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Björg Guðmundsdóttir, aðstoðar-
maður sjúkraþjálfara, starfs-
maður á bókasafni
og hlátursjóga-
leiðbeinandi
segir frá.

Fólk við leik
og störf

Frumkvöðlar
í Bolungarvík
Þrjár bolvískar konur, Anna S. Jörunds-
dóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Birgitta
Baldursdóttir, eru að hefja framleiðslu á
náttúrulegri fiskiolíu sem þær hyggjast
selja að mestu til Asíu. „Við erum fyrst og
fremst að horfa til heilsumarkaðarins,“
segir Anna.

– sjá bls. 4.– sjá bls. 16 og 17.

Eftirvæntingin skein úr augum þeirra
Gabríels Hólms Davíðssonar og Denis Chylinski er
þeir biðu eftir snúðum sínum í Gamla bakaríinu á

Ísafirði í vikunni. Segja má með sanni að þessi ungu
menn nýti frímínúturnar í skólanum vel!

Í frímínútunum!
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„Rafmagnið er okkur mjög
mikilvægt, það kostar okkur
stórar fjárhæðir þótt rafmagnið
slái ekki út nema í 10 mínútur.
Rafmagnsleysi veldur einnig
skemmdum á vélum. Við erum
með mikið af sjálfvirkum, tölvu-
stýrðum vélum sem hafa orðið
fyrir skemmdum vegna flökts á
rafmagni og einnig þegar raf-
magnið dettur út,“ segir Jóhann
Jónasson, framkvæmdastjóri 3X
Technology á Ísafirði, en fyrir-
tækið er einn af stærstu raforku-
notendum Vestfjarða og er al-
gjörlega rafmagnsháð fyrirtæki.
3X Technology sérhæfir sig í vél-

um til matvælaframleiðslu víða
um heim.

Þegar rafmagn fer af getur tek-
ið allt að þrjár til fjórar klukku-
stundir að koma framleiðslunni
aftur í gang. 3X Technology veltir
um 90 milljónum króna á mánuði
eða 3.750 þúsund krónum á dag,
miðað við 24 vinnudaga í hverj-
um mánuði. Ef hátt í hálfur vinnu-
dagur fer í að endurræsa vélar og
koma vinnslunni í gang á ný eftir
að rafmagn fer af, kostar það
fyrirtækið stórar fjárhæðir. Kostn-
aðurinn getur orðið enn meiri og
tafirnar lengri ef tæki skemmast.
Margir starfsmenn fyrirtækisins

eru háðir tölvum við vinnu sína
og ef rafmagn fer af, er ekkert
annað hægt að gera en að loka
framleiðslunni og senda alla
starfsmennina heim.

„Við búum á mjög erfiðu svæði
veðurfarslega og ef við viljum
hafa svona fyrirtæki sem eru háð
raforku á svæðinu, verður að búa
þannig um hnútana að öryggi raf-
magns sé tryggt. Grípa þarf til
aðgerða sem tryggja afhendingu
á rafmagni eða hreinlega gefa
það út að ekki sé gert ráð fyrir að
þannig fyrirtæki séu starfrækt
hér. Ég er samt bjartsýnn á að
menn bretti upp ermar og geri

eitthvað í málunum,“ segir Jó-
hann og tekur fram að fyrirtækið
lendi í vandræðum með að skila
vörum á réttum tíma þegar vegir
lokast vegna ófærðar.

Fyrirtækið hefur gert ráðstaf-
anir til að takast á við rafmagns-
leysi og fer eftir verkferlum sem
eru vottaðir af vinnuverndaryfir-
völdum til að lágmarka hættu
sem getur skapast við þær að-
stæður. Neyðarlýsing hefur verið
sett upp í fyrirtækinu til að tryggja
öryggi starfsmanna en hætta get-
ur skapast þegar menn sjá ekki
handa sinna skil. Menn geta rekist
á hættulega málma og fleira sem

óhjákvæmilega er á gólfum í
framleiðslurými fyrirtækisins.

Jóhann vill ekki gagnrýna neinn
og segir að fyrirtækið hafi sloppið
ótrúlega vel í rafmagnsleysinu
um áramótin. Það hafi ekki verið
mikil framleiðsla í gangi yfir há-
tíðarnar. Mikilvægast fyrir alla
aðila er að standa saman og finna
sameiginlega lausn á málinu. Það
er vitað að válynd veður koma
og þá skiptir varaaflið gríðarlegu
máli. Það stóð ekki undir nafni
um áramótin að sögn Jóhanns sem
hvetur alla aðila til að skoða sína
verkferla og skipulag til að tryggja
að rafmagn sé alltaf til staðar.

Rafmagnsleysi veldur tjóni hjá 3X

Hin 16 ára gamla Eva Margrét
Kristjánsdóttir var á sunnudag
útnefnd Íþróttamaður Ísafjarðar-
bæjar árið 2012 við hátíðlega at-
höfn í Stjórnsýsluhúsinu á Ísa-
firði. Eva Margrét spilar körfu-
bolta með KFÍ, en hún hefur síð-
astliðin tvö ár verið lykilmaður í
meistaraflokki liðsins, þrátt fyrir
ungan aldur. Á síðasta ári lék
hún einnig fimm leiki með U-16
ára landsliði Íslands og mun taka
þátt í verkefnum landsliðsins í
sumar. „Eva Margrét er afreks-
íþróttamaður sem leggur mikinn
metnað í æfingar og keppni, sem
hefur nú þegar skilað henni í
fremstu röð í kvennakörfunni á
Íslandi,“ sagði Margrét Halldórs-
dóttir sviðsstjóra skóla- og tóm-
stundasviðs Ísafjarðarbæjar við

afhendingu viðurkenningarinnar.
Athöfnin hófst á ávarpi Margrétar
Halldórsdóttur og annáli Krist-
jáns Óskars Ásvaldssonar for-
manns íþrótta- og tómstunda-
nefndar Ísafjarðarbæjar. Í ræðu
sinni fór Kristján yfir árangur
íþróttafélaga og einstaklinga í
íþróttum á síðasta ári. „Er það
aðdáunarvert og umhugsunar-
efni, að í ekki stærri bæjarfélagi,
þar sem íþróttamenn þurfa að oft
að sækja keppnir um langan veg,
skulum við státa af frambærilegu
íþróttafólki á öllum helstu íþrótta-
mótum Íslands,“ sagði Kristján.

Gísli Halldór Halldórsson for-
seti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
tilkynnti loks um valið á íþrótta-
manni Ísafjarðarbæjar 2012, og
veitti Evu viðurkenninguna. Í að-

faraorðum sínum sagði Gísli það
sérstaklega ánægjulegt að kona
yrði fyrir valinu, enda hafi mikið
verið ritað og rætt um brottfall
kvenna úr íþróttum.

Auk Evu fengu sjö aðrir íþrótta-
menn úr Ísafjarðarbæ viðurkenn-
ingar sem íþróttamenn ársins í
sinni íþrótt, og voru þeir að sama
skapi tilnefndir til íþróttamanns
Ísafjarðarbæjar. Anton Helgi
Guðjónsson úr Golfklúbbi Ísa-
fjarðar var valinn kylfingur árs-
ins, en Anton var eini kylfingur-
inn úr GÍ sem tók þátt í Íslands-
mótinu í höggleik. Birkir Örn
Stefánsson var valinn glímu-
maður ársins, en hann var Ís-
lands- og bikarmeistari í sínum
aldursflokki árið 2011. Hann var
útnefndur efnilegasti glímumað-

ur á Íslandi árið 2012 af Glímu-
sambandi Íslands.

Guðný Birna Sigurðardóttir úr
Sundfélaginu Vestra hlaut út-
nefninguna sundkona ársins, en
hún keppti m.a. á unglingamóti
Fjölnis í desember og hafnaði í
efstu fimm sætunum í öllum sín-
um sundum. Á mótinu var efni-
legasta sundfólk landsins saman
komið. Ívar Már Valsson úr
Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar
var valinn íþróttamaður ársins
hjá félaginu, en hann keppti fyrir
SÍ á Íslandsmeistaramótinu í
enskum riffli á vordögum og varð
Íslandsmeistari í sínum flokki.

Katrín Þorsteinsdóttir er íþrótta-
maður ársins hjá Íþróttafélaginu
Ívari, en hún hefur æft og keppt í
sundi hjá félaginu frá 8 ára aldri.

