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Gámaþjónusta
Vestfjarða seld

Fataskápurinn
allur úr GuSt
Sveinbjörg er íþróttamaður ársins
Guðrún Kristín Sveinbjörnsdóttir hefur getið sér gott orð, undir
nafninu GuSt, fyrir stílhreina og kvenlega fatahönnun en nú er
hún að fara í útrás með fötin sín og sýnir bráðlega á tveimur
erlendum sýningum. Í miðopnu spjallar Guðrún Kristín um
gróskuna í bransanum í dag, stiklar á stóru í ferli sínum og
segir hvernig það kom til að lítil stúlka sem bjó til föt á dúkkurnar sínar á Ísafirði varð að þekktum fatahönnuði á Íslandi.

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir var útnefnd íþróttamaður Bolungarvíkur fyrir árið 2007 í hófi í Einarshúsi
á sunnudag. Sveinbjörg, sem æfir með íþróttafélaginu
Ívari, hreppti tvenn verðlaun á sumarleikum Special
Olympics sem fóru fram í Shanghai í Kína í haust.
Sveinbjörg keppti í boccia með stórgóðum árangri.
Fyrst keppti hún í einstaklingskeppni þar sem hún
varð í 3. sæti og þá keppti hún í tvímenning (tveir í
liði) og þar varð hún ásamt meðspilara sínum í 5. sæti.
Að lokum keppti hún í liðakeppni og þar hlaut Sveinbjörg gullpening ásamt liðsfélögum sínum. Sveinbjörg
er á afreksbraut Menntaskólans á Ísafirði en búsett í
Bolungarvík. Hún hefur iðkað boccia í yfir áratug.
Fjórir voru tilnefndir í ár og auk Sveinbjargar voru
það Bragi Björgmundsson, Hestamannafélaginu Gný,
Gunnar Már Elíasson, knattspyrnudeild UMFB og
Rögnvaldur Magnússon, Golfklúbbi Bolungarvíkur.
Þeir sem síðast urðu þessa heiðurs aðnjótandi voru
Rögnvaldur Magnússon (2006), Gunnar Már Elíasson
(2005) og Sveinbjörn Hrafn Kristjánsson (2003), en
valið féll niður árið 2004. Það er íþrótta- og æskulýðsnefnd Bolungarvíkur sem býður til hófsins.
– thelma@bb.is

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir íþróttamaður ársins í Bolungarvík. Mynd: Baldur Smári Einarsson.

Gámaþjónustan hf. hefur keypt allt hlutafé í
Gámaþjónustu Vestfjarða.
Að sögn Ragnars Ágústs
Kristinssonar, framkvæmdastjóra Gámaþjónustu Vestfjarða, hefur Gámaþjónustan hf. hafi keypt allt
hlutafé í Gámaþjónustu
Vestfjarða sem verður rekin sem dótturfélag.
„Við erum að sækjast
eftir hagræðingu í rekstri
og í krafti stærðarinnar
munum við geta náð betri
samningum“, segir Ragnar. Hann mun áfram gegna
starfi framkvæmdastjóra
og verður hluthafi í Gámaþjónustunni hf.
Ragnar segir að engin
breyting verði á daglegum
rekstri fyrirtækisins. „Það
er mikið að gerast í úrvinnslumálum og endurvinnslu og þetta mun gera
okkur auðveldara að halda
áfram á þeirri braut.“
Breytingarnar hafa legið í loftinu frá því á haustdögum en salan tók gildi
um áramót. Gámaþjónustan hf. var stofnuð árið
1983 af Benóný Ólafssyni, sem enn er aðaleigandi og framkvæmdastjóri
fyrirtækisins. Um 150
manns starfa hjá fyrirtækinu um allt land. Þá á
það einnig hlut í fyrirtækjum í sama geira í Eystrasaltslöndunum.
– smari@bb.is
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Dagurinn í dag

Aflasamdráttur á Ísafirði

24. janúar 2008 –24. dagur ársins

Afli, landaður á Ísafirði, dróst saman um 6,5% á síðasta ári.
Árið 2006 var landað 12.663 tonnum á Ísafirði en 11.831
tonnum árið 2007. Mest var landað af þorski og er þar engin
breyting á, en samdráttur í þorskafla var umtalsverður milli ára,
eða 12 prósent. Næst mest var landað af ýsu og þar næst ufsa.
Ýsuaflinn jókst um 16% milli ára en ufsaaflinn dróst saman um
28%. Tölur um landaðan afla eru fengnar á vef Hagstofunnar.

Þennan dag árið1908 voru konur kosnar í bæjarstjórn
Reykjavíkur í fyrsta sinn. Listi þeirra fékk fjóra fulltrúa af
fimmtán. Þetta var í fysta sinn sem konur höfðu almennt
kosningarétt til sveitarstjórna. Þennan dag árið 1985 sigraði Jón Páll Sigmarsson í keppni um titilinn „sterkasti
maður heims“ fyrstur Íslendinga.

Fiskvinnslunni á Þingeyri lokað
Starfsfólki fiskvinnslu Vísis
hf. á Þingeyri var tilkynnt á
fundi á mánudag um að vinnslunni verði lokað 1. maí og
taki ekki til starfa aftur fyrr en
1. október. Allt fiskverkafólk
á Þingeyri, um þrjátíu og fimm
talsins, verður verkefnalaust
á meðan, segir á ruv.is. Verkafólkið kveðst óttast að fiskvinnslunni verði lokað til
frambúðar en Vísismenn segjast að sjálfsögðu ekki vonast
til að svo verði. Andrés Óskarsson fjármálastjóri Vísis hf.
í Grindavík segir ástæður þessarar tímabundnu lokunar vera

fyrirsjáanlegan hráefnisskort
í sumar. „Við niðurskurðinn í
þorskaflaheimildum urðum
við fyrir 2700 tonna skerðingu
og þetta eru bara beinar afleiðingar af því. Við lokum
tímabundið en þegar líður á
vorið og næsta kvótaár verður
ákveðið sjáum við hvert framhaldið verður,“ segir Andrés.
Hjá Vísi hf. á Þingeyri er
eingöngu unninn fiskur til útflutnings. Hjá fyrirtækinu eru
framleidd léttsöltuð, lausfryst
flök úr þorski auk þess sem
unnin er ýsa sem er millilögð
og lausfryst. Unnið er úr um

Ríkisvaldið standi
við gefin loforð
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segist vera bjartsýnn á að
ríkisvaldið standi við gefin
loforð um að ráðið verði í
85 opinber störf á Vestfjörðum fram til ársins
2009. Í fyrra átti að ráða í
28 stöður en aðeins var ráðið í tæpar 19. Samkvæmt
niðurstöðum Vestfjarðanefndarinnar hefur ríkið
skuldbundið sig að sjá til
þess 85 opinber störf verði
flutt eða stofnuð á Vestfjörðum fram til loka ársins
2009.
Nefndin kom saman í síðustu viku til að fara yfir
bókhaldið og sjá hvernig
ríkið hefur staðið sig. Samkomulagið gerði ráð fyrir
að á síðasta ári yrðu til 28
og hálft starf á Vestfjörðunum en reyndin var tæp

19 störf. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði,
sem situr í Vestfjarðanefndinni, segist ekki vera fyllilega sáttur.
Vestfjarðanefndin hefur
rýnt í fjárlög ársins og segir
Halldór að í þeim sé að
finna heimildir fyrir 28 átta
störfum. Það þýðir með
öðrum orðum að á árinu
2009 verða til 39 störf eða
tæplega helmingur þeirra
starfa sem ríkisstjórnin hefur lofað Vestfirðingum.
Halldór segist þó vera
bjartsýnn á að ríkið standið
við sinn hlut, að í lok 2009
verði búið að ráða í öll 85
störfin.

Útgáfufélag Búnaðarsambands
Vestfjarða kynnir
Hið einstæða vinnuhandrit Kjartans Ólafssonar um Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur verið yfirfarið og tölvusett, samtals 4.371 blaðsíða, og er því tilbúið til sölu í þeim einingum sem kaupendur kjósa, þ.e. umfjöllun
um einstakar jarðir, samliggjandi jarða
eða safnið í heild.
Ákveðið er að stilla verðum mjög í hóf.
Nánari upplýsingar verða veittar í pantanasíma 456 6255.

3.000 tonnum árlega. Andrés
segir að fyrirtækið sé að landa
mest á Djúpavogi og Þingeyrarvinnslan fái sitt hráefni meðal annars þaðan. „Í sumar
verður mest veitt af keilu og
löngu hér við Grindavík og
hún er ekki unnin fyrir vestan.“
Um miðjan nóvember á síðasta ári sagði Viðar Friðgeirsson rekstrarstjóri Vísis hf. á
Þingeyri að erfitt væri að spá
langt fram í tímann um áhrif
kvótaniðurskurðarins á starfsemina. „Við gerum ráð fyrir
að geta haldið dampi í vetur

og fram á vor en það er spurning hvort við munum þurfa að
grípa til lengri lokana heldur
en sumarleyfið segir til um.
Nóg er af fiski enn sem komið
er en við erum líka á fyrri
hluta kvótaársins og það mun
koma best í lok fiskveiðiársins
hvað verður.“ Þá sagði Viðar
einnig að blikur væru á lofti
með síðust tvo til þrjá mánuðina af kvótaárinu sem er allur
sumartíminn. Þær blikur hafa
bersýnilega verið boðberar
válega tíðinda eins og nú má
sjá.
– sigridur@bb.is

Þingeyri.

Ísfirskir leikskólar dýrastir
Leikskólaplássin eru dýrust
í Ísafjarðarbæ ef miðað er við
pláss fyrir eitt barn í fullu fæði.
Næstdýrust eru þau í Garðabæ. Í Ísafjarðarbæ kostar leikskólaplássið ásamt fullu fæði
30.448 krónur á mánuði en í
Garðabæ kostar það 29.970
krónur.
Frá því er greint í Fréttablaðinu að leikskólafulltrúarnir Guðríður Helgadóttir og
Guðrún Helga Bjarnadóttir
hafi tekið saman yfirlit yfir
leikskólagjaldskrár tólf sveitarfélaga í landinu. Þau eru Akureyri, Hafnarfjörður, Kópavogur, Reykjavík, Garðabær,
Seltjarnarnes, Mosfellsbær,
Reykjanesbær, Árborg, Ísafjarðarbær, Vestmannaeyjar
og Fljótsdalshérað.
Séu báðir foreldrar í námi,
eða um einstætt foreldri að
ræða, er leikskólaplássið dýrast á Ísafjarðarbær, tæplega
22.500 krónur, og næstdýrast

í Garðabæ eða tæpar 22.300
krónur. Langódýrast er það í
Reykjavík, kostar 11.910
krónur og næstódýrast í Kópavogi þar sem það kostar
15.620 kr. á mánuði.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, segir að
gjaldskráin hafi ekki hækkað
frá því 2005 og hún leikskóla-

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.
gjöld og fæðisgjald hafi lækk- benda á systkinaafsláttinn þar
að um 10% um síðustu ára- sem afar fáir foreldrar séu með
mót. „Svo er frítt fyrir fimm þrjú börn á leikskólaaldri.
ára börn fjóra tíma á dag og Halldór segir það ekki vera
frítt fyrir þriðja barn og það rétt. „Gjaldskráin gildir ekki
kemur ekki inn í þennan sam- bara fyrir leikskólana heldur
anburð á gjaldskrám“, segir einnig dagmömmur og lengda
viðveru í grunnskólum og það
Halldór.
Heyrst hefur að það sé vill- kemur mörgum til góða“, seg– smari@bb.is
andi hjá bæjarstjóranum að ir Halldór.

Þrjár af fimm rækjuvinnslum á Vestfjörðum
Af þeim fimm rækjuvinnslum sem enn eru starfandi á
Íslandi eru þrjár á Vestfjörðum
og er engin þeirra að hætta
starfsemi samkvæmt heimildum Svæðisútvarps Vestfjarða.
Ein er í Bolungarvík, önnur á
Hólmavík og sú þriðja á Ísafirði. Tæplega 80 starfsmenn
vinna hjá þessum þremur
rækjuvinnslum á Vestfjörðum. Þá er ein á Grundarfirði
og önnur Sauðárkróki. Fyrir

ekki svo löngu voru um 30
rækjuvinnslur í landinu en
þeim hefur farið hríðfækkandi. Nýjasta fórnarlambið er
rækjuverksmiðjan Strýta á
Akureyri, en eins og fram
hefur komið í fréttum hefur
verið ákveðið að hætta starfsemi og starfsfólki sent uppsagnarbréf.
Viðmælandi Svæðisútvarpsins á Vestfjörðum sagði rækjuvinnslurnar enn of margar, því

vöntun væri á hráefni og
kepptust verksmiðjurnar um
það litla hráefni sem væri í
boði. Annar sagði að ekkert
veiddist af rækju hér við land
á þessum tíma árs og Norðmenn héldu nú að sér höndum
að selja, þar sem olíuverð hafi
hækkað og vilji þeir því hærra
verð fyrir rækjuna. Sagði hann
um tíu þúsund tonn af rækju
vera til í Noregi sem eftir ætti
að selja, en samningaviðræður

tækju tíma.
Að lokinni árvissri haustkönnun í október lagði Hafrannsóknastofnun til að engar
rækjuveiðar yrðu heimilaðar
í vetur vegna of bágs ástands
rækjustofnsins og fjölda ungfisks í flestum fjörðum. Í ljós
kom þó að dálítill bati virtist
vera á rækjustofninum í Ísafjarðardjúpi og einnig virðist
rækjustofninn í Arnarfirði
hafa náð sér aðeins á strik.
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13,5% aflasamdráttur milli ára

Verktakinn lánar bænum
Sú nýbreytni verður tekin upp hjá Ísafjarðarbæ við skolpútrásarverk á Ísafirði að láta verktaka þann
sem fær verkið lána bænum fyrir hluta framkvæmdarinnar. Framkvæmdir við sameiningu skolpútrása
við Krók og Fjarðarstræti hefjast á vordögum en verkið á að klárast í haust. Verkinu verður skipt upp í
þrjá áfanga og var það boðið þannig út að greiðslur falla til á árunum 2007, 2008 og 2009. Að sögn
Jóhanns Birkis Helgasonar bæjartæknifræðings er þetta nýlunda hjá Ísafjarðarbæ en ekkert nýtt í
þessum geira, til dæmis noti Vegagerðin þessa aðferð oft og iðulega. Samkvæmt heimildum blaðsins
mun verkið kosta um 40-45 milljónir króna en hámarksgreiðsla fyrsta árið verður 14 milljónir.

Afli dróst saman á Vestfjörðum um 6.820 tonn á síðasta ári.
Árið 2006 komu á land 50.778 tonn en 43.958 tonn á síðasta
ári. Samdráttur er í nær öllum tegundum, mestur í þorski.
Þorskveiðar drógust saman um 7.500 tonn, úr 25.500 tonnum í
18.000 tonn og er það 30% samdráttur. Ýsuveiðar jukust um
13% á síðasta ári, voru 11.240 tonn árið 2006 á móti 12.750
tonnum í fyrra. Tölurnar eru fengnar á vef Hagstofunnar.

Vestfirskum sóknarbörnum í Þjóðkirkjunni fækkar
Af rúmlega 6300 sóknarbörnum á Vestfjörðum eru aðeins um 5400 skráðir í Þjóðkirkjuna samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni. Fyrir
ári voru um 5.700 þjóðkirkjumeðlimir í Vestfjarðaprófastsdæmi og fer þeim því fækkandi. Yfir þrjá tugi sókna er
að finna í fjórðungnum. Í
Hólssókn í Bolungarvíkurprestakalli sem hefur 904
sóknarbörn eru 728 í Þjóðkirkjunni, í Ísafjarðarsókn í
Ísafjarðarprestakalli eru 2.355
af 2.690 sóknarbörnum í Þjóðkirkjunni og í Staðarsókn í
Súgandafirði eru 184 af 304
sóknarbörnum eru í Þjóðkirkjunni.
Undanfarinn áratug hefur
sóknarbörnum í Þjóðkirkjunni
fækkað hlutfallslega. Hinn 1.
desember 2007 voru 80,7%
landsmanna skráðir í Þjóðkirkjuna en árið 1990 var þetta
hlutfall 92,6%. Á sama tíma
hækkaði hlutfall íbúa í Fríkirkjusöfnuðunum þremur Fríkirkjunni í Reykjavík,
Óháða söfnuðinum og Fríkirkjunni í Hafnarfirði - úr
3,2% í 4,9%.

