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Hefur unnið með fimm
ættliðum á Grænagarði

– sjá bls. 10 og 11.

Ökukennarinn, netagerðarmaður, flutningabílstjóri,
lögreglumaður, sjómaður – og þurr í þrjátíu ár. Kitti
Muggs hefur komið víða við þó hann sé þekktastur
sem skíðagöngumaður. Í viðtali vikunnar er athygl-
inni beint að öðru en skíðunum enda hafa þeim
þætti í lífi hans verið gerð góð skil bæði fyrr og síðar.

Splæst í kulda og trekki

Félagarnir Ómar
Helga og Guðni Björn

létu ekki veðrið hafa
áhrif á sig á mánudag

er þeir voru að gera
klárt fyrir næstu
veiðiferð rækju-

skipsins Ísborgar.
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LÓÐ GRUNNSKÓLA SUÐUREYRAR,
1. ÁFANGI

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Lóð Grunnskóla Suðureyrar, 1. áfangi“.
Um er að ræða aðgröft og lagningu regn-
vatnslagna, hellulögn og uppsetningu leik-
tækja. Verkinu skal vera að fullu lokið
15. ágúst 2014.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr.
3.000.- hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1,
400 Ísafirði, frá og með 18. mars 2014.
Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í
Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð, 1. apríl 2014,
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

Ísafjarðarbær mun halda áfram
að styðja við bakið á frumkvöðl-
um í atvinnulífi og fyrirtækjum
sem vilja auka starfsemi sína.
Um er að ræða tímabundna að-
stoð með samningum við bæjar-
sjóð um endurgreiðslu hluta lóð-
ar- og fasteignagjalda í samræmi
við umsvif starfseminnar. Stuðn-
ingurinn er að hámarki til þriggja
ára og miðast við afslátt á fast-
eignagjöldum.

Fyrsta árið er að hámarki veitt-
ur 100% afsláttur, annað árið
75% og það þriðja 50% afsláttur.
Verkefni sem raska samkeppn-
isstöðu annarra fyrirtækja í sveit-
arfélaginu eru ekki tæk til stuðn-
ings og bærinn styður aðeins eitt
sambærilegt verkefni á hverjum
tíma, þ.e.a.s. ekki verða styrkt
tvö fyrirtæki í innbyrðis sam-
keppni. Umsóknarfrestur er til
og með 7. apríl.  – smari@bb.is

Bærinn styður frumkvöðla

Ríkisstjórnin samþykkti á
föstudag samgönguáætlun fyrir
tímabilið 2013-2016. Í áætlun-
inni er miðað við að Dýrafjarð-
argöng verði boðin út árið 2016.
Framkvæmdin felur í sér lagn-
ingu nýs vegar og nýrra ganga
á milli Arnarfjarðar og Dýra-
fjarðar. Sú leið sem þykir koma
til greina gerir ráð fyrir veg-
stæði frá Mjólká í Arnarfirði
að Dýrafjarðarbrú; 8,1 km ný-
lagningu vegar og 5,6 km löng-
um göngum. Því er um að að
ræða 13,7 km langt vegstæði
og 27,4 km styttingu á Vest-
fjarðavegi. Áætlaður fram-
kvæmdatími er um þrjú ár. Í
frummatsskýrslu Vegagerðar-
innar um jarðgöngin segir:

„Vegalengd á milli Patreks-
fjarðar og Ísafjarðar er nú 173

km að sumri en að vetri þegar
Hrafnseyrarheiðin er lokuð er
hún 609 km. Með jarðgöngum á
milli Arnar- og Dýrafjarðar
verður vegalengdin á milli Patr-
eksfjarðar og Ísafjarðar 146 km.
Þegar vegur um Dynjandisheiði
verður lagfærður verður heilsárs-
tenging á milli Barðastrandar-
sýslna og Ísafjarðarsýslna. Þrátt
fyrir að Dynjandisheiði verði
ekki lagfærð í þessari fram-
kvæmd þá mun leiðin á milli
sýslanna vera opin í fleiri daga
um vetur þar sem að Hrafns-
eyrarheiðin hefur verið aðal far-
artálminn vegna snjóflóðahættu.

Ætla má að betri samgöngur
og þá sérstaklega styttri ferðatími
auki samskipti á milli Barða-
strandar- og Ísafjarðasýslna.
Þannig eiga íbúar svæðisins auð-

veldara með að sækja þá þjón-
ustu sem þeim er nauðsynleg
og sterkari þjónustukjarni gæti
þróast á Vestfjörðum. Stærra
þjónustu- og menningarsvæði
getur skapað fjölbreyttara at-
vinnulíf og hjálpað samfélög-
unum að vera sveigjanlegri til
að takast á við breytingar í at-
vinnuháttum og samfélagsþró-
un. Auknir möguleikar íbúa til
þess að taka þátt í og sækja
félagsstarfsemi og menningar-
viðburði hver hjá öðrum styrkir
líka og eflir samfélagið. Góðar
samgöngur geta því gert svæð-
ið áhugaverðara til búsetu,
atvinnu og menntunar og hlýtur
því að vera einn af þeim lykil-
þáttum í því að draga úr fólks-
fækkun sem hefur verið tals-
verð á svæðinu síðustu ár.“

Dýrafjarðargöng boðin út 2016
Dýrafjörður. Ljósm. Mats Wibe Lund.

„Það eru aðallega langspilin sem
ég er að selja og fara þau aðallega
erlendis,“ segir Jón Sigurðsson,
hljóðfærasmiður á Þingeyri, sem
hefur um árabil smíðað þjóðlaga-
hljóðfæri. Jón segir að langspilið
og íslenska fiðlan séu einu sérís-
lensku hljóðfærin. „Langspilin
eins og þau líta út hér eru sérís-
lensk og íslenska fiðlan er mjög
sérstök með sínum tveimur
strengjum og þekkist held ég
hvergi annars staðar og hefur
væntanlega verið smíðuð úr reka-
viði hér áður fyrr. Ég hef ekki
selt margar fiðlur en þó eitthvað.“

Aðspurður hvaða „týpur“ kúnnar
hans eru, segir Jón að án þess að
hann viti það nákvæmlega, geri
hann ráð fyrir að þeir séu safnarar
og áhugafólk um þjóðlagatónlist.
Hann hefur til þessa smíðað úr
oregon pine en er að fara út í hlyn
sem er mjög góður viður í hljóð-
færi að sögn Jóns. Hann lætur
sér ekki nægja að smíða sín eigin
hljóðfæri heldur hefur hann
ásamt konu sinni, Rakel Brynj-
ólfsdóttur, komið fram opinber-
lega og sungið og spilað þjóðlög
að fornum sið.

– smari@bb.is

Selur langspil
og fiðlur erlendis
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Þröskuldar

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

Hjónin Hörður Harðarson og
Jóna Dagbjört Guðmundsdóttir
á Ísafirði hafa opnað vefverslun-
ina bugsy.is þar sem þau selja
barnaföt, fylgihluti og sængur-
gjafir. „Við opnuðum síðuna
formlega í síðustu viku og erum
bæði með vefsíðuna og Facebook
síðu. Þetta er svona lítið fjöl-
skyldufyriræki má segja, byrjum
á því að selja bara föt en stefnum
á að auka úrvalið í framtíðinni ef
vel gengur, bæta við leikföngum
og fleiru. Markmiðið er auðvitað
að bjóða vandaðar vörur á hag-
stæðu verði og um leið veita góða

og sveigjanlega þjónustu. Okkur
hefur alltaf fundist hugmyndin
um netverslanir spennandi og
ákváðum við því að prófa þetta,“
segir Hörður.

