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Kominn úr
sjóklæðunum

– sjá viðtal á bls. 8

Gengur í barn-
dóm kringum

áramótin

– sjá viðtal á bls. 7
Vestfirðingum fækkar en íbúafjöldi á norðursvæði stendur í stað

Íbúum Ísafjarðarbæjar fjölgaði
Íbúar á Vestfjörðum 7.698

talsins 1. desember sl. og hafði
fækkað um 137 á einu ári eða
um 1,7%. Þetta kemur fram í
nýjustu tölum Hagstofu Ís-
lands. Á sama tíma fjölgaði
landsmönnum um 0,96% og
voru þeir 293.291 þann 1. des-
ember. Vestfirðingum hefur
fækkað um rúmlega fimmtung
frá 1. desember 1991.

Í Reykhólahreppi fækkaði
íbúum úr 283 í 260 eða um
rúm 8,1%. Á Tálknafirði
fækkaði úr 349 í 326 eða um
tæp 6,6%. Á Hólmavík fækk-
aði úr 494 í 462 eða um 6,4%.
Í Kaldrananeshreppi fækkaði
úr 125 í 117 eða um 6,4%. Í
Vesturbyggð fækkaði úr 1.073

í 1.020 eða um 4,9%. Í Brodda-
neshreppi og Árneshreppi
fækkaði um einn íbúa í hvoru
sveitarfélagi. Í Bæjarhreppi
fjölgaði aftur á móti um 2 íbúa.

Á norðanverðum Vestfjörð-
um stendur íbúafjöldi aftur á
móti í stað. Í Bolungarvík

fækkaði úr 944 í 934 eða um
rúmt 1%. Súðvíkingum fjölg-
aði hinsvegar úr 229 í 235 á
milli ára eða um rúm 2,6% og
íbúum Ísafjarðarbæjar fjölgaði
úr 4.127 í 4.131.

Þann 1. desember 1991 voru
íbúar á Vestfjörðum 9.740

talsins og hefur þeim því fækk-
að um tæp 21% frá þeim tíma.
Þann 1. desember 1998 voru
íbúar á Vestfjörðum 8.590 og
hefur því fækkað um tæp
10,4% frá þeim tíma, sam-
kvæmt tölum Hagstofu Ís-
lands.                    – hj@bb.is

Íbúum Súðavíkurhrepps fjölgaði um 2,6% milli áranna 2003 og 2004.

– sjá bls. 10 og 11

Hvað segir
völva BB um
komandi ár?

Hvað segir
völva BB um
komandi ár?

Rafmagn fór tvisvar af á
Vestfjörðum á 2. í jólum
vegna bilana á svokallaðri
vesturlínu Landsvirkjunar.

Að sögn Kristjáns Har-
aldssonar orkubússtjóra tók
um einn til einn og hálfan
klukkutíma að koma raf-
magninu á aftur.

Starfmenn þurftu að
koma til vinnu úr jólafríi
auk þess sem ræsa þurfti
allt kerfið upp á nýtt í bæði
skiptin. Talið er að vestur-
línan hafi farið út í óviðri á
Laxárdal.

Rafmagn fór
tvisvar af á
Vestfjörðum
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Fasteignaeigandi í Holta-
hverfi á Ísafirði greiðir ríflega
tvöfalt meira í krónum talið til
sveitarfélagsins en sá sem á
svipaða fasteign á Suðureyri.
Íbúar í Hnífsdal greiða litlu
minna en íbúar í Holtahverfi.
Ástæðan er misjafnt fasteigna-
mat á stöðunum. Eins og kem-
ur fram í frétt hér á öðrum stað
í blaðinu mun fasteignamat á
Ísafirði hækka um 10% þann
1. janúar en standa í stað í
öðrum byggðarlögum sveitar-

félagsins Ísafjarðarbæjar. Við
sameiningu sveitarfélaga
koma upp margir fletir sem
vert er að skoða. Einn slíkur er
álagning fasteignagjalda.
Hvert sveitarfélag ákveður
sína álagningarprósentu vænt-
anlega með hliðsjón af þeim
kostnaði sem verður til við
þjónustu við fasteignirnar.
Sama álagningarprósenta er í
öllum hverfum og/eða bygg-
ðakjörnum sveitarfélags án
tillits til þeirra mismunandi

aðstæðna sem ríkja í hverjum
þeirra.

Fasteignamat er hins vegar
mjög misjafnt milli byggðar-
laga innan sama sveitarfélags-
ins. Það leiðir til þess að fast-
eignaeigendur eru að greiða
mjög misjafnlega til síns sveit-
arfélags. Skoðaðar voru fast-
eignir í öllum byggðarlögum
Ísafjarðarbæjar. Reynt var að
miða við hús sem næst meðal-
stærð einbýlishúsa sem byggð
voru á árunum í kringum 1980.

Algeng stærð húsa frá þeim
tíma er tæpir 200 fermetrar
með bílskúr. Eftir breytingu á
fasteignagjöldum um áramótin
verður fasteignamat slíkrar
eignar í Holtahverfi um 10,7
milljónir króna. Í Hnífsdal er
slíkt hús virt á um 9,8 milljónir
króna, á Suðureyri er matið
4,3 milljónir króna, á Flateyri
er það um 6 milljónir króna og
á Þingeyri er matið um 5,3
milljónir króna.

Þessi mismunur gerir það

að verkum að húseigandi á
Suðureyri greiðir einungis um
40% af þeim fasteignagjöldum
sem eigandi hliðstæðrar eignar
í Holtahverfi greiðir. Hvort að
þjónusta sveitarfélagsins er sú
sama við fasteignaeigendur á
báðum þessum stöðum skal
ósagt látið. Í ljósi þess mikla
munar sem á fasteignamati er
hljóta hins vegar að vakna þær
spurningar hvort þessi mikli
munur á gjöldum innan sama
sveitarfélags sé réttlætanlegur.

Greiðir ríflega tvöfalt meira til
sveitarfélagsins en íbúi á Suðureyri

Fasteignaeigandi í Holtahverfi á Ísafirði
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Margrét valin
Ísfirðingurinn Margrét

Albertsdóttir hefur verið
valin í æfingahóp U-16 ára
unglingalandsliðs kvenna í
körfuknattleik fyrir Norð-
urlandamót í maí og Evr-
ópukeppni í sumar. Liðið

hefur komið saman tví-
vegis í haust en hópurinn
var kallaður aftur saman

nú á milli jóla og nýárs.
Frá þessu var greint á

kfi.is. Margrét keppir með
Boltafélagi Ísafjarðar og

meistaraflokki kvenna hjá
Körfuknattleiksfélagi Ísa-
fjarðar þrátt fyrir að vera

aðeins 15 ára gömul.

Nýr héraðsfréttavefur
Strandasýslu var formlega

opnaður í síðustu viku á
slóðinni strandir.is. Fyrir-

tækið Sögusmiðjan á
Kirkjubóli á frumkvæði að

gerð vefjarins og ritstjóri
er Jón Jónsson þjóðfræð-

ingur. „Stefnan er að
skapa skemmtilegan og

spennandi fréttavef fyrir
svæðið sem verður notaður

sem allra víðast“, segir
Jón. Vefurinn verður

byggður upp á framlagi
fréttaritara sem búa víðs
vegar um Strandasýslu.

Hver og einn þeirra getur
uppfært vefinn og sett inn

efni heiman frá sér eða
sent það á ritstjórn sem

setur það inn. Aðstandend-
ur vefritsins hafa sérstak-

an áhuga á atvinnulífi,
framkvæmdum og fram-

förum á Ströndum, eflingu
byggðar og skemmtilegu

mannlífi í héraðinu. „Öllu
því sem gerir það sérstakt

og jákvætt að lifa og starfa
á Ströndum eða heimsækja
héraðið sem ferðamaður“,

segir Jón.

Strandafrétt-
ir á vefnum

Hafnar
bótakröfu

Lögmaður Ísafjarðar-
bæjar, Andri Árnason,

hefur með bréfi til Ferða-
þjónustunnar Grunnavík

ehf. hafnað skaðabóta-
kröfu að upphæð 1.611

þúsund krónur sem fyrir-
tækið lagði fram eftir að

verktaki á vegum Ísafjarð-
arbæjar reif skúr sem

Ferðaþjónustan er þing-
lýstur eigandi að. Lög-
maður bæjarins segir í

bréfinu að bærinn hafi á
sínum tíma selt húseignina
að Fitjateig 1 í Hnífdal en

ekki bílskúr sem var á
lóðinni. Engu að síður var

kaupandi hússins þinglýst-
ur eigandi bílskúrsins sem

hann síðan seldi Ferða-
þjónustunni Grunnavík

ehf. Telur lögmaðurinn því
að Ísafjarðarbær hafi verið

eigandi bílskúrsins og því
hafi bærinn ekki sýnt af

sér saknæma og ólöglega
háttsemi við niðurrif

bílskúrsins.

Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar

Vistmenn á öldrunardeild greiða
framvegis fyrir þvott á eigin fötum

Vistmenn á öldrunardeild
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar-
bæjar þurfa frá og með ára-
mótum að sjá um og kosta
þvott á fatnaði sínum sem þeir
klæðast á stofnuninni. Vist-
menn þurfa því að fá aðstand-
endur til þess að sjá um þvott-
inn eða greiða stofnuninni
5.500 krónur á mánuði fyrir
þvottinn. Framkvæmdastjóri
stofnunarinnar telur margt
framar í forgangsröðinni en
að stofnunin standi straum af
þessum kostnaði. Hingað til
hefur þvottur vistmanna á
öldrunardeild verið þveginn á
þvottahúsi stofnunarinnar.

Þann 1. júlí s.l. var þvotta-
húsinu lokað og samið við
Efnalaugina Albert um allan
þvott hjá stofnuninni. Frá þeim
tíma hefur efnalaugin inn-
heimt sérstakt gjald af einka-

þvotti vistmanna en stofnunin
ákvað að innheimta ekki
kostnaðinn hjá vistmönnum
fyrst um sinn. Nú hefur hins-
vegar verið ákveðið að inn-
heimta 5.500 krónur á mánuði
fyrir þvott á einkafatnaði vist-

manna og er það gjald óháð
þvottamagni.

Vistmönnum eða aðstand-
endum þeirra er hinsvegar gef-
inn kostur á því að sjá um
þvottinn sjálfir. Í bréfi sem
stofnunin sendi aðstandendum

vistmanna var boðist til þess
að stofnunin legði vistmönn-
um til nærföt sem þvegin yrðu
á kostnað hennar. Var þetta
gert til þess að koma til móts
við aðstandendur að því er
kemur fram í bréfinu.

Þröstur Óskarsson fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunar Ísafjarðarbæjar segir
að á flestum öðrum stofnunum
greiði vistmenn sjálfir fyrir
þvott á sínum einkafatnaði og
nú sé verið að fara sömu leið á
Ísafirði. Um leið og þvottahús
stofnunarinnar hafi verið lagt
niður hafi verið ákveðið að
fara þessa leið. Aðspurður
hvort ekki hefði verið eðlilegra
að stofnunin greiddi fyrir þvott
vistmanna segir Þröstur að
margt sé framar á forgangslista
stofnunarinnar en að greiða
fyrir þvott á einkafatnaði vist-
manna. Í rekstrinum þurfi að
velja og hafna og þetta hafi
orðið niðurstaðan. Hann segir
að vistmenn séu yfirleitt um
15 talsins.

Eins og áður sagði verða
innheimtar 5.500 krónur á
mánuði fyrir þvott hvers vist-
manns. Sé það raunkostnaður
má ætla að það kosti stofnun-
ina 82.500 krónur á mánuði
að greiða fyrir þvottinn fyrir
alla vistmennina fimmtán. Á
fjárlögum næsta árs er stofn-
uninni lagðar til 627,7 millj-
ónir króna og er heildarrekstr-
arkostnaður hennar áætlaður
677,5 milljónir króna.

– hj@bb.is

Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.
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Fasteignamat hækkar um 10% á milli ára á Ísafirði og um 6% í Bolungarvík

Hækka fasteignagjöld á Ísafirði um 20%?
Fasteignamat íbúðarhús-

næðis á Ísafirði hækkar um
10% á Ísafirði um áramótin
samkvæmt nýju fasteignamati
sem birt hefur verið. Íbúðar-
húsnæði í Bolungarvík hækkar
um 6% en í öðrum byggðar-
lögum á Vestfjörðum stendur
matið í stað og er því um raun-
lækkun að ræða vegna af-
skrifta. Fasteignagjöld á Ísa-
firði munu því hækka um rúm
20% ef hækkunartillaga meiri-
hluta bæjarstjórnar á Ísafirði
nær fram að ganga eða um 25
þúsund krónur á ári af meðal
einbýlishúsi. Nýtt fasteigna-
mat sem birt var fyrir hátíðarn-
ar tekur það gildi um næstu
áramót.

„Fasteignamat er gangverð,
umreiknað til staðgreiðslu,
sem ætla má að eignin hefði
haft í kaupum og sölum í nóv-
embermánuði næst á undan
matsgerð, miðað við heimila

og mögulega nýtingu fasteign-
arinnar á hverjum tíma“, segir
á vef Fasteignamats ríkisins.
Matið er m.a. notað til útreikn-
ings fasteignagjalda hjá sveit-
arfélögum.

Fasteignamat sumarhúsa
hækka á öllum Vestfjörðum
um 13% og jarðir um 6%. At-
vinnuhúsnæði stendur á öllum
stöðum í stað. Þá verður engin
hækkun í dreifbýli. Rétt er að
geta þess að þrátt fyrir að
nefndar séu ákveðnar tölur um
hækkun þá á eftir að taka tillit
til afskrifta sem oft eru á bilinu
1-2%. Raunhækkun á Ísafirði
gæti því verið um 8-9% þegar
upp er staðið. Að sama skapi
er fasteignamat að lækka um
1-2% þar sem það stendur í
stað á milli ára.

Eins og áður sagði er fast-
eignamat notað til útreiknings
fasteignagjalda sveitarfélaga.
Á dögunum var lögð fram fjár-

hagsáætlun Ísafjarðarbæjar. Í
henni er gert ráð fyrir tölu-
verðri hækkun fasteignagjalda
eins og kom fram í fréttum
bb.is. Nemur sú hækkun um
11-14% eftir stærð íbúðarhús-

næðis. Sú hækkun sem nú
verður á fasteignamati íbúðar-
húsnæðis á Ísafirði kemur því
til viðbótar. Mun því hækkun
fasteignagjalda á Ísafirði verða
allt að 22% eftir tegund íbúðar-

húsnæðis. Í krónum talið
hækkar því fasteignagjöld
meðal einbýlishúss um 20-30
þúsund krónur á milli ára.

Rétt er að ítreka að fast-
eignamat hækkar aðeins á Ísa-

firði en ekki í öðrum byggðar-
lögum í Ísafjarðarbæ. Til
dæmis stendur fasteignamat í
stað í Hnífsdal sem og í öðrum
byggðarlögum Ísafjarðarbæj-
ar.                         – hj@bb.is

Ísafjörður.

Björn Ólafsson, forstöðumaður þjónustusviðs Vegagerðarinnar

„Taka þarf pólitíska ákvörð-
un um auknar hálkuvarnir“
Björn Ólafsson forstöðu-

maður þjónustusviðs Vega-
gerðarinnar segir að til þess
að auka hálkuvarnir þurfi að
taka pólitíska ákvörðun um
auknar fjárveitingar til þess
málaflokks. Hann segir að
ýmsar hugmyndir hafi verið
ræddar til að bæta hálkuvarnir
og þær séu til skoðanir hjá
vegamálastjóra og samgöngu-
ráðherra. Kostnaður við veru-
lega bættar hálkuvarnir sé á
bilinu 50-250 milljónir króna
á ári á landinu öllu og upp-
hæðin ráðist af því hversu
mikið hálkuvarnir verða bætt-
ar. Að undanförnu hefur hálka
á þjóðvegum verið vegfarend-
um mjög til trafala. Svo mjög
hefur borið á aukinni hálku að
dæmi eru um að fólki hefur
verið ráðið frá því að aka Ísa-
fjarðardjúp. Ástandið hefur
einnig komið niður á umferð
flutningabíla og tekur hver
ferð þeirra oft mun lengri tíma
en venjulega og hefur það í
för með sér stóraukinn kostn-
að. Þá hafa orðið nokkur um-
ferðarslys sem rekja má til
hálku.

Björn segir að flokkaskipt-
ing í vetrarþjónustu stofnunar-
innar ráðist af vegalengdum á
milli staða og umferð á hverri
leið. Hann segir að umferð
um Snæfellsnes sé t.d. mun
meiri en um Ísafjarðardjúp og
Barðaströnd og því séu vegir
á þeim slóðum í lægri flokki

hvað þjónustu varðar en á
Snæfellsnesi.

Mikil breyting hefur orðið
á veðurfari á undanförnum ár-
um samhliða því sem umferð
um þjóðvegina hefur stórauk-
ist með minnkandi sjóflutn-
ingum. Aðspurður hvort þær
breytingar hafi ekki kallað á
breytingar á flokkun vetrar-
þjónustunnar segir Björn svo
ekki vera. Sú breyting kalli
ekki á breytingu á þeim gæða-
staðli sem flokkunin sé byggð
á. Hann segir að núverandi
flokkun sé byggð á umferðar-

tölum frá 1999. Að undan-
förnu hafi þessar forsendur
verið skoðaðar og ýmsar
tillögur verið ræddar sem séu
til skoðunar hjá vegamála-
stjóra og samgönguráðherra.
Björn segir endanlega ákvörð-
un um slíkar breytingar mótist
af því hversu mikið fjármagn
sé ráðstöfunar. „Það fjármagn
sem við höfum til ráðstöfunar
hverju sinni ræður því hvort
þjónusta í hverjum flokki fyrir
sig er aukin eða minnkuð“,
segir Björn.

Björn segir að nýjustu tölur

um umferð sem fyrir liggja
kalli ekki á hækkun vega á
Vestfjörðum um flokk. Í slíkri
talningu er talinn hver bíll fyrir
sig en ekki tekið tillit til þunga
bílanna. „Menn eru auðvitað í
meiri erfiðleikum á stórum bíl-
um í hálkunni en aukning á
umferð þungra bíla hefur orðið
í öllum landshlutum“, segir
Björn.

Hann segir breytingu síð-
ustu ára í veðurfari hafa verið
mjög hraða og valdið miklum
erfiðleikum í starfi og þjónustu
Vegagerðarinnar. Hann segir

einnig að til þess að auka
hálkuvarnir á þjóðvegum þurfi
aukið fjármagn. „Við höfum
metið það svo að auka þurfi
fjárveitingar um 50-250 millj-
ónir á ári til þess að bæta
ástandið verulega. Það fer eftir
því hvað menn setja markið
hátt hversu há sú tala á endan-
um verður. Tæknilega er okkur
ekkert að vanbúnaði að auka
þjónustuna“, segir Björn.