Hún keppti í innanfélagsmótum
og á Íslandsmeistaramótum fatl-
aðra bæði í mars og nóvember á
þessu ári og stóð hún á verðlauna-
palli í öll skiptin. Sigurgeir
Sveinn Gíslason var valinn knatt-
spyrnumaður ársins, en hann
leikur knattspyrnu með 1. deild-
arliði BÍ/Bolungarvíkur. Sigur-
geir spilaði 21 leik með liðinu í
1. deildinni síðastliðið sumar, og
alla leiki liðsins í bikarkeppni
KSÍ. Loks var Thelma Rut Jó-
hannsdóttir valin skíðakona árs-
ins, en hún keppir fyrir hönd
Skíðafélags Ísfirðinga. Hún vann
þrisvar til gullverðlauna á síðasta
ári og er í unglingalandsliðis
Skíðasambands Íslands. Thelma
var útnefnd Íþróttamaður Ísa-
fjarðarbæjar árið 2011.

Eva Margrét kjörinn íþrótta-
maður Ísafjarðarbæjar 2012

 Eva Margrét ásamt Gísla Halldóri Halldórssyni forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
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Stefna á útflutning á fiskiolíu til Asíu
„Við erum fyrst og fremst að

horfa á heilsumarkaðinn, en í augna-
blikinu leitum við að samstarfs-
aðilum erlendis,“ segir Anna Sig-
ríður Jörundsdóttir frumkvöðull
úr Bolungarvík, en hún hyggur á
framleiðslu á fiskiolíu ásamt
þeim Sigrúnu Sigurðardóttur og
Birgittu Baldursdóttur. Fyrirtæki
þeirra nefnist True West ehf, og
er markmið þess koma á markað
náttúrulegri fiskiolíu sem er
minna meðhöndluð en venjulegt
lýsi. Fyrirtækið er til húsa við
höfnina í Bolungarvík, en að sögn
Önnu og Sigrúnar er stefnan fyrst
og fremst sett á Asíumarkað. Þær
stöllur eru bjartsýnar á að geta
hafið útflutning á næstu misser-
um.

„Við ætlum að hefja fram-
leiðslu á þessu ári. Við erum
komnar með samstarfsaðila á Ís-
landi sem eru í útflutningi og
þeir eru að leita samstarfsaðilum
í Asíu,“ segir Sigrún, en umrædd
fiskiolía verður í fljótandi formi
líkt og hefðbundið lýsi. Að sögn
þeirra felst munurinn á fiskiolíu
True West og hefðbundnu lýsi
aðallega í vinnslunni á vörunni.
Venjulegt lýsi er unnið á þann
hátt að frávirk efni eru hreinusuð
úr, með þeim afleiðingum að upp-
runaleg vítamín hverfa, og koma
þarf þeim fyrir aftur.

„Við erum spenntari fyrir því
að láta náttúruna ráða og styðjast
meira við árstíðarsveiflur. Að

sama skapi erum við ekki eins
föst við ákveðna staðla,“ segir
Anna, en True West vinnur nú
ásamt Matís að frekari þróun á
vörunni. Eiginleg framleiðsla
hefst þó ekki fyrr varan og allir
ferlar eru tilbúnir, fjármagn hefur
verið tryggt og kaupendur er-
lendis sömuleiðis. Anna og Sig-
rún eru sannfærðar um að mikill
áhugi verði fyrir vörunni í Asíu.
„Við búumst við því að 80-90%
af vörunni verði flutt til Asíu.“

Að sögn Sigrúnar er markhóp-
ur fyrirtækisins notendur heilsu-
vara. „Í auknum mæli hefur verið
kallað eftir minna unnum afurð-
um og eftir öðruvísi lýsi en við

erum vön. Fólk í heilsugeiranum
er ekki hrifið af mikið unnum
afurðum,“ segir Anna, en varan
mun henta vel til inntöku fyrir
hráfæðisætur. „Þeir sem borða
bara hráfæði hita ekki matinn
sinn upp fyrir 47 gráður, og því
hentar fiskiolían fullkomlega fyr-
ir þau.“ Þeir sem neyta einungis
hráfæðis hita fæðu sína ekki
meira en 47 gráður til þess að

ensím haldist óskert í hráefninu
og líkaminn eyði sem minnstri
orku í að melta og nýta sér orkuna
úr matnum.

Þær Anna, Sigrún og Birgitta
útskrifuðust allar úr MBA námi
við Háskóla Íslands árið 2011.
Upphaflega ætluðu þær að fram-
leiða lýsi fyrir gæludýr en áttuðu
sig fljótt á því að lýsi fyrir heilsu-
markaðinn væri betri hugmynd.

„Eftir að hafa kannað markaðinn
og heyrt í fólki í þessum geira
urðum við sannfærðar um að það
væri betri hugmynd,“ segir Anna,
en hún segir hugmyndina hafa
elt þær í gegnum námið. „Segja
má að þessi hugmynd hafi fylgt
okkur í gegnum nokkra kúrsa og
við losnuðum aldrei við hana.
Þetta varð svo að alvöru eftir
útskrift.“

Þær stöllur hafa fengið all-
nokkra styrki að undanförnu og
ljóst er að margir aðilar hafa trú á
verkefninu. Meðal annars má
nefna 300.000 króna styrk frá
Landsbankanum. Því verður
spennandi að fylgjast með þeim
Önnu, Birgittu og Sigrúnu á
næstu misserum og fyrirtæki
þeirra, True West.

– gudmundur@bb.is
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Ritstjórnargrein

Velviljinn einn dugir skammt

Spurning vikunnar

Hefur þú fengið flensuna í ár?

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 68 eða 15%

Nei sögðu 374 eða 85%

„Það er ljóst að í þessu veður-
áhlaupi uppfyllti Orkubú Vest-
fjarða ekki væntingar viðskipta-
vina sinna og biðjumst við af-
sökunar á þeim óþægindum sem
af rafmagnsleysinu hlaust.“ Þetta
segir í yfirlýsingu á vef Orkubús
Vestfjarða. Stjórnendur Orku-
búsins hafa tekið saman ítarlega
skýrslu um rafmagnsleysið á
Vestfjörðum og viðbrögð við því.
Í skýrslunni kemur fram að tjón
á dreifikerfi OV verði að teljast
óverulegt miðað við aðstæður.
Aðeins hafi brotnað átta stæður í
Hrafnseyrarlínu og Kollafjarðar-
línu, en auk þess hafi vírar slitnað.

„Því hefur verið haldið fram
að fjórar varaaflsstöðvar hafi ver-
ið bilaðar þegar á þurfti að halda.
Það skal áréttað að allar varaafls-
stöðvar voru í lagi þegar á þurfti
að halda. Vélarnar biluðu í

keyrslu. Það er miður, en getur
gerst. Varaaflsvélar eru undir
stöðugu eftirliti og fasaðar við
kerfið í hverjum mánuði. En eins
og öll mannanna verk þá geta
þessar vélar bilað,! sem þær
gerðu því miður.

Hefðu vélar ekki bilað hefði
ekki orðið jafn langt og víðtækt
rafmagnsleysi á Ísafirði. Þarna
spiluðu saman gríðarlega erfiðar
aðstæður, slæm færð og almanna-
varnaástand. Okkur bárust boð
um aðstoð frá öðrum veitum, svo
sem frá RARIK og það ber að
þakka. Vegna aðstæðna, færðar
o.þ.h. var ekki talin þörf á þeirri
aðstoð enda þá orðið ljóst að
ástand flutningskerfisins var al-
varlegra annarsstaðar.

Vegna bilana í varaaflsvélum
á Ísafirði og í Bolungarvík ásamt
bilun í spennistöð Ísafirði, þá

voru sum hverfi lengi án raf-
magns,“ segir í skýrslunni.

Helstu niðurstöður um það sem
gera þarf í kjölfarið er eftirfar-
andi:

• Ljúka þarf vinnu í samstarfi
við Landsnet um afhendingar-
öryggi.

• Áfram þarf að vinna eftir
áætlunum um að koma dreifilín-
um í jörð.

• Koma þarf spennistöðvum í
jörð eða loka þeim til að koma í
veg fyrir seltuáhrif.

• Bæta þarf varaafl fjarskipta-
búnaður •Auka þarf samstarf við-
bragðsaðila, s.s. almannavarna-
nefndar, Orkubús, Vegagerðar,
Landsnets ofl.

