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– sjá bls. 12

Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar ríður á vaðið
í nýjum þætti í blaðinu sem
nefnist Vestfirðingurinn. Þar
lætur Daníel móðan mása.

„Allir þeir gestir á bókasafninu sem ég hef afgreitt eða
sinnt á einn eða annan hátt, hafa verið skemmtilegt og
yndislegt fólk, sem ég er glöð yfir að hafa kynnst,“ segir
Elín Magnfreðsdóttir fyrrum bókavörður á Bæjar- og
héraðsbókasafninu á Ísafirði sem lét af störfum um
síðustu áramót eftir ríflega fjörutíu ára starf. – sjá bls. 8.

Við tölvuvæðinguna hættu
unglingarnir að koma

Leiðinlegir bæjar-
stjórnarfundir

Gert klárt
fyrir næstu
veiðiferð!

Gert klárt
fyrir næstu
veiðiferð!

Sævar Gestsson beitningamaður á Ísafirði hefur þjón-
að smábátaútgerðinni til margra ára. Sævar var í góðri
sveiflu við uppsetningu á línu þegar ljósmyndari blaðsins
átti leið um Sundahöfnina á Ísafirði á laugardag.
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Fyrsta áfanga við
stúkuna að ljúka

Fyrsta áfanga áhorfendastúku
við Torfnesvöll fer senn að ljúka,
en framkvæmdir eru á áætlun.
Að sögn Jóhanns Króknes Torfa-
sonar á eftir að gera göngustíg að
stúkunni og setja upp sæti, en
það mun vera lítið verk. Nánast
allri steypuvinnu er lokið.

Um leið og fyrsta áfanga er
náð er löglegt fyrir BÍ/Bolungar-
vík að leika á vellinum í 1. deild
karla, en liðið spilaði á undan-
þágu síðastliðið sumar. Komist
liðið upp í úrvalsdeild þarf þó að
gera frekari breytingar á stúk-
unni.

„Það er erfitt að segja hvort
eftirspurnin hefur beint aukist eða
hvort fleira fólk sé að fara til
sjúkraþjálfara vegna þess að að-
gengi að þeim er orðið betra. Það
voru alltaf biðlistar og eru ennþá.
En fleiri koma til sjúkraþjálfara
en áður,“ segir Sigríður Lára
Gunnlaugsdóttir sjúkraþjálfari
hjá Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða.

Sjúkraþjálfun Vestfjarða fjölg-
aði starfsmönnum sínum úr ein-
um í þrjá síðasta vetur og nóg
virðist vera að gera hjá öllum.
Fjórir sjúkraþjálfarar starfa á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
og ná þessir sjö sjúkraþjálfarar
ekki að anna eftirsókn sem hefur
aukist á síðasta ári.

Aðsókn eykst í
sjúkraþjálfun

„Gestum í Ósvör fjölgaði síð-
asta sumar og sennilega hefur sú
fjölgun haldist í hendur við fjölg-
un erlendra ferðamanna á svæð-
inu,“ segir Þorleifur Eiríksson
forstöðumaður Náttúrustofu
Vestfjarða, en ekki er búið að
taka saman nákvæmar tölur um
gestakomur á Sjóminjasafnið
Ósvör.

Að sögn Þorleifs var Náttúru-
gripasafn Bolungarvíkur einnig
vel sótt síðasta sumar, þó það sé
ekki eins vinsælt og Ósvör. Fara
þarf í frekari markaðssetningu á
Náttúrugripasafninu að sögn Þor-
leifs, en þar hafa ýmsir athyglis-
verðir munir verið til sýnis, þ.m.t.
ísbjörn.

Fleiri gestir
sækja Ósvör

Þurfa að hætta eða flytja
„Við munum leggja niður

veiðieftirlitið í núverandi mynd
á Ísafirði og byggja í staðinn upp
fiskeldisstarfstöð,“ segir Eyþór
Björnsson fiskistofustjóri, en
Fiskistofa hyggur á miklar breyt-
ingar á starfsemi sinni á Ísafirði.
Frá og með 1. apríl mun starfsemi
stofnunarinnar á Ísafirði einkenn-
ast af eftirliti með fiskeldi og
styrkingu og eflingu þess á Vest-
fjörðum. Breytingin mun hafa
það í för með sér að núverandi

starfsmönnum Fiskistofu á Ísa-
firði verður sagt upp. Þeim stend-
ur þó til boða að halda áfram
störfum í veiðieftirliti á Höfn,
Akureyri eða í Stykkishólmi.

„Fiskeldi er vaxandi grein á
Íslandi og hún er hvað öflugust á
Vestfjörðum. Okkur fannst því
það vera rökrétt niðurstaða að
byggja upp fiskeldisstarfstöð
fyrir vestan,“ segir Eyþór, og bæt-
ir því við að önnur ástæða fyrir
því að farið hafi verið í þessar

breytingar væri sú að veiðieftir-
litsstöð væri ekki virk ef einungis
tveir starfsmenn ynnu við hana.
„Til að eftirlitsstöð virki þurfum
við að vera með fjóra eftirlits-
menn, en þeir eru bara tveir á
Ísafirði.“

Eyþór segir nýju stöðurnar á
Ísafirði verða auglýstar á næst-
unni, en auglýst verður sérstak-
lega eftir fiskeldissérfræðingum.
Gera má að því skóna að núver-
andi starfsmenn Fiskistofu á

Ísafirði muni ekki sækja um störf-
in þar sem þeir eru ekki menntaðir
fiskeldissérfræðingar, að sögn
Eyþórs.

Fiskistofa heyrir undir atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytið,
en stofnunin er að öðru leyti sjálf-
stæð. Fiskistofa annast stjórn-
sýsluverkefni á sviði sjávarút-
vegsmála, lax- og silungsveiði,
fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða
o.fl.

– gudmundur@bb.is

Valtýr Gíslason, kerfisstjóri
Ísafjarðarbæjar, fór í vikuferð til
Kína árið 2008 sem kostuð var
alfarið af Ísafjarðarbæ. Tilgangur
ferðarinnar var skyggnast inn í
framtíðarsýn mest vaxandi tölvu-
fyritækja í heimi og skoða fram-
leiðsluferli á borð- og fartölvum.
Einnig bar kerfisstjóra að kynna
sér það helsta sem þá var á leið-
inni frá tölvurisunum IBM og
Lenovo. Þetta kemur fram í svari
bæjarritara Ísafjarðarbæjar við
fyrirspurn Jónu Benediktsdóttur
bæjarfulltrúa. Jónu þykir það
skjóta skökku við að bæjarstjórn-
armenn hafi ekki verið upplýstir
um ferðina á sínum tíma og kallar
hún eftir meira gagnsæi í málum
sem þessum.

Í svari bæjarritara kemur m.a.
fram að Valtý hafi ekki verið
boðið í ferðina af Nýherja, heldur
hafi Ísafjarðarbæjar greitt allan
kostnað sem hlaust af ferðinni,
eða 297,673 krónur. Samkvæmt
reikningi var ferðakostnaður og
hótel greitt af Ísafjarðarbæ til
Nýherja, kr. 124.000. Nýherji sá
um skipulag ferðarinnar og inn-
heimti útlagaðan kostnað af Ísa-
fjarðarbæ. Dagpeningar voru
greiddir með tilvísun til kjara-
samninga á þessum tíma kr.
157.032 og var ferðakostnaður
innanlands greiddur af Ísafjarð-
arbæ til Flugfélags Íslands kr.
16.641.

Þáverandi bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar, Halldór Halldórsson, tók

ákvörðun um að kerfisstjórinn
færi í ferðina. Athygli vekur að
Nýherji var á þessum tíma stærsti
birgir Ísafjarðarbæjar og sá meðal
annars um allan tölvubúnað
sveitarfélagsins. Ísafjarðarbær og
Nýherji eru enn í viðskiptum, en
nýlega gerði Ísafjarðarbær 70
milljóna króna samning við Ný-
herja sem gildir til fimm ára.
Valtýr starfar því nú alfarið fyrir
Nýherja hjá Ísafjarðarbæ.

Jóna segir svör bæjarritara
sýna fram á að Nýherji hafi ekki
boðið umræddum kerfisstjóra í
ferðina, en engu að síður sé ekki
ljóst að frumkvæði hvaða aðila
ferðin var farin, eða hvernig hún
var til komin. „Ekki datt hún af
himnum ofan. Fjárhagur Ísafjarð-

arbæjar var mjög bágur á þessum
tíma og ég er þeirrar skoðunar að
allt eigi að vera upp á borðum í
málum sem þessum. Mér finnst
undarlegt að þetta hafi aldrei
komið til tals á þessum tíma í
bæjarstjórn,“ segir Jóna, en hún
sat í bæjarstjórn á þessu kjörtíma-
bili.

Jóna segir að nú sé kjörið tæki-
færi fyrir bæjarstjórn að setja
reglur um mál sem þessi, enda
þurfi að ræða hvort það sé eðlilegt
að starfsmenn bæjarins fari ferðir
sem þessar. „Ég er ekki að væna
neinn um eitthvað ósæmilegt hér
en til þess að fyrirbyggja mis-
skilning, þurfa svona mál að vera
uppi á borðinu.“

– gudmundur@bb.is

Bæjarfulltrúar vissu ekki af
ferð kerfisstjórans til Kína

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Framkvæmdir við nýja varafls-
stöð í Bolungarvík hefjast í ár

„Búið er að hanna stöðina
og öllum undirbúningi er að
mestu lokið. Við byrjum á
framkvæmdum í ár og reisum
þá húsið og þess háttar. Reikn-
að er með því að stöðin verði
rekstrarhæf eigi síðar en á
næsta ári,“ segir Þórður Guð-
mundsson forstjóri Landsnets

aðspurður um áætlanir fyrirtæk-
isins er varða byggingu nýrrar
varaflsstöðvar í Bolungarvík.
Varafl raforku er ábótavant á
norðanverðum Vestfjörðum eins
og glögglega kom í ljós í óveðrinu
sem geisaði rétt fyrir áramót.