Aðspurður hvort ekki hafi
sparast miklir fjármunir í snjó-
mokstri á undanförnum árum
sem nýta megi í hálkuvarnir

segir Björn svo ekki vera nema
að hluta. „Það er mikill fastur
kostnaður við snjómoksturinn
sem við þurfum að standa skil
á hvort sem mokað er eða ekki.
Því eru ekki nægilega miklir
fjármunir sem þarna geta færst
á milli. Það er því eingöngu
pólitísk spurning sem fjárveit-
ingavaldið og yfirvöld sam-
göngumála í landinu verða að
svara hvort auka skuli hálku-
varnir með tilheyrandi kostn-
aði“ segir Björn Ólafsson, for-
stöðumaður þjónustusviðs
Vegagerðarinnar.  – hj@bb.is

Vegirnir milli Ísafjarðar og Súðavíkur annars vegar og Ísafjarðar og Bolungarvíkur hins vegar falla báðir í þriðja flokk.
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Neyðarástand í leikskólum Ísafjarðarbæjar vegna veikinda starfsfólks

Aðgerðir starfsfólks leikskóla flýta
ekki fyrir vinnu við útreikninga

Allir ófaglærðir starfsmenn
leikskólanna Eyrarskjóls, Sól-
borgar, Bakkaskjóls og Lauf-
áss í Ísafjarðarbæ tilkynntu sig
veika í byrjun síðustu viku og
voru því flestir foreldrar sendir
heim með börn sín. Á Eyrar-
skjóli eru starfandi þrír leik-
skólakennarar og tóku þeir á
móti börnum þeirra foreldra
sem ekki hafa í nein hús að
venda með þau. Þar voru um
20 börn af þeim 80 sem eru
þar á venjulegum skóladegi.

Á Sólborg voru öll börn
send heim en þar eru þau að
jafnaði 88. Leikskólakennarar
á Sólborg treystu sér ekki til
þess að ganga í störf annarra
starfsmanna og þar af leiðandi
var tekin sú ákvörðun að senda
börnin heim. Á leikskólanum
Bakkaskjóli í Hnífsdal tók fag-
lært starfsfólk á móti börnun-
um og sinnti þeim fram eftir
degi. Í leikskólunum á Flateyri
og Suðureyri voru ekki veik-
indi hjá starfsfólki en í leik-
skólanum Laufási á Þingeyri
voru allir ófaglærðir starfs-

menn veikir og voru öll börn
því send heim.

Þrátt fyrir að ófaglært starfs-
fólk hafi tilkynnt veikindi fer
ekki á milli mála að um er að
ræða samræmdar aðgerðir til
að mótmæla því sem starfs-
menn kalla seinagang bæjar-
yfirvalda við að greiða laun
samkvæmt nýju starfsmati og
hafa þeir sent bæjaryfirvöldum
bréf þess efnis að undanförnu.
Starfsmatið nær aftur til 1. des-
ember 2002 og telur starfsfólk-
ið sig því eiga umtalsverða
fjármuni inni hjá bænum þar
sem laun þeirra hafi verið lang-
lægst í Ísafjarðarbæ. Starfs-
maður sem blaðið ræddi við
sagði að mælirinn hjá ófag-
lærðu starfsfólki hefði einfald-
lega verið fullur.

„Það hefur ekkert gengið hjá
okkur að ná út umsömdum
launum hjá Ísafjarðarbæ. Okk-
ur hefur verið lofað margoft
að þessar greiðslur séu að
koma og kjörnir fulltrúar hafa
verið að lofa dagsetningum
sem ekki hafa staðist. Í gær

(mánudag í síðustu viku) kom
síðan í ljós að lítið sem ekkert
hefur verið unnið í málinu og
það varð okkur mikið áfall.
Fólk má ekki við miklum áföll-
um á þessum árstíma og því
fór sem fór“, segir starfsmað-
urinn.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir
stjórnendur bæjarins hafa ver-
ið í sambandi við starfsfólk

leikskólanna og þeim hafi ver-
ið gerð grein fyrir þeirri vinnu
sem stæði yfir við útreikning
á leiðréttingu sem því ber sam-
kvæmt nýju starfsmati. Hins-
vegar hafi ekki verið nefndar
neinar dagsetningar við starfs-
fólkið þar sem ekki hafi þótt
rétt að skapa óraunhæfar vænt-
ingar meðal starfsmanna. „Hér
eru fjórir starfsmenn á fullu
við þennan útreikning og und-

þess að það verði sem fyrst.
„Ég vona hins vegar að starfs-
fólk geri sér ljóst að vinna við
útreikninga gengur ekki hraðar
með þessum aðgerðum. Þessi
vinna verður unnin eins hratt
og hægt er eins og gert hefur
verið frá því að allar upplýs-
ingar lágu fyrir skömmu fyrir
síðustu mánaðarmót “, segir
Halldór.

– hj@bb.is

anfarna daga hefur þessi vinna
notið algjörs forgangs. Við
höfum reynt okkar besta til
þess að upplýsa okkar starfs-
fólk um stöðu mála og því
þykir mér mjög leitt að til
slíkra aðgerða skuli gripið“,
segir Halldór.

Aðspurður treystir Halldór
sér ekki til þess að nefna
hvenær endanlegir útreikning-
ar liggi fyrir en hann vonast til

Leikskólakennarar á Sólborg treystu sér ekki til að ganga í störf annarra starfsmanna.

Jónas Birgisson, formaður foreldrafélags leikskólans Eyrarskjóls

„Höfum samúð en munum vænt-
anlega krefjast endurgreiðslu“

Jónas Birgisson, formaður
foreldrafélags leikskólans
Eyrarskjóls, segist hafa sam-
úð með ófaglærðu starfsfólki
leikskólanna. Hann er mjög
ánægður með viðbrögð leik-
skólastjóra Eyrarskjóls við
því neyðarástandi sem skap-
aðist þegar allt ófaglært
starfsfólk leikskólans til-
kynnti um veikindi í síðustu

viku.
„Þegar ég kom með mitt

barn á leikskólann tók leik-
skólastjórinn á móti mér og
útskýrði stöðu mála. Hún sagði
að tekið yrði á móti mínu barni
ef ég hefði ekki nein önnur
úrræði. Ég hafði sem betur fer
önnur úrræði fyrir mitt barn.
Ég er því mjög ánægður með
þau faglegu vinnubrögð sem

leikskólastjórinn hafði í þessu
tilfelli“, segir Jónas.

Jónas segir mjög leitt að
starfsfólk hafi þurft að grípa
til þessara aðgerða og í ljósi
þessara atburða hafi hann
ákveðið að boða til stjórnar-
fundar í foreldrafélaginu þar
sem hann muni leggja það til
að foreldrar krefji bæjarfélagið
um endurgreiðslu á þeim dög-

um sem kunna að falla úr í
þessum aðgerðum. „For-
eldrar eru að greiða fyrir
dvöl barnanna á leikskólum
og því er mjög eðlilegt að
mínu viti að við krefjum
bæinn um endurgreiðslu
þegar svona atburðir koma
upp“, segir Jónas Birgisson,
formaður foreldrafélags Eyr-
arskjóls.             – hj@bb.is

Samband íslenskra sveitarfélaga ber verkalýðsfélög ófaglærðra þungum sökum

Segir félögin hafa staðið illa að upplýsingagjöf
Stéttarfélög ófaglærðra

starfsmanna á leikskólum Ísa-
fjarðarbæjar eru sökuð um að
hafa staðið illa að upplýsinga-
gjöf til félagsmanna sinna og
því hefði komið til þeirra að-
gerða sem starfsmennirnir
gripu til fyrir hátíðarnar. Þetta
kemur fram í fréttatilkynningu
sem Samband íslenskra sveit-
arfélaga sendi frá sér.

Sem kunnugt er tilkynntu
flestir ófaglærðir starfsmenn
sig veika og var starfsemi flest-
ra leikskóla í Ísafjarðarbæ í
molum. Í áðurnefndri fréttatil-
kynningu er rakið það ferli

sem átt hefur sér stað við inn-
leiðingu nýs starfsmatskerfis
sem taka átti gildi þann 1. des-
ember 2002. Í tilkynningunni
segir m.a.: „Fljótlega lá fyrir
að ekki næðist að standa við
þá dagsetningu vegna umfangs
verksins. Fulltrúar stéttarfé-
laga hafa alla tíð tekið þátt
með fulltrúum launanefndar í
vinnslu málsins og fylgst náið
með þróun þess. Aðilar hafa
verið sammála um að mikil-
vægt sé að vanda vel til verks-
ins og því hefur ríkt sátt um
frestun á innleiðingu starfs-
matsins. Alltaf hefur legið fyr-

ir að laun yrðu greidd í sam-
ræmi við niðurstöðu starfs-
matsins frá 1. desember 2002.“

Þá kemur fram að þann 19.
nóvember s.l. hafi verið skrif-
að undir samning um tengingu
starfsmatsins við launatöflu.
Þá segir: „ Fulltrúum launa-
nefndar og stéttarfélaganna var
engu að síður ljóst að mikla
vinnu átti eftir að inna af hendi
í hverju sveitarfélagi fyrir sig
til að laga niðurstöðurnar að-
stæðum á hverjum stað í sam-
vinnu fulltrúa viðkomandi
sveitarfélags og stéttarfélags.
Fyrirsjáanlegt var að sú vinna

tæki töluverðan tíma. Unnið
hefur verið hörðum höndum
um allt land að innleiðingunni.
Þeirri vinnu er sums staðar
lokið en á fleiri stöðum hefur
ekki tekist að greiða út laun á
grundvelli hins nýja starfs-
mats. Flest sveitarfélög í sam-
vinnu við stéttarfélagsfulltrúa
stefna að því að ganga frá mál-
inu fyrir áramót. Sú þróunar-
vinna sem samið var um að
ráðast í með upptöku starfs-
matsins í síðustu kjarasamn-
ingum er á sameiginlegri
ábyrgð vinnuveitenda og stétt-
arfélaga. Báðir aðilar hafa

staðið sameiginlega undir
þessari ábyrgð og haft um það
góða samvinnu.“

Um þátt stéttarfélaganna í
Ísafjarðarbæ segir m.a.: „Með
vísan til framangreinds má
álykta sem svo að upplýsinga-
streymið um framgang þessa
máls af hálfu viðkomandi stétt-
arfélags til félagsmanna sinna
hafi brugðist verulega í Ísa-
fjarðarbæ. Vart hefði komið

til óréttlætanlegrar vinnu-
stöðvunar ófaglærðra starfs-
manna í leikskólum sveitarfé-
lagsins, hefði stéttarfélagið
upplýst félagsmenn sína um
þróun og stöðu málsins.“ Þess
má geta að ófaglært starfsfólk
leikskólanna er flest í Verka-
lýðsfélagi Vestfirðinga eða
Félagi opinberra starfsmanna
á Vestfjörðum.

– hj@bb.is

Engin börn voru á leikskólanum Sólborg.
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Formenn stéttarfélaga ófag-
lærðs starfsfólks leikskólanna
í Ísafjarðarbæ vísa á bug þeim
ásökunum Sambands íslensk-
ra sveitarfélaga að stéttarfé-
lögin hafi staðið sig illa í upp-
lýsingagjöf til félagsmanna
sinna. Formaður FOSVest tel-
ur að óraunhæf loforð um
mögulega greiðsludaga hafi
hleypt illu blóði í starfsfólk.
Formaður VERKVEST segir
að sínir félagsmenn fái enga
hækkun launa og því ekki eftir
neinum greiðslum að bíða hjá
því fólki.

Gylfi Guðmundsson for-
maður Félags opinberra starfs-
manna á Vestfjörðum vísar á
bug ásökunum um að félag
hans hafi staðið illa að upplýs-
ingagjöf til félagsmanna sinna.

Hann segist hafa fundað með
ófaglærðu starfsfólki leikskól-
anna í Ísafjarðarbæ í síðustu
viku þar sem hann hafi útskýrt
stöðu mála mjög vandlega.
Síðan hafi hann tilkynnt trún-
aðarmönnum á Eyrarskjóli og
Sólborg á mánudagsmorgun
að vinna við leiðréttingar væri
komin vel á veg og myndi
vonandi klárast í þessari viku.
„Ég tel því að félagið hafi stað-
ið eins vel að upplýsingagjöf
og hægt var. Við kynntum
stöðu mála um leið og eitthvað
var af málum að frétta.“

Aðspurður hvað hafi því
valdið því að starfsmenn leik-
skóla gripu því til þeirra að-
gerða sem gripið var í gær
segist Gylfi telja að það hafi
verið vegna óraunhæfra lof-

orða stjórnenda bæjarins og
bæjarfulltrúa. „Mér skilst að
einhver loforð hafi verið gefin
um að hægt væri að greiða
leiðréttingar fyrir 1. desember
sem var mjög óraunhæft lof-
orð. Síðar lofaði einhver greið-
slu fyrir 15. desember og í því
ljósi hefur starfsfólkið einfald-
lega misst þolinmæðina. Að-
gerðir þeirra komu þó félaginu
í opna skjöldu og voru ekki
ræddar við stjórnarmenn
þess.“

Gylfi segir að vinnu við leið-
réttingarnar sem félag hans
komi að hafi fyrst lokið í gær
og nú sé eftirleikurinn algjör-
lega í höndum stjórnenda og
starfsmanna Ísafjarðarbæjar.
„Sú mikla vinna sem fór fram
við leiðréttingarnar var algjör-

lega vanmetin í upphafi. Þetta
var mun meiri vinna en menn
höfðu áætlað og því var það
mjög óraunhæft að vera að
nefna einhverjar dagsetningar
á greiðslu“, segir Gylfi.

Pétur Sigurðsson formaður
Verkalýðsfélags Vestfirðinga
segist vísa ásökunum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga
á bug. „Af starfsfólki leikskól-
anna er einungis ræstingarfólk
sem er innan okkar raða. Eins
og vant er í þessu þjóðfélagi
fá þeir minnstar leiðréttingar
sem lægst hafa launin. Nýja
starfsmatið gefur ræstingar-
fólki ekkert í aðra hönd og því
hefur það ekki verið að bíða
eftir neinum greiðslum“, segir
Pétur.

– hj@bb.is

Formenn stéttarfélaga ófaglærðs starfsfólks leikskólanna í Ísafjarðarbæ

Vísa ásökunum Sambands
íslenskra sveitarfélaga á bug

Vínbúðir áfengiseinokunarinnar þurfa eðli málsins sam-
kvæmt ekki að hafa miklar áhyggjur af keppninautum í vín-
sölubransanum, þeir eru einfaldlega ekki til staðar. Hvers
vegna eru vínbúðirnar þá að auglýsa?

Það eina sem Vefþjóðviljanum kemur í hug er að vínbúðir
ríkisins vilji frekar að menn drekki áfengi en malt og appelsín
með jólamatnum. Einu hugsanlegu áhrifin sem þessar aug-
lýsingar hafa er að menn hafa frekar bjór og kampavín en
appelsínusafa með engiferöli sem fordrykk, frekar hvítvín en
kók með matnum og frekar koníak en heitt súkkulaði á eftir.
Vínbúðirnar vilja að menn læri að „læra, lifa og njóta“ áfengis
í stað þess að þamba vatn, óáfenga ávaxtasafa og gosdrykki.

Það fer svo eftir því hvaða víninnflytjendur hafa „hillupláss“
hjá áfengiseinokuninni hvaða þrúgur seljast best. Þeir inn-
flytjendur sem komast ekki í hillur einokunarinnar sitja uppi
með þrúgur reiðinnar.

Synjun forseta Íslands um undirskrift á fjölmiðlalögunum,
kennaradeilan, stólaskiptin í ríkisstjórninni, örlög þingmanna
sem ekki falla að liðsheildinni, stirðleiki í samskiptum stjórn-
valda og örykja, eftirmáli örlagaríkasta tveggja-manna-tals
þjóðarsögunnar, allt kemur þetta árinu 2004 á spjöld sögunnar,
sem viðburðaríku og átakamiklu ári. Þegar fram í sækir verður
ársins ekki síður minnst, sem ársins þegar peningaflóð úr fjár-
hirslum lánasjóða og banka nær drekkti þjóðinni og erlent fjár-
magn flæddi inn í landið af meiri krafti en stærstu sjávarföll
bera með sér. Ársins, þar sem spurt var hvort pakka ætti nýja
bílnum inn í gjafapappír og hugtakið hundrað prósent öðlaðist
nýja og fjölþættari merkingu en áður.

Ársins 2004 verður líka minnst sem ársins þar sem bryddað
var upp á þeirri nýjung að aðla uppgjafa pólitíkusa og slá þá til
sendiherratignar. Verður að játa að það er ólíkt feitari biti til
elliára lúinna stjórnmálamanna en pjátrið, sem fylgir hinni ár-
legu orðuúthlutun á Bessastöðum. Með prósentufjölgun sendi-
herraaðalsins, yfirfærðri á laun, hefði aldrei komið til verkfalls
grunnskólakennara.

Ársins 2004 verður líka minnst fyrir strandhögg afkomenda
hinna fornu víkinga á erlendri grundu þar sem þeir náðu að
sölsa undir sig heilu verslanasamsteypurnar áður en heimamenn
svo mikið sem brugðu blundi.

Vestfirðingar fleyttu ekki rjómann af trogum ríkisvaldsins á
árinu, frekar en fyrri ár. Ekki vantaði þó fundina ,,til að ræða þá
alvarlegu þróun sem orðið hefur og ekkert lát virðist á,“ og ekki
skorti viljayfirlýsingar ráðamanna um þann mikla skilning,
sem þeir hafa á högum okkar hér vestra. Því er þó ekki að neita
að betur færi með færri orð og meiri efndir.

Vissulega hefur sitthvað áunnist á árinu, sem nú kveður.
Fyrir allt hið góða megum við vera þakklát. Hvaða lærdóm við
drögum af viðburðum gamla ársins fer trúlega eftir því hvernig
það reyndist okkur, sem einstaklingum. Margt mun fylgja okk-
ur yfir á nýja árið. Sumt gott. Annað miður. Hversdagsstritinu
linnir ekki. Dansinn í kringum gullkálfinn mun duna, sem
aldrei fyrr. Bræður munu berjast. Við lærum seint af reynslunni.

Bæjarins besta þakkar lesendum sínum og viðskiptavinum
öllum samfylgdina á árinu, sem fyllti annan tuginn í sögu
blaðsins. Blaðið sendir velunnurum sínum nær og fjær sem og
landsmönnum öllum bestu óskir um frið og farsæld á komandi
ári.

s.h.

Frystiskipið Júlíus Geirmundsson ÍS 270

Fær mestan byggðakvóta
Frystitogarinn Júlíus Geir-

mundsson ÍS-270 fær tæp 65
þorskígildistonn af 210 þorsk-
ígildistonna byggðakvóta Ísa-
fjarðarbæjar sem Fiskistofa
mun úthluta nú þegar bæjarráð
Ísafjarðarbæjar hefur ákveðið
að setja ekki reglur um úthlut-
unina. Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar gaf bæjarráði fyrir stuttu
fulla heimild til þess að ganga

frá tillögu vegna úthlutunar-
innar.

Setji sveitarfélögin ekki eig-
in reglur fyrir 1. janúar úthlutar
Fiskistofa byggðakvótanum til
allra skipa sem kvóta hafa í
sveitarfélaginu í hlutfalli við
kvótaeign hvers skips fyrir sig.
Eins og áður sagði fær Júlíus
Geirmundsson því úthlutað
mestum byggðakvóta enda

kvótahæsta skip Ísafjarðarbæj-
ar. Páll Pálsson ÍS-102 fær
úthlutað tæpum 45 tonnum,
Fjölnir ÍS-7 í fær úthlutað rúm-
um 16 tonnum, Stefnir ÍS-28
fær úthlutað tæpum 9 tonnum
og Framnes ÍS-708 fær úthlut-
að rúmum 7 tonnum.