• Bæta þarf upplýsingagjöf
Orkubúsins á meðan að raf-
magnsleysi stendur yfir.

bb@bb.is

Orkubúið biðst afsökunar

Sagt er að vika sé langur tími í pólitík; hvað þá fjórir áratugir! Sá tími
er þó liðinn síðan Sighvatur nokkur Björgvinsson, þáv. alþm. prísaði þá-
verandi iðnaðarráðherra fyrir jákvæðni gagnvart þingsályktunartillögu
um úrbætur í orkumálum á Vestfjörðum, í ræðu á Alþingi í des. 1974.
Stöðu mála kvað þingmaðurinn vera þá, að með þingsályktunartillögunni
væri leitast við að greiða úr algeru neyðarástandi, sem ríkti í raforkumálum
fjórðungsins; ástandi sem hefði mjög alvarleg áhrif á atvinnulífið.

Ekki vantaði að á tilgreindu tímabili hafði margt hafði verið ígrundað
og hugmyndir verið uppi um hinar og þessar smærri virkjanir og línulagn-
ir, en: ,,svo hefur hins vegar farið að ekkert af þessu hefur verið gert og
borið við fjárskorti.“ Væntanlega hafa hinar góðu undirtektir ráðherrans
getið af sér þá áskorun í lok ræðu þingmannsins, að ,,þegar í stað verði
hafinn undirbúningur að nýrri stórvirkjun á Vestfjörðum þannig að
Vestfirðingar geti þó átt von á því að fá að búa við sæmilegt öryggi í raf-
orkumálum eftir 1980.“!!

Árið 1980 og nú 2013 gengið í garð. 32 ár liðin frá því öryggi Vest-
firðinga í orkumálum átti að vera tryggt. Engu að síður eru þeir nýbúnir
að ganga í gegnum alvarlega orkukrísu. Væru tök á því að mynda uppi-
stöðulón þess vatnsmagns sem runnið hefur til sjávar síðan Össur Skarp-
héðinsson, þáv. iðnaðarráðherra, kvað upp þann dóm að Vestfirðingar
byggju við þriðja flokks raforkukerfi, sem hvorki væri stjórnvöldum né
orkufyrirtækjum til sóma (og vart annað að heyra á ráðherranum en að
nú yrði tekið til hendinni, þetta gengi ekki lengur) væri um mikið mann-
virki að ræða. Þá, sem og nú, er virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, helsti kost-
urinn. En þrátt fyrir allan ráðherravelvilja rennur Hvalá enn óbeisluð til
sjávar, eins og hún hefur gert öldum saman, án sjáanlegra tilburða stjórn-
valda til nýtingar þeirrar orku, sem þar er í boði.

Alþingi hefur nýverið samþykkt rammaáætlun um nýtingu og verndun
orkusvæða; áætlun sem langt í frá var að samkomulag næðist um.
Vestfirðingar ættu þó að geta við unað þar sem Hvalárvirkjun er annar
þeirra virkjunarkosta, sem samkomulag náðist um í nýtingarflokki. Sem
oft áður verður kálið ekki sopið þótt í ausuna sé komið. Rannsóknir
Orkubús Vestfjarða benda til að stærri virkjanir á Vestfjörðum sé enn of
dýrar miðað við orkuverð í dag. Einn stærsti þröskuldurinn er svokallað
tengigjald. Fyrri hluta árs 2009 vöktu heimamenn, með ítarlegum hætti,
athygli stjórnvalda á hversu mikilvæg Hvalárvirkjun væri Vestfirðingum
fyrir margra hluta sakir og óskuðu eftir að hoggið yrði á þann hnút, sem
tengigjaldið er.

Velviljann vantar ekki, hverjir sem stólana sitja. Hann einn dugir
skammt.

s.h.

Auglýsing um deiliskipulag,
Torfnes, Ísafirði, Ísafjarðarbæ

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur  bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar samþykkt ofangreinda deiliskipulagsbreytingu á fundi
sínum þann 17. janúar 2013.

Deiliskipulagsbreytingin tekur til 6 ha svæðis á reit sem nær frá íþrótta-
húsinu á Torfnesi að hringtorgi við Hafnarstræti og Skutulsfjarðarbraut.
Milli fjórðungssjúkrahússins og hringtorgsins bætist við tvær nýar lóðir
en lóðir nr. 1 og 8 skv. fyrra skipulagi falla út og verða hluti af bæjarland-
inu. Lóðir 4 og 5 annars vegar og 2 og 3 hins vegar eru sameinaðar.
Lóðir innan skipulagssvæðisins eru því sex í stað átta.

Lóð fjórðurngssjúkrahússins minnkar til að rýmka fyrir hjúkrunarheimili
á nýrri lóð fyrir neðan.  Á lóð A er heimilt að reisa allt að 5.174 m² hjúkrun-
arheimili, ásamt tengdri þjónustustarfsemi, með tengibyggingu við
sjúkrahúsið á lóð B.  Byggingar skulu vera á einni hæð, nema norðan
við fjórðungssjúkrahúsið er heimilt að reisa byggingu á tveimur hæðum.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýslu-
húsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is frá og með 24. janúar 2013 til og með 7. mars 2013.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur
á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna.  Skila skal inn at-
hugasemdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstil-
löguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.

Ísafirði 21. janúar 2013.
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.
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„Við vitum að það er 70 gráðu
heitt vatn undir Breiðadalsheiði,
en það er bundið í mjóum sprung-
um. Ef við hittum ekki á réttar
sprungur, fáum við ekkert. Það
er þó alveg ljóst að heita vatnið
er þarna einhvers staðar,“ segir
Haukur Jóhannesson jarðfræð-
ingur. Síðast var leitað að heitu
vatni í Tungudal fyrir nokkrum
árum með litlum árangri og mikl-
um tilkostnaði. Haukur segir

möguleikana á að finna heitt vatn
í nær hverjum firði á norðan-
verðum Vestfjörðum, vera mikla.
Hann setur varnagla við hug-
myndir sveitarstjóra Súðavíkur-
hrepps um flutning á heitu vatni
frá Reykjanesi til Ísafjarðar, Bol-
ungarvíkur og Súðavíkur.

„Þessi framkvæmd yrði í fyrsta
lagi mjög dýr aðgerð, og það er
ekki á vísan að róa með vatnið úr
Reykjanesi. Vissulega er mikið

af heitu vatni þar, en það er svalt
og sprungan er opin upp á yfir-
borðið,“ segir Haukur, en Ómar
Már Jónsson sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps sagði í samtali við
BB á dögunum að gerð yrði könn-
un á möguleikanum á því að flytja
heitt vatn úr Reykjanesi í neðan-
sjávarrörum til Súðavíkur, Ísa-
fjarðar og Bolungarvíkur.

Haukur telur hinsvegar nær
lagi að bora eftir heitu vatni undir

Breiðadalsheiði. „Það er hús inni
í Tungudal sem hitað er upp með
jarðvarma og það segir okkur að
vatnið er undir heiðinni. Við telj-
um það geta verið allt að 70 gráðu
heitt,“ segir Haukur, en til saman-
burðar er heita vatnið sem notað
er í Reykjavík 80 gráður. „Á
Drangsnesi er hitinn 65 gráður
og það er dæmi um hitaveitu sem
gengur mjög vel.“

Haukur og fyrirtæki hans hafa

unnið að jarðborunum á sunnan-
verðum Vestfjörðum að undan-
förnu, en í haust fannst hola með
heitu vatni í nágrenni við Patreks-
fjörð. Bundnar eru vonir við að
heita vatnið úr þeirri holu geti
þjónustað byggðina á Patreks-
firði. Húshitunarkostnaður á
norðanverðum Vestfjörðum er
umtalsvert hærri en gengur og
gerist annars staðar á landinu.

– gudmundur@bb.is

Heitt vatn undir Breiðadalsheiði

Nýsköpun í mjólkurframleiðslu
„Við erum að þróa mjólkurvör-

ur fyrir fólk sem er með mjólkur-
óþol. Það verður búið að með-
höndla mjólkina þannig að hún
innihaldi ekki mjólkursykur.
Fólk með óþol getur þá neytt
vörunnar án þess að finna til
óþæginda,“ segir Hálfdán Ósk-
arsson mjólkurtæknifræðingur en
fyrirtæki hans Arna ehf fékk 1,5
milljóna króna nýsköpunarstyrk

frá samfélagssjóði Landsbankans
fyrir verkefnið. Þórarinn Egill
Sveinsson, mjólkurverkfræðing-
ur, hefur unnið með Hálfdáni að
þróuninni sem áætlað er að ljúki
síðar í þessu mánuði eða í febrúar.
Þessa dagana er verið að senda
prufur erlendis ásamt því að unn-
ið er að vöruþróun fyrir innan-
landsmarkað.

