós-
hlíðarveg

Eins og sjá má eru skemmdirnar miklar.

Bolungarvíkurkaupstaður dæmdur til að greiða rúmar 57 milljónir í eignanámsbætur

Niðurstaða matsnefndar
eignarnámsbóta staðfest

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt Bolungarvíkur-
kaupstað til að greiða eigend-
um þriggja húseigna á snjó-
flóðahættusvæði við Dísar-
land í Bolungarvík samtals
57.092.846 krónur auk vaxta í
eignarnámsbætur. Bæjar-
stjórnin og ofanflóðasjóður
létu meta fasteignirnar og meta
staðgreiðsluverð þeirra árið
2001. Í kjölfar þess mats leitaði
bæjarstjórnin eftir samkomu-
lagi við húseigendur um kaup
á eignunum fyrir það verð sem
eignirnar höfðu verið metnar
á, samtals 39,5 milljónir króna,
en samningar tókust ekki.

Síðar sama ár ákvað bæjar-
stjórnin að taka húseignirnar
eignarnámi með heimild í lög-
um um varnir gegn snjóflóðum
og skriðuföllum, og óskaði í
framhaldi af því eftir mati
matsnefndar eignarnámsbóta
á fjárhæð eignarnámsbóta. Um
mitt ár 2002 úrskurðaði nefnd-

in að bætur skyldu miðast við
enduröflunarvirði eignanna,
að teknu tilliti til afskrifta og
ákvað þær samanlagt krónur
57.092.846. Bæjarstjórn vildi
láta hnekkja mati nefndarinnar
en hún hafnaði því. Bæjar-
stjórnin fór þá í mál við hús-

eigendur og krafðist þess að
þeir yrðu dæmdir til að gefa út
kvaðalaust afsal til sín fyrir
fasteignirnar gegn greiðslu
þeirrar upphæðar sem mat
bæjarstjórnar og ofanflóða-
sjóðs sagði til um, eða 39,5
milljónir króna.

Dómurinn taldi að fara ætti
eftir enduröflunarvirði eign-
anna þegar bætur voru ákveðn-
ar, líkt og matsnefnd eignar-
námsbóta hafði kveðið á um,
meðal annars vegna þess hve
góðar eignirnar eru og í ljósi
þess hvernig ástandi á fast-

eignamarkaði á svæðinu er
háttað. Bolungarvíkurkaup-
staður var því dæmdur til að
greiða húseigendum krónur
57.092.846 auk vaxta fyrir
fasteignirnar. Kaupstaðnum
var einnig gert að greiða máls-
kostnað, samtals 2 milljónir.

Eigendur húseignanna við Dísarland flögguðu í heila stöng í tilefni dagsins.
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Frá og meðmorgundeginum
1. september mun Neyðarlínan
112 og Fjarskiptamiðstöð
Ríkislögreglustjóra svara þeg-
ar hringt verður í aðalnúmar
lögreglunnar á Ísafirði 456-
4222 og þaðan verður símtöl-
um vísað áfram. Ýmist í gegn-
um símkerfi eða Tetra fjar-
skiptakerfi lögreglunnar. Ön-
undur Jónsson yfirlögreglu-
þjónn á Ísafirði segir þessa
breytingu ekki eiga að hafa

nein áhrif á hinn almenna borg-
ara. Sama öryggið verði áfram
við símsvörun. Hann segir að
hins vegar hafi þessi breyting
og aukin tækni það í för með
sér að hægt verður að nýta
mannafla lögreglunnar betur.

Hingað til hefur ávallt verið
einn lögreglumaður bundinn
á stöð en með þessari nýju
tækni gefst tækifæri til þess
að senda tiltæka menn á vett-
vang. Þeir sem koma að

lögreglustöðinni þegar enginn
lögreglumaður er til staðar
þurfa þó ekki að örvænta því
sjónvarpskerfi gefur samband
við Neyðarlínuna sem getur
kallað menn á stöð umsvifa-
laust ef þörf er á. Önundur
segir þessa nýju tækni því
skapa betri nýtingu á mannafla
og því betri þjónustu við borg-
arana.

Þrátt fyrir að símsvörun í
aðalnúmer lögreglunnar verði

í framtíðinni sinnt með nýjum
hætti ítrekar Önundur að fólk
eigi ekki að forðast að hringja
í lögregluna. Hann segir mjög
mikilvægt að fólk hringi of oft
heldur en of sjaldan þegar leita
þarf aðstoðar lögreglu. Því sé
mjög mikilvægt að fólk hringi
áfram þrátt fyrir að nýr aðili
svari. Þjónustan verði hin
sama og betri ef eitthvað er. Í
framtíðinni þurfi fólk aðeins
að muna eitt númer,112.

Símsvörun breytist á morgun
Lögreglan á Ísafirði

Fasteignaverð á Ísafirði hefur hækkað um 20-30 % á síðustu
8 mánuðum að sögn Tryggva Guðmundssonar fasteignasala.
„Fasteignaverð hefur hækkað verulega en það hafði líka staðið
í stað í 7-8 ár. Mikill skortur er á einbýli og stórum íbúðum til
sölu og söluskráin hjá okkur hefur nánast verið tæmd. Nú er
því góður tími til að selja því eftirspurnin er mikil“, segir
Tryggvi Guðmundsson, fasteignasali á Ísafirði.

Sömu sögu segir Arnar Geir Hinriksson, fasteignasali.
„Fasteignaverð hefur hækkað umtalsvert. Þá var mikil sala
seinnipart veturs og í vor. Seldist nær allt upp og er sáralítið á
eignum eftir á sölu“, sagði Arnar Geir.

– thelma@bb.is

Hefur hækkað um
20-30% á árinu

Fasteignaverð á Ísafirði

Fasteignaverð hefur hækkað umtalsvert
á Ísafirði undanfarna 8 mánuði.

Ákveðið hefur verið að Póls
hf. á Ísafirði sameinist Marel
hf. frá 1. september. Frá þeim
tíma verða allir starfsmenn
Póls hf. starfsmenn Marel hf.
Þetta kemur fram í fréttatil-
kynningu frá félögunum. Þar
kemur fram að rekstur Póls hf.
hafi gengið vel síðan Marel
eignaðist félagið í apríl 2004.
Í kjölfar kaupanna fluttust
sölu- og markaðsmál til Marel
„en á Ísafirði hefur verið rekið
öflugt þróunar- og framleið-

slufyrirtæki með rúmlega 20
starfsmenn“ segir í tilkynn-
ingunni. Við sameiningu fyrir-
tækjanna færist ábyrgð á
þessari starfsemi undir sam-
svarandi svið innan Marel hf.

Ásgeir Ásgeirsson fram-
kvæmdastjóri Póls hf. segir
að meginmarkmið sameining-
arinnar sé að færa framleiðslu-
eininguna á Ísafirði nær fram-
leiðsluferli Marel í Garðabæ
og auka þar sem skilvirkni. „
Þetta auðveldar flæði verkefna

á milli eininganna og jafnar
framleiðsluálag. Á Ísafirði
verður áfram leitast við að
styrkja starfsemina m.a. með
bættum tækjakosti og sam-
vinnu við önnur fyrirtæki á
svæðinu“ segir Ásgeir.

Þegar Marel keypti Póls í
apríl 2004 voru starfsmenn
fyrirtækisins 32 þar af 26 á
Ísafirði. Eins og áður sagði
eru þeir í dag um 20 á Ísafirði.
Aðspurður hvort starfsmönn-
um muni fækka enn frekar

segir Ásgeir svo ekki vera.
Hann segir að þegar kaupin
áttu sér stað á sínum tíma hafi
nokkrir starfsmenn verið á
uppsagnarfresti. Undanfarið
hafi starfsmönnum fyrirtækis-
ins ekki fækkað. „Þvert á móti
höfum við reynt að fjölga iðn-
menntuðum starfsmönnum
okkar á Ísafirði en það hefur
því miður ekki tekist“ segir
Ásgeir. Hann segir mikil verð-
mæti felast í starfseminni á
Ísafirði.                 – hj@bb.is

Meginmarkið með samein-
ingunni er að auka skilvirkni

Póls hf. á Ísafirði sameinast Marel hf. frá 1. september
Höfuðstöðvar Marels hf. á Ísafirði.

Í maí var landað 3.910 tonnum af sjávarfangi í höfnum á
Vestfjörðum. Er það um 6,5% samdráttur frá því í sama
mánuði árið á undan þegar landað var 4.184 tonnum.
Aflaverðmætið í maí var tæpar 373 milljónir króna en árið
áður var verðmætið rúmar 414 milljónir og nemur sam-
dráttur í verðmætum því rúmum 10%. Þetta kemur fram
í tölum frá Hagstofu Íslands. Fyrstu fimm mánuði ársins
var landað á Vestfjörðum 20.982 tonnum af sjávarfangi
sem er ríflega 6 % aukning frá sama tíma í fyrra. Afla-
verðmætið er hinsvegar rúmar 1.640 milljónir króna sem
er rúmlega 11% samdráttur frá árinu á undan.

Afli minnkar á milli ára

Sparisjóður Vestfirðinga hagnaðist um liðlega 85 millj-
ónir króna á fyrri hluta ársins. Á sama tímabili í fyrra
hagnaðist bankinn um tæpar 50 milljónir króna. Þetta
kemur fram í tilkynningu á vef Kauphallar Íslands. Útlán
sjóðsins nema 5.874 milljónum króna og hafa frá áramótum
aukist um 111,4 milljónir, eða um 1,9%. „Eigið fé Sparisjóðs
Vestfirðinga 30. júní 2005 nam 869,8 millj. kr. og víkjandi
lán námu 247,7 millj. kr. eða samtals 1.117,5 millj. kr. Eig-
infjárhlutfall samkvæmt CAD-reglum er 13,0% en það
var 11,8% um síðustu áramót“, segir í tilkynningunni.

Hagnaður SPVF eykst

Grunnskóli Bolungarvíkur var settur í síðustu viku.
Fjölgun er hjá nemendum en í ár eru 146 skráðir í skólann
sem er fjórum umfram fjöldann í fyrra. Að auki verða nú
fimm leikskólabörn í samkennslu með fyrsta bekk þrjá
morgna í viku. „Skólaárið leggst rosalega vel í okkur og
skólaárið byrjar alveg glimrandi vel. Bæði er fjölgun hjá
nemendum og við erum mjög vel mönnuð. Það hefur aldrei
verið eins hátt hlutfall réttindakennara hjá skólanum“,
segir Kristín Ósk Jónasdóttir, skólastjóri.

Nemum fjölgar í GB

Alls hafa 23 börn fæðst á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísa-
firði í ár og stefnir í um 60 fæðingar fyrir árslok. „Fæðingar
raðast stundum skringilega niður á árið. Til dæmis var
meirihluti fæðinga á fyrri hluta ársins í fyrra. 23 fæðingar
í lok ágúst er frekar lítið en þó stefnir í að um 60 börn fæðist
hér í ár sem er svipað og undanfarin ár“, segir Margrét
Bjarnadóttir, ljósmóðir á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.
Árið 2004 kom 61 barn í heiminn á Ísafirði. Árið 2003 voru
aðeins 49 fæðingar á Ísafirði en 62 börn fæddust árið 2002.

Stefnir í 60 fæðingar

Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS fær úthlutað
mestum aflaheimildum á næsta fiskveiðiári sem hefst þann
1. september. Samtals fær skipið úthlutað 5.735 þorsk-
ígildistonnum. Næstur í röðinni er Páll Pálsson ÍS sem fær
úthlutað 3.771 þorskígildistonni, Þorlákur ÍS fær úthluta
2.194 tonnum, Jóhanna Gísladóttir ÍS fær úthlutað 2.186
tonnum, Núpur BA fær úthlutað 1.992 tonnum.

Júlíus kvótahæstur

Fyrsti fundur stjórnar Vaxtarsamnings Vestfjarða var
haldinn á sunnudag. Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og
viðskiptaráðherra skipaði Kristján G. Jóhannsson sem
formann stjórnar og er hann jafnframt fulltrúi Hraðfrysti-
hússins - Gunnvarar. Kosið í fimm manna framkvæmdaráð
en í upphafi samningstímabils munu í ráðinu sitja: Kristján
G. Jóhannsson formaður stjórnar situr sjálfkrafa í fram-
kvæmdaráði, Ragnheiður Hákonardóttir er fulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar, Guðmundur Björgmundsson er fulltrúi
Sparisjóðs Vestfirðinga, Baldur Pétursson er fulltrúi Iðn-
aðarráðuneytisins og Berglind Hallgrímsdóttir er fulltrúi
iðntæknistofnunar. Á öðru ári samningstímabilsins mun
Inga Karlsdóttir sitja í framkvæmdaráði fyrir hönd Lands-
bankans í staðinn fyrir Guðmund Björgmundsson. Á þriðja
ári mun Magnús Hallgrímsson fyrir hönd Íslandsbanka
taka við sæti Ingu Karlsdóttur. Dagskrá fundarins var í
meginatriðum fólgin í að fara yfir skipulag framkvæmdar
samningsins. Þá var framkvæmdaráði falið að ganga til
samninga við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. um fram-
kvæmd samningsins. Einnig mun AtVest útfæra nánar
verk- og framkvæmdaáætlun fyrir samninginn. Fram kom
á fundinum að nokkur verkefni eru nú þegar hafin hjá
AtVest sem Vaxtarsamningurinn kemur til með að fylgja
eftir. Búast má við því að haldin verði opinn kynningarfund-
ur í lok september mánaðar.

