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Æringinn
„Já, ég skal alveg samþykkja það
að teljast stríðinn. Fyrsti apríl er
mikill hátíðisdagur á heimilinu.
Ætli það sé ekki helst konan mín
sem verður hvað mest fyrir barðinu
á mér,“ segir Björn Baldursson úr
Vigur. Á miðopnu segir hann frá
stríðninni í Reykjafjarðarættinni,
starfinu á Byggðasafni Vestfjarða og
því þegar eyjan brann.

Skíðasvæðið í Tungudal.

Leggur til að rekstur skíðasvæðanna í Ísafjarðarbæ verði boðinn út
Jóhann Birkir Helgason, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar hefur óskað eftir
heimild bæjarráðs til að bjóða út
rekstur skíðasvæða Ísafjarðarbæjar í Tungudal og á Seljalandsdal. Í bréfi Jóhanns Birkis til
bæjarráðs segir að undanfarin ár
hafi Ísafjarðarbær átt í erfiðleikum með að reka skíðasvæðin og
standast fjárhagsáætlun. Hann
segir að það sé vilji bæjarbúa að
svæðið sé opið þegar nægur sé
snjórinn og veðrið gott sem aftur
gerir það að erfitt sé að standast
fjárhagsáætlun. Jóhann Birkir

segist þess fullviss að með útboði
sé líklegra að svæðin verði opin
meira en undanfarin ár og verktaki sjái sér hag í því að bjóða
upp á ýmsa aðra skíða- og útivistarmöguleika.
Lagt er til að samið verði til að
minnsta kosti þriggja ára en þó
er heimilt að taka upp samninginn eftir eitt ár ef Ísafjarðarbær
er ekki ánægður með útkomu
fyrsta vetrarins. Þá leggur Jóhann
Birkir til að heimilt verði að framlengja samninginn til ársins 2018
ætli verktaki sér að fara í jarðvegsframkvæmdir og/eða aðrar

framkvæmdir sem gera það að
verkum að möguleiki sé á enn
meiri opnun en verið hefur.
„Slíkar framkvæmdir hafa verið til umræðu sl. ár en ekki fengist
fjármagn til að fara í verkin. Fari
verktaki í slíkar framkvæmdir
þarf verktíminn að vera langur
svo hægt sé að greiða kostnaðinn
niður. Þá þarf hugsanlega að vera
möguleg enn meiri lenging ef
verktaki ætlar að kaupa snjóbyssur á svæðið eða aðrar meiriháttar
framkvæmdir, s.s. að leggja veg
upp að Miðfellslyftu sem gæti lækkað rekstrarkostnað skíðasvæðiðs-

ins verulega.“
Í bréfinu segir einnig að skíðasvæðið hafi verið undanfarin ár
rekið með starfsmönnum úr
áhaldahúsi bæjarins en síðasta ár
hafi ekki verið ráðið í stað þeirra
sem hætta. „Það sem af er þessum
vetri hefur gengið erfiðlega að
ná að manna skíðasvæðið og
snjómokstur þar sem mannskap
hefur fækkað verulega, sérstaklega þegar um veikindi er að
ræða. Þá geta komið upp ýmis önnur mál sem erfitt getur verið að
eiga við þegar mannskapnum
fækkar eins og verið hefur sl.

ár.“
Þá er jafnframt lagt til að óskað
verði eftir tilboðum í rekstur
skíðasvæðisins miðað við opnun
eins og hún er veturinn 20112011 en jafnframt óskað eftir
verði í opnun miðað við fleiri
daga. Síðan verði hægt að vega
og meta opnununartíma með tilliti til tilboða. „Sæm dæmi væri
æskilegt til að auka aðsókn á
svæðið að það væri opið á föstudögum svo fólk gæti komið til
Ísafjarðarbær og haft langa skíðahelgi.“
– thelma@bb.is

Áhersla lögð á verndun elstu byggðarinnar
Ísafjarðarbær hefur auglýst
nýtt deiliskipulag fyrir Suðureyri.
Um tvö deiliskipulög er að ræða,
deiliskipulag neðan Aðalgötu og
fyrir Suðureyrarmalir. Nýtt deiliskipulag tekur til Suðureyrarmala

og næsta nágrennis til sjávar, þ.e.
Brekkustígs, Eyrargötu, Skólagötu, Stefnisgötu, hluta Aðalgötu, Freyjugötu og Hlíðarvegar
og Hjallavegar að norðanverðu.
Skipulagssvæðið er um 5,4 hekt-

arar að stærð. Deiliskipulagið
gerir ráð fyrir 33 nýjum eða endurbyggðum lóðum innan skipulagssvæðisins. Einnig er gert ráð
fyrir möguleikum til að auka
byggingarmagn á öllum lóðum

Veruleg en afar misjöfn hækkun fasteignamats og gjalda
Líklega bregður einhverjum
í brún þegar álagningarseðlar
vegna fasteignagjalda berast
húseigendum á næstu dögum,
en þó misjafnlega mikið. Nýja
fasteignamatið sem gengið er í
gildi er almennt langtum hærra
en það sem áður gilti, en gjöldin
reiknast sem hlutfall af því.
Samt er verulegur munur á hækkun matsins eftir húseignum,
jafnvel á mjög sambærilegum
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hús-um byggðum á sama eða
svipuðum tíma. Ef skoðað er mat
húsa við fáeinar götur í Holtahverfi á Ísafirði kemur í ljós, að
hækkunin þar er allt frá 8% og
upp í 26% þannig að munurinn
er meira en þrefaldur.
Í því tilviki þar sem hækkunin
er minnst hækkar matið úr kr.
18.000.000 í kr. 19.450.000 en
þar sem hún er mest hækkar
matið úr kr. 25.000.000 í kr.

31.450.000. Þrátt fyrir þessi
dæmi er ekki fylgni á milli
fjárhæðar eldra matsins og
hækkunar í prósentum. Hús
sem hærra voru metin hækka
þannig að jafnaði ekki meira
hlutfallslega en þau sem lægra
voru metin. Ekki blasir við
hvers vegna hækkun fasteignamatsins á sambærilegum húsum er svo misjafnlega mikil.
– bb@bb.is

innan svæðisins, nema einni sem
er fullbyggð. Sérstök áhersla er
lögð á verndun elstu byggðarinnar og endurreisn horfinna
byggðar.
Breyting á deiliskipulagi neðan Aðalgötu á Suðureyri felur í
sér að miðhluti gildandi skipulags er felldur úr skipulagi, en
ysti og innsti hluti þess standa
eftir óbreyttir. Breytingin er gerð
í tengslum við gerð deiliskipulags fyrir Suðureyrarmalir sem
nær yfir reitinn. Markmið deiliskipulagsins er að efla atvinnulíf
og bæta mannlíf á Suðureyri með
markvissri uppbyggingu á svæðinu, að því er fram kemur í greinargerð með deiliskipulaginu.
Reynt verður að draga fram sögu
og sérkenni Suðureyrar þar sem
áhersla er lögð á upplifun ferðamanna á sjávarþorpi og eflingu
sjálfbærni samfélagsins.
Í greinargerðinni kemur fram
að nánast allt skipulagssvæðið

nýtur hverfisverndar samkvæmt
gildandi aðalskipulagi. Ákvæði
hverfisverndar lúta að verndun
byggðar frá því fyrir 1918 og
uppbyggingu í samræmi við fyrri
byggð, en 16 hús af þeim 33 sem
eru á skipulagsvæðinu voru
byggð fyrir 1918. Lögð er áhersla
á að hús með verndunargildi
verði ekki fjarlægð og möguleika
til að endurreisa horfin hús, sem
líkleg eru til að bæta heildaryfirbragð hverfisins eða eru sögulega
mikilvæg. Jafnframt er lögð
áhersla á að ný hús og almennt
yfirbragð byggðar falli að yfirbragði hverfisins og einkennandi
arkitektúrs þess tíma er hverfið
byggðist upp. Mænisstefna húsa
hefur verið eitt einkenna byggðarinnar á mölunum. Öll risbyggð
hús snéru samsíða firðinum, nema
Babýlon sem var fyrsta íbúðarhúsið en það er núna horfið.
Skila þarf athugasemdum við
deiliskipulagið fyrir 15. mars.
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Þétt og mikil stemmning á Sólarkaffinu 2012
„Það tókst vel til og ég hef
ekki heyrt annað en að það hafi
verið mikil ánægja með þetta,“
segir Guðmundur Friðrik Jóhannsson, formaður Ísfirðingafélagsins, um árvisst Sólarkaffi
sem fór fram í Iðnó í Reykjavík
á föstudagskvöld. „Það var smá
spenningur í loftinu því við vorum aðeins að breyta fyrirkomulaginu og vorum ekki með borðapantanir að þessu sinni. Einnig
vorum við á nýjum stað en þetta
varð til þess að hópurinn þéttist
og mikil og góð stemmning
myndaðist. Maður er alltaf hálf
órólegur þegar hrufla á við
gömlum venjum en við vildum
prófa þetta til þess að blanda
aldurshópunum betur saman og
það tókst ljómandi vel til.“
Þrátt fyrir þessar breytingar
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voru aðrar venjur í hávegum
hafðar. Má þar nefna fyrst nýbakaðar rjómapönnukökur sem
eru ómissandi liður á Sólarkaffinu. Ræðumaður kvöldsins var
Haraldur Leifsson og að sögn
Guðmundar fór hann á kostum
og var mikið hlegið að ræðu
hans. Tónlistin var að vanda í
höndum heimamanna en hinn

fjölhæfi Halldór Smárason hafði
umsjón með tónlistaratriðunum. Meðal þeirra sem stigu á
stokk eru stórsöngkonan Sigríður Thorlacius, söngkona
hljómsveitarinnar Hjaltalín, og
Ísfirðingurinn Skúli „mennski“
Þórðarson. Sigurður Gunnarsson mætti á Sólarkaffið og tók
þar meðfylgjandi myndir.
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Sr. Agnes gefur kost á sér
í embætti biskups Íslands
Sr. Agnes M. Sigurðardóttir,
sóknarprestur í Bolungarvík, tilkynnti í lok guðþjónustu í Hólskirkju á sunnudag að hún gæfi
kost á sér í embætti biskups Íslands. Sr. Agnes hefur verið orðuð við embættið frá því að Karl
Sigurbjörnsson, biskup, tilkynnti
að hann myndi hætta störfum í
sumar. „Ég hef fengið hvatningu
til að gefa kost á mér sem biskupsefni. Þau sem hafa hvatt mig
telja að ég geti gagnast kirkjunni
vel á þeim vettvangi og geti leitt
hana á farsælan hátt þjóðinni til
heilla og henni sjálfri til sóma.
Lýsi ég því hér með yfir að ég er
reiðubúin til þessa verkefnis og
býð mig hér með fram sem biskupsefni,“ segir Sr. Agnes í tilkynningu um framboðið.
Sr.Agnes hefur verið sóknarprestur í Bolungarvík síðastliðin
17 ár og verið prófastur á Vestfjörðum frá árinu 1999. Auk
þessa hefur Sr. Agnes gengt
margvíslegum trúnaðarstörfum
innan kirkjunnar, meðal annars
setið í stjórn Prestafélags Íslands,
siðanefnd sama félags, nefnd um
starfsþjálfun guðfræðinga, synodalnefnd um vörslu kirkjueigna
og verið formaður stjórnar Friðarsetursins í Holti í Önundarfirði.