Hálfdán og Þórarinn vilja vinna

vörurnar úr þeirri mjólk sem
framleidd er á Vestfjörðum en
þar eru lagðir til um 1,5 milljón
lítrar á ári. Þær vörur sem fram-
leiddar verða eru skyr, jógúrt og
ferskir ostar eins og fetaostur og
kotasæla en jafnframt ætla þeir
að framleiða venjulegar mjólkur-
vörur með mjólkursykri. Þeir
munu vera með sérhæfðari osta
sem ekki fást ennþá hérlendis.

Fyrirtækið er komið með hús-
næði á Bolungarvík þar sem
rækjuvinnslan Bakkavík var áður
til húsa. Ekki er byrjað á fram-
kvæmdum en verið er að leita að
tækjum og fjármagni til að hefja
vinnslu. Raunhæft er að byrja
framleiðsluna eftir tvo til þrjá
mánuði að sögn Hálfdáns.

„Styrkurinn nýtist fínt eins og
allt annað fjármagn sem lagt er í

nýsköpun. Meðan maður er að
koma þessu á koppinn er erfitt að
fá fjármagn í svona verkefni.
Vaxtarsamningur Vestfjarða og
Nýsköpunarsjóður styrkir einnig
verkefnið um svipaðar upphæðir
og Landsbankinn var að gera,“
segir Hálfdán. Heildarkostnaður
verkefnisins er áætlaður 80 millj-
ónir króna og enn er verið að
safna hlutafé.    – hordur@bb.is

Ísafjarðarbær lækkar leikskóla-
gjöld milli ára á meðan önnur
stærri sveitarfélög hækka gjöld
eða þau standa í stað. Af fimmtán
stærstu sveitarfélögum landsins
eru ellefu sveitarfélög sem hækka
gjaldskrána, þrjú eru með óbreytta
gjaldskrá og aðeins Ísafjarðarbær
lækkar gjaldskrána. Leikskóla-

Ísafjarðarbær hefur ákveð-
ið að leggja ekki niður annað
af tveimur stöðugildum við
Byggðasafn Vestfjarða, eins
og til stóð á síðasta ári. Ef
stöðugildið hefði verið lagt
niður, hefðu möguleikar
safnsins á að verða svokallað
ábyrgðarsafn orðið að engu.

Að sögn Jóns Sigurpáls-
sonar forstöðumanns Byggða-
safnsins, mun safnið sækja um
að verða ábyrgðarsafn, sem
eykur möguleika safnsins á
frekari fjárveitingu úr ríkis-
sjóði auk þess sem það getur
tekið að sér stærri verkefni.

Jón er ánægður með ákvörð-
un bæjarstjórnar að leggja
ekki niður stöðugildið. Starfs-
menn safnsins verða því
áfram tveir. „Í raun er umfang
safnsins nú þegar svo mikið
að það hefði verið fásinna að
leggja niður starfið. Sérstak-
lega í ljósi þess  að við ætlum
að sæja um að verða ábyrgð-
arsafn,“ segir Jón.

Stöðugildið
ekki lagt niður

gjöld hjá Ísafjarðarbæ eru 33.825
krónur á mánuði miðað við átta
tíma vistun og fullt fæði. Vísi-
töluhækkun var á fæði hjá Ísa-
fjarðarbæ en á móti var vistunar-
gjaldið lækkað að heildarútkom-
an er 1,5% lækkun frá því í fyrra
þegar leikskólagjöldin voru
34.342 krónur á mánuði með

fullu fæði.
Hæstu leikskólagjöldin eru hjá

Garðabæ eða 35.160 krónur á
mánuði en þar er hvorki morgun-
matur né kaffitími innifalinn.
Lægstu leikskólagjöldin eru hjá
Reykjavíkurborg eða 25.880
krónur á mánuði sem er umtals-
vert minna en hjá öðrum sveitar-

félögum. Meðalgjald fyrir átta
tíma dagvistun og fullt fæði er
31.900 krónur á mánuði. Hér er
einungis um að ræða fullt gjald
fyrir eitt barn og ekki tekið með
í reikninginn að sveitarfélög veita
mis mikinn afslátt á leikskóla-
gjöldum fyrir systkini og einnig
þegar foreldrar eru námsmenn.

Leikskólagjöld lækka milli ára
Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.
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Eldgos sameinar þjóðina

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

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

smáar
Til leigu er 3ja herb. íbúð á 3ju
hæð í Stórholti. Upplýsingar í
síma 892 5054.

Til sölu er eldhúsinnrétting með
uppvöskunarvél og tvöföldum
vaski á kr. 60.000. Einnig skrif-
borð með efri hillu og skáp á kr.
40.000. Uppl. í síma 866 4642.

LeiklistarforkólfurVestfjarða
„Það er gott að vinna og skapa

fyrir vestan og ég hef langan sól-
arhring. Listin er erfið og það er
alveg eðlilegt að fólk spyrji sig
þegar sett er upp leikrit, hvort
ekki sé nóg að fá inn miðasöluna.
En það kostar mikið til að þetta
virki vel. Mörg fyrirtæki eru
einnig dugleg að styrkja,“ segir
Elfar Logi Hannesson, atvinnu-
leikari og forkólfur í listalífinu á
Vestfjörðum. Félög sem hann
hefur stofnað eða er í forsvari
fyrir, fengu sex verkefnastyrki
frá Menningaráði Vestfjarða á
síðasta ári að fjárhæð 4,5 millj-
ónir króna. Elfar Logi er að von-
um ánægður með styrkina og
þakklátur.

Hæsti styrkurinn, ein milljón
króna, rann til leiklistarhátíðar-
innar Act Alone, árlegrar ein-
leikahátíðar sem haldin er á Suð-
ureyri. Hátíðin var fyrst haldin á
Ísafirði árið 2004 en var færð
yfir á Suðureyri árið 2011 og
verður þar áfram að sögn Elfars
Loga. Hann er stofnandi hátíðar-
innar þar sem fram koma ýmsir
leikarar víðs vegar að og flytja
rjómann af þeim einleikjum sem

verkefnið „List á Vestfjörðum
2012“ en þar á Elfar Logi sæti í
stjórn. Félagið gefur út tímarit
sem kynnir vestfirska listamenn
og er sent inn á hvert heimili á
Vestfjörðum.

„Ég er bara eitt lítið peð þótt
manni detti ýmislegt í hug. Maður
gerir bara ekkert einn. Ég er bara
leikari,“ segir Elfar Logi sem
augljóslega er brautryðjandi fyrir
leiklist og fleiri greinar á Vest-
fjörðum. Ekki skortir hann hug-
myndir og virðist koma sumum
þeirra á fjalirnar. „Miðasalan
dugir ekki langt til að standa undir
kostnaði af sýningum, það vita
nú allir sem haldið hafa tóneika
eða leiksýningu. Stundum gengur
vel eða illa, maður veit aldrei
hvernig gengur. Ljós og perur,
leikmynd, húsaleiga á æfinga-
húsnæði, kaffi á æfingum og
annað týnist saman,“ segir Elfar
Logi. Menn setja sjálfan sig alltaf
síðast í röðina og enda oft á að
geta ekki haft af þessu há laun til
að framfleyta fjölskyldunni að
sögn Elfars en styrkirnir hljóta
að koma til góða fyrir listalífið
sem væri töluvert fátæklegra ef
ekki væri fyrir Menningarráð
Vestfjarða.

„Ég vil ekkert segja nema takk
fyrir mig og fyrir að hafa haft trú
á mér og mínum vitleysum og
hugmyndum. Þetta er æðislegt
og ég hefði aldrei getað þetta
nema út af þessu, eins og Act
Alone sem er risastórt dæmi sem
hleður utan á sig og er orðið eitt
flottasta menningarfyrirbærið á
landsbyggðinni,“ segir Elfar.

fluttir hafa verið í heiminum.
„Þetta hefur hlaðið upp á sig

og er stjórnlaust. Það eru mjög
margir einleikir sýndir frá fimm-
tudegi til sunnudags og er frítt
inn á þá alla. Það hafa verið haldn-
ar yfir 100 leiksýningar á hátíð-
inni,“ segir Elfar Logi. Hátíðin
ræður til sín atvinnufólk á öllum
sviðum og allt í kringum hátíðina
er mjög fagmannlegt að sögn Elf-
ars Loga.