Skráðum trúfélögum hefur
fjölgað talsvert á undanförnum árum; skráð trúfélög utan
þjóðkirkju og fríkirkjusafnaða
eru nú 26 en voru 10 árið
1990. Þessum trúfélögum tilheyra 5,4% íbúa, samanborið
við 2,3% árið 1990. Flest trúfélög utan Þjóðkirkjunnar og
fríkirkjusafnaðanna eru smá
og einungis þrjú telja fleiri en
1.000 meðlimi. Kaþólska
kirkjan er lang fjölmennust
þeirra og hefur sóknabörnum
hennar fjölgað meira en þrefalt frá árinu 1990 (2396 samanborið við 7977 árið 2007).
Hvítasunnusöfnuðurinn er
næst stærsta trúfélagið utan
Þjóðkirkjunnar og fríkirkjusafnaða. Þar eru meðlimir nú
1963 samanborið við 898 árið
1990.
Til óskráðra trúfélaga og
með ótilgreind trúarbrögð
heyrðu 6,2% þjóðarinnar samanborið við 0,6% árið 1990.
Hátt hlutfall þessara einstaklinga eru erlendir ríkisborgarar
sem búið hafa hér á landi í
stuttan tíma og eiga í sumum
tilvikum eftir að skrá sig í
trúfélag. Utan trúfélaga voru

Árbær fær eftirlitskerfi að gjöf
Kvennadeild slysavarnarfélagsins Landsbjargar í Bolungarvík færði íþróttamiðstöðinni Árbæ eftirlitsmyndavélabúnað af fullkomnustu
gerð að gjöf fyrir stuttu. Búnaðurinn hefur þegar verið settur upp og tekinn í notkun.
Kvennadeildin í Bolungarvík
gaf íþróttamiðstöðinni eftirlitsbúnað fyrir um átta árum
en með tilkomu vatnsrennibrautar og stækkun sundlaugargarðsins var þörf á að
endurnýja búnaðinn. Hið nýja
kerfi samanstendur af sex
myndavélum og tölvubúnaði
með hugbúnaði fyrir tíu myndavélar. Uppkomið kostar eftirlitskerfið um 800 þúsund
krónur.
„Í íþróttamiðstöðinni Árbæ
hefur á seinni árum mikið verið unnið að öryggismálum og
ýmislegt verið gert til að bæta
öryggi gesta íþróttamiðstöðvarinnar bæði með markvissri
þjálfun starfsfólks og bættum
búnaði í stofnuninni“, segir í
frétt.
Kvennadeild slysavarnafé-

Gunnar Hallsson, forstöðumaður
íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar,
Anna G Edvardsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Bolungarvíkur, og
Elísa Jakobsdóttir, formaður
kvennadeildar slysavarnarfélagsins Landsbjargar í Bolungarvík,
við afhendingu gjafarinnar.

lagsins Landsbjargar í Bolungarvík hefur sýnt þessu
verkefni mikinn áhuga og fært
stofnuninni fleiri góðar gjafir
til styrktar þessu starfi og má
þar nefna hjartastuðtæki.
„Þessi mikli og góði hugur
félagsins er mikil hvatning til
stjórnenda íþróttamiðstöðvarinnar að hafa öryggismál í fyrirrúmi og slaka hvergi á í því
markmiði stofnunarinnar að
vera ávalt í fremstu röð íþróttamannvirkja hér á landi á því
sviði“, segir í tilkynningu.
– thelma@bb.is

2,8% samanborið við 1,3%
árið 1990. Þetta kemur fram á
vef Hagstofunnar.
Þess má geta að ríkissjóður
skilar ákveðnum hluta tekjuskatts til Þjóðkirkjusafnaða,
skráðra trúfélaga og háskólasjóðs. Þessi fjárhæð nefnist
sóknargjald og er það ákvarðað sem tiltekin upphæð ár
hvert fyrir hvern mann sem er

orðinn 16 ára, 31. desember
árið áður en gjaldár hefst.
Gjaldið er greitt til safnaðar
þeirra sem eru skráðir í Þjóðkirkjuna til skráðs trúfélags
einstaklinga sem eru ekki í
Þjóðkirkjunni og til Háskóla
Íslands vegna einstaklinga
sem standa utan trúfélaga eða
eru í trúfélagi sem ekki hefur
hlotið skráningu.

Ísafjarðarkirkja.
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Slobodan nýr þjálfari BÍ og UMFB
BÍ88 og UMFB hafa undirritað samning við Slobodan
Milisic, nýjan þjálfara félaganna. Mun hann sjá um þjálfun meistaraflokks BÍ/UMFB
auk 2. og 3. flokks félaganna.
Slobodan hóf störf í desember
síðastliðnum og er nú búinn
að setja saman æfingaplan fyrir flokkana þrjá. Hann mun
auk þessa sjá um markmannsþjálfun yngri flokka og er
einnig starfandi leiðbeinandi
í knattspyrnudeild afreksbrautar MÍ. Það er mikill feng-

ur fyrir vestfirska knattspyrnu
að fá að njóta starfskrafta Slobodans. Hann hefur gífurlega
reynslu, bæði sem leikmaður
og þjálfari. Hann kom hingað
til lands í upphafi tíunda áratugar síðustu aldar og hóf þá
ferilinn sem leikmaður ÍA
undir stjórn Guðjóns Þórðarsonar. Þaðan fór hann til
Leifturs, Ólafsfirði, sem spilandi þjálfari. Um aldamótin
flutti hann sig síðan um set
inn í Eyjafjörðinn og gekk til
liðs við KA, þá sem leikmaður

og þjálfari yngri flokka.
„Árangur hans með flokka
sína er frábær, 3. flokkur KA
luku keppni í haust sem Íslandsmeistarar og 2. flokkur
varð í 2. sæti Íslandsmótsins
enn tók við þjálfun þessara
stráka þegar þeir voru í 5.
flokki. Fyrir tveimur árum síðan tók hann svo við meistaraflokki félagsins en hætti störfum hjá KA síðastliðið sumar.
Nokkur félög höfðu áhuga á
að fá hann til sín en honum
leist best á BÍ/UMFB enda

Svavar Þór Guðmundsson, formaður BÍ, Slobodan Milisic
og Karl Gunnarsson, hjá UMFB, handsala samninginn.
eru leikmenn okkar metnaðarfullir og voru sárgrætilega
nærri því að komast upp í 2.
deild síðastliðið haust, eins
og allir muna“, segir Svavar

Þór Guðmundsson, formaður
BÍ.
„Stjórnir félaganna bjóða
Slobodan hjartanlega velkominn til starfa hér fyrir vestan

og óska honum góðs gengis í
því mikla starfi sem framundan er“, segir í frétt frá stjórnum
félaganna.
– thelma@bb.is

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar 2008 og 2009
Efling atvinnuþróunar og nýsköpunar
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita alls 100 milljónum króna
árið 2008 til eflingar atvinnuþróunar og nýsköpunar á þeim
svæðum sem verða fyrir aflasamdrætti vegna skerðingar þorskaflaheimilda. Styrkhæf svæði eru sveitarfélög og eyjar þar sem
hlutfall starfa í veiðum og vinnslu er 10% eða hærra. Áformað
er að í fjárlögum ársins 2009 verði 100 milljónir sem verður ráðstafað á sama hátt.
Auglýst er eftir umsóknum um stuðning við verkefni á viðkomandi svæðum. Umsækjendur geta verið sveitarfélög,
fyrirtæki og einstaklingar. Hámarksstyrkur er 8 milljónir króna,
þó aldrei hærri en 50% af viðurkenndum heildarkostnaði verkefnisins. Hámarks hlutafé er 8 milljónir króna, þó að hámarki
50% af heildarhlutafé.
Styrkir eru veittir til:
Stofnkostnaðar annars en kaupa/byggingar húsnæðis,
véla og tækja.
Þróunarkostnaðar á vöru og/eða þjónustu.
Markaðssetningar á vöru og/eða þjónustu.
Við afgreiðslu umsókna verður sérstaklega litið til langtímaáhrifa verkefna, sköpunar nýrra starfa á svæðunum og hversu
hratt störfin geta orðið til. Ekki er um að ræða styrki/hlutafé til
menntunar- og rannsóknarverkefna.
Umsóknum skal skila á sérstökum umsóknareyðublöðum,
sem hægt er að nálgast á heimasíðu Byggðastofnunar, veffang:
www.byggdastofnun.is og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
Umsóknum skal skila til Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða í
síðasta lagi 19. febrúar 2008. Tengiliður hjá Atvinnuþróunarfélaginu er Ásgerður Þorleifsdóttir, asgerdur@atvest.is, símar
450 3053 og 862 2617.

Bjalla við hlið uppétinnar klemmu.

Klemmuétandi bjöllur
Klemmukaupandi einn varð þess var að ekki var allt með felldu þegar hann opnaði
pakka með nýkeyptum þvottaklemmum, því sumar þeirra voru orðnar að fínu sagi. Við
nánari athugun hjá Náttúrustofu Vestfjarða kom í ljós að hér var um að ræða bjöllu af
tegundinni Lyctus brunneus, en hún hefur ekki fengið íslenskt nafn. Samkvæmt upplýsingum Náttúrustofunnar hún þrífst best í ýmsum viðartegundum, og getur t.d.valdið
skemmdum á parketi. Kvendýrið verpir eggjum sínum í rifur og æðar viðarins, og þau
klekjast út á um það bil 14 dögum. Lirfan nærist á viðarsterkjunni þar til hún hefur náð
fullri stærð, sem getur tekið frá tveimur til tólf mánuðum. Það er á lirfustiginu sem
skepnan veldur skemmdum á viðnum. Eftir púpustigið nagar fullvaxin bjallan sér leið út
úr viðnum, og skilur eftir sig tóma skel og úrgang sem líkist fínu sagi.
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Reiðnámskeið í Dýrafirði

Skora á yfirvöld vegna millilandsflugs
Bolvíkingar senda samgönguyfirvöldum áskorun þess efnis að tryggja beri Flugstoðum
ohf. fjármuni í úrbætur á Ísafjarðarflugvelli svo unnt verði að nútímavæða völlinn og
gera þær úrbætur á honum sem nauðsynlegar eru til millilandaflugs. Áskorunin var
lögð fram á fundi bæjarráðs Bolungarvíkur. Þar segir ennfremur: „Jafnframt verði unnið að varanlegri lausn í flugsamgöngum á Vestfjörðum þannig að blindflug verði mögulegt og stærri flugvélar geti flogið til og frá svæðinu. Með því móti verða flugsamgöngur sambærilegar og í öðrum landshlutum og fyrirtæki og þjónusta samkeppnishæfari.“

Reiðnámskeið verður haldið í reiðhöllinni Knapaskjóli í Dýrafirði helgina 8. til 10.
febrúar. Kennari er Magnús Lárusson. Kennd verður áseta og stjórnun hests í
keppni á feti, brokki, stökki, tölti og skeiði með það að markmiði að knapi nái að
sýna bestu kosti hestsins. Lögð verður áhersla á að leiðbeina sérhverjum knapa um
undirbúning og framkvæmd sýningar í ólíkum aldurhópum ungmenna og fjórgangs- og fimmgangskeppni. Farið verður yfir keppnisreglur og vægi gangtegunda í
dómum. Námskeiðið er ætlað fyrir byrjendur og lengra komna í keppni.

Ritstjórnargrein

Í sama hjólfarinu?
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna mun vera hægt að
finna ákvæði um að fiskveiðistjórnunarkerfið verði tekið til
endurskoðunar á kjörtímabilinu. Hversu mikil alvara liggur
þar að baki mun tíminn leiða í ljós.
Allt bendir til þess að álit Mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna, um að kvótakerfið brjóti gegn mannréttindasáttmála
SÞ, breyti í engu umræðunni um kosti og galla þessa kerfis,
sem í engu hefur skilað þeim árangri sem vonir stóðu til í upphafi. Öfgafull viðbrögð eins og að við getum hundsað álitið
með öllu, það sé illa unnið og bendi ekki á neinar úrlausnir og
ef farið verði að óskum nefndarinnar verði íslenskur sjávarútvegur lagður í rúst, eru ekki gæfulegt innlegg í hugsanlega
umræðu. Álit nefndarinnar er ekki dómur. ,,Ég lít alls ekki
svo á að stjórnvöld geti hundsað álitið þó að það hefði engar
lagalegar afleiðingar í för með sér. Ég held að þau hljóti að
skoða alvarlega hvað gæti komið til móts við það sem nefndin
er að tala um,“ er haft eftir Björgu Thorarensen, lagaprófessor,
sem mun vera ráðgjafi íslenska ríkisins í málinu.
Það er ekki ágreiningsefni að draga verður úr ásókn í takmarkaða auðlind. Enda gerir Mannréttindanefndin ekki athugasemdir við þá ákvörðun stjórnvalda. Í rauða spjaldi
nefndarinnar felst hins vegar hvernig staðið var að málum í
upphafi, þegar fyrirtækjum og einstaklingum voru færðar
himinháar fjárhæðir á silfurfati í formi yfirráðaréttar á
óveiddum fiski. Önnur afglöp hins háa Alþingis í málinu,
frjálst framsal veiðiheimilda og heimild til að veðseta óveiddan
fisk, bættu ekki úr skák. Afleiðingarnar eru vel kunnar þótt
býsna margir berji enn höfðinu við steininn.
Rifjum upp ummæli þriggja sjávarútvegsráðherra um frjálsa
leiguframsalið: Í kastljósi Sjónvarpsins 9. nóvember 2001
sagði þáverandi sjávarútvegsráðherra, aðspurður hvort til
greina kæmi að afnema frjálst leiguframsal á kvóta: ,,Já, ég er
alveg tilbúinn að skoða það.“ Fyrir kosningarnar 2003 sagði
Halldór Ásgrímsson, fyrrv. sjávarútvegsráðherra, að framsalið
hefði alla tíð verið ágalli á kvótakerfinu. Í umræðum á
Alþingi í apríl 2006 lýsti núverandi sjávarútvegsráðherra því
yfir að hann vildi kanna hvort breyta eigi fyrirkomulagi þessara viðskipta. Hefur einhver orðið var við að tekið hafi verið
til hendinni í þessum efnum á þeim sex árum sem liðin eru
síðan sjónvarpsviðtalið sem vitnað er til átti sér stað? Nei.
Litli fingur hefur notið hvíldarinnar!
Árið 2002 benti Fjórðungssamband Vesfirðinga á að ,,íbúaþróun á Vestfjörðum (hefði) verið í beinu samhengi við þróunina í sjávarútvegi.“ Hið sama gildir um öll minnstu sjávarplássin á landinu. Orðhengilsháttur varðmanna kerfisins breytir ekki þessari staðreynd.
Það verður að endurskoða fiskveiðistjórnunarkerfið. Það
er lífsspursmál fyrir byggðina í landinu. Ætlum við virkilega
að hjakka í sama hjólfarinu?
s.h.

Glæsileg fluga sem minnir á rækju. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Flugur hnýttar á vetrarkvöldum
Nú er hávetur og stangaveiðimenn löngu
hættir að berja árnar með línum. Þá er upplagt
að nota tímann og undirbúa fluguboxið fyrir
næsta sumar. Af því tilefni hafa nokkrir menn
á Ísafirði tekið sig saman og hittast þeir annað
hvert föstudagskvöld og hnýta flugur. Upphaflega kom þessi hugmynd upp hjá nokkrum
starfsmönnum 3X Technology ehf og hafa
þeir fengið inni í kaffistofu fyrirtækisins við
iðju sína. Sumir áttu allar græjur til hnýtinganna
en aðrir fengu Simba í Hafnarbúðinni til þess
að panta fyrir sig tól og tæki.
Þegar þetta spurðist út sýndu fleiri áhuga á
að vera með og var það velkomið. Nú mæta
vaskir veiðimenn bæði frá Ísafirði og Bolungarvík og hnýta flugur. Þeir sem lengra eru komnir
í listinni leiðbeina þeim sem lítið kunna og
félagsskapurinn er mjög skemmtilegur. Menn
segja veiðisögur sannar og lognar og skola
þeim niður með kaffisopa. Á meðfylgjandi
myndum sem Þorsteinn J. Tómasson tók, má
sjá menn við iðju sína og afrakstur kvöldsins,
en að jafnaði stunda þeir hnýtingarnar á milli
klukkan átta og tíu.
– sigridur@bb.is

Það þarf góða einbeitingu við hnýtinguna.

Á þessum degi fyrir 31 ári

Stórþorskar á land
Fréttaritari Mbl. lagði leið sína niður í hraðfrystihús Skjaldar
H/F á Patreksfirði nýlega en þá var verið að vinna úr afla þeirra
4ra báta sem leggja afla sinn upp hjá fyrirtækinu, en þeir eru
Örvar, Birgir, Jón Þórðarson og María Júlía.
Meðal annars sem kom á land þennan dag var risaþorskur.
Reyndist þorskurinn vera 158 cm og 27 kg slægður og líklega
fast að 40 kg óslægður.
Daginn eftir kom svo annar stórþorskur í frystihúsið, var
hann 150 cm langur.
Í hraðfrystihúsinu Skildi vinna nú um og yfir 70 manns og
með sjómönnunum, sem vinna á bátunum, vinna hjá fyrirtækinu eitthvað á annað hundrað manns.[…]
Hraðfrystihús Patreksfjarðar stendur í stórræðum, þar sem
er bygging nýja frystihússins við höfnina. Í sumar var unnið
við að múrhúða húsið að innan. Mjög nauðsynlegt er að ljúka
við byggingu hússins sem allra fyrst, þar sem vinnuaðstaða í
gamla húsinu á Geirseyri er erfið.