Spurningin
Á að leysa upp þing og
boða til kosninga í vor?
Alls svöruðu 658.
Já sögðu 412 eða 63%
Nei sögðu 246 eða 37%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt og rigning
eða slydda, en þurrt að
kalla fyrir norðan- og
austan. Hiti 0-5 stig.
Horfur á laugardag: Útlit
fyrir austlæga eða
breytilega átt. Slydda eða
rigning sunnanlands og
hiti 0-5 stig en snjókoma
eða slydda fyrir norðan.
Horfur á sunnudag: Líklega suðvestan- og vestanátt með slydduéljum
eða éljum. Vægt frost en
frostlaust út við sjóinn.
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„Biskup er prestur prestanna,
leiðtogi kirkjunnar ásamt tveimur
vígslubiskupum, sem eiga að
vinna saman að því að standa
vörð um hagsmuni kirkjunnar og
leiða hana jafnt á spegilsléttum
firði sem ólgusjó,“ segir Sr. Agnes í tilkynningunni. Hún leggur
áherslu á að farið sé eftir reglum,
að samræmis sé gætt í vinnubrögðum og að það sama gangi

Sr. Agnes M. Sigurðardóttir sóknarprestur í Bolungarvík.
yfir alla. Einnig leggur Sr. Agnes þann 19. október árið 1954, en
á að vel sé fylgt á eftir þeim foreldrar hennar eru sr. Sigurður
málum sem kirkjuþing samþykk- Kristjánsson, fyrrum sóknarir og stefnum kirkjunnar. Þá legg- prestur á Ísafirði og prófastur í
ur Sr. Agnes áherslu á verkefni Ísafjarðarprófastsdæmi og Marpresta sem þjónar kirkjunnar og grét Hagalínsdóttir, fyrrum ljóssameiginlegt verkefni þeirra, sem móðir. Sr. Agnes lauk guðfræðier að auka veg kirkjunnar og prófi frá Háskóla Íslands árið
boðskap hennar til heilla fyrir 1981 og stundaði nám í prédikeinstaklinga og samfélag.
unarfræði við Háskólann í UppSr. Agnes fæddist á Ísafirði sala árið 1997. Eftir að Sr. Agnes

var vígð til embættis 1981 tók
við starfi æskulýðsfulltrúa Þjóðkirkjunnar, en því starfi gegndi
hún í fimm ár. Á sama tíma sinnti
hún skyldum við Dómkirkjuna í
Reykjavík. Árið 1986 tók Sr.
Agnes við embætti sóknarprests
í Hvanneyrarprestakalli. Því
þjónaði hún allt til ársins 1994
þegar hún tók við núverandi embætti.
– asta@bb.is

Ritstjórnargrein

Horft um öxl
Þótt árin renni eitt af öðru úr stundaglasinu og komi aldrei til baka
heldur sitthvað frá þeim áfram í tímans rás; eitt og annað sem beðið
hefur verið eftir að rættist, þokaðist áfram að minnsta kosti, í stað
þess að standa í stað eða jafnvel fjarlægjast, en lifir áfram í umræðunni
og væntingunum sem við þetta hafa verið og eru bundnar.
Litlu munaði kvað músin er hún meig í sjóinn. Þrátt fyrir glaðbeittar
yfirlýsingar ráðherra eftir ráðherra, á góðum stundum með heimamönnum, um úrbætur á eftirlegu Vestfjarða hvað samgöngur og raforku varðar, svo mikilvæg, krefjandi dæmi séu tekin, munar litlu
eins og hjá músinni.
Ætla verður að flestir landsmenn hafi þá afstöðu til Reykjavíkur
að til hennar geti menn litið stoltir sem höfuðborgar alls landsins.
Eftir tveggja alda markvissrar og samfelldar byggðastefnu með
skipulegum flutningi allra helstu menningar- og valdastofnana landsins til Reykjavíkur, sé því tími til kominn að átta sig á að hagur höfuðborgar og landsbyggðar helst í hendur. Sameiginleg velgengni er
það sem til þarf. Hringlandaháttur stjórnenda höfuðborgarinnar
hvað varðar framtíð Reykjavíkurflugvallar og þar með alls innanlandsflugs, er dæmi um snöru sem landsbyggðin getur ekki endalaust
átt yfir höfði sér. Hafi borgarstjórn ekki burði til að leysa málið með
ásættanlegum hætti, heggur frumvarp Jóns Gunnarssonar og ellefu

annarra þingmanna, sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi um að
Reykjavíkurflugvöllur verði miðstöð innanlandsflugs, vonandi á
hnútinn.
(Innan sviga: Hafa bæjaryfirvöld eitthvað frétt af prófessorstöðunni, sem forsætisráðherra sagðist vera að færa Vestfirðingum á afmæli Jóns forseta?)

Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar
Saga Ísafjarðar er yfirfull af sögum um blómlegt, margþætt
menningarlíf. Það var því vissulega tímabært, og ekki seinna vænna,
þegar bæjaryfirvöld tóku sig til fyrir rúmum áratug og hófu útnefningu
bæjarlistamanns Ísafjarðarbæjar.
Margrét Gunnarsdóttir sem rekið hefur listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar af miklum metnaði hefur nú með einróma niðurstöðu verið
útnefnd sem bæjarlistamaður. Er hún ellefti listamaðurinn sem
hlýtur þessa viðurkenningu.
Bæjarins besta færir Margréti hamingjuóskir og þakkir. Framlag
hennar og forvera hennar til að auðugra og fegurra mannlífs í
bæjarfélaginu verður aldrei full þakkað eða metið. Maðurinn lifir
ekki á einu saman brauði.
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, 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. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824 0644,
asta@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. 400 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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Vel heppnað Sunnukórsball
Hið árlega Sunnukórsball var
haldið í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á laugardagskvöld.
Sunnukórinn flutti fimm lög á
fögnuðinum og voru þrjú þeirra
tileinkuð sólinni. „Það er venja
við þetta tækifæri að syngja einhver sólarlög því Sunnukórinn
heitir jú eftir sólinni og var
stofnaður 25. janúar 1934 á hin-
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um opinbera sólardegi Ísfirðinga,“ segir Eggert Stefánsson,
formaður Sunnukórsins.
Einnig flutti kórinn lagið Eldarnir þrír sem Fjölni Ásbjörnsson, sóknarprestur í Holtsprestakalli í Önundarfirði, samdi við
kvæði Davíð Stefánssonar, en
Fjölnir er einn af meðlimum
Sunnukórsins. Þá lék Lúðra-

sveit Tónlistarskóla Ísafjarðar
fyrir gesti við opnun hússins og
Hjónabandið lék fyrir dansi.
Að sögn Eggerts var ballið vel
heppnað en svipaður fjöldi gesta
mætti og í fyrra eða um 90 manns.
„Þetta var ágætis skemmtun
enda hafði skemmtinefndin
undirbúið sig vel og skilaði sínu
verki með sóma.“
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Þegar eyjan brann
Blaðamaður BB settist niður
með Birni Baldurssyni úr Vigur
og fékk að heyra um lífið í eyjunni, starf Byggðasafns Vestfjarða
og hrekkjunum sem hann skipuleggur á heimili sínu í Neðstakaupstað. En viðtalið hefst á því
að blaðamaður biður Björn um
að kenna sér að beygja nafnið
Vigur. Björn brosir: „Vigur um
Vigur frá Vigur til Vigur. Kannski er það sérviska í okkur að
vilja ekki beygja nafnið en þetta
er það sem ég ólst upp við. Sumir
vilja beygja Vigur og segja Vigur
um Vigur frá Vigri til Vigurs.
Okkur finnst miklu einfaldara að
hafa það bara alveg eins í öllum
föllum.“

Eignaðist Vigur á 25 árum
10

„Ég fæddist í Reykjavík en ólst
upp í Vigur og bjó þar frá 1966
til 2004, sem bóndi frá 1985. Þá
tókum við Salvar bróðir og konan
hans við búskap af foreldrum
okkar. Fram að því hafði búið
verið í höndum pabba, Baldurs
Bjarnasonar, bróður hans Björns
og mömmu, Sigríðar Salvarsdóttur. Árið 1995 flytur svo konan mín, Ingunn Ósk Sturludóttir
í Vigur. Við bræðurnir erum
fjórði ættliðurinn sem byggjum
eyjuna síðan okkar ætt fluttist
þangað, 1884. Þegar langafi kom
í Vigur var eyjunni skipt niður í
12 eignarhluta en 25 árum síðar
hafði hann eignast hana alla,“
segir Björn.
„Síðustu 120 árin hefur bú fjölskyldunnar verið það eina í eyjunni. Þegar mest var í Vigur taldi

búið um 150 fjár og 15 kýr. En
árið 2000 var sauðfjárbúskap
hætt í eyjunni. Það var orðið töluverð vandræði að koma fé á sláturhús og við þurftum alltaf að
flytja féð í land yfir sumarið og
sækja það aftur í september. Þetta
borgaði sig ekki lengur. Og svo
árið 2008 hætti bróðir minn með
kýrnar líka.“