Kristján formaður
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Greinargerð Fjórðungssambands Vestfirðinga vegna byggðaáætlunar 2002-2005

Ástandi mála í fjarskiptum líkt
við ástand í vanþróuðum ríkjum

Í greinargerð sem Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga
hefur send Byggðastofnun um
framkvæmd byggðaáætlunar

2002-2005 kemur fram að ekki
heyri lengur til undantekninga
að ljósleiðari rofni á Vestfjörð-
um. Sambandið telur þetta

draga úr samkeppnishæfni fyr-
irtækja á svæðinu til að laða
að sér verkefni. Þá er ástandi
mála í fjórðungnum líkt við

ástand mála í vanþróuðum
ríkjum. Í greinargerðinni segir
meðal annars um fjarskipti í
dreifbýli:

„Veruleg hætta er því að
Vestfirðir séu að dragast hratt
aftur úr þeirri þróun sem nú á
sér stað í fjarskiptamálum og
á það ekki eingöngu við
dreifbýli. Ljóst er að fyrirtæki
og einstaklingar á Vestfjörð-
um standa höllum fæti þegar
kemur að öryggi í gagnaflutn-
ingum, þar sem þetta er eini
landshlutinn sem ekki býr við
hringtengingu ljósleiðarans. Á
síðastliðnum tveim árum hefur
það gerst þrisvar sinnum að
ljósleiðarinn hefur rofnað og
hefur það valdið fyrirtækjum
og stofnunum á svæðinu mikl-
um óþægindum og valdið tjóni
í viðskiptum.“

Þá segir: „Ef landshlutinn á
að geta laðað til sín samkeppn-
ishæf fyrirtæki og stutt við
uppbygginu núverandi og
nýrra fyrirtækja þá þarf grunn-

gerðin að vera í lagi. Síðustu
ár hefur verið mikil aukning í
gagnaflutningum hjá stofnun-
um og fyrirtækjum í fjórð-
ungnum. Þróunin er í þá átt að
tölvukerfin verða flóknari og
stærri og þurfa því meiri hraða
og aukið öryggi. Starfsum-
hverfi fyrirtækja og stofnana
á svæðinu er óviðunandi er
kemur að öruggum fjarskipt-
um og gagnaflutningum.“

Um tíð rof á ljósleiðara seg-
ir:„ Rof á ljósleiðara til Vest-
fjarða, sem heyrir varla til und-
antekninga lengur, dregur út
samkeppnishæfni fyrirtækja
og stofanna á svæðinu að laða
til sín verkefni í samanburði
við aðra landshluta. Ferða-
þjónustan færist einnig á þetta
svið og til eru svæði sem ekki
hafa enn ISND samband og
gerir það ókleyft að stunda
slíkan rekstur. Markaðssetn-
ing ferðaþjónustunnar byggir
í auknum mæli á notkun vefs
og dregur það verulega úr

möguleikum ferðaþjónustu í
dreifbýli að vera ekki í há-
hraðasambandi.“

Þá segir í greinargerðinni
um GSM samband:„Þétting
GSM sambands á þjóðvegum
á milli þéttbýliskjarna og á
fjölförnum leiðum á Vestfjörð-
um er afar brýn. Með uppsetn-
ingu á nokkrum GSM sendum
á Vestfjörðum er hægt að
koma á samfelldu GSM sam-
bandi. Aukin fjöldi ferða-
manna á svæðinu kallar á betri
þjónustu, en krafa nútímans
er að vera í GSM sambandi
sem víðast, auk hins augljósa
öryggis sem í því felst, þar
sem víða er strjálbýlt. Brýnt
er að tryggja þá þjónustu við
íbúa á Vestfjörðum og ferða-
menn, innlenda sem erlenda.
Margt er því óunnið í þessum
málaflokki á Vestfjörðum og
miðað við hina hröðu þróun
má líkja ástandi fjarskiptamála
í fjórðungnum á við vanþróuð
ríki.“                       – hj@bb.is

Félagsheimili Súgfirðinga

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur óskað eftir því að með-
eigendur Ísafjarðarbæjar í Fé-
lagsheimili Súgfirðinga leysi
hlut bæjarins til sín. Sam-
þykktin var gerð í kjölfar þess
að meðeigendurnir, Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga, Kven-
félagið Ársól og Íþróttafélagið
Stefnir, telja ekki tímabært að
selja húsið eins og Ísafjarðar-
bær hefur viljað. Forsaga
málsins er sú að í kjölfar þess
að bygging hófst á íþróttahúsi
á Suðureyri hófst umræða um
framtíð félagsheimilisins. Tal-
ið er að íþróttahúsið muni í
framtíðinni geta sinnt flestum
þeim viðburðum sem farið
hafa fram í félagsheimilinu.
Meðal annars voru einhverjir
sem töldu tímabært að rífa hús-
ið.

Fyrir nokkru barst kauptil-
boð í húsið frá Elíasi Guð-
mundssyni á Suðureyri. Elías,
sem er varabæjarfulltrúi og
formaður atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar, segist stefna
að uppbyggingu ferðaþjónustu
í húsinu en hann hefur um
árabil rekið ferðaþjónustu á
Suðureyri. Elías bauðst til þess
að greiða 1.000 krónur fyrir
húsið. Tilboðið var bundið
skilyrðum um ástand eignar-
innar við afhendingu. Farið var
fram á að aðalsalur, áhalda-
geymsla, sturtur og búnings-
aðstaða verði fjarlægð, suður-
hlið verði múruð til að loka
sári eftir niðurrif og þakkantur
verði lagaður að breyttum að-
stæðum. Allar áttu þessar
framkvæmdir að vera á kostn-
að seljenda. Ýmis önnur atriði
fylgdu tilboðinu svo sem leiga
á húsnæði undir bókasafn og
fleira.

Bæjarráð sendi tilboðið til
umsagnar meðeigendanna
sem samtals eiga 45% í húsinu
en Ísafjarðarbær á 55%. Í sam-
eiginlegu bréfi frá meðeigend-
um Ísafjarðarbæjar segir að
félögin telji ekki tímabært að
selja húsið þar sem reynslan
verði að leiða í ljós hvort hið
nýja íþróttahús komi til með
að þjóna því mikilvæga menn-
ingarhlutverki sem félags-

Ísafjarðarbær vill
losna við sinn hlut

menningarstarfi“, eins og segir
í bréfi félaganna.

Í bókun bæjarráðs kemur
fram að afstaða Ísafjarðarbæj-
ar sé áfram sú að hætta rekstri
félagsheimilisins í núverandi
mynd „enda var ákvörðun tek-
in um að byggja fjölnota
íþróttahús á Suðureyri í stað
þess að endurbyggja félags-
heimilið“, eins og segir í bók-
un ráðsins. Í samningi sem
eigendur félagsheimilisins
gerðu með sér 1. júní 1992 er
ákvæði um að eigendum sé
óheimilt að selja eða afhenda
á nokkurn hátt hluti sína í
fasteigninni, nema allir sam-
þykki það.              – hj@bb.is

heimilið hefur gert í gegnum
tíðina. Jafnframt óskuðu félög-
in eftir viðræðum við fulltrúa
Ísafjarðarbæjar um framtíðar-
möguleika félagsheimilisins
„og þá starfsemi á vegum
sveitarfélagsins sem þar yrði
til húsa, ásamt öðru félags- og

Félagsheimilið
á Suðureyri.

35.PM5 6.4.2017, 09:463



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 31. ÁGÚST 200544444

35.PM5 6.4.2017, 09:464



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 31. ÁGÚST 2005 55555

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á DEILI-
SKIPULAGI FYRIR LÓÐINA AÐ SUND-
STRÆTI 36, ÍSAFIRÐI, ÍSAFJARÐARBÆ

Með vísan til 1. mgr. 26. gr. skipu-
lags- og byggingarlaga nr 73/1993,
er hér með auglýst eftir athugasemd-
um við tillögu að breytingu á deili-
skipulagi lóðarinnar að Sundstræti
36, Ísafirði. Breytingin tekur til breyttr-
ar notkunar á lóðinni þannig að at-
vinnuhús á lóðinni breytist í íbúðar-
og þjónustuhúsnæði. Lóðin stækkar
um 1800 m².
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með föstudegin-
um 2. september nk. til og með föstu-
deginum 30. september 2005.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingartil-
löguna. Frestur til að skila inn athuga-
semdum rennur út föstudaginn 14.
október 2005.
Skila skal athugsemdum á bæjarskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhús-
inu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem
ekki gera athugasemdir við breyting-
artillöguna fyrir tilskilinn frest teljast
samþykkir henni.

Ísafirði, 25. ágúst 2005,
Stefán Brynjólfsson,

Skipulags- og bygginarfulltrúi.

Aðalfundur
Verkalýðsfélag Vestfirðinga heldur aðal-

fund sinn sunnudaginn 4. september kl. 14
í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 4. hæð.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Viðhorfin í kjaramálum – verða samn-
     ingar lausir í haust? – Ólafur Darri

       Andrason, hagfræðingur ASÍ.
3. Önnur mál.
Félagar! Fjölmennið á fundinn!

Stjórnin.

Fundur í öldunga-
deild og kvöldskóla

Til væntanlegra nemenda á félagsliðabrú,
húsasmíðabraut og í öldungadeild.

Fundur verður haldinn fimmtudaginn 1.
september kl. 20:00 í fyrirlestrarsal skólans.

Skólameistari.

Hrein eign Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga til greiðslu líf-
eyris hækkaði um 1.842 millj-
ónir króna eða 10,3% fyrstu
sex mánuði þessa árs og var í
lok júní 19.693 milljónir
króna. Eignasafn sjóðsins
saman stendur af verðbréfum
með föstum tekjum (45%),
verðbréfum með breytilegum
tekjum (50,7%), veðlánum
(3%) og öðrum eignum
(1,3%). Skipting eignasafnsins
eftir gjaldmiðlum er þannig

að 78% er í íslenskum krónum
og 22% í erlendum gjaldmiðl-
um. Nafnávöxtun sjóðsins
fyrstu sex mánuði ársins nam
18% á ársgrundvelli og raun-
ávöxtun nam 15,05%. Þetta
kemur fram í tilkynningu frá
sjóðnum.

Raunávöxtun séreignar-
deildar Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga fyrstu sex mánuði ársins
er 15,60% á ársgrundvelli.
Eignasafn séreignardeildar
sjóðsins saman stendur af

ríkisskuldabréfum, hlutabréf-
um og erlendum hlutdeildar-
skírteinum. Skipting eignanna
eftir gjaldmiðlum er 93% í ís-
lenskum krónum og 7% í
erlendum gjaldmiðlum. Þessa
góðu ávöxtun sjóðsins má
rekja til hagstæðra skilyrða á
verðbréfamörkuðum, sérstak-
lega á innlendum hlutabréfa-
markaði.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga
hefur tekið í notkun iðgjalda-
vef á heimasíðu sjóðsins

www.lvest.is þar sem laun-
þegar og launagreiðendur geta
skoðað yfirlit yfir hreyfingar
sínar hjá sjóðnum, lífeyrisrétt-
indi sín, viðskiptastöðu sína,
innsendar skráðar skilagreinar
og innborganir til sjóðsins.

Hægt er að sækja um aðgang
að iðgjaldavefnum á heima-
síðu lífeyrissjóðsins og verður
notendanafn og lykilorð síðan
send í pósti á lögheimili við-
komandi aðila.

– bb@bb.is

Mjög góð ávöxtun hjá
sjóðnum fyrri hluta ársins

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Mjög góð aðsókn hefur verið í Safnahúsið á Ísafirði í
sumar. „Við fáum mjög mikið af fólki inn húsið og eru það
bæði innlendir og erlendir safngestir. Þetta er þriðja sum-
arið frá því að Safnahúsið var opnað og hefur ekkert dreg-
ið úr aðsókninni allan þann tíma“, segir Edda Kristmunds-
dóttir, bókasafnsfræðingur. Safnahúsið hýsir Bæjar- og
héraðsbókasafn, héraðsskjalasafn og ljósmyndasafn Ísa-
fjarðar.

„Fólk er ekki eingöngu að fá lánaðar bækur heldur einn-
ig að kíkja í tölvur og blöð auk þess sem það skoðar húsið“,
segir. Þess má geta að þegar teknar voru saman tölur yfir
fjölda heimsókna á bókasafnið á síðasta ári var áætlað að
um 30.000 heimsóknir hefðu verið árið 2003 en þær voru
20.000 árið þar á undan áður en safnið var flutt yfir í
Safnahúsið.                                                   – thelma@bb.is

Góð aðsókn hefur verið í Safnahúsið
þau þrjú ár sem það hefur verið opið.

Góð aðsókn í sumar
Safnahúsið á Ísafirði

Hraðfrystihúsið-Gunnvör

Tíunda kvótahæsta
fyrirtæki landsins
Fjögur fyrirtæki á Vest-

fjörðum verða meðal 50
kvótahæstu fyrirtækja á
landinu á næsta fiskveiðiári.
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
í Hnífsdal er 10. í röðinni
yfir kvótahæstu fyrirtæki
landsins á nýju kvótaári sem
hefst þann 1. september.

Samtals fær fyrirtækið í

sinn hlut 10.666 þúsund
þorskígildistonn eða um 3%
af heildarúthlutun. Jakob
Valgeir ehf. í Bolungarvík
er í 26. sæti með 2.203 tonn,
Oddi hf. á Patreksfirði er í
28. sæti með 1.992 tonn og í
44. sæti er Rekavík ehf. í
Bolungarvík með 1.120
tonn.                   – hj@bb.is

Hvítasunnusöfnuðurinn á Ísafirði

Nýr forstöðumaður skipaður
Ingibjörg Einarsdóttir hef-

ur tekið við starfi forstöðu-
manns Hvítasunnusafnað-

arins á Ísafirði. Hún er fyrsta
kona sem gegni starfi for-
stöðumanns innan Hvíta-

sunnuhreyfingarinnar á
Íslandi. Nokkrar konur hafa

þó gegnt því starfi óformlega
á árum áður meðal annars
starfaði Kristín Sæmunds-

dóttir frá Hörgshlíð sem slík
í söfnuðinum á Ísafirði.

Söfnuður Hvítasunnumanna
á Ísafirði er rúmlega 60 ára

gamall en hann var stofnaður
1. janúar 1945 og voru stofn-

endur 10 talsins.

Fyrstu áratugina hét hann
Salem söfnuðurinn á Ísafirði

en árið 1993 var nafninu
breytt. Söfnuðurinn hefur

alla tíð rekið mjög blómlegt
starf á Ísafirði og kirkja

safnaðarins er í Fjarðarstræti
24. Við athöfn á sunnudag

blessuðu Vörður L. Trausta-
son og Ester Jacobsen, for-

stöðuhjón Fíladelfíu í
Reykjavík, Ingibjörgu til
starfans. Ingibjörg hefur

verið búsett á Ísafirði síðan
1994 og eiginmaður hennar

er Haraldur Júlíusson rekstr-
arstjóri Húsasmiðjunnar á

Ísafirði.  – hj@bb.is

Ingibjörg Einarsdóttir ásamt Guðbjörgu Þorsteinsdóttur
einum stofnanda safnaðar Hvítasunnumanna á Ísafirði.