Þau senda vörur út um allt land
og fría heimsendingu ef keypt er
fyrir meira en tíu þúsund krónur.
„Svo bjóðum við líka fría heim-
sendingu, óháða upphæð, innan
Ísafjarðar og til Bolungarvíkur.
Og ef fólk á svæðinu vill koma
að skoða og jafnvel máta á börnin
þá er hægt að hafa samband við
okkur á milli kl. 12 og 18 alla
daga og við mælum okkur mót

hér hjá okkur á Seljalandsvegin-
um,“ segir Hörður. Þá bjóða þau
einnig upp á sniðuga þjónustu
sem felst í því að ef maður er að
gefa gjöf er hægt biðja um að
vörunni sé pakkað inn, valið kort
sem þau skrifa á fyrir mann og
senda svo beint til þess sem á að
fá gjöfina.

Aðspurður hvaðan vörurnar
komi segir Hörður þær vera bæði
frá Bandaríkjunum og Evrópu.
„Við erum með vörum frá ýmsum
heildsölum, vörumerki eins og
Born To Love, Disney, Filia &
Filius, Petit Ami og fleiri.

Opna barnafataverslun á netinu

Ísafjarðarbær leigir út 104
íbúðir í öllum byggðakjörnum
sveitarfélagsins. Í lauslegri könn-
un Morgunblaðsins á stöðu fé-
lagslegs húsnæðis á landinu kom
meðal annars í ljós að sums staðar
hefur fólk verið á biðlista eftir
félagslegu húsnæði í allt að tíu
ár. Slíkt telst þó til undantekninga
og algengt er að biðtíminn sé um
tvö ár hjá stærri sveitarfélögum
og er gjarnan styttri hjá þeim
minni. Marzellíus Sveinbjörns-
son, starfsmaður Fasteigna Ísa-
fjarðarbæjar, segir að yfirleitt sé
enginn biðlisti eftir félagslegum
íbúðum í Ísafjarðarbær.

„Ef fólk þarf að fá íbúðir á
félagslegum forsendum, þá fer
það í forgang og þannig myndast
yfirleitt enginn biðlisti,“ segir
Marzellíus. Fái fólk forgang er
hægt að sækja um sérstakar húsa-
leigubætur hjá félagsþjónustu
Ísafjarðarbæjar. Það sveitarfélag
þar sem fjöldi félagslegra leigu-
íbúða á hverja 100 íbúa var mest-
ur árið 2012 er Vopnafjarðar-
hreppur, þar sem það var 9,02.
Næstflestar voru félagslegu leigu-
íbúðirnar í sveitarfélaginu Skaga-
strönd, 5,91 á hverja 100 íbúa.
Þess ber að geta að íbúafjöldi í
hvoru þessara tveggja sveitarfé-

laga er á bilinu 500-700 og því
þurfa félagslegar leiguíbúðir ekki
að vera margar til að vera hátt
hlutfall allra íbúða. Í nokkrum
sveitarfélögum á landinu eru eng-
ar félagslegar leiguíbúðir.

Af stærri sveitarfélögum er
þessi tíðni leiguíbúða tiltölulega
hæst í Ísafjarðarbæ, 2,8 á á hverja
100 íbúa, og Fjallabyggð, en hins
vegar áberandi lág í Garðabæ,
Mosfellsbæ, Hveragerðisbæ,
Seltjarnarnesi, Ölfusi og í Akra-
neskaupstað. Í stærsta sveitarfé-
laginu, Reykjavík, eru þær 1,85
á hverja 100 íbúa.

– smari@bb.is

Sjaldnast biðlisti eftir félags-
legu húsnæði í Ísafjarðarbæ

Gerður nýr fjármálastjóri Snerpu
Gerður Eðvarsdóttir hefur ver-

ið ráðin fjármálastjóri tölvu- og
netþjónustufyrirtækisins Snerpu
ehf. á Ísafirði. „Já, ég er búin að
ráða mig sem fjármálastjóra hjá
Snerpu og líst bara vel á það. Það
er sem sagt að hefjast nýr kafli
hjá mér. Ég er sest við skrifborð
aftur eftir fimm ára hlé og hlakka
bara til að takast á við ný verkefni
með nýju og öflugu fólki í þessu
rótgróna fyrirtæki sem Snerpa
er, en félagið verður 20 ára á
árinu,“ segir hún. Ráðning hennar
er ekki eina breytingin hjá fyrir-
tækinu þessa dagana. Matthildur
Helga og Jónudóttir lét af störfum
um síðustu mánaðamót sem fram-
kvæmdastjóri en hún vann hjá
fyrirtækinu frá 1999. Þá er Björn
Davíðsson, sem áður var þróun-
arstjóri fyrirtækisins, tekinn við
starfi Matthildar.

Gerður hefur haft nóg á prjón-
unum undanfarin ár en hún rak
hannyrðaverslunina og kaffihús-
ið Heitt á Prjónunum á Ísafirði í
þrjú ár, eða frá árinu 2009 og
fram á vor 2012. „Nú eru liðin
tvö ár síðan ég lokaði Heitt á
Prjón-unum, ótrúlegt en satt. Ég

er hins vegar enn að reka félagið
mitt, Slétt og Slitrótt ehf. og er
þar að framleiða og selja sápur
og hanna og framleiða umbúðir
fyrir þær, og reyndar ýmislegt
fleira, undir merkjum „Heitt á
Prjónunum“ auðvitað. Sápugerð-
in er skemmtileg aukabúgrein og
ég reikna með að halda fram-
leiðslunni áfram, allavega meðan
einhver er eftirspurnin, og svo
nennan hjá mér auðvitað.

Þetta hefur nú verið mitt starf
að mestu síðan ég hætti með búð-

ina og kaffihúsið, fyrir utan að
grípa í hitt og þetta eins og af-
greiðslustörf í Kaupmanninum
hjá Gísla Jóni og matseld og þjón-
ustu í Tjöruhúsinu hjá Magga
Hauks og svo hefur maður auð-
vitað haft meiri tíma til að sinna
fjölskyldunni nær og fjær sem
hefur verið gott og gefandi. Síð-
asta vetur var ég líka að vinna á
tannlæknastofunni hjá honum
Viðari og það var skemmtileg og
öðruvísi reynsla,“ segir Gerður.

                       – harpa@bb.is

Gerður Eðvarsdóttir, fjármálastjóri Snerpu.

Alls svöruðu 400.
Já sögðu 193 eða 48%
Nei sögðu 116 eða 29%
Óvíst sögðu 91 eða 23%

Spurning vikunnar

Ætlar þú á endurkomutónleika BG og Ingibjargar í maí?