Að sögn Þórðar mun nýja
varaflsstöðin innihalda nokkrar

díselstöðvar og vélar með alsjálf-
virkum ræsibúnaði, sem samtals
verða um 10 megavött. „Við
erum nýbúnir að tengja 60 kV
streng á milli Bolungarvíkur og
Ísafjarðar sem fór í gegnum Bol-
ungarvíkurgöngin, en þá tókum
við fyrsta skrefið í því að tryggja
betri orkuafhendingu til þéttbýl-

iskjarna á norðanverðum Vest-
fjörðum. Sú lagning gefur okkur
forsendur til að vera með eina
stöð í stað margra á Ísafirði og í
Bolungarvík,“ segir Þórður en
hann býst við að Orkubú Vest-
fjarða leggi sína stöð af á Ísafirði.

Nýja varaflstöðin í Bolungar-
vík verður sjálfvirk. „Með til-

komu hennar verður rafmagn
alveg tryggt á svæðinu, alla-
vega í Bolungarvík og á Ísafirði
og í nálægum bæjum. Eftir að
við byggjum stöðina ættu
norðanverði Vestfirðir búa við
ríkara rafmagnsöryggi“ segir
Þórður.

– gudmundur@bb.is

„Miðað við aðalvegi á Íslandi,
með þó þetta mikla umferð, er
þessi vegarkafli einstæður hvað
varðar snjóflóðahættu og grjót-
hrun. Víðast hvar er vegurinn
alveg með sjó, í 5 til 30 m hæð
yfir sjávarborði, og því mjög
miklar líkur á alvarlegum slysum
sé ekið út af veginum,“ segir í
lýsingu á Djúpvegi í greinargerð
vinnuhóps um öryggismál Djúp-
vegar milli Súðavíkur og Bol-
ungarvíkur sem Vegagerðin gaf
út árið 2002. Óviðunandi áhætta
getur fylgt því að aka um Súða-
víkurhlíð og Kirkjubólshlíð, en
Íbúum í plássinu finnst öryggi
sínu ógnað. BB.is tók þær Rósu
Ingólfsdóttur og Sigríði Rann-
veigu Jónsdóttur tali og ræddi
við þær um umræddan vegakafla.

Rósa flutti til Súðavíkur frá
Reykjavík og aðstæðurnar komu
henni í opna skjöldu. „Það vakti
furðu mína þegar ég áttaði mig á
að þetta er alfaraleið. Flutninga-
bílar, pósturinn og mjólkurbílar
fara allir í gegnum Súðavíkurhlíð.
Ef hún lokast og ekki er flogið
liggur fólk fast í Súðavík. Leiðin
lokaðist núna milli jóla og ára-
móta. Sumir keyptu sér gistingu
en ekki var hægt að gista allstaðar

vegna þess að ekki er leyfilegt að
gista í öllum húsum vegna snjó-
flóðahættu. Margir voru algjör-
lega komnir upp á aðra, fólk sem
býr í þorpinu, og maturinn var
nánast búinn í búðinni,“ segir
Rósa, en hún býr í Súðavík og
keyrir leiðina daglega vegna
vinnu sinnar á Ísafirði.

Hún segir að stundum keyri
hún í vinnuna með hjartslátt yfir
því hvað gerist. „Ég kem sunnan
úr Reykjavík, vann hjá Ríkisút-
varpinu og keyrði á milli. Ég
áttaði mig ekki á áhættunni sem
fylgir því að keyra þessa leið fyrr
en ég hitti lögregluna á leiðinni
sem lokaði veginum eitt sinn og
sagði að hver keyrði um á sína
eigin ábyrgð. Verið væri að loka
veginum,“ segir Rósa sem hefur
sjálf þurft að gista á hótelum
þegar hún hefur ekki komist heim
til sín vegna lokunar vegarins.
Það er þó ekki aðeins þegar snjór-
inn er sem hætta skapast af hlíð-
inni því margir hafa lent í því að
keyra á grjót, rífa hluti undan
bílnum og keyra út af veginum.
Sumir íbúar í Súðavík treysta sér
ekki til að keyra þessa leið dag-
lega að sögn Rósu, og eru því
atvinnulausir heima í staðinn.

Þetta kemur einnig fram í mati
Hörpu Grímsdóttur um hættu
vegna snjóflóða og grjóthruns á
vegum milli Súðavíkur og Bol-
ungarvíkur. Þar stendur: „Fyrir
stóran hluta almennings er þetta
hins vegar ekki eitt atvinnusvæði
vegna þeirrar hættu sem fólk telur
að felist í því að keyra á milli
byggðakjarna. Að sögn Guðrúnar
Stellu Gissurardóttur (samtal,
2005), forstöðumanns Svæðis-
vinnumiðlunar á Vestfjörðum,
veigra mjög margir sér við að
ráða sig í vinnu þar sem menn
þurfa að keyra Súðavíkurhlíð eða
Óshlíð á milli heimilis og vinnu-
staðar.“

Sigríður Rannveig Jónsdóttir
er fædd og uppalin í Súðavík þar
sem hún bjó en var að vinna á
Ísafirði frá 2004 til 2008 og
keyrði á milli heimilis og vinnu.
Henni leið eins og hún vissi ekki
hvort hún kæmist heim aftur úr
vinnunni eða myndi hreinlega lifa
það af, líka út af grjóthruninu.
Hún hefur bæði keyrt á grjót og
einnig komið að flóði en komist
til baka. Hún var einu sinni í bíl
sem fékk á sig snjóflóð á veginum
við Súðavíkurhlíð.

„Hlíðin var ekki lokuð en

okkur var sagt að drífa okkur í
gegn því það átti að fara að loka
henni. Við festum bílinn og vor-
um búnar að vera fastar í bílnum
í einhvern tíma undir hlíðinni.
Við höfðum hringt á björgunar-
sveitina til að aðstoða okkur. Hún
kom síðan á stórum bíl en á sama
tíma fellur snjóflóð úr hlíðinni á
bílinn okkar sem hentist á björg-
unarsveitarbílinn. Ef hann hefði
ekki verið þarna hefði okkar bíll
lent útí sjó svo þetta var spurning
um einhverjar sekúndur. Þeir
björguðu lífi okkar. Björgunar-
sveitarmaður sem stökk út úr
bílnum til að aðstoða okkur lenti
á milli bílanna og slasaðist. Við
reyndum að komast út úr bílnum,
brjóta glugga, en gátum skrúfað
niður rúðuna og komist út. Á
leiðinni til baka vissi ég ekki
hvort við myndum komast á leið-
arenda,“ segir Sigríður. Hún lenti
einnig í snjóflóðinu í Súðavík
árið 1995 og missti þar heimili
sitt, tengdaforeldra og dóttur.

Sigríður hefur séð ýmislegt
þann tíma sem hún bjó í Súðavík
og eitt skiptið þurfti hún að fara
sjóleiðina heim. Þá taldi hún snjó-
flóðin sem hún sá á leiðinni og
voru þau 48 talsins. „Börnin fóru

með rútu til Ísafjarðar eða Bol-
ungarvíkur í skólasund. Mér leið
alltaf illa þegar maður vissi af
þeim á leiðinni í sund. Það skán-
aði þó aðeins eftir að Bolungar-
víkurgöngin komu. Margir halda
að ekkert komi fyrir þá en maður
veit aldrei. Ég get ekki hugsað
mér að vita af börnunum mínum
keyrandi í dag til Ísafjarðar að
sækja skóla eða tómstundir,“
segir Sigríður. Hún er sjálf flutt
til Hafnarfjarðar en fólkið hennar
býr margt á Vestfjörðum.

Það er ljóst á þessum dæmum
að vegurinn undir Súðavíkurhlíð
getur verið mikil samgöngu-
hindrun. Þetta eru þó aðeins tvö
dæmi af fjölda mörgum sögum
frá vegfarendum um hlíðina.
Vegagerðin hefur tjáð sig um að
það sé hægt að laga Súðavíkur-
hlíðina með skápagerð og hindr-
unum fyrir grjót og snjóflóð inn
á veginn.

Um hundrað milljónir hafa
verið settar á framkvæmdaáætlun
um að ráðast í endurbætur sem á
að verða af árið 2016. Ekki eru
allir sammála um að það sé nægi-
leg framkvæmd til að tryggja
öryggi vegfarenda.

– hordur@bb.is

Hættulegt að keyra Súðavíkurhlíð
Súðavík. Ljósm: Þórður Sigurðsson.
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Ritstjórnargrein

Landsbyggðinni blæðir

Spurning vikunnar

Ferð þú á þorrablót í vetur?