Þrír þingmenn
Hvernig var alast upp á þessari
eyju í Ísafjarðardjúpi?
„Þar stóð bara eitt íbúðarhús
og í því bjuggu allir saman. Það
hafði enginn neitt prívat nema
bara svefnherbergið. Yfir vetrartímann bjuggu þarna um 7-9
manns, foreldrar mínir, afi og
amma, systkini mín og föður-

bróðir. Það var líka mikið um
krakka sem komu í sveit. Á sumrin þurfti kannski að koma fyrir
30 manns í þessu sama húsi. Það
þótti aldrei neitt mál en oft var
mjög fjörugt á heimilinu.
Eins og allir krakkar í Djúpinu
fór ég í viku að hausti og vori í
skólann á Reykjanesi frá sjö til
níu ára aldurs. Það var ekki fyrr
en maður varð tíu ára að maður
dvaldi yfir heilan vetur. En reyndar var ég bara einn vetur á Reykjanesi. Ég kláraði grunnskólann
í Hnífsdal þar sem systir mín var
skólastjóri. Í framhaldinu fór ég
í gagnfræðaskólann á Ísafirði.
Við vorum alltaf með díselrafstöð heima en fengum streng árið
1984. Það var mikil bylting. Um
svipað leyti kom sjálfvirki síminn. Það var líka mjög mikil

breyting til bóta þegar bryggjan
kom í Vigur árið 1975. Og annað
stórt augnablik í sögu Vigur var
þegar fyrsti traktorinn kom 1947.
Annars eru engin farartæki í eyjunni.“
Vigur er þekkt fyrir að hafa alið
af sér nokkra stjórnmálamenn.
„Sigurður Bjarnason, bróðir
pabba sem er nýlátinn og systir
þeirra Sigurlaug voru bæði þingmenn. Sigurður var ekki nema
27 ára þegar hann fór á þing og
sat alveg frá 1942 til 1970. Eins
sat langafi lengi á þingi fyrir Ísfirðinga, séra Sigurður Stefánsson.“
Þrír þingmenn í einni fjölskyldu
er hátt hlutfall, töluðuð þið mikið
um pólitík?
„Já, sérstaklega þegar systkinin komu saman. Annars var það

FIMMTUDAGUR 2. FEBRÚAR 2012

segir Björn.
„Starfið er í raun mjög fjölbreytt. Það snýst mikið um skráningu og uppsetningu sýninga,
móttöku gripa og í auknum mæli
allskyns skrifstofuvinnu, styrkjaumsóknir, bókhaldsvinnu, o.fl.
Safnið rekur Slippinn þar sem
við höfum verið að taka upp
minni báta. Á sumrin þarf svo að
sinna öllum ferðamönnunum
sem koma hingað. Þetta er því
mjög víðtækt. Mér finnst gaman
að grúska í gömlum pappírum
og myndum og er í lykilaðstöðu
til þess í þessu starfi. Sjálfur er
ég líka með síðu á netinu þar
sem ég hef safnað saman hinu og
þessu grúski mínu sem tengist
Vigur.“ (vigur123.is) Eins er ég
áhugamaður um ljósmyndun og
held út síðu á Flickr (flicr.com/
vigrungur)

Starf Byggðasafnsins

ekki þannig að þau væru andstæðingar í pólitík. Sigurður og
Sigurlaug voru bæði sjálfstæðismenn. Og langafi í raun líka þótt
flokkurinn hans hafi ekki heitið
Sjálfstæðisflokkurinn þá. En fjölskyldan hefur alltaf þótt tilheyra
nokkuð rótgróinni sjálfstæðisætt.“
Aðspurður hvort Björn sverji
sig í fjölskylduna, hlær hann og
segir:
„Ég held að þetta hafi breyst
aðeins á seinni árum og menn
farið að svíkja lit. Hjá mér fer
þetta allavega eftir því hver er í
framboði hverju sinni. Ég skoða
stjórnmál útfrá fólkinu frekar en
flokkum.“

Aldrei meira af lunda
Lundaveiði hefur verið stór þáttur í afkomu Vigurbænda í gegnum tíðina. Hvernig líst Birni á
hugsanlega alfriðun svartfugls?
„Mér líst að sjálfsögðu ekkert
á hana. Við höfum ekki orðið
vör við þessa fækkun sem virðist
hafa orðið annarsstaðar. Ég hef
þvert á móti aldrei á ævinni séð

eins mikið af lunda og síðastliðið
sumar. Mér finnst líklegt að lundinn sé bara að færa sig til. Að
fara frá suðurströndinni þar sem
er ekki lengur neitt æti. Hann
fylgir ætinu og það virðist vera
nóg af því við norðurland og
norðvesturland. Þá fer hann bara
þangað.“
- Samt er talað um að svartfugl
sé nánast horfinn úr björgum hér
í kring.
„Já, hann er það. En ef maður
skoðar gamla annála virðist þetta
vera eitthvað sem gerist á nokkur
hundruð ára fresti. Í annálum frá
16. og 17. öld eru sagnir um að
björgin hafi tæmst af fugli. Ég lít
því á þetta sem náttúrlega sveiflu.“
- Og því ekki ástæða til að
alfriða svartfuglinn?
„Mér finnst allt í lagi að friða
hann staðbundið en ekki að
alfriða hann eins og verið er að
tala um. Þá er verið að byrja á
vitlausum enda. Þeir ættu frekar
að friða eitthvað af þessum fiskistofnum sem verið er að veiða,
eins og gulldeplu og jafnvel
loðnu, þannig að lundinn hafi
æti.“
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Flutt á Ísafjörð
Björn og fjölskylda fluttu úr
Vigur árið 2004 en þá hafði hann
verið bóndi í eynni í 20 ár. Salvar
bróðir hans var um kyrrt ásamt
fjölskyldu sinni og rak búið
áfram. Hvers vegna fluttu Björn
og fjölskylda á Ísafjörð?
„Fyrst og fremst vegna þess
að eldra barnið okkar var að
komast á skólaaldur. Ég held að
það sé nánast liðin tíð nú á 21.
öldinni að senda börn í heimavistarskóla. Önnur ástæða var svo
að búskapurinn var ekki nægilega
umfangsmikill fyrir tvær fjölskyldur.“
- Hvað tók við? „Ég fór að
vinna við trésmíðar fyrir verktakafyrirtæki hér á Ísafirði. Þegar
ég hafði verið þar í sex mánuði
bauðst mér afleysingastaða á
Byggðasafni Vestfjarða í eitt ár.
Ég byrjaði í október 2004 og
reiknaði með að vera þar tímabundið en svo kom í ljós að sá
sem ég var að leysa af hugðist
færa sig í annað. Ég hef því verið
fastráðinn sem safnvörður hjá
Byggðasafninu síðan 2005,“

Björn er annar af tveimur föstum starfsmönnum Byggðasafns
Vestfjarða en á sumrin bætast
við 2-3 starfskraftar sem sjá um
yfirsetu og annað slíkt. Björn
segir starfsemi safnsins umfangsmikla.
„Aðalsafnið er í Turnhúsinu
hér í Neðstakaupstað en það fær
um 10 þúsund gesti á hverju ári.
Það var áður til húsa uppi á
Sundhallarlofti en flutti árið
1989. Í Turnhúsinu er sýning á
sjóminjum frá fornu og nýju og
spannar frá árabátatímanum og
fram á okkar daga. Þetta er föst
sýning en við skiptum reglulega
út munum og breytum henni. Á
miðhæð hússins er harmonikkusafn Ásgeirs S. Sigurðssonar.
Ásgeir byrjaði að safna harmonikkum árið 1990 en safnið var
farið að vaxa honum yfir höfuð á
heimili hans hér á Ísafirði. Þau
hjónin ákváðu því að færa Byggðasafninu allar 140 harmonikkur
Ásgeirs. Þetta var fyrir þremur
árum en safnið telur nú 180 harmonikkur þannig að hann er enn
að safna. Það má segja að Ásgeir
sé lausráðinn starfsmaður safnsins því hann heldur utan um
harmonikkusafnið og sýnir það
ferðamönnum þegar skemmtiferðaskipin koma.
Annar viðamikill þáttur í
starfsemi Byggðasafnsins eru
bátaviðgerðir. Safnið á 13 báta
af ýmsum stærðum og það er
verið að gera þá alla upp smátt
og smátt. Núna eru fjögur verkefni í gangi. Það er verið að gera
upp litla trillu á Þingeyri, aðra
tveggja tonna trillu hér á Ísafirði,
það er líka 14 tonna bátur í viðgerð og svo er verið að gera upp
Maríu Júlíu sem er 140 tonna
skip og fyrsta björgunarskip
Vestfirðinga. Þetta gengur reyndar hægt í augnablikinu því nú er
fjárstreymi til framkvæmdanna
mjög lítið. En þetta er samt í
gangi.
Safnið rekur líka Slippinn.
Þetta er gamall slippur sem var

byggður árið 1919 af skipaverkfræðingnum Bárði G. Tómassyni
og stóð upphaflega á Torfnesi.
Fyrir þremur árum lést sonur
Bárðar, Hjálmar Bárðarson, en
hann ánafnaði safninu töluverða
fjármuni og þeir voru notaðir til
að endurbyggja Slippinn. Hann
er kominn í gott stand og orðinn
starfhæfur svo að við getum tekið
upp allt að 30 tonna báta í honum
og höfum gert það.“

„Skipið“ Vigurbreiður
Fyrir nokkrum árum ákváðu
þeir Vigurbræður Björn og Salvar að gera endurbætur á gömlum
áttæringi sem er í Vigur.
„Sá heitir Vigurbreiður og í
Vigur tölum við alltaf um hann
sem skip. Hann er sennilega
smíðaður um eða nokkuð fyrir
aldamótin 1800 og hefur líklega
verið í Vigur frá 1801. Það eru til
heimildir um hann frá 1829. Í
þeim er hann að fara frá Vigur
norður í Fljótavík að sækja rekavið en hreppir mikið óveður á
leiðinni til baka svo hann hrekst
út fyrir Bolungarvík og brimlendir í Skálavík. Þar brotnaði
hann mikið en það var gert við
hann. Þessar tvær aldir sem báturinn hefur verið í Vigur hefur
hann verið notaður til ýmissa
flutninga. Til dæmis var féð alltaf
flutt í land á honum. Það hefur
verið lenska að gera við hann á
svona 30 ára fresti. Það var líka
óskráð regla að gera hann upp og
hafa hann fínan fyrir ábúendaskipti. Fyrir þremur árum fékkst
styrkur frá fjárlaganefnd til að
gera hann upp. Þá hafði ekki
verið gert við Vigurbreið frá 1986
og hann staðið ónotaður í 9 ár.
Hann var tekinn inn í hlöðu í
Vigur og bræður mínir, Salvar
og Bjarni, gerðu við hann þar
enda góðir handverksmenn. Ég
aðstoðaði bara við að afla peninganna sem til þurfti. Hann
stendur núna á fjörukambinum í
Vigur. Þar hefur hann átt sinn
stað undanfarin 200 ár eða svo.
Það koma ferðamenn og klappa
honum reglulega.“