Af einstökum útgerðum fær
Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. í
Hnífsdal langmesta úthlutun.

Samtals fá skip HG úthlutað
tæpum 126 tonnum af 210
tonna byggðakvóta Ísafjarð-
arbæjar eða um 60%.

Mestur hluti byggðakvótans
kemur í hlut skipa á Ísafirði
eða rúm 96 tonn. Í hlut skipa
frá Hnífsdal koma rúm 46
tonn, til Suðureyrar fara 26
tonn, til Flateyrar 22 tonn og
til Þingeyrar  tæp 20 tonn.

Minningarsjóður Gyðu Maríasdóttur

Vestfirskar námsmeyjar fá styrki
Elín Smáradóttir frá Ísa-

firði og Hjördís Eva Ólafs-
dóttir frá Hnífsdal fengu af-
hentan styrk úr Minningar-
sjóði Gyðu Maríasdóttur á
mánudag. Elín stundar leik-
listarnám í University Coll-
ege Dublin í drama and per-
formance studies og Hjördís
Eva stundar nám í tónlist við
Listaháskóla Íslands.

Einnig fengu þrjár aðrar
stúlkur styrk en voru fjar-
staddar við afhendinguna.
Þær eru; Helga Þórdís Guð-
mundsdóttir frá Tálknafriði
sem er við nám í Escola Lut-
hric D´arts Musical/Barce-
lona, Júlía Bjarney Björns-
dóttir frá Flateyri sem stundar
nám í klassískum fræðum í
Kaupmannahöfn og Sunneva
Jasmín Bernharðsdóttir fædd
á Ísafirði en er nú búsett á
Blönduósi, en hún stundar
nám í Li Po Chun United
World sem er fjölmenningar-
menntaskóli í Hong Kong.
Sunneva Jasmín fer þangað í
gegnum íslenska mennta-

málaráðuneytið.
Gyða Maríasdóttir veitti

Húsmæðraskólanum Ósk á
Ísafirði forstöðu frá 1924 og
til dauðadags árið 1936. Gaml-
ir nemendur Gyðu stofnuðu
sjóð til minningar um hana á
fimmtíu ára afmæli skólans
árið 1962. Í fyrstu var hlutverk
sjóðsins að styrkja stúlkur frá
Ísafirði eða nærsveitum til

náms í heimilisfræðum eða
skyldum greinum en nú er
markmið hans að veita vest-
firskum konum námsstyrki og
styrkja starfsemi á sviði menn-
ingar og lista. Á árinu 2004
hafa alls 24 konur hlotið styrk
úr sjóðunum og sumar oftar
en einu sinni.

Formaður sjóðsstjórnar er
Sigrún Guðmundsdóttir, kenn-

ari á Ísafirði, tilnefnd af
Kvenfélaginu Ósk, en aðrir
í stjórn eru Brynjólfur Þór
Brynjólfsson, Landsbanka-
stjóri á Ísafirði, og Ólína
Þorvarðardóttir skólameist-
ari Menntaskólans á Ísafirði.
Afhendingin fór fram í Fakt-
orshúsinu í Hæstakaupstað
á Ísafirði.

– thelma@bb.is

Sigrún Guðmundsdóttir veitir hér Hjördísi Evu Ólafsdóttur og Elínu Smáradóttur styrkinn.
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Kringum áramót geng ég í barndóm
– segir Haraldur Júlíusson flugeldafíkill og flugeldasaliÁ milli jóla og nýárs tekur

mannlífið nokkrum breyt-
ingum á Ísafirði. Ólíklegustu
menn skipta um ham. Sumir

gerast um nokkurra daga
skeið liðsmenn Sigurðar

Sveinssonar á Góustöðum í
Skutulsfirði. Sem kunnugt er

hafa Sigurður og liðsmenn
hans staðið fyrir brennu í

Skutulsfirði um margra ára-
tuga skeið. Hin síðari ár hafa

brennurnar verið á Hauga-
nesi.  Margir rólyndismenn

breytast á milli jóla og nýárs
í skotóða flugeldamenn.

Dagana fyrir gamlársdag spá
menn og spekúlera í þá

flugelda sem í boði eru á
flugeldamarkaði björgunar-

sveitanna. Fara nokkrar
ferðir til innkaupa og bæta
sífellt við sig. Við áramót

standa þessir menn með hóp

af fólki í kringum sig, gjarn-
an með vindil í hendi, og

skjóta upp flugeldum í gríð
og erg. Menn hoppa og

klappa saman lófum af fögn-
uði yfir fallegum flugeld

sem sprungið hefur og
myndað kröftugt bergmál

milli fjalla blárra. Flugeldar
þróuðust í Kína fyrir um

1000 árum í framhaldi af því
að púðrið var fundið upp. Í
dag nota flugeldaframleið-
endur önnur og kraftmeiri

efni en Kínverjarnir forðum.
Sterkja, sykur og efni sem

unnin eru úr jarðolíu eru
notuð sem eldsneyti og efnið

kalíumklórat er notað í
staðinn fyrir saltpétur. Lita-
dýrð flugelda fæst með því
að setja ýmiskonar málm-

flögur í púðrið. Nú á dögum
er algengt að í flugeldum sé

duft eða flögur úr áli, járni,
stáli, sinki eða magnesíni.

Þessi efni mynda mjög
bjarta, glampandi og glitr-

andi neista. Auk þess eru oft
notuð málmsölt eins og til

dæmis koparklóríð, kalsín-
klóríð eða barínklórið. Kop-

ar gefur bláan lit, kalsín app-
elsínugulan lit og barín

grænan. Efnið natrín gefur
gulan lit og litín rauðan.

Flugeldar hafa fylgt Har-
aldi Júlíussyni rekstrarstjóra

Húsasmiðjunnar á Ísafirði
nánast frá fæðingu. Faðir

hans seldi flugelda í verslun
sinni Neista um áratuga

skeið. Haraldur hefur sjálfur
komið að sölu flugelda sem

liðsmaður björgunarsveit-
anna. Því var við hæfi að

biðja hann að fræða lesendur
um reynslu sína af flugeldum.

„Fyrstu árin sem ég man
eftir mér var pabbi stærsti selj-
andi flugelda á Ísafirði í versl-
uninni Neista. Í þá daga seldu
margar verslanir flugelda enda
kröfur til meðhöndlunar þeirra
og geymslu aðrar en þær eru í
dag. Síðar hætti pabbi sölu
flugelda og seldi Björgunar-
sveit skáta lager sinn. Þá voru
björgunarsveitirnar að hefja
sölu flugelda. Hin seinni ár
hafa þær setið einar að þessum
markaði. Í dag er flugeldasalan
stærsta einstaka tekjuöflun
sveitanna. Komi lélegt söluár
í flugeldum verða sveitirnar
fjárlitlar í heilt ár á eftir. Gott
söluár gefur sveitunum hins-
vegar tækifæri til þess að huga
meira að björgunarstarfinu
sjálfu“

„Helstu breytingarnar sem
átt hafa sér stað undanfarin ár
eru þær að fjölbreytnin er að

aukast. Það átta sig kannski
ekki margir á því að hér á
Ísafirði er sennilega mesta úr-
val í flugeldasölu á landinu.
Ástæðan er sú að innan sveit-
anna hér eru margir forfallnir
áhugamenn um flugelda og
þeir halda hver um sig fram
sínu áhugasviði. Afleiðingin
er sú að úrvalið verður jafngott
og raun ber vitni. Hvað flug-
eldana sjálfa varðar hafa helstu
breytingarnar orðið í þróun
skotkakanna. Þær þróast ár frá
ári og eru sífellt að verða fjöl-
breyttari og stærri. Þegar tí-
volíbomburnar voru bannaðar
um árið fór fólk að kaupa meira
af þessum kökum.“

Gengið í barndómGengið í barndómGengið í barndómGengið í barndómGengið í barndóm
„Á áramótunum geng ég í

barndóm. Ég er heillaður af
flugeldum og deili þeim áhuga

með mínum börnum í kringum
áramót. Þetta er mitt áhugamál
og ég eyði töluverðum pening-
um í þetta áhugamál mitt alveg
eins og aðrir gera í sín áhuga-
mál. Innkaup á flugeldum eru
aldrei til umræðu á mínu
heimili og verða það aldrei.
Þetta er minn pakki og ég sinni
honum án íhlutunar annarra á
heimilinu. Ég hef aldrei skilið
þá sem menn sem koma með
konuna sína með sér á flug-
eldamarkað. Það er mín per-
sónulega skoðun. Að vísu eru
til skotóðar konur en menn
sem koma með konuna með
sér til þess að kaupa flugelda
þurfa venjulega að koma tvisv-
ar. Fyrst kaupa þeir jafnlítið
og hún vill kaupa en síðan
koma þeir og kaupa það sem
þeir vilja.“

„Eitt gæfuríkasta spor sem
björgunarsveitirnar hafa stigið

hér á Ísafirði á seinni árum var
þegar sveitirnar ákváðu að
sameinast um flugeldasölu þ.e.
Tindar í Hnífsdal og Björgun-
arfélag Ísafjarðar. Nú í ár verð-
ur sameiginleg flugeldasala í
þriðja sinn. Þetta samstarf hef-
ur haft mjög jákvæð áhrif á
samskipti sveitanna. Óneitan-
lega var samkeppnin á milli
þeirra mjög grimmileg á árum
áður og skemmdi nokkuð
móralinn á milli sveita. Menn
voru nokkuð efins í að fara
með alla sölu í Félagsheimilið
í Hnífsdal en reynsla sínir okk-
ur að það var mikið framfara-
spor. Þar er aðstaða til sölu til
fyrirmyndar og viðskiptavinir
okkar hafa meira og þægilegra
pláss til þess að velta hlutunum
fyrir sér. Á undanförnum árum
hefur okkur einnig tekist að
bæta mjög geymslu á flugeld-
um og alla meðferð þeirra.

Í allri okkar starfsemi í dag
stefnum við að því að uppfylla
allar þær kröfum sem gerðar
eru til þeirra sem selja flug-
elda. Þær eru sífellt að aukast
og lítið við því að gera. Stað-
reyndin er auðvitað sú að við
erum með vöru í höndunum
sem getur verið mjög hættuleg
þeim sem ekki fara að leið-
beiningum og reglum. Þá er
aldur þeirra, sem selja má flug-
elda, að hækka og við förum
að þeim reglum. Að því leiti
var gott að fara með söluna út
í Hnífsdal því börn og ungl-
ingar sem ekki hafa aldur
sækja minna þangað.“

Góðir viðskiptavinirGóðir viðskiptavinirGóðir viðskiptavinirGóðir viðskiptavinirGóðir viðskiptavinir

„Í gegnum tíðina höfum við

eignast marga mjög góða við-
skiptavini eins og aðrir versl-
unarmenn. Við þekkjum þá úr
og bíðum oft spenntir eftir
þeim. Nú er það ekki endilega
svo að þeir menn séu endilega
að kaupa fyrir mestan pening.
Stundum er það þannig að
heilu fjölskyldurnar taka sig
saman og kaupa í einu lagi.
Ég skal auðvitað viðurkenna
það að sumir kaupa fyrir veru-
legar upphæðir. Flugeldar eru
bara áhugamál sumra og af
hverju mega þeir menn ekki
eyða peningum í þetta áhuga-
mál eins og önnur.

Sölutímabil flugelda hefur
líka verið að styttast. Nú hefj-
um við söluna 29. desember.
Ástæða þess að sölutímabilið
hefur verið að styttast er sú að
við vildum létta það álag sem
verið hefur hér á þeim sem
sinna öryggisgæslu. Lögregla
og slökkvilið hefur verið á tán-
um þessa daga sem flugeldar
eru seldir. Salan var lítil í gegn-
um árin 28. en salan útheimtir
mikinn mannskap. Því ákváð-
um við að skera þennan dag
framan af sölutímabilinu.“

Flugeldar getaFlugeldar getaFlugeldar getaFlugeldar getaFlugeldar geta
verið hættulegirverið hættulegirverið hættulegirverið hættulegirverið hættulegir

„Ísfirðingar hafa alla tíð
farið varlega með flugelda og
sem betur fer hafa ekki orðið
mörg slys af notkun þeirra.
Flest þau óhöpp sem orðið hafa
eru þess eðlis að í dag er hægt
að hlægja að þeim. Eftirminni-
legasta atvikið er úr æsku
minni af Engjaveginum. Það
var á snemma á gamlárskvöld
sem Einar Ingvason, þá raf-

veitustjóri og síðar kenndur
við BEIS, sté útá tröppurnar á
húsi sínu, stakk myndarlegum
flugeld í flösku og bar eld að.
Flaskan féll á hliðina og flug-
eldurinn skaust í næsta ljósa-
staur.Við það sló út öllum
ljósastaurum á Engjavegi og
Seljalandsvegi. Rafveitustjór-
inn var ekkert að ónáða sína
starfsmenn á þessu kvöldi og
því varð þetta kvöld mjög eftir-
minnilegt. Þar sem ekki logaði
á ljósastaurunum nutu flug-
eldarnir sín mun betur. Æ
síðan hef ég verið talsmaður
þess að slökkva allar götulýs-
ingar frá kl. 23.40-00.10 á
hverju gamlárskvöldi. Það
hefur nú ekki verið gert en
gaman væri að sá draumur
minn yrði að veruleika.“

Skutulsfjörður-Skutulsfjörður-Skutulsfjörður-Skutulsfjörður-Skutulsfjörður-
inn engu líkurinn engu líkurinn engu líkurinn engu líkurinn engu líkur

„Við sem búum hér í þröng-
um Skutulsfirðinum njótum
lífsgæða sem eiga fáa sinn líka
í heiminum. Ég hef aldrei
komið á stað þar sem flugeldar
njóta sín jafnvel og hér. Berg-
málið sem verður hér í fjöll-
unum er engu líkt og allar
flugeldasýningar sem ég hef
sótt á öðrum stöðum blikna í
samanburði við áhrifin sem
þessi fjallahringur okkar býr
til. Því er ekki skrítið að hér
leynist á meðal okkar miklir
áhugamenn um flugelda. Það
er fátt skemmtilegra og áhrifa-
ríkara en að standa úti á Ísafirði
í logni um miðnætti og skjóta,
horfa og hlusta á flugeldana.“

–Halldór Jónsson.
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Kominn úr sjóklæðunum
Einhvern tímann var sagt að Geir Guðmundsson

væri búinn að vera lengur í Ósvörinni í Bolungarvík
en elstu menn myndu, skinnklæddur og líkt og

klipptur út úr Íslenzkum sjávarháttum eftir Lúðvík
Kristjánsson. Og kannski ekki skrítið þó að einhver
hafi haldið það. Þegar Geir er nefndur kemur Ósvör
í hugann og þegar Ósvarar er getið birtist Geir Guð-

mundsson fyrir hugskotssjónum, brennandi í and-
anum og sjófróður um útveg fyrri tíma og allt sem

honum viðkemur. Ósvörin er eitt af helstu kenni-
merkjum Vestfjarða og jafnvel landsins alls þegar
erlendir ferðamenn eiga í hlut. Það er nú fullmikið

sagt að Geir hafi verið í Ósvörinni í hundrað ár eða
jafnvel mörg hundruð ár. Og núna er hann hættur.
Hann byrjaði þar safnvörslu og fræðslustarf vorið

1990, fyrst í stað í hreinni áhugamennsku eftir
vinnu á daginn og um helgar en síðan í fullu starfi.
Síðast sagði Geir til í Ósvör 10. apríl á liðnu vori,

við hátíðahöld á 30 ára afmæli Bolungarvíkurkaup-
staðar. Við það tækifæri afhentu hann og eiginkona
hans, Una Halldóra Halldórsdóttir, Bolungarvíkur-

kaupstað til eignar þá gripi sem hann hafði safnað á
langri ævi. Núna þegar Geir hefur lokið þessari

aldalöngu vist eða hvað það nú var í útræðinu
gamla hjá Ósi í Bolungarvík er hann beðinn að líta
til baka og rifja upp aðdragandann að uppbygging-

unni í Ósvör. Þar var löngum útræði á fyrri tíð og
þar voru tóftir eftir verbúðir og önnur mannvirki.

Núverandi mannvirki þar eru byggð á grunni þeirra.
Gefum Geir orðið.

verbúð yrði reist hér í Bolung-
arvík. Fleiri staðir komu til
greina. Það verður samt úr,
eftir viðtal við Ólaf bæjar-
stjóra, að endurreisa verbúð
hér í Ósvörinni. Svo dróst þetta
nú allt og það dróst um heilt ár
að byrja að kvikmynda. Alltaf
var verið að spekúlera í stöðum
þar sem heppilegast væri að
kvikmynda. Þeir höfðu eigin-
lega enga trú á því í fyrstunni
hjá Lifandi myndum að okkur
tækist að endurreisa þessi
mannvirki í Ósvör og voru
þess vegna að athuga með aðra
staði líka. Þar á meðal voru
Selatangar suður á Reykjanesi,
Ísafjörður og meira að segja
Vatnsfjörður í Djúpi út af
gamla hjallinum sem stendur
þar niðri við sjóinn. Eins var
Súgandafjörður til athugunar.
Þar voru gömul hús sem hefðu
getað komið til greina.

En svo var endanlega
ákveðið að byggja upp hér í
Ósvörinni. Það mun hafa verið
árið 1988 sem þetta var sam-
þykkt í bæjarstjórn Bolungar-
víkur. Það hjálpaði okkur mik-
ið í þessu máli að hér vantaði
eitthvað til að sýna ferðamönn-
um, því að með þessu voru
menn einnig að hugsa til ferða-
þjónustunnar. Meðal annars
þess vegna var þetta tækifæri
gripið að endurgera mannvirki
í Ósvör. Þegar þetta byrjaði
var það ekki inni á fjárhags-
áætlun og Ólafur bæjarstjóri
þurfti að fá sérstakt leyfi bæj-
arstjórnar til að hefjast handa
en síðan kom þetta inn á fjár-
hagsáætlun. Auk þess komu
til skjalanna styrktaraðilar eins
og LÍÚ og SÍF sem styrktu
verkið í byrjun og fyrstu tvö

„Kvikmyndagerðarmenn á
Íslandi eru jafnan að leita sér
að verkefnum. Það var árið
1986 sem Erlendur Sveinsson
kvikmyndagerðarmaður kom
að máli við Tómas Þorvalds-
son í Grindavík, sem þá var í
stjórn Sölusambands íslenskra
fiskframleiðenda (SÍF), og
sagði að hann og fyrirtæki
hans, Lifandi myndir, hefðu
áhuga á að gera kvikmynd um
sögu saltfisksins. Tómas tók
þessu vel. Því næst var haft
samband við Kristján Ragn-
arsson hjá Landssambandi ís-
lenskra útvegsmanna (LÍÚ) og
var hann einnig samþykkur
þessu, auk þess sem hann vildi
að gerð yrði kvikmynd um
fiskveiðar við Ísland. Það varð
svo úr að Erlendur fór að skrifa
handrit að kvikmynd eða kvik-
myndum. Það voru fyrstu drög
að kvikmyndinni Verstöðin
Ísland, sem síðan gerði Ósvör-
ina landskunna og jafnvel
heimskunna.