Hluti af afrakstri kvöldsins.
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
og 849 8699, thelma@bb.is · Sigríður Gísladóttir, símar 456 4694 og 697 8797, sigridur@bb.is og Smári
Karlsson, sími 866 7604, smari@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór
Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Ný göngubrú yfir Hólsá

Ísfirðingar sigursælir á bikarmóti SKÍ
Bikarmót Skíðasambands Íslands í skíðagöngu, sem fram fór á Seljalandsdal, lauk á sunnudag. Mótið
hófst á föstudag og fór fram í sannkölluðu blíðskaparveðri, frosti og stillu. Ísfirðingar voru sigursælir
og sigruðu í öllum flokkum nema í keppni karla 20 ára og eldri og flokki pilta 17 – 19 ára. Í flokki
drengja 13 -14 ára sigraði Arnór Fjölnisson, Ísafirði. Í flokki stúlkna 13 – 14 sigraði Sigrún Arnarsdóttir, Ísafirði. Í flokki drengja 15 – 16 ára sigraðir Egill Ari Gunnarsson, Ísafirði. Í flokki stúlkna 15
– 16 ára sigraði Rannveig Jónsdóttir, Ísafirði. Í flokki pilta 17 – 19 ára sigraði Brynjar Leó Kristinsson, Akureyri. Í flokki stúlkna 17 – 19 ára sigraði Ingibjörg Elín Magnúsdóttir, Ísafirði.

Bolvíkingar blóta
þorra í 63. sinn
Þorrablótið í Bolungarvík verður haldið í sextugasta og þriðja sinn laugardaginn 26. janúar en þorrablótið hefur verið haldið
nær óslitið frá árinu 1944.
Efnt er til blóts í Bolungarvík á fyrsta laugardegi í
þorra ár hvert og bjóða þá
bolvískar konur bónda sínum til slíkrar skemmtunar
þetta eina kvöld ársins.
Þorrablótið er ætlað hjón-

um, sambýlisfólki, ekkjum
og ekklum í Bolungarvík
og sjá konur um allan undirbúning að skemmtuninni.
Ávallt er skipuð nefnd til
eins árs í senn og geta liðið
u.þ.b. sex til tíu ár á milli
nefndarsetu þeirra. Öllu er
tjaldað til að gera kvöldið
sem veglegast hverju sinni
og koma leikhæfileikar
nefndarkvenna oft á óvart.
– thelma@bb.is

Stuðningur við börn
og konur í Jemen
Jóhanna Kristjónsdóttir,
formaður Vina og menningarfélags Miðausturlanda,
kynnir stuðningsverkefni
við börn og konur í Jemen
á opnum fundi á Hótel Ísafirði á sunnudag. Einnig
verða sýndar myndir og
sagt frá ferðalögum sem félagið hefur staðið fyrir til
þessa heimshluta sem fáir
þekkja og enn færri skilja,
en allir hafa þó skoðun á.
Jóhönnu til aðstoðar verður
Guðlaug Pétursdóttir, gjaldkeri félagsins sem sýnir
myndir. Læsi barna og
kvenna í Jemen er mjög
bágborið og því hafa VIMA
félagar beitt sér fyrir stuðningi við þau í samvinnu við
YERO sem er hjálparstofnun í Sanaa, höfuðborg landsins. Nú styrkja Íslendingarnir 110 börn svo þau

komist í skóla og 25 konur
á sauma og fullorðinsfræðslunámskeiði. Greiða þarf
sem svarar 200 dollurum
fyrir hvert barn/konu á ári
til að gera þetta kleift.
Fyrsta árið voru 37 börn
studd en hefur nú heldur
betur fjölgað vegna góðra
undirtekta, ekki aðeins félagsmanna, en einnig margra
sem hafa af þessu frétt.
„Ferðirnar hafa einnig aukið
skilning manna á þessum
flókna og stórbrotna heimshluta og verður vikið að
þeim og áætlanir og fréttabréf liggja frammi ef menn
vilja fræðast um þessi málefni sem svo sannarlega
verðskulda stuðning. Vonandi að Ísfirðingar sjái sér
hag í því, vilja og vitund til
að fjölmenna á fundinn“,
segir í tilkynningu.

Nýrri göngubrú hefur verið komið upp yfir Hólsá í Bolungarvík.
Brúin er 9 metra löng og hin vandaðasta smíð. Frá því er greint á
vefnum vikari.is að unnt er að finna brúna með því að fylgja gömlum göngustíg sem liggur niður skógrækt Skógræktarfélags Bolungarvíkur. Frá stígnum eru um það bil 22 metra að göngubrúnni þar
sem fara þarf yfir gróið land. Hinu megin árinnar er síðan enginn
stígur, en kunnugir ættu að geta fundið leið að Hólskirkju.

Krefst þess að kvörtun
skutuls.is verði vísað frá

Synjun Ísafjarðarbæjar á
beiðni skutuls.is um viðskipti
við Ísafjarðarbæ er ekki brot á
jafnræðisreglu að mati Halldór Halldórssonar bæjarstjóra
og krefst hann að kvörtun
skutuls.is verði vísað frá ráðuneytinu og til vara að kröfunum verði alfarið hafnað. Þetta

kemur fram í umsögn hans
vegna stjórnsýslukæru forsvarsmanna skutuls.is til samgönguráðuneytis. Meirihluti
bæjarráðs hafnaði tillögu Sigurðar Péturssonar um að fela
bæjarstjóra að ræða við forsvarsmenn skutuls.is um samstarf við bæinn.

Meirihlutinn telur að úr því
sem komið er, sé betra að bíða
eftir úrskurði samgönguráðuneytis í kærumálinu. Í umsögn
bæjarstjóra kemur fram að
hans mat sé að ekki hafi verið
brotið gegn jafnræðisreglu
vegna þess bb.is og skutull.is
séu ekki sambærilegir miðlar

og til að brotið sé gegn jafnræði þurfi að fara með sambærileg mál á ólíkan hátt. Sigurður telur að í svari bæjarstjóra við kærunni sé bæði að
finna útúrsnúning og vafasaman málflutning og lagði
fram bókun þess efnis á bæjarráðsfundi. – smari@bb.is

Tæmdi geymslu kvenfélagsins í leyfisleysi
Munir í eigu kvenfélagsins
Óskar eru á víð og dreif um
bæinn þrátt um samkomulag
um geymsluaðstöðu í Húsmæðraskólanum við Austurveg, nú Tónlinstarskólanum.
Í harðorðu bréfi Magdalenu
Sigurðardóttur, formanns
Óskar, lýsir hún fullri ábyrgð
á hendur bæjaryfirvöldum
vegna hugsanlegra skemmda
og hvarfi muna kvenfélagsins
Óskar. Forsaga málsins er sú
að í samningi menntamálaráðuneytisins við Ísafjarðarbæ
um hús Húsmæðraskólans er
kveðið á um að kvenfélagið
fái aðstöðu í húsinu til fundarhalda og geymslu muna. Félagið fékk eitt herbergi til umráða til geymslu muna og
skjala.

Síðastliðinn vetur ætluðu
kvenfélagskonur að ná í hlut
sem var þar í geymslu en þá
var búið að tæma herbergið
án samráðs við þær. Í bréfi
Magdalenu kemur fram að

Húsmæðraskólinn Ósk.
þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir til bæjaryfirvalda hafi reynst
ógerlegt að fá upplýsingar um
hvert var farið með munina
og hver hafi heimilað flutning
þeirra. Á fundi bæjarráðs var

Jóhanni Bæring Gunnarssyni
falið að aðstoða kvenfélagskonur við skráningu muna
sem geymdir eru á nokkrum
stöðum í bænum.
– smari@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Fatapólitík og nýju fötin keisarans
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Stjórnmál eru bráðnauðsynleg og snerta öll svið mannlegrar tilveru.
Ekkert láta þau ósnortið og hollt er að muna að sá vettvangur sem við Íslendingar höfum valið er leið fulltrúalýðræðis. Kjósendur velja sér fulltrúa
til að stjórna sveitarfélögum á fjögurra ára fresti. Þegar talningu er lokið í
sveitarstjórnarkosningum ráða kjósendur sáralitlu eða engu um framgang
mála. Kjörnir fulltrúar geta farið sínu fram svo lengi sem þeir brjóta ekki lög
eða ganga fram af misdjúpri siðferðisvitund kjósenda. Hún hefur afar mikið
þanþol og oft mætti ætla að kjósendur hafi lítinn hug á því að fylgjast með
verkum fulltrúanna sem þeir kusu.
Í alþingiskosningum gilda önnur sjónarmið. Oftast situr Alþingi í fjögur
ár eða sem svarar heilu kjörtímabili. Í upphafi ná stjórnmálaflokkar á þinginu saman um það hvernig mynda skuli ríkisstjórn. Ríkisstjórnir hafa haldið
nokkuð vel saman síðustu áratugina, en dæmi eru þess, síðast frá 1988 að
skipt sé um ríkisstjórn án þess að kosið sé að nýju. Stjórnmálaflokkar skipta
um kúrs líkt og almenningur um föt. Hins eru líka dæmi, síðast frá 1979 að
Alþingi sé rofið og efnt til nýrra kosninga vegna þess að þeir stjórnmálaflokkar sem mynduðu ríkisstjórn í upphafi kjörtímabils eiga ekki lengur samleið
um stjórn landsins.
Kosningar til sveitarstjórna eru til fjögurra ára og yfirleitt halda þeir

meirihlutar sem stofnað er til út fjögur árin. En nýjasta og eftirtektarverðasta
dæmið um að skipt sé um stjórn í brúnni er frá október á nýliðnu ári þegar
Framsóknarflokkurinn gekk á dyr og skildi Sjálfstæðiflokkinn eftir gapandi
hlessa. Allt var það vegna enn óútskýrðra mála Orkuveitu Reykjavíkur.
Nýr meirihluti Framsóknarflokks, Vinstri grænna, Frjálslynda flokksins
og Samfylkingarinnar var myndaður til að siðvæða útrás Orkuveitunnar í
skjóli Reykjavík Energy Invest. Lítið hefur heyrst af siðbót hugsuðar
Framsóknarflokksins sem leiddur var til hásætis á nýjan leik.
Guðjón Ólafur Jónsson hæstaréttarlögmaður kom fram á völlinn með
nýja sýn á Framsóknarflokkinn. Sé hún rétt þá kaupir flokkurinn fötin á
borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa flokksins. Hugtakið að skipta um
stefnu eins og föt öðlast nýja merkingu. Hvað um það, ef satt er hjá lögmanninum, að flokkurinn reyni sitt besta til að láta fulltrúa sína í borgarstjórn
líta vel út? Það er lítil fórn að kaupa á þá fötin ef ásýndin verður betri gagnvart kjósendum. Verra er að fatamál Framsóknarflokksins skuli verða til
þess að hugsanlega komi í ljós að ,,nýju fötin keisarans” dugi ekki til að
sannfæra lýðinn um trúverðugheit borgarfulltrúa Framsóknarflokksins.
Föt og fataleysi hafa stundum orðið fólki að falli fjölmiðlum, einkum nektin. Erfitt hlutskipti er að eiga ekki fyrir því hylja nektina þegar svo stendur á.
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Súðvíkingar blóta þorra seint

Aflasamdráttur í Bolungarvík
Aflabrögð í Bolungarvík drógust saman um 5% á síðasta ári. Árið
2006 var landað 10.778 tonnum í Bolungarvík, en 10.230
tonnum árið 2007. Mest var landað af þorski og er þar engin
breyting á, en samdráttur í þorskafla var mikill milli ára, eða
25%. Næst mest var landað af ýsu og þar næst síld. Ýsuaflinn
dróst saman um 3,5% milli ára en engri síld var landað árið
2006. Tölur um landaðan afla eru fengnar á vef Hagstofunnar.

Þorrablótið í Súðavík verður haldið laugardaginn 23. febrúar með veglegra móti því Slysavarnardeild Súðavíkurhrepps fagnar 80 ára afmæli og Björgunarsveitin Kofri fagnar 30 ára
afmæli um þessar mundir. Ráðinn hefur verið veislustjóri sem er enginn annar en Jóhannes
Kristjánsson eftirherma frá Ingjaldssandi. Björgunarsveitin Kofri sér um skipulagningu og verða
fjölmörg skemmtiatriði, fastir liðir sem nýir, segir á heimasíðu Súðavíkurhrepps. Að borðhaldi
loknu mun hljómsveitin Húsið á Sléttunni spila fyrir dansi og þá er aldrei að vita nema að einhver grípi í harmonikku til þess að fullkomna stemmninguna. Frá þessu er greint á sudavik.is.

Fjöldi þingkvenna endurspeglar ekki kjördæmið
Engin kona komst á þing
fyrir Norðvesturkjördæmi þrátt
fyrir að konur væru 45,4% af
frambjóðendum kjördæmisins í síðustu kosningum. Alls
voru 108 manns í framboði
og af þeim 59 körlum og 49
konum sem buðu sig fram

voru 18 kjörnir á þing, þar af
níu sem þingmenn og níu
varaþingmenn. Eins og áður
sagði náði engin kona kjöri
sem alþingismaður en átta
náðu varaþingmannssæti.
Meðalaldur frambjóðenda í
kjördæminu var 45,9 ár. Þá

voru flestir á aldrinum 40-49
ára, eða 29 talsins, en næst
fjölmennasti aldurshópurinn
var 18-29 ára en 23 voru á
þeim aldri.
Alls voru 756 frambjóðendur í kosningunum eða 399
karlar og 357 konur. Í þremur

efstu sætum framboðslistanna
var hlutfall kvenna lægra, eða
tæp 44 prósent, og enn lægra
meðal kjörinna þingmanna
eða tæp 32 prósent. Kjörnar
voru 20 konur og 43 karlar og
fjölgaði um eina konu á þingi
frá kosningunum 2003.

Bolungarvíkurkaupstaður

Breyting á
deiliskipulagi
Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samþykkt þann 20. desember 2007, breytingu
á deiliskipulagi lóðarinnar að Aðalstræti
20-22 í Bolungarvík. Breytingin tekur til
stækkunar lóðarinnar til norðurs á kostnað
lóðar Aðalstrætis 18. Stækkunin nemur
um120m². Byggingarreitur lóðarinnar
stækkar til norðurs og er um 460m². Hæsta
leyfilega hæð nýbyggingarinnar verður
10 metrar.
Breytingin er auglýst skv. 2. mgr. 26. gr.
Skipulags- og byggingarlaga frá 30. ágúst
til 27. september 2007. Athugasemdafrestur rann út 11. október 2007 og bárust tvær
athugasemdir. Bæjarstjórn hefur afgreitt
athugasemdirnar og sent þeim sem gerðu
athugasemdir, umsögn sína. Bæjarstjórn
samþykkti breytinguna og hefur deiliskipulagið verið sent Skipulagsstofnun til yfirferðar.
Þeir sem óska frekari upplýsinga geta
snúið sér til tæknideildar Bolungarvíkur.
Sviðstjóri umhverfissviðs.

Skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal.

Gjaldfrítt fyrir börn 8 ára og yngri
Stjórn skíðasvæðis Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að gjaldfrítt verði fyrir börn fædd á
árinu 2000 og síðar inn á
skíðasvæðið. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar tók tillöguna fyrir
á síðasta fundi og benti á að
stjórn skíðasvæðis hefði heimild til að breyta gjaldskrá, svo

framarlega sem rekstraráætlun
standist. „Þetta tók gildi um
leið og við samþykktum þetta
í byrjun janúar en það er liður
í að fá fleiri á skíðasvæðið“,
segir Steingrímur Einarsson,
formaður stjórnar skíðasvæðis
Ísafjarðarbæjar.
Aðspurður getur Steingrím-

ur ekki sagt til um hvort það
beri tilætlaðan árangur þar
sem vegna snjóleysis hefur
ekki verið opið á svigsvæði Ísfirðinga. „Þetta virðist vera
tilhneigingin víða. Mér skilst
að Reykvíkingar ætli að hrinda
svipuðu í framkvæmd sem og
víðar, þetta er það sem þarf að

gera.“
Skíðasvæði Ísfirðinga samanstendur af dölunum tveimur, Tungudal og Seljalandsdal
í Skutulsfirði. Í Tungudal eru
fjölbreyttar brekkur og þrjár
afkastamiklar lyftur, en á
Seljalandsdal eru troðnar
göngubrautir. – thelma@bb.is

Framkvæmdir verða ekki stöðvaðar
Úrskurðarnefnd skipulagsog byggingarmála hefur hafnað kröfu um að byggingarframkvæmdir við vélageymslu að Birnustöðum við Ísafjarðardjúp verði stöðvaðar
tímabundið á meðan kæra
vegna nýs byggingarleyfis er
til meðferðar hjá nefndinni.
Landeigendur hafa tvívegis
sótt um byggingarleyfi til
Súðavíkurhrepps og í bæði
skiptin hafa þau verið afturkölluð eða ógilt með úrskurði

Úrskurðarnefndar skipulagsog byggingarmála og sóttu
þeir því í þriðja sinn um byggingarleyfi í fyrra sumar.
Bygginganefnd Súðavíkurhrepps lagði til við sveitarstjórn að afgreiðslu leyfisins
yrði frestað og að óskað yrði
eftir meðmælum Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. tl.
bráðabirgðaákvæða skipulags- og byggingarlaga. Eins
og sagt hefur verið frá eru
landeigendur Birnustaða og

eigandi sumarbústaðar á jörðinni ósammála um staðsetningu vélageymslu fyrir þá
fyrrnefndu, en ekki byggingu
vélageymslunnar sem slíkrar
og á málið sér nokkra forsögu.
Eigendur sumarhússins telja
að vélageymslan standi of nálægt lóð þeirra og muni valda
verulegum grenndaráhrifum
og er þar helst minnst á útsýnisskerðingu, skugga, snjósöfnun og hávaðamengun frá
vélum. Landeigendur fengu

leyfi fyrir byggingu skemmunnar, en sú leyfisveiting var
kærð til Úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála
sem komst að þeirri niðurstöðu að ógilda bæri leyfið.
Óskaði Súðavíkurhreppur þá
eftir áliti lögmanns sveitarfélagsins sem taldi niðurstöðu
nefndarinnar í það minnsta
umdeilanlega.
Kæran er enn til meðferðar
hjá nefndinni og ekki er vitað
hvenær úrskurður liggur fyrir.