Vestfirska skemmtifélagið
fékk 800 þúsund króna styrk frá
Menningarráði Vestfjarða til að
setja upp söngleikinn Hrafna
flóka. Um er að ræða frumsamið
verk eftir Elfar Loga þar sem tón-
listin er eftir Guðmund Hjaltason

tónlistarmann. Krakkar og ungl-
ingar eru fengnir til að leika í
sýningunni. Í dag standa yfir æf-
ingar með níu ungum leikurum
en mikil aðsókn var í áheyrnar-
prufurnar.

Kómedíuleikhúsið fékk einnig
800 þúsund króna styrk frá
Menningaráði til að setja upp
leikverkið „Sálin hans Muggs
míns“. „Þetta er eina atvinnu-
leikhúsið á Vestfjörðum og væri
ekki til ef ekki væri fyrir Menn-
ingarráð Vestfjarða,“ segir Elfar
Logi, sem samdi verkið og leikur
í einleiknum sem byggir á mynd-
skreytingum Muggs á íslenskum
þjóðsögum og ævintýrum. Kóme-
díuleikhúsið fékk einnig 500 þús-

und króna styrk til að setja upp
verkið „Listamaðurinn með
barnshjartað“. Það verk samdi
Elfar um listamanninn Samúel
Jónsson í Selárdal. Hann leikur
einnig í verkinu.

Vestfirska kvikmyndafyrir-
tækið Gláma fékk 800 þúsund
króna styrk en að því stendur
öflugur hópur hugsjóna- og lista-
fólks, Eyþór Jóvinsson, Baldur
Páll Hólmgeirsson, Ársæll Níels-
son, Marsibil Kristjánsdóttir og
Elvar Logi Hannesson. Þau fram-
leiða sögulegar vestfirskar stutt-
myndir sem eru teknar upp á
sögulegum vestfirskum stöðum.
Félag vestfirskra listamanna fékk
600 þúsund króna styrk fyrir

Elfar Logi Hannesson.

Hinn 23. janúar 1973 er skráður með skýrum hætti í Íslandssöguna
líkt og gildir um margar aðrar náttúruhamfarir. Þá um nóttina hófst
eldgos í Heimaey sem stóð til 3. júlí um sumarið. Hið merkasta var
að íbúum tókst að flýja Heimaey á skömmum tíma. Slys urðu vart
á fólki. Um fimm þúsund íbúar sigldu til lands með skipaflotanum
sem var í Vestmannaeyjahöfn vegna slæmra gæfta deginum áður.
Aðstæður voru allar hinar bestu til að fara í land. Enginn dó í eld-
gosinu sjálfu. En þegar í land var komið biðu óleyst vandamál. Hús-
næði vantaði fyrir nærri fimm þúsund manns sem misstu heimili
sín. Óvissa brottflúinna var mikil þegar á fastalandið var komið.
Heimilislausir þurftu aðra lausn en þá að búa inn á ættingjum eða
góðhjörtuðum, sem buðu fram aðstoð. Þjóðin fylltist samúð og
samhug um viðbrögð. Hið sama var uppi á teningnum erlendis.
Safnað var fé er rann til húsnæðismála Vestmanneyinga. Alþingi og
ríkisstjórn voru sammála um að setja á fót viðlagasjóð, sem síðar að
loknum fleiri miklum náttúruhamförum var breytt í viðlagatryggingu.
Afgreiðsla gekk hratt og vel fyrir sig á Alþingi og pólitísk landamæri
máðust út við afgreiðsluna, en einungis um stundarsakir.

Í gær voru liðin 40 ár frá þessum minnisverða degi, sem breytti
viðhorfi Íslendinga til atburða og afleiðinga náttúruhamfara, þótt
margt væri ólært líkt og við Vestfirðingar kynntumst á tíunda

áratugnum í snjóflóðunum. En 1995 kom aftur upp samhugur
meðal þjóðarinnar sem sýndi sig í tveimur stórum fjársöfnunum
meðal þjóðarinnar, hinni fyrri vegna snjóflóða í Súðavík, hinni
seinni vegna snjóflóða á Flateyri. Þá máðust landamæri stjórnmála-
flokka út á alþingi, en aðeins um skamma hríð, því miður. Þannig
var það einnig 1973 og 1974, þegar snjóflóðin féllu á Neskaupstað.
Í síðustu viku voru liðin 18 ár frá snjóflóðinu mannskæða í Súða-
vík.

Því hefur verið haldið fram á þessum vettvangi fyrr, að banka-
hrunið hefði í raun kallað á almannavarnaviðbrögð fremur en þær
um margt lítt heppnuðu pólitísku aðgerðir sem gripið var til. Neyð-
arlögin virkuðu, en þá var samstaða á alþingi í líkingu við þá sem
að framan hefur verið rakið. Eina aðgerðin önnur kom að utan, af-
skipti Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, sem reyndar hafa verið umdeild.
Aðrar heimatilbúnar aðgerðir hafa síður virkað, enda hefur skort
pólitíska samstöðu sem sagan segir okkur að hafi náðst tímabundið
í kjölfar náttúruhamfara. Nú þörfnumst við hennar til að leysa brýn
vandamál, fjölskylda, heimila og fyrirtækja og mun fremur en
nýrrar stjórnarskrár, sem á að byggja á illa unnum drögum. Eldgos
væri hins vegar hið síðasta sem við þurfum, en það myndi skapa
sárvantaða samstöðu.
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Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Þorleifur Ágústson
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
46 ára
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Kennari
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Krabbi
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Hrafnhildur Hafberg
Börn :Börn :Börn :Börn :Börn :
Ísak Emanúel og Hilmir Jökull

Vestfirðingurinn
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?
Nú er kennsla hafin – svo dagar fara í að kenna krökkum líffræði. Ennfremur sinni ég ýmsu

varðandi Murr ásamt því að undirbúa rannsóknaumsókn í samstarfi við Matís – til eflingar atvinnu
á Vestfjörðum.

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?
Akureyringur. Grannur. Þúsundþjalasmiður. Söngvinn.
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?
Göngutúr og blóta hressilega í há norður.
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?
Skyrtu með brjóstvasa og gallabuxum.
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?
Að hafa ekki sinnt náminu betur – þegar ég var í dansskóla Sigvalda á Akureyri uppúr 1970.

Ég kann ekki að dansa.
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?
Þegar ég settist á klósettið á hóteli í Tókýó og það bauð góðan dag. Í stað pappírs fékk maður

létt spúl á afturendann áður en bossinn var þurrkaður með volgum blæstri. Hátækniklósett.
Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Ekki lengur – orðinn of gamall fyrir slíkt.
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?
Guðfaðirinn (the Godfather).
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Kaldhæðnislega kommentatýpan.
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?
Þegar Hrafnhildur veit betur. Sem er nánast alltaf. Og ég læri ekki neitt. Fer alltaf í fýlu.
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Já og þakka Guði fyrir að kenna mér ekki í menntaskóla. Við vorum fjórir félag-

ar í menntó sem ákváðum að skera upp herör gegn lélegu nemendafélagi – sem
okkur fannst nú bara vera eithvað „já-lið“. Stofnuðum okkar eigið –„Námsviljann“ en
það starfaði í nokkur ár eftir að ég varð stúdent. Gáfum út blað „Jón Krukk“. Kór
Námsviljans starfaði lengi. Fyrsta tölvuver skólans var kostað af Námsviljanum. En
að lokum var það samþykkt að ekki gengi að hafa svona félag „óháð“ skólanum
 og það sameinaðist nemendafélaginu.

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?
Erlend: „Bókaþjófurinn“ eftir Markus Zusak og af íslenskum bókum er það „Í Verum“

 – saga Theodórs Friðrikssonar. En þá bók er nauðsynlegt að lesa með landakort
sér við hlið. Skyldulesning.

Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já. Annar draumur er að fá að heimsækja Jón Sigurpáls í nýtt garðhús sem hann reisti
ár rústum „Sissý-lundar“  – en þar stendur hann með litla úðakönnu og úðar á blómin.
Ku minna mjög á munkinn Gregor Mendel.

Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Alveg ljómandi illa.
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?
Hún hefur ræst. En það var að vera vikið úr embætti „Grennslara Feitafélagsins“.

En það mál er  komið til Haag.
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 búa svo um að fjölskylda mín geti lifað eins áhyggjulausu lífi og mögulegast er.

Ásamt því að verða betri í golfi.
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?
Með fjölskyldunni – úti í náttúrunni á fallegum sumardegi. Já þetta er væmið.
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?
„Betri er lestur en leikur að stráum“. Hef ekki hugmynd um hvað það þýðir –

en það var æskuvinur minn – ættaður frá Ísafirði sem það samdi. Árið var 1983 og við í
 íslensku prófi. Kannski rétt að geta þess að hann er frændi Óla málara – sem kannski
útskýrir margt?!

Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persóna mundir þú vilja vera og af hverju?
Óli frá Gjögri. Hann er kvótakóngur.
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?
Kollsvík. Þar endar bara vegurinn. Óþægilega fallegt.
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)?
Eyjafjörðurinn er yndislegur.
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?
Vietnam – Halong bay.
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?
Þessari spurningu er bannað að svara neitandi.
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?
Samgöngur og samstöðu. Auðvitað er þetta tvennt nátengt. En mér hefur fundist að uppbygging

fyrir tilstuðlans hins opinbera sér allt of mikið á forsendum sunnlenskra fyrirtækja. Ekki má gleyma
því að ég fluttist sjálfur hingað sem hluti af slíku átaki.

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?
„viltu svara sms-inu!“
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Jöfnunarstyrkur til náms
– Umsóknarfrestur á vorönn 2013 er til 15. febrúar nk.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN, geta
sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu
og er fyrir þá sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.

· Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri lögheimili og fjöl-
skyldu sinni vegna náms).

· Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám frá lögheimili
og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna sér reglur
um styrkinn á vef LÍN, www.lin.is.

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd



1414141414 FIMMTUDAGUR     24. JANÚAR 2013

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: Trúbadorinn Denni spilar til kl. 03:00.

Laugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúarLaugardagur  19. janúar
24:00: Húsið: Michelle og Eggert Nielson

með kántrý-stemmningu til kl. 03.
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?

Sælkeri vikunnar er Ólafur Arnar Ingólfsson á Ísafirði

Hátíðarfiskur stórfjölskyldunnarHátíðarfiskur stórfjölskyldunnarHátíðarfiskur stórfjölskyldunnarHátíðarfiskur stórfjölskyldunnarHátíðarfiskur stórfjölskyldunnar
Skötuselsuppskriftin er gam-

algróin fjölskylduarfleifð, ég
veit ekki hvaðan hún er ættuð
en ég hef fyrir löngu gefið aðrar
uppskriftir af skötusel upp á
bátinn. Ég hef velt því fyrir
mér að fá steinbítskinnar hjá
Kára og prófa í stað skötusels-
ins en ekki látið verða af því
enn. Focacciabrauð er tiltölu-
lega nýtt fyrir mér, hér er ein-
föld uppskrift sem ég ræð við
vandræðalaust og sjávarsaltið
úr Reykjanesi tekur sig einstak-
lega vel út. Okkur finnst nafnið
óþjált og það heitir bara fokka-
brauð hjá okkur.

Hátíðarfiskur
800 gr skötuselur
2 saxaðar paprikur
1 sneiddur blaðlaukur
2 saxaðar sellerístangir
150 gr rifinn ostur
2 dl. muldar kartöfluflögur
með papriku
2 1/2 dl. rjómi
4 msk hveiti
1 dl. ananassafi eða hvítvín
4 msk smjör

2 msk olifuolía
1-2 tsk tómatkraftur
1/4 tsk turmeric
1/4 tsk karrí
1 tsk italian seasoning
1 tsk salt
1/2 tsk svartur pipar
1 fiskiteningur

Aðferð:
Látið grænmetið krauma í 2

msk. af smjöri þar til það verður
meyrt. Bætið 1 msk. af hveiti út í
ásamt ananassafa/hvítvíni, rjóma,
tómatkrafti og örlitlu af vatni ef
sósan er of þykk. Kryddið með
turmeric, karrí, italian seasoning
og fiskiteningi. Látið krauma við
vægan hita í nokkrar mínútur og
hrærið af og til. Skerið skötusel-
inn í u.þ.b. 4 cm þykkar sneiðar.
Blandið saman 3 msk af hveiti, 1
tsk af salti og 1/2 tsk af pipar.
Hitið á pönnu 2 msk af smjöri og
2 msk af olíu. Veltið skötuselnum
upp úr hveitinu og skeikið fiskinn
í 2-3 mínútur á hvorri hlið. Hellið
grænmetissósunni í smurt eldfast
mót og raðið fiskibinunum þar
ofan á. Blandið saman osti og

muldum kartöfluflögum og stráið
yfir fiskinn. Berið undir glóð í
nokkrar mínútur eða þar til ost-
urinn er bráðinn. Mjög gott að
hafa ferskt salat með réttinum,
hrísgrjón og að sjálfsögðu fokka-
brauð.

Fokkabrauð
500 g hveiti
1 bréf þurrger
smá salt
1/2 dl ólífuolía
3 dl vatn eða þar um bil
1/3 staukur rósmarín
Ólífuolía til að pensla og gróft
sjávarsalt til að strá yfir
Blandið þessu öllu saman og

hnoðið, deigið á að verða nokkuð
blautt. Setjið deigið svo í pass-
andi eldfast form með háum
börmum og leyfið að lyfta sér í
drykklanga stund á volgum stað.
Þessi volgi staður vill reyndar
oftar en ekki vera bara eldhús-
bekkurinn en ef það er búið að
vera mikið ráp í ísskápinn er volgi
staðurinn gjarna ofan á honum.
Þegar deigið hefur lyft sér nógu
mikið til að við trúum því að úr

þessu verði loftkennt brauð er
það penslað með ólífuolíu, gerð í
það fullt af puttaförum og Reyk-
janessaltinu stráð yfir. Þetta er
svo bakað við 200°C í uþb 20
mín.

Eftirréttaruppskriftin kemur
frá Noregi og er alveg ljómandi
einföld og sæt

Haframjölsbaka
1 poki af frosnum blönduðum

berjum sett í eldfast mót,
smá sykri stráð yfir berin

ásamt 1-2 msk af kartöflu
mjöli.

5 dl. haframjöl
1 dl. sykur
1 msk hveiti
1 tsk lyftiduft
Þessu er öllu blandað saman

og svo er 165 gr brætt smjör
hrært saman við þurrblönd-
una. Allt sett yfir berin, bakað
við 180 gráður í 20 mínútur.
Borið fram heitt með ís.

Njótið vel og verði ykkur að
góðu. Ég skora á samstarfs-
félaga minn hann Arnþór
Kristjánsson til að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?
Af illri nauðsyn. Var ritstjóri

Króniku, skólablaðs Fjölbraut-
ar í Ármúla og það var eng-
inn frambærilegur ljósmynd-
ari í ristjórninni svo ég keypti
mér bara myndavél og tók
allar ljósmyndirnar fyrir blaðið
sjálfur. Í framhaldi af því verk-
efni fékk ég áhuga á ljós-
myndun.

Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?
CNikon FG-20 (filmuvél)

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

Þau eru nokkur, til að mynda
þessi svakalega tækling hjá
félaga mínum Bigga.

Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?
Fullt af gömlu drasli, en

það sem er fyrir framan vél-
ina og aftan hana er það

eina sem skiptir máli. Nikon
D200, Nikkor 50mm f1,4,
Sigma 12-24 f4,5-5,6, Sigma
70-300, Sigma 70-300 f4-5,6,
flöss og meira smádót.

Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Steinunni Matthíasdóttur.

Hún er ein þeirra fjölmörgu
sem átti fallegar ljósmyndir í
vestfirsku ljósmyndabókinni
sem ég gaf út fyrir jólin.

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Eyþór Jóvinsson

Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:
Flateyri

Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:Flickr-síða:
jovinsson.is / 500px.com/jovinsson

og flickr.com/jovinsson

Brandur, einhver sá magnaðasti köttur sem ég hef átt.
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Að ofan: Perth í vestur
Ástralíu þar sem ég bjó um árabil.

Biggi félagi
minn í Fjölni
með hrikalega
tæklingu.

Súlnasker.
Myndin er tekin í
gegnum kýraugað

á Fjölni SU 57.