Ferðamenn og dúnn
Bróðir Björns, Salvar hætti að
búa með kýr í Vigur árið 2008.
Er enn búið í eyjunni?
„Já, en ekki með þessum
hefðbundna hætti sem tíðkaðist.
Nú snýst þetta um hlunnindabúskapinn. Það er mikil dúntekja
í eyjunni en þar er um 50 kílóa
varp. Og svo hefur verið mikil
lundatekja fram að þessu. En
núorðið er ferðamennskan stærsti
þáttur búskaparins. Skipulagðar
feðir út í Vigur hófust í kringum
1990 en í fyrra heimsóttu um
4000 manns eyjuna. Fólk kaupir
sér ferð hér á Ísafirði, siglir út í
eyju og fer þar í um klukkustundarlanga gönguferð. Síðan
kemur það í kaffi og kíkir í leiðinni á pósthúsið sem mér skilst
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að sé hið minnsta í Evrópu. En
það er samt með eigin póststimpil. Að þessu loknu er haldið aftur
heim. Ferðin í heild tekur um 3
tíma og hefur verið mjög vinsæl
á undanförnum árum. En hún er
einstök að því leyti að þú kemst
í mikla snertingu við fuglalífið.
Æðakollurnar eru svo spakar að
maður verður að þræða sig á milli
þeirra.“

Eyjan brennur
Að sögn Björns bjuggu flestir
í Vigur um miðja nítjándu öld,
þá um 45 manns. Alla síðustu
öld og fram á þessa voru fastar
samgöngur út í eyjuna.
„Frá því að ég man eftir mér
voru alltaf tvær ferðir í viku.
Djúpbáturinn kom á þriðjudögum og föstudögum með póstinn,
mat og annað sem þurfti til heimilisins. Og tók mjólkina. Þetta
fyrirkomulag breyttist á árunum
1998 til 1999 þegar samið var
við einkaaðila sem sinnti ferðunum. Fyrir tveimur árum voru
þær svo lagðar niður. Þannig að
núna eru engar fastar samgöngur
út í eyjuna nema á sumrin.“
Fyrir tveimur árum mátti litlu
muna að eyjan brynni upp.
„Við bræðurnir erum vanir að
brenna sinu á vorin í eynni og
höfum gert um árabil. En eftir að
búfénaði fækkaði vex grasið bara
og vex. Á sumum stöðum er eyjan orðin illfær yfirferðar. En við
bræðurnir ákveðum sem fyrr að
kveikja í sinu, það logaði vel en
svo bara dó þetta út og ekkert
mál. En tveimur dögum síðar fór
bróðir minn að sjá reykjabólstra
stíga upp hér og þar. Hann drepur
í á þeim stöðum og ekkert meira
með það. En síðan fer þetta að
gerast víðar og örar, hér og hvar
stíga reykjabólstrar upp úr eyjunni. Smám saman gerum við
okkur ljóst að eyjan er að brenna.
En þetta var bruni sem maður sá
ekki á yfirborðinu, heldur var
neðanjarðar. Eyjan er náttúrlega
mikið til mór og torf. Þegar við
sáum í hvað stefndi höfðum við
samband við slökkviliðið í Súðavík. Þeir komu að kvöldi með
dælur og voru að alla nóttina.
Um morguninn var ákveðið að
kalla á liðsauka, slökkviliðin á
Ísafirði og í Bolungarvík. Síðan
tók við það sólarhringsverkefni
að drepa í þessu. Til allrar
guðslukku var blæjalogn og þetta
fór betur en á horfðist. En það
auðvitað stórsá á eyjunni. Við
vorum hræddir um að þetta kæmi
niður á varpinu því það brann
slatti af bæði lundaholum og
æðakolluhreiðrum. En svo í fyrra
þegar gerð var könnun á varpinu
og lundaholurnar taldar kom í
ljósi að holurnar sem höfðu
brunnið voru í hvað bestu standi.
Eins skiluðu æðakollurnar sér í
hreiðrin þannig að þetta varð í
lagi.“

Hátíðlegur 1. apríl
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Aðspurður um áhugamál segist
Björn vera grúskari, ganga fyrir
öllu gömlu og hafa einstaklega
gaman af því að skoða gömul
bréf og skjöl og ekki síst síðuna
timarit.is.. En þær sögur fara líka
af honum að vart finnist stríðnari
maður á Íslandi, er þetta rétt?
„Já, ég skal alveg samþykkja
það að vera stríðinn. Fyrsti apríl
er mikill hátíðisdagur á heimilinu. Ætli það sé ekki helst konan
mín sem verður hvað mest fyrir
barðinu á mér. Og auðvitað vinir
og kunningjar. Við eldum svolítið grátt silfur, nágrannarnir í
Faktorshúsinu og Krambúðinni.
Það ríkir mikil samkeppni á milli
okkar um góða hrekki. Sjálfur
hef ég svolítið gaman af að senda
fólki bréf með misgáfulegum erindum í nafni hinna og þessa
stofnana. Til dæmis sendi ég konunni minni einu sinni bréf í nafni
Íslenskrar erfðagreiningar. Í því
var skýrt frá rannsókn sem stóð
yfir á íslenskum ættstofnum og
viðtakandi bréfsins beðinn um
að mæla sig allan, fjarlægðina
frá eyrnasnepli niður á höku, frá
nefbroddi og aftur á hnakka,
senda svo niðurstöðurnar og fá
glaðning frá fyrirtækinu í staðinn.
Þegar hún settist niður og bað
mig að hjálpa sér að mæla gat ég
ekki annað en sagt henni sannleikann. Hún fyrirgaf mér þetta
nú. Hún gerir það yfirleitt.“ segir
Björn og brosir.
- Hvaðan kemur þessi stríðni?
„Ætli hún sé ekki frá mömmu.
Hún hefur svolítið gaman af að
stríða fólki. Við getum sagt að
þetta komi úr Reykjafjarðarættinni.“

Gott í Krambúðinni
Björn og Ingunn Ósk kynntust
í Vigur.
„Systir hennar og systir mín
eru miklar vinkonur. Þegar systir
mín varð fertug ákvað hún að
halda upp á afmælið sitt í Vigur.
Þá smyglaði konan mín sér með
í veisluna. Þetta var árið 1994 og
hún er enn hér fyrir vestan. Við
eigum tvö börn, Baldur sem er
13 ára og Snjólaugu Ástu, ellefu
ára.“
Í dag býr fjölskyldan í elsta
húsinu á Ísafirði og heimilið er
afar fallegt. „Við búum í Krambúðinni en húsið var byggt á dögum dönsku einokunarverslunarinnar, árið 1757. Þetta var þannig
að kaupmennirnir komu hingað
á vorin og höfðu opið yfir sumarið en skelltu í lás í október og
fóru aftur heim til Danmerkur.
En árið 1765 var ákveðið að
faktor hefði hér vetursetu og þá
var Faktorshúsið byggt fyrir
hann. En hingað í Krambúðina
sótti fólk allt sem það þurfti, hvort
sem það var tvinni eða brennivín.
Við höfum búið hér síðan í
september 2010. Það er góður
andi í þessu húsi. Sonur minn
hefur orðið var við ýmislegt en
það virðast allt góðir andar. Sjálf-

ur hef ég ekki orðið var við neitt.
Jóna Símonía og Þorsteinn búa í
Faktorshúsinu en fleiri íbúar eru
ekki hér á svæðinu. Það er því
gott að það sé einhver hérna til
að vakta svæðið. Á sumrin er
mjög algengt að ferðamenn ráfi
inn í garð og oft hittir maður þá
frammi á gangi eða jafnvel í eldhúsinu. Eðlilega halda margir að
allt svæðið sé eitt safn og kíkja
hingað inn. Fólk er líka mikið á
gluggunum þannig að maður
striplast ekki mikið. En þetta er
allt í góðu lagi og bara fínt hafa
svolitla pressu á sér að hafa snyrti-

legt.“

Tímir ekki að henda
- Ferðu mikið út í Vigur eftir
að þú fluttir þaðan?
„Við fjölskyldan reynum að
fara alltaf á sumrin og vera í
svona tíu daga. Þess á milli fer
maður ekki mikið. Það er helst ef
Salvar og konan hans bregða sér
til Reykjavíkur, þá fer maður til
að athuga hvort allt sé í lagi. Ég
væri alveg til í að komast oftar.
Það er hvergi betra að slaka á.“
- Hvað ferðu að gera á morgun

á safninu?
„Ég er að setja saman ársskýrslu 2011 fyrir Byggðasafnið
og ætla að reyna að klára hana á
morgun. Fyrri hluti janúar fer
yfirleitt í að gera upp gamla árið
en svo byrjar maður á einhverju
öðru eftir miðjan mánuðinn. Ég
hef reyndar verið að setja upp
hillur í geymslu hérna hinum
megin fyrir safnið. Því berst gríðarlegt magn af dóti. Maður tekur
allt sem kemur og tímir aldrei að
henda neinu. Því vantar stöðugt
geymslupláss,“ segir Björn að
lokum.
- Huldar Breiðfjörð.
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Brottfluttum umfram aðflutta fækkar
Á síðasta ári fluttu 135 fleiri
einstaklingar frá Vestfjörðum en
settust að í fjórðungnum. Um er
að ræða talsvert færri einstaklinga en árið 2010 en þá var munurinn 265 einstaklingar, að því
er fram kemur í tölum Hagstofunnar. Alls fluttu 553 einstaklingar frá Vestfjörðum á síðasta
ári samanborið við 674 árið 2010.
Þá fluttu 410 manns til Vestfjarða
á síðasta ári samanborið við 409
árið 2010. Flestir þeirra sem
fluttu frá Vestfjörðum á síðasta
ári fóru til höfuðborgarsvæðisins
eða 226 einstaklingar. Fjörutíu
fóru til Norðurlands eystra og 38
á Suðurnesin.
Þá fluttu 136 einstaklingar til
útlanda. Af þeim voru 72 erlendir
ríkisborgarar og 64 íslenskir.
Flestir þeirra sem fluttu til Vestfjarða komu frá höfuðborgarsvæðinu eða 191. Þá komu 37
frá Vesturlandi og 28 frá Suðurnesjum, en 127 einstaklingar
fluttu erlendis frá til Vestfjarða.
Af þeim voru 100 erlendir ríkisborgarar en 27 íslenskir.