Hjónin Ingibjörg Einarsdóttir og Haraldur Júlíusson.
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ritstjórnargrein
Þings Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga
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Það er ekki ólíklegt að mörgum hafi brugðið yfir forsíðu
Fréttablaðsins í morgun en þar er sagt frá nýrri skoðanakönnun
í Reykjavík. Samkvæmt henni fengi Sjálfstæðisflokkurinn níu
borgarfulltrúa af fimmtán ef kosið væri nú, Samfylkingin
fimm og Vinstri græn einn mann. Hvorki Framsóknarflokkur
né Frjálslyndir ná inn manni í könnuninni. Þetta þarf reyndar
ekki að koma á óvart miðað við þær hræringar sem orðið hafa
undanfarna daga í borgarmálum. Hins vegar er ljóst að nú dugir
ekki að víla og vola út af Reykjavíkurlistanum heldur þarf að
safna liði. Enginn þeirra flokka sem staðið hafa að
Reykjavíkurlistanum hefur hug á því að Sjálfstæðisflokkurinn
hljóti hreinan meirihluta að nýju í borginni. Enn er langt til
kosninga og allir þessir flokkar hafa nú færi á að taka sig saman
og sýna að samstarf þeirra er það sem mest gagnast borginni og
íbúum hennar.

Mikilvæg hagsmunamál Vestfirðinga, er kunna að skipta
sköpum fyrir framtíð byggðar í fjórðungum, verða tekin fyrir á
fimmtugasta þingi Fjórðungssambands Vestfirðinga, sem haldið
verður á Patreksfirði dagana 2. og 3. september.

Meðal þeirra mála sem búist er við taki mikinn tíma þinghalds-
ins eru tillögur fastanefndar um samgöngumál. Greiðar sam-
göngur innan fjórðungsins og við aðra landshluta eru ein helsta
forsenda þess að hér verði unnt að þróa samfélag, sem  tryggt
getur íbúunum öryggi og fullnægt þeim kröfum sem uppi eru í
nútíma samfélagi á svo mörgum sviðum.

Stjórnvöld hafa margsinnis lýst því yfir að Ísafjarðarbær sé
einn af fyrirhuguðum byggðakjörnum, sem efla beri á lands-
byggðinni. Það mál hlýtur að fá verulega umfjöllun á þinginu
þar sem Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
mun ræða byggðaáætlun Vestfjarða á árunum 2006 til 2009,
ásamt nýgerðum Vaxtarsamningi Vestfjarða. Fróðlegt verður
að hlýða á mál ráðherrans um samninginn  eftir það sem yfir
hefur dunið frá því hann var undirritaður. Vestfirðingar liggja
ekki á þeirri skoðun að hægt hafi miðað og hafa spurt hvar
þessa marglofuðu byggðastefnu stjórnvalda sé að finna? Von-
andi leiðir nærvera ráðherra á þinginu af sér sýnileg verk í
fjórðungnum í stað endurtekinna viljayfirlýsinga, sem fram til
þessa hafa skilað okkur lítt áleiðis.

BB bindur öðru fremur vonir við dagsksrárlið þingsins:
Framtíð Vestfjarða byggir á ungu fólki. Þátttaka unga fólksins
er rökrétt framhald ráðstefnu er bar hið tígulega nafn ,,Með
höfuðið hátt“, sem grasrótarhreyfing ungs fólks á Vestfjörðum
efndi til síðastliðið sumar.

Eftir að hafa lagt mat á hvernig til hefur tekist með framkvæmd
byggðaáætlunar áranna 2002-2005 er það álit Fjórðungssam-
bandsins að Vestfirðingar þurfi hugsanlega á sértækum að-
gerðum í byggðamálum að halda; tekið hafi talsverðan tíma að
koma verkefnum af stað og nokkur þeirra hafi ekki náð eins
langt og væntingar voru um. Orðrétt segir í mati sambandsins:
,,Ein ástæðan virðist vera að ráðuneyti hafi í upphafi ekki verið
samstíga í verkefnavali og forgangsröðun verkefna.“ Sorglegt
dæmi um þetta er yfirlýsing heilbrigðisráðherra, í tengslum við
útboð á sjúkraflugi, að ráðuneyti hans hafi ekki verið kunnugt
um Vaxtarsamning Vestfjarða!

Þings Fjórðungssambands Vestfirðinga bíða mörg og krefj-
andi verkefni, sem flest hver þola enga bið.

s.h.

Aflahæstu krókabátar á
Vestfjörðum eru að skila hærra
meðalverði en aflahæstu bátar
og togarar sem gerðir eru út á
sama svæði samkvæmt lista
Fiskifrétta yfir afla og afla-
verðmæti á síðasta ári. Í flokki
krókabáta skiluðu Guðmundur
Einarsson ÍS og Hrólfur Ein-
arsson ÍS mestum afla og afla-

verðmæti á síðasta ári. Meðal-
verð á hvert kíló hjá Guðmundi
Einarssyni var á síðasta ári
106,30 krónur. Hjá Hrólfi Ein-
arssyni var meðalverðið
105,93 krónur. Eins og fram
kom á bb.is var Siggi Bjartar
ÍS í fimmta sæti yfir landið í
aflaverðmæti og var meðal-
verð afla af honum 100,21

krónur á hvert kíló.
Hjá Guðbjörgu ÍS var með-

alverðið hins vegar aðeins 86
krónur eða um 19% lægra en
hjá Guðmundi Einarssyni ÍS.
Halli Eggerts ÍS var afhæstur
báta á Vestfjörðum á síðasta
ári. Meðalverð aflans var
95,14 krónur á hvert kíló. Hjá
Núp BA var meðalverðið

91,65 krónur og hjá Fjölni ÍS
var meðalverðið 87,28 krónur
eða um 8,3% lægra verð en
hjá Halla Eggerts ÍS. Páll Páls-
son var hins vegar aflahæstur
ísfisktogara á Vestfjörðum á
síðasta ári. Meðalverð afla
hans var 79,66 krónur á hvert
kíló.

– hj@bb.is

Krókabátar með hærra meðalverð
en bátar og togarar á Vestfjörðum

Olgeir Hávarðarson, eigandi einbýlishússins að Dísarlandi 10

Léttir að þessum kafla sé lokið
Olgeir Hávarðarson, eig-

andi hússins Dísarlands 10
segir það afar mikinn létti
að dómur hafi nú loks verið
kveðinn upp í máli Bolung-
arvíkurkaupstaðar gegn hon-
um vegna uppkaupa á hús-

eign hans. Eins og fram hefur
komið er Bolungarvíkurkaup-
stað gert samkvæmt dómnum
að greiða Olgeir matsverð það
sem matsnefnd eignarnáms-
bóta taldi að greiða ætti en
ekki staðgreiðslumarkaðs-

verð.
Hann segir að málið sé búið

að taka óskaplega langan tíma
sem hafi að sjálfsögðu skapað
mikla óvissu. Slíkt sé afar erfitt
og því sé dómurinn nú fyrst
og fremst léttir. Olgeir hafði

ekki lesið dóminn þegar
blaðið hafði samband við
hann á föstudag og vildi því
ekki tjá sig um hann efnis-
lega. Hann sagðist afar þakk-
látur Kristni Bjarnasyni lög-
manni sínum.    – hj@bb.is

Einar Pétursson bæjarstjóri
í Bolungarvík segir að bæjar-
stjórn Bolungarvíkur muni á
næstunni fara yfir dóma Hér-
aðsdóms Vestfjarða frá því á
föstudag þar sem bænum var
gert að greiða þremur húseig-
endum bætur fyrir þrjár hús-
eignir samkvæmt mati mats-
nefndar eignarnámsbóta en
ekki samkvæmt staðgreiðslu-
markaðsvirði sem boðið hafði
verið. Hann segir enga ákvörð-
un hafa verið tekna hvort
dómnum verði áfrýjað. Í sam-
tali við blaðið sagðist hann
fyrst og fremst ánægður með
að dómur skuli fallinn því mál-
ið allt væri búið að taka mjög
langan tíma.

Upphaflega var ákveðið að

kaupa upp sex hús í Dísarlandi
og eitt í Traðarlandi. Húseig-
andinn í Traðarlandi sætti sig
við staðgreiðslumarkaðsverð
og hefur þegar gefið út afsal
fyrir því húsi. Þrír húseigendur
skrifuðu undir afsal með fyr-
irvara um niðurstöður dóms-
ins og dómurinn tók til þriggja
húsa. Dómurinn hefur því áhrif
á kaup í það minnsta sex húsa.

Hafi staðgreiðslumarkaðs-
verð allra sex húsanna verið
svipað má áætla að það hafi
verið um 79 milljónir króna.
Samkvæmt dómum má ætla
að greiða þurfi því um 115
milljónir króna fyrir húsin. Að
auki þarf bæjarsjóður að greiða
vexti frá 7. júní 2002 og var-
lega áætlað má ætla að þeir

verði á milli 8-9 milljónir
króna til þeirra eigenda þeirra
þriggja húsa sem dómur féll
um í morgun. Heildarkostn-
aður við uppkaup þessara sex
húsa gæti því orðið um 130
milljónir í stað þeirra 39,5
milljóna króna sem stað-
greiðslumarkaðsverðið sagði
til um.

Samkvæmt lögum um varn-
ir gegn snjóflóðum og skriðu-
föllum greiða sveitarfélög
10% kostnaðar og Ofanflóða-
sjóður 90%. Er þá miðað við
að húseignir séu keyptar á
staðgreiðslumarkaðsvirði.
Haldi Ofanflóðasjóður fast við
þá túlkun laga greiðir hann
eftir sem áður 35,5 milljónir
króna en bærinn mismuninn

eða 94,5 milljónir í stað 3,9
milljóna í upphafi. Einar
Pétursson bæjarstjóri segist
líta svo á að vilji löggjafans
hafi verið sá að Ofanflóða-
sjóður greiði 90% af heildar-
kostnaði. Við lagasetninguna
hafi verið ákveðið að miða
við staðgreiðslumarkaðsverð.
Nú hafi Héraðsdómur Vest-
fjarða komist að þeirri niður-
stöðu að miða við annað mat.
Verði það niðurstaðan líti hann
svo á að Ofanflóðasjóður
greiði 90% af þeim kostnaði
enda hafi málið verið höfðað í
samráði og samvinnu við Of-
anflóðasjóð. Vilji löggjafans
hafi verið skýr um kostnaðar-
skiptingu við þennan mála-
flokk.                    – hj@bb.is

Engin ákvörðun hefur verið
tekin um framhald málsins

Einar Pétursson, bæjarstjóri í Bolungarvík um dóma Héraðsdóms Vestfjarða
Dísarland í Bolungarvík.
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Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Patreksfirði
Fjórðungsþing Vestfirð-

inga hið 50. í röðinni verður
haldið dagana 2.- 3. septem-
ber í Félagsheimilinu á Patr-
eksfirði. Efni þingsins er tví-
þætt að þessu sinni. Annars
vegar verður fjallað um
Byggðaáætlun 2006-299 og
kynningu á Vaxtarsamningi
Vestfjarða og Eyjafjarðar og
hins vegar verður fjallað um

framtíðarsýn ungs fólks á
framtíð Vestfjarða. Valgerður
Sverrisdóttir, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra mun kynna
vinnu og áhersluatriði næstu
byggðaáætlunar og Þorsteinn
Gunnarsson formaður stjórnar
Vaxtarsamnings Eyjafjarðar
og Kristján G. Jóhannsson,
formaður stjórnar Vaxtar-
samnings Vestfjarða kynna

Vaxtarsamninga sinna svæða.
Fjórðungssambandið hefur

fengið ungt fólk til að vera
framsögu á þinginu undir yfir-
skriftinni: Framtíðarsýn á ungs
fólks á Vestfjörðum og verða
pallborðsumræður undir stjórn
Peters Weiss framkvæmda-
stjóra Háskólaseturs Vest-
fjarða að framsögum loknum.
Kjartan Ólafsson frá Rann-

sóknastofnun Háskólans á
Akureyri og Harpa Grímsdótt-
ir frá Snjóflóðasetri verða með
erindi auk þátttakenda úr
vinnuhópi ungs fólks. Vinnu-
hópur ungs fólks var kallaður
saman af Fjórðungssamband-
inu til að fá framtíðarsýn þeirra
á atvinnu- og byggðamál og
munu þau m.a. leita svara við
spurningum eins og hvers

vegna kýs ungt fólk að setjast
að á Vestfjörðum, hvers vegna
kýs fólk að flytjast á brott,
hvernig má bæta ímynd Vest-
fjarða með það fyrir augum að
styrkja atvinnu- og búsetu-
hætti á Vestfjörðum, og koma
þau jafnframt til með að velta
fyrir sér áhrifum háskólaseturs
á samfélög á Vestfjörðum.

Stjórn Fjórðungssambands-

ins hefur þegar ákveðið að
leggja fram tillögur á þing-
inu um fjarskipti, vegamál
og sjávarútvegsmál sé fátt
eitt nefnt. Tillögur stjórnar-
innar eru til kynningar á vef
sambandsins. Þingfundur á
föstudaginn 2. september er
áætlaður frá kl. 13-18 og á
laugardag 3. september frá
kl 10 - 16.00.    – bb@bb.is

Sextán ára gömul hefur til-
kynnt til lögreglu að hún
hefði orðið fyrir kynferðis-
árás á kvennasalerni á ungl-
ingadansleik í veitingahús-
inu Víkurbæ í Bolungarvík
aðfaranótt laugardagsins 13.
ágúst. Farið var með kær-
anda á sjúkrahúsið á Ísafirði
til rannsóknar og aðhlynn-
ingar. Lögreglumenn í Bol-
ungarvík og á Ísafirði hafa
síðan unnið að rannsókn
málsins og notið aðstoðar
tæknideildar lögreglunnar í
Reykjavík.

Kærandi gaf skýrslu fyrir
dómi fljótlega eftir að rann-

sókn hófst og lögreglan hef-
ur tekið skýrslur af öllum
sem náðst hefur til og kunn-
ugt er að hafi verið á um-
ræddum dansleik, jafnt gest-
um sem og þeim sem þar
voru að störfum, alls um 90
manns. Málið er enn í rann-
sókn. Lögreglan biður alla
þá sem kunna að hafa verið
á umræddum dansleik eða
kunna að búa yfir upplýs-
ingum um málið og ekki
hefur verið haft samband við
að snúa sér til lögreglunnar
í Bolungarvík í síma 456-
7111.