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

Alls svöruðu 442.
Já sögðu 261 eða 59%
Nei sögðu 181 eða 41%

Svört leiga að aukast?
Alls voru 55 leigusamningar um

íbúðarhúsnæði þinglýstir á Vest-
fjörðum öllum á síðasta ári sem
er fækkun frá árinu áður. Árið
2011 var fjöldi þinglýstra leigu-
samninga á Vestfjörðum 66 tals-
ins og þeir 70 árið 2010. Þing-
lýstum leigusamningum fækkað
jafnt og þétt frá árinu 2008 á
Vestfjörðum, en Þjóðskrá Íslands
hefur tekið saman upplýsingar
um fjölda þinglýstra leigusamn-
inga um íbúðarhúsnæði eftir
landshlutum. Niðurstöðurnar eru
athyglisverðar í ljósi þess hve

erfitt er að fá leiguhúsnæði á
Vestfjörðum.

Árið 2009 voru þinglýstir
leigusamningar á Vestfjörðum
enn fleiri, eða 82 talsins.Athygli
vekur að nær allar íbúðir sem
Fasteignir Ísafjarðarbæjar er með
á sinni skrá eru í útleigu. Í sept-
ember síðastliðnum voru 103 af
104 íbúðum sveitarfélagsins í
útleigu. Eftirspurn eftir leiguhús-
næði á Vestfjörðum er mikið, en
þeir sem gera leigusamning við
Ísafjarðarbæ þurfa ekki að láta
þinglýsa leigusamninga til þess

að fá húsaleigubætur.
Raunin er hinsvegar önnur á

almennum leigumarkaði, og því
má gera að því skóna að fleiri og
fleiri leigusalar bregði á það ráð
að leigja húsnæði svart, enda er
eftirspurn eftir húsnæði á Vest-
fjörðum mikið og leiguverð hátt.
Samkvæmt tölum Þjóðskrár var
heildarfjöldi samninga á landinu
var 429 í desember síðastliðnum.
Á Vestfjörðum voru þrír leigu-
samningar þinglýstir í desember,
en það er sama tala og í desember
2011.

Verðskrá Orkubús Vestfjarða
var hækkuð um áramótin. Raf-
orkudreifing, tengigjöld raf-
magns, hitaveitur og tengigjöld
hitaveitu hækkuðu um 4% vegna
almennra verðlagshækkana á
árinu 2012. Orkustofnun hefur
yfirfarið hækkunina og staðfest
að hún sé innan tekjuheimilda
Orkubúsins. Verðskrá OV fyrir
dreifingu raforku í þéttbýli var

4% undir settum tekjumörkum
árið 2011 og 9% undir settum
tekjumörkum í dreifbýli.

Iðnaðarráðuneytið hefur stað-
fest hækkun á verðskrá OV fyrir
hitaveitur og auglýst hana í
Stjórnartíðindum. Það hefur einn-
ig auglýst niðurgreiðslur á orku
til hitunar íbúðarhúsnæðis sem
taka gildi nú um áramótin. Nið-
urgreiðslur til rafhitunar á veitu-

svæði Orkubús Vestfjarða hækka
úr 4,32 kr/kWst í 4,99 kr/kWst í
dreifbýli og úr 2,87 kr/kWst í 3,3
kr/kWst í þétbýli. Niðurgreiðslur
vegna kynntra hitaveitna hækka
um úr 2,39 kWst í 2,67 kWst.

Sérstakur skattur af seldri raf-
orku hækkar úr 0,12 kr/kwst í
0,126 kr/kWst. Verðskrá fyrir
raforkusölu er óbreytt.

– hordur@bb.is

Orkubúið hækkar gjaldskrá

„Ég held að þetta sé til mikilla
bóta því nú mun bærinn styrkja
akstur fyrir lögblinda Ísfirðinga
í Reykjavík, sem og ákveðnar
ferðir hér fyrir vestan,“ segir
Helga Friðriksdóttir íbúi á Ísa-
firði, en Helga er ein þeirra sem
mun nýta sér nýja ferilþjónustu
blindra í sveitarfélaginu. Samn-
ingar náðust á milli Ísafjarðar-
bæjar og Blindrafélagsins um
umrædda þjónustu í sveitarfélag-
inu og var sá samningur staðfest-

ur í síðustu viku. Þetta er í fyrsta
skipti sem sveitarfélagið gerir
slíkan samning, en Ísafjarðarbær
er þriðja sveitarfélagið utan höf-
uðborgarsvæðisins til þess að
gera slíkt.

Hin sveitarfélögin eru Árborg
og Akureyri. „Ég er stolt af því
að Ísafjarðarbær gerir þennan
samning, sem gerir það að verk-
um að lögblindir fá leigubíla-
akstur niðurgreiddan.“ Það voru
framkvæmdastjóri Blindrafé-

lagsins Ólafur Haraldsson og
Hildur Björnsdóttir, gjaldkeri og
umsjónarmaður ferliþjónustu hjá
félaginu, sem komu sem fulltrúar
þess til að hitta leigubílstjóra á
svæðinu, notendur þjónustunnar
og starfsmenn fjölskyldusviðs.
Lýstu þau mikilli ánægju með
samninginn þar sem stigið er stórt
skref í átt til bættrar þjónustu.

„Ég vona að þetta nýtist vel,
bæði hér heima og þegar farið er
í þjálfun í Reykjavík.“

Samningur undirritaður
um ferilþjónustu blindra

Ólafur Haraldsson, Helga Friðriksdóttir, og Hildur Björnsdóttur við undirritun samningsins.

Allt frá því að póstþjónustan í landinu var einkavædd hafa lokanir
á afgreiðslustöðum Póstsins, vítt og breitt um landið, gengið yfir líkt
og árlegar haustpestir; að því leyti skilur þó þar á milli að fólki batnar
að jafnaði pestin, en afgreiðslustaðirnir lognast útaf; í stöku tilfellum
hafa þeir þó tórað, sem hornrekur, einkum í skjóli útibúa peninga-
stofnana.

Einkavæðing póstþjónustunnar er tvímælalaust á topplista óþurft-
arverka, sem sem yfir landsbyggðina hafa dunið. Afleiðingin, sem
opinberast í síaukinni hækkun burðargjalda, lakari þjónustu og lokun
fjölda afgreiðslustöðva, leynir sér ekki. Það kann ekki góðri lukku að
stýra þegar öllu er stjórnað undan einum og sama hattinum: miðstýr-
ingunni í Reykjavík.

Nær það einhverri átt, svo dæmi sé tekið, að bréf, póstlagt 20. des.
2012 í póstafgreiðslunni á Ísafirði, skuli skila sér til viðtakanda, á Ísa-
firði, í sama húsi og póstafgreiðslan er, 4. janúar 2013? Skýringin er
sögð vera sú að um svokallaðan B-póst var að ræða, en samkvæmt
vinnureglum Póstsins ku vera skylda að senda hann suður til aðgrein-
ingar, áður en hann er borinn út! Hvernig er hægt að bjóða starfsfólki
afgreiðslustaða póstsins á landsbyggðinni að lúta slíkum reglum? Að
ekki sé talað um þá sem kaupa þjónustuna dýru verði? Hestaferðir
gömlu landpóstanna hefðu verið fljótari í förum!

Annað á topplistanum er slátrun strandsiglinga Skipaútgerðar rík-
isins, á sínum tíma. Óskiljanlegt er með öllu að stjórnvöld skuli hafa
látið sér til hugar koma, að svifta byggðarlögin þjónustunni, sem
Skipaútgerðin og Pósturinn höfðu veitt dreifbýlinu; þjónustu sem
öllum hlýtur að vera ljóst að eru  meðal forsenda þess að byggð fái
þrifist. Útilokað er að póstþjónusta á landsbyggðinni geti staðið undir
ótæpilegum gróðasjónarmiðum. Vonandi tekst að koma strandsigling-
um á að nýju og betur færi að Pósturinn rataði í fyrri farveg. Vankant-
ar einokunar geta verið margvíslegir. Einokun á póstþjónustu er
áreiðanlega eitt af verri fyrirbrigðunum.

Ofurvald einokunar Póstsins og Mjólkursamsölunnar (svo hún fái
nú að fljóta með) eru talandi dæmi um misnotkun. Það hlýtur að þurfa
meira en litla sérþekkingu til fullvissu um að það borgi sig að flytja
mjólk 1000 kílómetra vegalengd (Vestfirðir-Selfoss, fram og til
baka) áður en Vestfirðingar fá að drekka mjólkina, sem framleidd er
í fjórðungnum. Best væri auðvitað að fá hana beint frá bónda!

Afnám einokunarinnar, sem á stóran þátt í að sliga landsbyggðina,
er þarft verk að vinna.                                                                    s.h.
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Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

„Allir þeir gestir á bókasafn-
inu sem ég hef afgreitt eða
sinnt á einn eða annan hátt,
hafa verið skemmtilegt og

yndislegt fólk, sem ég er glöð
yfir að hafa kynnst,“ segir Elín
Magnfreðsdóttir fyrrum bóka-

vörður á Bæjar- og héraðs-
bókasafninu á Ísafirði. Elín lét
af störum um síðustu áramót,

en hún hafði unnið í yfir 40 ár á
bókasafninu. Elín settist niður

með blaðamanni Bæjarins
besta og ræddu þau saman um
árin á bókasafninu, fjölskyld-

una og áhugamálin. Elín
fæddist árið 1943 á Ísafirði, og
ólst þar upp. „Hér hef ég alltaf

búið nema fyrir sakir fáeinna
undantekninga. Ég fór t.d. í

skóla til Svíþjóðar,“ segir Elín,
en hún er gift Guðbirni Jóseps-

syni og saman eiga þau einn
uppkominn son, Kristinn, sem

býr ásamt fjölskyldu sinni í
Reykjavík. Elín hóf störf í af-

leys-ingum á bókasafninu árið
1971 en varð fastur starfsmaður

ári síðar, og segir hún ýmislegt
hafa breyst með árunum.