Það mun hafa verið árið
1987 sem Erlendur kom til
Ísafjarðar til að ræða þessi mál
við Jón Pál Halldórsson, for-
mann Sögufélags Ísfirðinga.
Meðal annars var rætt um töku
á hluta myndarinnar þar. Þegar
þeir skildust spurði Erlendur
við hvern hann ætti að tala í
Bolungarvík og nefndi Jón
Páll þá mig. Þegar samræðum
okkar Erlendar lauk fór hann
á fund Ólafs Kristjánssonar
bæjarstjóra.“

Ýmsir staðirÝmsir staðirÝmsir staðirÝmsir staðirÝmsir staðir
komu til greinakomu til greinakomu til greinakomu til greinakomu til greina

„Þá var ekkert sjálfgefið að

árin kom einnig styrkur frá
Alþingi. Síðan duttu þeir
styrkir allir út.“

Verbúð reist íVerbúð reist íVerbúð reist íVerbúð reist íVerbúð reist í
LambhaganumLambhaganumLambhaganumLambhaganumLambhaganum

– Höfðu hugmyndir af þessu
tagi verið uppi áður en Lifandi
myndir komu til skjalanna?

„Það var mjög löngu áður
sem Guðmundur heitinn Krist-
jánsson bæjarstjóri kom með
þá hugmynd á Lionsfundi, að
endurgera verbúð hér í Bol-
ungarvík. Þá voru menn reynd-
ar með allt aðrar hugmyndir
en það sem varð síðar að veru-
leika í Ósvörinni. Guðmundur
og fleiri voru með þá hugmynd
að reisa verbúð hér úti í Bug,
töluvert langt fyrir utan Brjót,
en aðrir voru með þá hugmynd
að endurgera hana hér í Lamb-
haganum, á því svæði þar sem
íþróttahúsið og sundlaugin eru
í dag. Og svo var á hinn bóginn
Friðrik heitinn Sigurbjörnsson
lögreglustjóri, fyrsti formaður
Lionsklúbbsins, sem vildi end-
urgera hana í Ósvörinni, og
fleiri sem fylgdu honum í því,
þar á meðal ég.

Svo fór að félögin hér í
plássinu sameinuðust um að
reisa verbúð og það varð úr að
hún var reist hér inni í Lamb-
haga. Formaður Lionsklúbbs-
ins þá eða starfsárið 1965-66
var Einar heitinn Guðfinnsson.
Hann hafði mjög góðan mann
með sér í þessu, Hálfdán Ein-
arsson, sem var ekki á síld
þetta sumar. Þeir drifu þetta
áfram og Hannibal bóndi á
Hanhóli var fenginn til þess
að hlaða veggina. Þeir feðgar
Bjarni Magnússon smiður úr

Tröð og Magnús verkfræðing-
ur sonur hans höfðu eftir lýs-
ingu teiknað verbúð eins og
þær höfðu verið hér kringum
1890. Magnús hafði sett þetta
á blað og pabbi hans vann síð-
an timburvinnuna.

Þannig reis þessi verbúð hér
í Lambhaganum. Að vísu var
búið að taka grunn annars stað-
ar á því svæði, en það sást
fljótlega eftir að búið var að
grafa, að út af skipulaginu gat
hún engan veginn verið þar.
Þar sem hún var byggð héldu
menn að þetta myndi sleppa
en svo reyndist nú ekki vera.

Verbúðin fékk að standa
þarna í Lambhaganum í nokk-
ur ár. Þá var gert ráð fyrir því
að þarna yrði mikið um fram-
kvæmdir. Til stóð að veita ánni
upp á eyrina og láta uppistöðu-
lón vera sjóinn og búa þar til
vör og allt tilheyrandi. Þetta
hefði allt orðið gervi-umhverfi
og menn voru í rauninni aldrei
alveg sáttir við þetta þó að
menn væru með þessar hug-
myndir og verbúðin væri reist.
Menn sáu alltaf að Ósvörin
var miklu betur til þessa fallin.
Það sem menn settu fyrir sig
var fjarlægðin frá bænum og
menn óttuðust að það gæti
frekar orðið til þess að mann-
virki þar yrðu fyrir skemmdar-
verkum. Sú hefur nú samt ekki
orðið reyndin, sem betur fer.

Þegar það kom í ljós að færa
þurfti verbúðina í Lambhag-
anum vegna skipulagsins var
hún tekin niður og timbrinu úr
henni komið í geymslu.“

KvikmyndaverKvikmyndaverKvikmyndaverKvikmyndaverKvikmyndaver
verður að safniverður að safniverður að safniverður að safniverður að safni

„Það tók tvö sumur að
byggja upp í Ósvörinni eða
sumurin 1988-89. Aðstaðan
og mannvirkin voru síðan not-
uð í kvikmyndinni Verstöðin
Ísland. Þeir félagar hjá Lifandi
myndum stefndu að því að
myndin hæfist á vorvertíð og
þetta var því tekið snemma
árs 1990.

Þá um sumarið sáu menn að
þessi framkvæmd yrði einnig
prýðileg fyrir ferðamenn. Það
stóð nokkuð í mönnum í fyrstu
hvernig best væri að standa að
slíku. Þar sem þeir hjá Lifandi
myndum höfðu fengið lánaða
muni á verbúðarloftið hjá sjó-
minjadeild Byggðasafns Vest-
fjarða var ákveðið að gripirnir
yrðu þar áfram þangað til kall-
að yrði eftir þeim. Og þar sem
sexæringurinn Ölver var kom-
inn hingað frá Byggðasafninu
vegna kvikmyndarinnar og
Bolungarvíkurkaupstaður var
aðili að Byggðasafninu fékk
ég leyfi fyrir því að hann yrði
hér áfram, gegn ákveðnum
skilyrðum sem við höfum
reynt að uppfylla. Þá muni í
verbúðinni sem voru niðri kom
ég með. Ég átti þetta allt í
bílskúrnum hjá mér, lóðirnar
og duflin og fleira.

Síðan kom að því að
Byggðasafn Vestfjarða vildi
fá á hreint hvort Ósvörin ætti
að heyra undir það eða vera
alveg sjálfstætt safn. Niður-
staðan hér varð sú, að þetta
yrði sjálfstætt safn en ekki
undir Byggðasafni Vestfjarða,
sem aftur er undir Þjóðminja-
safninu. Kannski var helsta
ástæðan fyrir því að við vildum
vera sér á báti sú, að við töldum
okkur ekkert þurfa á því að

halda að láta þá hjá Þjóðminja-
safninu segja okkur til um
hvernig við ættum að standa
að þessu.“

Átti heima í verbúðÁtti heima í verbúðÁtti heima í verbúðÁtti heima í verbúðÁtti heima í verbúð
frá frumbernskufrá frumbernskufrá frumbernskufrá frumbernskufrá frumbernsku

„Svo vill til, að ég var ekki
nema um tveggja til þriggja
mánaða gamall þegar ég flutt-
ist í verbúð og átti þar heima
þangað til ég gifti mig. Þegar
ég var krakki kynntist ég þessu
lífi eins og það var, umgekkst
þar mikið sjómenn og var sjálf-
ur af sjómönnum kominn.
Maður taldi sig þannig þekkja
þetta alveg nægilega vel. Ég
held að það hafi alveg sannast
að þessi mannvirki og allur
búnaður sem er þarna, hjallar,
borð og áhöld og annað, þetta
sé allt rétt staðsett eins og þetta
var haft á fyrri tíð.

Það fór því þannig að Bygg-
ðasafnið tók sína muni og þess
vegna fór ég aftur í bílskúrinn
hjá mér og þangað sótti ég
megnið af þeim munum sem
eru á verbúðarloftinu í dag.
Vissulega hafa bæst þar við
ýmsir aðrir skemmtilegir og
góðir munir. Þar má nefna, að
fyrsta sumarið kom þarna í
heimsókn kona frá Ísafirði og
nefndi að hún ætti kistu eða
skrínu sem einn af ættingjum
hennar hefði notað og bauðst
til að gefa mér hana. Það var
sjómaður úr Vatnsdal í Súg-
andafirði, Guðmundur Andr-
ésson, sem hafði átt skrínuna.
Ég vissi líka að það var til
brotin skrína í Vigur. Ég hring-
di í Baldur heitinn Bjarnason,
þann öðlingsmann, og sagði
honum að okkur vantaði fall-

– rætt við Geir Guðmundsson, fyrrverandi safnvörð í Ósvör í Bolungarvík
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ega skrínu eins og hann ætti
brotna úti á hjallloftinu og
hvort ég gæti ekki fengið hana.
Baldur hélt að það væri nú
alveg sjálfsagt og sendi hana.
Hún er skemmtileg að því leyti
að hún er með hillu.

Lúðvík Kristjánsson segir í
Íslenzkum sjávarháttum, að
þegar menn höfðu með sér í
verið matarskrínur með skúff-
um hafi þeir haft með sér skrif-
færi. Í framhaldi af því segir
hann að skinnhandrit hafi verið
skrifuð upp í Bolungarvík og
getur um handrit sem lágu fyrir
honum og voru skrifuð upp í
Kálfadal, sem tilheyrir Bol-
ungarvík. Í Íslenzku fornbréfa-
safni er sagt frá því, að 1572
fari átján frumhandrit á skinni
frá Hóli í Bolungarvík að Skál-
holti. Það er merkilegur hlutur
að menn skuli hafa verið að
afrita skinnhandrit hér í ver-
búðum. Og á þeim tíma þegar
Sighvatur Grímsson Borgfirð-
ingur og Jón Jónatansson eru
við róðra hér í Bolungarvík
rétt fyrir 1900, þá eru þeir nátt-
úrlega stöðugt að skrifa eftir
því sem vinnan leyfði.

Fyrstu tvö sumurin var yfir-
leitt enginn með viðveru í Ós-
vör nema hvað ég fór að fara
þangað alltaf eftir klukkan
fimm á daginn. Mín vinna var
þannig að ég gat losnað fyrir
fimm og var þarna sjálfskip-
aður að heita má til að segja
fólki frá þessum munum og
vörinni og atvinnuháttunum
og rekja helstu drættina í sjó-
ferðasögu landsins.

Við sáum að þetta gengi
ekki til frambúðar, að enginn
sérstakur væri að jafnaði við í
Ósvörinni alla daga. Þó að ég
væri þarna eftir vinnu og um
helgar, þá var það ekki nóg.
Ólafur bæjarstjóri nefndi það
við mig hvort ég gæti tekið
þetta að mér. Starfið var að
vísu auglýst en enginn sótti
um. Niðurstaðan varð sú, að
ég varð þarna innlyksa með
dótinu mínu sem ég hafði sett
þarna.“

Háskólinn íHáskólinn íHáskólinn íHáskólinn íHáskólinn í
BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

„Segja má að áður fyrr hafi
Bolungarvík verið háskóli
sjómennskunnar í landinu, því
að þetta var helsta verstöð
landsins alveg frá upphafi Ís-
landsbyggðar og fram undir
1900. Menn komu hingað alls
staðar að af landinu enda urðu
framfarir fyrr hér en annars
staðar. Má þar nefna verbúð-
irnar, fanggæsluna og fleira.
Líka er athyglisvert, þegar les-
ið er um sjóróðra á fyrri tíð, að
oft kemur fram að menn hafi
kviðið því að fara í verið, en
það virðist hafa verið öðru nær
hvað Bolungarvík snerti. Árni
Gíslason byrjaði að róa frá
Bolungarvík laust fyrir 1900.
Hann getur um það í Gullkist-
unni, að þeir strákarnir í Ísa-
fjarðardjúpi hafi beðið þess
með óþreyju að verða stórir til
að geta fengið að reyna sig í
verstöðinni Bolungarvík. Svi-
paða sögu segir Reinald Krist-
jánsson frá Kaldá í Önund-
arfirði í ævisögu sinni, Á sjó
og landi. Hann segir eitthvað
á þessa leið: Það var draumur

allra ungra manna í Önundar-
firði um aldamót að komast á
vetrarvertíð í Bolungarvík,
þyrfti sá hinn sami síðar meir
að leita sér að vinnu annars
staðar á landinu, og geta vísað
til þess að hann hefði róið vetr-
arvertíð úr Bolungarvík. Þá
var nokkuð öruggt að hann
fékk vinnuna.“

Geir Guðmundsson segir að
sér finnist „best að láta að-
komumennina segja frá þessu.
Það væri frekar talið karla-
grobb ef um Bolvíkinga sjálfa
væri að ræða“, segir hann.

Ósvör varÓsvör varÓsvör varÓsvör varÓsvör var
aldrei verstöðaldrei verstöðaldrei verstöðaldrei verstöðaldrei verstöð

„Það er ekki vitað hvenær
byrjað var að róa frá Ósvör.
Það eina sem er vitað er að
þetta er gamalt útræði. Þar hef-
ur aldrei verið verstöð í eigin-
legri merkingu þess orðs. Mér
þykir dálítið leiðinlegt að núna
skuli vera sagt í auglýsinga-
pésa að þetta sé elsta verstöðin
í landinu. Það er mikill munur
á útræði og verstöð. Bolungar-
vík var verstöð en í Ósvör var
einungis útræði sem bóndinn
á Ósi nýtti sér. Oft leigði hann
jafnframt frá sér aðstöðu fyrir
eitt eða tvö skip, fyrst og
fremst til að geta átt samvinnu
við svo margt sem þurfti að
gera, svo sem að setja skipin
niður og setja þau og þess hátt-
ar.

Við vitum að í Ósvörinni
voru aðrar verbúðir áður en
þær verbúðatóftir voru hlaðnar
sem verbúðin og salthúsið
standa á núna. Þegar verið var
að hlaða salthúsið komu menn
niður á aðrar tóftir sem sneru
öðruvísi. Þannig vitum við að
róið hefur verið frá Ósvör á
fyrri öldum.“

Byggt á gömlumByggt á gömlumByggt á gömlumByggt á gömlumByggt á gömlum
grunnumgrunnumgrunnumgrunnumgrunnum

– Við endurreisnina í Ósvör
var byggt á þeim tóftum sem
fyrir voru...

„Já, eitt af því góða við Ós-
vörina var að það voru nú ekki
allir veggir hrundir svo að það
var hægt að byggja húsin á
tóftunum. Það skemmtilega
við þetta er, að verbúðin sem
byggð var í Lambhaganum var
byggð eftir því sem sagt var
að þær hefðu verið fyrir 1900
í Bolungarvík. Veggirnir í Ós-
vörinni voru hlaðnir upp eins
og þeir höfðu verið og þegar
það var búið var timbrið sem
verið hafði í verbúðinni í
Lambhaganum sótt og farið
með það í Ósvörina. Þá var
búið að geyma það í skúr í ein
fimmtán ár. Og þá passaði
verbúðin úr Lambhaganum í
tóftina. Þetta sannaði það sem
Jóhann Bárðarson og Árni
Gíslason segja í sínum bókum,
að verbúðirnar hafi yfirleitt
allar verið af ákveðinni stærð
og gerð á ákveðnu tímabili.
Það er þess vegna alveg á
hreinu, að í Ósvörinni er ekki
verið að breyta neitt frá því
sem var á fyrri tíð.

Einn helsti gallinn á verbúð-
inni í Ósvörinni er sá, hvað
hún er lág undir loft. En það er
ástæða fyrir því. Menn höfðu

ekki fulla lofthæð fyrst og
fremst vegna þess að þeir voru
að hugsa um hlýindin, að hit-
inn inni nýttist betur, öllu
frekar en að spara efni.

Svo sáum við líka strax, að
við myndum ekki eiga nógu
mikið af munum í tvær verbúð-
ir, þannig að annað húsið sem
þarna var endurreist köllum
við salthús. Enda kemur það
fram til dæmis í Áraskipum
hjá Jóhanni Bárðarsyni, sem
var að róa hérna um aldamótin
1900, að flestum verbúðum í
Bolungarvík hafi fylgt salt-
krær svokallaðar, þar sem
menn geymdu bæði saltið og
líka saltfiskinn eftir því sem
plássið entist. Salthúsið í Ós-
vörinni er reyndar reisulegra
hús en saltkrærnar voru, en
það ætti ekki að koma svo
mjög að sök. En það er greini-
legt að á grunninum þar sem
salthúsið stendur nú hefur í
fyrri tíð verið verbúð.“

Munnlegt samkomu-Munnlegt samkomu-Munnlegt samkomu-Munnlegt samkomu-Munnlegt samkomu-
lag við eigendurlag við eigendurlag við eigendurlag við eigendurlag við eigendur

„Jóhann Bárðarson segir að
yfirleitt hafi tvö til fjögur skip
róið frá Ósvör en þau hafi
aldrei getað verið fleiri en átta.
Þetta fór eftir því hve bóndinn
á Ósi hverju sinni var stönd-
ugur. Ósvörin tilheyrði alla tíð
jörðinni Ósi og gerir enn.

Það voru einmitt hjónin á
Ósi, Högni Pétursson og Ebba
Þórðardóttir, sem leyfðu Bol-
ungarvíkurkaupstað að endur-
reisa þessar tóftir og hafa not
af þeim. Þegar ég fékk leyfið
fyrir þessu hjá Högna var skýrt
tekið fram að við mættum end-
urreisa tóftirnar og laga vörina,
en það var ekki ætlast til þess
að við værum með neinar aðrar
byggingar þarna fyrir neðan.
Við ræddum það að ef ein-
hverjar nytjar kæmu síðar í
ljós ætti býlið Ós að njóta
þeirra. Þarna var farið að hugsa
um kvóta sem fylgt gæti
sjávarjörðum. Þetta allt var að
vísu munnlegt samkomulag en
það á að standa fyrir því. Ég
spurði Högna reyndar að því
strax hvort það kæmi til greina
að koma mætti upp klósettað-
stöðu þarna einhvers staðar ná-
lægt og hann sagði að það væri
allt í lagi að gera það ofan við
veginn.“

Ósáttur viðÓsáttur viðÓsáttur viðÓsáttur viðÓsáttur við
þjónustuhúsiðþjónustuhúsiðþjónustuhúsiðþjónustuhúsiðþjónustuhúsið

– Síðan var komið upp
þjónustuhúsi við bílaplanið í
sumar.

„Ég er mjög ósáttur við það.
Mér finnst það algjört stílbrot
við það sem fyrir er að setja
þetta þarna. Það á engan veg-
inn heima þarna. Ég vona að
það verði fjarlægt sem allra
fyrst. Ég er á móti öllum nýjum
húsbyggingum þarna við bíla-
planið, hverju nafni sem þær
nefnast. Planið má að vísu
stækka og það þarf að gera
það. Það er nóg af grjóti úti á
Skálavíkurheiði sem varð eftir
ónotað þegar verið var að gera
hér garðinn fyrir utan Brjótinn
á sínum tíma. Það má keyra
eitthvað af því grjóti út í Ósvör
og breikka bílaplanið. Ef menn

vilja hafa þjónustuhús, þá ætti
það að vera nær bænum. Til
dæmis þar sem gamla flug-
brautin er eða skiltið við
Skólastíg. Þá mætti tengja það
við sjávarsandinn þar fyrir
framan.“

Mannvirkin í ÓsvörMannvirkin í ÓsvörMannvirkin í ÓsvörMannvirkin í ÓsvörMannvirkin í Ósvör
– Lýstu mannvirkjunum í

Ósvör í stórum dráttum.
„Það fyrsta sem komið er

að er hjallur. Sá hjallur sem
áður hafði verið í Ósvörinni
hafði verið miklu stærri.
Vegna þess að núna er bara
ein verbúð og salthús töldum
við það dálítið stílbrot að hafa
hjallinn mjög stóran og að
hann myndi skyggja á hitt. En
ég viðurkenni að hann hefði
alveg mátt vera eins og tveim-
ur metrum breiðari.