Í rammaáætlun um nýtingu og verndun orkusvæða var Hvalárvirkjun,
sem horft hefur verið til sem helsta og besta kosts vatnsvirkjunar á Vest-
fjörðum, sett í nýtingarflokk. Fannst mörgum sem þá rofaði til og Vestfirð-
ingar þyrftu ekki mikið lengur að búa við þriðja flokks raforkukerfi. Bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar beindi þeim eindregnu óskum til þáv. iðnað-
arráðherra ,,að nútímavæðingu raforkukerfis Vestfjarða verði hraðað sem
mest má og hið fyrsta verði tekin ákvörðun um bestu mögulegu leiðir til
uppbyggingar kerfisins. Sérstaklega verði horft til þess möguleika sem
stór virkjun á Vestfjörðum, þ.e. virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, getur skapað
fyrir fjórðunginn í heild.“

En, kálið var ekki sopið þótt í ausuna væri komið. Rannsóknir bentu til
að stærri virkjanir á Vestfjörðum væru enn of dýrar miðað við orkuverð.
Þröskuldurinn, sem í vegi stendur er svokallað tengigjald, sem til varð við
aðskilnað virkjana og dreifikerfis. (Þeir eru víða þröskuldarnir fyrir vestan.)
Fyrri hluta árs 2009 sendu bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, framkvæmdastjóri
Fjórðungssambands Vestfirðinga og orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða,
áskorun til ríkisstjórnarinnar: ,,Undirritaðir beina eindregnum tilmælum
til ríkisstjórnar Íslands að hún beiti sér fyrir að tengigjöld Hvalárvirkjunar
verði greidd úr sameiginlegum sjóði allra landsmanna, ríkissjóði. Forsenda
þess að Hvalárvirkjun verði að veruleika á allra næstu árum er sú, að virkj-
unaraðilar þurfi ekki að bera tengikostnað virkjunarinnar við raforku-
flutningskerfi Landsnets. Virkjun Hvalár mun skipta sköpum fyrir atvinnu-
uppbyggingu og mannlíf á Vestfjörðum og má m.a. benda á efirfarandi
þætti:  1) Fjöldi starfa á byggingartíma virkjunarinnar. 2) Að lokinni bygg-
ingu virkjunarinnar og tengingu hennar við raforkuflutningskerfi Landsnets
á Ísafirði verður afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum orðið ásættanlegt.
3) Með auknu framboði á tryggri raforku opnast möguleikar í atvinnuupp-
byggingu á Vestfjörðum og má í því sambandi benda á gagnaver, en stað-
setning þeirra á svæðum þar sem lítil hætta er á jarðskjálftum er eftirsóknar-
verð.“

Fyrir stuttu fögnuðu Húsvíkingar staðfestingu á milljarða aðkomu ríkis-
valdsins að fyrirhugaðri stóriðju á Húsavík. Ástæða er til að samgleðjast
Norðlendingum. Ef stjórnvöld meina eitthvað með ,,byggðastefnu“ verða
þau að hafa kjark til að sýna það í verki. En BB spyr: Er einhver eðlismunur
á beinu framlagi ríkisins til hafnargerðar og jarðganga á Húsavík, til að
greiða veg erlends fyrirtækis til landsins, og greiðslu tengigjalds til Lands-
nets, vegna Hvalárvirkjunar, sem gæti gjörbylt atvinnuuppbyggingu á Vest-
fjörðum?  Vasarnir á ríkisjakkanum kunna að vera margir. Hvað þjóðarhag
varðar er vasinn þó aðeins einn, þegar upp er staðið. Er ekki kominn tími
fyrir þingmenn NV-kjördæmis og sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum að
banka upp á hjá stjórnvöldum og minna á áskorun þremenninganna?

– s.h.
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Til sölu - Hafnarstræti 20
Tilboð óskast í fasteignina að Hafnarstræti

20 á Ísafirði. Eignin er samtals 407,3m² að
stærð. Í húsinu er starfrækt líkamsræktarstöð.

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við
Fasteignasölu Vestfjarða.

Hafnarstræti 19 · 400 Ísafirði
sími 456 3244

Kirkjuþjónn
Sóknarnefnd Ísafjarðarkirkju óskar eftir að ráða

kirkjuþjón til starfa frá og með 1. maí nk. Starfið
er fjölbreytt og felur m.a. í sér meðhjálparastarf
og útfarir, vinnu við safnaðarstarf kirkjunnar, skrif-
stofuvinnu, ræstingar o.fl. Óskað er eftir mann-
eskju sem hefur frumkvæði og með góða hæfni
í mannlegum samskiptum. Umsóknarfrestur er
til 25. mars nk.

Upplýsingar gefur Björn Baldursson formaður
sóknarnefndar í síma 848 4878 eða á netfanginu
vigur@simnet.is.

Kerecis hlaut frumkvöðla-
verðlaun Ísafjarðarbæjar

Fyrirtækið Kerecis á Ísafirði
hlaut Virðisaukann, frumkvöðla-
verðlaun atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar, við athöfn í
Safnahúsinu á Ísafirði á fimmtu-
dag. Í rökstuðningi nefndarinnar
segir að þrátt fyrir ungan aldur
hafi Kerecis vakið athygli fyrir
þróun og framleiðslu á lækninga-
vörum úr þorskroði. Fyrirtækið
nýtir roð af þorski af hreinum og
gjöfulum Vestfjarðamiðum til

framleiðslu á vörum til með-
höndlunar á húð- og vefjaskaða.
Kerecis hefur nýverið hafið sölu
á fyrstu afurðum sínum. Ein
þeirra er MariGen Omega3
Wound sem er stoðefni  til með-
höndlunar á þrálátum sárum.

Þrálát sár  eru alvarlegt og vax-
andi heilbrigðisvandamál um all-
an heim og tengjast aukinni tíðni
á sykursýki. Kerecis framleiðir
einnig MariCell Omega3 kremin

sem voru sem himnasending fyrir
sárfætta Vestfirðinga strax á þró-
unarstigi og eru nú fáanleg í
nokkrum útgáfum m.a. fyrir fæt-
ur, exem, psóríasis og húðnabba.

Í rökstuðningi nefndarinnar
segir: „Það lýsir ef til vill best

nýjum hugsunarhætti á Íslandi
að hafin sé framleiðsla á hágæða-
vöru úr einhverju sem áður var
hent eða í besta falli sett í gúanó.
Til að geta gert Ísafjarðarbæ að
álitlegum kosti verður að stuðla
að fjölbreytni í atvinnulífi og gefa

nýjum aðilum tækifæri til að nýta
styrkleika svæðisins. Kerecis er
gott dæmi um fyrirtæki sem nýtir
þá kosti sem Vestfirðir hafa uppá
að bjóða og vonandi verður
velgengni þess til hvatningar fyrir
aðra brautryðjendur á svæðinu.“

 Dóra Hlín Gísladóttir, rekstrarstjóri Kerecis, Gísli Halldór Halldórsson,
formaður bæjarráðs, Guðmundur Fertram Sigurjónsson, framkvæmdastjóri

Kerecis og Kristján G. Jóhannsson, stjórnarmaður í Kerecis.

Ekkert fé fæst til að endurbæta
flugbrautina á Þingeyri en hún
hefur verið lokuð fyrir flugum-
ferð í vetur. Slitlag brautarinnar
er stórskemmt. Friðþór Eydal,
upplýsingafulltrúi Isavia, segir
að á samgönguáætlun ársins sé
ekki gert ráð fyrir að fara í lag-
færingar á flugbrautinni. „Það
ræðst algjörlega af ráðuneyti og

Alþingi hvað verður gert í fram-
tíðinni. Við stöndum frammi fyrir
mörgum verkefnum og takmörk-
uðu fjármagni og því verða ein-
hver verk útundan,“ segir Frið-
þór.

Endurvinna þarf nær alla braut-
ina og leggja nýtt slitlag, að sögn
Friðþórs, og hann segir að kostn-
aður við endurvinnslu brautarinn-

ar nemi allt að hundrað milljónum
króna. Ekki eru liðin tíu ár frá
því að slitlag var lagt á brautina
og segir Friðþór það ljóst að eitt-
hvað hafi misfarist við lagningu
slitlagsins á sínum tíma. Flug-
brautin verður völtuð í vor og þá
verður völlurinn opnaður fyrir
umferð.