„Þetta tekur allt breytingum.
Mesta breytingin er án efa

þegar safnið var tölvuvætt og
nú síðast þegar tengingin við

Gegni var mynduð. Tölvuvæð-
ingin breytti öllu, ekki var
lengur allt handgert líkt og

áður, en maður sleppur nú samt
ekki við að nota hugann,“ segir

Elín.
En skyldi lestrarmynstur

fólks hafa breyst, með tilkomu
tölvunnar og internetsins?

„Fólk les vissulega mikið enn-
þá en það les öðruvísi. Áður
voru ástarsögur  og spennu-

sögur t.d. meira lesnar en með
tilkomu sjónvarps og internets

hefur það minnkað. Nú er
meira lesið af glæpasögum,

ævisögum og öðrum fróðleik.
Elín bætir við að engu að síður

sé fólk duglegt við að lesa, ekki
síst erlendir ríkisborgarar sem

flutt hafa hingað til lands vegna
vinnu sinnar.

Tal okkar berst þá að öðrum
aldurshópi, sem almennt er
talið að lesi minna en áður,

börn og unglingar. Aðspurð um
hvort hú telji að aukin tölvu-
notkun hafi áhrif á lestur og

lestrargetu barna, segir Elín svo
vera. „Börnin lásu vissulega

meira áður. En þau lesa ennþá í
dag, bara öðruvísi,“ segir hún.

„Ég hef saknað eins hóps
sérstaklega eftir tölvuvæðingu,
og það eru strákar á unglings-

aldri. Vissulega kemur einn og
einn og les Hugleik Dagsson,

en á aldrinum 14-16 ára eru
þeir að gera eitthvað annað,“
segir Elín, sem finnst mikil-

vægt að börnin fái að lesa nóg.
„Ég held að bókin verði alltaf

til. Þótt þú getir farið með
„kyndilinn“ (e. Kindle) upp í

rúm, þá kemur ekkert í staðinn
fyrir bókina.“

Börnin hafa alltaf verið í
sérstaklega miklu uppáhaldi hjá

Elínu, og voru það því mikil
viðbrigði þegar bókasafnið

fluttist frá Austurvegi, í Gamla
sjúkrahúsið. „Við vorum svo
nálægt grunnskólanum og ég

saknaði barnanna því mikið
þegar við fluttum. Maður var
alltaf að hitta þau og spjalla,

enda fóru þau á sund- og
íþróttaæfingar í húsinu og tóku

strætó fyrir utan.“
„Þegar ég lít til baka þá eru

börnin það minnisstæðasta við
starfið, sérstaklega þegar við

vorum niður frá. Þau voru svo
mörg og alltaf svo góð og stillt

þrátt fyrir þrengsli, en þau
fengu oft að vera hjá okkur

þegar þau biðu eftir því að vera
sótt eða biðu eftir að æfingar

hófust. Svo vorum við t.d. með
sögustundir fyrir þau einu sinni

í viku í fleiri ár. Í dag koma
bara elstu börnin á leikskólum í

sögustundir.“
Elín vann í bókasafninu við
Austurveg yfir þrjátíu ár, en

safnið var flutt árið 2003.
„Þegar við fluttum þá saknaði

ég barnanna mikið en þau

koma líka mikið á nýja staðinn,
til að lesa, lita eða fara í tölvur
en þau koma ekki lengur til að

bíða eftir leikfimi eða sundi.
Uppfrá er meira rými og nándin

því ekki eins mikil og var.“
Elín verður sem fyrr segir

sjötug á þessu ári, og segir hún
ákvörðunina um að hætta á

bókasafninu ekki hafa verið
einfalda, það séu mikil við-

brigði að mæta ekki lengur í
vinnu. „Þetta er eins og annað

heimili manns eftir öll þessi ár,
en það er ekki þar með sagt að

ég eigi ekki eftir að koma
þangað þó að ég sé hætt að
vinna,“ segir hún og hlær.

Aðspurð um hvað nú taki við
segist Elín ekki hafa hugsað

svo langt fram í tímann. „Þegar
ég næ áttum finn ég örugglega

eitthvað sem ég get gert,“ segir
hún, en lestur góðra bóka og

göngutúrar eru í sérstöku
uppáhaldi hjá Elínu Magn-

freðsdóttur.
– gudmundur@bb.is

Saknaði barnanna mest

„Þetta er eins og annað„Þetta er eins og annað„Þetta er eins og annað„Þetta er eins og annað„Þetta er eins og annað
heimili manns eftir öllheimili manns eftir öllheimili manns eftir öllheimili manns eftir öllheimili manns eftir öll
þessi ár, en það er ekkiþessi ár, en það er ekkiþessi ár, en það er ekkiþessi ár, en það er ekkiþessi ár, en það er ekki
þar með sagt að ég eigiþar með sagt að ég eigiþar með sagt að ég eigiþar með sagt að ég eigiþar með sagt að ég eigi
ekki eftir að koma þangaðekki eftir að koma þangaðekki eftir að koma þangaðekki eftir að koma þangaðekki eftir að koma þangað
þó að ég sé hætt að vinna.“þó að ég sé hætt að vinna.“þó að ég sé hætt að vinna.“þó að ég sé hætt að vinna.“þó að ég sé hætt að vinna.“
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Fulltrúaráð sjálfstæðis-
félaganna í Ísafjarðarbæ

heldur fund á skrifstofu flokksins þriðjudag-
inn 22. janúar kl. 18:30.

Fundarefni:
1. Kosning fulltrúa á landsflund Sjálfstæðis-
   flokksins.
2. Kosningar í vor.
3. Önnur mál.

Stjórnin.

Færri æfingar en lög kveða á um
„Peningaskortur hjá slökkvi-

liðinu veldur því að æfingarnar
hafa dregist saman. Það er sárt
að segja frá því að niðurskurður
lendir á æfingum og útköllum.
Annað er ekki hægt að skera nið-
ur, þetta er þessi prósess sem er í
gangi. Ef launakostnaður er skor-
inn niður lendir það á starfsmönn-
um, hvort sem þeir eru í hluta-
starfi eða fullu starfi,“ segir Þor-
björn Sveinsson slökkviliðsstjóri
á Ísafirði um fækkun brunaæf-
inga á síðasta ári.

Brunaæfingar slökkviliðsins á
Ísafirði voru ekki eins margar
síðasta ári og lög um brunavarnir
og brunamál segja til um. Fjöldi

æfinga árið 2011 var rétt á mörk-
unum. Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
hefur ekki haldið brunaæfingu
frá því síðasta sumar en vani var
að halda æfingu að minnsta kosti
einu sinni í mánuði.

Á æfingunni síðastliðið sumar
tóku slökkviliðsmenn í hlutastarfi
þátt. Þeir eru ekki fastamenn í
slökkviliðinu en eru til taks í út-
köll ef á þarf að halda ásamt því
að taka helgarvaktir þegar fasta-
menn eru í helgarfríi. Þeir eru
ekki á föstum launum hjá slökk-
viliðinu en fá greitt fyrir vinnu
sína þegar þeir eru kallaðir til.
Það er því launakostnaður á bak
við hverja æfingu sem kemur í

veg fyrir að æfingar eru haldnar.
Fjármagn slökkviliðiðsins hefur
verið skorið umtalsvert niður á
síðustu árum og bitnar það einna
helst á launakostnaði þar sem
fátt annað er hægt að minnka í
rekstri slökkviliðsins.

Slökkviliðið er með elstu stofn-
unum bæjarins og finnst slökkvi-

liðsstjóra mjög að henni vegið.
Brunavarnir er ein af grunn þjón-
ustum samfélagsins sem mikil-
vægt er að hafa í lagi. Stór al-
mannavarnaæfing verður haldin
í haust á flugvellinum á Ísafirði
en ekki ert gert ráð fyrir henni á
fjárhagsáætlun að sögn slökkvi-
liðsstjóra. Það standi þó til að

halda fleiri minni æfingar á árinu.
Mikið hefur verið lagt í forvarnir
og hefur sú vinna skilað sér vel.
Þegar rétt er haldið á spilunum
minnka líkurnar á eldsvoða um-
talsvert en það er líka nauðsyn-
legt að undirbúa þær aðgerðir
vel sem þarf að grípa til ef eitt-
hvað kemur uppá.

Greiðslur úr sjúkrasjóði hækka
Greiðsla sjúkradagpeninga úr

sjúkrasjóði Verkalýðsfélags Vest-
firðinga hækkuðu um rúmlega
þrettán milljónir króna milli ára.
Greiddar voru tæplega 34 millj-
ónir króna í sjúkradagpeninga á
árinu 2012 en tæplega 21 milljón
árið 2011. Það er þrettán milljóna
króna hækkun milli ára eða 63%
hækkun. Aðrir styrkir voru rúm-
lega tólf milljónir á árinu 2012
sem er nánast sama upphæð og
var árið á undan. Sjúkrasjóður
stendur mjög vel.

Aukning á greiðslu sjúkradag-
peninga virðist hafa aukist tölu-
vert á landsvísu milli ára. Aukn-
ingin á greiðslum hjá VR milli
ára er 34% og veldur það mönn-

um áhyggjum þar á bæ. Það er þó
næstum helmingi minni hækkun
en hjá Verkalýðsfélagi Vestfirð-
inga.