Hefur þú séð Mala?
Hann hvarf frá Stórholti 31 laugardginn
5. janúar. Hann er með rauða hálsól og
grænt og hvítt merki sem á stendur
ÍSA.BÆR 5 K. Íbúar Holtahverfis, Múlahverfis og nágrennis eru beðnir að athuga
inn í bílskúra, geymslur, fjárhús og sumarbústaði, ef hann skyldi hafa lokast inni.
Eins eru aðrir bæjarbúar beðnir um að
hafa augun opin ef ske kynni að hann hafi
flækst inn í bæ. Allar vísbendingar eru vel
þegnar.
Auður Árna, sími 847 3049.
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„Fyrst þegar ég byrjaði að búa til föt var ástæðan sú að það fékkst ekki fyrir vestan það sem mig langaði í. Ég hef ekki hugsað út í það fyrr en núna að það var
eiginlega skorturinn á fataverslunum á Ísafirði sem ýtti mér út í að fara að hanna
og sauma, þróunin hefði kannski orðið önnur ef ég hefði ekki búið í þessu litla
sjávarplássi. Þetta var því svona dæmi um að neyðin kenni naktri konu að spinna.“

Hef alltaf hannað föt
Ísfirski fatahönnuðurinn Guðrún Kristín
Sveinbjörnsdóttir hefur vakið síaukna athygli
fyrir hönnun sína undanfarin misseri en hún
rekur verslunina GuSt sem er að finna á Laugaveginum og á veraldarvefnum. Frá unga aldri
hefur Guðrún Kristín hannað og saumað sín eigin föt en um þessar mundir er hún að láta
draum sinn rætast og fara í útrás með sköpunarverk sín. Í febrúarmánuði verður hún með
tvær sýningar erlendis, aðra í Berlín og hina í
Kaupmannahöfn. Hún hefur því fært út kvíarnar ansi mikið frá því að hún var lítil stúlka á Ísafirði að hanna föt fyrir dúkkurnar sínar. Guðrún Kristín er kjólasveinn að mennt en eftir það
lá leið hennar til Stuttgart í Þýskaland í einn
þekktasta og vinsælasta hönnunarskóla landsins
sem hún útskrifaðist úr fyrir áratug. Síðan þá
hefur hún verið að festa sig í sessi sem einn af
færustu íslensku hönnuðum og það ku vera
hörkubransi til að fóta sig í. Fyrir ísfirska fatahönnuðinn er það einnig mikil jafnvægislist þar
sem hún þarf einnig að eiga tíma til að sinna
fjölskyldunni en hún á tvo drengi og eina stúlku;
Ernir 20 ára, Stefnir, 13 ára og Arey 4 ára. Þrátt
fyrir að hafa búið fjarri í mörg ár segist Guðrún
Kristín ávallt búa yfir sterkum tengslum við
Ísafjörð sem verði alltaf heimili hennar. Bæjarins besta náði tali af Guðrúnu Kristínu þar sem
hún var á kafi við að undirbúa sýningarnar tvær
erlendis og spjallaði við hana um feril hennar.

– Guðrún Kristín er fædd
og uppalin á Ísafirði og í upphafi viðtalsins rifjar hún það
upp hvernig var að alast þar
upp.
„Það var alveg frábært að
vera „Urðarvegspúki“ á Ísafirði. Ég á fullt af ómetanlegum minningum. Ég veiddi
marhnúta og gerði sandkastala
niðri í Neðsta með vinkonum
mínum, bjó til virki og týndi
ber uppi í hlíð með pabba. Við
systkinin bjuggum til margra
herbergja snjóhús í garðinum
heima. Á sumrin var farið í
útileiki öll kvöld á Engjaveginum. Ég gæti endalaust haldið áfram.
Foreldrar mínir búa enn á
Ísafirði, Sveinbjörn Veturliðason og Anna Jónasdóttir.“
– Hafðirðu alltaf áhuga á
fatahönnun?
„Já, alveg frá að ég man
eftir hef mér hef ég verið að
búa til föt svo þetta hefur
greinilega alltaf verið í mér.
Ég fór að búa til dúkku- og
dúkkulísuföt til að byrja með
en svo þróaðist það.
Fyrst þegar ég byrjaði að
búa til föt var ástæðan sú að
það fékkst ekki fyrir vestan
það sem mig langaði í. Ég hef
ekki hugsað út í það fyrr en
núna að það var eiginlega

skorturinn á fataverslunum á
Ísafirði sem ýtti mér út í að
fara að hanna og sauma, þróunin hefði kannski orðið önnur ef ég hefði ekki búið í þessu
litla sjávarplássi. Þetta var því
svona dæmi um að neyðin
kenni naktri konu að spinna.
Ég varð að sauma það sem
mig langaði í og hafði mjög
gaman af því í leiðinni, svo ég
byrjaði að hanna fullorðinsföt
til að svala eigin þörf. Seinna
meir, þegar ég var komin í
menntaskólann fóru vinir
mínir að fá lánuð þessi föt
sem ég hannaði sjálf og á endanum var það orðið svo að
hálfur fataskápurinn minn var
kominn út um allan bæ. Ég
hætti því að lána og byrjaði
að selja og var því byrjuð strax
á menntaskólaaldri að selja
föt. Auk þess hef ég frá 15-16
ára aldri hannað flest föt sem
ég hef gengið í.“

Alltaf unnið
við fatahönnun
– Hvað tók við eftir menntaskólann?
„Að loknu stúdentsprófi
fluttist ég suður. Þá var ég
ófrísk af mínu fyrsta barni og
ég var heima hjá stráknum
mínum í eitt og hálft ár en svo

fór ég í Iðnskólann að læra að
sauma. Ég tók sveinsprófið
sem er fjögurra ára nám en
þegar kom að útskrift var ég
aftur ófrísk. Þegar litli strákurinn var orðinn átta mánaða
flutti fjölskyldan til Þýskalands. Ég var heima með börnin fyrsta árið og á meðan lærði
ég þýsku og sótti um skóla.
Ég komst inn í mjög góðan
skóla og útskrifaðist þaðan
árið 1997.
Ég hef alltaf unnið við fatahönnun. Alveg frá því að ég
kom heim til Íslands hef ég
aldrei þurft að leita að annarri
vinnu því þetta hefur alltaf
gengið einhvern veginn upp.
Ég var eitt ár hjá 66° Norður
eftir að ég kom frá Þýskalandi.
En byrjaði samt fljótlega að
selja mína eigin hönnun og
hef gert það síðan þótt það
hafi verið í mismunandi miklu
magni.
Til að byrja með seldi ég
flíkurnar í öðrum verslunum,
til dæmis Kókó, Kjallaranum
og Dýrinu þegar það var. Síðan stofnaði ég ásamt öðrum
fatahönnuði verslunina, eða
gallerýið, Gallerý Mót. Þá tókum við í umboðssölu föt frá
öðrum hönnuðum svo þarna
voru föt frá um 20 hönnuðum
þegar allra mest var. Þetta
gekk í um eitt og hálft ár en þá
lenti ég í slysi sem setti strik í
reikninginn. Ég hrundi niður
stiga og klemmdi af mér fingurinn. Ég sem sagt missti
framan af vísifingri. Það
stöðvaði mig í smá tíma og ég
seldi húsnæðið sem ég var
búin að kaupa á Laugavegi og
var alveg stopp í tæpt ár. Þá
fór ég aftur að selja í Kókó og
Kjallaranum og byrjaði svo
að selja föt með annarri konu
á Skólavörðustíg, en árið 2003
fluttist ég aftur á Laugaveginn
og síðan hef ég verið þar með
GuSt.“

Mikil gróska
í bransanum
– Er tískubransinn umfangsmikill á Íslandi?
„Já hann er alltaf að stækka.
Það eru alltaf að bætast við
nýir hönnuðir og það orðið
mun auðveldara að fara út í
útflutning. Við erum ekki bara
ein lítil eyja í Norður-Íshafi
eins og við vorum áður fyrr.
Með tölvusamskiptum og
flugsamgöngum er mun auðveldara að fara á milli og eiga
samskipti við þá sem eru erlendis. Eiginlega allir hönn-

uðir eru farnir að hugsa sér til
útflutnings auk þess að vera
hér á landi. Allir þessir ungu
hönnuðir sem nú eru að koma
fram í sviðsljósið hugsa ekki
öðruvísi en að taka stökkið
strax og fara í útrás. Það er því
mikil gróska í bransanum.“
– Er mikill áhugi fyrir íslenskri hönnun erlendis?
„Já, eins og bara fyrir öllu
sem íslenskt er. Steinunn Sigurðardóttir er að gera mjög
góða hluti úti og hún er að
ryðja brautina fyrir okkur hin
og sýna fram á að íslenskir
hönnuðir eru að gera eitthvað
sniðugt. Um leið og íslenskur
fatahönnuður nýtur svona
mikillar velgengni er hann að
gera góðan jarðveg fyrir okkur
hin. Það að henni hefur gengið
frábærlega vel stappar í manni
stálinu.“
– Hvaðan sækir þú innblástur þegar þú ert að hanna föt?
„Ég er oft spurð að þessari
spurningu. Ég er langfrjóust
seint á kvöldin þegar ég er í
mínu rólega umhverfi heima
hjá mér. Það er nú bara þannig
að þegar ég ætla að búa mér
til föt eða fatalínu þá fer hugurinn á flug og ég gæti teiknað
endalaust. Um leið og ég byrja
að teikna gerist eitthvað og
það sem byrjaði á einum vasa
er allt í einu orðinn þáttur í
heilli fatalínu. Ég sækist ekki
eftir neinum innblæstri heldur
bara hugsa og þannig kemur
þetta. En auðvitað er það
þannig að allt í lífinu hefur
áhrif á mann. Hvort sem það
sé voðalega kalt einn daginn
svo mann langar að gera hlý
föt eða fallegt málverk á sýningu sem mig langar að nýta
litinn úr í flík.“

Fataskápurinn
allur úr GuSt
– Nú getur maður ímyndað
sér að þetta sé mjög krefjandi
starf, hvernig tekst þér að samræma það við að vera þriggja
barna móðir?
„Þetta er náttúrulega heljarinnar vinna en maður verður
bara að forgangsraða. Til
dæmis hef ég sunnudagana
heilaga og bara fyrir fjölskylduna og ég teikna og sinni
tölvuvinnunni þegar allir eru
sofnaðir á kvöldin. Þetta er
svo gaman að ég væri örugglega að teikna hvort eð er en
svo heppilega vill til að ég fæ
borgað fyrir það.“
– Þannig að þú hefur ennþá
ástríðu fyrir þessu eftir öll
þessi ár?

„Já þetta er ennþá jafn gaman. Ekkert síður gaman en það
var í upphafi. Það er mikil
hvatning að hlutirnir skuli
ganga svona vel.“
– Nú hannar þú eingöngu
kvenföt, hver er ástæðan fyrir
því?
„Ég ætlaði nú alltaf að gera
barnalínu en það hefur bara
ekki gefist tími til þess, en
það er aldrei að vita hvað
framtíðin býður í skaut með
sér. Svo er alltaf verið að biðja
um herraföt svo það er aldrei
að vita hvað verður. En í nánustu framtíð held ég að ég
haldi mig við kvenmannsfötin. Það er hægt að leyfa sér
svo miklu meira er kemur að
kvenmannsfötum en karlmannsfötum til dæmis. Þau bjóða
líka upp á meiri möguleika
þar sem konur ganga í buxum,
pilsum, kjólum, skyrtum og
öllu mögulegu. En karlmenn
fara nú eiginlega bara í buxur
og skyrtu, það er mun takmarkaðra. En svo auðvitað
geri ég ekki föt nema mér finnist þau persónulega falleg og
vilji ganga í þeim sjálf. Fataskápurinn minn er eiginlega
allur GuSt fyrir utan nokkrar
gallabuxur og íþróttaföt. Svo
ég er enn í því að búa til föt á
mig, það vill bara til að fleirum
finnst þau flott heldur en mér“,
segir Guðrún og hlær.

Fyrstu skrefin
í útrásinni
– Nú ert þú að fara á tvær
erlendar sýningar, segðu mér
aðeins frá því.
„Þetta eru fyrstu skrefin í
átt að útflutningi. Ég fór á
eina sýningu í Danmörku í
fyrra og fékk pöntun út frá
því. Nú er ég að undirbúa sýningu í Berlín í Þýskalandi sem
byrjar 1. febrúar og aðra í
Kaupmannahöfn sem stendur
frá 7. til 10. febrúar. Maður er
því á kafi við undirbúning.“
– Hvað felst í undirbúningi
svona tískusýninga?
„Ég þarf að hafa til að lágmarki 22 nýjar flíkur sem
verður þá vetrarlínan 2008.
Ég hef því verið á fullu við að
hanna og sauma og láta línuna
líta dagsins ljós. Svo er ég
búa til kynningarefni og bæklinga sem ég mun hafa til sýnis
á básnum og það er heilmargt
í kringum þetta sem þarf að
huga að. Þetta er því heilmikil
vinna. Ég sef nú ekki mikið
þessa dagana en þetta hefst
allt saman.“

– Þú færð væntanlega hjálp
við að sauma fötin, er það ekki?
„Jú, jú ég er bæði með
saumastofu úti í bæ og úti á
landi svo ef það er einhver á
Ísafirði sem vill sauma fyrir
mig þá bara endilega hafið
samband. Ég get alveg eins
sent þangað eins og á Skagaströnd. En við erum fjórar að
vinna í búðinni svo ég fæ alveg hjálp við þetta.“
– Hvers konar efni ertu helst
að nota?
„Ég er með allt milli himins
og jarðar. Þetta er náttúrulega
heil lína svo ég er með sparifatnað, hversdagsflíkur, þægilega boli og ullarlínuna sem
hefur alltaf verið vinsæl hjá
mér.
Ég er mjög spennt þó að ég
reyni að hafa ekki of miklar
væntingar og halda mig aðeins
á jörðinni því þetta tekur tíma.
Það er mjög sjaldan sem maður fær pantanir strax og ég var
því mjög heppin á fyrstu sýningunni minni erlendis. En
það er bara að bíða og sjá. Það
hefur alltaf verið leiðin sem
ég hef farið. Þetta hefur bara
rúllað hægt og rólega og er
alltaf að stækka. Ég vil líka
hafa tíma fyrir börnin mín svo
ég vil ekki láta bransann gleypa
mig þótt hann gæti það hæglega.“
– En hvernig sérðu fyrir þér
framhaldið?
„Það var alltaf planið að
reyna við útflutning þegar ég
væri tilbúin og það er að gerast
núna, svo ég stefni að því að
halda áfram að taka þátt í sýningum og bæta við fleiri löndum eftir því sem árin líða. Að
leyfa fyrirtækinu að stækka
og stefna að því að GuSt verði
í sem flestum löndum.“
– Hvaða lönd stefnir þú
helst á?
„Ég vil byrja á Norður-Evrópu og löndunum hér í kring.
Ég held að Þýskalandsmarkaðurinn sé sterkur því íslensk
hönnun hefur svo jákvæða
ímynd þar í landi. Svo vilja
Bretar alltaf fá eitthvað öðruvísi svo ég myndi byrja á
markaðinum sem er næst mér.
En ég veit að Bandaríkjamenn
versla mikið í búðinni hjá mér
svo það getur vel verið að ég
reyni við þann markað þegar
lengra nær fram í tímann. Ég
vil samt helst ekki hugsa of
langt fram í tímann og búa
mér til einhverjar skýjaborgir.
Og þó svo að ég verði bara á
Íslandi áfram þá er ég mjög
sátt við það.“
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„Ég var nýkomin úr námi og var að selja fötin mín í fyrsta skipti í verslun. Björk kom
og skoðaði það sem við höfðum til sölu, og keypti pils og topp sem ég hannaði. Ég
varð auðvitað mjög stolt, ég á meira að segja enn visanótuna sem hún kvittaði á,
mér fannst þetta alls ekki slæm byrjun í bransanum. Ég er samt ekki viss um að Björk
myndi finna föt fyrir sig hjá mér núna, ég hef aðeins dannast með árunum.“

Kvenleg og stílhrein hönnun
– Ég frétti að fyrsti viðskiptavinur þinn hefði verið
enginn önnur en Björk, hvernig kom það til?
„Við vorum nokkrir hönnuðir saman með einskonar búð
í kjallaranum á Dýrinu, þetta
var fyrir jólin 1997, ég var
nýkomin úr námi og var að
selja fötin mín í fyrsta skipti í
verslun. Björk kom og skoðaði það sem við höfðum til
sölu, og keypti pils og topp
sem ég hannaði. Ég varð auðvitað mjög stolt, ég á meira að
segja enn visanótuna sem hún
kvittaði á, mér fannst þetta
alls ekki slæm byrjun í brans-

anum. Ég er samt ekki viss
um að Björk myndi finna föt
fyrir sig hjá mér núna, ég hef
aðeins dannast með árunum.“
– Hvað einkennir hönnun
þína?
„Fötin eru kvenleg, stílhrein, þægileg, sérstök og hafa
mikið notagildi. Ég vil helst
að það sem ég bý til verði að
uppáhaldsflík einhverrar konu,
sé notað ár eftir ár. Það finnst
mér einkenna góða hönnun,
hvort sem um er að ræða húsgögn, nytjahluti eða fatnað.
Ég vil helst ná að fanga tíðarandann í flík án þess að elta
skammtíma tískustrauma.
Sníðagerðin skiptir miklu
máli, fötin verða að passa vel
og skemmtilegast er ef ég get
breytt þeim á einhvern hátt.