– smari@bb.is

Ekkert fé í endurbætur
Þingeyrarflugvöllur. Ljósm. Mats Wibe Lund.
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Stutt í kosningar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Kjósa, kjósa! Halda mætti að lausnin á vanda Íslendinga,
sem búa á Íslandi sé fólgin í því að kjósa um alla skapaða hluti
nema þegar í hlut eiga kosningar fulltrúa á Alþingi eða í
sveitarstjórn. En samkvæmt lögum eru það einmitt hinir
kjörnu fulltrúar sem fara með umboð okkar hinna þegar að
því kemur að ráðstafa skattfé almennings og fara með ýmis
málefni samfélagslegs eðlis. Þar liggur mikið vald sem kjós-
endur sem hafa fyrir því að mæta á kjörstað fela nefndum fullt
rúm hverju sinni. Sumir fara vel með þetta vald samkvæmt
umboði. Um aðra gildir að mörgum þykir sem þeir fari ekki
vel umboðið og valdið sem fylgir. Þar ráða fyrst og fremst
pólitísk sjónarmið, sem grundvallast á mismunandi skoðunum
og lífsviðhorfum sem jafnvel eru ekki alltaf byggð á sterkum
rökum, svona eins og gengur og gerist í lífinu almennt.

Hinir kjörnu fulltrúar á Alþingi hafa heldur betur farið út af
sporinu í störfum sínum síðustu vikur og eru þó mörg dæmi
um slíkt í gegnum tíðina og sum miður þekkileg. En liðnir
dagar vekja upp efasemdir um kurteisi og ekki síður þekkingu
og færni sumra alþingismanna. Kannski ætti að byrja þingstörf

á því að kenna nýkjörnum þingmönnum lágmarks mannasiði
og einföldustu kurteisisreglur og endurnýjun orðaforða þeirra.
Hið sama á reyndar við um suma hinna eldri og ,,reyndari“. Svo
mætti skjóta inn námskeiði um almenna þekkingu sem ætla má
að fólk sem er uppi á tuttugustu og fyrstu öldinni búi yfir. Allt
myndi þetta stuðla að betri þingstörfum og skárra yfirbragði
Alþingis og þá þyrfti ekki að banna börnum að horfa á beinar
útsendingar frá þinginu vegna afleits orðbragðs og hegðunar
þingmanna. Tækist þetta minnkaði hugsanlega hin knýjandi
þörf margra til þess að krefjast kosninga um mál sem Alþingi
er ætlað að afgreiða.

Í lok maí, eftir rúma tvö mánuði, verður kosið til sveitarstjórna.
Vonandi tekst vel til, betur en virðist hafa verið raunin í síðustu
alþingiskosningum. Þá mundi traust almennings á fulltrúalýð-
ræðinu vaxa á ný þrátt fyrir hundruð milljóna í vonlausar
götuskreytingar í Reykjavík og önnur ótalin ævintýri þar og í
öðrum sveitarfélögum. Þá væri mikið unnið hjá kjósendum og
kjörnum fulltrúum og framtíðin bjartari, öllum til gagns og
gleði.

Jóhanna María Sigmundsdótt-
ir, þingmaður Framsóknarflokks-
ins í Norðvesturkjördæmi, benti
á í ræðu á Alþingi fyrir stuttu á
þann kostnað sem fellur á íbúa
landsbyggðarinnar við að taka
bílpróf. Síðustu ár hefur verið
skylda að allir sem ljúka bílprófi
fari í Ökuskóla 3, þar sem nem-
endum er kennt, í til þess gerðu
ökugerði, að keyra í hálku. Öku-
gerði er aðeins starfrækt í Reykja-
vík. „Nú veit ég ekki hvort allir
gera sér grein fyrir því en til
dæmis á Vestfjörðum og Aust-
fjörðum er talsvert um snjókomu
og nokkuð um hálku á vegum
stóran hluta ársins. Nemendur
sem sækja ökutíma hjá kennara

eða forráðamanni á tímabilinu
september til maí á þessu svæði
komast sjaldnast hjá því að keyra
í hálku og snjó, ef nokkurn tíma,“
sagði Jóhanna María í ræðunni.

Hún segir beinan aukakostnað
sem leggst á íbúa sem búa langt
frá höfuðborgarsvæðinu vera 40-
50 þúsund krónur: „Ökuskóli 1
og 2 með kennslugögnum kostar
um 30 þúsund, verkleg kennsla
með 15 ökutímum 115 þúsund,
bóklegt próf 3 þúsund og verklegt
8.400 samkvæmt gjaldi Frum-
herja. Ökuskóli 3 kostar svo 36
þúsund og flugmiði frá Ísafirði
eða Egilsstöðum til Reykjavíkur
kostar 20–25 þúsund og fram og
til baka er það þá 40–50 þúsund.

Ég tel rétt að við endurskoðum
þessa ákvörðun og athugum hvort
ekki sé hægt að setja upp öku-
gerðisbraut í minni byggðum á
vissu tímabili yfir vetrartímann
eða leggja meiri áherslu á að nem-
endur stundi ökunám og setjist
reglulega undir stýri allt árið áður
en þeim er veitt ökuskírteini og
komist þá ekki hjá því að aka í
hálku og læra rétt viðbrögð. Það
er varla sanngjarnt eða lögmætt
að ætlast til þess að ólögráða ein-
staklingur ferðist þvert yfir land-
ið til að læra í fimm kennslustund-
ir það sem hægt er að kenna  á
heimaslóðum ef vilji er til,“ segir
Jóhanna María.

– smari@bb.is

Gagnrýnir suðurferðir ökunema

Býður upp á alvöru jeppaferðir
Iceland Backcountry Travel er

nýstofnað ferðaþjónustufyrirtæki
á Ísafirði. Guðmundur Valdi-
marsson er eigandi fyrirtækisins
og hefur hann til umráða sjö
manna jeppa. „Þetta verða alvöru
jeppatúrar, bæði jöklaferðir á
Drangajökul og um vegi á Vest-
fjörðum sem eru illa færir fólks-
bílum. Þetta verða bæði jeppa-
ferðir og fjallamennska,“ segir
Guðmundur. Eins og áður segir

er fyrirtækið í startholunum og
markaðsstarf vart hafið. Meðal
þess sem Guðmundur ætlar að
bjóða upp á eru jeppaferðir fyrir
farþega skemmtiferðaskipa.

„Það er hálfsdagsferð yfir í
Arnarfjörð. Þá verður farin
Hrafnseyrarheiði og út Arnar-
fjörðinn og upp Fossdal um
Kvennaskarð og aftur ofan í
Dýrafjörð.“ Guðmundur er út-
skrifaður svæðisleiðsögumaður

en hefur ekki starfað í ferðaþjón-
ustu á Íslandi. „Ég kynntist ferða-
þjónustunni á Grænlandi. Ég

sigldi farþegabát þar og var líka í
veiðileiðsögn, bæði á silungs-
veiðum og hreindýraveiðum og

fékk áhugann þá. Það er fátt
skemmtilegra en að sýna fólki
fallega staði,“ segir Guðmundur.

Guðmundur á Kaldbak, hæsta fjalli Vestfjarða.
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Sælkerar vikunnar eru Arndís Baldursdóttir og Gylfi Sigurðsson á Akranesi

Páskaréttir og kringlan góðaPáskaréttir og kringlan góðaPáskaréttir og kringlan góðaPáskaréttir og kringlan góðaPáskaréttir og kringlan góða
Við erum miklir sælkerar og

því af nógu að taka úr upp-
skriftabókunum okkar. Við
bjóðum upp á tvo rétti sem við
vorum alltaf með í árlegu páska-
boði á föstudaginn langa til 17
ára hjá okkur þegar við bjugg-
um á Ísafirði, þá kom vinahóp-
urinn saman og þetta varð
skemmtileg hefð og maturinn
alltaf sígildur og mjög svo þægi-
legur.