Í öllum sveitarfélögunum á
Vestfjörðum nema tveimur, voru
brottfluttir einstaklingar fleiri en
aðfluttir. Flestir þeirra sem fluttust búferlaflutningum frá Vestfjörðum voru frá Ísafjarðarbæ,
en sveitarfélagið er jafnframt það

Bolungarvík.
stærsta á Vestfjörðum. Samtals Tálknafjarðarhreppi fluttu 58
fluttu 305 einstaklingar frá Ísa- einstaklingar. Tuttugu einstaklfjarðarbæ á síðsta ári. Ellefu ingar fluttu sig um set til annarra
þeirra fluttu til annarra sveitarfé- landsvæða en 38 fluttu til útlanda.
laga á Vestfjörðum en 228 fluttu Hins vegar fluttu 30 einstaklingar
til annarra landssvæða. Þá fluttu til sveitarfélagsins árið 2011.
66 einstaklingar til útlanda. Frá Tveir þeirra komu frá öðrum
sveitarfélögum á Vestfjörðum,
12 frá öðrum landssvæðum og
16 frá útlöndum.
Vesturbyggð og Strandabyggð
skera sig úr öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum, en þar voru
aðfluttir fleiri en brottfluttir. Frá
Vesturbyggð fluttu 74 einstaklingar en 84 fluttu til sveitarfélagsins. Þrír einstaklingar fluttu
til Vesturbyggðar meðan enginn
flutti til annarra sveitarfélaga á
Vestfjörðum, 65 einstaklingar
fluttu til Vesturbyggðar frá öðr-

Auglýsing um deiliskipulag,
Torfnes, Ísafirði, Ísafjarðarbæ

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar samþykkt ofangreinda deiliskipulagsbreytingu á fundi
sínum þann 19. janúar 2012.
Deiliskipulagsbreytingin tekur til 6 ha svæðis á reit sem nær frá
íþróttahúsinu á Torfnesi að hringtorgi við Hafnarstræti og Skutulsfjarðarbraut. Milli fjórðungssjúkrahússins og hringtorgsins bætist við ein ný
lóð en lóðir nr. 1 og 8 skv. fyrra skipulagi falla út og verða hluti af bæjarlandinu. Lóðir 4 og 5 annars vegar og 2 og 3 hins vegar eru sameinaðar. Lóðir innan skipulagssvæðisins eru því fimm í stað átta.
Lóð fjórðurngssjúkrahússins minnkar til að rýmka fyrir hjúkrunarheimili
á nýrri lóð fyrir neðan. Á lóð A er heimilt að reisa allt að 4.934 m² hjúkrunarheimili, ásamt tengdri þjónustustarfsemi, með tengibyggingu við
sjúkrahúsið á lóð B. Byggingar skulu vera á einni hæð, nema norðan
við fjórðungssjúkrahúsið er heimilt að reisa byggingu á tveimur hæðum.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.
isafjordur.is frá og með 2. febrúar 2012 til og með 15. mars 2012. Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstillöguna
fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Ísafirði 25. janúar 2012.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.
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um landsvæðum og 16 komu frá
útlöndum. Þá fluttu 50 einstaklingar frá Vesturbyggð til annarra
landsvæða og 12 fluttu til útlanda. Til Strandabyggðar fluttu
38 einstaklingar árið 2011 meðan
28 fluttu frá sveitarfélaginu, 32
einstaklingar komu til Strandabyggðar frá öðrum landsvæðum
og fimm frá útlöndum. Fjórir einstaklingur fluttu frá Strandabyggð til annarra sveitarfélaga á
Vestfjörðum meðan 21 einstaklingur flutti til annarra landsvæða
og þrír til útlanda.
Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um
breytingar á lögheimili í íbúaskrá
Þjóðskrár. Búferlaflutningar eru
gerðir upp á grundvelli skráningardags í þjóðskrá.

Opna kaffihús í bland
við ferðaþjónustu
Ferðaþjónustufyrirtækið Borea Adventures á Ísafirði ætlar að
flytja sig um set og opna ferðaskrifstofu og kaffihús í húsnæði
Langa Manga á Ísafirði. Ferðaskrifstofan hefur um nokkurt
skeið verið til húsa í Hæstakaupstaðarhúsinu svokallaða á Ísafirði. „Við erum byrjaðir að undirbúa flutninginn og ætlum í samvinnu við Nanný Guðmundsdóttur og Ásgerði Þorleifsdóttur, að
opna líka kaffihús þar sem boðið
verður upp á léttar veitingar.
Hugmyndin er að þetta verði
skemmtilegur staður til að heimsækja, bæði til að fá sér eitthvað
gott að borða og eins til að panta
skemmtilegar ferðir,“ segir Rúnar Óli Karlsson, annar eigenda
Borea Adventures.
Hann segir starfsemi ferðaþjónustunnar eiga mjög vel saman við rekstur kaffihúss. „Svo
gæti farið að einhver komi þarna
inn til að fá sér eitthvað gott í

gogginn og ákveði í kjölfarið að
skella sér í einhverja ferð og
sömuleiðis að ferðalangar hjá
okkur vilji fá sér eitthvað gott að
borða fyrir eða eftir ferðirnar.
Við ætlum að reyna búa til
skemmtilegt andrúmsloft þarna.“
Rúnar Óli tekur fram að ekki
verði um skemmtistað að ræða.
„Það verður lagt mikið upp úr
því að vera með góðan og ferskan
mat, helst framleiddan úr héraði
og eitthvað um nýjungar. En þetta
verður ekki veitingastaður með
matseðli á kvöldin heldur verður
meira stílað inn á létta rétti.
Kaffihúsið verður svo opið allt
árið.“
Stefnt er að því að opnað verði
fyrir páska. „Við stílum inn á að
vera búin að opna svolítið vel
fyrir páska svo við verðum komin
með ágætis tilraunarennsli áður
en páskatraffíkin kemur,“ segir
Rúnar Óli.
– thelma@bb.is
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Undanfarin ár hefur Fjölnir Már
Baldursson verið duglegur við
að kvikmynda hverskyns viðburði hér á Vestfjörðum og þannig mótað mannlífið í tímann.
Fjölnir Már heldur úti nokkrum
vefsíðum þar sem skoða má verk
hans og sjálfur er hann mikill
áhugamaður um kvikmyndir.
Blaðamaður BB hitti Fjölni Má
á heimili hans við Seljalandsveg.

Mótað í tímann

Almennilegar græjur
„Ætlarðu að taka þetta upp á
síma?“ spyr Fjölnir þegar blaðamaður leggur lítið upptökutæki
á stofuborðið. „Nei, þetta er
diktafónn,“ svarar blaðamaður.
En Fjölnir virðist ekki sannfærður, dregur fram mun stærra
upptökutæki og leggur glottandi
á borðið: „Þú átt að fá þér almennilega græju, maður. Þetta
er málið. “
Svo hefst viðtalið.

Dýrmætar heimildir
„Ég held úti nokkrum síðum,
einni á Vimeo, annarri á youtube
og nokkrum á Facebook. Þangað
inn set ég það sem ég tek upp hér
á svæðinu. Hitt og þetta sem gerist á Vestfjörðum. En svo sé ég
líka um síðu fyrir pabba og hljómsveitina hans BG. Á youtube er
hægt að skoða gamalt efni sem
ég hef tekið hér á Vestfjörðum.
Þegar maður horfir á þær myndir
aftur sér maður hvað mikið af
fólkinu sem bregður fyrir er dáið.
Því finnast mér þetta ómetanlegar
myndir,“ segir Fjölnir.
„En ég geri mikið af því og
hlaupa til og taka upp það sem er
að gerast. Atburðurinn sem slíkur
þarf ekki að vera merkilegur. Ég
er uppteknari af daglega lífinu
og því að dókúmenta fólkið hér í
kring. Mér finnst mjög dýrmætt
að ná því. Enda þegar fólk er að
skoða gamlar myndir á netinu er
það oftar en ekki að skoða afslappaðar mannlífsmyndir. Það
nennir enginn að vera horfa á
viðtöl við einhverja sem voru
merkiskarlar fyrir 20 árum.“

Fjölnir gerði líka heimildamynd um gerð kvikmyndarinnar
Vaxandi tungl og hefur fengist
við gerð tónlistarmyndbanda.
„Pabbi gaf út plötu í fyrra og
ég gerði myndband fyrir hann.
Það var nú bara tekið upp í skúrnum heima hjá honum og bróðir
minn sá um upptökur. Við erum
allir græjufíklar bræðurnir en ég
er sá eini sem er ekki bara í
tölvunum. Ég er líka nýbúinn að
klára myndband fyrir hljómsveitina Megakukl.“

Heyrðu mig nú

Danirnir með þetta

Fjölnir starfar með hópnum
Listavélin sem hefur verið að
setja saman þættina Heyrðu mig
nú.
„Þetta eru 25 mínútna langir
þættir sem snúast um tónlist og
tónlistarfólk hér á Vestfjörðum.
Tónleikaupptökur, viðtöl við tónlistarfólk, hvað sem er tengt tónlist. Við erum búnir að klippa
þann fyrsta og nú að grófklippa
annan. Svo er að koma þeim á
dagskrá.“