Ég er t.d með buxur sem ég
get breytt í smekkbuxur með
því að hneppa nokkrum tölum.
Ég á vonandi aldrei eftir að
gera eitthvað sem er hægt að
lýsa sem einföldu. Það er alltaf
öðru hvoru spurt um einfaldar
svartar buxur, eða klassíska
hvíta skyrtu. Ég á alltaf til
skyrtur og buxur, en það er
alltaf eitthvað sérstakt við flíkina sem fæst hvergi annars
staðar.“
– Hver er þinn uppáhaldsfatahönnuður?
„Ég á engan einn uppáhalds. En það eru nokkrir sem
alltaf ná að gera nýja hluti og
samt halda sínum eigin stíl,
t.d Alexander Mcqueen, Alberta Ferretti, Prada, Karl Lag-

erfeld o.fl., þetta eru allt ólíkir
hönnuðir sem ég dáist að fyrir
hugmyndaauðgi en ég get ekki
nefnt einhvern einn.“

Íslenskar konur
áberandi vel klæddar
– Er Ísland ekki mikið tískuland?
„Jú, íslenskar konur fylgjast
vel með tískunni og eru áberandi vel klæddar. Þær leita
einmitt að því sem er aðeins
öðruvísi og þora að skera sig
úr. Þær eru líka pæjur fram
eftir öllu, fara ekkert í ömmufötin þótt þær verði ömmur ef
þú skilur hvað ég á við. Það er
mjög gaman og skemmtilegt
að hanna föt fyrir þess háttar

konur.“
– Hefurðu eitthvað verið að
selja hér vestra?
„Nei ég hef eingöngu verið
fyrir sunnan. Fyrir utan að
hafa verið að selja í hönnunarbúð sem heitir Kraum hef
ég verið í vandræðum með að
sinna þessari einu búð minni.
Nú þarf ég að fara láta sauma
fyrir mig úti líka og er komin
í samband við Eistland. Þess
vegna get ég farið að láta mig
dreyma um að flytja vörur út
þar sem ég er komin með
framleiðslugetuna, en hingað
til hefur hún ekki verið til staðar. Svo vil ég líka ekki gera of
mikið af neinni flík, ég skipti
reglulega út svo sama flíkin
sé ekki út um allt. Það er bara
voða gaman að byrja á ein-

hverju nýju og peysurnar mínar hafa gengið svo vel að nú
þarf ég að fara búa til nýjar
peysur.“
– Verðurðu aldrei uppiskroppa með hugmyndir?
„Nei ekki ennþá allavega.
Ég á líka lager af gömlum hugmyndum og gömlum teikningum í rissbók ef hugmyndaflugið fer að bregðast mér. En
það hefur nú ekki gerst hingað
til svo við skulum vona að
það gerist ekki héðan í frá“,
segir Ísfirðingurinn Guðrún
Kristín með bros á vör og blaðamaður er viss um að frjóan
huga hennar muni aldrei
skorta hugmyndir og að hún
eigi eftir að sigra heiminn með
hönnun sinni.
– thelma@bb.is
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Bílvelta á Kirkjubólshlíð

Menningarráð úthlutar aftur í mars

Nú styttist í næstu úthlutun Menningarráðs Vestfjarða, en auglýst verður eftir umsóknum
í febrúar og úthlutanir væntanlega mánuði síðar. Í desember fór fyrsta úthlutun ráðsins
fram - þá voru 20 milljónir í pottinum, en á þessu ári verða tvær úthlutanir og samtals
tæpar 30 milljónir til úthlutunar. Jón Jónsson, menningarfulltrúi Vestfjarða segir að
vanda þurfi umsóknirnar vel og að fólk megi leita til hans með yfirlestur áður en þær eru
sendar inn. Einnig geti hann komið með ábendingar. Hann hvetur Vestfirðinga til að
sækja um, og bendir á að ýmsir aðrir sjóðir veiti einnig styrki til menningarverkefna.

Bifreið var ekið út af veginum um Kirkjuhólshlíð í
Skutulsfirði í síðustu viku. Bíllinn valt út í fjöru, en
6-7 metrar eru frá veginum niður í fjöru. Ökumaður komst sjálfur úr bílnum og var hann kaldur
og hrakinn þegar lögregla og sjúkrabíll komu á
staðinn. Farið var með hann á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði til skoðunar. Bíllinn er mikið skemmdur.

Sturla Böðvarsson forseti Alþingis skrifar

Aukið öryggi í umferðinni er þjóðarnauðsyn
Þær gleðilegu fréttir hafa
verið sagðar í fjölmiðlum
að dregið hafi úr slysum á
þjóðvegunum og á árinu
2007 hafi banaslysum fækkað verulega. Það var mat
ríkisstjórnarinnar á síðasta
kjörtímabili að eðlilegt væri
að tengja saman stjórnsýslu
umferðaröryggismála og
vegamálin innan samgönguráðuneytisins. Þegar samgönguráðuneytið tók við umferðaröryggismálum 2004
af ráðuneyti dómsmála var
ákveðið að breyta áherslu í
umferðaröryggisáætlun og
tengja hana samgönguáætlun. Á vettvangi dómsmálaráðuneytis, Umferðarráðs
og Umferðarstofu hafði verið unnið mikið starf árum
saman sem auðveldaði þá
breytingu sem gerð var og
skapaði skilyrði til þess að
taka umferðarmálin nýjum
tökum á vettvangi samgönguráðuneytisins. Var þessi breyting gerð í góðu samstarfi
ráðuneytanna og við Björn
Bjarnason dómsmálaráðherra vorum sammála um
þessa breyttu skipan.
Breytingar mótaðar á nýjum forsendum
Ég tók þá ákvörðun að
láta móta breytingarnar á
öllum sviðum umferðaröryggismála. Þar var um að
ræða vinnu Umferðarstofu,
Umferðarráðs, Vegagerðar,
Rannsóknarnefndar umferðarslysa og ráðuneytisins. Til þess að ná þeim markmiðum sem sett voru var
ráðinn verkfræðingur til
starfa í samgönguráðuneytinu sem undirbjó nýja umferðaröryggisáætlun sem er
tengd samgönguáætlun eins
og fyrr segir og hefur tekjur
frá henni. Jafnframt var lögfræðingum ráðuneytisins
falið að vinna að breytingum á reglugerðum og undirbúa breytingar á löggjöf er
snerti þennan mikilvæga
málaflokk í samstarfi við Umferðarstofu, Vegagerð og
lögregluna. Fræðilegar forsendur við nýja umferðaröryggisáætlun tengdust mati
á kostnaði við slysin og
kostnaði við nauðsynlegar
aðgerðir.
Til þess að ná tilgreindum
markmiðum var m.a. unnið
að eftirfarandi aðgerðum er
allar höfðu það markmið að
draga úr slysum í umferð-

Sturla Böðvarsson.
inni:
Rannsóknir umferðarslysa
endurskipulagðar og efldar
með nýrri löggjöf um Rannsóknarnefndina. Voru hafðar
til hliðsjónar þær miklu breytingar sem gerðar voru á vettvangi flugöryggismála og
rannsóknum flugslysa og
höfðu gefist vel.
Umferðarlögum og reglugerðum var breytt til að auka
ábyrgð ökumanna.
Umferðaröryggisáætlun unnin og forgangsröðun gerð miðað við áætlaðan ábata hverrar
aðgerðar.
Umferðaröryggisáætlun felld
inn í samgönguáætlun og tekjur af umferðinni nýttar til
framkvæmda og kostnaðar
við aukið umferðareftirlit.
Samningar um stóraukið
umferðareftirlit gerðir milli
Vegagerðar, Umferðarstofu
og Ríkislögreglustjóra. Má
segja að þeir samningar hafi
markað tímamót og skapað
lögreglu og Vegagerð nýja
viðspyrnu til árangursríkra aðgerða.
Settar upp myndavélar við
þjóðvegina til þess að auka
eftirlit með hraðakstri og
margvíslegur búnaður lögreglu
kostaður af útgjaldaramma
samgönguráðuneytis.
Eftirlit Vegagerðar og lögreglu aukið með fólks- og
vöruflutningum á þjóðvegunum og settar strangar reglur
um meðferð farms flutningavagna.
Lagarammi um eftirlit með
hvíldartíma ökumanna tryggður í samræmi við evrópskar
reglur sem höfðu ekki verið
að virka vegna skorts á lagaheimildum.
Heimildir settar í lög til þess
að auðvelda lögreglu eftirlit
með ólöglegri fíkniefnanotkun ökumanna.
Hertar reglur um gerð og
búnað ökutækja.

Lögum og reglugerðum
breytt og viðurlög aukin
vegna ofsaaksturs á þjóðvegum og vegna endurtekinna brota á umferðarlögum.
Tekið upp samstarf við
FÍB um skoðun á gerð og
ástandi vega frá sjónarhorni
öryggisþátta svo sem frágangi vegriða og umhverfi
vega.
Auknir fjármunir veittir
til vegagerðar, jarðgangagerðar, vetrarþjónustu, upplýsinga um færð og ástand
vega og almennrar þjónustu
á vegakerfinu í þágu umferðaröryggis.
Aðgerðir skila árangri
Breytt skipulag og allar
þessar aðgerðir á vettvangi
lögreglu, Umferðarstofu,
Vegagerðar og samgönguráðuneytis eru að skila árangri. Ástæða þess að ég
skrifa þessa grein er að ég
taldi nauðsynlegt að minna
á það hversu umferðaröryggismálin eru mikilvæg og
einnig vil ég minna á að
ekki voru þessar aðgerðir
allar sem nú eru að skila
árangri taldar nauðsynlegar
eða skynsamlegar þegar til
þeirra var stofnað. Varð
undirritaður að verjast harkalega bæði á Alþingi og í
fjölmiðlum til þess að ná
fram þessum nauðsynlegu
breytingum. Það er ástæða
til þess að þakka öllum sem
koma að umferðaröryggismálum fyrir árangurinn.
Það hefur tekist að hægja á
umferðinni og ökumenn
sýna aukna ábyrgð í umferðinni. Með samstilltum
aðgerðum hefur tekist að
fækka slysum sem engu að
síður eru of mörg . Auknu
öryggi í umferðinni ber að
fagna og við eigum að sameinast um þær aðgerðir sem
geta leitt til færri slysa. Til
þess að frekari árangur náist
þarf þjóðarátak. Þess er vert
að geta að Suðurnesjamenn
með Steinþór Jónsson athafnamann og bæjarfulltrúa
í broddi fylkingar hafa sýnt
mikið og þakkarvert frumkvæði í umferðaröryggismálum. Ég hvet áhugafólk
um aukið umferðaröryggi í
öllum landshlutum til að
kynna sér starf þeirra undir
merkjum ,,Samstöðu“.
– Sturla Böðvarsson.

Nanortalik þýðir „ísbjarnarstaður“.

Nanortalik á Grænlandi
vill skerpa á vinatengslum
Það er ljós í myrkrinu þegar
Hróarskelda hefur nýlega slitið vinabæjarsambandi við Ísafjarðarbæ að Nanortalik á
Grænlandi eigi þá ósk heitasta
að efla vinabæjarsamskipti við
Ísfirðinga, en bænum barst nýlega bréf þess efnis frá frændum vorum í suðvestri. Þar er
einnig greint frá því að Nanortalik hafi nýlega stofnað
til vinabæjarsambands við
Baie Verte á Nýfundnalandi
og að til standi að sameina
Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq í eitt stórt sveitarfélag á
Suður-Grænlandi. Í bréfinu
segir að á fundi sveitarstjórnarinnar í júlí á síðasta ári hafi
verið ákveðið að senda Ísafirði
erindi og skora á bæinn til að

taka þátt í að endurvekja
vinabæjarsamstarf sem hafi
legið niðri í mörg ár. „Sveitarstjórnin leggur áherslu á að
skapa náin og góð samskipti
við nágrannaþjóðir okkar.“
Á öðrum stað í bréfinu segir: „Á döfinni er heimsókn á
vegum Nanortalik á árinu
2008 til Ísafjarðarbæjar, en
Ísafjarðarbæ stendur einnig til
boða að senda gesti til Nanortalik. Nú orðið eru stöðugar
flugferðir milli Nanortalik og
Reykjavíkur á sumrin.“
Vinabæir Qaqortoq og Narsaq eru Akureyri og Akranes
og í tengslum við sameiningu
þessara grænlensku sveitarfélaga vilja Grænlendingarnir
halda vinabæjartengslum við

íslensku bæina þrjá áfram og
efla þau til muna. Ingi Þór
Ágústsson formaður menningarmálanefndar segir að það
hefði meira borið á heimsóknum frá Nanortalik til Ísafjarðarbæjar en öfugt, undanfarin
ár og það væri fullur vilji til
þess að endurskoða og bæta
þetta samband. „Við viljum
einnig kanna möguleika á að
eignast vinabæi í öðrum löndum, til dæmis Eystrasaltslöndunum, Nýfundalandi eða annars staðar, enda eru slík tengsl
eingöngu til góða.“ Menningarmálanefnd hefur óskað
eftir viðræðum við bæjarráð
af þessu tilefni um vinabæjarsamskipti almennt.
– sigridur@bb.is

MÍ mætir ME í Morfís

Menntaskólinn á Ísafirði
mætir Menntaskólanum á Egilsstöðum í 8 liða úrslitum
Morfís, mælsku- og rökræðukeppni framhaldsskóla á Íslandi. Dregið var í 8 liða úrslit
Morfís í síðustu viku en þar á
MÍ sæti eftir góðan sigur á
Menntaskólanum í Kópavogi
16. nóvember.
,,Við getum ekki verið annað en sáttir við þetta, þ.e.a.s.
ef það verður ekki dregið aftur
(þarna vísa ég til Gettu betur

dráttar). Við sleppum við
skóla eins og Menntaskólann
í Reykjavík, Verzlunarskóla
Íslands, Menntaskólann við
Hamrahlíð og Borgarholtsskóla. Ég þekki nú ekki mikið
til þeirra í ME en þeir hljóta
að vera góðir. Það er líka gaman að vera á heimavelli, þá
þurfum við ekki að keyra 1000
km og vonandi myndast stemmning fyrir þessu í bæjarfélaginu“, segir Gunnar Atli Gunnarsson, frummælandi liðs MÍ

í Morfís en auk hans er liðið
skipað Eggert Orra Hermannssyni meðmælanda, Óskari
Ágústi Albertssyni stuðningsmanni og Gunnari Jónssyni
liðsstjóra.
,,Næst á dagskrá er að semja
um umræðuefni en það er gert
viku fyrir keppni. Það er ekki
búið að ákveða hvenær keppnin verður en líklega eftir þrjár
til fjórar vikur“, segir Gunnar
Atli Gunnarsson.
– thelma@bb.is

Undrast vinnubrögð menningarráðs
Bæjarfulltrúar D-listans í
Bolungarvík undrast ákvörðun menningarráðs sveitarfélagsins um að veita viðbótarstyrk að upphæð 100.000
krónur vegna útvarpsreksturs
Lífæðarinnar. Eftirfarandi
bókun var lögð fram á síðasta
bæjarstjórnarfundi:
„Bæjarfulltrúum D-listans
þykir það undarleg vinnu-

brögð hjá menningarráði að
samþykkja erindi um styrkveitingu frá sama aðila með 6
vikna millibili og hækka upphaflegan styrk um 200%. Þar
sem ekki verður séð að forsendur vegna styrkveitingar
til reksturs útvarpsstöðvarinnar Lífæðarinnar hafi breyst
verulega frá 19. nóvember til
31. desember 2007 teljum við

ekki ástæðu til að veita þennan
viðbótarstyrk. Rétt er að taka
fram að við teljum framtakið
vera gott og að það hafi heppnast vel – líkt og öll önnur verkefni sem hlutu styrk menningarráðs á síðasta ári.“
Lífæðin FM er bolvísk útvarpsstöð sem rekin var tímabundið frá 4. desember 2007
til 4. janúar 2008.
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Mikil áhugi hjá poppurum fyrir Aldrei fór ég suður

Áhugi tónlistarmanna fyrir hátíðinni „Aldrei fór ég suður“ virðist síst vera minni en undanfarin ár.
Nú þegar hafa yfir 20 lýst yfir áhuga sínum á að koma fram á hátíðinni. Á næstu dögum verður
skipað í uppstillingarnefnd sem ákveður hverjum verður boðið á hátíðina. Þeim sem áhuga hafa á
að spila er bent á vef hátíðarinnar, aldrei.is, þar sem nálgast má nánari upplýsinga. Skilafrestur
umsókna verður auglýstur á síðunni á næstu dögum. Undanfarin ár hafa færri komist að en vilja á
hátíðinni og segir í tilkynningu að aðstandendum Aldrei fór ég suður þyki það leiðinlegt en á
sama tíma eru þeir hrærðir yfir þeim áhuga sem hátíðin hefur vakið í poppheimum.