„Vinnumarkaðurinn er efiðari
fyrir fólk og aðstæður eru þannig
að þær fara illa með heilsu hjá
fólki. Sérstaklega andlega líðan.
Þegar fólk er tekið inn í vinnu af
atvinnuleysisskrá er jafnvel
gengið of langt í að setja fólk í
störf sem það hefur ekki heilsu
eða burði til þess að vinna,“ segir
Helgi Ólafsson hjá Verkalýðs-
félagi Vestfirðinga um hugsan-
lega skýringu á þessum mikla
mun.

Helgi segir þó ekki óalgengt
að miklar sveiflur verði í útgjöld-

um milli ára, sérstaklega hjá
minni félögum. Óvenju mikið
hafi verið um að fólk hafi þurft
að fara í aðgerðir og lent í erfiðum
veikindum í langan tíma á árinu
sem veldur því að fólk þiggi
sjúkradagpeninga frá sjóðnum í
nokkra mánuði. Greiðslur sjúkra-
dagpeninga miðast við 80% launa
undanfarna þrjá eða tólf mánuði
en verða aldrei hærri en 370.000
krónur á mánuði.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga
reynir eins og það getur að koma
upplýsingum um styrkina á fram-
færi við sína félagsmenn og hvet-
ur þá til að huga vel að heilsunni.
Þetta segir Eygló Jónsdóttir hjá
Verkalýðsfélagi Vestfjarða.
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Skattar og efnahagur fólks og þjóðar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Rúmlega 14.500 tonnum af bol-
fiski var landað í Bolungarvíkur-
höfn á síðasta ári sem er 800
tonnum meira en landað var árið
á undan. Þá var veiðin 13.700
tonn sem gerir 6% aukningu milli
ára. Aflinn hefur aukist jafnt og
þétt undanfarin ár.

Aflahæsti báturinn í Bolung-
arvík í fyrra er línuskipið Þor-
lákur ÍS með 1917 tonn í 69
veiðiferðum. Næstu bátar eru
smábátar með landbeitta línu en
þar var Fríða Dagmar ÍS með
1673 tonn í 296 róðrum, Sirrý ÍS
með 1559 tonn í 293 róðrum og
Hrólfur Einarsson ÍS með 1536
tonn í 308 róðrum. Lang stærsti
hluti aflans kemur af dagróðrar-
bátum.

Metafli
í Víkinni

Ísafjarðarbær hefur ákveðið að
senda ekki út greiðsluseðla vegna
innheimtu fasteignagjalda eins
og undanfarin ár. Hins vegar
verður þeim aðilum sem þess
óska gefinn kostur á að fá greið-
sluseðla, en á þá verður lagt seð-
ilgjald, sé það heimilt.

Breytingin verður kynnt sér-
staklega með bréfi er fylgir öllum
álagningarseðlum frá Ísafjarðar-
bæ vegna ársins 2013.

Greiðsluseðlar
ekki sendir út

„Við óttumst í raun um öryggi
barnanna,“ segja foreldrar barna
á leikskólanum Sólborg á Ísafirði.
Þegar snjóþungt er í bænum skap-
ast hættuástand við lóðamörk
leikskólans. Lágreist girðing
girðir leiksvæði leikskólans af
sem snýr að Skutulsfjarðarbraut.
Þegar mikill snjór fellur nær hann
yfir girðinguna sem gerir börn-
unum kleift að fara eins sín liðs af
lóð leikskólans. „Það þarf ekki

nema eitt barn sem dettur til að
ná athygli fóstrunnar og þá gætu
börnin farið yfir lóðamörkin. Þau
fara hratt yfir,“ segir annað for-
eldrið sem blaðið ræddi við vegna
málsins.

Foreldrarnir óttast að það þurfi
slys til þess að bæjaryfirvöld geri
eitthvað í málinu, en þeir vilja
hærri griðingu við lóðamörkin.
Jóhann Birkir Helgason sviðs-
stjóri umhverfis- og eignasviðs

Ísafjarðarbæjar segir að hækkun
girðingar myndi ekki leysa vand-
ann. „Við könnumst við þennan
vanda og hann þarf að laga.
Hækkun girðingar myndi hins-
vegar þýða meiri snjó og snjó-
söfnun. Við þurfum frekar að
grípa til annarra úrræða,“ segir
Jóhann, og nefnir í því samhengi
m.a. tilfærslu á gróðri í grennd
við girðinguna. Slíkt myndi gera
mokstur auðveldari, en erfitt er

að moka frá girðingunni eins og
staðan er í dag.

Ekki stendur þó til að fara í
umræddar framkvæmdir í vetur.
„Það er ekkert hægt að gera í
þessu máli núna en þetta er á
dagskránni,“ segir Jóhann. Ljós-
myndari BB fór á vettvang og
myndaði nokkra krakka sem virtu
fyrir sér frelsið, en voru í góðum
höndum leikskólakennara.

– gudmundur@bb.is

Uggur í foreldrum vegna girð-
ingar við leikskólann Sólborg

Hér sést hve auðveldlega börnin komast yfir girðinguna í miklu fannfergi.
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Bjartsýni á nýbyrjuðu ári er ótvíræður kostur þegar lagt er upp
í ársgönguna og enn lifa 349 dagar sem við getum nýtt okkur til
þess að bæta kjör okkar og þjóðarinnar. Vonandi verður það hægt
þrátt fyrir stjórnmálamenn. Þeir virðast oft lokast af í sínum eigin
heimi. Maður sem þarf ekki að hafa áhyggjur af tilvist sinni, óháð
því hvernig aflabrögð og veðurfar þróast, tapar tengslum við þjóð-
lífið ótrúlega fljótt. Það á því miður við um marga stjórnmálamenn,
einkum alþingismenn og helst ráðherra ríkisstjórna. Á teikniborðinu
eða frekar reikniborði ríkisstjórna má gjarna fá út fínar niðurstöður.
Þær reynast því miður oft á skjön við raunveruleika alþýðu manna
sem þarf ævinlega að taka því sem að höndum ber, hvort heldur af
hálfu náttúrunnar eða af mannavöldum.

Engum dylst að hið svokallaða hrun sem varð í október 2007 var
alvarlegt og hafði mikil áhrif á efnahag þjóðar og almennings.
Strax var gripið til ráðstafana sem dugðu nokkuð vel. Þótt ríkisstjórn
sem síðar lét af völdum 1. febrúar 2008 hafi þar verið að verki
eignaði núverandi ríkisstjórn sér heiðurinn. Allar ríkisstjórnir er
auðvelt að gagnrýna, líka núsitjandi. Tvívegis hafnaði þjóðin afar-
kostum í svokölluðum Icesave samningum og enn er það undr-
unarefni af hverju ríksisstjórn Íslands sleit ekki stjórnmálasambandi

við Breta vegna hryðjuverkalaga Gordon Brown´s. En hvar sést að
núsitjandi hafi tekið á peningaflutningum Deutsche Bank úr landi
vegna Lýsingar, sem enn hefur ekki sýnt neinn lit á því að reikna út
eftirstöðvar lána?

Ef til vill verður ráðherranna Jóhanns og Jóhönnu minnst fyrir
vettlingatök á erlendum bönkum og sjóðum þegar fram í sækir.
Þúsundir fyrirtækja og heimila bíða eftir leiðréttingu Lýsingar sem
á tæpast fé á Íslandi lengur og dregur lappirnar við útreikninga án
afskipta ríkisstjórnar norrænnar velferðar. Tapi viðskiptavinir Lýs-
ingar fé hljóta þeir að velta fyrir sér afskiptaleysi ríkisstjórnar-innar.
Margir eiga talsvert undir því að þessu ævintýri ljúki farsællega.

Jafnræði er því ekki að sjá með viskiptavinum Lýsingar og ann-
arra lánveitenda. En það var einmitt von kjósenda að jafnaðar yrði
gætt í hvívetna. Nú ræðir alþingismaður Vestfirðinga úr Sam-
fylkingunni um að ívilna skattgreiðendum á Vestfjörðum vegna
búsetu. Hugmyndin er afar athyglisverð, einkum með tilliti til mik-
illa skatta á útgerð og virðisaukaskatts á gistingu. En er það besta
lausnin?

Efnahagur þjóðar og einstaklinga er undir því kominn að atvinnulíf
fá frið fyrir skattagleðinni.
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Óbreytt út-
svarsprósenta

Meðalútsvar á árinu 2013 verð-
ur samkvæmt fyrirliggjandi á-
kvörðunum sveitarfélaga 14,42%
samanborið við 14,44% á árinu
2012. Það lækkar samkvæmt því
um 0,02% á milli ára. Stað-
greiðsluhlutfall ársins 2013 verð-
ur þríþætt eftir fjárhæð tekna,
þ.e. 37,32% á tekjur í fyrsta þrepi,
40,22% á tekjur í öðru þrepi og
síðan 46,22% á tekjur í þriðja
þrepi. Öll sveitarfélög á Vest-
fjörðum verða með óbreytta út-
svarsprósentu.

Lögum samkvæmt auglýsir
fjármála- og efnahagsráðuneytið
árlega staðgreiðsluhlutfall opin-
berra gjalda fyrir komandi ár.
Staðgreiðsluhlutfall er samtala af
tekjuskattshlutfalli samkvæmt
lögum um tekjuskatt og meðal-
hlutfalli útsvars samkvæmt á-
kvörðunum sveitarfélaga á grund-
velli laga um tekjustofna sveitar-
félaga.