Svo er það Kringlan góða
sem er gerdeigslengja með
Royal vanillubúðingi í og er
alltaf jafn vinsæl hjá okkur og
gott að baka hana t.d. í afmæl-
um eða með kaffinu á sunnu-
dögum.

Páskapottréttur
½ kíló kjöt í gúllas bitum
2 eggjarauður
1 ½ msk. sykur
2 msk. worchester sósa
1 msk. kartöflumjöl
5 msk. matarolía
1 msk. kjötkraftur

1 msk. sojasósa
2 tsk. sósulitur
1 tsk. karrý
1 bolli mjólk
Sjóðið kjötbitana í klukkutíma

eða þar til þeir verða mjúkir og
kælið aðeins.

Bitarnir settir út í sósugrunninn
og best er að láta þetta liggja í í
24 tíma.

Allt sett í pott ásamt  ¼ líter af
rjóma og látið sjóða við vægan
hita í 10 – 15 mínútur.

Borið fram með hrísgrjónum
hvítlauksbrauði og maísbaunum.

Rækju og hörpudisksréttur
Karrý hrísgrjón úr pakka frá
Bachelor (Mild kurry)
500 gr. rækjur
200 gr. hörpudiskur
Ein dós af niðursoðnum
sveppum
4 msk. majones
3 tsk. karrý
1 desilíter rjómi

Hrísgrjónin soðin og karrý og

majones hrært saman í skál. Látið
vökvann renna af sveppunum og
bætið þeim í, snyrtið hörpudisk-
inn til og skerið í litla bita og
bætið í ásamt rækjunum. Þegar
grjónin eru soðin eru þau sett í
sigti og þeim bætt út í.

Sett í eldfast mót og rifinn ostur
settur yfir og að lokum er rjóm-
anum hellt yfir ostinn.

Bakað í ofni við 180° í 15 mín-
útur (má alls ekki sjóða mikið)

Borið fram með ristuðu brauði.

Kringlan
Fylling:
1 pakki Royal vanillubúðingur

hrærður út í
2 1/2 dl. mjólk
(hræran sett í kæli)
8 1/2 dl. Hveiti (byrja bara á

c.a. 6 dl.)
5 tsk. þurrger
1/2 dl. Sykur (má minnka)
100 gr.smjörlíki eða smjör
1 1/2 dl. mjólk
1 1/2 dl. heitt vatn
Byrjum á því að blanda búðing-

inn. Blanda saman þurrefnunum
í skál en ekki öllu hveitinu bara
c.a. 6 dl. Þá setjum við mjólkina
og vatnið, passið að hafa mjólk-
ina ekki ískalda. Hitið smjörlíkið
þannig að það sé nánast brætt.
Hrærið í þessu með sleif og látið
á skálina lok eða klút og setjið í
heitt vatn og deigið látið lyfta sér
í 30 mín.

Restinni af hveitinu hnoðað út
í og flatt með kökukefli út í lengju
ca. 60 x 30 cm, búðingnum  smurt
á lengjuna, stráið því næst kanil-
sykri yfir og rúllið upp í lengju

en ekki mjög þétt og leggið
lengjuna í hring/skeifu á
bökunarpappír á plötu.

Klippið þvert í lengjuna
með 3ja cm. millibili og legg-
ið hlutana á víxl (hægri
vinstri), penslið með eggi eða
vatni. Bakað við 180° þar til
lengjan er orðin falleg á litinn.
Setjið glassúr yfir lengjuna
þegar hún kólnar.

Við skorum á vinafólk
okkar Gylfa Þór Gíslason og
Sóleyju Veturliðadóttur á Ísa-
firði að vera næstu sælkerar.

Með fimm ættliðum í
netagerð á Grænagarði

Allir Ísfirðingar og miklu fleiri
þekkja skíðagöngumanninn Krist-
ján Rafn Guðmundsson (Kitta
Muggs) á Ísafirði vegna þátttöku
hans í Vasagöngunni í Svíþjóð,
en hann hefur þreytt þessa níutíu
kílómetra göngu tuttugu sinnum.
Hann keppti þar í fyrsta sinn árið
1994 og síðast núna um daginn,
þannig að hann hefur ekki misst
úr nema eina göngu á þessum
tveimur áratugum. Þessu hafa
verið gerð góð skil í fjölmiðlum
og verður hér í þessu spjalli eink-
um fjallað um allt aðra hluti.

Kristján Rafn er í daglegu tali
kallaður Kitti Muggs og kenndur
með þeim hætti við föður sinn.
Tildrög þess að faðir hans var
kallaður Muggur eru þessi: Lista-
maðurinn þjóðkunni sem síðar
varð, Guðmundur Thorsteinsson,
Muggur, og Guðmundur Saló-
monsson afi Kitta Muggs, voru
leikbræður á æskudögum á
Bíldudal. Vegna þessara tengsla
var Guðmundur sonur hans og
faðir Kitta kallaður Muggur.

Vinnan við netagerð
spannar sextíu ár

Segja má að vinna við netagerð
á Grænagarði á Ísafirði hafi fylgt

Kitta alla tíð. Hann byrjaði að
vinna þar árið 1954 þegar hann
var tíu ára, hann er netagerðar-
maður að iðn og hann vinnur enn
í Netagerðinni á sama stað. Starf
hans við netagerð spannar þannig
sextíu ár þó að það hafi alls ekki
verið samfellt. „Í vor verð ég
búinn að vera starfandi ökukenn-
ari meira og minna í fjörutíu ár
og núna er ég netagerðarmaður á
Grænagarði til hliðar við það.“
Kitti keyrði líka flutningabíla í
mörg ár, var í löggunni í áratug
og öðru hverju á sjó.

Í Netagerðinni hefur Kitti
unnið með fimm ættliðum. Fyrst-
ur í þeirri röð var Sveinn á Góu-
stöðum í Skutulsfirði, síðan Guð-
mundur sonur hans, þá Magni
sonur Guðmundar og loks börn
og síðan barnabörn Magna.

Að miklu leyti er Kitti uppalinn
á Grænagarði en átti heima í bæn-
um þangað til hann flutti þangað
inn eftir um tíu ára aldurinn.
Foreldrar hans voru Helga Krist-
jánsdóttir, oftastnær kennd við
Vallarborg, og Guðmundur Í.
Guðmundsson, eða Muggur á
Grænagarði eins og hann var
kallaður.

Kitti á tvö systkini sem lifðu.

Bróðir hans er verkfræðingur hjá
Landsvirkjun, búsettur syðra.
Systir hans bjó lengi á Víðivöll-
um í Fnjóskadal en býr núna á
Akureyri. Auk þess var ein systir
sem dó í frumbernsku.

Átta barnabörn
komin og allt stúlkur

Kristján Rafn og Ásthildur
Hermannsdóttir eiginkona hans
búa ekki lengur saman. Hún var
grunnskólakennari á Ísafirði í
áraraðir. „Ég er núna búinn að
vera hér einn í þrjú ár en hún býr
í Hafnarfirði. Einhvern veginn
bara losnaði um þetta. Engin ill-
indi eða sárindi eða neitt slíkt,“
segir hann.

Þau Kitti og Ásthildur eignuð-
ust þrjú börn. Sonurinn Guð-
mundur Rafn (Muggur) er tækni-
fræðingur og vinnur hjá íslensku
verkfræðifyrirtæki í Noregi. Síð-
an eignuðust þau dótturina Ing-
veldi Birnu, sem dó tæplega tíu
ára að aldri úr meðfæddum
ólæknandi sjúkdómi. Dóttirin
Helga er félagsfræðingur að mennt,
búsett í Reykjavík og starfar hjá
Eflingu, stéttarfélagi.