Fjölnir hefur rekið veitingastaði á Ísafirði og Neskaupstað
og var kokkur á skipum í nokkur
ár.
„Ég hætti því í haust því ég var
á leiðinni í kvikmyndaskólann.
En síðan lenti sá skóli í hrakningum og byrjaði ekki á réttum
tíma. Auk þess sem konan mín
veiktist og því var þetta ekki rétt
tímapunkturinn til að fara. En
sjáum hvað verður.“
- Hverjir eru uppáhalds leik-
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stjórarnir þínir?
„Woody Allen og Chaplin. Ég
held líka mikið upp á kvikmyndatökumanninn sem skaut myndirnar fyrir pólska leikstjórann
Krzysztof Kieslowski. Þær líta
dýrðlega út. Hér heima er Friðrik
Þór klassískur. Hans myndir eru
alltaf mjög fallegar.“
Fjölnir hefur komið upp góðri
aðstöðu á heimilinu til að njóta
fegurðarinnar en á einum veggnum blasir við áberandi stórt bíótjald.
„Það er 2,5 metrar á breidd og
varpinn minn er í fullum HD
gæðum, tengdur við gervihnött.
Ég er mikill áhugamaður um
gervihnetti og hef haft að aukavinnu að setja upp diska hér á
svæðinu.“
- Fyrir Pólverjana?
„Nei, þeir setja þetta upp sjálfir. Ég hef nær eingöngu verið í
að setja upp svona búnað fyrir
Íslendinga. Pólverjarnir kaupa
áskrift í Póllandi en Íslendingar
eiga ekki kost á því. Sjálfur er ég
áskrifandi að svokölluðum dönskum pakka. Í honum eru allar

dönsku rásirnar og svo einhverjar
opnar rásir. Þeir eru farnir að
senda út í HD og meira að segja
eina rás í þrívídd en ég er ekki
með þrívíddargræjur.“
Aðspurður segist Fjölnir helst
horfa á kvikmyndir og glæpaþætti. Hvað með RÚV?
„Já, ég horfi á RÚV og er ekki
sammála þeim sem segja að það
sé léleg stöð. Þeir ættu að kíkja á
norska og sænska ríkissjónvarpið,“ segir Fjölnir og grettir sig.
„En dönsku ríkisrásirnar eru
mjög góðar. Enda gera Danir
bestu sjónvarpsþættina og bíómyndirnar. Svíarnir voru bestir
en Danir eru orðnir miklu færari.“

Gervigrasið stendur sig
Fjölnir hikar ekki við að fara
eigin leiðir og það vakti töluverða
athygli fyrir nokkrum árum þegar
hann lagði gervigras á lóðina hjá
sér. Hvernig hefur það reynst?
„Bara mjög vel. Ég hefði
reyndar mátt ryksuga það og raka
í sumar en kom því ekki í verk.
Það er eina viðhaldið, ryksuga

og raka. Hins vegar er nóg að
gera það annaðhvort ár. Ég mæli
með þessu fyrir þá sem eru latir
við garðstörf, eins og ég. Það
besta er að maður losnar við kettina. Engir kettir og engar mýs.
Kettir þola ekki plast. Kötturinn
hérna við hliðina hefur ekki komið í garðinn síðan ég lagði gervigrasið á hann.“
Fjölnir bætir við að það sé hagstæðara að vera með gervigras á
lóðinni.
„Mér var sagt að endingin á
því yrði 30 ár. Ég reiknaði því út
kostnaðinn við tvær sláttuvélar
auk bensíns í 30 ár. Niðurstaðan
var sú að það væri mun ódýrara
að vera með gervigras. Stelpan
mín er líka að æfa fótbolta og
hún æfir sig á grasinu. Á vorin
fer snjórinn alltaf fyrst hjá mér
og við blasir grænt gras,“ segir
Fjölnir og glottir.
- En þarf ekki að búa til vestfirska sjónvarpsstöð? „Jú, algjörlega. Gera þetta eins og þeir á N4
fyrir norðan. Það er kominn tími
til þess vegna þess að nú er ekkert
mál að senda út á netinu.“
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Þakkir

Í tilefni af 90 ára afmæli
mínu þann 14. janúar síðastliðinn, vil ég og fjölskylda
mín þakka öllum sem sýndu
okkur hlýhug og vináttu á
þessum tímamótum. Sérstaklega viljum við þakka
fyrir ómetanlegt framlag
Eggerts Stefánssonar og kórfélaga og Dagnýjar Arnalds
stjórnanda kórsins, sem voru
með frábær atriði, þar með
talið frumsamið lag eftir séra
Fjölnir Ásbjörnsson sem
heitir Eldarnir þrír.
Einnig viljum við þakka
Guðrúnu Jónsdóttur og Margréti Gunnarsdóttur fyrir
þeirra fallega framlag vegna
tímamótanna. Þá viljum við
færa tónlistarsnillingunum,
þeim Villa Valla, Ólafi Kristjánssyni og Magnúsi Reyni,
sérstaklega fyrir mjög góða
veislustjórn. Að lokum viljum við þakka þeim Hugljúfu
og Elínu Ólafsdætrum fyrir
frábæran mat sem þær sáu
alfarið um í tilefni dagsins
og einnig öllum þeim sem
aðstoðuðu okkur, bæði við
undirbúning og aðstoð við
atburðinn.
Arnór Stígsson og fjölskylda.

smáar
Til sölu er Skoda Oktavia
Combi TDI árg. 2008, ekinn
83 þús. km. beinskiptur. Engin skipti. Upplýsingar í síma
894 2478.
Óska eftir að fá keyptar eftirtaldar bækur: Illionskviðu eftir
Hómer og Eneasarkviðu eftir
Virgilius. Einnig bókina Nú
brosir nóttin, æskuminningar
skráðar af Theodóri Gunnlaugssyni. Upplýsingar í síma
894 4032.

Vilja samstarf við Ísafjarðarbæ
til að byggja upp draumaaðstöðu
Golfklúbbur Ísafjarðar hefur
farið þess á leit við Ísafjarðarbæ
að fá 3. hæð Sundhallarhússins
við Austurveg undir æfingaaðstöðu. Í bréfi klúbbsins til bæjarráðs kemur fram að klúbburinn

vilji byggja upp æfingaaðstöðu
til framtíðar en til þess að af því
geti orðið, verði klúbburinn að
fá húsnæðið afhent til langs tíma.
Markmið GÍ er að hægt verði að
stunda æfingar á ársgrundvelli,

HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Háls-, nef- og eyrnalæknir
Sigurður Júlíusson, háls-, nef- og eyrnalæknir verður með móttöku á Ísafirði dagana 8.-10.
febrúar.
Tímapantanir eru í síma 450 4500 alla virka
daga milli kl. 08:00 og 16:00.

að félagið geti verið með skipulagðar æfingar fyrir börn 8 ára
og eldri og eldri borgara. „Hægt
væri að nýta húsnæðið undir hópa
og fyrirtækjakennslu og þá gæti
golf orðið hluti af íþróttakennslu
grunnskóla Ísafjarðarbæjar. GÍ
óskar eftir samstarf við Ísafjarðarbæ um að koma aðstöðunni
upp og leggur til að bærinn leggi
til efni til framkvæmdanna og
GÍ vinni verkið,“ segir í bréfinu.
Á þessu stigi málsins er óvíst
hversu mikið fjármagn þarf til
að koma aðstöðunni upp og ræðst
það nokkuð af því hvort sveitarfélagið sjái sér fært að koma að
framkvæmdunum. „Meðal þess
sem verður að gera fyrir húsnæðið er að einangra þak, lagfæra
rafmagn og útfæra neyðarútganga. Þá er nauðsynlegt að fara

í framkvæmdir á gólfi hússins,
en gera má ráð fyrri að kostnaður
við þær framkvæmdir verði á
bilinu 5 til 8 milljónir króna. Þær
framkvæmdir ætlar GÍ að kosta að
fullu en klúbburinn hefur hug á
að byggja upp aðstöðuna á næstu
3 til 5 árum,“ segir í bréfinu.
GÍ bendir á að þó að fjármunir
séu af skornum skammti þá séu
áætlaðir fjármunir í viðhald húseigna á hverju ári. „Sé vilji til
samstarfs ætti að vera hægt að
forgangsraða viðhaldsfjármagni
þannig að hluti þeirra færi í
húsnæðið á næstu þremur árum,“
segir í bréfi GÍ. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar vísaði erindinu til
umsagnar eignasjóðs Ísafjarðarbæjar og íþrótta- og tómstundanefndar.
– asta@bb.is

Snjór og vetur
Stakkur skrifar >

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.
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Veturinn hefur látið til sín taka. Lýst hefur verið hættu á snjóflóðum á Ísafirði og gripið til rýmingar. Ekki er sagt frá því að fólk
þarf ekki lengur að yfirgefa heimili sín. Þótt mörgum bregði við
fréttir af snjóflóðahættu og rýmingum er ástandið afar gott miðað
við það sem ríkti fyrir snjóflóðin miklu árið 1995. Þá varð fólk að
fara að heiman og finna sér annan samastað meðan yfir vofði
hætta á snjóflóðum. Reynslan af vetrinum 1995 og haustinu sama
ár var slæm. Snjóflóð höfðu gleymst í þeim skilningi að fyrir snjóflóðið í Tungudal árinu fyrr heyrðust iðulega háværarar gagnrýnisraddir vegna rýminga. Fólk gekk svo langt að tala um heimsku
þeirra sem báru hitann og þungann af ákvörðunum um rýmingu.
Það er breytt. Fyrnst hefur yfir minninguna. Rétt er að rifja upp
fyrir þá sem ekki vita. Byggð vestan til í Hnífsdal var lögð af. Hún
hafði staðið þar stutt, rúma tvo áratugi. Reist hafa verið virki til að
taka við snjóflóðum í Skutulsfirði, í Bolungarvík og hið fyrsta og
einna mest ofan byggðar á Flateyri. Byggð var flutt til í Súðavík.
Margt hefur breyst á þeim 18 árum sem senn eru liðin frá
snjóflóðinu í Tungudal 5. apríl 1994. Vonandi lifir sú hugarfarsbreyting, sem þá kviknaði, um aldur og ævi. Vegum er nú lokað

áður en illt hlýst af snjóflóðum. Þannig á það að vera. Hætta af
snjóflóðum er raunveruleg. Að sjálfsögðu ber okkur skylda til
þess að gera allt sem í mannlegu valdi er unnt til varnar mannslífum af völdum snjóa. Vetur hafa undanfarin ár verið mildir.
Þegar svo háttar fyrnist skjótt yfir þá hættu sem býr í snjónum.
Nú hefur verið snjóatíð í rúma tvo mánuði og fyrir því hafa
Vestfirðingar fundið líkt og landsmenn allir. Helsta umkvörtunin
er að ekki sé nægilega vel mokað í þéttbýli. Við hverju er að
búast þegar óvaninn hefur ráðið ríkjum? Auðvitað er ekki þægilegt takast á við snjóinn þegar hann hellist yfir okkur líkt og verið hefur undanfarið. Ekki má gleyma, þrátt fyrir óþægindin, að
hann gerir okkur hér fyrir vestan ekki viðlíka óleik og árin 1994
og 1995. Einmitt þess vegna eigum við að halda árvekni okkar.
Þó margir hafi fengið yfrið nóg af snjó fagnar fjöldi fólks
þessum varasama gesti. Þrátt fyrir truflanir á samgöngum má
ekki gleyma að skíðamenn og snjósleðamenn eru glaðir að fá nú
tækifæri til að spreyta sig í snjónum. Ekki er allra yndi hið sama.
Svo vorar hjá verslunareigendum á Eyrinni og öllum hinum. Þá
tekur gleymskan við.
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Orkuöryggi á Vestfjörðum er, eins og kunnugt er, lakara en í öðrum landshlutum.