Lítið fjármagn í minkaveiði
Heildargreiðsla ríkisins til Ísa-

fjarðarbæjar vegna minkaveiði
var rúmlega 150.000 krónur á
síðasta ári. Þar er um að ræða
50% mótframlag við þann kostn-
að sem Ísafjarðarbær greiðir fyrir
hvert unnið dýr. Alþingi sam-
þykkti í fjárlögum fyrir árið 2012
að eytt skyldi rúmum 19 millj-
ónum króna í minkaveiðar.
Greiðslan fer eftir fjölda unna
minka en einnig fjárheimildum
ríkisins hverju sinni. Ekki greiðir
ríkið lengur fyrir refaveiði. Ef
margir minkar veiðast á lands-
vísu getur hlutur Ísafjarðarbæjar
minnkað.

„Greiðslur Ísafjarðarbæjar
vegna minkaveiða er í flestum
tilfellum hærri en endurgreiðslur
ríkisins. Endurgreiðslurnar mið-
ast við verð á hvert dýr sem er
ákveðið af íslenska ríkinu. Hjá
okkur er oft um að ræða akstur
og útköll og þá duga endurgreið-
slurnar ekki,“ segir Jóhann Birkir
Helgason sviðstjóri umhverfis-
og eignasviðs Ísafjarðarbæjar.
Hann segir að ekki sé nóg gert í
refa- og minkaveiði á svæðinu
og nauðsynlegt sé að hækka verð-
skrána og byrja aftur að greiða

fyrir refinn. Kostnaður bæjarins
við þennan málaflokk er 800.000
til 1.000.000 kr. á ári en þar fer
mest fyrir refaveiðinni.

„Það er fáranlegt að Ísafjarðar-
bær þurfi að vera að standa í
þessu. Ríkið ætti að sjá um kostn-
aðinn af veiðunum. Þeir leyfðu
innflutning á þessum dýrum sem
núna eru orðin plága. Bærinn
getur samt lítið gert, það hefur
verið fest í lög að það eigi að
drepa þessi dýr,“ segir Valur
Richter formaður félags refa- og
minkaveiðimanna á Vestfjörð-
um. Valur drepur að meðaltali
40-50 minka á ári og dreifist veið-
in jafnt yfir árið. Greiddar eru
3000 krónur fyrir hvert drepið
dýr. Það dugir varla fyrir útlögð-
um kostnaði við veiðarnar.

„Minkurinn getur verið svaka-
legur bæði í fiski og fugli. Ég
gekk einu sinni fram á 200 fiska
sem minkurinn hafði grafið í snjó.
Þetta kom svo í ljós í þíðunni.
Þarna hafði minkurinn raðað um
200 eldisbleikjum sem hann hafði
drepið ofan í snjóinn með tíu
sentimetra millibili. Þetta voru
um hálfs til eins punda fiskar
(250 - 500 grömm),“ segir Valur

um skaðsemi þessara dýra. „Þetta
er aðeins eitt dæmi af mörgum
þar sem minkurinn drepur óhóf-

lega. Það munar um hvern mink
sem er drepinn.“

– hordur@bb.is

Minkurinn er plága í dýralífi á Íslandi.
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Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?
Þessa dagana hef ég verið mikið á skíðum enda veðri hreint út sagt
stórkostlegt og skíðafæri með eindæmum gott. Í vinnunni vorum við að
leggja lokahönd á fjárhagsáætlun bæjarins fyrir árið 2013 og það er alltaf
mikill léttir þegar að það er búið.
Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?
Úff- held allavega að sumum finnist ég verða full ákafur. Ég vona svo að ég
sé sanngjarn og áræðin og vinnusamur.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?
Á hlaupum.
Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?
Gallabuxum og bol.
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?
Sé ekki eftir miklu – en eftir á að hyggja hefði ég viljað hlaupa maraþon á
meðan að ég var í formi.
Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?
Hitta Bono í London og halda að það sé Bjarni Brynjólfs.
Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Já, en segi ekki hvað.
Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?
Matrix Trilogy
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Þessi sem bara setur inn myndir.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Bæjarstjórnarfundir
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Nei held ekki.
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Arn bækurnar eftir Jan Guillou (sænskar)
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já skútuskíðaferð með Búbba.
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Fer í fýlu.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Ég fæ oft sama drauminn þar sem að ég hleyp og hleyp en kemst aldrei
á leiðarenda og get ekki aukið hraðann. Það er óþæginlegt.
Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Að komast á toppinn.
Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?
Á skíðum – ekki spurning, helst með fjölskyldu eða góðum vinum.
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?
Er á meðan er.
Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?
Elvis Presley, stelpurnar voru svo hrifnar af honum.
Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?
Í Skutulsfirði á skrifstofunni minni, þreytist aldrei á að horfa yfir pollinn.
Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Það er víða fallegt t.d. í Þórsmörk.
Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?
Norður Kóreu, Albaníu og Afganistan.
Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?
Já, það er bjart fram undan hérna.
Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?
Bjartsýni.
Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann þinn?
Aukakrónutilboð hjá Reykjavíkur Wellness. Snyrtimeðferðir á 20% afslætti!!!

Vestfirðingurinn

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Daníel Jakobsson
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
39 ára, verð 40 á árinu 2013
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Skíðamaður, golfari og bæjarstjóri í
hjáverkum.
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Ljón
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Hólmfríður Vala Svavarsdóttir.
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Anna María, 12 ára
Jakob, 11 ára og
Unnur Guðfinna 6 ára.
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Föstudagur  18. janúarFöstudagur  18. janúarFöstudagur  18. janúarFöstudagur  18. janúarFöstudagur  18. janúar
22:00: Edinborg Bistro: Bjórbingó

24:00: Edinborg Bistro: DJ heldur uppi stuði fram eftir nóttu.
24:00: Húsið: Magnús Trausta spilar til kl. 03:00.

Laugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúar
24:00: Húsið: Gummi Hjalta og Eggert Níelson skemmta.

24:00: Edinborg Bistro: DJ heldur uppi stuði fram eftir nóttu.

Þeir sem hyggjast nýta sér atburðardagatalið hér að ofan er
bent á að senda inn tilkynningar á bb@bb.is fyrir hádegi á

mánudegi í þeirri viku sem blaðið fer í dreifingu.

Hvað
er að

 gerast?

Rafvirki óskast!
Rafmagnsverkstæði óskar eftir rafvirkja til

starfa sem fyrst.
Upplýsingar í síma 456 7373 og 898 1875

eða í tölvupósti rafverk@simnet.is.
Rafverk A.G. ehf., Bolungarvík

Minn tónlistarskóli...Minn tónlistarskóli...Minn tónlistarskóli...Minn tónlistarskóli...Minn tónlistarskóli...
Ég er svo heppinn að búa í stuttri göngufjarlægð frá skólanum mínum, Manhattan

School of Music, en þangað fer ég flesta daga vikunnar. Hann er örlítið stærri en gamli hús-
mæðraskólinn, og hefur að geyma fjóra Hamra í mismunandi stærðum, og nokkrar
Saumastofur. Í stað Sigrúnar ritara taka vingjarnlegir einkennisklæddir öryggisverðir á móti
manni, en hér þarf maður að sýna skólaskírteini til að hljóta inngöngu á meðan Sigrún
lætur yfirleitt bros nægja. Eitthvað hefur „Siggan“ mín líka breyst, því hér er minn aðal-
kennari þýskur karlmaður, Dr. Reiko Füting.

Mitt Samkaup...Mitt Samkaup...Mitt Samkaup...Mitt Samkaup...Mitt Samkaup...
Matvörubúðin er í ca. 8 mínútna fjarlægð frá íbúðinni okkar, sem er mjög heppilegt og

ágætis líkamsrækt þegar maður fer einn og kaupir ágætis slatta í búið. Maturinn er yfir
höfuð svolítið dýrari hér úti heldur en heima, eins og flest annað í borginni, en einstakir
hlutir, svo sem kjúklingur, grænmeti og áfengi, eru mun ódýrari (í það minnsta hlutfallslega).
Það skemmtilegasta við Best Yet, fyrir utan nafnið, er kerrurúllustiginn sem sést hér að neð-
an. Stundum hvarflar að mér að fara aukaferð niður bara til að geta sett kerruna aftur í stig-
ann.

Ljósm: Baldur Páll.

Heima aðHeima aðHeima aðHeima aðHeima að
heimanheimanheimanheimanheiman

Halldór Smára-
son, er ungur Ís-

firðingur sem
stundar nám við

Manhattan
School of Music í

New York. Halldór
hefur þrátt fyrir

ungan aldur ver-
ið virkur í tónlist-

arlífi Ísfirðinga og
víðar um árabil,

jafnt í hljómsveit-

um eða sem ein-
leikari og session-

leikari.

Laugavegi 54 · Reykjavík

Flott fyrir þorrablótið!Flott fyrir þorrablótið!Flott fyrir þorrablótið!Flott fyrir þorrablótið!Flott fyrir þorrablótið!

Flash verður með fatamarkað í FélagsheimilinuFlash verður með fatamarkað í FélagsheimilinuFlash verður með fatamarkað í FélagsheimilinuFlash verður með fatamarkað í FélagsheimilinuFlash verður með fatamarkað í Félagsheimilinu
í Hnífsdal fimmtudaginn 17. janúar ogí Hnífsdal fimmtudaginn 17. janúar ogí Hnífsdal fimmtudaginn 17. janúar ogí Hnífsdal fimmtudaginn 17. janúar ogí Hnífsdal fimmtudaginn 17. janúar og
föstudaginn 18. janúar frá kl. 13-19.föstudaginn 18. janúar frá kl. 13-19.föstudaginn 18. janúar frá kl. 13-19.föstudaginn 18. janúar frá kl. 13-19.föstudaginn 18. janúar frá kl. 13-19.