„Börnin mín eru búin að gefa
mér átta barnabörn og það níunda

er á leiðinni,“ segir Kitti. Allt
eru þetta stúlkur, núna á aldrinum
frá eins árs til tuttugu og eins árs.

Leiðin lá um Þingmannaheiði
„Þegar fór að verða minna að

gera hjá Netagerðinni fór ég að
vinna á sumrin hjá Rarik við há-
spennulagnir, bæði hér á Vest-
fjörðum og í Húnavatnssýslum
og alveg austur á Hornafjörð. Ég
var við að leggja línurnar í Saur-
bænum í Dalasýslu. Þetta voru
gömlu línurnar, ekki þessar stóru.

Síðan var ég við akstur hjá
Gunnari og Ebeneser, sem flestir
þekktu, bæði hérna heima og á
flutningabílum milli Reykjavíkur
og Ísafjarðar á þeim tíma þegar
gömlu vegirnir voru allsráðandi.
Þá var farið um Þingmannaheiði
í Múlasveit við innanverðan
Breiðafjörð. Vegurinn um Ísa-
fjarðardjúp opnaðist ekki fyrr en
1975.“

Næst fór Kitti í slökkviliðið á
Ísafirði og var slökkviliðsstjóri í
ein tvö ár og síðan var hann í
lögreglunni á Ísafirði í tíu ár eða
frá 1972 til 1982. „Frá þeim tíma
eða í liðlega þrjá áratugi hef ég
starfað jöfnum höndum sem neta-
gerðarmaður og ökukennari.“

Lítil yfirferð í markinu
Þegar Kitti er spurður um

önnur áhugamál um dagana en
skíðagöngu segir hann:

„Eins og svo margir strákar
varð ég þeirrar gæfu aðnjótandi
að spila bæði í efstu og næstefstu
deild í fótbolta upp úr 1960. Ég
var í marki í nokkur ár. Við féll-
um nú reyndar strax aftur niður
úr efstu deildinni. En það var
gaman að taka þátt í þessu. Þá
spiluðu Ísfirðingar undir merkj-
um Íþróttabandalags Ísafjarðar
eða ÍBÍ áður en öll þessi flækja
kom,“ segir Kitti. Annars var hann
í Knattspyrnufélaginu Herði, en
löngum var mikil samkeppni
milli félaganna tveggja á Ísafirði,
Harðar og Vestra. „Í markinu
var lítil yfirferð í samanburði við
skíðagönguna,“ segir hann.

Á síðari árum hefur Kitti tekið
þátt í Púkamótunum svokölluðu
á Ísafirði, þó ekki alltaf. Þar hefur
annar margreyndur markmaður
líka komið heldur betur við sögu,
Pétur Sigurðsson fyrrum verka-
lýðsleiðtogi, iðulega kallaður
Púka-Pétur að gömlum og góðum
og hlýlegum ísfirskum sið.

„Það er gaman að hitta gömlu
félagana á Púkamótunum. Bæði
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í fótboltanum og skíðaferðalög-
unum eignaðist maður marga
kunningja hér og hvar um landið
og úr því varð í sumum tilvikum
löng vinátta.“

Þurr í þrjátíu ár
Kitti Muggs átti í mörg ár í

vandræðum með vín, eins og það
er kallað. „Núna í vor eru komin
þrjátíu ár sem ég hef notið þeirrar
gæfu að smakka ekki áfengi.“

– Tókstu þetta upp hjá sjálfum
þér einn og óstuddur eða fórstu
kannski á Freeport eins og margir
Íslendingar fyrrum?

„Nei, ég fór ekki á Freeport,
þetta var þá byrjað hérna á Ís-
landi. Þá var Vogur nýtekinn til
starfa, held að þetta hafi verið
annað eða þriðja árið. Ég fór á
Vog í eina viku, það var nú ekki
meira, ég átti að fara í framhald
en það var einhver þrái í mér,
einhverra hluta vegna gerði ég
það ekki. Maður fær aldrei lækn-
ingu við þessu en ég fékk það
góða kennslu á Vogi að þetta
hefur dugað hingað til, sem betur
fer.“

– Var þetta ekkert erfitt, að
minnsta kosti fyrst?

„Jú, þetta var ansi erfitt. Ég
varð að skipta um lífsmunstur.
Vil kannski ekki segja að ég hafi
þurft að hætta að umgangast visst
fólk, en það náttúrlega varð þann-
ig. En ég fékk svo góðan stuðning
hjá fjölskyldunni, ekki síst hjá kon-
unni, að þetta tókst svona vel.“
Kitti verður sjötugur núna í maí
þannig að hann stóð á fertugu
þegar þetta var.

„Ég er fæddur á hvítasunnudag
1944. Held að ég hafi aðeins einu
sinni átt afmæli á hvítasunnudag
allan þennan tíma. En stundum
hef ég verið ansi nálægt því, hef
átt afmæli bæði á laugardaginn
fyrir hvítasunnu og á annan hvíta-
sunnudag.“

Sumurin í sveit
voru dásamleg

Eitt er það sem Kitti segist
ekki hafa viljað missa af í lífinu:
„Að vera í sveit þegar ég var
strákur. Ég var í sveit á tveimur
stöðum, annars vegar hjá Berta á
Mýri og Öddu [Tirðilmýri á Snæ-
fjallaströnd] í tvö sumur, 1954
og 1956, hins vegar rigninga-
sumarið mikla 1955 á Reykhól-
um hjá Tómasi og Steinunni, í
húsinu á Hólnum. Þar var samt
eins og rigningin væri ekki nógu
mikil því að við krakkarnir vorum
stöðugt í sundlauginni.“

Kitti minnist vel fólksins á
Reykhólum á þessum tíma, svo
sem Jens skólastjóra og Hönnu
og strákanna þeirra. Líka kynntist
hann vel Kristínu móður Stein-
unnar húsfreyju, sem þá var orðin
háöldruð.

„Þetta sumar var nánast ekkert
hægt að gera í heyskap. Það komu
held ég tveir dagar sæmilegir og
þá var rokið til að slá eins og hægt
var, en þegar farið var á fætur
þriðja daginn var allt hey sem

hafði verið á túnunum horfið.
Fokið.

Þessi þrjú sumur í sveit voru
dásamleg, og hvernig maður
kynntist lífinu. Ég var svo hepp-
inn að vera hjá svo góðu fólki.
Eins og flest fólk er nú reyndar.
Á Mýri kynntist maður því hvern-
ig það var að hafa ekki rafmagn.“

Keyrðu gegnum hliðið
án þess að opna það

Kitti rifjar upp eitt óneitanlega
sérstakt frá árunum hans sem bíl-
stjóra hjá Gunnari og Ebeneser.
„Það var aðferð sem við notuðum
stundum á flutningabílunum á
vetrum á mesta roksvæði lands-
ins, á Klettshálsinum í núverandi
Reykhólahreppi, þegar maður var
einn á ferð. Við keyrðum í gegn-
um sauðfjárveikivarnahliðið á
fullri ferð án þess að opna það.
Keyrðum bara nógu hratt til að
hliðið skylli ekki í bílinn aftur.
Menn lentu í því að komast varla
að bílnum aftur fyrir veðurhamn-
um ef stoppað var til að opna
hliðið og loka því aftur. Stundum
var svo hvasst þarna á Klettsháls-
inum að það var ekki nokkur
einasta leið að fara út úr bíl.“

– Hvernig mæltist þetta fyrir?
„Það mæltist nú víst ekkert vel

fyrir, held ég. En þetta var nú
eftir að mæðiveikin var eiginlega
úr sögunni. Þingmannaheiðin var
mikið skárri.“

Skömm að því að
setja keðjur undir bílinn
Aðra sögu sem Kitti var þátt-

takandi í frá árunum hjá Gunnari
og Ebeneser rifjar hann upp.