– thelma@bb.is

Ung stúlka kær-
ir kynferðisárás

Nýir eigendur taka
við Langa Manga

Hjónin Matthildur Helga-
dóttir og Guðmundur Hjalta-
son á Ísafirði hafa fest kaup
á kaffihúsinu Langa Manga
á Ísafirði. Seljendur eru hjón-
in Marsibil Kristjánsdóttir og
Elfar Logi Hannesson sem
rekið hafa kaffihúsið frá
stofnun 14. mars 2003. Guð-
mundur segir kaupin hafa átt
skamman aðdraganda og að
þau taki við rekstrinum 1.
september. Guðmundur er
kunnur hljómlistarmaður og
það kemur í hans hlut að sjá
um rekstur kaffihússins.
Aðspurður hvort vænta megi
einhverra breytinga á rekstri
hússins segir hann svo ekki
vera enda hafi reksturinn
gengið vel. „Því er þó ekki
að neita að vænta má þess að
fleiri trúbadorar troði upp
gestum til skemmtunar í
framtíðinni“ segir Guð-
mundur.

Elfar Logi segir söluna
hafa borið brátt að. „Þessi
rekstur hefur verið mikið æv-
intýri. Það löttu mig margir
þegar ég fékk þá hugmynd
að opna kaffihús í miðbæ
Ísafjarðar. Ég er hins vegar
sauðþrár Vestfirðingur og sló
til. Ég sé ekki eftir því. Ís-
firðingar eru afbragðsfólk
sem tóku mér vel“ sagði Elf-
ar. Sem kunnugt er hefur Elf-
ar einnig rekið eina atvinnu-
leikhúsið á Vestfjörðum,
Kómedíuleikhúsið. Þrátt fyr-
ir mikla starfssemi í því leik-

húsin segir Elfar aðspurður
að salan gefi sér tækifæri til
þess að sinna leiklistinni af
ennþá meiri þunga en áður.
„Ég mun verða á ferðinni í
vetur með einleikinn um
Gísla Súrsson og síðan taka
við fleiri spennandi verkefni
í leikhúsinu“ segir Elfar
Logi.

Eins og áður sagði var
kaffihúsið Langi Mangi
opnað í mars 2003 í Aðal-
stræti 22. Ári síðar var hús-
næðið stækkað um helming.
Frá stofnun kaffihússins
hefur þar verið staðið fyrir
ýmsum menningarviðburð-
um svo sem myndlistarsýn-
ingum, leiksýningum auk
tónlistarviðburða.

– hj@bb.is

Stúlkurnar í Nylon flokknum voru á meðal þeirra sem komu fram á tónleikunum.

„Framtakið skiptir
Sigurvon miklu máli“

Tónleikar til styrktar
Krabbameinsfélaginu

Sigurvon á norðanverðum
Vestfjörðum voru haldnir í
íþróttahúsinu á Torfnesi á

Ísafirði á fimmtudagskvöld
í síðustu viku. Um 400

manns sóttu tónleikana
sem haldnir voru að frum-

kvæði Gunnars Atla
Gunnarssonar á Ísafirði. Á
tónleikunum komu fram Á
móti sól, Birgitta Haukdal,

Nylon, Sign, Davíð Smári
Harðarson, Nine elevens,

Apollo og Húsið á slétt-
unni. Kynnir var leikarinn

Steinn Ármann Magnús-
son. Tónleikarnir þóttu
heppnast vel fyrir utan

rúmrar hálftíma langrar
tafar sem varð vegna bil-

unar í flugvélar sem flutti
stjörnurnar frá Reykjavík.

„Framtak af þessu tagi
skiptir félagið gríðarlega
miklu máli og sýnir hve

hugur þeirra sem að tón-
leikunum stóðu til félagsins

er jákvæður og frábær í
alla staði. Ég vil ítreka

þakklæti fyrir hönd Sigur-
vonar til allra sem komu
að tónleikunum en svona
verður seint fullþakkað“,
segir Sigurður Ólafsson,

formaður Sigurvonar.
Allir sem komu fram á

tónleikunum gáfu vinnu
sína en auk þess lögðu

ýmsir aðrir hönd á plóg.
Meðal styrktaraðila voru

Íslandsbanki, Flugfélag Ís-
lands, Office 1, Hraðfrysti-

húsið – Gunnvör, Spari-
sjóður Vestfirðinga og

Vífilfell. Þá leigði Ísafjarð-
arbær íþróttahúsið á 60

þúsund krónur í stað rúm-

lega 178 þúsund króna.
Meðfylgjandi myndir tók

Páll Önundarson á tón-
leikunum.

– thelma@bb.is

Ragnar Zolberg söngvari hljómsveitarinnar Sign.

Idol-stjarnar Davíð Smári tók nokkur lög. Það gerði einnig stjarna unga fólksins, Birgitta Haukdal.

Veitingastaðurinn Langi
Mangi á Ísafirði.
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Lokatakmarkið er fagháskóli
Peter Weiss hefur nýverið tekið við starfi

forstöðumanns Háskólaseturs Vestfjarða.
Peter er ættaður frá Bæjaralandi, en hefur
verið búsettur hér á landi í nokkurn tíma.

Íslenskukunnátta Peters gefur það að vísu til
kynna að hann hafi búið hér á landi töluvert
lengur en raun ber vitni og kemur það fólki

yfirleitt á óvart að hann hafi ekki flutt til
Íslands fyrr en fyrir nokkrum árum síðan.

Nokkrar vikur eru síðan Háskólasetur
Vestfjarða tók til starfa og þótti tilvalið að

taka hús á Peter og reyna að komast að því
hvað hann ætlast fyrir með þessa nýju stofn-

un.

Miklar fram-Miklar fram-Miklar fram-Miklar fram-Miklar fram-
kvæmdir í gangikvæmdir í gangikvæmdir í gangikvæmdir í gangikvæmdir í gangi

Miklar framkvæmdir eru nú
í gangi í Vestrahúsinu á Ísa-
firði vegna komu Háskóla-
seturs Vestfjarða í húsið. Peter
segir að setrið muni taka undir
sig alla efri hæð suðurálmu
hússins.

„Hér uppi á Háskólasetrið
að vera og Ísfang og Rauði
krossinn flytja niður. Þá verður
farið í það í september að rífa
niður nokkra veggi til að bæta
aðstöðuna.

Við stefnum að því að öll
starfsemin, auk starfsemi
Fræðslumiðstöðvar Vest-
fjarða, geti flutt í nýtt húsnæði
skömmu eftir áramót. Mikið
samráð verður á milli þessara

tveggja stofnana framtíðinni
og mun Háskólasetrið taka yfir
þann hluta starfsemi Fræðslu-
miðstöðvarinnar sem snýr að
háskólanámi. Eins og er hefur
Háskólasetrið formlega með
höndum allt fjarnám á há-
skólastigi, en því er samt sem
áður ennþá sinnt í húsnæði
Fræðslumiðstöðvarinnar í
gamla Íshúsinu.“

Staðnám ekki í pakk-Staðnám ekki í pakk-Staðnám ekki í pakk-Staðnám ekki í pakk-Staðnám ekki í pakk-
anum eins og stenduranum eins og stenduranum eins og stenduranum eins og stenduranum eins og stendur

– Fyrir nokkru var talað um
að sá möguleiki væri fyrir
hendi að staðnám gæti hafist í
setrinu strax í haust. Það verð-
ur væntanlega ekki úr því?

„Staðnám er eitthvað sem
er ekki hægt að koma af stað

einn, tveir og þrír. Á undan
þarf að semja við hið opinbera
og fleiri aðila um málið. Það
staðnám sem boðið verður upp
á til að byrja með verður með
þeim hætti að stórum fjar-
námshópum verður boðið að
fá kennara vestur svo nemarnir
þurfi ekki að fara suður eða
norður. Svo eru til hugmyndir
um að bjóða upp á staðbundin
námskeið í samvinnu við Vest-
fjarðaakademíu, en áður þarf
að fá námskeiðin viðurkennd
í einhverjum háskóla. En ann-
að staðnám, heilar námsleiðir,
er ekki inni í pakkanum eins
og stendur.“

Styður við kennsluStyður við kennsluStyður við kennsluStyður við kennsluStyður við kennslu
og rannsóknirog rannsóknirog rannsóknirog rannsóknirog rannsóknir

– En hvað er þá inni í pakk-
anum?

„Það er ekki lítið. Hér verða
á bilinu þrjár til fjórar stöður
að minni meðtalinni. Þá verða
starfskraftar okkar, Fræðslu-
miðstöðvar og Þróunarseturs,
samnýttir að einhverju leyti.

Þegar starfsemin verður
komin á fullt skrið, sem verður
einhvern tímann í vetur, verður
komið á svæðið ákveðið app-
arat sem getur á öflugan hátt
stutt við bæði kennslu á há-
skólastigi og ekki síður rann-
sóknir. Sóknarfærin í rann-
sóknum eru mörg. Ég lít þann-
ig á það að hlutverk setursins

verði að hluta að aðstoða menn
við að komast í rannsóknar-
verkefni, sækja um styrki til
Norðurlandaráðs eða Evrópu-
sambandsins og fleira í þeim
dúr. Í þessu felst gífurleg skrif-
finnska sem Háskólasetrið
gæti tekið að sér og rutt leið
fyrir ýmis áhugaverð verk-
efni.“

Lokatakmark-Lokatakmark-Lokatakmark-Lokatakmark-Lokatakmark-
inu ekki náðinu ekki náðinu ekki náðinu ekki náðinu ekki náð

„Almenn staðbundin kenn-
sla á háskólastigi er eitthvað
sem ekki hefur verið samið
um ennþá. Núna getum við þó
boðið upp á alls konar kennslu
í samstafi við aðra háskóla.
Við munum líka vinna að því
í samvinnu við ýmsa aðila á
svæðinu að bjóða upp á nám-
skeið sem háskólar meta til
eininga á sínum námsbrautum.

Að sjálfsögðu er það tak-
markið að geta í framtíðinni
boðið upp á staðnám í Háskóla
Vestfjarða. Þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins voru í heim-
sókn hjá mér í dag og ég var
einmitt að gera þeim grein fyrir
því að þó svo að Háskólasetrið
sé mikill áfangasigur, þá er
lokatakmarkinu ekki náð.
Lokatakmark, það er faghá-
skóli.“

Áttar sig á ís-Áttar sig á ís-Áttar sig á ís-Áttar sig á ís-Áttar sig á ís-
lensku hugarfarilensku hugarfarilensku hugarfarilensku hugarfarilensku hugarfari

„Næst á dagskránni er að
vinna að vexti stofnunarinnar
og sýna fram á það að hún
ræður við annað og meira,
sýna fram á að hún geti breyst
í alvöru háskóla. Þetta á eftir
að taka einhvern tíma, hversu
langan er erfitt að spá fyrir.

Í flestum Evrópulöndum
tekur það um það bil 15 ár að
koma á fót fullmótuðum og
fullþroskuðum háskóla. Ég
átta mig hins vegar alveg á
hinu íslenska viðhorfi, að það
eigi að láta hlutina ganga og
ganga hratt. Það á samt eftir
að taka nokkur ár að stofna
hér fagháskóla. Það var þannig
á Akureyri, háskólinn þar reis
ekki á einni nóttu. Sömu sögu
er að segja af Háskólanum á
Bifröst.“

Hægt að nýtaHægt að nýtaHægt að nýtaHægt að nýtaHægt að nýta
fólkið í kennslufólkið í kennslufólkið í kennslufólkið í kennslufólkið í kennslu

Ég tel að við þurfum að fylla
í þann ramma, sem er fyrir
hendi til að byrja með. Það að
laða að rannsóknarfólk verður
okkar fyrsta verkefni. Það fólk
verður jafnvel hægt að nýta í
kennslu og með því verður
hægt að sýna fram á að hér
geti vel þrifist háskóli.

Þá liggur líka á að efla fjar-
námið ennþá frekar. Það hefur
mikið verk verið unnið í upp-
byggingu þess í Fræðslumið-
stöð Vestfjarða, en við þurfum

að efla það enn frekar og koma
á fót einhverri staðbundinni
kennslu á svæðinu.

Til að byrja með þurfum
við að hafa frekar mikið fyrir
því að fá hingað frekar litla
kennslu. En fyrstu skrefin eru
alltaf erfiðust.“

Sérhæfing mikilvægSérhæfing mikilvægSérhæfing mikilvægSérhæfing mikilvægSérhæfing mikilvæg

„Þegar háskólasetrið þróast
áfram í háskóla held ég að við
verðum að passa okkur á því
að smyrja ekki of þunnt. Við
getum ekki verið með margar
deildir, það er alveg á hreinu.
Við verðum að skilgreina há-
skólann vel og einbeita okkur
að ákveðnum hlutum og gera
það vel. Þessi fagháskóli verð-
ur þá að vera leiðandi á sínu
fagsviði og standast alþjóð-
legan samanburð.

Það verður að sjálfsögðu til
þess að hann mun aðeins þjóna
vestfirskum námsmönnum að
ákveðnu leyti. Eftir sem áður
mun sumt fólk þurfa að fara
annað í nám. Á móti kemur að
við munum fá fólk annars stað-
ar frá, bæði nemendur og
fræðimenn sem vinna að ýmis
konar rannsóknum.“

Sannfæra þarfSannfæra þarfSannfæra þarfSannfæra þarfSannfæra þarf
þá sem ráðaþá sem ráðaþá sem ráðaþá sem ráðaþá sem ráða

– Verður það ekki stór hluti
af þínu starfi að væla í ráða-
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mönnum þjóðarinnar og sann-
færa þá um að hér eigi að vera
háskóli?

„Jú, ég býst nú við því. Starf-
ið felst í því að undirbúa jarð-
veginn fyrir staðbundið há-
skólanám. Hluti af því er að
sjálfsögðu að sannfæra þá sem
ráða um að hér eigi að vera
háskóli.“

Bauðst önnurBauðst önnurBauðst önnurBauðst önnurBauðst önnur
staða á sama tímastaða á sama tímastaða á sama tímastaða á sama tímastaða á sama tíma
Peter kom til Íslands á sínum

tíma sem sendikennari í þýsku
við Háskóla Íslands og hefur
ílengst hér á landi.

„Ég varð síðar forstöðumað-
ur tungumálamiðstöðvar Há-
skóla Íslands og í framhaldinu
forstöðumaður Goethe mið-
stöðvarinnar.