Verðum bæði með mikið úrval af spari- ogVerðum bæði með mikið úrval af spari- ogVerðum bæði með mikið úrval af spari- ogVerðum bæði með mikið úrval af spari- ogVerðum bæði með mikið úrval af spari- og
hversdagsfatnaði s.s.hversdagsfatnaði s.s.hversdagsfatnaði s.s.hversdagsfatnaði s.s.hversdagsfatnaði s.s.

kjólum, skokkum, pilsum,kjólum, skokkum, pilsum,kjólum, skokkum, pilsum,kjólum, skokkum, pilsum,kjólum, skokkum, pilsum,
toppum, buxum, leggingstoppum, buxum, leggingstoppum, buxum, leggingstoppum, buxum, leggingstoppum, buxum, leggings

og fermingarkjólum.og fermingarkjólum.og fermingarkjólum.og fermingarkjólum.og fermingarkjólum.
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Sælkeri vikunnar er Hjalti Karlsson á Ísafirði

Steinbítskinnar með sítrónurjómasósuSteinbítskinnar með sítrónurjómasósuSteinbítskinnar með sítrónurjómasósuSteinbítskinnar með sítrónurjómasósuSteinbítskinnar með sítrónurjómasósu
Ég tók með semingi áskorun

Halldórs Hermannsonar þess
efnis að leggja lesendum til
uppskrift. Dóri lét eftirfarandi
orð falla, skýrt og skorinort:
„Hjalti! Þú kemur bara með
eitthvað úr sjónum... ha, eitt-
hvað mjúkt og gott, ha... svona
til að ná mestu sterkjunni úr
skötuuppskriftinni minni.“ Því
slengi ég hér með fram spari-
legri og mjög einfaldri upp-
skrift sem hefur fallið í góðan
jarðveg meðal gesta og heim-
ilisfólks.

 
Steinbítskinnar

með sítrónurjómasósu
1 kg. Steinbítskinnar, lúða eða
annar góður fiskur
Steinbítskinnar má iðulega fá
hjá Kára Jó. í Sjávarfangi

 Fiski velt upp úr blöndu af
hveiti og heilhveiti. Saltað og
piprað og steikt á pönnu.

 
Sósa

1 stk. blaðlaukur
1-2 dl vatn
½ l.  Matreiðslurjómi

Skvetta af sítrónusafa
salt
sykur

Blaðlaukur skorin langsum í
fína, fingurlanga strimla. Mýktur
í heitri olíu í potti. Öðrum hrá-
efnum bætt í pottinn og sósan
síðan þykkt örlítið.

Sósan á að vera mjúk, óholl,
svolítið sæt og með góðum
sítrónukeim.

Borið fram með góðum kart-
öflum og steiktum sveppum.

Ég skora á Ólaf Arnar Ingólfs-
son, vinnufélaga minn. Hann er
af kunnu kyni matgæðinga og

lætur sér fátt fyrir brjósti
brenna í eldhúsinu.

Mín Hamraborg...Mín Hamraborg...Mín Hamraborg...Mín Hamraborg...Mín Hamraborg...
Líkt og Hamraborg er Mo Deli alltaf opið, og þar getur maður yfirleitt fundið allt sem

vantar eða hliðstæður þess. Ólíkt Hamraborgarfjölskyldunni eru eigendurnir hins vegar frá
Jemen. Mo er á næsta horni og því er þetta svolítið eins og að eiga tryggan nágranna,
sem maður getur alltaf stólað á að eigi egg, sykur og kalt vatn. Sem tónlistarmaður sakna
ég hins vegar sárt þeim munaði að geta keypt mér pylsu og mandólín með’í, en því miður
selja arabísku félagarnir engin hljóðfæri eða munaðarvörur af því tagi.

Minn Volvo...Minn Volvo...Minn Volvo...Minn Volvo...Minn Volvo...
Eins og áður sagði er ég svo heppinn að geta labbað í

skólann en Nadia, kærastan mín, þarf að taka lestina á
hverjum degi, auk þess sem við reynum að nýta flestar
helgar til að fara niður í bæ. Lestirnar eru hagkvæmar, og
ganga hratt og oft allan sólahringinn, enda er um að ræða
borgina sem að aldrei sefur. Oftar en ekki fær maður svo
skemmtiatriði í boði hússins, annað hvort á brautarpallinum
meðan maður bíður eða inni í sjálfri lestinni, svo sem dans,
söng eða panflautuleik. Einu skemmtiatriðin sem ég fékk á
gamla Volvonum voru annars vegar miklar innvortis spreng-
ingar sem tortímdu bílnum á Dynjandisheiði, og hins vegar
post-it fylling sem vinir mínir voru svo elskulegir að koma í
verk stuttu áður. Ég mætti of seint í þýskutíma og kærði þá
að sjálfsögðu til lögreglu. Þá kýs ég frekar lestina.

Mitt KFÍ...Mitt KFÍ...Mitt KFÍ...Mitt KFÍ...Mitt KFÍ...
Þeir eru ágætir en eiga ekki séns í KFÍ.

Mitt Thai Koon...Mitt Thai Koon...Mitt Thai Koon...Mitt Thai Koon...Mitt Thai Koon...
Maður þarf ekki að hafa ferðast til Asíu til að átta sig á því að Thai Koon er besti tælenski

veitingastaður í heimi, annað getur hreinlega ekki verið. Nú hef ég ekki sjálfur ferðast til
Austurlanda en hér í New York tel ég mig hafa fundið besta kínverska veitingahús heims,
Yunnan Kitchen. Réttirnir eru smáir en margir og hugsaðir til deilingar, þar sem allir geta
fengið að smakka það sem þeir vilja. Eins og nafnið gefur til kynna er hefðin fengin frá
Yunnan-héraði í suðurhluta Kína en stemningin á staðnum er frábær. Þangað förum við
reglulega og eigum eftir að koma oftar! Ég mæli eindregið með þessum stað fyrir þá sem
eiga leið í borgina.
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FÓLK VIÐ LEIK OG STÖRF
Hulda Bragadóttir organisti og tónlistarkennari segir frá

Dagarnir hjá mér miðast við
vikudaginn, mánuðinn eða
árstíðina hverju sinni.  Engir
tveir dagar eru nákvæmlega
eins, en þeir eru samt allir í
ákveðnu kerfi! Svona var
fimmtudagurinn 6. desem-
ber 2012.

Miður morgunnMiður morgunnMiður morgunnMiður morgunnMiður morgunn
Ég vaknaði við smellinn í

klukkunni, sem kemur alltaf
áður en hún hringir hálf sjö.
Læðan mín teygir úr sér við
hlið mér í rúminu og færir sig
nær mér til að bjóða mér
góðan daginn með knúsi.
Ég gef mér 10 mínútur til að
láta vel að henni og vakna
almennilega.  Ég geng niður
stigann og þar bíður kisu
strákurinn minn og vill fara
út. Næst vek ég krakkana
sem eru að fara í vinnu og
skóla.  Ég kveiki á útvarpinu, bý um rúmið og fæ mér ávaxta-

safa og hafragraut með
aðalbláberjum og mjólk.
Dálítið þungt í magann, en
góð fylling og dugar lang-
leiðina fram að hádegi.
Meðan krakkarnir eru að
gera sig klára, geng ég frá
þvotti af snúru og leirtaui úr
vél frá kvöldinu áður. Mér
leiðist að yfirgefa heimilið
“ófrágengið”.  Kortér í 8 fær
krummi sinn skammt á þakið
og svo bakka ég bílnum út
úr bílskúrnum og byrja að
hlaða hann töskum og pok-
um sem tilheyra deginum.
Þar sem ég er bæði mamm-
an og pabbinn og einn bíll á
heimilinu þarf gott skipulag
og nokkra gemsa.  Eftir að
hafa keyrt krakkana á sína
staði, fer ég í ræktina í Stúdíó
Dan þar sem ég æfi eftir
ákveðnu kerfi líka.  Þetta hef
ég gert í a.m.k. 17 ár sam-
fleytt, og vildi ekki hafa það
öðruvísi.

DagmálDagmálDagmálDagmálDagmál
Klukkan níu mæti ég í vinn-

una í Tónlistarskóla Ísafjarðar
þar sem ég starfa sem að-
stoðarskólastjóri.  Ég annast
auk þess undirleik eftir þörf-
um og forfallakennslu og hef
umsjón með útibúi skólans á
Flateyri. Ég byrja alltaf á því
að kveikja ljós, slá inn örygg-
iskóðann, og kveikja á kaffi-
vélinni, ljósritunarvélinni og
tölvunni.  Opna gluggana

og hleypa fersku lofti inn.  Ég
fer yfir póstinn og svara sím-
anum eftir þörfum.  Forfalla
tilkynningar kennara og
nemenda kalla á skjót við-
brögð við að láta alla aðila
vita, svo ekki séu farnar fýlu-
ferðir, en við látum vita með
sms-um tölvupóstum eða
símtölum, eftir því sem við á
og óskað er eftir.  Þar sem
framundan eru margir tón-
leikar, fór þessi vinnudagur í
að gera prógrömm og skreyta
skólann.  Fyrst er að innheimta
frá kennurum lista sem inni-
heldur nöfn nemenda, lög
og höfunda, raða þessu á
rétta daga með tilliti til syst-
kina og margra annarra
þátta sem skipta máli.  Ég
var með 4 prógrömm í gangi
í dag auk þess að vera með
tvö aðventuprógrömm fyrir
kirkjur á komandi vikum.
Klukkan tíu tók ég til við að
skreyta skólann, setja upp
seríur og jólatré.  Þetta er allt
í kerfi og með hefðbundnu
sniði ár hvert.