„Það er bara búið að snúa henni
upp á aðra, svo sem Björn Finn-
bogason og fleiri. Þeir félagarnir
Gunnar og Ebbi voru að fara niður
af Gemlufallsheiðinni eftir gamla
veginum. Ebbi fer niður á undan
í hálkunni en Gunnar bíður á
meðan fyrir ofan. Þetta var óvana-
leg röð, Gunnar var venjulega á
undan.

Þegar Ebbi er kominn niður
spyr Gunnar í talstöðinni hvernig
þetta hafi verið. Rennifæri, segir
Ebbi. Þegar Gunnar fór niður sá
hann að þetta var alveg satt, bíll-
inn hjá Ebba hafði runnið þvers
og kruss á leiðinni niður. Þetta
var því sannkallað renni-færi. Ég
var í bílnum með Ebba og veit
þetta manna best.

Þetta var á þeim tíma þegar
menn eyddu peningum í allt nema
keðjur. Það þótti stór skömm að
segja frá því að maður setti keðjur
undir ef aðrir gerðu það ekki.“

Meðfram öðrum störfum sem
hér hefur verið vikið að var Kitti
svo heppinn að fara á sjó, eins og
hann orðar það. „Fór á síldveiðar
árið 1960 þegar kraftblökkin var
að koma þó að við værum ekki
með hana. Svo fór ég stundum á
togara en aldrei marga túra í einu.
Ég var svo heppinn að vera lítið
sjóveikur. Þetta voru togararnir
hérna á Ísafirði, til dæmis var ég
á Júlíusi Geirmundssyni nokkra

túra. Ekki þeim sem er núna,
heldur fyrir daga frystitogar-
anna.“

Eina skíðastökkið á ævinni
Þegar Kitti er spurður um eftir-

minnilegustu atvikin frá skíða-
gönguferlinum (sem stendur
vissulega enn) segir hann: „Að
verða fyrstur í Fossavatnsgöng-
unni að minnsta kosti tólf sinnum.
Stundum var það ansi tæpt og
mikil heppni, maður kannski
vann með einni sekúndu á síðustu
metrunum.“

Eitt atvik frá skíðaferlinum
nefnir Kitti sérstaklega þó að þar
hafi hann ekki verið að keppa.

„Líklega var það árið 1962 sem

ég var egndur til að taka þátt í
skíðastökkkeppni á Dagverðar-
dal. Ég fór eitt stökk, ef stökk
skyldi kalla. Síðan kom upp mis-
skilningur út af þessu. Hermann
Stefánsson frá Akureyri var
stökkdómari. Það komst á kreik
að hann hefði bannað mér að
stökkva aftur, en það var ekki
rétt. Hermann var kurteis maður
og spurði bara hvort mér væri
sama þó að ég stykki ekki aftur.
Stökkið var hrein hörmung. Til
var mynd af því, sem ekki hefur
tekist að grafa upp. Þetta var haft
í flimtingum í mörg ár.“

Þetta er einhvers konar fíkn
Kristján Rafn fer á gönguskíði

nánast daglega þegar gefur.
„Stundum kemur fyrir um helgar
að maður skreppi tvisvar ef veðr-
ið er þokkalegt.“

– Hvað er það sem skíðagang-
an gefur þér?

„Það er nú það. Ég er alinn upp
við þetta, hjá fólkinu á Græna-
garði var skíðaganga sjálfsagður
hlutur. Einhvern veginn náði ég
mér ekki út úr þessu aftur. Þetta
er einhvers konar fíkn, það er
eins og fíknin leiti sér útrásar
annars staðar en fyrrum. Mér hef-
ur nú stundum dottið í hug að ég
hefði kannski frekar átt að vera
uppi á Sturlungaöld þegar menn
voru að gera alls konar hluti sem
tíðkast ekki í dag.“              – hþm.
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Orkubú Vestfjarða tekur þátt í
samnorrænu verkefni um varma-
dælur. Með varmadælum er
miklu magni af lághita breytt í
minna magn af hærri hita og getur
hitagjafinn t.d. verið sjór en hag-
kvæmnin eykst mjög ef hægt er
að ná í hærri hita, þó það sé ekki
nema 20-30 gráðu heitt vatn.
Sölvi Sólbergsson, framkvæmda-
stjóri orkusviðs Orkubús Vest-
fjarða, segir verkefnið standi yfir
á þessu ári og fram á næsta. Verið
er að skoða hagkvæmni varma-
dælu á Patreksfirði þar sem sjór
er hlýrri en við Djúp. Fleiri sveit-
arfélög á landinu eru í verkefninu,
m.a. Vestmannaeyjar.

Sölvi segir ljóst að ef athuganir
leiði ljós að hagkvæmnin sé ekki
næg í Eyjum þá er hæpið að rekst-
ur þeirra gangi upp á Vestfjörðum
þar sem sjór er kaldari. Orkubúið
hefur ekki staðið fyrir frekari bor-
unum eftir jarðhita eftir að borað
var í Tungudal 2008. Tvær holur
voru boraðar, 1.200 metra bein
hola fyrir ofan Bræðratungu þar
sem fljótlega fannst 30 gráðu
heitt vatn og önnur utar þar sem
beitt var stefnuborun. Þá var fyrst
borað beint niður og svo tekin
kúrfubeygja í átt að Ljóninu til

að skera sprunguna sem talið var
að geymdi heitt vatn. Sprungan
reyndist því miður þurr og borun
hætt.

Kostnaður við boranirnar var
180 milljónir króna. Orkusjóður
greiddi helminginn af kostnaðin-
um á móti Orkubúinu. Orkusjóð-
ur hefur styrkt jarðboranaverk-
efni vítt og breitt um landið en
Sölvi segir að sjóðurinn sé fjár-
þurfi og eftir litlu að sælast þar.

Eins og hefur verið greint frá
leggst mikill aukakostnaður á
Orkubúið vegna þess að Lands-
virkjun getur ekki afhent Orku-
búinu svokallaða ótrygga orku
sem notuð er til að keyra kyndi-
katla Orkubúsins og katlarnir í
staðinn keyrðir með dísilolíu.
Ástandið mun að öllum líkindum
vara í mars- og aprílmánuði og
umframkostnaður Orkubúsins
áætlaður 215 milljónir. Aðspurð-
ur hvort að skerðingar á ótryggri
orku geti aukist í framtíðinni segir
Sölvi að það sé ómögulegt að
spá um það. Skerðingarnar nú
helgast af mjög óvenjulegu veð-
urfari. „Vatnsbúskapurinn núna
er ótrúlega slæmur. Sumir vilja
bakka aftur fyrir hafísárin á sjö-
unda áratugnum til að finna

sambærilegt árferði. En það
verður að hafa það í huga að
ótrygga orkan er mjög ódýr. Svo
ódýr að við getum ekki virkjað á
þeim prísum. Þó það leggist á
okkur aukakostnaður núna þá fá-
um við öllu jafna mjög ódýra
orku.“