Yfir 600 rannsóknir
Á sjöunda hundrað rannsóknir hafa verið gerðar í tölvusneiðmyndatækinu sem gefið var Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, frá
19. júní 2006 fram til dagsins í dag. Áður fyrr þurfti að fara til
Reykjavíkur til þess að fara í slíka rannsókn. Árið 2006 voru 255
rannsóknir gerðar í tækinu, 376 árið 2007 og 26 það sem af er
þessu ári. Sneiðmyndatækið er svokallað fjögurra sneiða tæki og var
áður í notkun í læknamiðstöðinni Domus Medica í Reykjavík.

Sýslumaðurinn í Bolungarvík sér um sýslumannavef
Sýslumanninum í Bolungarvík var nýverið falið að taka
að sér umsjón með vef sýslumanna á landinu, syslumenn.is.
Gengið var frá samningi um
verkefnið milli dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og embættis sýslumannsins í Bolungarvík 10. janúar sl. Um er að
ræða sameiginlegan vef allra
25 sýslumannsembætta landsins, en þau hafa ekki vef hvert
fyrir sig nema sýslumaðurinn
í Reykjavík. Jónas Guðmundsson sýslumaður í Bolungarvík

var að vonum ánægður með
þessa viðbót hjá embættinu.
„Þegar löggæslan fluttist
undir lögregluna á Ísafirði
skapaðist svigrúm fyrir önnur
verkefni og því var ákveðið
að reyna að fá verkefni sem
við gætum sinnt fyrir ráðuneytið. Við erum annars í
þessum hefðbundnu verkefnum sýslumanna; innheimtu,
leyfaveitingum, þinglýsingum og þess háttar.“
Enn sem komið er hefur
sýslumannsembættið í Bol-

ungarvík ekki þurft að bæta
við sig starfsfólki vegna verkefnisins, en Jónas vonast til
að geta fengið önnur verkefni
á landsvísu í sína umsjón. „Nú
leggjum við allt kapp á að fá
til okkar eftirfylgni með
óskoðuðum ökutækjum sem
er stærðarinnar verkefni sem
þarf að gera átak í. Það kallar
þó á lagabreytingu en samgönguráðherra, sem var á
fundi hér í Bolungarvík um
daginn, var jákvæður á þetta
og ætlar að leggja fram frum-

varp um þennan þátt sérstaklega nú við upphaf þings. Það
eru 31 þúsund ökutæki sem
þarf að ganga á eftir með innheimtu og öðru slíku og ef við
fengjum þetta til okkar er ljóst
að það þyrfti að fjölga starfsfólki hjá embættinu,“ sagði
Jónas Guðmundsson sýslumaður í Bolungarvík.
Vefurinn hefur verið uppi
um nokkurt skeið en áformað
er að bæta hann í samræmi
við auknar kröfur. Þar eiga að
koma fram sem gleggstar upp-

Jónas Guðmundsson, sýslumaður í Bolungarvík, og
Þorsteinn Geirsson ráðuneytisstjóri, sem var viðstaddur
undirritun samningsins í fjarveru Björns Bjarnasonar,
dómsmálaráðherra, sem áður hafði undirritað hann.
lýsingar um sýslumannsem- ræmi við einföldunaráætlun
bættin sjálf, verkefni þeirra dóms- og kirkjumálaráðuog þá þjónustu sem þau veita. neytisins frá 5. október 2007,
Þá er gert ráð fyrir að vefsíðan segir í tilkynningu frá sýsluverði undirbúin til að takast á manninum í Bolungarvík.
við rafræna stjórnsýslu í sam– sigridur@bb.is

Uppfyllir ekki skilyrði sem
héraðs- eða landsvegur
Vilja taka lægsta tilboði
Hafnarstjórn Bolungarvíkur hefur lagt til að tilboði
Íslenska gámafélagsins ehf.
í endurbyggingu stálþils við
Brjótinn verði tekið. Íslenska gámafélagið bauð lægst
í verkið eða 49.262.080
krónur sem er 72,9% af
kostnaðaráætlun sem hljóðaði upp á 67.604.450 krónur. Einnig bauð ísfirska
verktakafyrirtækið KNH í
verkið en tilboð þess nam
rúmum 54 milljónum króna.
Guðlaugur Einarsson ehf.
bauð rúmar 88.000.000
krónur og Hagtak hf. 68.
250.000 krónur. Í verkinu
felst niðursetning stálþils,

múrbrot, kantbiti, skjólveggur, þekja og vatnslagnir. Verkinu skal lokið eigi
síðar en 1. ágúst.
Hafnarstjórn lagði einnig
til á fundi sínum á dögunum
að tveir löndunarkranar
verði færðir efst á Grundargarð vegna framkvæmdanna. Færslan yrði gerð í
fullu samráði við yfirhafnarvörð og tæknideild Bolungarvíkur. Hafnarstjóra var
falið ganga frá þessari framkvæmd í samráði við yfirhafnarvörð og tæknideild
Bolungarvíkur var falið að
hanna og leita tilboða.
– thelma@bb.is

Vegagerðin vill ekki taka
við veginum frá Botni og
út í Selárdal í Súgandafirði
en Ísafjarðarbær hafði
óskað eftir því að hann
yrði gerður að héraðs- eða
landsvegi. Vegagerðin hefur sent bæjarfélaginu bréf
þar sem stofnunin segir að
vegurinn uppfylli ekki þau
skilyrði sem þarf til að
vera tekinn í tölu héraðsog landsvega. Samkvæmt
vegalögum er heimilt að
taka í tölu héraðsvega vegi
að sumarbústaðahverfum
sem tengja að minnsta
kosti 30 bústaði við þjóðveg en svo sé ekki um hinn
umdeilda veg. Ekki þykir
heldur forsenda fyrir því
að gera veginn að landsveg. Ísafjarðarbær hafði
áður leitað til samgöngu-

ráðuneytisins sem taldi
rétt að Vegagerðin, sem er
veghaldari þjóðvega og
með vegalögum falin öll
framkvæmd varðandi
vegamál, tæki ákvörðun
um hvort vegur uppfyllti
skilyrði vegalaga um
þjóðvegi. Forsaga málsins
er sú að frístundaeigendur
í Selárdal sendu sveitarfélaginu erindi þar sem þeir
sögðust vera orðnir langeygir eftir marglofuðum
endurbótum á veginum.
Um er að ræða 6-7 km
vegarkafla sem að sögn
eigendanna ekkert hefur
verið gert fyrir í fjölda ára
annað en að hreinsa grjót
af veginum á vorin svo
hann sé „fær“ yfir sumarið. Ræsi hafa lagst saman
og stíflast, ofaníburður er

Suðureyri við Súgandafjörð.
farinn veg allrar veraldar
bréfi Vegagerðarinnar til
og í fjörunni hverfur vegumhverfisnefndar á síðurinn í sjóinn á köflum á
asta fundi sínum.
– thelma@bb.is
veturna. Bæjarráð vísaði

Fyrsta skref í átt til aðgerða launþega
Verkalýðsfélag Vestfirðinga segir það vera nokkuð
ljóst að Samtök atvinnulífsins
(SA) ætli ekki að koma á móts
við verkalýðshreyfinguna
(ASÍ) í kröfum þeirra um
skammtímasamninga.
„Nokkurs misskilnings virðist gæta hjá forsvarsmönnum
atvinnulífsins hvað varðar
hugmyndir ASÍ um aðkomu
ríkisstjórnarinnar við gerð
kjarasamninganna. Venjan
hefur verið sú að launþegahreyfingin hefur lagt fram
launakröfur beint til SA sem
hafa kostnaðarmetið þær út af

borðinu og gjarnan skotið í
kaf strax í byrjun. Þá hefur
aðkoma ríkisstjórnarinnar
jafnan verið á lokasprettinum
í formi einhvers bónuss í
skatta og velferðarmálum“,
segir á vef Verk-Vest.
„Við gerð þessara kjarasamninga átti að taka alveg
nýjan vinkil á viðræðurnar,
megináhersla af hálfu launþega var að létta þrýsting við
launakröfur á hendur SA og
knýja ríkisstjórnina til að
koma fyrr að samningaborðinu með sitt útspil. Með því
yrði kostnaður atvinnulífsins

vegna kjarasamninganna nú
minni en ella. Því miður var
ekki skilningur á þessari leið
hvorki hjá SA eða ríkisstjórninni, vegna þess er deilan komin í þann hnút sem hún er í nú.
Þessi sameiginlega leið
landsambanda innan ASÍ
hefði skilað láglauna og millitekjufólki mestum ávinningi
sem og tryggt þeim sem setið
hafa eftir í launaþróun réttmæta leiðréttingu.“
Á fundi viðræðunefndar
SGS, sem haldin var í húsi
ríkissáttasemjara á dögunum,
var ákveðið að stíga fyrsta

skrefið í átt til aðgerða með
því að setja á fót aðgerðanefnd. „Þessi ákvörðun var
ekki tekin af neinni léttúð enda
um grafalvarlegt mál að ræða
þegar launþegar neyðast til að
beita því eina vopni sem þeir
hafa til að knýja fram samninga. Það er þó von launþegahreyfingarinnar að SA sjái
ljósið í myrkrinu og snúist á
sveif með launþegum gagnvart ríkinu þannig að stöðugleiki og jafnvægi í efnahagsmálum verði það sem þessir
kjarasamningar skili, okkur
öllum til hagsbóta“.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga hefur aðsetur á Ísafirði.
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Baldur Páll hefur alltaf dreymt um að verða
atvinnutónlistarmaður þó eflaust vill hann ekki
vera eins og rokkarinn á þessari sjálfsmynd hans.

Sjálfsmyndir Baldurs Páls hafa vakið mikla lukku en hér er hann í Snerpu gallanum og gerir
grín af stereótýpunni sem tengt er oft við tölvunörda. Fleiri sjálfsmyndir má sjá hér til hliðar.

Baldur Páll sem geðsjúklingur.

Kafteinn tunnugægir.

Baldur Páll fer ýmsar leiðir til að tjá sig í gegnum
ljósmyndirnar en hér er hann með hægðatregðu.

Lærði um tölvubransann með Google
Baldur Páll Hólmgeirsson
er maður með mörg áhugamál.
Hann þykir vera mikill gúrú í
tölvugeiranum, en auk þess
að hafa verið öflugur sem hluti
af starfsliði tölvuþjónustunnar
Snerpu á Ísafirði hefur hann
hannað nýtt bloggkerfi, búið
til heimasíðu fyrir afa sinn í
afmælisgjöf, hann er einn af
stjórnendum b2.is og heldur
úti erlendri síðu með vinsælu
dægurefni. Að auki er Baldur
Páll mikill músíkkant en það
á hann ekki langt að sækja þar
sem pabbi hans, Hólmgeir
Baldursson, er vel þekktur í
ísfirsku tónlistarlífi og segja
má að afi hans sé goðsögn
undir stuttnefninu BG. Baldur
er trymbill og var til að mynda
í hljómsveitinni BMX sem naut
töluverðra vinsælda á Ísafirði
sem og víðar fyrir nokkrum
árum. Nú hefur hann fundið
nýja ástríðu í sínu lífi og tekur
nýstárlegar og skemmtilegar
ljósmyndir. Bæjarins besta
tók Baldur á spjall um hans
mörgu áhugamál.
– Hvenær byrjaðir þú að
hafa áhuga á tölvum og því
sem þeim viðkemur?
„Það hefur nú verið tölva
heima hjá mér síðan ég var
um þriggja ára gamall og ég
hef alltaf haft gaman af tölvum
svo lengi sem ég man. En ég
hafði aldrei hugsað mér að
vinna við það fyrr en um árið
2000. Ég sá þá skjáauglýsingu
hjá Snerpu þar sem auglýst
var eftir PHP forritara og ég
fór að velta því fyrir hvað það
væri eiginlega. Ég fór því að
stúdera það og lærði forritunarmálið.“

– Hvenær fórstu þá að vinna
hjá Snerpu?
„Það var fyrir þremur árum
að Matta (Matthildur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Snerpu
innskot blaðamanns) hafði
samband við mig en þá vantaði vefforritara hjá Snerpu. Ég
var þá að gera aðra hluti og
það var eiginlega bara óvart
að ég fór að vinna við þetta.“
– Ertu menntaður í tölvumálum?
„Nei ég er bara sjálfmenntaður, ég var að vinna í Frummynd nokkra tíma á dag og
var að stúdera þetta restina af
tímanum. Það má segja að ég
hafi lært mikið með Google
en ég notaði það þarfatól mjög
mikið til að kynna mér bæði

forritun og hönnun. Það var
nú heldur ekki um neitt annað
að ræða en þetta fag er ekki
kennt hér á Íslandi.“
– Nú hefur þú stór liður í útrás Snerpu og meðal annars
ertu einn af hugmyndasmiðum af vefumsjónarkerfinu
Snerpli. Hvernig kom það til?
„Ég var að vinna fyrir tölvuþjónustu fyrir sunnan sem hét
Neisti þar sem við ákváðum
að gera vefumsjónarkerfi sem
segja má að hafi verið prótótýpan af Snerpli. Þau í Snerpu
voru nú ekkert á því á þeim
tíma að búa til vefumsjónarkerfi en ég byrjaði á því og nú
er þetta orðið nokkuð vinsælt.
Það hefur notið svo mikilla
vinsælda að við þyrftum að

bæta við aukastarfsmanni. Ég
á þó ekki alveg allan heiðurinn
af Snerpli þar sem margt í
honum er forritað eftir hugmyndum Gústa (Ágúst Atlason innskot blaðamanns).“

Þriggja ára
á trommum
– Hvað felst í daglegu starfi
vefforritara?
„Starfið er mjög fjölbreytt
en ég er ekki bara að forrita
heldur líka að hanna útlit,
einnig er ég í grafík og uppsetningu. Svo er ég jafnvel í
ljósmyndun en það er nýjasta
áhugamál mitt. Sérstaklega
hafa sjálfsmyndirnar mínar
vakið athygli en þær eru að

Baldur Páll tekur ekki eingöngu sjálfsmyndir en hér er mynd
sem prýðir plakat tónlistarkonunnar Mysterious Mörtu.
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Hjálpræðisherinn á Ísafirði er eitt myndefna Baldurs Páls.
finna á vefsíðu minni. Ég hef
líka verið að taka aðeins
myndir af öðrum og meðal
annars tók mynd af Mysterious Mörtu fyrir plakat hennar.“
– Er það eitthvað tengt
tölvugeiranum að menn fái
ljósmyndadellu? Nú hafa tveir
starfsmenn Snerpu Ágúst
Atlason og fyrrum starfsmaður Snerpu Birgir Þór Halldórsson, betur þekktur sem Biggi
bloggari, verið öflugir í ljósmyndun í gegnum tíðina.
„Já það virðist vera, allavega hér á Ísafirði. Ætli það
sé ekki bara að við séum svo
fjölhæfir“, segir Baldur kíminn. „Gústi er að miklu leiti
ástæðan fyrir því að ég leiddist
út í ljósmyndun. Hann seldi
mér vélina mína og hefur verið
að gefa mér góð ráð er kemur
að ljósmyndun. Ég hef mjög
gaman af ljósmyndun og mun
halda henni áfram. Það er bara
spurning að finna tíma fyrir
þetta allt saman.“
– Nú er tónlistin mikið í
þinni fjölskyldu, hefur þú ekkert verið að spreyta þig á henni
líka?
„Jú ég var í hljómsveitinni
BMX og þar áður í sveit sem
kallaðist Rússfeldur sem tók
þátt í Músíktilraunum á sínum
tíma. Ég var þá um 16 ára og
nýbyrjaður að tromma. En það
var mjög skemmtilegt og við
fengum ágætis dóma þó að
við kæmumst ekki áfram. Svo
er nú gaman að segja frá því
að við vorum á labbi niðri í
bæ eftir tilraunirnar og heyrðum hrópað: Rússfeldur! Við
vissum ekki hvaðan á okkur
stóð veðrið en þá var það Kalli
trommarinn í Kolrassa krókríðandi sem mundi eftir okkur
frá Músíktilraununum.“
– Ertu búinn að leggja tónlistina á hilluna eða ertu enn
að spila?