Mesta skerðingin á Vestfjörðum
Hvalaskoðunarbáturinn Ísold.

Nýtt hvalaskoðunarfyrirtæki á Ísafirði
Kaldasker ehf., á Ísafirði ráðgerir að bjóða upp á hvalaskoðunarferðir í Ísafjarðardjúpi í sumar. Sigurður Gunnar Aðalsteinsson fer fyrir félaginu sem hefur
fest kaup á harðbotna slöngubátnum Ísold. Að sögn Sigurðar
hafa slíkir bátar reynst vel í
hvalaskoðun, bæði á Húsavík og
í Vestmannaeyjum. Auk hvalaskoðunarferða hyggst félagið
bjóða upp á safarí-ferðir á Hornstrandir. Sigurður segir að boðið
verði upp á sveigjanlegar ferðir.
Viðskiptavinurinn geti jafnt óskað eftir rólegri og rómantískri
kvöldsiglingu eða adrenalínsferð
með miklum hraða og öldum.
Vesturferðir á Ísafirði munu
sjá um sölu á ferðunum. Þá standa
yfir viðræður við aðrar ferðaþjónustur og ferðaþjóna á norðanverðum Vestfjörðum um samstarf. Sett verður upp vefsíða fyrir bátinn og stefnir Sigurður á að

mæta á stærstu bæjarhátíðirnar í
fjórðungnum og bjóða upp á
ferðir. Sigurður segir að þeir sem
standa að rekstrinum hafi fundið
fyrir vöntun á hvalaskoðunarþjónustu á svæðinu.
„Eins og staðan er í dag og
miðað við síðasta sumar, þá var
meiri eftirspurn en framboð enda
hefur þessi ferðamáti ekki verið
til staðar hér fyrr. Það hefur verið
boðið upp á hvalaskoðun fyrr en
þeir bátar henta ekki eins vel og
báturinn sem við erum með.“
Töluvert hefur verið um hval í
Ísafjarðardjúpi undanfarin ár og
hefur hnúfubakurinn verið þar
mest áberandi. Sigurður segir að
fyrirtækið leggi áherslu á að fara
eftir þeim reglum sem settar hafa
verið varðandi nálgun og umgengni við dýrin. Ef reksturinn
gengur vel í sumar hyggst Sigurður fjárfesta í öðrum samskonar bát á næsta ári. – asta@bb.is

Starfsemi gæti
hafist fljótlega
Samningaviðræður hafa staðið
yfir að undanförnu um sölu á eignum þrotabús trésmíðafyrirtækisins TH ehf., á Ísafirði. Að sögn
Tryggva Guðmundssonar, skiptastjóra, styttist í að kröfulýsingafrestur rennur út. „Varðandi eignirnar, þá er unnið að því að ganga
frá sölu á þeim, bæði á Ísafirði
og Akranesi þar sem fyrirtækið
var einnig með rekstur. Það eru
yfirstandandi samningaviðræður
um áframhaldandi starfsemi á
Ísafirði en það er ekkert í hendi
enn. Það eru þreifingar beggja
megin borðsins,“ segir Tryggvi.

Þeir sem eiga í viðræðum við
skiptastjóra eru að hluta til fyrrum starfsmenn fyrirtækisins á
Ísafirði.
Að sögn Tryggva getur það
tekið að minnsta kosti hálft ár að
ganga frá þrotabúinu en ekki þarf
að líða svo langur tími til að starfsemi geti hafist að nýju. Hlutaðeigandi aðilar vinna nú að því
að ná samningum við eigendur
húsnæðisins sem ekki er í eigu
TH ehf., og því ekki hluti af
þrotabúinu. „Ef samningar nást
gæti starfsemi hafist tiltölulega
fljótlega,“ segir Tryggvi.
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Fjöldi straumleysistilvika og
tímalengd straumleysis á hvern
dreifuveitu notanda var langmest á Vestfjörðum árið 2010.
Þetta kemur fram í skýrslu
Orkustofnunar, Orkumál-Raforka, en þar segir að skerðing
á flutning raforku hafi verið
mest hjá Orkubúi Vestfjarða
og RARIK en ástæðuna megi
að stærstum hluta rekja til erfiðra veðurfarsaðstæðna. Yfir
landið í heild höfðu fyrirvaralausum rekstrartruflunum fækk-

að um 62% milli áranna 20082010. Ef litið var til skerðingar í
klukkustundum á hvern notanda
fyrir árabilið 2003-2010 kom í
ljós að mikill munur var á milli
ára á Vestfjörðum en mesta
skerðingin var 2004 og minnst
árið 2007.
Í skýrslunni kemur jafnframt
fram að Orkubú Vestfjarða hafi
árið 2010 framleitt 0,43% af raforku landsins eða 74 GWh. Þegar
litið er til skiptingu raforkunotkunar eftir landshlutum var hún

1,2% á Vestfjörðum. Þá var
Orkubú Vestfjarða með næst
mesta magn raforku sem kom
kom frá smávirkjunum tengdum dreifiveitunni. Mesta magn
raforkunnar til dreifikerfi OV
kom þó frá flutningskerfi
Landsnets. Árið 2008 voru á
landinu alls sjö dreifiveitur,
sem önnuðust dreifingu raforku til landsmanna, þ.e. flutning hennar frá afhendingarstað
flutningsfyrirtækis til notenda.
– thelma@bb.is

Auglýsing um deiliskipulag, Suðureyrarmalir,
Suðureyri, Ísafjarðarbæ
Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar samþykkt ofangreinda deiliskipulagstillögu á fundi sínum
þann 19. janúar 2012.
Deiliskipulagið tekur til Suðureyrarmala og næsta nágrennis til sjávar,
þ.e. Brekkustígs, Eyrargötu, Skólagötu, Stefnisgötu, hluta Aðalgötu,
Freyjugötu og Hlíðavegar og Hjallavegar að norðanverðu. Skipulagssvæðið er um 5,4 ha að stærð.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir 33 nýjum eða endurbyggðum lóðum innan skipulagssvæðisins. Einnig er gert ráð fyrir möguleikum til að auka
byggingarmagn á öllum lóðum innan svæðisins, nema einni sem er fullbyggð. Sérstök áhersla er lögð á verndun elstu byggðarinnar og endurreisn horfinna byggðar.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.
isafjordur.is frá og með 2. febrúar 2012 til og með 15. mars 2012. Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Skila skal inn athugasemdum
á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði. Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Ísafirði 25. janúar 2012.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.
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Leikurinn að læra

Nú stendur yfir fyrirlestraröð
um náttúruna á vegum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, Náttúrustofu Vestfjarða og Rannsóknarseturs H.Í. í Bolungarvík. Fyrirlestrarnir fara fram í húsakynnum Fræðslumiðstöðvarinnar á
Ísafirði. Blaðamaður BB spjallaði við forstöðumanninn Smára
Haraldsson og komst að því að
margt fleira er þar í boði á sviði
fullorðinsfræðslu og símenntunar.

Að þvera eða ekki
„Í þessari fyrirlestraröð, Náttúran, er haldinn einn fyrirlestur
þriðja fimmtudag í hverjum mánuði á milli klukkan 17-18. Þetta
er tilraun til að auka fjölbreytnina
í námskeiðum og eins koma til
móts við þá sem vilja fá eitthvað
stutt og hnitmiðað frekar en langt
námskeið. Við buðum upp á svipaða röð í fyrra um miðaldir á Vestfjörðum og það gekk svo vel að
okkur langaði að halda þessu
áfram,“ segir Smári.
„Í fyrirlestrunum er aðallega
fjallað um þær rannsóknir á náttúrunni sem eru stundaðar hér fyrir vestan. Fyrstu tveir fyrirlestrarnir voru í haust og núna eftir
áramótin bjóðum við fjóra til

viðbótar. Í síðasta fyrirlestri fjallaði dr. Guðbjörg Ásta hjá Rannsóknarsetrinu um rannsóknir
sínar á þorski. Næstur í röðinni
er Böðvar Þórisson hjá Náttúrustofunni með fyrirlestur um
fuglarannsóknir. Í mars flytur
Þorleifur Eiríksson með erindið
Að þvera eða ekki þvera. Þar
ætlar hann að skoða hvort því
fylgir meiri röskun að þvera firði
en leggja vegi eftir þeim öllum.
Röðinni lýkur svo í apríl með
erindi um jurtir sem Hafdís
Sturludóttir flytur.“
Smári segir aðra fyrirlestraröð
í gangi á vegum Fræðslumiðstöðvar. „Hún hófst líka síðasta
haust og þar er tónlist umfjöllunarefnið. Í þeirri röð eru erindin
flutt fyrsta fimmtudagskvöld
hvers mánaðar og það eru þrjú
kvöld eftir. Næst kanna Helga
Kristbjörg og Ásgeir Sigurðsson
heim harmonikkunar, síðan fjallar Dr. Gunni um rokk- og pönksögu Íslands og við endum þetta
á að fara niður Moldá með Ólafi
Kristjánssyni.“

Raunfærni
Smári segir fullorðinsfræðslu
Fræðslumiðstöðvarinnar stöðugt
vinsælli.