Í sumar var mér svo á sama
degi boðin staða lektors við
Háskóla Íslands og staða
forstöðumanns Háskólaseturs
Vestfjarða. Það var mjög erfitt
að velja á milli. Á endanum
taldi ég að það yrði alveg ör-
ugglega meira krefjandi að
taka við forstöðu Háskólaset-
ursins. Og ég vonaði að það
yrði meira gefandi. Nú þegar
hefur komið í ljós að svo er,
þó ég hafi ekki verið hérna í
meira en þrjár vikur. “

Einn með lág-Einn með lág-Einn með lág-Einn með lág-Einn með lág-
marksbúslóðmarksbúslóðmarksbúslóðmarksbúslóðmarksbúslóð

Eiginkona Peters er í námi í
Reykjavík og verða þau hjónin
því í fjarbúð fyrsta árið.

„Þetta gerðist allt frekar
hratt. Staðan var auglýst, ég
sótti um, fékk stöðuna og
ákvað, að sjálfsögðu í samráði
við eiginkonu mína, að taka
henni. Þá var hún búin að festa
sig í námi í eitt ár og getur því

ekki komið með mér fyrst um
sinn.

Fjarbúðin hefur þó þann
kost að við getum flýtt okkur
hægt í flutningunum. Núna er
ég bara einn í íbúð í bænum
með lágmarksbúslóð með mér,
lítið annað en örbylgjuofn og
hægindastól.“

– Og þú ert ekki að tjalda til
einnar nætur í þessu starfi?

„Nei, alls ekki. Ég er búinn
að binda mig með þessu starfi:
ég reyndar get varla snúið við
fyrr en í fyrsta lagi þegar ég er
farinn að geta sýnt fram á ein-
hvern árangur. Í starfi sem
þessu tekur það í það minnsta
nokkur ár.

Ég hafnaði starfi sem hefði
tryggt mér starfsöryggi í 30 ár
til að taka við Háskólasetrinu.
Það hefði ég ekki gert ef ég
ætlaði ekki að taka mér tíma í
þetta starf.“

Tímafrekt ferliTímafrekt ferliTímafrekt ferliTímafrekt ferliTímafrekt ferli

„Það leikur enginn vafi á
því í mínum huga að þessi
stofnun á eftir að vaxa og dafna
og verði á endanum að alvöru
háskóla. Nú þegar er hún al-
vöru stofnun á háskólastigi,
og það er gott svo langt sem
það nær, en betur má ef duga
skal.

Ég átta mig á þeim vænting-
um sem fólk á svæðinu hefur
og ég býst ekki við því að
Vestfirðingar séu eitthvað
þolinmóðari en aðrir Íslend-
ingar. Ég veit að allir vilja vita
nákvæmlega hvenær hér verð-
ur stofnaður háskóli. Það eina
sem ég get sagt er að það er
verið að vinna að því af fullum
krafti. Þetta er tímafrekt ferli,
en við ætlum að gera hvað
sem í okkar valdi stendur til
að flýta fyrir hlutunum.“

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar um gjaldþrot Sindrabergs

Bindur vonir við að allt starfs-
fólkið komist fljótlega í vinnu
Halldór Halldórsson bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar segir
mikla eftirsjá í sushiverk-
smiðjunni Sindrabergi, en
eins og sagt var frá í síðustu
viku hefur stjórn fyrirtækis-
ins óskað eftir gjaldþrota-
skiptum. „Þarna var í gangi
mjög merkileg og skemmti-

leg nýsköpunarstarfsemi. Við
höfðum þó gert okkur grein
fyrir því í nokkurn tíma að
þetta gæti farið á hvorn veginn
sem er“, segir Halldór, en Ísa-
fjarðarbær á 14 milljóna króna
hlutafé í Sindrabergi í gegnum
eignarhaldsfélagið Hvetjanda.

„Framkvæmdastjóri fyrir-

tækisins tilkynnti bæjaryfir-
völdum um þessa ákvörðun.
Aðspurður sagði hann að
fyrirtækið myndi gera það sem
hægt væri til að aðstoða starfs-
fólkið við að leita að nýrri
vinnu. Við munum að sjálf-
sögðu fylgjast grannt með
málinu. Ég hef athugað hjá

Svæðisvinnumiðlun með
framboð starfa á svæðinu og
skilst að það sé töluvert. Það
vantar fólk til fiskvinnslu-
starfa t.d. á Flateyri, og þar
að auki eru laus störf í öðrum
geirum á Ísafirði. Ég bind
vonir við að allt starfsfólkið
komist fljótlega í vinnu.“

Á myndinni má sjá spennistöð Orkubúsins og í baksýn er malbikunarstöðin.

Malbikunarstöð Norðurorku ehf., á Sauðárkróki

Nýtti ljósavélar til framleiðslu
rafmagns við hlið spennistöðvar

Framkvæmdastjóri Norð-
urbiks ehf. á Sauðárkróki
segir verðskrá Orkubús Vest-
fjarða slíka að ódýrara sé að
framleiða rafmagn með olíu
þrátt fyrir að spennistöð frá
Orkubúinu sé við hlið mal-
bikunarstöðvarinnar. Orku-
bússtjóri segir að fyrirtækið
verði að verðleggja sína
þjónustu í samræmi við
kostnað. Í sumar hefur fyrir-
tækið Norðurbik ehf. á Sauð-
árkróki haft malbikunarstöð
á Sundahöfn á Ísafirði. Það
hefur vakið athygli að raf-
magn það sem stöðin notar
til framleiðslu er framleitt
með ljósavélum. Því velta
menn óneitanlega fyrir sér
hvort ekki sé ódýrara að nota
rafmagn til framleiðslunnar
sér í lagi vegna þess að á
síðasta ári var lagður raf-
strengur að svæðinu og sett
upp spennistöð frá Orkubúi
Vestfjarða.

Ingi Friðbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri Norðurbiks
ehf. segir að á síðasta ári
hafi fyrirtækið samið við
Orkubú Vestfjarða um raf-
orkukaup. Orkubúið hafi
skuldbundið sig til þess að
leggja heimtaug að svæðinu
og koma upp spennistöð.
Fyrir þetta hafi fyrirtækið
greitt 813 þúsund krónur auk

frá fyrra sumri hafi verið
ennþá til staðar. Þegar leitað
var eftir viðskiptum hafi
stjórnendur Orkubúsins gert
kröfu um mjög háar greiðsl-
ur fyrir búnað. Þær tölur hafi
numið á fjórða hundrað þús-
und króna. Það hafi fyrir-
tækið með engu móti getað
fallist á. Tilraunir til þess að
lækka þennan kostnað Orku-
búsins hafi orðið árangurs-
lausar. Því hafi fyrirtækið
tekið þá ákvörðun að flytja
vestur ljósavélar sem fram-
leiði það rafmagn sem þarf
til starfseminnar.

Ingi segir það afar sérstakt
að nú þegar olíuverð sé í
sögulegu hámarki á heims-
markaði sé ódýrara að fram-
leiða rafmagn með olíu en
að kaupa það frá raforku-
fyrirtæki sem hafi sinn bún-
að við hlið malbikunarstöðv-
arinnar. Við því sé hins vegar
ekkert að gera.

Kristján Haraldsson segir
að Orkubúið hafi farið fram
á leigu af þeirri spennistöð
sem sett var upp vegna mal-
bikunarstöðvarinnar. Orku-
búið verði að verðleggja sína
þjónustu í samræmi við
kostnað. Það hafi forsvars-
menn Norðurbiks ekki sætt
sig við og valið aðra leið til
raforkuöflunar.  – hj@bb.is

140 þúsund króna fyrir leigu á
spennistöðinni. Að auki hafi
fyrirtækið að sjálfsögðu greitt
fyrir rafmagnsnotkun sam-
kvæmt mæli. Ingi segir að þeg-
ar í fyrra sumar hafi ýmis teikn
verið á lofti um að malbikun-
arstöðin yrði sett upp hér aftur

eins og raunin varð á og starfs-
mönnum Orkubúsins hafi ver-
ið gerð grein fyrir því. Fyrir-
tækið hafi greinilega á það
treyst því þegar undirbúningur
að uppsetningu stöðvarinnar
hófst í sumar hafi komið í ljós
að allur búnaður Orkubúsins

Hér má sjá olíuknúnu ljósavélina sem
framleiðir rafmagn fyrir malbikunarstöðina.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Þórey Sjöfn Sigurðardóttir og Ellert Örn Erlingsson á Þingeyri

Lambapottréttur að hætti Þóreyjar
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á uppskrift að uppáhald-
inu úr þeirra potti. Þau segja
það vera frábæran rétt sem
er góður við hvert tækifæri.
Þá mæla þau með að bera
fram með honum hrísgrjón,
salat og smábrauð. Sælkeri
síðustu viku skoraði á Guð-
rúnu Snæbjörgu Sigþórs-
dóttur og Stein Ólafsson á
Þingeyri en þau skoruðust
undan og bentu þess í stað á
Þórey og Ellert sem tóku
áskoruninni.

Lambapottréttur
2 msk olía
2 tsk karrý
500 g beinlaust lambakjöt
1 meðalstór laukur
100 g sveskjur
2 stórar gulrætur
1 tsk paprika
¼ tsk pipar
1 tsk salt
1 ½ msk sojasósa
 3 dl vatn
½ dl rjómi

Hreinsið kjötið og skerið í

frekar litla bita. Hreinsið gul-
ræturnar og skerið í bita
hreinsið laukurinn og skerið
smátt. Hitið olíuna setjið karr-
ýið út í og hitið. Brúnið kjötið
og laukinn í olíunni bætið
sveskjum, gulrótum, kryddi og
vatni út í og sjóðið í um 35-40
mín. Bætið rjómanum útí og
látið sjóða með síðustu mín-
úturnar.

Við skorum á Jónínu Hrönn
S'imonardóttur og Sigurjón
Hákon Kristjánsson á Þing-
eyri.

Menntaskólinn á Ísafirði settur í 36. skipti

Hátt í 400 nemendur
verða við nám í vetur

Ólína Þorvarðardóttir skóla-
meistari Menntaskólans á Ísa-
firði skorar á alla velunnara
skólans og byggðarlags hans
að standa um hann vörð og
styðja með því þá framfara-
sókn sem í skólanum hefur
verið blásið til á undanförnum
árum. Þetta kom fram í stefnu-
ræðu skólameistarans þegar
skólinn var settur í 36. skipti í
síðustu viku. Í haust hefja 80
nýir nemendur nám við skól-
ann auk 37 nemenda sem eru
að koma úr öðrum skólum. Þá
hafa 205 nemendur endurinn-
ritast frá síðasta skólaári. Sam-
tals hafa því 322 nemendur
innritast í dagskóla á haustönn
en í upphafi vorannar á síðasta
skólaári voru þeir 324.

Að sögn skólameistara eru
nemendur því 42 fleiri við
skólann en viðmið mennta-
málaráðuneytisins í fjárveit-
ingum gerir ráð fyrir. Innritun
í kvöldskólann er ekki að fullu
lokið, en útlit er fyrir að um
50-60 nemendur verði þar í
námi. Samtals verða því nem-
endur við skólann 380-390
samanborið við 394 í upphafi
síðustu annar. Eins og fram
kom ræðu skólameistara í vor
er grunnskólaárgangur sá sem
nú hefur framhaldsnám minni
en árgangurinn á undan og er
það að sögn skólameistara
megin skýring þess að nemum
fjölgar ekki á milli ára. Undan-
farin fimm ár hefur nemum
við skólann hins vegar fjölgað
á hverju ári.

Starfsmenn skólans verða
um 50 í vetur. Eins og ávallt
verða nokkrar breytingar á
starfsmannaliði. Þær helstu
eru að Helga Guðmundsdóttir
er nýráðin frönsku- og ensku-
kennari, Andrea Harðardóttir
mun kenna félagsgreinar í
hlutastarfi í fjarveru Sigurðar
Péturssonar sem tekur kenn-
sluleyfi á haustönn. Katrín
Gunnarsdóttir hefur verið
ráðin sem starfsmaður á bóka-
safni og stundakennari í dön-

Ólína Þorvarðardóttir skólameistari.

sku. Þá snýr Guðrún Stefáns-
dóttir úr námsleyfi og verður
námsráðgjafi ásamt Stellu
Hjaltadóttur. Stella hefur verið
ráðin verkefnisstjóri forvarn-
ar- og félagsmála í 25% starfs-
hlutfalli og tekur við því verk-
efni af Hermanni Níelssyni.
Tryggvi Sigtryggsson snýr aft-
ur úr námsleyfi og kennir
málmgreinar og einnig hefur
Jón Reynir Sigurvinsson snúið
aftur eftir dvöl á fjöllum og
mun kenna raungreinar.

Eins og fram hefur komið í
fréttum verður í vetur í fyrsta
skipti boðið upp á nám við
húsasmíðabraut allt til sveins-
prófs. Mun því mun skólinn
sjálfur getað útskrifað sína
húsasmíðasveina. „Er það
mikið ánægjuefni, nú þegar
100 ár eru liðin frá því að
kvöldskóli iðnaðarmanna hóf
göngu sína á Ísafirði. Hefur
skilanefnd Iðnaðarmannafé-
lags Ísafjarðar sýnt skólanum
það veglyndi að veita vilyrði
fyrir rausnarlegum styrk til

brautarinnar, og réði það úr-
slitum um tilkomu hennar.
Slíkur stuðningur og samstaða
með skólanum er ómetanlegur
og getur skipt sköpum þegar
mikið liggur við, eins og dæm-
in sanna“, sagði skólameistari
í ræðu sinni.

Þá verður haldið áfram
skólaþingum sem hófust síðast
liðinn vetur. Þingið var haldið
með aðkomu allra nemenda
og kennara skólans. Þá hefur
einnig verið tekið í notkun nýtt
og velbúið tölvukerfi en á síð-
asta ári var lokið við að koma
skjávörpum inn í allar kennslu-
stofur.