„Ég er alltaf af og til að spila.
Er oft að spila með Gumma
Hjalta á Langa Manga á cajon
trommukassa t.d. Svo er ég
alltaf að tromma bara sjálfur
heima hjá mér. Tónlistin hefur
alltaf fylgt mér og það er til
mynd af mér þriggja ára gömlum að tromma á settið hans
pabba þó ég muni nú ekki
eftir því sjálfur.“

Hannaði nýtt
bloggkerfi
– Nú ert þú einn af stofnendum bloggkerfisins bloggar.is.
Segðu mér aðeins frá því
hvernig það varð til?
„Mér datt í hug að búa til
bloggkerfi því mér fannst
blog.central.is, sem þá var
nánast eina bloggkerfið sem
var í boði, vera leiðinlegt. Ég
var allavega aldrei nógu
ánægður með það enda var
engin þróun í því þá. Síðan
bloggar.is leit dagsins ljós þá
fóru þeir bæta kerfið sitt, enda
virkar samkeppni nú oftast
þannig. Ég fékk til liðs við
mig sömu menn og voru með
Neista. Síðan vann ég kerfið
með grafíkara sem heitir Finnur og ég hef aldrei séð. Ég veit
ekki einu sinni hvernig hann
lítur út en við unnum þetta
saman í gegnum netið. Þetta
tók um 8 mánuði en síðan
kerfið opnaði hefur lítill tími
gefist til að þróa það nánar
þar sem ég byrjaði að vinna
hjá Snerpu og maður nennir
ekki að gera heima hjá sér á
kvöldin það sem maður gerir
allan daginn í vinnunni.“
– Kerfið sló strax í gegn er
það ekki?
„Jú í rauninni, nú eru um
10.000 virkar síður á bloggar.
is. Okkur fannst reyndar eins
og fólk vildi fá einhverjar nýjungar í bloggheiminn svo það
kom okkur ekki mikið á óvart

að fólk skildi taka vel í þetta.
Við vissum reyndar af því að
Mogginn væri að þróa blogg
líka en það er allt öðruvísi
bloggheimur. Þá var einhver
tími þar til moggabloggið
myndi líta dagsins ljós en það
þrýsti á okkur að klára kerfið
okkar og varð til þess að opnuðum fyrr. Það var ekki eins
fullmótað og við vildum. En
bráðum förum við að bjóða
upp á ný útlit og aðrar nýjungar. Þetta hefur tekið lengri tíma
en við ætluðum þar sem grafíkarinn er líka kominn í aðra
vinnu svo lítill tími hefur gefist til þess að vinna í þessu.“

Vefurinn öflugt
markaðstól
– Nú vakti það athygli að
afi þinn, Baldur Geirmundsson, fékk heimasíðu í afmælisgjöf þegar hann varð sjötugur.
Komst þú ekki eitthvað nærri
þeirri síðu?
„Jú, ég hannaði hana. Við í
fjölskyldunni höfðum verið í
smá vandræðum með hvað
við ættum að gefa honum þar
sem hann á allt. Við fengum
þessa hugmynd og ég bjó til
útlitið og þá gátu aðrir sett
efnið inn. Vefsíðan var síðan
„afhjúpuð“ í afmælisveislunni
sem haldin var í Reykjavík.
Ég var reyndar ekki viðstaddur og missti því að viðbrögðunum en hann var víst alveg í
skýjunum yfir þessu. Fólk tók
líka vel í þetta og það var
mikið hlegið af gömlu myndunum sem er að finna á síðunni.
Ég gat einmitt notað Snerpil
til að búa til þá vefsíðu en að
öðru leiti hef ég ekkert verið
að nota hann sjálfur. Hann er
hannaður til þess að vera einfaldur og hver sem er geti notað hann.“

– Nú virðist hafa verið mikil
sprenging í gerð heimasíðna
hjá Snerpu og undanfarin
misseri virðist sem annað
hvort fyrirtæki á Ísafirði og
nágrenni hafi opnað nýja síðu
sem þið hafið hannað.
„Já það liggur við. Við getum ekki tekið að okkur ný
verkefni fyrr en í mars í fyrsta
lagi, við höfum svo mikið að
gera. Ég held að þar spili inn í
hversu mikinn metnað við
höfum. Við viljum skila mjög
vönduðu af okkur, stílhreinu
og flottu. Það eru gæðin ekki
magnið sem gildir hjá okkur
og það er það sem kúnninn
tekur eftir.
Það er líka að aukast að
fyrirtæki séu að fá sér heimasíður en það eru ekki allir sem
átta sig á því hvað netið getur
verið öflugt markaðstól. Ef
fólki vantar upplýsingar þá
leitar það yfirleitt á vefnum.“

Alltaf draumurinn
að meika það í
tónlistinni
– Nú ert þú maður með
mörg áhugamál, hvað stendur
helst upp úr í þeim málum?
„Akkúrat núna er það ljósmyndunin en í gegnum árin
hefur það verið vefhönnun.
En mér finnst alltaf gaman að
prófa eitthvað nýtt. Svo myndi
ég vilja hafa meiri tíma til að
spila á trommurnar. En bæði
hefur maður ekki tíma til að
gera allt og eins er ekki svo
mikið eftir af fólki til að spila
með á Ísafirði. Allir gömlu
félagarnir sem ég spilaði með
áður eru langflestir fluttir
suður.“
– Var aldrei draumurinn að
verða frægur tónlistarmaður
og lifa á tónlistinni?
„Jú það var alltaf draumurinn, og er það enn. Maður

gerir bara alltof lítið í því.
Ætli það sé ekki bara ágætt að
græða smá pening fyrst og
svo hefur maður kannski tíma
seinna. Maður reynir bara að
halda sér við heima í millitíðinni.“
– Er framtíð fyrir vefforritara á Ísafirði?
„Já eins og er allavega.
Annars getur maður unnið
þetta starf hvar sem er í heiminum. Ég er sjálfur með erlenda síðu svo það skiptir ekki
máli hvar maður er staddur á
plánetunni. Síðan heitir humorpix.com og þar er að finna
fyndnar myndir og vídeó.
Nokkur þúsund notendur fara
inn á þá síðu á dag.“
– Þú ert nú líka eitthvað
með puttana í hinni sívinsælu
síðu b2.is er það ekki?
„Jú ég er einn af stjórnendum þeirra síðu, sem sagt ég
samþykki efni sem fólk sendir

inn og get sjálfur sett inn efni.
Ég kom samt ekki nærri stofnun vefsins en ég þekki gaurana
sem komu honum á fót. B2.is
getur verið öflugt tól í því að
koma einhverju á framfæri en
við störtuðum bloggar.is í
gegnum þá síðu, við sem sagt
settum inn hlekk undir titlinum nýtt íslenskt bloggkerfi
og þá fór boltinn strax að
rúlla.“
– Eitthvað að lokum?
„Ég vil endilega benda fólki
á ljósmyndirnar mínar en þær
má nálgast á vefnum flickr.
com/photos/baldurpan“, segir
þessu fjölhæfi ungi maður og
Bæjarins besta kveður Baldur
Pál þar sem honum er ekki til
setunnar boðið og þarf að fara
að spila með gömlum félögum
úr BMX, Birgi Erni Sigurjónssyni og Þórhalli B. Snædal.
– thelma@bb.is
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Vill göng undir Kollafjarðarheiði

Hegningarlagabrotum fækkar milli ára

Valdimar L. Gíslason, sérleyfishafi í Bolungarvík segir einu raunhæfu leiðina
til að gera mönnum mögulegt að aka á láglendisvegum á Vestfjörðum vera
þá að bora jarðgöng undir Kollafjarðarheiði, frá Kollafirði á sunnanverðum
Vestfjörðum í Ísafjörð í botni Ísafjarðardjúps. Hann segir ennfremur, í samtali við ruv.is að Vestfirðingar hafi iðulega kolrangar áherslur í vegamálum og
að það sé rugl að tala um að jarðgöng verði einhvern tíma gerð undir Dynjandisheiði. Til þess séu Vestfirðingar of fáir. Frá þessu er greint á ruv.is.

Í samanburði milli áranna 2005, 2006 og 2007 sést að hegningarlagabrotum á
Vestfjörðum fækkar þó nokkuð í desembermánuði. Í desember 2005 voru framin
tuttugu og fjögur brot á hegningarlögum en í desember 2007 voru þau einungis níu.
Árið 2006 voru framin sjö hegningarlagabrot. Heldur hefur umferðarlagabrotum
fækkað milli ára í jólamánuðinum því árið 2006 voru framin 48 umferðarlagabrot í
desember en ári síðar voru þau 35 eða jafn mörg og í desember 2005. Fíkniefnabrotum í desember fækkar lítillega eða um eitt milli áranna 2006 og 2007 – úr sex í fimm.

Pólskur stærðfræðivefur
formlega opnaður á Flateyri
Pólsk þýðing af stærðfræðivefnum rasmus.is var formlega opnuð við hátíðlega athöfn í Grunnskóla Önundarfjarðar og Austurbæjarskóla í
síðustu viku. Vefurinn var
opnaður samtímis í þessum
tveimur skólum en hér vestra
var það Barbara Gunnlaugsson, formaður félags Pólverja
á Vestfjörðum, sem átti heiðurinn. Hugo Rasmus, annar
stofnandi vefsins, var viðstaddur athöfnina á Flateyri.
Hann byrjaði með vefinn fyrir
níu árum ásamt bróður sínum
Tomas en þeir eru báðir stærðfræðikennarar. „Við byrjuðum með algebru á grunnskólastigi sem margir detta út úr en
síðan vatt það upp á sig og við
héldum áfram að bæta við. Á
íslensku er efni alveg frá um
10 ára aldur og fram á menntaskólastig. Vefurinn er kominn
yfir á átta mál, við byrjuðum

á íslensku en síðan þá hafa
þýðingarnar komið inn ein af
annarri og sú nýjasta er pólska.“
Í dag hefur meirihluti unglingastigsskóla á Íslandi aðgang að þessu kennsluefni.
Einnig hafa nokkrir framhaldsskólar hérlendis tekið
stærðfræðivefinn í notkun og
er rasmus.is orðinn einn vinsælustu kennsluvefjum á internetinu ef litið er til íslensks
námsefnis á netinu. Notendur
koma einnig frá öðrum heimshlutum og eru rúmlega 1000
skólar áskrifendur að rasmus.
is í Evrópu. „Gaman er að
segja frá að fyrstu skólarnir til
að taka upp vefinn voru litlu
skólarnir á landsbyggðinni og
má þar nefna Súðavík, Flateyri
og Suðureyri“, segir Hugo en
vefurinn hefur svo sannarlega
vaxið síðan þá.
Ástæða þess að pólski vefurinn var opnaður í Grunn-

Barbara Gunnlaugsson, formaður Pólverjafélags Vestfjarða, opnaði vefinn formlega hér vestra.
skóla Önundarfjarðar er að hans á annað móðurmál en arar þeirra skóla sem gerst ur við íslenska efnið á því
meir en helmingur nemenda íslensku. Þar sem vefinn er að hafa áskrifendur að rasmus.is tungumáli sem nemandinn
finna á spænsku, rússnesku, aðstoðað nemendur með ann- skilur.
ensku, dönsku, sænsku og að móðurmál með því að
– thelma@bb.is
norsku auk íslensku geta kenn- bjóða þeim að skoða hliðstæð-

Íbúasaga V-Ísafjarðarsýslu útbúin
Útgáfufélag Búnaðarsambands Vestfjarða hefur látið
útbúa einstakt vinnuhandrit
Kjartans Ólafssonar, fræðimanns og fyrrverandi alþingismanns Vestfirðinga en úrdráttur handritsins var efniviður bókarinnar Vestfjarðarit
II - Firðir og fólk 900-1900,
sem kom út árið 1999 og var

600 blaðsíðna rit. Handritið
var allt handskrifað og hafði
Edda Arnholtz á Mýrum í
Dýrafirði það verk með höndum að koma því á tölvutækt
form og nú telur ritið 4.371
blaðsíðu. Sagt er frá ábúendum 125 jarða auk hjáleiga og
samantektar um sveitarfélög í
Vestur Ísafjarðarsýslu, frá

landnámi til ársins 1900.
Birkir Friðbertsson bóndi í
Birkihlíð í Súgandafirði er
einn þeirra sem að verkinu
hefur staðið og segir hann að
ákveðið hafi verið að fara þá
leið í útgáfumálum að prenta
og setja saman upplýsingar
hverrar jarðar og gefa þá núverandi íbúum jarðanna eða
þeim sem eiga uppruna sinn
að rekja þangað, færi á að
kaupa eingöngu upplýsingar
sinnar jarðar. Þessi leið var
einnig valin svo hægt yrði að
koma efninu út á vel viðráðanlegu verði. „Annars er þetta
til sölu í þeim einingum sem
kaupendur kjósa, hvort sem
það er þá umfjöllun um einstakar jarðir, samliggjandi
jarðir eða safnið í heild. Þetta
eru um 30 hefti og áhugaverð
lesning fyrir áhugasama um
sögu og íbúa þessa svæðis.“
Kjartan Ólafsson er landskunnur fræðimaður og Súgfirðingur að uppruna. Hann
var alþingismaður Vestfirðinga fyrir Alþýðubandalagið
á áttunda og níunda áratug síðustu aldar og var einnig ritstjóri Þjóðviljans um langt
skeið. Hann hefur unnið mikið
að söguskráningu og ritaði
verslunarsögu Vestur-Skaftfellinga í þremur bindum og
sögu Iðnaðarbankans, auk stórvirkisins Firðir og fólk sem
fyrr var nefnt. – sigridur@bb.is
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Akstur undir áhrifum fíkniefna
Á áttunda tímanum á þriðjudagsmorgun hafði
lögreglan á Vestfjörðum afskipti af ökumanni sem
grunaður er um akstur undir áhrifum fíkniefna.
Ökumaðurinn var stöðvaður í miðbæ Ísafjarðar og
færður á lögreglustöðina. Viðeigandi sýni hafa
verið tekin og ökumaðurinn yfirheyrður. Honum
hefur verið sleppt en gert að hætta akstri.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til sölu er Subaru Legacy staion, árg. 2000, ekinn 137 þús.
km. Beinskiptur, skoðaður 09,
geisladiskamagasín fyrir 12
diska. Verð kr. 720 þús. Uppl. í
síma 861 2276 og 864 5940.
Þorrablót Kvenfélagsins Hvatar verður haldið í Félagsheimilinu í Hnífsdal, laugardaginn
2. febrúar kl. 20. Miðapantanir
hjá Elínu í símum 456 3593 og
847 8519, Rúnu í símum 456
3590 og 862 3590 og Ásu í síma
456 4405. Miðasala fer fram 31.
janúar kl. 20. Allir velkomnir!
Til sölu er fimm ára AEG þvottavél, vel með farin, lítur út eins
og ný. Uppl. í síma 844 1312.
Til sölu eru fjögur nýleg 13"
nagladekk. Upplýsingar í síma
456 3367 eftir kl. 17.
Sólarkaffi kvenfélagsins Brynju
verður haldið 27. janúar í Félagsbæ á Flateyri, frá kl. 15-17.
Valgarður Einarsson miðill verður með einkatíma á Ísafirði frá
26. janúar. Upplýsingar gefur
Hrafn í síma 863 7086.
Til sölu er Suzuki Baleno árg.
98, ekinn 92 þús. km. Verð ca.
250 þús. Uppl. í síma 897 4283.

Styrkveitingar
endurskoðaðar
Stjórn Þróunar- og starfsmenntunarsjóðs Ísafjarðarbæjar er nú að endurskoða
fyrirkomulag um styrkveitingar til starfsmanna Ísafjarðarbæjar sem stunda fjarnám
eða staðbundið nám. Stjórnin
hallast að því að frekar verði
veittir beinir fjárhagslegir
styrkir heldur en að styrkurinn sé í formi launa í fjarveru,
þar sem að með þeirri aðferð
sé gætt meira jafnræðis á
milli starfsmanna. Endurskoðunin hefur staðið yfir frá
því á haustmánuðum en meðal annars hefur verið leitað
upplýsinga frá öðrum sveitarfélögum.
Á landsbyggðinni eru beinar styrkveitingar algengari.
Styrkfjárhæð að upphæð
120.000 krónum á ári samsvarar að öllu jöfnu launum í
leyfi vegna fjarnáms. Sé
stuðningur veittur með beinum styrk dregst staðgreiðsla
ekki frá þeirri fjárhæð.

Spurning vikunnar
Hvert eftirtalinna
laga er að þínu mati
besta ísfirska lagið?
Alls svöruðu 1.123.
Þín innsta þrá með BG og Ingibjörgu sögðu 641 eða 57%
Mér finnst rigningin góð með
Grafík sögðu 255 eða 23%
Murr murr með Mugison
sögðu 111 eða 10%
All Those Beautiful Boys með
Reykjavík sögðu 28 eða 3%
Kanínan með ÝR
sögðu 88 eða 7%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Hugo Rasmus skoðar vefinn eftir að hann var formlega opnaður.