„Nú bjóðum við upp á svokallað raunfærnimat en í því er
kunnátta fólks metin á móti
áföngum í námi. Þetta var þróað
í iðngreinum fyrst og hefur svo
orðið til í fleiri greinum. Þessi
leið hefur hjálpað mörgum til að
ljúka sveinsprófi því fólk fær
metið þekkingu sína eða raunfærni. Það er talsvert mikið um
um að menn hafi flosnað upp úr
iðnnámi og unnið við sína grein
árum saman án þess að vera með
réttindi. Mörgu af þessu fólki
finnst mjög erfitt að fara aftur
inn í hefðbundinn skóla. Oft
flosnaði það upp vegna þess að
það átti eftir almennu greinarnar
íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði. Með þeim aðferðum og
aðstöðu sem við bjóðum upp á
reynist fólki mun auðveldara að
ljúka þessum áföngum,“ segir
Smári.
„Við bjóðum líka upp á
Grunnmenntaskólann fyrir þá
sem hafa ekki lokið neinu framhaldsskólanámi. Hann er meira
upprifjun á grunnskólanámsefni
en um leið góður undirbúningur
fyrir frekara nám.“

Skrifstofuskólinn
Aðspurður segir Smári svo-

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi neðan Aðalgötu,
Suðureyri, Ísafjarðarbæ
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar breytingu á deiliskipulagi neðan Aðalgötu á
Suðureyri á fundi sínum þann 19. janúar 2012.
Breytingin felur í sér að miðhluti gildandi skipulags er felldur úr skipulagi, en ysti og innsti hluti þess standa eftir óbreyttir. Breytingin er gerð
í tengslum við gerð nýs deiliskipulags sem nær yfir reitinn. Ný skipulagstillaga er auglýst samhliða og er meðhöndluð sem nýtt skipulag.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is frá og með 2. febrúar 2012 til og með 15. mars 2012.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur
á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Ísafirði 25. janúar 2012.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.
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kallaðan Skrifstofuskóla hvað
vinsælasta nám Fræðslumiðstöðvarinnar.
„Það er 240 stunda nám fyrir
fólk sem hefur hug á að vinna á
skrifstofu. Önnur námsskrá sem
er líka alltaf vinsæl heitir Aftur í
nám og er ætluð lesblindum. Það
er ekki langt síðan lesblindir voru
nánast gerðir brottrækir úr skólakerfinu. Þegar þetta sama fólk
kemst að því að það getur vel
lært og að það er ekkert að því
lyftist brúnin á því. Enda er það
almennt mjög gefandi að vinna
við fullorðinsfræðsluna,“ segir
Smári.
„Við leggjum líka mikið upp
úr því að fólki líði vel og finni að
það sé velkomið. Það á að vera
ánægjulegt að vera hérna og fólki
á helst að líða eins og það sé
heima hjá sér. Þetta er einn lykillinn að því að fólk endist í
námi.“

Ánægjunnar vegna
- Hefurðu séð fólk klára nám hjá
ykkur og fara svo í óskastarfið á
eftir?
„Ég hef séð mikið af fólki
halda áfram í námi eftir að það
fer héðan. Annars er athyglisvert
að þegar við fáum fólk í nám er
oftast það fyrsta sem það spyr
um hvort það fái hærri laun í
framhaldinu. Þegar þetta sama
fólk er búið að vera í námi í
einhvern tíma byrjar það að
spyrja hvort það nýtist því í starfi.
En svo þegar fólk er búið að vera
lengur í námi, kannski einn vetur
eða svo, byrjar fólk að læra
ánægjunnar vegna. Það finnur
sig þroskast og hefur gaman af
að takast á við eitthvað nýtt,“
segir Smári Haraldsson að lokum.
- Huldar Breiðfjörð.
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Ísafjarðarhöfn.

Strandsiglingar gætu hafist í byrjun næsta árs
Starfshópur innanríkisráðherra
um hvernig koma megi strandsiglingum á að nýju hefur lagt til
að strandsiglingar verði boðnar
út. Samkvæmt markaðsrannsóknum er líklegt að flytja megi
í strandsiglingum rúmlega 70
þúsund tonn á ári til að byrja
með. Flutningar muni aukast
þegar þjónustan hefur fest sig í
sessi. Miðað er við að skip sigli
hringinn frá höfuðborgarsvæðinu
umhverfis landið í viku hverri
og sinni flutningum milli hafna á
Vestfjörðum, Norðurlandi og
Austfjörðum. Gefur það möguleika á flutningi milli þessara
hafna bæði á hráefni og afurðum

fyrir framleiðslufyrirtæki en
einnig á margs konar dagvöru
fyrir verslun og þjónustu.
Þetta kemur fram í tillögum sem
starfshópurinn hefur skilað ráðherra. Leggur hópurinn til að leitað verði tilboða í siglingarnar
samkvæmt ákveðnum forsendum þar sem boðið verði í meðgjöf
ríkisins til nokkurra ára meðan
siglingarnar koma undir sig fótunum. Gerð hafa verið drög að
rekstraráætlun fyrir skip og undirbúin gögn fyrir hugsanlegt útboð en Ríkiskaup voru til ráðgjafar um þann þátt. Miðað er
við tilraunaverkefni til nokkurra
ára og að því loknu standi sigl-

ingarnar undir sér.
Innanríkisráðherra skipaði
snemma á síðasta sumri starfshóp
til að leggja fram tillögur um
hvernig standa megi að því að
koma á strandsiglingum að nýju.
„Markmiðið er að hefja strandsiglingar sem tryggja hagkvæma
sjóflutninga á vörum innanlands
og stuðla að lægri flutningskostnaði, jákvæðri byggðaþróun með
auknum tækifærum og samkeppnishæfni fyrirtækja á landsbyggðinni,“ segir í tilkynningu.
Hópurinn skoðaði mögulega
flutninga, greindi skipakost, áætlaðan rekstrarkostnað útgerða,
viðkomuhafnir, tíðni ferða, áætl-

un um sjálfbært flutningsverð og
önnur atriði sem skipt geta máli.
Farið var yfir ýmsar skýrslur og
greinargerðir sem fyrri starfshópar höfðu lagt fram. Hópurinn
gerði markaðsrannsóknir í samvinnu við atvinnuþróunarfélög
undir stjórn Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Þá var kannaður
áhugi flutningsaðila á strandflutningum svo og áhugi framleiðenda og annarra kaupenda
vöruflutninga.
Innanríkisráðherra mun nú fara
yfir tillögurnar og í framhaldinu
kynna hugsanlegt útboð í ríkisstjórninni. Stefnt er að því að
undirbúningur og útboð geti farið

fram á þessu ári og að tilraunastrandsiglingar gætu þá hafist í
byrjun næsta árs.
Starfshópinn skipuðu: Guðmundur Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarhafnar, formaður,
Sigurður Örn Guðleifsson, lögfræðingur innanríkisráðuneytinu,
Pétur Ólafsson, skrifstofustjóri
Akureyrarhöfn, Ögmundur Hrafn
Magnússon, lögfræðingur fjármálaráðuneytinu, Kristján Helgason, deildarstjóri hafnasviðs hjá
Siglingastofnun Íslands, Unnar
Jónsson rekstrarfræðingur og
Etna Sigurðardóttir hjá Vegagerðinni.
– thelma@bb.is

Sælkerar vikunnar eru Jóhann Sigurjónsson frá Ísafirði og Þorbjörg Karlsdóttir

Kryddleginn fiskur í raspi og
kjúklingapenne með hnetukeim
Sælkerar vikunnar bjóða upp
á tvo rétti. Sá fyrsti er kryddleginn fiskur í raspi með sinnepssósu. „Þetta er einfaldur,
hollur og góður réttur sem
fljótlegt er að útbúa, ef maður
er svo forsjáll að eiga fisk í
kryddlegi. Í dagsins önn er
leyfilegt að svindla - og kaupa
kryddleginn fisk í kjörbúðinni,“ segir Jóhann. Seinni
rétturinn er penne með kjúklingi, tómötum og hnetukeim.
„Þetta er ekki svo hollur réttur,
en ákaflega bragðgóður ef vel
tekst til,“ segir Jóhann.
Kryddleginn fiskur í raspi
5-600 g hvítur fiskur, t.d.
þorskur, ýsa, langa etc.
Kryddlögur:
100 ml ólífuolía,
3-4 msk ferskt saxað kóriander

3 hvítlauksgeirar, saxaðir fínt
Safi úr 1 sítrónu
Salt og pipar
Hjúpur:
1-2 brauðsneiðar
Rifinn börkur af 1 sítrónu
4 msk nýrifinn parmesanostur.
Sinnepssósa:
Sýrður rjómi
Laukur, saxaður fínt
Dijon sinnep
Hunang
Salt og pipar
Skerið fiskinn í hæfilega bita
og látið liggja í kryddleginum í
a.m.k. 3 klst. Setjið brauðsneiðarnar, sítrónubörkinn og parmesanostinn í matvinnsluvél og látið
ganga uns brauðið er orðið að
mylsnu.
Takið fiskinn úr kryddleginum
og veltið upp úr brauðraspinum.
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Leggið í smurt eldfast mót og
bakið í ofni við 200°C í 6-8 mínútur eða uns fiskurinn er eldaður
í gegn.
Öllum innihaldsefnum sósunnar blandað saman í hlutföllum
eftir smekk hvers og eins.
Berist fram með soðnum eða
steiktum kartöflum og fersku
grænmeti.
Penne með kjúklingi,
tómötum og hnetukeim
5-600 g kjúklingakjöt, t.d.
bringur, lundir eða fillet.
3-400 g penne pasta
Sósa:
1 dós niðursoðnir tómatar
3 hvítlauksgeirar, fínt saxaðir
1 laukur, fínt saxaður
1 rauð paprika, skorin í bita
2 msk hnetusmjör með hnetubitum (einnig má nota saxaðar
salthnetur)

Rjómi eftir smekk
Tómatpuré eftir smekk
Salt, pipar og oregano
Skerið kjúklinginn í hæfilega
bita, saltið og piprið og steikið á
pönnu upp úr ólífuolíu. Leggið
til hliðar. Bætið smáolíu á pönnuna og léttsteikið lauk, hvítlauk
og papriku, en gætið þess að
laukurinn brúnist ekki. Bætið
tómötunum, hnetusmjörinu og
loks rjómanum á pönnuna og
látið malla uns verður að girnilegri sósu. Kryddið með salti,
pipar og oregano.
Sjóðið pasta í brimsöltu vatni.

Ausið lítilræði af soðvatninu
út í sósuna áður en pastað er
sigtað frá.
Blandið kjúklingnum og
pastanu saman við sósuna í
stóru fati, skál eða á pönnunni,
ef hún er nógu stór. Rífið
parmesanost yfir.
Gott er að sletta smá jómfrúarolíu yfir réttinn áður en hann
er borinn fram. Berist fram
með hvítlauksbrauði og klettasalati.
Ég skora á Jóhönnu Guðmundsdóttur föðursystur
mína á Ísafirði.
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