Mugison á
Októberfest.
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FÓLK VIÐ LEIK OG STÖRF
Björg Guðmundsdóttir aðstoðarmaður sjúkraþjálfara, starfs-

maður á bókasafni og hlátursjógaleiðbeinandi segir frá

Mánudagurinn 10. desem-
ber 2012.  Vaknaði klukkan
7. Fór í sturtu og hafði mig
svo til í rólegheitum.   Ég á að
mæta í vinnu klukkan átta.
Ég er u.þ.b. 3-4 mínútur að
labba og fór af stað korter í
átta.  Veðrið var mjög gott,
logn og kyrrð, en kolamyrkur
og þá breytir miklu að það
eru svo víða komin upp jóla-
ljós.  Það er nokkuð autt en
hálka, svo það er eins gott
að vera með nagla undir
skónum. Vinnan mín frá 8-12
er á sjúkraskýlinu í Bolunga-
vík, eins og það er ennþá
yfirleitt kallað í daglegu tali,
þó það sé nú orðin hjúkrun-
ardeild út frá Heilbrigðisstofn-
un Vestfjarða.  Ég byrja á að
skipta um föt, fara í hvíta
gallann, og stimpla mig inn.
Þá fer ég inn í eldhús og fæ
mér skeið af lýsi.  Ég er þessa

dagana að prófa að taka
fljótandi lýsi á fastandi maga
og borða ekki fyrr en eftir ca.
tvo tíma. Ég las, að það væri
svo gott fyrir liðina.

Starfið mitt hjá Heilbrigðis-
stofnun heitir aðstoðarmaður
sjúkraþjálfara.  Í því felst, að
ég er með heimilisfólkið, sem
er 12 manns, í stólaleikfimi
tvisvar í viku.  Tvisvar í viku fer
ég með fólkið í sal sjúkra-
þjálfunar, en þangað er inn-
angengt af sjúkraskýlinu, og
fylgi því þar eftir, hjálpa því
að stilla tæki og færa sig á
milli tækja og hjálpa til við
að gera æfingar rétt.  Ég fæ
upplýsingar frá sjúkraþjálf-
ara um, hvaða æfingar og
tæki henti hverjum og einum.
Ég fer oft þrjár ferðir fram og
til baka með tvo í hjólastólum
og tvo með göngugrindur.
Það kemst bara einn hjóla-
stóll í lyftuna á sjúkraskýlinu
og ég þarf að fara í tvær
lyftur á leiðinni. Í dag var stóla-
leikfimi í stofunni og þá sitjum
við í hring og gerum æfingar
fyrir höfuð og herðar, hendur
og fætur, syngjum með í
sumum æfingum og gerum
hláturæfingar. Ég er búin að
læra að verða hláturjóga-
leiðbeinandi og nú gerum
við hláturæfingar í hverjum
tíma.  Það á að gera okkur
svo gott.  Það eru víst orð að

sönnu, að hláturinn lengir líf-
ið!  Ég hef verið víða með
hláturjóga, á ýmiss konar
fundum og í veislum, fyrir eldri
borgara á Kanarí og á frið-
arþingi skáta í Hörpu um
miðjan október.  Það er mjög
gefandi og gaman og stór-
kostlegt að geta komið öllum
til að hlæja með ákveðnum
æfingum, sama hvort það
eru 10 manns eða 100.

En starfinu á sjúkraskýlinu
fylgir líka umönnun og annað
sem þörf er á.  Ég er búin að
vera í þessu starfi í þrjú ár, en
þar á undan hafði ég verið
40 ár í ritara, bókhalds- og
öðrum skrifstofustörfum. Mér
líkar þetta starf mjög vel.  Ég
hefði aldrei trúað því, að ég
ætti eftir að vinna í heilbrigð-
isgeiranum, en það er mjög
gefandi. Launin eru að vísu
lág og það er erfitt líkamlega
og ég er oft mjög þreytt þeg-
ar ég kem heim. Ég er að
reyna að standa mig vel í að
nota lyftara, sem eru á staðn-
um, til að færa fólk á milli
stóla, úr rúmum í stóla o.s.frv.

DagmálDagmálDagmálDagmálDagmál
Klukkan átta byrja ég á að

sitja í rapporti með öðru
starfsfólki, þar sem farið er
yfir hvernig staðan er hjá
heimilisfólki eftir nóttina og
hvernig á að skipta verkum

þennan dag.  Nú var upplit
á okkur, því ein hafði stungið
upp á því daginn áður, að
við kæmum allar með háls-
bindi eða slæður til að lífga
upp á daginn.  Ég kom með
nokkur stykki til að lána þeim,
sem ekki voru í vinnu daginn
áður og vissu ekki af þessu
uppátæki.

Fram undir þetta hef ég
verið inni á göngum framan
af morgni (húsnæðið er á
tveimur hæðum) og hjálpað
fólki á fætur, á klósett, í bað
og í borðstofu og við að
borða, eftir því hvað hver þarf
aðstoð við.  Síðan er búið um
rúmin og herbergi þrifin eins
og þörf er á hverju sinni, skipt
á rúmum á ákveðnum dög-
um, og þá eru herbergi þrifin
mjög vel.  Gangar eru skúr-
aðir daglega og önnur rými
skúruð eftir ákveðnu skipu-
lagi.

Í síðustu viku var ákveðið
að prófa að breyta skipulag-
inu og nú er ég framan af
morgni í borðstofu, tek á móti
fólkinu þar, færi þeim morg-
unmat og annað, sem þarf,
og hjálpa þeim að borða
sem þess þurfa.  Um tíuleytið
er kaffitími, þá fæ ég mér oft
grænmeti og ávexti, hrökk-
brauð með áleggi, vatn og
kaffi. Eftir kaffi fer ég í leikfim-
ina eða sjúkraþjálfunarsalinn

og á föstudögum er ég með
sögustund.  Þá les ég upphátt
eða sýni mynd.  Stundum
koma börn í heimsókn að
syngja og það er skemmti-
legast.

MiðdegiMiðdegiMiðdegiMiðdegiMiðdegi
Hádegismatur er kl. 11:30

og þá þarf ég að vera búin
að skila fólkinu  til stofu eða
borðstofu.  Þá þarf að hjálpa
sumum á klósett og í sæti og
síðan við að borða. Þá að-
stoða ég við að bera fólkinu
matinn.

Klukkan tólf á hádegi fer
ég heim.  Þá er maðurinn
minn yfirleitt heima og oftast
búinn að hafa til mat.  Nú
borðuðum við brauð með
áleggi og kaffi.  Ég fékk mér
trefjahylki  og D-vítamínhylki.
Ég held að myrkrið dragi mig
niður á veturna nú orðið, og
kannski er það af D-vítamíns-
korti, sem er víst orðinn land-
lægur á Íslandi, svo ég vinn
að minni vellíðan. Eftir mat-
inn lagðist ég niður og hvíldi
mig, sofnaði smástund. Ég
var þreytt, þegar ég kom
heim, svo þetta var endur-
nærandi.

Klukkan eitt skrapp ég inn í
apótek og fór síðan í vinnu á
bókasafninu hér í Bolungavík.
Ég var atvinnulaus að hluta
til, en fékk svo tímabundið
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Þjónustuauglýsingar
hálft starf á bókasafninu í eitt
ár. Það er í verkefni, sem
heitir Vinnandi vegur á veg-
um Vinnumálastofnunar og
sveitarfélaga.  Á bókasafninu
þurfti að bæta við mann-
skap, vegna þess, að þar er
verið að taka í notkun nýtt
bókasafnskerfi, Gegni, sem
tekur við af gömlu kerfi, sem
á að fara að loka.  Það þýðir
að það þarf að taka hverja
einustu bók og skrá, merkja
hverja bók með þremur lím-
miðum, plasta yfir þá eða
alla bókina eftir þörfum og
gera við um leið.  Í dag er
bókasafnið ekki opið og ég
var að líma miða á bækur,
plasta, raða í hillur og hólf.
Ég þarf að lesa nöfnin á bók-
unum til að bera þau saman
við miðana, sem á þær fara,
og þar með að taka eftir
hvaða bækur þetta eru.
Stundum vinn ég í opnunar-
tíma.  Þá er að taka við bók-
um sem fólk skilar, leita að
bókum, tala um bækur, ráð-
leggja eftir því sem ég best
veit og lána út bækur og
tímarit. Ég er búin að fara
heim með mikið af bókum til
að lesa, síðan ég byrjaði að
vinna hér.  Fólkið mitt segir,
að þessi vinna hljóti að eiga
mjög vel við mig, því ég hef
mikinn áhuga á bókum,
bæði til að fræðast og sem
afþreyingu.  Það á mjög vel
við mig að vinna hérna.