Stærðfræðivefur fyrir alla
Pólsk þýðing af stærðfræðivefnum rasmus.is var formlega opnuð við hátíðlega athöfn í Grunnskóla Önundarfjarðar og Austurbæjarskóla
á dögunum. Á sama tíma var
rússnesk þýðing tekin í gagnið. Hugo Rasmus, annar stofnandi vefsins, var viðstaddur
athöfnina á Flateyri. Hann
byrjaði með vefinn fyrir níu
árum ásamt bróður sínum
Tomas en þeir eru báðir
stærðfræðikennarar. Vefurinn
rasmus.is er byggður upp til
að þjónusta þá sem vilja ná
sterkari tökum á stærðfræði
og til þess að hjálpa nemendum og foreldrum við að ná
bættri yfirsýn yfir getu og
framfarir nemandans í stærðfræði. Stærðfræðivefnum er
einnig ætlað að styðja við einstaklingsmiðað nám þar sem
nemendur vinna skv. einstaklings námsskrá hver á sínum
hraða. Jafnframt er vefnum
ætlað að styðja við kennslu
nýbúa hér á landi. Bæjarins
besta tók Hugo á spjall um
þennan nytsamlega vef.
– Hvernig var upphafið af
þessum vef.
„ Ég og bróðir minn Tomas
byrjuðum á vefnum fyrir um
níu árum en síðan höfum við
fengið til liðs við okkur Jó-

hann Ísak Pétursson sem hefur
skrifað upp framhaldsskólaefni. Ég var kominn með efni
upp í framhaldsskóla en hann
er eins og landsliðsmaður í
þessum efnum og hefur skrifað og samið námsefni á menntaskólastigi í þrjátíu ár. Ég og
Tomas byrjuðum með þetta
sem tilraun og prófuðum vefinn í tímum og nemendur virtust taka vel í þetta. Við byrjuðum með algebru á grunnskólastigi sem margir detta út
úr en síðan vatt það upp á sig
og við héldum áfram að bæta
við. Á íslensku er á vefnum
efni alveg frá um 10 ára aldur
og fram á menntaskólastig.
Vefurinn er kominn yfir á átta
mál. Við byrjuðum á íslensku
en síðan þá hafa þýðingarnar
komið inn ein af annarri og sú
nýjasta er pólska.“

Vefurinn í notkun
hjá 1200 skólum
„Það sem hefur hvatt okkur
áfram að fyrir sex árum byrjuðum við að mæla notkun
vefsins á modernus.is og í
gegnum þá mælingu sáum við
að það var skemmtilegur stígandi í notendafjölda. Í desember á síðasta ári voru notendur
orðnir yfir 250 þúsund. Vefur-

inn er í áskrift hjá um 1200
skólum og þar af eru um 1000
skólar erlendis.“
– Þannig að vefurinn dreifist víða.
„Já, hann virðist dreifast á
milli kennara, þeir láta hvern
annan vita. Flestir skólarnir
hérlendis tóku vefinn í notkun
fljótlega eftir að við fórum af
stað. Við höfum lítið gert til
að kynna vefinn síðustu árin.
Gaman er að segja frá því að
fyrstu skólarnir til að taka upp
vefinn voru litlu skólarnir á
landsbyggðinni og má þar
nefna Súðavík, Flateyri og
Suðureyri. Þessir skólar nýttu
sér samkennslu þar sem kennt
var þremur, fjórum árgöngum
í einu. Vefurinn féll mjög vel
með samkennslunni því að
meðan einn nemandi var að
nota hann, var annar í námsbókinni og sá þriðji með kennaranum.
Ég myndi segja að í dag
noti um 70% skóla hérlendis
vefinn. Á þeim níu árum síðan
við byrjuðum hefur það breyst
að aðgangur að netinu er orðinn almennur. Þegar við byrjuðum var það ekki svo þótt að
skólarnir væru komnir með
netið og að nemar gætu nálgast vefinn á bókasafni skólans.
Mín reynsla af vefnum í gegnum kennsluna er að einn fjórði

nemenda virkilega nýtir vefinn og það eru bæði duglegir
og góðir nemendur sem og
þeir sem eru í vandræðum með
þetta og eru að reyna bjarga
sér.
Við höfum einnig fengið
jákvæð viðbrögð hjá foreldrum, en þau nota vefinn til að
styðja krakkana sína með
heimanámið. Foreldrarnir
nota þá vefinn til þess að rifja
upp efni. Það er hægt að fara
fram og til baka á vefnum og
flakka úr einu stigi yfir í annað
ef þess þarf.“

Góð viðbrögð hvetja
okkur áfram
– Pólska útgáfa vefsins var
opnuð formlega samtímis í
Grunnskóla Önundarfjarðar
og í Austurbæjarskóla. Af
hverju varð Flateyri fyrir valinu?
„Það kom nú þannig til að
ég hringdi í skóla- og fjölskylduskrifstofuna í Ísafjarðarbæ í haust til að forvitnast
um nemendafjölda og þess
háttar hér vestra en þá vorum
við Tomas búnir að ákveða
að þýða miðstigið yfir á
pólsku og rússnesku. Ég talaði
við Kristínu Ósk Jónasdóttur,
grunnskólafulltrúa, en hún

kannaðist við vefinn þar sem
hún hafði sjálf notað hann við
kennslu. Kristín stakk upp á
Flateyri þar sem meiri en
helmingur nemenda er með
annað tungumál en íslensku.
Það varð úr að við opnuðum
vefinn samtímis í Austurbæjarskóla í Reykjavík og grunnskólanum á Flateyri sem var
bara gaman.“
– Hvert er svo framhaldið?
„Þau góðu viðbrögð sem
við höfum fengið hvetur okkur til að halda áfram. Við erum
með það marga skóla í áskrift
að við getum látið þetta ganga
en einnig hlutum við nýverið
500.000 króna styrk.
Pólski þýðandinn okkar,
Marta Ewa Bartoszek, hefur
sagt að hún sé tilbúin að halda
þessu áfram svo við vitum að
við getum unnið meira í
pólsku þýðingunni. Vonandi
komumst við vel áleiðis með
það í vetur og vor. Við erum
með rosalega gott fólk til að
þýða fyrir okkur. En framhaldið ræðst af efnum og aðstæðum.
Vefurinn er að miklu leiti í
myndrænu formi en við höfum reynt að minnka texta svo
og hafa hann einfaldan svo
allir ættu að geta notað hann,“
segir Hugo.
– thelma@bb.is
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Fyrsti sólardagur ársins í Bolungarvík

Helgarveðrið

Geislar sólarinnar heiðruðu Bolvíkinga á sunnudag með nærveru
sinni í fyrsta sinn á þessu ári. Á vefnum vikari.is segir að það
hafi verið rétt fyrir klukkan tvö í fyrradag sem sólin teygði sig
upp fyrir tinda fjallanna í Syðridal og lauk þar með langri
vetrarsetu sinni handan fjallanna. Samkvæmt gömlum og
góðum hefðum má því búast við að ljúffengar sólarpönnukökur
hafi verið með kaffinu hjá Bolvíkingum þann daginn.

Horfur á föstudag: Suðvestan eða vestan 10-18 m/s,
snjókoma eða él og frost o-5 stig. Horfur á laugardag:
Suðvestan eða vestan 10-18 m/s, snjókoma eða él og
frost o-5 stig. Horfur á sunnudag: Suðlæg átt og vætusamt, einum um sunnanvert landið og hlýnar í veðri.
Horfur á mánudag: Víða él og kólnandi veður.

Sælkeri vikunnar er Trausti Már Grétarsson á Ísafirði

Innbakað lambafille
og karamellubúðingur
Hermann Óskar og hljómsveit flytja sigurlagið.

Hermann Óskar valinn fulltrúi Djúpsins
Söngkeppni Samfés (Samtaka félagsmiðstöðva) verður
haldin 8. mars í Reykjavík og
keppast félagsmiðstöðvar
landsins við að halda undankeppnir í hverjum landshluta.
Á Vestfjörðum eru haldnar
keppnir innan hverrar félagsmiðstöðvar og er svo haldin
undankeppni á Ísafirði þar
sem bestu atriðin frá hverri
félagsmiðstöð keppa um að

komast á aðalkeppnina í
Reykjavík.
Ísfirðingar kepptu innbyrðis um síðustu helgi og voru
mörg skrautleg söngatriði á
boðstólum. Dómnefndina
skipuðu trúbadúrarnir Marta
Sif Ólafsdóttir og Steingrímur
Rúnar Guðmundsson og voru
þau sammála um að keppnin
hefði verið hörð. Í þriðja sæti
lenti Andri Pétur Þrastarson

sem flutti ljúfa ballöðu, einn
með kassagítar. Annað sætið
hreppti Bryndís Elsa Guðjónsdóttir sem söng eins og engill
með stuðning frá fiðlu- og
píanóleikurum. Sigurvegarinn
varð Hermann Óskar Hermannsson sem spilaði á rafmagnsgítar og söng og átti
salinn algjörlega frá fyrsta
takti í laginu „I wanna make it
wit chu“ með hljómsveitinni

Queens of the stone age. Hann
var með sannkallaða ofurhljómsveit sér til aðstoðar;
trommuleikara, bassaleikara,
tvær gógópíur og píanista og
allt voru þetta unglingar úr
Grunnskólanum á Ísafirði.
Vestfjarðasöngkeppni Samfés fer fram föstudaginn 1.
febrúar og verður sú keppni
opin fyrir almenning.
– sigridur@bb.is

Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis veislumáltíð. Fyrri
rétturinn er innbakað lambafille með villisveppafyllingu
sem svíkur engan. Í eftirrétt
er svo himneskur karamellubúðingur eða Créme caramel
sem bókstaflega bráðnar í
munni. Þess má geta að Trausti
kemur í stað sælkera vikunnar
sem náði ekki að skila inn
uppskrift í tæka tíð. Trausti
brást hið snarasta við þegar
Bæjarins besta bað hann um
að hlaupa í skarðið og kann
blaðið honum bestu þakkir
vikunnar.
Innbakað lambafille
með villisveppafyllingu
Lamb:
2 meðal stór lambafille
Salt og pipar
Olía til steikingar
150 g smjördeig
1 eggjarauða til penslunar
Sveppafylling:
100 g villisveppir
50 g furuhnetur
1 stk skalottlaukur
½ dl madeira
½ dl rjómi
Salt og pipar
Brauðraspur (ekki paxo)

Keppendur biðu spenntir eftir niðurstöðum dómnefndar.

Sveppir, laukur og hnetur
er saxað mjög fínt. (hnetur
ekki of fínt). Steikt á pönnu
og madeira hellt saman við
og soðið niður. Rjómanum
bætt saman við og raspinum
soðið þar til hæfileg þykkt er
komin.
Lambafilleið er snyrt og
brúnað á pönnu og kryddað.
Kælið kjötið. Smjördeigið er
gatað og kjötið sett ofan á
það, fyllingunni smurt ofan á
kjötið og smjördeiginu lokað

með samskeytin undir kjötinu,
penslið deigið með eggjarauðu. Bakað við 180°C og
tekið út áður en kjötið er of
steikt. Þetta tekur 15-25 mín
eftir smekk.
Karamellubúðingur
Créme caramel
Karamella úr ½ dl af vatni
og 100 g sykri
5 dl mjólk
1 vanillustöng klofin lang
sum eða 1 ½ tsk vanillu
dropar
60 g sykur
2 egg
2 eggjarauður
1 l frauðskál eða hitaþolið
form
Lagið karamelluna og húðið
skálina með henni. Hitið ofninn í 175°C og undirbúið
vatnsbað. Setjið mjólkina í
pott og látið suðuna koma upp
(ef Vanillustöng er notuð er
hún höfð með). Takið pottinn
af hellunni og setjið lok yfir
og látið standa í 10-15 mín.
Bætið sykrinum saman við og
hrærið í. Þeytið egg og eggjarauður, hellið mjólkinni út í
og kælið svolítið. Ef notaðir
eru Vanilludropar er þeim
bætt saman við núna. Síið
búninginn og hellið honum í
hjúpaða skálina. Bakið búðinginn í heitu vatnsbaði í 4050 mín. Eða þar til að hann er
hlaupinn og loðir ekki við hníf
sem stungið er í miðjuna.
Rennið hníf meðfram búðingsbrúninni og hvolfið honum á disk, karamellan er þá
búin að mynda sósu með búðingnum.
Ég skora á Smára Helgason, þjón á Ísafirði að vera
næsti sælkeri.
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Breyting á aðalskipulagi Ísafjarðar til að auka öryggi íbúa
Breyting á aðalskipulagi
Ísafjarðar 1989-2009 hefur
verið auglýst en svæðið sem
skipulagsbreytingin tekur til
er í brattri hlíð undir fjallinu
Kubba á Ísafirði. Fyrirhugað
er að byggja snjóflóðavarnargarð ofan við byggðina og
upptakastoðvirki í Bröttuhlíð.
Hæð varnagarðsins er áætluð
12-18 metrar og lengd hans
um 260 metrar. Neðan við
varnarmannvirkin er íbúðarhverfi með einbýlis-, rað- og
fjölbýlishúsum. Gert er ráð
fyrir vegslóða upp Hafrafellsháls að upptakastoðvirkjum.
Tillagan gerir ráð fyrir að
auka öryggi íbúa með tilliti til
snjóflóða. Samkvæmt núgildandi aðalskipulagi sem gildir
til ársins 2009 er ekki gert ráð
fyrir mannvirkjum til snjóflóðavarna á þessu svæði og

er meirihluti svæðisins opið
óbyggt svæði. Skipulagið gerir hins vegar ráð fyrir að ofan
við íbúðarbyggðina í Holtahverfi komi atvinnusvæði og
aðkoma að því verði um veg
sem komi í framhaldi af núverandi Holtabraut og ofan við
fjölbýlishúsin við Stórholt,
þ.e. á því svæði sem ráðgert
er að reisa varnargarðinn.
Þessu verður breytt og verður fyrirhugaður vegur felldur
út af skipulaginu ásamt áður
fyrirhuguðu athafnasvæði. Í
stað þess kemur að hluta til
svæði merkt opið svæði til
sérstakra nota ásamt snjóflóðagarðinum. Á meðan
framkvæmdum stendur verður umrætt svæði notað til efnistöku en að framkvæmdum
loknum mun svæðið verða
grætt upp og nýtt sem úti-

vistarsvæði og því merkt sem
opið svæði til sérstakra nota á
aðalskipulagi. Annað svæði
þar í kring verður eftir sem
áður opið óbyggt svæði.
Vegna umfangs aðgerðanna
fellur aðalskipulagsbreyting
þessi undir lög um umhverfismat áætlana og því var lagt
mat á áhrif varnargarðsins á
umhverfið. Niðurstaða umhverfismatsins er í grófum
dráttum sú að aðgerðin mun
ekki hafa veruleg áhrif á náttúru svæðisins að því undanskildu að sjónræn áhrif verða
töluverð.
Breytingartillagan verður til
sýnis á bæjarskrifstofum í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
og á vef Ísafjarðarbæjar til
19. janúar 2008. Þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta er
hér með gefinn kostur á að

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðar 1989-2009.
gera athugasemdir við aðal- athugasemdum skal skila á ekki gera athugasemdir við
skipulagsbreytingartillöguna. bæjarskrifstofur Ísafjarðar- breytingartillöguna fyrir tilAthugasemdafrestur er til 2. bæjar, Stjórnsýsluhúsinu Hafn- skilinn frest teljast samþykkir
febrúar 2008. Skriflegum arstræti 1, Ísafirði. Þeir sem henni.
– thelma@bb.is

Byggðakvóta ekki landað á markað
Súðavíkurhreppur hefur
hafnað beiðni frá útgerðarfélaginu Ískróki, sem gerir út
smábátinn Pésa halta, um að
hreppurinn fari þess á leit við
sjávarútvegsráðuneytið að Ískrókur fái að landa úthlutuðum byggðakvóta á fiskmarkað. Í reglum um byggðakvóta
er tekið fram að afla sem er
úthlutað úr byggðakvóta verði
að vera unninn í heimabyggð.
Einungis tvær fiskvinnslur eru
í Súðavík og hafði Ískrókur

gert samning við aðra þeirra
um fisksölu en í bréfi Ískróks
til Súðavíkurhrepps kemur
fram að fyrirtækið hafi neyðst
til að rifta honum vegna vanefnda á greiðslum. Þá hafi fyrirtækið reynt að koma á viðskiptum við hina fiskvinnsluna en forráðamenn hennar
hafa ekki svarað þeirri umleitan.
Ískrókur lítur svo á að ekki
sé vilji til að kaupa fisk af
Pésa halta. Þar sem ekki er

um aðrar fiskvinnslur að ræða
í byggðarlaginu fór Ískrókur
þess á leit við sveitarstjórn að
hún fari fram á það við sjávarútvegsráðuneytið að Pésa
halta verði heimilt að landa
fiski í Súðavík upp í úthlutaðan byggðakvóta og aflinn
verði seldur á markaði.
Eins og áður segir hafnaði
hreppsnefnd Súðavíkurhrepps
erindinu.
– smari@bb.is
Súðavík.

Páll og Stefnir slá met
Ísfisktogarar Hraðfrystihússins - Gunnvarar slógu met
á síðasta ári, en aflaverðmæti
þeirra hefur aldrei verið meira.
Páll Pálsson fiskaði fyrir 564
milljónir, 100 milljónum
meira en 2006. Þá fiskaði
Stefnir fyrir 447 milljónir,
tæplega 120 milljónum meira
en 2006. Aflaverðmæti frystitogarans Júlíusar Geirmundssonar dróst hinsvegar saman
á milli ára, var liðlega 900
milljónir 2006 á móti 827
milljónum í fyrra. Júlíus var
frá veiðum í einn mánuð á
síðasta ári þegar skipið var í

Metár var hjá Páli Pálssyni.
slipp. Páll Pálsson var frá Hann segir að aukninguna
veiðum í tvær vikur og Stefnir megi fyrst og fremst rekja til
í eina viku vegna vélarupp- mikilla verðhækkana á erlendum mörkuðum. Margir binda
tektar.
Sverrir Pétursson, útgerð- vonir til þess að verðhækkanir
arstjóri HG, segir að þetta sé á erlendum mörkuðum muni
vissulega mjög gleðilegt. draga úr tekjutapi vegna nið-

urskurðar þorskkvótans. Að
sögn Sverris heyrir það til undantekninga að togarar HG
stundi beinar þorskveiðar.
„Páll tekur sinn vikulega
skammt sem fer í húsið og
gerir það með öðrum veiðum.
Stefnir fer nær aldrei á þorsk
og Júlíus sjaldan“, segir Sverrir.
Aðspurður hvernig útlit sé
með verð á erlendum mörkuðum, segir Sverrir að það sé heldur á niðurleið, en tekur fram
að verð á ferskum fiski sé ávallt
mjög hátt í Evrópu um jól og
áramót.
– smari@bb.is