Síðan kemur verbúðin. Þetta
er verbúð fyrir tvær skipshafn-
ir. Húsinu var skipt í miðju,
bæði uppi og niðri. Niðri var
veiðarfærageymslan og þar
var beitt en uppi á loftinu var
bæði sofið og matast. Á hverju
verbúðarlofti komust fyrir
fjögur rúm. Í Bolungarvík voru
yfirleitt sex menn á hverju
skipi og síðan var kona sem
kallaðist fanggæsla. Hlutverk
hennar var í upphafi að elda
matinn, þrífa húsið og passa
fiskinn. Þegar leið fram á
aldirnar breyttist hlutverk
þessarar konu og hún fór að
gera fleira. Eins og ég sagði
voru fjögur rúm fyrir hverja
skipshöfn. Menn sváfu tveir
og tveir í rúmi og síðan var
stakt rúm fyrir fanggæsluna.
Fyrir kom að sjö menn voru á
skipi. Þá var ekki eftir stakt
rúm fyrir fanggæsluna og þá
var venjan sú að hún svæfi
annað hvort hjá yngsta mann-
inum á skipinu eða hjá for-
manninum. Ég hef skýrt það
þannig, að yngsti maðurinn
hafi ekki átt að hafa vit á því
að hann svæfi hjá konu en
formaðurinn átti að gæta sið-
gæðis í búðinni. Mér finnst
þetta góð skýring. Þetta var
raunar ekkert annað fyrir-
komulag en fólkið var vant í
baðstofunum heima í sveitinni,
þar sem vinnufólkið svaf sam-
an á loftunum.

Það er gaman að geta þess
hvar orðið fanggæsla finnst
fyrst í íslensku máli. Það er
árið 1466 í bréfi frá Birni Þor-
leifssyni hirðstjóra sem þá átti
höfuðbólið Hól í Bolungarvík.
Björn mælir þar svo fyrir, að
fanggæsla skuli fylgja hverju
skipi sem gangi frá Bolungar-
vík.

Nú, svo kemur salthúsið og
þar eru inni tunnur og fleira
dót. Þarna var lengi heil stæða
af saltfiski frá því að kvik-
myndin Verstöðin Ísland var
gerð. Núna er þessi stæða orð-
in ónýt og hana verður að fjar-
lægja. Í staðinn verður að hafa
borð og fiskinn á því. Hér úti í
bílskúr á ég smíðasett, hefla-
sett og fleira, eitt af þessum
gömlu sem voru notuð hér-
lendis á sínum tíma. Það væri
hægt að koma því fyrir í salt-
húsinu líka. Þá væri það orðið
jafnframt smíðahús og þá hygg
ég að plássið í því væri orðið
fullnýtt. Hlutverk hússins
myndi breytast að nokkru en

það mætti samt alveg kalla
það salthús áfram.

Síðan er spilskansinn, stór
skans sem gangspilið er á.
Kamburinn fyrir framan og
niður að sjálfri vörinni er mjög
hár og þess vegna er spilið
haft svona hátt til að vírinn
liggi ekki í fjörunni. Varðandi
spilið, þá fannst okkur að þarna
mætti ekki vera nema ein
vinda þar sem núna er ekki
nema ein verbúð. Annars voru
spil hér í Bolungarvík yfirleitt
alltaf með tveimur vindum.

Það sem breytt var í upp-
byggingunni í Ósvör er að
hjallurinn er aðeins minni,
spilið er með einni vindu en
ekki tveimur og risið á salt-
húsið er hærra. Það er út af
snjóþyngslunum þarna.“

Útræði fráÚtræði fráÚtræði fráÚtræði fráÚtræði frá
Ósvör leggst afÓsvör leggst afÓsvör leggst afÓsvör leggst afÓsvör leggst af

– Á fyrri tíð voru fleiri ver-
búðir í Ósvör.

„Já, enda munu iðulega hafa
gengið fjögur skip frá Ósvör
og öðru hverju jafnvel allt upp
í átta. Jóhann Bárðarson telur
sig hafa séð hér fleiri tóftir.
Við teljum að eitthvað af þeim
tóftum sem hann hefur haldið
að væru verbúðatóftir hafi ef
til vill verið sel frá Ósi. En við
höfum heimildir fyrir því að á
fjórða áratug nýliðinnar aldar,
í tíð Bergs heitins Þórðarsonar
á Ósi, hann var eiginlega sá
síðasti sem reri frá Ósvör, þá
hafi hann verið einn að róa.
Þó voru einn og einn bátur að
koma að á vorin og fá að róa
frá vörinni. Ólafur Gissurarson
bóndi á Ósi fyrir 1900 gerði
oftast nær út tvo báta.“

– Hvenær leggst af útræði
frá Ósvör?

„Það mun hafa verið 1936
sem fast útræði lagðist þar af.
Þó munu menn hafa farið
þaðan einn og einn róður yfir
sumarið eftir það. Það er hægt
að miða við það þegar Brakel
strandaði í febrúar 1935. Ein-
mitt á þeim tíma var hætt að
róa frá Ósvör. Brakel var
norskt flutningaskip sem
strandaði við Óshólana fyrir
neðan vitann og var rifið þar.
Þegar endurbyggt var í Ós-
vörinni voru hífðar þar upp
síðustu leifarnar af skipinu
sem höfðu borist inn í Ósvör.“

– Hvenær ætli húsin hafi
verið horfin?

„Það var 1939 sem síðasta
húsið var rifið. Ég á mynd
sem er tekin um 1935 og þá
eru húsin uppistandandi.“

Vegurinn átti aðVegurinn átti aðVegurinn átti aðVegurinn átti aðVegurinn átti að
fara yfir Ósvörinafara yfir Ósvörinafara yfir Ósvörinafara yfir Ósvörinafara yfir Ósvörina
– Þjóðvegurinn ofan við

Ósvörina er kapítuli út af fyrir
sig og þú kemur þar við sögu.

„Já, það má segja það. Ós-
hlíðarvegurinn kemur þarna
árið 1950. Hann lá ofar en
vegurinn gerir nú. Sérstaklega
í Óshólunum frá vitanum og
inn fyrir Ósvör var hann miklu
ofar. Svo var farið að breyta
legu vegarins löngu seinna eða
einhvern tímann milli 1970 og
1980, minnir mig. Ég nefndi
það við bæjaryfirvöld, að þess
þyrfti að gæta að Ósvörin yrði

ekki fyrir skemmdum við
vegaframkvæmdirnar. Menn
hlógu nú að mér fyrst.

Svo eru þeir komnir á ýtun-
um alveg hér að vitanum við
gerð nýja vegarins. Ég gat ekki
stillt mig og fór yfir og hitti
þar Sveinbjörn Veturliðason
sem þar var verkstjóri og
spurði hann hvar vegurinn ætti
að koma. Hann sýndi mér
hvernig vegurinn átti að fara
beint áfram frá vitanum og
síðan í sveig yfir Ósvörina og
tóftirnar þar. Ég sagði að það
gæti ekki verið að menn færu
að eyðileggja þetta. Mér er
sagt að gera þetta svona, segir
hann. Þá segi ég: Menn hafa
nú stundum litið skakkt á
teikningar, Sveinbjörn minn,
og þú getur líka einmitt hafa
gleymt þeim heima. Svein-
björn kímdi en svaraði þessu
nú ekki. En þegar ég var búinn
að tala við Sveinbjörn fór ég
beint út á bæjarskrifstofur og
lét menn ekkert í friði út af
þessu. Það vill svo til að kona
sem vann á bæjarskrifstofun-
um á þeim tíma kom í Ósvör-
ina fyrir tveimur árum, rifjaði
þetta upp og sagði: Þér var
mikið niðri fyrir, Geir minn,
þegar þú varst að koma út af
Ósvörinni og veginum og þeir
vildu ekkert sinna þér.

En þetta nudd mitt varð þó
til þess að bæjarstjórnin hafði
fyrir því að koma saman og
fór þess á leit við Vegagerðina
að Ósvörinni yrði hlíft. Og
það varð úr. En ég var búinn
að finna það á Sveinbirni að
hann myndi ekki viljugur að
ryðja yfir Ósvörina.“

Hver hluturHver hluturHver hluturHver hluturHver hlutur
á réttum staðá réttum staðá réttum staðá réttum staðá réttum stað

– Hvað varstu mörg ár í Ós-
vörinni?

„Alveg frá byrjun að segja
má eða nokkuð á annan áratug.
Fyrstu árin að vísu í áhuga-
mennsku á kvöldin og um
helgar. Reyndar hafði ég það
alltaf þannig öll þessi ár að
gefa meira og minna af yfir-
vinnunni. Ég var þarna sjö
daga vikunnar nema yfir vetr-
artímann. Ég hafði það venju-
lega þannig, að bera saman
yfirvinnuna rúmhelga daga og
yfirvinnuna um helgar í hverj-
um mánuði og gefa bænum
eftir það sem meira var hverju
sinni.

Ég var búinn að segja þeim
í fyrra að ég vildi hætta. Þetta
er allt of mikið starf fyrir einn
mann ef á að vera þarna alla
daga vikunnar. Og svo var það
líka heilsan hjá mér sem ekki
leyfði svo mikla vinnu. Ég
hætti á liðnu vori, enda víst
kominn tími til. Mér finnst
einhvern veginn að þeir sem
ráða þessu í dag séu ekkert allt
of hrifnir af mér. Ég bauðst til
að hlaupa í skarðið í sumar ef
með þyrfti en þeir þurftu ekk-
ert á því að halda heldur höfðu
bara lokað.“

Ekki leynir sér að nokkrum
saknaðarsvip bregður á andlit
Geirs Guðmundssonar. Ósvör-
in og allt sem henni viðkemur
var frá upphafi hans hjartans
mál. „Fólk hefur talað um hve
allt væri þarna snyrtilegt.
Menn hafa sagt að í Ósvörinni
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væri hver hlutur á réttum stað.
Einmitt á þeim stað sem hann
yrði að vera á. Þetta hefur mér
fundist mjög ánægjulegt.

Safnið í Ósvör er mjög þekkt
erlendis. Um það hefur verið
fjallað í ótal blöðum og tíma-
ritum, auk þess sem ég hef
spurnir af sjónvarpsefni þaðan
víða um lönd. Íslendingar sem
búa erlendis hafa sagt mér, að
þegar eitthvað sé fjallað um
Ísland komi yfirleitt einhverjar
myndir frá Ósvör.“

Geir Guðmundsson biður í
lokin um að fá að koma á
framfæri þakklæti til allra sem
studdu hann í starfinu í Ósvör.
„Þar vil ég nefna Ólaf Krist-
jánsson fyrrverandi bæjar-
stjóra. Einnig ber að þakka
þeim fjölmörgu sem hafa gefið
til safnsins ýmsa muni. Þá hafa
sjómennirnir hér og Karl
Gunnarsson hjá Fiskmarkaði
Suðurnesja stutt safnið með
því að gefa þangað fisk svo að
hægt hefur verið að skipta um
hann árlega. Skipshöfnin á
togaranum Páli Pálssyni frá
Hnífsdal hefur alltaf verið
safninu innan handar þegar til
þeirra manna hefur verið
leitað. Einnig Trausti Egilsson
frá Suðureyri, skipstjóri á
togaranum Örfirisey frá Reyk-
javík. Óskar Friðbjarnarson í
Hnífsdal gaf í mörg ár hákarl
svo hægt væri að gefa gestum
að smakka. Margir fleiri hafa
stutt safnið til þess að það yrði
að því sem það er í dag. Þá vil
ég þakka Bæjarins besta, Vest-
firska fréttablaðinu sem eitt
sinn var, Morgunblaðinu og
DV, svo og Ríkissjónvarpinu,
fyrir umfjöllun og frásagnir af
safninu. Slíkt hefur haft mikið
auglýsingagildi.

Sérstakar þakkir vil ég færa
öllum þeim sem sótt hafa
safnið á liðnum árum. Sömu-
leiðis starfsfólki hjá ferðaskrif-
stofunum. Þar má þar nefna
Vesturferðir, Ferðaskrifstofu
Austurlands sem nú er Terra
Nova, Ferðaskrifstofu Íslands,
Víkingaslóðir og fleiri. Þá má
geta þess, að fjárveitinganefnd
Alþingis hefur stutt safnið all-
myndarlega á síðustu tveimur
árum.“

Geir Guðmundsson er ekki
lengur skinnklæddur í Ósvör-
inni. Mynd hans mun hins
vegar lifa lengi um veröld víða.

– Hlynur Þór Magnússon.

Völvuspá
Bæjarins besta 2005

Það var snemma í vetur sem
undirritaður heimsótti völvu á
Norðurlandi í þeim tilgangi
að leita eftir spádómum fyrir
árið 2005 varðandi málefni og
viðburði á Vestfjörðum. Þess
má geta, að undirritaður hafði
aldrei áður farið til völvu eða
spákonu eða miðils, hvorki í
eigin þágu né annarra, enda
hefur hann ekki haft neina trú
á slíku og látið allt slíku við-
komandi liggja milli hluta.

Skemmst er frá því að segja,
að eftir þessa heimsókn til
völvunnar var mér verulega
brugðið. Um það geta aðrir
vitnað. Ekki vegna þess sem
völvan sagði um málefni Vest-
fjarða eða mál á landsvísu eða
heimsvísu heldur vegna þeirra
persónulegu hluta sem hún
sagði varðandi sjálfan mig.

Þegar völvan hafði lokið
hinni almennu spá sinni og
vangaveltum spurði hún hvort
hún mætti segja mér svolítið
sem hún sæi varðandi mig
persónulega. Ég taldi það í
góðu lagi og bjóst við ein-
hverju almennu sem gæti
væntanlega passað við flesta.
En þá sagði völvan mér atriði
varðandi fjölskyldu mína á
fyrri tíð, hluti sem enginn nú-
lifandi veit nema ég sjálfur og
enginn núlifandi getur vitað.
Jafnframt sagði hún mér hluti
sem enginn hefur nokkru sinni
vitað nema ég sjálfur. Þetta
var ekki neitt almennt sem get-
ur passað við flesta eða marga
heldur hárnákvæmt varðandi
mig og engan annan.

Ég hafði ekki rænu á að
spyrja frekar út í þetta þá. En
eftir á grunar mig að völvan
hafi orðið vör við einhvern
efa í svip mínum eða viðbrögð-
um og viljað láta mig sjá það
svart á hvítu, að meiri vís-
dómur væri á bak við fróðleik
hennar en ég héldi.

Þess skal getið, að völva
þessi er ekki Vestfirðingur að
ætt eða uppruna og hefur að
ég veit best enga sérþekkingu
á Vestfjörðum. Ég þekkti hana
ekkert og hafði aldrei heyrt
hennar getið fyrr en tveimur
dögum áður en ég heimsótti
hana í þeim eina tilgangi að
afla efnis sem margir myndu
lesa með áfergju í Bæjarins
besta um áramótin.

Völvan bað mig í upphafi
að spyrja spurninga varðandi
einstök málefni, hvort sem það
varðaði Vestfirði, landið í
heild eða heiminn allan. Ég
gæti einfaldlega spurt um hvað
sem væri, sagði hún. Í hvert
skipti sem ég hafði borið upp
spurningu byrjaði hún um-
svifalaust að tala í síbylju, virt-
ist aldrei hugsa sig um og tal-
aði hratt. Athyglisvert var í

þessu samhengi að hún sagði
stundum: Hann segir, hún seg-
ir eða mér er sagt, og virtist þá
fá upplýsingar frá mismunandi
persónum, lífs eða liðnum.
Samt virtist hún ekki þurfa að
taka sér neinn tíma til að hlusta
á þær persónur. Hún gerði al-
drei andartakshlé á máli sínu
heldur var eins og þetta kæmi
beint.

Sumt virtist völvan sjá
óglöggt og jafnvel virtist hún
sjá fleiri möguleika eftir því
hvernig forsendurnar yrðu sem
voru þá ekki vel ljósar. Þannig
gerði hún nokkra fyrirvara
varðandi suma hluti. Hún ein-
skorðaði sig alls ekki við árið
2005, enda þótt það hefði verið
ætlunin með þessu, heldur sá
hún ýmsa hluti lengra fram í
tímann.

En gefum völvunni orðið.
Ég sleppi spurningum mínum
og slípa og stytti svör völv-
unnar nokkuð. Hún var mjög
orðmörg á köflum og mælskan
þvílík að ég hef naumast heyrt
jafnmælskan stjórnmálamann.
Stundum er hlaupið úr einu í
annað, að því er virðist eftir
því hver er að tala við völvuna
eða að tala í gegnum hana.
Stundum er vikið á ný að því
sem áður var búið að tala um.
Hér er reynt að halda nokkuð
vel stílnum í frásögn völvunn-
ar enda þótt mál hennar sé
nokkuð stytt, eins og áður seg-
ir.

Mér er sagt að veturinn eigi
eftir að verða rysjóttur og um-
hleypingasamur eftir áramótin
og fram á vorið. Ég gæti trúað
að hann verði nokkuð kaldur í
heildina og talsverð snjóþyng-
sli á köflum. Ég sé nokkur
snjóalög stundum en ég sé þau
alls ekki eins og gerðist á Vest-
fjörðum á sínum tíma, ég sé
snjóinn ekki safnast í neinar
hættulegar hengjur og mynda
alvarleg snjóflóð. Já, ég sé
stormasaman vetur og kulda.
Ég sé talsverð höft á sjósókn á
Vestfjörðum vegna tíðarfars.
Ég verð eins og fyrir ónotum
og mér líður hálfilla. Ég veit
ekki hvort það tengist eitthvað
skipum eða hvort það verða
skipsströnd. Reyndar verður
veðurfar rysjóttara á komandi
árum en við eigum að venjast.
En það mun vora snemma
Vestfjörðum. Sumarið verður
mjög gott á Vestfjörðum og
reyndar á landinu öllu en sum-
arblíðurnar verða mestar um
norðvestanvert landið.

Ég sé náttúruhamfarir á Ís-
landi en þó ekki á Vestfjörð-
um. Það á eftir að titra talsvert
á Suðvesturlandi. En Vestfirð-
ingar eru ekki enn búnir að
jafna sig eftir áföllin sem urðu

í Súðavík og á Flateyri. Það
býr ennþá í sálinni.

En þó að ég finni fyrir ein-
hverjum óþægindum núna þá
finn ég meira af jákvæðum
hlutum varðandi sjósókn Vest-
firðinga í náinni framtíð og
jafnframt varðandi fiskeldi.
Mér finnst eins og fyrstu þrír
mánuðir ársins verði nokkuð
misjafnir varðandi afla. En
þegar lengra er litið finnst mér
eins og ég sjái ný og gjöful
fiskimið koma upp að Vest-
fjörðum. Hann talar um rækju.
Hann sér hana koma upp aftur
í tengslum við breytingar á
hitastigi sjávar. Mér finnst eins
og kaldari sjávarmassi sé að
koma upp að landinu sem
verður til þess að meira eigi
eftir að koma að ströndum
landsins fisktegundir sem lítið
hefur verið um. Þannig mun
afli við Vestfirði glæðast í ná-
inni framtíð en það tekur lengri
tíma en eitt ár að byggjast upp.
Rækjan kemur aftur.