„Undanfarinn áratug hefur
verið vaxandi áhersla á aukin
gæði opinberrar þjónustu með
innleiðingu árangursstjórnun-
ar. Forstöðumönnum er gert
að bæta rekstur og starfsemi
stofnana sinna, um leið og
ríkar kröfur eru gerðar til
starfsmanna um vönduð
vinnubrögð og metnað. Þessi
stefna hefur náð inn í fram-

haldskólana – hún hefur náð
inn í Menntaskólann á Ísafirði
þar sem henni hefur verið hald-
ið til streitu með hag nemenda
og hins vestfirska samfélags
að leiðarljósi. Menntaskólinn
á Ísafirði er einn þeirra skóla
sem um skeið stóð frammi fyr-
ir vítahring viðvarandi rekstr-
arvanda og neikvæðum afleið-
ingum hans. Fyrir fáum árum
sýndu kannanir að hlutfall
framhaldsskólanema á Vest-
fjörðum væri eitt hið lægsta á
landinu. Heimavist skólans
var við það að lognast út af,
brottfall nemenda var verulegt,
og haustið 2001 – þegar sú
sem hér stendur kom að skól-
anum - voru réttindakennarar
einungis um þriðjungur kenn-
ara í námskrárbundnum grein-
um. Þá var hafist handa við að
snúa vörn í sókn“, sagði Ólína
í ræðu sinni.

Hún sagði að aðsókn hafi
aukist um 40% á fimm ára
tímabili, brottfall sem var
18,6% haustið 2001 hefur síð-

an legið á bilinu 4-6%, 63
nemendur voru brautskráðir
frá skólanum s.l. vetur saman-
borið við 37 veturinn 2000-
2001, rekstrarfrávik hafa verið
óveruleg undanfarin fjögur ár
og oftar rekstrarafgangur en
halli. Þá kom fram að á ný-
höfnu skólaári verða 23 kenn-
arar af 28 með full réttindi í
námsrárbundnum greinum,
þar af hafa 11 aflað sér réttinda
frá því undirrituð kom að skól-
anum – þrír þeirra nú í sumar.

„Það er deginum ljósara að
Menntaskólinn á Ísafirði hefur
á síðustu fjórum árum styrkt
stöðu sína sem framhaldsskóli

Vestfirðinga. Skólinn er öflug
og framsækin menntastofnun
og einn stærsti vinnustaður á
Vestfjörðum. Í skólanum eru
tvær bóknámsbrautir til stúd-
entsprófs, fjórar iðnbrautir,
sjúkraliðabraut, almennar
brautir og starfsbrautir. Á
hverju ári koma fram nýjungar
í námsframboði. Miklar endur-
bætur hafa verið gerðar á húsa-
kynnum og allsherjar endur-
nýjun hefur orðið á tölvu- og
tækjabúnaði. Skólinn gerir
kröfur til starfsfólks og nem-
enda og fylgir markmiðssetn-
ingu sinni eftir“, sagði Ólína
Þorvarðardóttir.    – hj@bb.is

Fjölmargir starfsmenn og nemendur voru viðstaddir setningu Menntaskólans á Ísafirði.
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LAUS STÖRF
Heimilisþjónusta
Ísafjarðarbær auglýsir laus störf við
heimaþjónustu. Um er að ræða 40%
framtíðarstarf og tilfallandi afleysing-
ar.

Yfirumsjón heimaþjónustu og lið-
veislu fatlaðra
Tímabundið starf í yfirumsjón með
heimaþjónustu og liðveislu fatlaðra
er laust til umsóknar. Starfið er laust
frá 1. september til 31. desember vegna
leyfa. Um er að ræða 50% starfhlut-
fall að mestu skrifstofuvinna. Til við-
bótar er möguleiki á auknu starfshlut-
falli í öðrum verkefnum.

Liðveitendur
Leitað er eftir liðveitendum fyrir fatl-
aða einstaklinga. Um er að ræða 10-
20 klst. á mánuði, síðdegis, kvöld og
helgar. Gæti hentað sem aukavinna.
Ráðning í ofangreind störf er sam-
kvæmt kjarasamningu FOS-Vest.
Allar nánari upplýsingar veitir Erna
Stefánsdóttir í síma 450 8001 eða á
netfanginu lidveisla@isafjordur.is

Guðmundur Einarsson ÍS
var aflahæstur krókabáta á síð-
asta ári samkvæmt samantekt
Fiskifrétta. Afli bátsins var
1.178 tonn á liðnu ári og afla-
verðmæti hans var rúmar 125
milljónir króna. Næstur í röð
krókabáta varð Hrólfur Einars-
son ÍS með 1.089 tonna afla

að verðmæti rúmar 115 millj-
ónir króna. Þessir bolvísku
bátar skera sig töluvert út öðr-
um bátum hvað afla og afla-
verðmæti varðar.

Í fimmta sæti var Siggi
Bjartar ÍS með 594 tonn að
verðmæti rúmar 59 milljónir
króna. Guðbjörg ÍS varð í 7.

sæti með 598 tonn að verð-
mæti rúmar 51 milljón króna
og í því 10. varð Auður Ósk ÍS
með 507 tonn að verðmæti
tæpar 49 milljónir króna. Þetta
er sjöunda árið í röð sem bátur
með þessu nafni er hæstur yfir
landið í afla og aflaverðmæti
krókabáta.             – hj@bb.is

Guðmundur Einars og Hrólf-
ur Einars hæstir krókabáta

Samantekt Fiskifrétta um mestan afla og aflaverðmæti

Magnús Reynir Guðmunds-
son bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra, sem situr sem
áheyrnarfulltrúi í bæjarráði
Ísafjarðarbæjar, lagði fram til-
lögu á fundi ráðsins í síðustu
viku þess efni að Ísafjarðarbær
falli frá ósk um lögreglurann-
sókn vegna lagningar vegslóða
í Leirufjörð. Meirihluti bæjar-
ráðs felldi tillöguna. Tillagan
var svohljóðandi: „Legg til að
Ísafjarðarbær falli frá því að
óska eftir lögreglurannsókn
vegna umhverfisskemmda á
Öldugilsheiði og í Leirufirði.
Fulltrúar Ísafjarðarbæjar, í

samráði við umhverfisnefnd
og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
setji fram eðlilegar kröfur um
lagfæringar á þeim skaða sem
orðið hefur, enda eru ákvæði
um slíkar úrbætur í leyfi til
handa jarðaeiganda, vegna
fyrrnefndara framkvæmda“.

Magnús Reynir segir að
með tillögunni sé hann ekki
að gera lítið úr því sem gerst
hafi í Leirufirði. Þar hafi
greinilega ýmislegt farið úr-
skeiðis frá því sem í upphafi
var ætlað. „Í upphafi var gert
ráð fyrir að bætt yrði úr það
sem skaðaðist við för jarðýt-

unnar. Ennþá hefur ekki annað
komið fram en að það verði
gert. Mér finnst ekki rétt að
bæjaryfirvöld sigi lögreglunni
á borgarana fyrr en allar aðrar
leiðir hafa verið kannaðar áð-
ur.

Eins og áður kom fram var
tillaga Magnúsar Reynis felld
með atkvæðum meirihluta
bæjarráðs. Fulltrúi minnihlut-
ans, Lárus G. Valdimarsson,
lét bóka: „Tek efnislega undir
tillögu Magnúsar R. Guð-
mundssonar um að betur hefði
verið gætt meðalhófs í máls-
meðferð“.              – hj@bb.is

Magnús vill hætta
við lögreglurannsókn

Minnihluti bæjarráðs Ísafjarðarbæjar

Fulltrúar Ísafjarðar-
bæjar, Skóla- og fjöl-

skylduskrifstofu bæjarins,
SKG veitinga og Jóhanns
Ólafssonar ehf. skrifuðu í
síðustu viku undir samn-

ing vegna útbúnaðar og

reksturs mötuneytis
Grunnskólans á Ísafirði.

Af þessu tilefni var gestum
boðið upp á veitingar í

boði verktakans, þ.e.a.s.
SKG veitinga sem sjá

munu um matseldina í

mötuneytinu. Tækin í
eldhúsið koma frá Jóhanni

Ólafssyni ehf.
„Svo var fólki boðið að
kynna sér væntanlega

aðstöðu sem er nokkuð hrá
ennþá, en þess er skammt

að bíða að hægt verði að
útbúa þarna einfaldan,

kaldan mat“, segir Skúli
Ólafsson, forstöðumaður

Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu.

– halfdan@bb.is

Skrifað undir vegna útbúnað-
ar og reksturs mötuneytis GÍ

Skrifað undir samningana.
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STAKKUR SKRIFAR

Gjaldþrot atvinnufyrirtækja
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.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á AÐAL-
SKIPULAGI ÍSAFJARÐAR 1989-2009

Í samræmi við 2. mgr. 21. gr. skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997
með síðari breytingum er hér með
auglýst tillaga að breyttu aðalskipu-
lagi Ísafjarðar 1989-2009 með áorðn-
um breytingum. Tillagan tekur til
breytinga á reit að Sundstræti 36 á Ísa-
firði og felur í sér eftirfarandi breyt-
ingu:
Atvinnusvæði að Sundstræti 36 breyt-
ist úr atvinnusvæði í reit fyrir íbúðir
og verslun/þjónustu. Núverandi húsi
á reitnum verður breytt í íbúðir og bíl-
geymslur og hugsanlega verslun/
þjónustu.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með föstudeginum
2. september 2005 til og með föstu-
deginum 23. september 2005.
Samtímis breytingu á aðalskipulagi
er auglýst breyting á deiliskipulagi
sem tekur til breytingu á nýtingu
hússins sem stendur á lóðinni og
stækkun hennar.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við aðalskipulags-
breytingartillöguna. Frestur til að skila
inn athugasemdum er til föstudagsins
23. september 2005. Skriflegum ath-
ugasemdum skal skilað á bæjarskrif-
stofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhús-
inu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna, teljast henni sam-
þykkir.

Ísafirði, 30. ágúst 2005,
Stefán Brynjólfsson,

Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Til sölu er Medion Mp3 spilari.
Selst á kr. 5.000. Einnig er til
sölu Sony Ericson Z200 GSM
sími á kr. 5.000. Upplýsingar í
síma 869 5974.

Óska eftir Hokus Pokus stól-
um, sparkbílum, litlum þríhjól-
um og jafnvel öðrum skemmti-
legum leikföngum í góðu standi.
Uppl. gefur Halldóra dagmamma
í síma 456 2268 og 866 4424.
Vantar þig húsnæði? Er með
4ra herb., 130m² íbúð til sölu.
Upplýsingar í símum 456 4264
eða 865 2987.

Hæ, hó Freyjur! Þá er komið að
síðasta innlegginu í afmælis-
ferðasjóð Freyjanna fertugu.
Dagurinn hennar MBJ er þann
1. sept. Til lukku með árangur-
inn Fósturlandsins freyjur!
Húsnæði óskast sem fyrst fyrir
fjögurra manna fjölskyldu með
hund og kött. Reglusemi og
góðri umgengni heitið. Dýrin
eru sérstaklega vel vanin. Inga
Maja, sími 864 5481.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1998, ekinn 137 þús. km. Uppl.
í síma 861 4681.

Til sölu er Channel Master gervi-
hnattadiskur ásamt tilheyrandi
búnaði. Uppl. í síma 456 7557.

Til sölu er MMC Pajero árg. 99,
með kösturum og varadekks-
hlíf. Einn eigandi. Góður bíll.
Upplýsingar í símum 894 4032
og 854 4032.

Til sölu er Coleman Taos felli-
hýsi, árg. 2003. Upplýsingar í
síma 696 7316.

Til sölu er syðri endinn af tví-
býlishúsinu Hreggnasa í Bol-
ungarvík. Húsið er 215m² með
bílskúr og séríbúð í kjallara.
Uppl. í síma 893 6926.

Óska eftir gömlu gráu Nintendo
gefins eða ódýrt. Upplýsingar
í síma 893 5191.
Óska eftir einstaklings eða 2ja
herb. íbúð á Ísafirði. Upplýsing-
ar í síma 894 4612.

Sú ákvörðun stjórnenda Sindrabergs að óska eftir gjaldþroti hefur vafa-
laust verið rétt, en hún vekur ýmsar spurningar. Það er skylda stjórnenda
lögum samkvæmt að óska gjaldþrotaskipta ef ljóst er að skuldir eru meiri
en eignir eða rekstri er svo komið að stefni í þá stöðu. En meira fylgir. Í til-
felli Sindrabergs eru það fyrst og fremst brostnar vonir manna, sem áttu
hugmyndina að því að framleiða sushi til útflutnings og starfsmanna, er
væntanlega verða að yfirgefa góðan vinnustað. Þá er missir sveitarfélagsins
nokkur, sem tapar dýrmætum störfum er skerða vaxtarmöguleika byggðar-
innar, að minnsta kosti um sinn.

Getur verið að ofangreint gjaldþrot sé til marks um annað og meira
gjaldþrot? Er atvinnustefna ríkis og sveitarfélaga á landsbyggðinni gjald-
þrota? Því verður ekki svarað hér, enda er vafasamt að taka mið af einu
gjaldþroti. Hins vegar er hollt að lesa viðtalið við Finnboga Jónasson í BB
fyrir tveimur vikum. Er okkur ekki öllum nauðsynlegt og hollt að opna
augun? Byggðastefnan hefur brugðist í atvinnumálum að mati margra.
Ljóst er að ný atvinnutækifæri liggja ekki á lausu og þótt frumkvæði
heimamanna sé æskilegt er það ekki trygging fyrir því að allt gangi upp.
Hugmyndin að baki suhsi framleiðslu á Ísafirði var framsækin, en stjórn-
endur kvarta undan of háu gengi krónunnar. Nær væri að ætla að

markaðssóknin hafi ekki tekist sem skyldi. Þar með er ekki verið að
kenna einum né neinum um hvernig fór, enda ganga ekki öll tækifæri
upp.

Úrlausnarefnið er einfalt en ekki auðleyst. Hvernig á að snúa þessari
þróun við og efla atvinnu- og efnahagsstarfsemi á Vestfjörðum. Orku-
spárnefnd spáir því að fólk muni enn flytjast til suðvesturhornsins, til
Akureyrar, á Árborgarsvæðið og til Ísafjarðar - ef til vill. Ljóst má vera að
spáin byggir á forsendum sem fengar hafa verið með því að skoða þróun
undanfarinna ára. Orkumálastjóri segir spár undanfarinna ára hafa verið
of varfærnar. Er það vafalaust rétt hjá honum. Nú þurfa allir, sem áhuga
hafa á byggð til framtíðar hér á Vestfjörðum að taka höndum saman og
leggja línur til framtíðar.