Miður aftanMiður aftanMiður aftanMiður aftanMiður aftan
Kl. 5 var ég búin að vinna

á bókasafninu. Þá fór ég í
Bjarnabúð að gera innkaup
fyrir hana Hiddu, sem er 85
ára.  Ég aðstoða hana við
ýmislegt, sem við höfum
báðar gaman af og nú ætlar
hún að senda pakka til Dan-
merkur.  Ég fór svo með inn-
kaupin til hennar og hjálpaði
henni að pakka inn.  Svo fer
ég með pakkann í póst á
morgun.  Þessu næst fór ég
til mömmu, sem er 86 ára og
býr ein heima.  Ég fór með
smávegis, sem ég var að
kaupa fyrir hana, og stopp-
aði um stund. Svo hringdi
Bjarni, maðurinn minn, og
spurði, hvenær ég kæmi
heim, því kvöldmaturinn væri
að verða tilbúinn.  Ég var
komin heim 18:30 og þá
borðuðum við fínan fisk á
pönnu með hvítlauk og engi-
fer, kartöflum og spergilkáli.
Allt annað en bara fiskur og
kartöflur er gert sérstaklega
fyrir mig.  Þetta var mjög gott.

María Rebekka, dóttir Fríðu
minnar, sem er elsta barna-
barnið, hringdi í dag til að
bjóða okkur í 18 ára afmæli
seinnipartinn á miðvikudag-
inn. Jói, sonur minn, hringdi í
dag, til að leyfa mér að fylgj-
ast með, hvernig honum líkar
í nýja starfinu sem sérfræð-

ingur hjá Actavis.  Freyja,
dóttir mín, hringdi, frá Vest-
mannaeyjum, þar sem hún
býr með sína fjölskyldu.  Allt
gott hjá henni, en við ætlum
að vera hjá henni um jólin.

NáttmálNáttmálNáttmálNáttmálNáttmál
Eftir matinn var hvíldar-

stund við að horfa á fréttir í
sjónvarpinu og spjalla um
daginn.  Klukkan níu fór ég
inn á Grundir til að hitta gott
fólk og fara með því í hug-
leiðslu og bænahring.  Ég
fer oft þangað á mánudags-
kvöldum, nema þegar kven-
félagsfundir eru.  Ég hef verið
í kvenfélaginu í 34 ár.  Það
var jólafundur fyrir viku  með
súkkulaði, brúnni lagköku,
smákökum og tertum, jóla-
pökkum, jólalögum og göml-
um jóladönsum, mjög nota-
legt.  Það er oft mikið að
gera hjá okkur, þegar við
sjáum um erfidrykkjur t.d.  Við
erum með fjáraflanir og gef-
um svo peninga til að styðja

við fólk hér í bæ, sem á erfitt,
og gefum ýmislegt til stofn-
ana bæjarins, sem eru til að
þjónusta bæjarbúa.

LágnættiLágnættiLágnættiLágnættiLágnætti
Um miðnætti kom ég heim

úr hugleiðslustundinni að
lokinni tedrykkju og var þá
ekki mjög syfjuð.  Mér líður
alltaf mjög vel á þessum
stundum og hef mjög gott af
því.  Það gerir mann að betri
manneskju, ef eitthvað er,
og hjálpar til að ergja sig
ekki yfir smámunum og ein-
hverju, sem skiptir engu máli,
þegar upp er staðið.   Ég fór
strax í rúmið og fór að lesa
Töfraðu fram lífið eftir Sigríði
Klingenberg, sem ég óskaði
mér og fékk í afmælisgjöf 8.
des. s.l., en þá varð ég 64
ára gömul.  Mér finnst mjög
gott að hafa svona svona
bækur  nálægt mér til að líta
í, les alltaf eitthvað gott, sem
passar fyrir mig.  Sofnaði von-
andi fyrir klukkan eitt.
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Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Miðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúarMiðvikudagur 23. janúar
kl. 19:35  Arsenal - West Ham
kl. 19:40  Swansea - Chelsea

Laugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúar
kl. 12:35  Crystal P. - Man. City

kl. 14:45  Brighton - Arsenal
kl. 17:25  Man.Utd - Fulham

Sunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúar
kl. 11:50  Brentford - Chelsea
kl. 13:55  Leeds - Tottenham
kl. 15:55  Oldham - Liverpool

Þriðjudagur 29. janúarÞriðjudagur 29. janúarÞriðjudagur 29. janúarÞriðjudagur 29. janúarÞriðjudagur 29. janúar
kl. 19:35  Norwich - Tottenham

kl. 19:38  Stoke - Wigan
kl. 19:38  QPR - Man. City

19:38  Aston V. - Newcastle
kl. 19:53  Reading - Chelsea

Miðvikudagur 30. janúarMiðvikudagur 30. janúarMiðvikudagur 30. janúarMiðvikudagur 30. janúarMiðvikudagur 30. janúar
kl. 19:30  Arsenal - Liverpool

kl. 19:38  Everton - WBA
kl. 19:53  Fulham - West Ham
kl. 19:53  Man.Utd. - South.ton

HM í beinni...HM í beinni...HM í beinni...HM í beinni...HM í beinni...
Föstudagur 25. janúarFöstudagur 25. janúarFöstudagur 25. janúarFöstudagur 25. janúarFöstudagur 25. janúar
kl. 17:50  Undanúrslit
kkl. 20:20  Undanúrslit

Laugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúarLaugardagur 26. janúar
kl. 17:50  Bronsleikurinn

Sunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúarSunnudagur 27. janúar
kl. 16:10  Úrslitaleikurinn

Fleyg orð frá Gretti Ásmundarsyni
Krossgátan

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Breytileg átt, víða 8-15 m/s,
en hvassari suðaustanátt

suðvestantil síðdegis. Snjó-
koma eða slydda en úr-

komulítið um tíma síðdegis.
Hiti breytist lítið.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Ákveðin austanátt. Rigning

eða slydda sums staðar
sunnanlands en slydda eða

snjókoma með köflum
norðantil. Svipaður hiti.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Líkur á norðaustan hvassvirði
eða stormi, einkum norðan-
og vestantil á landinu. Væta

um landið sunnan- og
austanvert en annars slydda

eða snjókoma.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu Sudoku þrautir

Smáhýsin í TSmáhýsin í TSmáhýsin í TSmáhýsin í TSmáhýsin í Tungudal í deiliskipulagsvinnuungudal í deiliskipulagsvinnuungudal í deiliskipulagsvinnuungudal í deiliskipulagsvinnuungudal í deiliskipulagsvinnu
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt einróma

tillögu þess efnis að farið verði í deildiskipulagsvinnu
í Tungudal. Tillagan var lögð fram í kjölfar þess að
Guð-mundur Tryggvi Ásbergsson hefur óskað eftir
leyfi til að byggja tuttugu smáhýsi í Tungudal. „Hægt
verður að úthluta lóðum í fyrsta lagi eftir hálft ár. Við
myndum heldur ekki vilja miklar framkvæmdir í sumar
þegar tjaldsvæðið er opið. Heppilegt væri að byrja
á þessu í september,“ segir Daníel Jakobsson bæjar-
stjóri á Ísafirði um ferlið sem eftir er, verði tillagan sam-
þykkt í bæjarstjórn.

„Ég tel að deiliskipulagsferlið taki í besta falli sex
mánuði,“ segir bæjarstjóra. Nú fer af stað hönnunar-
vinna hjá arkitektum sem teikna upp svæðið. Ef
hönnuðir finna viðeigandi lausn á skipulagi fer málið
aftur til inn í bæjarstjórn og svo í almenna auglýsingu
og athugasemdaferli. Deiliskipulag verður þá auglýst
og íbúar svæðisins hafa tækifæri á að koma sínum
athugasemdum á framfæri. Eftir það yrði deiliskipulag
auglýst aftur og staðfest af umhverfisráðherra. Þá
væri hægt að úthluta lóðum ef allt hefur gengið að
óskum. Farið verður í deiliskipulagsvinnu í Tungudal þar sem Guðmundur Tryggvi hyggst reisa 20 smáhýsi.
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