Þegar ég lít norður og austur
fyrir Vestfirði sé ég meiri fisk-
gengd. Hún segir mér að hún
sjái út fyrir eitthvert djúpnef,
ég veit ekki hvað það heitir,
ég sé þarrna fyrir eitthvert
horn. Mér finnst eins og fiskur
eigi að koma þar upp. Minni
bátar eiga erfitt uppdráttar til
veiða vegna tíðarfars en síðar
eigið þið eftir að fá þar meiri
fisk.

Landbúnaður heldur áfram
að dragast saman á Vestfjörð-
um. Hann á erfitt uppdráttar
vegna þess hvernig búið er að
honum. Mér er sýnt að gerðar
verði breytingar á lögum um
landbúnað sem eiga eftir að
gera honum enn erfiðara fyrir.
Þetta er eitthvað sem á eftir að
herða að bændum, ekki aðeins
á Vestfjörðum heldur um allt
land, einkum þeim sem hafa
ráðist í miklar fjárfestingar.

Vestfirðir voru matarkista
íslensku þjóðarinnar frá upp-
hafi og um allar aldirnar. Þar
var upphafið að öllu sem heitir
sjósókn og þar komu fram
flestar nýjungar í þeirri grein.
Það hefur verið farið illa með
Vestfirði og Vestfirðinga. En
mér er sagt að á Vestfjörðum
eigi eftir að rísa öldur vegna
þess hversu illa hefur verið
farið með Vestfirðinga. Það
eiga eftir að rísa miklar öldur
út af því hvernig leiðtogarnir
hafa látið ræna aflanum yfir á
önnur svæði sem eru að maka
krókinn. Því miður hafa menn
komið aflanum í burtu og
skemmt fyrir svæðinu og
komið því að vissu leyti í eyði.
Sægreifar eru núna annars
staðar með mikið af veiðirétt-
indum Vestfirðinga og þeir
halda áfram að maka krókinn

á meðan stjórnkerfið er eins
og það er núna. Ekki virðast
þeir menn sem eiga að vinna í
þágu Vestfirðinga gera neitt
sem að gagni kemur til að
vinna á móti þessu eða koma í
gegn úrbótum sem verði til
þess að Vestfirðir verði á ný
byggilegir á grundvelli sjó-
sóknar á borð við það sem
áður var. Þarna ríkti mikil gleði
og fegurð áður fyrr. Núna virð-
ist allt á niðurleið vegna þess
að fulltrúar Vestfirðinga sofn-
uðu á verðinum eða jafnvel
seldu sál sína.

Ekkert svæði á landinu hefur
alið af sér eins marga skörunga
í pólitík á landsvísu og Vest-
firðir. Þeir eru ekki finnanlegir
núna. Áður en slíkir menn geta
komi upp á nýjan leik þarf að
fá strákúst og sópa burt þeim
sem fyrir eru til þess að koma
öðrum betri að. Núna er hver
höndin upp á móti annarri hjá
þessum mönnum sem stjórna
Vestfjörðum. En það er fullt
af yndislegu fólki sem býr enn-
þá á Vestfjörðum vegna þess
að það hefur taugar til þessa
svæðis, fólki sem gæti tekið
miklu betur á málunum en þeir
sem eru að vinna fyrir þetta
svæði í dag. Hérna er hann
fyrst og fremst að tala um
norðursvæði Vestfjarða. Hann
finnur fyrir reiði og biturleika
vegna þess hvernig búið er að
fara með það sem búið var að
byggja upp.

Ég sé tvær konur sem eiga
eftir að koma mjög sterkt inn
á Vestfjörðum, tvær konur sem
eiga eftir að láta mjög að sér
kveða í pólitík og sýna hvað í
þeim býr. Jafnvel að það gæti
orðið til þess að ríkisstjórnin
springi seinni hluta ársins.

Ég sé mikil upphlaup í
stjórnmálum á Íslandi á næsta
ári. Ég sé hverja höndina upp
á móti annarri. Ég sé mikinn
ríg milli stjórnarflokkanna og
innan stjórnarflokkanna og ég
sé að tvær konur á norðursvæði
Vestfjarða rísa upp sem miklir
skörungar. Ég yrði nú ekki
hissa þó að þær eigi líka mik-
inn þátt í því að áður en langt
um líður verði af sameiningu
sveitarfélaga á þessu svæði.
Til þess að byggðirnar geti átt
von um blómaskeið á ný, þá
verða þau ekki aðeins að hald-
ast í hendur, heldur að sam-
einast. Það þrengir stöðugt að
rekstri sveitarfélaganna og þau
verða sterkari bæði inn á við
og út á við ef þau sameinast.
Mér sýnist að það sé lífsnauð-
synlegt að sveitarfélög á norð-
vesturhorni Vestfjarða, mér
sýnist að þau séu þrjú eða fjög-
ur, taki sig saman og samein-
ist, verði ein heild, sterkt
byggðarlag. Það getur orðið

gott og blómlegt byggðarlag.
Ég sé fyrir mér samgöngu-
bætur þar sem verður borað í
gegnum fjöll. Það verður ekki
á næsta ári en ég yrði ekki
hissa þó að á árinu verði að
minnsta kosti gerð drög að því.
Þær samgöngubætur gera
heildina ennþá sterkari þegar
sveitarfélögin hafa sameinast.
Helst sé ég í fyrstunni eitthvert
bil á milli Bolungarvíkur og
annarra svæða á norðanverð-
um Vestfjörðum.

Fólkið sem býr á Vestfjörð-
um hefur taugar til svæðisins
en það er ekki nóg ef atvinnu-
lífið er ekki sterkt. Því miður
sé ég ekki umtalsverðan vöxt í
hefðbundnum atvinnugreinum
eða mikið af nýjum greinum á
komandi ári. Mér er sýnt eins
og flest af því sem menn hafa
viljað byggja upp hafi ekki
dafnað sem skyldi eða festa
rætur. Ekki síst vegna þess að
svo fáir hafa haft trú á því og
þess vegna ekki lagt því lið.
Það eru samt margir sem hafa
hugmyndir um það hvað þarna
mætti gera. Núna snýst allt
um Austfirði en á Vestfjörðum
gætu orðið miklar framfarir í
iðnaði og mikil atvinnusköp-
un. Um leið og hugarfarsbreyt-
ing verður og það verður kom-
ið upp hörðum kjarna á Vest-
fjörðum til að knýja fram hlut-
ina, þá sé ég fyrir mér á næstu
þremur til fjórum árum að það
á eftir að koma til skjalanna
mjög öflugur iðnaður, einhver
stór verksmiðja. En það þarf
hugarfarsbreytingu. Og fyrst
og fremst þarf nýja áhöfn á
bátinn, því hann er stjórnlaus.

Það eru mikil þyngsli á fólki
á Vestfjörðum. Fólki líður ekki
vel. Margir eiga við andlega
vanlíðan að etja af því að þeir
hefur ekkert við sitt hæfi, full-
frískt fólk á besta aldri með
mikla reynslu, kunnáttu og
hæfileika en hefur fátt til að
moða úr. Möguleikar til at-
vinnu eru of fábreyttir. Fólkinu
heldur áfram að fækka. Það
virðist vera lítill áhugi að
leggja lið þeim atvinnurekstri
sem reynt er að koma á fót. Þó
væri hægt að búa til mikið úr
þeim fiski sem berst á land á
Vestfjörðum, þeim litla fiski
sem núna er miðað við það
sem áður var. Það sem fyrst
og fremst vantar er trúin að
hlutirnir geti gengið og geti
blómstrað. Það virðist vera lít-
ill áhugi til stórra hluta á Vest-
fjörðum. Margir vilja komast
í burtu en komast ekki í burtu
vegna þess að þeir sitja uppi
með verðlitlar eða verðlausar
eignir. Fólk getur varla keypt
sér tjald í Reykjavík fyrir það
sem það fengi fyrir einbýlis-
húsið sitt á Vestfjörðum.
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Við Íslendingar eigum eftir
að fá viðvörun frá einhverju
peningaeftirliti eða eftirlits-
stofnun erlendis. Okkur verður
bent á að við förum ekki nógu
varlega. Að við séum farnir
að fara fram úr okkur sjálfum
í fjármálum.

Hún sýnir mér koma upp
fjármálamisferli í fyrirtæki
hérlendis sem á eftir að draga
dilk á eftir sér. Átök verða í
kringum Landssímann, meiri
átök en verið hafa verið hingað
til. Ekki eru öll kurl komin til
grafar varðandi tengsl Lands-
símans við sjónvarpsútsend-
ingar. Það eiga eftir að verða
erfiðleikar varðandi fjölmiðla-
markaðinn. Upp kemur hneyk-
slismál í sambandi við eitt af
dagblöðunum. Það verða leið-
inlegar deilur í kringum um-
fjöllun um efni sem er ekki
birtingarhæft að mati almenn-
ings. Hún segir að það muni
koma upp miklir fjárhagserf-
iðleikar hjá rótgrónu fyrirtæki
sem hefur verið afskaplega
blómlegt. Þetta kemur á óvart.
Tengist eitthvað skipum. Eig-
inlega finnst mér þarna bara
vera um eitt skip að ræða sem
siglir á milli tveggja fastra
staða.

Hann segir mér að þrjár ís-
lenskar stjörnur eigi eftir að
skína skært á erlendri grund á
komandi ári. Það er fólk sem
reyndar er þegar búið að hasla
sér völl úti. Sinfónían okkar á
eftir að gera mjög góða hluti
erlendis. Ég sé líka ungan
dreng sem á eftir að láta mikið
að sér kveða á listasviðinu svo
að eftir verður tekið víða um
lönd á næstu árum. Hann syng-
ur óskaplega vel og kemur vel
fyrir. Ég sé mikið sjónvarpað
erlendis frá einhverju sem
varðar Ísland og íslenska
menningu, alþýðutónlist sem
verður tekið eftir. Það búa nú
orðið nokkuð margar þjóðir í
þessu litla landi og íslensk
menning spyrst betur en áður
til annarra landa.

Ég sé veikindi breiðast um
Evrópu þó að þau nái ekki að
ráði til Íslands á næstu árum.
En þau eiga eftir að hafa áhrif
á ferðalög Íslendinga erlendis,
sérstaklega til austur Evrópu.

Einum stjórnmálaleiðtoga í
fremstu röð í Evrópu og öðrum
í Ameríku verður sýnt bana-
tilræði á árinu. Ég er ekki viss
hvort það tekst í annað skiptið.
Mér sýnist þetta vera í mars
eða apríl þó að ég sé hrædd
við tímasetningar. Ég sé blóð-
bað. Þetta tengist frekar Amer-
íku. Mér sýnist þetta vera Bush
forseti sjálfur.

Ég sé sólina rísa yfir Vest-
fjörðum áður en aðrir sjá hana.
Ef byggðarlögin þar ná að taka
höndum saman og samgöngur
verða lagaðar, ef norðanverðir
Vestfirðir verða ein samstæð
heild, þá veit ég að sólin á
eftir að rísa á ný. Það munu
koma þar upp persónur sem
sýna hvað í þeim býr svo að
eftir verður tekið. Já, tvær kon-
ur. Fyrir frumkvæði þeirra
verður á ný lagður grundvöllur
að mannsæmandi búsetu á
Vestfjörðum þó að flest virðist
á niðurleið í dag. En ef það
gerist ekki á tveimur næstu
árum, þá sýnist mér að við

getum mokað yfir sum plássin
á Vestfjörðum. Það er ekki
nógu mikill kraftur í forystu-
mönnum Vestfirðinga. Þeir
eru of þolinmóðir og stundum
getur það verið galli en ekki
kostur. Unga fólkið virðist
ekki hafa sama baráttuviljann
og einkenndi eldri Vestfirð-
inga.

Ég sé erlenda ferðamenn
heimsækja Vestfirði í mun
ríkari mæli á allra næstu árum
en hingað til. Vestfirðingar
munu fá hlutfallslega stærri
hluta af erlendum ferðamönn-
um sem koma til Íslands.

Vestfirðingar eiga marga
afreksmenn í íþróttum og á
öðrum sviðum. En því miður
eru þeir allir fyrir sunnan. Þeir
eru farnir suður. Þeir sem skara
fram úr hérlendis, á öllum
sviðum, eru að stórum hluta
upprunnir á Vestfjörðum.
Bankaviðskipti, læknavísindi,
við getum hreinlega talið upp
allar greinar. Þetta fólk á upp-
runa sinn í þessari gömlu mat-
arkistu íslensku þjóðarinnar,
Vestfjörðum. Það vita Vest-
firðingar sjálfir. Ef þetta frá-
bæra fólk sem þar er ennþá
fengi meiri stuðning, en þó
fyrst og fremst ef það hætti að
vera með ríg milli byggðarlaga
og tæki í staðinn höndum
saman, þá er framtíðin björt.
Þá verður þar sterkt samfélag.
Fyrst og fremst verður fólkið
að hætta að einblína á landa-
mærin milli sveitarfélaganna.
Þá er hægt að sýna landsmönn-
um hvað býr í Vestfirðingum,
rétt eins og í gamla daga. Það
býr kraftur í Vestfirðingum.
En þeir verða að hafa trú á
sjálfum sér. Og það verður að
skila Vestfirðingum aftur
fiskikvótanum sem var stolið
af þeim. Það eiga eftir að verða
háværari kröfur um það en eru
í dag.

Mörgu fólki á Vestfjörðum
líður mjög illa andlega. Það er
vegna þess að það er svo mikið
vonleysi. Það er ekki nóg fyrir
stjórnendur bæjarfélaga að
koma upp ljósastaurum alls
staðar. Meira máli skiptir að
byggja upp von hjá fólkinu,
byggja upp von um betri tíma
og trú á framtíðina. Bæjar-
yfirvöld á Ísafirði og í sumum
öðrum byggðarlögum sýnast
ekki vera fyrir fólkið heldur
fyrir sig sjálf. Mér er sýnt þetta.
Hún segir mér þetta. Þau eru
ekki að vinna nóg fyrir fólkið.
Vestfirðingar eru of þolinmóð-
ir. En ég sé að fólkið fer að
vakna. Ég sé eitt sterkt sveitar-
félag á norðanverðum Vest-
fjörðum. Þarna getur fólk lifað
í friði og afslöppun miðað við
það sem er á suðvesturhorninu.
Á Vestfjörðum er ekki þetta
geðveika stress sem er fyrir
sunnan og er komið á Norður-
land og er núna að koma á
Austurland líka. Fólkið á Vest-
fjörðum vill eiga þar heima
áfram. Það verður bara að búa
því skilyrðin til þess. Það verð-
ur að hafa eitthvað við að vera.
Ég sé að þessi mál verða
sprengd upp af krafti og það
verður byrjað á því strax á
komandi ári. Ég sé tvær konur.

– Hlynur Þór Magnússon
heimsótti völvuna og færði

frásögn  hennar í letur.

Núna segir hún mér aftur að
hún sjái samt einhverja verk-
smiðju á norðursvæði Vest-
fjarða. Já, það er verið að sýna
mér hana. Verksmiðju sem
vinnur eitthvað í sambandi við
sjávarafurðir, sem á eftir að
ganga mjög vel. Mér finnst að
þetta tengist Japan einhvern
veginn. Ég sé velgengni og ég
sé afurðirnar streyma. Ég sé
þær streyma eftir færiböndun-
um og streyma til útlanda.
Þarna er ég ekki að meina hval.
Þetta er einhver fullvinnsla á
sjávarafurðum. Það hafa ekki
margir trú á þessu en þetta á
eftir að skila miklu og þegar
þar að kemur vildu nú ýmsir
þá Lilju kveðið hafa.

Ég sé að það verður mikil
ólga í pólitíkinni á Vestfjörð-
um á árinu. Finnst eins og beri
mikið á hreppapólitík eða tog-
streitu milli byggðarlaga.
Finnst eins og sumir ráðamenn
séu dragbítar á að leyfa hlut-
unum að þróast á eðlilegan
hátt og sameinast. Eins og
sumir sem tala mjög hátt út á
við séu kannski að vinna á
móti því inn á við. Ég sé miklar
deilur og ég yrði ekki hissa á
því þó að einhver áhrifamaður
þyrfti að víkja sæti vegna þess
hve umdeildur hann verður.
Hann segir mér að þetta sé
karlmaður. Hann er ekki gam-
all þessi maður. Hann hefur
ekki nógu mikið traust á bak
við sig. Hann er ekki að vinna
vinnuna sína eins vel og hon-
um ber að gera og nær ekki að
stjórna heildinni eins og
skyldi. Það verða deilur um
þennan mann.

Um leið og tekst að byggja
upp jákvæðara andrúmsloft og
fólkið fer að eiga sér einhverja
von um framtíðina og trygga
atvinnu, þá blómstra menning
og listir hvergi eins vel og á
Ísafirði og byggðarlögunum

þar í kring. Mér virðist ein-
hvern veginn hugsunarháttur-
inn núna vera þannig hjá mörg-
um, að lífið sé bara að fara í
vinnuna og heim aftur og svo
aftur í vinnuna. Alltaf sama
rútínan. Ekkert meira. Á þessu
svæði er óvenjumikið af hæfi-
leikaríku fólki og það er reynt
að koma upp margvíslegum
menningarviðburðum en fæst-
ir þeirra hafa náð miklum tök-
um á öllum almenningi. Þarna
eru miklir hæfileikar í tónlist,
leiklist og fleiri greinum en
það vantar fleiri tækifæri. Ég
yrði ekki hissa á því þó að á
Ísafirði yrði starfandi mjög öfl-
ug og fjölþætt listasmiðja inn-
an tveggja ára. En þetta snýst
allt um fjármagn líka, ekki bara
hæfileika og áhuga.

Á Vestfjörðum er fjöldi af
erlendu fólki sem vinnur störf
sem þeir innfæddu vilja ekki
vinna. Ég sé þetta halda áfram
vegna þess að einhvern veginn
eru margir Íslendingar komnir
svo langt frá upprunanum,
langt frá grunninum. Við telj-
um okkur orðna svo fína að
við getum ekki unnið verka-
mannavinnu eins og feður
okkar og mæður, að standa í
uppskipun eða að flaka fisk.
Þá er hægt að fá þetta erlenda
verkafólk sem hefur ekkert val
í lífi sínu og tekur hvaða vinnu
sem er og hvar sem er til þess
að hafa lifibrauð. Þetta fólk
verður áfram á Íslandi vegna
þess að við sjálf nennum ekki
að skúra eða vinna í fiski eða
vinna aðra láglaunavinnu.
Maðurinn í næsta húsi á jeppa
og þá verður þú líka að eiga
jeppa, eiga sumarhús eins og
hann og komast til útlanda eins
og hann. Þetta er ekki hægt
með því að vinna í fiski.