Að vori verður kosið til sveitarstjórna og ári síðar til Alþingis. Tímabært
er að Fjórðungssamband Vestfirðinga taki alvarlega af skarið og kalli
saman til ráðstefnu allra sem hagsmuna eiga að gæta, sveitarfélaganna,
ríkisins, atvinnulífsins og loks en ekki síst, fulltrúa íbúanna. Þá er brýnt
að fá sem flesta til að tjá sig og gleyma ekki fulltrúum hinna mörgu há-
skóla. Slík ráðstefna gæti orðið gagnleg við að móta stefnuskrár í kosn-
ingum næstu tveggja ára. En íbúarnir eiga mest undir að vel takist til.

Veðráttan dró úr aðsókn í
ferðir sem bókaðar eru hjá
Vesturferðum í sumar. „Við
erum ágætlega sáttir en sum-
arið byrjaði í raun ekki fyrr en
í júlí. Þá fundum við fyrir mik-
illi aukningu en júní var mjög
rólegur. Veðráttan setti strik í
reikninginn. Eitt skemmti-
ferðaskipið kom ekki vegna
veðurs og farþegar á öðru skipi
hættu við ferðir út í Vigur

vegna rigningar og roks“, segir
Guðmundur Eyþórsson, fram-
kvæmdastjóri Vesturferða.

Þrátt fyrir það fóru 1559
manns í Vigur á vegum Vest-
urferða í júlí sem er aukning
frá því í fyrra. Mun færri fóru
þó til Hesteyrar eða um 200 á
móti 700 manns árið á undan.
„Það varð messufall í ferðum
til Hesteyrar en að sama skapi
seldum við meira í aðrar ferðir

eins og til Dynjanda“, segir
Guðmundur. Næsta sumar
lofar þó góðu en 17 skip hafa
nú þegar bókað komu sína til
Ísafjarðar og von er á yfir
10.000 farþegum. „Ég er bjart-
sýnn á að það verði töluverð
aukning í aðsókn hjá okkur að
ári“, segir Guðmundur Ey-
þórsson, framkvæmdastjóri
Vesturferða.

– thelma@bb.is

Veðráttan setti strik
í reikninginn í sumar

Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísafirði

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar frestaði fyrir stuttu
ákvörðun um hvort gripið
verði til uppsagna starfsfólks
Grunnskólans á Ísafirði eins
og gert er ráð fyrir í fjárhags-
áætlun Ísafjarðarbæjar. Sam-
kvæmt fjárhagsáætlun þarf að
segja upp tveimur starfsmönn-
um nú í upphafi skólaárs ef
forsendur verða óbreyttar. Á
fundi í fræðslunefnd lagði
Skarphéðinn Jónsson, skóla-
stjóri fram yfirlit yfir stöðu-
gildi í skólanum.

Samkvæmt því er gert ráð
fyrir 19,66 stöðugildum nú
sem er tæpum tveimur stöðu-
gildum meira en forsendur
fjárhagsáætlunar ganga út frá.
Í bókun fræðslunefndar er vak-
in athygli á því að 65% stöðu-
gildi í liðveislu í Dægradvöl
sem til þessa hefur verið skráð
að félagsþjónustu sveitarfé-
lagsins er nú skráð á grunn-
skólann.

Í bókuninni kemur fram að
með endurskipulagningu ræst-
inga hafi tekist að spara nokk-

urt fé auk þess sem deildar-
stjórum við skólann hefur
fækkað um einn frá síðasta
skólaári. Í máli skólastjóra á
fundinum kom fram að hann
telji þörf á 20 stöðugildum og
sé því þörfin tveimur stöðu-
gildum meiri en krafist er í
fjárhagsáætlun. Fræðslunefnd
bókaði að beðið yrði með frek-
ari ákvarðanir í málinu þar til
niðurstöður hefðu komið frá
greiningarstöð vegna þeirra
barna er aðstoð kunna að þurfa
við nám sitt og skólagöngu.

Fræðslunefnd frestar
ákvörðun um uppsagnir

Grunnskólinn á Ísafirði.

Afmæli – 80 áraAfmæli – 80 áraAfmæli – 80 áraAfmæli – 80 áraAfmæli – 80 ára

Sunnudaginn 4. september nk.
verður Helga Hansdóttir, Hlíf,

Ísafirði, áttræð. Hún tekur á
móti gestum á heimili dóttur

sinnar og tengdasonar að Mið-
túni 45, eftir kl. 17 á afmælis-

daginn.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
31. ágúst,  245. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1919 lést Jóhann Sigurjónsson skáld
og rithöfundur, 39 ára. Hann bjó lengst af í Danmörku.

Þennan dag árið 1955 sáust borgarísjakar á óvenju-
legum stöðum, um 100 sjómílur sv. af Reykjanesi.

Þennan dag árið 1992 lagðist skemmtiferðaskipið
Crystal Harmony að bryggju við Sundahöfn. Það var

stærsta skip sem bundið hafði verið við bryggju í
Reykjavík, 240 metra langt og jafnvel það íburðamesta.

Þennan dag árið 1994 lauk lengstu viðureign skák-
sögunnar hér á landi með jafntefli eftir 183 leiki. Þetta

var skák Jóhanns Hjartarsonar og Jóns Garðars
Viðars-sonar á Skákþingi Íslands í Vestmannaeyjum.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Friðrik Stefánsson, formaður Litla leikklúbbsins

Á þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árum

Vestfirska vikulega

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustlæg átt, 5-10 m/s og víða skúrir. Hiti 6-13 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og vætusamt norðan- og austanlands, en

úrkomuminna suðvestantil. Lítið eitt kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Norðlæg átt og vætusamt norðan- og austanlands, en
úrkomuminna suðvestantil. Lítið eitt kólnandi veður.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og vætusamt norðan- og austanlands, en

úrkomuminna suðvestantil. Lítið eitt kólnandi veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hefur þú áhyggjur af atvinnuástandi
á norðanverðum Vestfjörðum?

Alls svöruðu 526. – Já sögðu 423 eða 80% – Nei
sögðu 82 eða 16% – Veit ekki sögðu 21 eða 4%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sýning í Edinborgarhúsinu í vetur

Vestfirska fréttablaðið, sem gefið er út á Ísafirði, á í
haust fimm ára afmæli, en það hóf göngu sína í nóvember
1975. Árni Sigurðsson prentari þar í bæ er upphafsmaður
fréttablaðsins og ábyrgðarmaður. Hefur hann haft sér til
aðstoðar blaðamann í hlutastarfi, en skrifar sjálfur í
blaðið auk þess sem hann sér um dreifingu.

Aðra hverja viku hefur Vestfirska fréttablaðið komið út,
en í sumar hefur verið reynt að gefa það út vikulega.
Sagði Árni að því yrði haldið áfram fram eftir næsta vetri.
En reynslan yrði skera úr um hvert framhald yrði á því.
Edvard T. Jónsson hefur síðustu misseri gegnt starfi
blaðamanns Vestfirska fréttablaðsins og sagði hann það
nú orðið vera fullt starf. Sögðust þeir félagar nú láta mót-
tökur Vestfirðinga ráða hvort blaðið héldi velli, en þeir
sögðu þær hafa verið með ágætum hingað til.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Það er allt gott að frétta af
LL. Við erum að vísu hundfúl
yfir því að ekki sé hægt að
setja fjármagn í Edinborgar-
húsið svo hægt sé að ljúka
við salinn. Við ætlum að reyna
að fá leyfi hjá viðkomandi að-
ilum eins og heilbrigðiseftir-
litinu og fleirum að fá að setja
upp verk í salnum þó hann sé
ekki fullkláraður. LL stefnir að
því að sýna verk í Edinborgar-

húsinu í vetur hvort sem það
verður í litla salnum á efri
hæðinni eða í stóra salnum.

Við höfum verið að ræða
við leikstjóra um að setja upp
leikverk sem að öllum líkind-
um verður ráðist í eftir áramót.
Svo sjáum við til hvort við
setjum upp lítið, létt og
skemmtilegt verk fyrir áramót.
Það hefur alltaf verið draumur
minn að setja upp tvö verk á

ári, fyrir og eftir áramót. En
það kemur í ljós hvernig fólk
tekur í það hvað gert verður.

Nú er afmælisár LL og því
var fagnað fyrr á árinu með
að setja upp kabarett og
afmælisfögnuði. Virkir félagar
í klúbbnum er á þriðja tug
manns en það hefur aldrei
reynst erfitt að smala saman
fleirum þegar þess hefur
þurft.“

Formaður og aðrir stjórnarmenn Krabbameinsfélagsins Sigurvonar
gáfu öllum sem að tónleikunum komu blóm sem þakkarvott fyrir hjálpina.

Fullviss um að tón-
leikarnir verða að ári

Stórtónleikar voru haldnir í
íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísa-
firði til styrktar Krabbameins-
félaginu Sigurvon á norðan-
verðum Vestfjörðum. Komu
þar fram margir af helstu tón-
listarmönnum landsins. Tón-
leikarnir voru haldnir að frum-
kvæði Gunnars Atla Gunnars-
sonar sem í sumar starfaði sem
aðstoðarmaður Einars Bárð-
arsonar, eiganda tónleikafyr-
irtækisins Concert.

– Þetta er í þriðja sinn sem
þú skipuleggur tónleika til að
afla fjár til góðgerðarmála,
hvað kom til að fórst út í það
til að byrja með?

„Það byrjaði fyrir þremur
árum þegar að vinkona mín
fékk þessa hugmynd, þá var
ég 14 ára og komu sex ísfirskar
hljómsveitir fram. Þeir tón-
leikar heppnuðust mjög vel og
söfnuðust tæpar 70.000 krón-
ur. Í fyrra ákvað ég að endur-
taka leikinn og gera þetta aftur,
þá komu aðeins þekktari tón-
listarmenn fram, má þar nefna
Nylon, Kalli Bjarni og Bú-
drýgindi,“ segir Gunnar Atli.

– Af hverju varð Krabba-
meinsfélagið Sigurvon fyrir
valinu?

„ Það liggja nú nokkrar
ástæður á bak við það, ein
þeirra er sú að amma mín lést

úr krabbameini og margir í
minni fjölskyldu hafa greinst
með það. Einnig finnst mér
Sigurvon frábært félag. Þegar
að Sigurður Ólafsson og aðrir
stjórnarmenn Sigurvonar
veittu öllum sem að tónleik-
unum komu blóm og veittu
þeim þakklæti sitt á fimmtu-
dag, varð ég fullviss um að
þessir tónleikar verða aftur að
ári.“

– Ertu ánægður með það
hvernig tónleikarnir fóru fram
í ár?

„Tónleikarnir í gær heppn-
uðust mjög vel. Það eina sem
mér fannst fara úrskeiðis var
það að fólkið sem kom og
studdi þetta frábæra málefni
þurfti að bíða fyrir utan í hálf-
tíma og biðst ég afsökunar á
því. Flugvélin sem kom með
flestalla tónlistarmennina bil-
aði og það orsakaði seinkun
tónleikanna. Tónleikarnir í ár
skiluðu mun meiri pening en
þeir sem voru árið á undan.“

Allir til í leggjaAllir til í leggjaAllir til í leggjaAllir til í leggjaAllir til í leggja
hönd á plóginnhönd á plóginnhönd á plóginnhönd á plóginnhönd á plóginn

– Það hlýtur að vera gífurleg
vinna við að skipuleggja tón-
leika af þessu tagi, hvað drífur
þig áfram að gera þetta ár eftir
ár?

„ Það er mikil vinna að baki
svona tónleika. Ég byrjaði að
vinna að þeim í júlí þegar að
ég var að vinna í Reykjavík.
Þá svaf ég ekkert nóttina fyrir
tónleikana því ég var að setja
upp ljós í íþróttarhúsinu. En
það sem drífur mann áfram er
það að maður er að gera þetta
fyrir krabbameinsfélagið, sem
er svo gott málefni.“

– Hefurðu ekki lært mikið
af því að halda þessa tónleika?

„Hef auðvitað lært heilmik-
ið af þessum tónleikum. Það
er auðvitað allt öðruvísi að
standa fyrir svona tónleikum
heldur en þegar ég er að að-
stoða við tónleikahald hjá
Concert t.d. hjá Van Morrison
í Laugardalshöll. Í Reykjavík
er fólk ráðið í allar stöður og
þeim er borgað mikið fé fyrir.
Ég held að það gæti orðið
býsna erfitt að halda svona

tónleika í Reykjavík. Á góð-
gerðatónleikum hér vestra eru
allir til í að leggja hönd á plóg-
inn fyrir enga peninga og mér
finnst það frábært.

Án allra þessara frábæru
styrktaraðila væru engir tón-
leikar. Fyrst og fremst vil ég
þakka Íslandsbanka en Magn-
ús Sigurjónsson bankastjóri og
annað starfsfólk banka hjálp-
uðu mér mikið. TM, Office 1,
Sparisjóður Vestfirðinga,
Flugfélag Íslands, Vífilfell,
Hraðfrystihúsið-Gunnvör,
Hárkompaní, Gamla Bakaríið,
Póls og Landflutningar-Sam-
skip fá einnig mínar bestu
þakkir fyrir góðan stuðning.
Einnig vil ég nefna Ísafjarðar-
bæ sem gaf ríflega 120.000
króna afslátt á leigu íþrótta-
hússins“, segir ungi athafna-
maðurinn Gunnar Atli Gunn-
arsson.

Gunnar Atli Gunnarsson.
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Langar til Kúbu

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Eiríkur Örn Norðdahl skáld á Ísafirði

Ýlfra í takt við lög Skúla
Hér kemur listi yfir tíu lög

sem eru í uppáhaldi hjá mér.
Þar er að finna allt á milli
Rebu Mcentire til Iron Maid-
en.

1. Ég var ekki fyrstur til
að fara - Skúli Þórðarson

Fremstan meðal jafningja
ber að nefna blúshundinn
Skúla Þórðarson, sem ég get
stoltur kallað frænda minn.
Þetta lag er af síðustu plötu
Skúla, Bráðabirgðablús.
Þetta er ekki beinlínis tónlist
sem fær mann til að hlæja
eða dansa, það er meira að
maður rúlli sér upp í fóstur-
stellinguna og ýlfri í takt.
„Það er annars vegar harmur,
og hamslaus þrá/ og hins
vegar ekki neitt.“

2. Walking Spanish
- Tom Waits

Hér mætti nefna mörg lög
með sama tónlistarmanni.
Líkt og Skúli er Tom Waits
ekki síður skáld en tónlistar-

maður, og þetta lag er, eins
og mörg önnur lög eftir Waits,
ljóðræn greining á karlmenn-
sku meðal smælingja. Það
fjallar um að standa í lappirn-
ar, og mæta öllu kjaftæði
heimsins á tölti, með reigðan
hnakka, eins og nautabani á
leiðinni í hringinn. Þetta lag
er af plötunni Rain dogs.