HádegiHádegiHádegiHádegiHádegi
Í hádeginu fer ég annað

hvort út að fá mér ferskt loft
eða í kaffi til foreldra minna.
En að þessu sinni hitti ég vin-
konu mína í Bakaranum þar
sem við fengum okkur hress-
ingu!

Klukkan 14 lýkur mínum
vinnudegi í Tónlistarskólanum
og þá fer ég að útrétta, í

banka, pósthús og þess
háttar. Því næst fer ég upp í
kirkju til að undirbúa æfingu
kvöldsins með kór Ísafjarðar-
kirkju, en þar starfa ég sem
organisti og kórstjóri og er
auk þess tónlistarstjóri kirkj-
unnar. Það þarf að ljósrita
nótur, skrifa niður nótur og
texta, auk þess sem ég æfi
mig á orgelið. Ég starfa einn-
ig sem organisti í Hnífsdal og
Súðavík.  Á fimmtudögum er
æft fyrir komandi messu og
útför, ef slíkt er á döfinni.  Að
þessu sinni er aðventuhátíð í
Bolungarvík sem við tökum
þátt í.

MiðaftannMiðaftannMiðaftannMiðaftannMiðaftann
Ég skutlaði syni mínum upp

á skíðasvæði þar sem hann
huggðist  renna sér niður á
snjóhjóli, sem hann smíðaði
sér. Klukkan 18 fór ég með
hann til háls- nef og eyrna-
læknis, en þeir eru sjaldséðir
á okkar slóðum, dóttirin fékk
að fljóta með í ræktina.  Mat-
urinn var eldaður í einum
grænum, steiktar fiskibollur
og kartöflur með gúrkum og
tómötum, klikkar aldrei!  Manda-
rínur í kassavís í eftirmat. Kis-
urnar á okkar heimili verða
aldrei útundan, þær fengu
soðinn fisk. Auk þeirra er einn
heimilislaus á glugg-anum
sem fær sinn skammt!  Klukk-
an hálf átta fór ég og sótti
þrjá kórfélaga til að taka
með mér á kóræfingu og

skutlaði syninum á björgun-
arsveitar æfingu.  Þegar hér
er komið sögu, þarf dóttirin
að redda sér heim úr ræktinni
og hita upp matinn.

Æfingin var notaleg í fall-
egri Hólskirkju í Bolungarvík.
Þröngt á þingi en heimilislegt.
Fyrstu 20 mínúturnar fóru í að
raða okkur upp á lofti kirkj-
unnar og finna út hvernig
hljómurinn verður sem eðli-
legastur, en til þess þarf við-
eigandi söngpalla og allir
þurfa að sjá stjórnandann
og organistann.  Lögin voru
síðan sungin yfir í réttri röð.
Stundum var stoppað á milli
erinda til að lagfæra eitt og
annað sem betur mætti fara
o.s. frv.  Síðan var farið yfir
klæðnað og mætingu á
komandi sunnudegi. Tunglið
lýsti upp himininn á heimleið-
inni um tíuleytið,  sonurinn
var sóttur á björgunarsveitar
æfingu og kórfélögum skilað
til síns heima.

NáttmálNáttmálNáttmálNáttmálNáttmál
Eftir kóræfingar er gott að

fá sér eitthvað sætt og setjast
fyrir framan imbann í smá
stund.  Við settum spólu í
tækið, The day after tomorr-
ow, en ég entist ekki mynd-
ina á enda heldur kaus að
skríða upp í rúm og lesa nýja
Viku!  Á miðnætti stillti ég
vekjarann og slökkti ljósið.
Stuttu síðar kom læðan mín
á sinn stað.  Allt í kerfi!

Hulda bakkar bílnum út úr bílskúrnum.
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Þjónustuauglýsingar

nokkrar linsur, 18-55mm, 75-
300mm og 35-80mm, auka
batterí og þrífótur.

Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Eyþór Jóvinsson kaupmann

í Vestfirzku verzluninni.

sem verið er að gefa vatn úr
vatnsbyssu. Tekin í Tunguskógi
2012.

Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?
Legokubbar. Canon EOS

550D, Canon filmuvél og svo

Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?
Svo það sé minni hætta á

að það séu teknar myndir af
mér.

Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?
Canon EOS 550D 

Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-Skemmtilegasta kódak mó-
mentið?mentið?mentið?mentið?mentið?

Mynd af hundinum Tangó

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Jóhanna Jörgensen

Steinsdóttir
Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:

Fæddist á sjúkrahúsinu á
Ísafirði en er Þingeyringur í

húð og hár
Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:

flickr.com/photos/73799474@N04

Hver dáist ekki að Rauðasandi?

Kódak mómentið.

Lúpína í vetrargallanum.
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Laugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúar
kl. 14:45  Liverpool – Norwich
kl. 14:53  Newcastle - Reading

kl. 14:53  Man. City. - Fulham
kl. 14:53  Swansea - Stoke
kl. 14:53  West Ham - QPR
kl. 17:15  WBA - Aston Villa

Sunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúar
kl. 13:15  Chelsea - Arsenal

kl. 15:45  Tottenham - Man. Utd.

Mánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúar
kl. 19:50  Southampt. - Everton

Þriðjudagur 22. janúarÞriðjudagur 22. janúarÞriðjudagur 22. janúarÞriðjudagur 22. janúarÞriðjudagur 22. janúar
kl. 19:35  Aston Villa - Bradford

Miðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúar
kl. 19:40  Swansea - Chelsea

HM í beinni...HM í beinni...HM í beinni...HM í beinni...HM í beinni...
Fimmtudagur 17. janúarFimmtudagur 17. janúarFimmtudagur 17. janúarFimmtudagur 17. janúarFimmtudagur 17. janúar

kl. 17:50  Ungv.land - Spánn
kl. 19:10  Pólland - Serbía

kl. 20:05  Króatía - Egyptal.

Föstudagur 18. janúarFöstudagur 18. janúarFöstudagur 18. janúarFöstudagur 18. janúarFöstudagur 18. janúar
kl. 16:55  Ísland - Katar

kl. 17:10  Frakkl.-Þýskaland
kl. 19:20  Danmörk - Maked.

Laugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúarLaugardagur 19. janúar
kl. 19:30  Serbía - Slóvenía

Sunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúarSunnudagur 20. janúar
kl. 19:10  16 liða úrslit (3)

kl. 19:10  16 liða úrslit (HD)

Mánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúarMánudagur 21. janúar
kl. 16:25  16 liða úrslit (HD)
kl. 16:25  16 liða úrslit (3)

kl. 19:10  16 liða úrslit (HD)
kl. 19:10  16 liða úrslit (3)

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Ákveðin austan- og

 suðaustanátt. Rigning eða
slydda, en lengst af þurrt
norðan- og vestanlands.

Hiti yfirleitt 0-5 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Ákveðin austan- og

 suðaustanátt. Rigning eða
slydda, en lengst af þurrt
norðan- og vestanlands.

Hiti yfirleitt 0-5 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðlæga átt með
vætu sunnan- og vestantil.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu Sudoku þrautir

Borea Adventures fer vel af staðBorea Adventures fer vel af staðBorea Adventures fer vel af staðBorea Adventures fer vel af staðBorea Adventures fer vel af stað
„Dagsferðirnar frá Ísafirði ganga vel. Þar geta viðskiptavinir valið um

að fara í göngur, ísklifur eða fjall- og gönguskíði. Þær ferðir fara svolítið
eftir veðri og aðstæðum. Skútu- og skíðaferðirnar í Jökulfirði eru að verða
uppseldar en þær byrja í mars. Einnig eru gönguferðir að seljast þar sem
gist er í snjóhúsum eða tjöldum á leiðinni og endað í Heydal. Gönguferðir
á Hornstrandir eru líka vel bókaðar,“ segir Ásgerður Þorleifsdóttir fram-
kvæmdastjóri og einn eiganda Borea Adventures. Hún er mjög bjartsýn
á framhaldið og segir árið líta vel út hjá fyrirtækinu.

Borea Adventures hefur gengið vel en fyrirtækið hefur verið rekið með
örlítið breyttu sniði undanfarið ár. „Reksturinn gengur vel, við erum ánægð
með útkomuna eins og fyrirtækið starfar núna,“ segir Ásgerður. Kaffihúsið
Bræðraborg, sem fyrirtækið rekur á Ísafirði var lokað um áramótin en
opnar aftur 21. janúar. Lokunin var aðeins til að fólk geti fengið frí.

„Kaffihúsið gengur vel yfir vetrartímann og eru Ísfirðingar duglegir að
koma og fá sér að borða í hádeginu eða drekka þar kaffi yfir miðjan
daginn. Við héldum að reksturinn yrði erfiðari en kaffihúsið myndi líklega
ekki reka sig eitt og sér yfir vetrartímann. Undirstaðan í fyrirtækinu er
ferðaskrifstofan og starfsmaðurinn á kaffihúsinu sinnir öðrum verkefnum
líka, kaffihúsið er viðbót við starfsemina,“ segir Ásgerður sem býst við
góðu ári hjá Borea. Ferðalangur á vegum Borea Adventures hefur tjaldað á Glámu.
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