Sambúð nýbúanna og inn-
fæddra Vestfirðinga hefur
gengið mjög vel. En það er

ekki víst að það verði alltaf.
Vestfirðingar eru umburðar-
lyndir. Þeir eru mjög þolin-
móðir. En samt á eftir því mið-
ur að byggjast upp ofbeldi á
Vestfjörðum eins og annars
staðar. Hún segir mér að hún
sjái nokkuð mikið af málum
sem tengjast eiturlyfjum og
ofbeldi og meira að segja ill-
deilum milli ólíkra kynþátta.
En það þurfa ekki alltaf að
vera Vestfirðingar sem eru í
fararbroddi í slíku. Það geta
verið menn úr öðrum lands-
hlutum eða jafnvel úr öðru
landi. En því miður sé ég stór
mál sem tengjast eiturlyfjum.
Einhvern veginn hafa barón-
arnir komist upp á lag með að
koma efnum inn í landið um
Ísafjörð og fleiri staði á svæð-
inu. Já, ég sé ofbeldi og átök.
Mér finnst ég sjá andlát í tví-
gang í sambandi við slík mál.
Mér finnst óþægilegt að fara
inn á þetta en því miður sé ég
það greinilega.

Því miður sé ég morðölduna
vera að koma til Íslands í
tengslum við eiturlyfjabaróna
eða eiturlyfjahringi. Mér sýn-
ist að við náum ekki tökum á
þessu. Því miður sé ég ekki að
stórlaxarnir verði handsamaðir
heldur bara þeir litlu. Jú, ég sé
einn sem er nokkuð stór en
hann er alls ekki stærstur. Það
kemur eitthvað ógnarlegt í ljós
sem tengist innflutningi eitur-
lyfja. Ég sé líka norðanverða
Vestfirði í því sambandi. Þar
kemur eitthvað upp sem verður
tekið eftir á landsvísu.

Hugsanlega gæti ríkisstjórn-
armeirihlutinn sprungið á ár-
inu. Það er vel líklegt. Að
minnsta kosti munar ekki
miklu. Hann sér mikil átök,
segir hann mér. Já, ég sé tals-
verða upplausn og ég sé að
stjórnin á ítrekað eftir að
standa mjög tæpt á árinu. Það

verður talsvert uppgjör. Það
er ekki þar með sagt að stjórn-
arherrar úr öðrum flokkum
myndu gera neitt betur. Ég sé
alvarleg veikindi hjá ráðherr-
um. Ég sé líka að ráðherra
sem fer með félagsmál verður
mikið í sviðsljósinu á árinu.
Hann á eftir að taka fljótfærn-
islegar ákvarðanir sem hann
lendir í vandræðum út af.

Hún segist líka sjá mikla
erfiðleika í sambandi við
bankamál og peningamál. Það
gætu komið upp sú umræða
hvort bankarnir ættu að setja á
fót fasteignasölur því að þeir
fara að sitja uppi með svo mik-
ið af fasteignum sem fólk ræð-
ur ekki við að borga af. Einka-
neyslan fer úr böndunum og
verðbólgan fer á skrið á árinu.
Ég sé líka upplausn í kjara-
málum og harðar deilur á
vinnumarkaði á árinu. Kjara-
baráttan fer úr böndunum. Ég
sé það greinilega. Það getur
leitt til þess að stjórnin springi.

Íslendingar hafa haft það
mjög gott undanfarin ár. Lífs-
kjörin hafa almennt verið mjög
góð. En við verðum að vera
gætin. Allt þetta fjármagn sem
er farið að streyma í allar áttir
er almenningi ekki til góðs.
Margir taka meiri lán en áður
hefur þekkst og geta svo ekki
borgað af þeim. Ekki bara lán
til að kaupa sér húsnæði heldur
líka til þess að eyða. Þetta fá
margir í bakið. Það er ekki
svo langt síðan verðbólgan hér
á landi mældist í mörgum tug-
um prósenta og líklega vildu
fáir slíkt ástand á ný eða þá
stjórnarhætti sem þá voru. Þau
stjórnvöld sem hér hafa verið
mörg undanfarin ár hafa haldið
vel á spöðunum að mörgu
leyti. Samt er ekki hægt að
neita því að þeir ríkari verða
alltaf ríkari og þeir fátækari
verða fátækari.

53.PM5 12.4.2017, 10:5211



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 29. DESEMBER 20041212121212

STAKKUR SKRIFAR

Fram og til baka
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.

Á bb.is þann 16 des kemur
fram að fjárhagsáætlun Ísa-
fjarðarbæjar hefur verið lögð
fram til fyrstu umræðu. Í henni
er gert ráð fyrir sparnaði og
hækkun þjónustugjalda. Það
vekur undrun okkar sem vinn-
um við þjónustu við aldraðra í
Ísafjarðarbæ að hallarekstur
bæjarins skuli eiga að rétta af

með aðför að kjörum aldraðra.
Sú fyrirætlun að leggja niður
þjónustudeild aldrðra á Hlíf
og selja íbúðirnar á Hlíf I, vek-
ur upp margar spurningar.

Hvað verður um fólkið sem
þar dvelur núna? Fæstir þeirra
sem búa á Hlíf I hafa efni á að
kaupa íbúð. Ekki geta þeir far-
ið á þjónustudeildina,ef henni

verður lokað. Hvert eiga þeir
að fara sem ekki geta búið
heima og komast ekki á öldr-
unardeild sjúkrahússins? Eru
engin önnur ráð til að rétta
halla bæjarsjóðs en að seilast í
vasa aldraðra sem hafa átt stór-
ann þátt í að byggja upp bæj-
arfélagið  og hafa nú skilað
sínu ævistarfi með sóma. Væri

ekki skynsamlegra að selja
eitthvað af leiguíbúðum bæjar-
ins,frekar en selja ofan af öldr-
uðum.

Hvað hefur bæjarstjórn
hugsað sér að gera í málefnum
aldraðra þegar sá málaflokkur
verður alfarið færður yfir til
sveitarfélaganna? Hafa bæjar-
fulltrúar gert sér grein fyrir

því að þeir verða líka gamlir
og þurfa á þjónustu að halda?
Við skorum á bæjarfulltrúa að
svara þessum spurningum og
lesendur að hafa þennan mála-
flokk í huga við næstu kosningar.

Ingibjörg Sveinssdóttir,
ogLinda Steingrímsdóttir,
starfsmenn heimahjúkrunar á
Ísafirði.

Hvers eiga aldraðir í Ísafjarðarbæ að gjalda?

Kveðjur frá Vá Vesthópn-
um til foreldra ungmenna

Nýlegar íslenskar kannanir
sýna að ungmennum er helst
boðin ólögleg vímuefni í partí-
um, þ.e.a.s. eftirlitslausum
unglingasamkvæmum. Þar
næst er ungmennum oftast
boðin vímuefni á „götunni“,
rúntinum, fyrir utan skemmti-
staði og svo frv. Okkur, for-
eldrum, er hollt að hafa þetta í
huga. Okkur er líka hollt að
hafa það í huga að oftast ryður
áfengisneysla ungmenna veg-
inn að ólöglegum vímuefnum.
Það ætti því að vera öllum
ljóst að ef foreldrar hafa það

að markmiði að reyna með
öllum skynsömum ráðum að
fresta áfengisneyslu ungling-
anna sinna sem lengst er verið
að minnka líkurnar á því að
þeir leiðist út í neyslu eitur-
lyfja.

Þá má spyrja hvernig við
frestum áfengisneyslunni.
Ekki er til neitt einhlítt svar
við þessu, en hins vegar má
nefna bestu þekktu aðferðirn-
ar. Þær eru t.d. að foreldrar
framfylgi útivistarreglunum,
leyfi ekki eftirlitslaus ungl-
ingasamkvæmi, kaupi ekki

áfengi fyrir börnin sín og reyni
að fjölga samverustundum
með börnum sínum. Í þessu
sambandi má benda á að kann-
anir sýna að innihald samveru-
stundanna skiptir ekki öllu
máli. Hér áður fyrr var því
haldið fram að fáar en inni-
haldsmiklar samverustundir
skiptu mestu máli í þessu sam-
bandi, en í dag er það t.d. við-
urkennt að sameiginlegt „sjón-
varpsgláp“ telur ekki síður.
Það ætti því að vera einfalt að
uppfylla þessar þarfir barn-
anna okkar, að reyna að fjölga

samverustundum með börnum
okkar, án þess að skipulögð
dagskrá sé alltaf til staðar.

Minna má á að sá hópur
ungmenna sem verður 16 ára
á árinu 2005 má, skv. útivist-
arreglunum vera úti lengur en
til miðnættis strax um nk. ára-
mót. Þetta er þó háð leyfi for-
eldra þeirra að sjálfsögðu. Í
sjálfu sér er ekki, í flestum
tilvikum, ástæða til að banna
þessum ungmennum að fara
út eftir miðnættið. En mikil-
vægt er að foreldrar séu á varð-
bergi, setji þessum börnum

sínum tímamörk á heimkomu
og séu vakandi þegar þau
koma heim. Mikilvægt er að
börnin hafi fulla vitneskju um
hvað pabbi og mamma eru að
hugsa og hvaða væntingar þau
geri til heilbrigðrar hegðunar
barna sinna með hliðsjón af
þessum auknu réttindum, sbr.
þessar útivistarreglur.

Stöndum vörð um börnin
okkar, í verki.  Og notum við-
urkenndar aðferðir. Vá Vest-
hópurinn vill að lokum óska
öllum, foreldrum og börnum
gleðilegra jóla, árs og friðar.

Guðna hlotn-
ast æðsta
nafnbót

Afríkuríkis
Guðni Einarsson, fram-

kvæmdastjóri fiskhausa-
verkunarinnar Klofnings á
Suðureyri, hefur hlotið
æðstu nafnbót konungs-
dæmis Abríba í Nígeríu og
ber nú titilinn „chief Guð-
ni“ í ríkinu.

„Þetta er mikill heiður.
Okkur Hilmari Daníels-
syni, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra Fiskmiðlun-
ar Norðurlands, var boðinn
þessi titill og við ákváðum
að taka því boði“, segir
Guðni. Þessi virðingartitill
kemur í kjölfar góðrar þjón-
ustu og viðmóts í garð
heimamanna en Guðni og
Hilmar Daníelsson hafa
farið fjölmargar skreiðar-
ferðir til Abríba. Þeir voru
sæmdir nafnbótum sínum
við athöfn þann 20. desem-
ber síðastliðinn.

Aðspurður segir Guðni
það óvíst hvenær hann ferð-
ast aftur til Abríba. „Kann-
ski fer ég aðra ferð á vor-
dögunum“, segir Guðni
sem fær höfðinglegar mót-
tökur í hvert sinn sem hann
fer til Abríba.

– thelma@bb.is

Gerist
áskrifendur í

síma 456 4560

Árið 2004 er senn að baki. Þess er óskað að lesendur geti litið yfir liðið ár og fund-
ið þar margt gott til að geyma í minningunni. Flestir búa við það, að skin og skúrir
skiptast á. Sennilega skiptir upplifun okkar í eigin lífi og fjölskyldu og vina meiru
en það sem gerist í þjóðmálunum. En allt tvinnast þetta þó saman og ákvarðanir
stjórnvalda hafa áhrif á líf einstaklinganna og upplifun okkar af þeim litar skilning
á þjóðlífinu. Margt hefur gerst merkilegt á líðandi ári. Sennilega ber hæst aldarafmæli
heimastjórnar, sem haldið var hátíðlegt að forseta Íslands fjarstöddum og varð af
nokkur hávaði, sem ekki sér fyrir endann á. Hvort bein tengsl voru á milli þess, að
forsetinn tók skíðin í Colorado fram yfir 1. febrúar á Íslandi, og þess að hann neitaði
síðar að staðfesta svokölluð fjölmiðlalög með undirskrift sinni skal ósagt látið.
Engu að síður hóf hann sitt þriðja kjörtímabil 1. ágúst síðastliðinn. Önnur umskipti
urðu skömmu síðar, er Davíð Oddsson lét af embætti forsætisráðherra, sem hann
hafði gegnt samfleytt meira en 13 ár og fjóra mánuði.

Davíð varð utanríkisráðherra, en Halldór Ásgrímsson varð forsætisráðherra og
þjóðin bíður spennt að sjá hver reynslan verður. Samfelldur ferill Davíðs í embætti
forsætisráðherra er einstæður í vestrænu lýðræðisríki og sagan mun meta árangurinn,
þótt nú njóti Íslendingar betri lífskjara en nokkru sinni fyrr. En Davíð átti í erfiðum
veikindum árinu, sem vonandi verða til þess að opna augu fólks fyrir því að fara
reglulega til læknis og láta athuga heilsufar, en bíða ekki eftir því að veikindinn
banki upp á. Því verður ekki neitað, að þrátt fyrir velmegun er til hópur fólks, sem
nær ekki vopnum sínum í lífsbaráttunni og býr við böl fátæktar, sem verður meira

áberandi í mikilli velmegun. Hverju breyttu deilur sem spruttu af afmælishátíðinni?
Sennilega engu til lengri tíma litið. Þó er að fara af stað endurskoðun stjórnarskrár
lýðveldisins Íslands eina ferðina enn.

Útrás íslenskra fjáreigenda er eftirtektarverð. Ekki tekst að selja fjórfætt fé, en
en fjármagnið leitar bæði inn í landið og úr því. Íslenskir bankar vekja heimsathygli
fyrir djörfung í víking sínum á hendur okkar gömlu herraþjóða. Vonandi gengur
allt upp. En þótt féð leiti úr landi til uppbyggingar leitar það ekki út á land að frá-
töldum Austfjörðum. Við óskum breytingar á því. Tækifærin blasa ekki við Vest-
firðingum, ekki þau stóru að minnsta kosti á Vestfjörðum enn sem komið er. Mikil
umræða hefur orðið um meinta þátttöku í stríðsrekstri í Írak. Stríðið hefur fellt gildi
dollars og það  komið niður á sjávarútvegi. Reyndar eru hættumerki á lofti. Kín-
verjar kosta stríðið með lánum og þau rýrna með falli dollara. Asía mun því vera á
góðri leið að yfirtaka fjármál heimsins. Hver áhrifin verða hér heima er ekki vitað,
en þau verða einhver.

Árið kveður með stórfelldum hamförum náttúrunnar úti í heimi og það leiðir
hugann að því hvort við Vestfirðingar dottum á verðinum. Hinn 16. janúar verða 10
ár liðinn frá snjóflóðunum í Súðavík. Þau eiga vera okkur áminning um að slaka
hvergi á umgengni við náttúruna. Lesandi góður, vonandi áttu gott ár að baki og
annað betra framundan. Þrátt fyrir ytri aðstæður, er það hið smáa á þjóðfélagsvísu,
en stóra í lífi okkar hvers og eins sem skiptir mestu fyrir hamingju okkar og lífs-
gleði. Megirðu eiga gott ár í vændum með þökkum fyrir samferðina á líðandi ári.

Ísafjarðarbær vill ekki koma að úthlutun byggðakvóta

Kvótanum úthlutað til allra skipa
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur ákveðið að gera ekki til-
lögu til sjávarútvegsráðuneyt-
isins um úthlutun þess byggða-
kvóta sem kom í hlut sveitarfé-
lagsins á dögunum. Verður
honum því úthlutað til allra
skipa í sveitarfélaginu í hlut-
falli við kvótaeign hvers skips
fyrir sig. Sem kunnugt er komu
210 þorskígildistonn í hlut Ísa-
fjarðarbæjar sem skiptust

þannig að 30 tonn komu í hlut
Hnífsdals, 60 tonn komu í hlut
Þingeyrar og 120 tonn komu í
hlut sveitarfélagsins alls. Fyrir
stuttu gaf bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar bæjarráði fulla heim-
ild til þess að ganga frá tillögu
vegna úthlutunarinnar en þær
þurftu að berast sjávarútvegs-
ráðuneytinu fyrir 1. janúar.

Á fundi bæjarráðs í síðustu
viku var eftirfarandi bókað:

„Bæjarráð Ísafjarðarbæjar tel-
ur farsælast að sjávarútvegs-
ráðuneytið úthluti sjálft þeim
byggðakvóta er féll í hlut Ísa-
fjarðarbæjar. Ætla verður að
ráðuneytið hafi lagt til grund-
vallar hlutlægt mat við heildar-
úthlutun og því eðlilegt að ein-
staka úthlutanir byggi á sömu
forsendum“.

Magnús Reynir Guðmunds-
son bæjarfulltrúi Frjálslyndra

og óháðra lét bóka: „Er þeirrar
skoðunar, þrátt fyrir flóknar
og að mörgu leyti illskiljan-
legar forsendur sjávarútvegs-
ráðuneytisins við úthlutun
byggðakvóta til Ísafjarðarbæj-
ar, að bæjarráði beri að reyna
að ná fram tillögu um sann-
gjarna úthlutun á þeim 210
þorskígildistonnum sem til
ráðstöfunar eru að þessu
sinni“.

Í tölum sem birtust fyrir
nokkru hér í blaðinu kom í
ljós að ríflega tífaldur munur
er á milli einstakra byggðar-
laga í úthlutun byggðakvóta
og ýmis konar viðbótarkvóta
á síðustu sex fiskveiðiárum.
Minnst hafði komið í hlut Suð-
ureyrar eða 196 tonn en mest í
hlut Þingeyrar eða 2.231 tonn.

– hj@bb.is
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Það er víðar en á Íslandi
sem haldnar eru skötu-

veislur enda eru Vestfirð-
ingar fastheldnir á sínar

venjur, hvar sem þeir eru
staddir eða búsettir í ver-

öldinni. Hjónin Guð-
mundur Harðarson (son-
ur Harðar flugmanns og

Jónínu) og Elísabet Anna
Finnbogadóttir, sem bæði
eru Vestfirðingar í húð og

hár, héldu skötuveislu í
hádeginu á Þorláksmessu
í litlum bæ í Móseldalnum
þar sem mættir voru tugir

manna.  Á borðum voru
bolvísk skata sem verkið

var af þeim bræðrum
Finnboga og Flosa Jak-

obssonum í Bolungarvík
og heimaverkaður hnoð-
mör frá Finnboga Bernó-

dussyni, hákarl og brenni-

vín við mikla velþóknun
viðstaddra.  Í bréfi sem

blaðinu barst síðdegis er
þeim bræðrum Finnboga

og Flosa sem og Finn-
boga Bernódussyni,

færðar sérstakar þakkir
fyrir sendinguna. Þá

senda þau hjón hugheilar
jólakveðjur með ósk um

heillaríkt ár.
– bb@bb.is

Bolvísk skata,
hákarl og brennivín á
borðum í Lúxemborg

Elísabet Anna Finnbogadóttir, önnur frá hægri, ásamt nokkrum gestum í skötuveislunni.

Framkvæmdastjóri Íslandssögu seg-
ir bæjarráð ekki fara að tilmælum

Framkvæmdastjóri Ís-
landssögu ehf. á Suðureyri

segir bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar vera að hunsa fyrir-

mæli bæjarstjórnar með
því að setja ekki reglur um

úthlutun byggðakvóta
sem í hlut bæjarins kom á

dögunum. Hann segist
ekki trúa öðru en að bæj-
arráð endurskoði afstöðu

sína og sendi sjávarút-
vegsráðuneytinu reglur

fyrir áramót.  Eins og fram
hefur komið fékk Ísafjarð-

arbær úthlutað samtals
210 þorskígildistonna

byggðakvóta. Skoðanir
bæjarfulltrúa hafa tekið

nokkrum breytingum frá
því að málið kom fyrst til

umræðu á bæjarráðsfundi
þann 13. desember. Á

þeim fundi var bæjarstjóra
falið „að vinna tillögur

Ísafjarðarbæjar að skipt-
ingu ofangreindra afla-
heimilda og leggja fyrir

bæjarráð“, eins og sagði í
bókun bæjarráðs.