3. Grits ain’t groceries
- Little Milton

Þegar maður hefur fengið
nóg af því að barma sér yfir
hörmungum heimsins, og vill
slá á léttari strengi sálar
sinnar, er Little Milton málið.
Hann er með rödd eins og
skipaflauta og hljómsveitin
að baki honum stímir áfram
eins öruggt og taktfast og
gamaldags eimreið.

4. Be quick or be
dead - Iron Maiden

Ég missti af tónleikunum
með Iron Maiden ’92, en náði
að bæta mér það upp í sumar.

Þetta lag er af plötunni sem
þeir túruðu með ’92, og er óður
til fjármálamarkaðarins. Í
myndbandinu mátti sjá sérstak-
lega feitan kapítalista hlaupa á
milli hlutabréfamarkaða að
reyna að græða pening. Boð-
skapurinn er eilífur.

5. Disco to go - The
Brides of Funkenstein

Brúðir Fönkensteins spila
svokallað p-fönk, sem er að
mestu leyti synþetískt, spilað á
hljóðgervla frekar en gítara og
básúnur. Gítarar og básúnur eru
fyrir börn, þetta er alvöru.

6. Roihuvuori - Avain
Avain er finnsk hip-hop

hljómsveit. Ég skil ekki eitt
einasta orð sem þeir segja, en
mér finnst þetta skemmtilegt.
Kynntist þessu ábyggilega fyrir
misgáning, einhvern tímann.

7. Let me die in my
footsteps - Bob Dylan

Þetta lag er af fyrstu plötunni

í bootlegs safninu. Fjallar um
draum alþýðumannsins um
frelsi og hamingju, á ábyrgðar-
lausu róli um veröldina. Svip-
að og með Tom Waits, mætti
hér nefna að minnsta kosti þús-
und önnur lög til sögunnar.

8. Send in the
Clowns - Will Oldham
Ég komst nýverið yfir

megna andúð á Will Oldham,
og þetta er nýja uppáhalds
lagið mitt. Textinn er einhvers-
konar stemma um súrrealískt,
angurvært og allt í allt frekar
dapurlegt partí, þar sem eru
engir trúðar.

9. Fancy - Reba McEntire
Ég fékk æði fyrir köntrítón-

list fyrir sirka ári síðan, og
ærði óstöðuga vini mína með
Rebu og Garth Brooks í nokkr-
ar vikur. Mér tókst að sannfæra
einstaka mann, en uppskar
fyrst og síðast andúð og fúl-
lyndi fyrir vikið. Þetta lag fjall-
ar um konu sem lendir í því að

móðir hennar selur hana í
pútnahús.

10. Sad as a
truck - Mugison

Örn Elías kann margt
fleira en að vera væminn,
þó hann sé góður í að vera
væminn líka. Þetta lag er
fyllilega heiðarleg manía,
ekki vitund væmið, og vel
til þess fallið að dilla sér
við það þegar veröldin
verður óþægilega róleg, já
eða væmin.

Eiríkur Örn Norðdahl.

Bílamenn
Barði Önundarson, gröfumaður á Hafrafelli í Skutulsfirði, og

Brynjólfur Þór Brynjólfsson, bankastjóri á Ísafirði, eru ekki á sama
máli um gæði bifreiða. Brynki heldur mjög með Chevrolet en Barði
stendur með Róverum, hvort heldur það er Land-Rover eða Range
Rover.

Eitt sinn hittust þeir á Landsbankaplaninu og hafði Barði lagt þar
sínum eðla Land-Rover. Tóku þeir tal saman og fóru um víðan völl.
Allt í einu setur Brynka hljóðan. Honum verður starsýnt á bíl Barða
og segir svo: Þetta er nú ekkert ólaglegur bíll.

Barða fannst þetta eitthvað undarlegt en sagði svo:
Hvað meinarðu?
Brynki svaraði: Ég hef aldrei áður séð Landróver nema með opið

húdd.

„Ég hef nú ekkert sérstak-
lega spáð í því hvaða land
ég væri helst til í að heim-
sækja. Ég væri nú alveg til
í að fara til Kúbu. Það er
eitthvað við Kúbu sem heill-
ar mig. Ég hef bæði heyrt
og séð af myndum að það
sé mjög fallegt þar. Það
getur vel verið að ég láti
verða af því að fara þangað

einhvern daginn, en það
verður allavega ekki á næst-
unni.

Þá hef ég einu sinni komið
til heitra landa en það var til
Costa del Sol. Við fórum
saman nokkrir vinir en þá
var Kúba ekki fyrir valinu
enda líklega mun dýrara,“
sagði Lárus Mikael Knudsen
Daníelsson.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Hnífsdalskapella: Guðs-
þjónusta fyrir börn og full-
orðna á sunnudag kl. 11.

Fimmta húsið
mun brátt rísa
Framkvæmdir við fimmta
húsið í nýja íbúðarhverfinu
á Tunguskeiði á Ísafirði
hefjast innan skamms en
upp eru komin þrjú hús og
grunnur að því fjórða.
Gatan sem húsbygging-
arnar standa yfir á ber
nafnið Grenilundur og
hefur 6 lóðum af 8 við
hana verið úthlutað. Hinar
götur íbúðahverfisins bera
nöfnin Asparlundur, Furu-
lundur og Eikarlundur.
Þegar hefur verið flutt inn í
eitt húsið. Aðspurður hvort
mikil eftirspurn sé eftir
lóðum segir Jóhann Birkir
Helgason að áhugi sé fyrir
þeim. „Fólk hefur verið að
forvitnast um uppbygging-
una á skeiði svo greini-
legur áhugi er fyrir fram-
kvæmdunum þar.“ Fyrstu
skóflustungurnar af fyrsta
húsinu voru teknar í októ-
ber 2003.

Aflaverðmæti
eykst í ýsu
Aflaverðmæti landaðrar
ýsu á Vestfjörðum fyrstu
fimm mánuði ársins hefur
aukist um 44% saman-
borið við fyrstu fimm mán-
uði síðasta árs. Samtals
var landað 3.432 tonnum
á þessum tímabili að
verðmæti rúmar 201 millj-
ón króna. Í fyrra var land-
að 2.390 tonnum að verð-
mæti rúmar 139 milljónir
króna. Þetta kemur fram í
tölum frá Hagstofu Ís-
lands. Á sama tíma hefur
þorskafli minnkað úr
11.481 tonni í 9.711 tonn
eða um 15% og verð-
mætið hefur minnkað úr
rúmum 1.188 milljónum
króna í 967 milljónir króna
eða um rúm 18%. Miklar
breytingar hafa einnig
orðið á rækjuafla á milli
ára. Fyrstu fimm mánuðina
var landað 735 tonnum af
rækju á Vestfjörðum að
verðmæti rúmar 55
milljónir króna en í fyrra
var landað 1.895 tonnum
að verðmæti rúmar 165
milljónir króna.

Mikið lán að grjótið
lenti ekki á bílnum
Mikil mildi var að ekki varð

manntjón er stór björg losnuðu
úr Óshlíð fyrir viku. Björgin
ollu nokkrum skemmdum,
meðal annars á varnargirðing-
um og á slitlagi á vegi. Svo
virðist sem björgin hafi losn-

að ofarlega í hlíðinni utarlega
á Óshlíð. Litlu munaði að
stórgrýti félli á bifreið þar
sem Elías Skaftason múrari á
Ísafirði var á ferð en grjótið
var á stærð við bifreiðina.

„Það lenti grjót beint fyrir

framan nefið á mér. Mér brá
mikið við þegar stærðargrjót
kom fljúgandi að bílnum. Það
munaði litlu að það lenti á hon-
um en ég nauðhemlaði og bakk-
aði. Ég veit ekki hvort það hafi
verið nauðsynlegt að bakka en

það voru viðbrögð mín.
Ég var að keyra eftir vegin-

um þegar ég tók eftir reykjar-
strók uppi í hlíðinni. Voru það
grjót að falla niður. Steinarnir
flugu í gegnum öryggisgirð-
ingu og brutu einn staurinn

eins og tannstöngul. Staurinn
lenti út á hinum vegarhelm-
ingum. Önnur grjót flugu yfir
veginn og út í sjó.

Ég hugsaði með mér að það
var mikið lán að ég hafi ekki
verið nokkrum sekúndum fyrr
á ferðinni og verið 50 metrum
framar því þá hefði grjótið
lent beint á bílnum. Ég vil
varla hugsa til þess hvað hefði
orðið þá. Það kom svo djúp
hola í slitlag vegarins að ekki
var ökufært ofan í hana og
þurfti að sveigja framhjá
henni.

Ég var einn á ferð þegar
óhappið átti sér stað en stuttu
á eftir komu að bílar. Það er
einskær heppni að enginn bíll
varð fyrir ósköpunum,“, segir
Elías Skaftason.

Elías Skaftason.

Miklar skemmdir urðu á veginum um Óshlíð er björgin féllu á hann.
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Vonir standa til að báturinn komi til
heimahafnar um miðjan september
Nýr lóðsbátur Ísfirðinga,

Sturla Halldórsson, var sjó-
settur í höfninni í Gdansk í
Póllandi fyrir stuttu og er nú
unnið að frágangi, en bátur-
inn verður fullkláraður ytra.
Fljótlega fara fulltrúar hafn-
arinnar út til að verða við
prufukeyrslu skipsins. Þá
verður metið hvort hag-
kvæmara sé að flytja hann
með skipi til heimahafnar á
Ísafirði eða sigla honum
heim.

Aðspurður segir Guð-
mundur Kristjánsson hafn-

arstjóri að heildarkostnaður
við smíðina sé ekki enn kom-
inn í ljós. „Við erum að gæla
við að hann geti verið kominn
til Ísafjarðar um miðjan sept-
ember. Þá myndi hann fara
rakleitt í notkun“, segir Guð-
mundur. Meðfylgjandi mynd
af skipinu tók Frímann Sturlu-
son sem hefur verið ráðgjafi
hafnarinnar við smíðina.

– halfdan@bb.is

Hinn nýi lóðsbátur Sturla
Halldórsson er hinn

glæsilegasti að sjá.

Sturla Halldórsson, nýr lóðsbátur Ísfirðinga sjósettur í Gdansk í Póllandi

Jeppabifreið lenti utan
vegar á Seljalandsvegi á Ísa-
firði aðfararnótt laugardags
og endaði hún inn í garði
húss við Miðtún. Vegfar-
andi, sem varð vitni að at-
burðinum, tilkynnti óhappið
til lögreglu. Þegar lögregla
kom á staðinn voru tveir
menn í bifreiðinni. Þegar þeir
urðu lögreglu varir lögðu
þeir á flótta en náðust fljótt
og voru þeir handteknir.

Ökumaður bílsins er grun-
aður um ölvun við akstur.
Erfitt er að átta sig á með
hvaða hætti óhappið átti sér

stað því bifreiðin rann aftur-
ábak niður af veginum. Helst
geta menn þess til að öku-
maðurinn hafi ætlað að snúa
bifreið sinni með þessum
afleiðingum.

Skammt frá þessum stað
er algengt að bifreiðir renni
útaf Seljalandsvegi og niður
að húsagarði húss við Mið-
tún. Það gerist þó yfirleitt
einungis að vetrarlagi. Litlar
sem engar skemmdir urðu á
bifreiðinni við útafaksturinn
en einhverjar skemmdir
urðu á gróðri.

– hj@bb.is

Stútur undir stýri
endaði inn í garði

Bíllinn rann niður talsverðan bratta og endaði í
garðinum. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps sér merki um aukna trú íbúa á samfélagið

Uppsveifla á fasteignamarkaði
Súðavíkurhreppur hefur selt

helming félagslegra íbúða
sveitarfélagsins og að sögn
Ómars Más Jónssonar sveitar-
stjóra er von á að allar íbúðirn-
ar verði seldar á næsta sveitar-
stjórnarfundi. „Súðavíkur-
hreppur hefur selt 4 af 8 íbúð-
um hreppsins. Ég hef það eftir
óstaðfestum heimildum að von
sé á tilboðum í þær fjórar íbúð-

ir sem eftir eru. Ég geri ráð
fyrir að þær verði seldar á
næsta sveitarstjórnarfundi ef
allt gengur eftir“, segir Ómar.
Á síðasta ári seldi sveitarfé-
lagið tvær félagslegar íbúðir
og hefur því nú þegar orðið
helmingsaukning þar á.

Aðspurður um ástæðuna
fyrir þessari aukningu segir
Ómar hana vera tvíþætta.

„Ástæðuna má fyrst og fremst
rekja til þeirra breytinga sem
hafa orðið á fasteignamarkaði
að meira aðgengi er að fjár-
magni til fasteignakaupa. Hins
vegar má rekja hana til átaks
sem er í gangi hjá sveitarfé-
laginu um að fjölga íbúum og
atvinnutækifærum sem við
höfum unnið markvisst að með
ýmsum hætti. Má þar nefna

gjaldfrjálsan leikskóla sem
dæmi“, segir Ómar.

Þá segir Ómar þetta merkja
aukna tiltrú íbúa á samfélagið.
„Af þeim fjórum íbúðum sem
voru seldar voru tvær nýjar
fjölskyldur sem keyptu. Bæði
er fólk að flytjast á ný í bæinn
og að ákveða að vera um
kyrrt“, segir Ómar Már sveit-
arstjóri .        – thelma@bb.is

Slökkviliðið á Ísafirði var síðdegis á föstudag kallað út vegna eldsvoða um borð í Val ÍS-82 þar sem skipið lá í báta-
höfninni á Ísafirði. Þegar slökkviliðið kom á vettvang var nokkur eldur laus á millidekki fremst í skipinu. Fljótlega tókst
að ráða niðurlögum eldsins en nokkrar skemmdir urðu. Skömmu áður en eldurinn kom upp hafði verið unnið við log-
suðu og er eldurinn talinn eiga upptök sín þaðan. Meðfylgjandi mynd frá slökkvistarfinu tók Þorsteinn J. Tómasson.

Nokkrar skemmdir af völdum eldsvoða í Val ÍS
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