Málið tók síðan breyt-

ingum á fundi bæjar-
stjórnar þann 16. desem-
ber. Þá samþykkti bæjar-

stjórn svohljóðandi til-
lögu: „Bæjarstjórn gefur

bæjarráði fulla heimild til
að ganga frá tillögu varð-

andi úthlutun byggða-
kvóta þar sem tillögur

þurfa að berast sjávarút-
vegsráðuneytinu fyrir 1.

janúar 2005.“
Ekki verður þessi tillaga
skilin öðruvísi en svo að

það hafi verið vilji bæjar-
stjórnar að reglur yrðu
settar af bæjarráði um
úthlutunina. Mun það

einnig hafa komið fram í
máli þeirra bæjarfulltrúa

er til máls tóku á fund-
inum. Á fundi bæjarráðs
þann 20. desember tók
málið svo enn breyting-

um. Þá var áðurnefnd
tillaga bæjarstjórnar til
afgreiðslu á bæjarráðs-
fundinum. Þar var sam-

þykkt eftirfarandi tillaga:
„Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

telur farsælast að sjávar-

útvegsráðuneytið úthluti
sjálft þeim byggðakvóta

er féll í hlut Ísafjarðarbæj-
ar. Ætla verður að ráðu-

neytið hafi lagt til grund-
vallar hlutlægt mat við
heildarúthlutun og því
eðlilegt að einstaka út-
hlutanir byggi á sömu

forsendum.“
Þetta orðalag bæjarráðs

vekur óneitanlega athygli
þar sem ljóst er að leggi

sveitarfélögin sjálf ekki
fram reglur þá úthlutar

Fiskistofa kvótanum í hlut-
falli við kvótaeign hvers

skips í sveitarfélaginu.
Magnús Reynir Guð-

mundsson bæjarfulltrúi
Frjálslyndra og óháðra

óskaði svohljóðandi bók-
unar: „Er þeirrar skoð-

unar, þrátt fyrir flóknar og
að mörgu leyti illskiljan-

legar forsendur sjávarút-
vegsráðuneytisins við

úthlutun byggðakvóta til
Ísafjarðarbæjar, að bæjar-

ráði beri að reyna að ná
fram tillögu um sann-

gjarna úthlutun á þeim
210 þorskígildistonnum

sem til ráðstöfunar eru að
þessu sinni.“ Sem kunnugt
er hefur ýmsum viðbótar-
kvótum verið úthlutað til
Ísafjarðarbæjar á liðnum
árum. Þessi viðbótarkvóti
hefur skipst mjög misjafn-

lega á milli byggðarlag-
anna og minnst hefur

komið í hlut Suðureyrar.
Óðinn Gestsson fram-

kvæmdastjóri Fiskvinnsl-
unnar Íslandssögu segist

mjög hissa á ákvörðun
bæjarráðs í síðustu viku.

„Það er ljóst í mínum huga
að bæjarráð er að hunsa
ákvörðun bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn fól bæjarráði
að móta tillögur um út-

hlutun og það ber bæj-
arráði að gera. Bæjarráð
getur ekki breytt ákvörð-

un bæjarstjórna og því
hlýtur ráðið að endur-
skoða afstöðu sína og

senda tillögur til ráðuneyt-
isins fyrir áramót. Önnur

niðurstaða getur ekki orð-
ið breyti bæjarstjórn ekki

fyrirmælum sínum.“

Óðinn Gestsson.

Verður eina sérhæfða geymslu-
húsnæðið fyrir fornmuni á landinu

Hafin er bygging hins
nýja sýningar- og geym-

sluhúss Byggðasafns
Vestfjarða í Neðstakaup-

stað á Ísafirði. Byggt
verður sérhæft geymslu-

svæði í suðurenda hússins
sem er u.þ.b. einn þriðji

hluti af flatarmáli þess.
„Að verki loknu verður

þetta eina geymsluhús-
næðið fyrir fornmuni á

landinu og mun uppfylla
allar þær kröfur sem gerð-

ar eru til vörslu á forn-
minjum. Til dæmis verður

þar raka- og hitastilling.
Við vonum að til þess

komi að byggðasafnið fái
verkefni út á þetta eins og

t.d. að geyma fornmuni
fyrir Þjóðminjasafnið“,

segir Björgmundur Örn
Guðmundsson, formaður

byggingarnefndar húss-
ins. Vestfirskir verktakar
sjá um verkið og hófust

framkvæmdir í síðustu
viku. „Þetta er svona rétt

að fara af stað en verkinu
á að vera fulllokið 20. maí.

Þá ættu Vestfirðingar að
vera komnir með mjög

frambærilegt hús til vörslu
og varðveitingar á göml-

um munum“, segir

Hermann Þorsteinsson hjá
Vestfirskum verkstökum.

Ísafjarðarbær, Súðavíkur-
hreppur og ríkið lögðu

fram tvo þriðju hluta
heildarkostnaðar. Undir-

búningur að byggingu
nýs húss hófst árið 1993

og búið er að steypa
sökkla og plötu hússins.

– thelma@bb.is

Að verki loknu munu
Vestfirðingar eiga eina

sérhæfða geymsluhúsnæðið
fyrir fornmuni á landinu.
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Sælkeri vikunnar
er magnús Gíslason á Ísafirði

Lúxusfisk-
ur að hætti
Magnúsar

Sportið í beinni

SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:
Miðvikudagur 29. des.:
Kl. 20:00 – Enski boltinn:
Newcastle – Arsenal.

Laugardagur 1. janúar:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Liverpool – Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Middlesbr. – Man. Utd.

Mánudagur 3. janúar:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Norwich – Liverpool
Kl. 22:30 – Enski boltinn:
WBA – Newcastle

Þriðjudagur 4. janúar:
Kl. 19:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Middlesbrough

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 1. janúar:
Kl. 12:45– Enski boltinn:
Liverpool – Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Charlton Athl. – Arsenal.

Canal+ Sport:
Laugardagur 1. janúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Everton
Kl. 17.30 – Enski boltinn:
Middlesbr. – Man. Utd.

Sælkeri vikunnar býður
upp á lúxusfiskrétt og snittu-
brauð. Magnús segir að þessi
réttur hafi alltaf verið vinsæll
á heimili hans, bæði hjá heim-
ilisfólkinu og gestum sem
réttirnir hafa verið eldaðir
fyrir. Einnig er uppskrift af
mjög einföldum kornfleks-
kökum sem eru í uppáhaldi
hjá börnunum á heimilinu.

Lúxusfiskréttur

800 g fiskiflök (best að hafa
lúðu)
300 g rækjur
200 g sveppir
1 saxaður laukur
½ blaðlaukur
1 græn paprika
1 rauð paprika
2 gulrætur
½ dós ananaskurl+safi
150 g rjómaostur
1 ½ dl. rjómi (má setja
meira)
½ tsk.salt
½ tsk.sítrónupipar
½ tsk.paprikuduft
1 tsk.karrý

1 teningur fiskikraftur

Steikið laukinn og blaðlauk-
inn í smjöri á pönnu, skerið
niður papriku, sveppi og gul-
rætur og blandið saman við
ásamt ananaskurlinu. Látið
það krauma smá stund. Setjið
rjóma og rjómaost, fisk og
rækjur út í og látið krauma í
nokkrar mínútur.

Borið fram með fylltu
snittubrauði og hrísgrjónum.

Fyllt snittubrauð

2 msk.smjör
1 ½ msk. majones
hvítlaukskrydd
2 bollar rifinn ostur
Allt hrært saman. Skorin

rauf eftir endilöngu snittu-
brauði, og það fyllt með
blöndunni, álpappír vafinn
um brauðið og sett í ofn í
20 mín.

Núggat korn-
flekskökur

100 gr suðusúkkulaði
50 gr núggat
Kornfleks

Bræðið saman súkku-
laðið og núggatið við
vægan hita yfir vatnsbaði.
Blandið kornfleksinu sam-
an við og setjið í lítil mót.
Setjið inn í ísskáp í 3–4
tíma meðan kökurnar
harðna.

Samkaup veitir styrki
Samkaup hf. afhenti fyr-
ir jólin styrki að upphæð
samtals 500.000 kr. á Ísa-

firði og í Bolungarvík.
Fyrirtækið styrkir árlega

verkefni í þeim sveitarfé-
lögum sem það rekur

verslanir úr svokölluðum
pokasjóði.  Á Ísafirði var

Héraðsambandi Vest-
firðinga, Íþróttafélaginu
Ívari og Listaskóla Rögn-

valdar Ólafssonar veitt
100 þúsund kr. styrkur. Í

Bolungarvík afhenti Bene-
dikt Kristjánsson, inn-

kaupastjóri Samkaupa,
leikskólanum Glaðheim-

um styrk að upphæð
100.000 kr. í tilefni af 20

ára afmæli skólans.
Einnig fékk Tónlistarskóli
Bolungarvíkur sömu fjár-
hæð í tilefni af 40 ára af-
mæli sínu en fyrr á árinu

hafði Samkaup styrkt
Félag eldri borgara í Bol-

ungarvík til kaupa á
billiardborði.

Benedikt Kristjánsson,
Haukur Benediktsson,

Margrét Gunnarsdóttir,
Harpa Björnsdóttir og Ingi
Þór Ágústsson við afhend-
ingu styrkjanna á Ísafirði.

Sjö brennur verða að
líkindum haldnar í öllum
þéttbýliskjörnum á norð-

anverðum Vestfjörðum
um komandi áramót. Í

Bolungarvík verður venju
samkvæmt kveikt í brennu

við hinn aflagða flugvöll
við Þuríðarbraut. Þá er

verið að afgreiða sex

brennuumsóknir á skrif-
stofu Sýslumannsins á

Ísafirði. Sótt er um að fá
að brenna ofan til við
Langeyri í Súðavík, á

Þingeyrarodda, á Hlað-
nesi innan við Suðureyri,

á Bakkahóli í Hnífsdal, við
varnargarð á Flateyri og

á Hauganesi á Ísafirði.

Brennur í öllum
þéttbýliskjörnum

Bolvíski kajakræðarinn
Sveinbjörn Hrafn Kristjáns-
son hjá siglingaklúbbnum
Sæfara á Ísafirði hefur ver-

ið tilnefndur sem ræðari
ársins 2004. Valið fer fram
í hófi Íþrótta- og ólympíu-

sambands Íslands sem
verður haldið á Grand

Hóteli í Reykjavík á fimm-
tudag.  Eins og kunnugt

er hefur Sveinbjörn verið
mjög áberandi á árinu

sem er að líða og hefur í
raun unnið allar þær

keppnir sem hann hefur á
annað borð tekið þátt í.

„Ég er mjög ánægður og
stoltur af honum“, segir

Örn Torfason, formaður
siglingaklúbbsins Sæfara.
„Hann hefur sýnt það og

sannað að hann er með
fremstu mönnum á sínu

sviði.“ Í umsögn um
Sveinbjörn segir m.a.:
„Sveinbjörn sigraði á

öllum mótum ársins í kaj-
akróðri, þar með talið í

Hvammsvíkurmaraþon-
inu, sem er mikið þrek-

virki. Þar vann hann
fjórða árið í röð á nýju og

stórbættu brautarmeti.
Hann er aðeins 21 árs og

góð fyrirmynd ungra
íþróttamanna enda er

hann í senn nákvæmur
og kraftmikill þegar kem-

ur að æfingum en þó
ósérhlífinn og ávallt til-
búinn að leiðbeina og

kenna félögum sínum og
vinna fyrir sitt félag.“

Sveinbjörn tilnefnd-
ur sem ræðari ársins

Sveinbjörn Kristjánsson.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega á
bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Aðeins er
tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Alls svöruðu 434.
Já sögðu 163 eða 38%
Nei sögðu 219 eða 50%
Óvíst sögðu 52 eða 12%

Ferð þú í kirkju yfir
hátíðarnar?

Kirkjustarf

Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:
Aftansöngur föstudaginn
31. des. kl. 18:00.

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Suðvestan 8-13 m/s og él,
en léttskýjað austanlands.
Frost 0-5 stig.
Horfur á Gamlársdag:Horfur á Gamlársdag:Horfur á Gamlársdag:Horfur á Gamlársdag:Horfur á Gamlársdag:
Hvöss sunnan- og suðvest-
anátt og rigning eða slydda,
einkum sunnan- og vest-
antil. Hiti 0-6 stig.
Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:
Suðvestanátt og él, en
bjartviðri austantil og
kólnar í veðri.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Lítur út fyrir norðvestan-átt
með éljum, einkum vest-
antil. Kalt í veðri.

skrifa.com
Upplýsingavefur

gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og

allt annað til að
fullnýta búnaðinn.

Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka

daga frá kl. 13-23
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Hald lagt á töluvert
magn kannabisefna

Þrír aðilar voru handteknir
í Ísafjarðardjúpi rétt fyrir jól-
in er þeir voru að koma ak-
andi á tveimur bifreiðum frá
Reykjavík. Mennirnir, sem
allir hafa komið við sögu lög-
reglunnar Ísafirði vegna
fíkniefnamála, voru grunaðir
um að hafa fíkniefni í fórum
sínum. Við leit í bifreðinni
fundust um 50 grömm af

hassi og miðað við magnið
eru grunsemdir um að efnin
hafi verið ætluð til dreifingar
á norðanverðum Vestfjörðum.

Tveimur hinna handteknu
var sleppt eftir að leitað hafði
verið í bifreið þeirra og af þeim
teknar skýrslur. Þriðji aðilinn
var vistaður í fangaklefa og
sleppt daginn eftir þegar teknar
höfðu verið af honum skýrslur.

Athygli vakti að í annarri
bifreiðinni fannst áhald sem
telst til rafmagnsvopns. Vopn
sem þetta hefur fundist hjá
aðilum sem tengjast fíkni-
efnaheiminum. Lagt var hald
á vopnið enda er varsla slíkra
hluta ólögleg skv. vopnalög-
um. Við aðgerð lögreglunnar
naut hún aðstoðar fíkniefna-
leitarhundsins Dofra.

Þrír menn stöðvaðir í Ísafjarðardjúpi

Miklar breytingar verða á rekstrarumhverfi Orkubús Vestfjarða um áramót

Raforkuverð það sem gilda
mun á starfssvæði Orkubús
Vestfjarða eftir áramót liggur
enn ekki fyrir. Sem kunnugt
er verða umfangsmiklar breyt-
ingar á skipulagi orkufram-
leiðslu og orkudreifingu í
landinu með breyttum raforku-
lögum sem taka gildi um ára-
mót. Í fréttum hefur komið
fram að þær breytingar kalli á
nokkrar breytingar á raforku-
verði til neytenda og hefur ver-
ið nefnt að hugsanlega hækki
raforkuverð á höfuðborgar-
svæðinu um allt að 10%.

Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri segir að ekki hafi ver-
ið tekin ákvörðun um raforku-
verð hjá fyrirtækinu eftir ára-
mót. „Það verða miklar breyt-
ingar á rekstrarumhverfi okkar
um áramót og að undanförnu
hefur farið fram mikil vinna
innan fyrirtækisins vegna
þeirra. Því miður hafa nauð-
synlegar forsendur til verð-
ákvörðunar ekki legið fyrir og
þær eru ennþá að berast. Því
liggur þessi ákvörðun ekki
fyrir. Það er stefnt að því að
ákvörðunin verði tekin á milli

jóla og nýárs“, segir Kristján.
Í umræðu undanfarinna vik-

na hefur komið fram að verð
gætu breyst innan sama lands-
hluta og Kristján staðfestir að
hugsanlegt sé að verð til ein-
hverra viðskiptavina Orkubús-
ins muni hugsanlega hækka
eitthvað og verð til annarra
muni lækka. „Stjórn Orkubús-
ins ákvað hins vegar á fundi
fyrir stuttu að tekjur fyrirtæk-
isins af raforkudreifingu og
raforkusölu verði þær sömu
fyrir og eftir gildistöku hinna
nýju laga“, segir Kristján. Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Stakkanesi.

Engar ákvarðanir hafa verið
teknar um hækkun raforkuverðs

Ísafjörður

Tók birgðir
úr lyfja-

skáp báts
Maður var handtekinn

um borð í bát í Ísafjarðar-
höfn seinni part jóladags.
Hafði hann farið þar um
borð, náð sér í birgðir úr
lyfjaskáp skipsins og síðan
sofnað.

Eigandi bátsins kom
síðan að manninum á sjötta
tímanum og gerði lögreglu
viðvart. Maðurinn var lát-
inn gista fangageymslur
lögreglu, en var sleppt dag-
inn eftir.

Að öðru leyti voru jólin
róleg hjá lögreglunni á Ísa-
firði.

– halfdan@bb.is

Heildartekjur Ísafjarðarbæjar og stofnana hans eru áætlaðar rúmir tveir milljarðar króna á næsta ári

Gert ráð fyrir auknum skuldum
Heildartekjur Ísafjarðarbæj-

ar og stofnana hans eru áætl-
aðar rúmar 2.086 milljónir
króna á næsta ári sem svarar
til tæplega 9% hækkunar á
milli ára. Rekstrarútgjöld
hækka úr 1.918 milljónum
króna frá áætlun þessa árs í
2.133 milljónir króna á næsta
ári eða um 11,2%. Launa-
kostnaður er áætlaður 1.064
milljónir króna í stað 970
milljóna króna á þessu ári.
Hækkunin nemur því 94 millj-
ónum króna eða um 9,7%.

Annar rekstrarkostnaður
hækkar á sama tíma úr 948
milljónum króna í 1.069 millj-
ónir króna eða um 12,7%. Af-
skriftir nema rúmum 95 millj-

ónum króna eða sömu fjárhæð
og áætlað er að þær verði á
yfirstandandi ári. Rekstur
bæjarins er því neikvæður um
47 milljónir áður en kemur að
afskriftum, fjármagnsgjöldum
og afborgunum lána. Að teknu
tilliti til afskrifta og fjármagns-
gjalda verður reksturinn nei-
kvæður um tæpar 152 millj-
ónir á næsta ári en í ár er hann
áætlaður rúmar 124 milljónir.

Í lok næsta árs er reiknað
með að heildarskuldir Ísafjarð-
arbæjar að frádregnum veltu-
fjármunum og langtímakröf-
um verði um tæpar 1.329 millj-
ónir króna og munu því aukast
um rúmar 177 milljónir króna
á árinu.                 – hj@bb.is Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Gengið var til friðar á Ísafirði á Þorláksmessu. Á sjöunda tug friðarsinna komu saman við
Ísafjarðarkirkju og gengu með blysum niður Hafnarstræti að Silfurtorgi þar sem Halldór
Hermannsson hélt ræðu. „Honum mæltist vel“, segir Herdís Hübner, friðarsinni og einn
skipuleggjenda göngunnar. „Gangan gekk mjög vel. Það var kalt, en fallegt veður. Það
tóku á milli 60 og 70 manns þátt, meira en í fyrra, en þá var líka vitlaust veður.“

Friðarganga á Ísafirði
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