Sífellt meiri þungi er í umræðu
um sæstreng til Evrópu og hvaða
áhrif sala orku til meginlandsins
hefur á hinn almenna notanda á
Íslandi. Sölvi segir að verði sæ-
strengur lagður sé viðbúið að verð
hækki og Landsvirkjun hafi
áhyggjur af svæðum þar sem hús
eru kynt með raforku. „Það verð-
ur erfitt að selja rafmagn á mark-
aði til Evrópu án þess að íslenski
markaðurinn verði líka á markaði
og þá munum við sjá hærri verð
á Íslandi. Það má líkja þessu við
fiskinn. Ef það er dreginn frá
flutningskostnaður þá kostar
kílóið af fiski ósköp svipað hér
og í Evrópu. Á móti kemur að
arðurinn af orkuauðlindinni mun
stóraukast, Landsvirkjun gæti
skilað ríkissjóði verulegum tekj-
um.“

Einungis átta prósent þjóðar-
innar kynda með raforku og segir
Sölvi að hækkunum sem verða á

kyndikostnaði vegna útflutnings
verði auðvelt að mæta. „Tekjurn-
ar sem kæmu af sölu til Evrópu
verða það miklar að það verður
að auðvelt að koma til móts við
fólk með öðrum hætti. Bæði með
jöfnun kostnaðar og einnig mætti
setja meiri kraft í jarðhitaleit á
köldu svæðunum.“

Hluti „vandans“, ef vanda
mætti kalla, er að jarðhitinn sem
nær allir landsmenn búa við er
það ódýr að engar virkjanir geta
keppt við hann og verð mun hærri
en þekkjast í Evrópu. Sölvi segir
verðlagningu rafmagns vera að
hluta til pólitískt mál. Norðmenn,
sem framleiða gríðarmikið af
orku með vatnsafli, hafa kosið
að hafa orkuna dýra til að hvetja
íbúana til orkusparnaðar og opin-
beru orkufyrirtækin greiða í stað-
inn mikinn arð til eigenda sinna,
fjármagn sem svo nýtist í þjón-
ustu við borgarana. Virkjanir á
Íslandi skila aftur á móti litlum
arði en rafmagnið er þeim mun
ódýrara. „Við ætlumst til að verð-
ið sé lágt og miðum við hitaveit-
urnar sem ekki nokkur virkjun
getur keppt við,“ segir Sölvi Sól-
bergsson, framkvæmdastjóri orku-
sviðs.                   – smari@bb.is

Skoðar að setja upp varmadælur

Áform um kalkþörungaverksmiðju við Djúp
Kalþörungaverksmiðja rís við

Djúp, verði af áformum fjárfesta
sem koma að verkefninu. At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
(Atvest) hefur unnið með írskum
fjárfestum að því að hafin verði
kalkþörungavinnsla í Ísafjarðar-
djúp. Þörungarnir finnast í setlög-
um á sjávarbotni og er unnið úr
þeim kalk sem eru meðal annars
nýttir í skepnufóður. Shiran Þór-
isson, framkvæmdastjóri Atvest,
segir þetta sé eitt þriggja verkefna
sem er unnið í samstarfi við er-
lenda fjárfesta. Írsku fjárfestarnir
eru þeir sömu og reka kalþör-
ungaverksmiðju á Bíldudal. „Við
erum búnir að vera í viðræðum
við fjárfesta í nokkurn tíma og
nú eru þær komnar á það stig að
erum að ræða um staðsetningu
verksmiðjunnar og það ætti að
skýrast á næstu mánuðum,“ segir
Shiran.

Annað verkefni sem Atvest
vinnur að með erlendum fjárfest-
um snýst um fullnýtingu á fisk-
úrgangi, bæði til að búa til fisk-
olíu og lífrænan áburð. Þriðja
verkefnið sem er unnið í sam-
vinnu við erlenda aðila er ekki
komið á það stig að hægt sé að
greina frá því opinberlega að sögn
Shiran. Aðspurður hvort það sé

auðveldara nú en áður að gera
erlenda fjárfesta áhugasama um
nýsköpun á Vestfjörðum segir
Shiran að það sem okkur finnst
kannski vera nýsköpun er ekki
endilega nýsköpun í þeirra aug-
um, fyrirtækin eru oft að víkka út
starfsemi sem þau eru með í öðr-
um löndum. „Í tilfelli kalkþör-
ungaverksmiðjunnar þá er um að
ræða útvíkkun á starfsemi sem
er nú þegar til staðar á Vestfjörð-
um og bæði við og fjárfestarnir

þekkjum vel til hennar.“
Þá eru ótalinn fjöldinn allur af

smærri verkefnum sem Atvest
kemur að með einum eða öðrum
hætti. „Að jafnaði þá komum við
að 50-60 verkefnum í hverjum
mánuði. Sum rætast en önnur
detta upp fyrir, það fæst ekki
fjármagn eða fólk einfaldlega
hættir við.“

Almenna reglan hefur verið sú
að frumkvöðlar og fyrirtæki koma
til Atvest með hugmynd að ný-

sköpun og nýjum atvinnutæki-
færum og tengslaneti og þekk-
ingu starfsmanna Atvest er beitt
til að góð hugmynd verði að veru-
leika. Shiran segir að í auknum
mæli komi Atvest með frum-
kvæði að verkefnum og leitar þá
að heppilegum samstarfsaðilum
eins og unnið er að í verkefninu
varðandi fiskúrganginn.

Shiran segir að fjármögnun
atvinnuþróunarverkefna á lands-
byggðinni vera erfiða. „Þróunar-

fjármagn er af skornum skammti
fyrir byggðaþenkjandi atvinnu-
þróunarverkefni og það er ekki
stefnu heim í héraði að kenna
heldur stefnu hjá landsstjórninni.
Stundum finnst mér eins og menn
átti sig ekki á hvað það er mikil
verðmætasköpun á svæðum eins
og Vestfjörðum og yfirvöld hlúi
ekki nægilega að innviðum sam-
félagsins. Kýrin er mjólkuð en
aldrei nærð,“ segir Shiran.

– smari@bb.is

Shiran Þórisson, fram-
kvæmdastjóri Atvest
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Vélamaður Ísafirði
Starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Ísa-

firði er laust til umsóknar. Um 100% starf er
að ræða.

Starfssvið
· Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á

starfssvæði Vegagerðarinnar á Vestfjörðum.
· Ýmis vinna í starfsstöð á Ísafirði.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Almennt grunnnám.
· Meirapróf bifreiðastjóra.
· Vinnuvélaréttindi.
· Tölvukunnátta æskileg.
· Reynsla af vegheflun æskileg.
· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
· Góðir samstarfshæfileikar.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnu-

staður sem hentar jafnt báðum kynjum og
í samræmi við starfsmannastefnu Vega-
gerðarinnar eru konur með tilskildar hæfn-
iskröfur sérstaklega hvattar til að sækja
um starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn-
arfrestur er til 7. apríl 2014. Umsóknir berist
mannauðsstjóra, netfang oth@vegagerdins.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýs-
ingar ásamt upplýsingum um þær hæfniskröf-
ur sem gerðar eru.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf
sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guð-
mundur R. Björgvinsson, yfirverkstjóri í síma
522 1661.

Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Stjórn Trésmiðju Ísafjarðar
ehf. skilaði á föstudag inn beiðni
til héraðsdóms Vestfjarða um að
félagið yrði tekið til gjaldþrota-
skipta. Trésmiðjan var stofnuð í
ársbyrjun 2012 á grunni HT ehf.
sem hætti rekstri 2011. Trésmiðj-
an hefur sérhæft sig í framleiðslu
inná heildsölumarkað á innrétt-

ingum og innihurðum.
„Vegna stórra áfalla sem Tré-

smiðjan varð fyrir á seinni hluta
ársins 2012 og fyrri hluta árs
2013 og þrátt fyrir mikla baráttu
og gagngera endurskipulagningu
á rekstrinum tókst því miður ekki
að eyða þeim skuldum sem félag-
ið var í. Það er því mat stjórnar

félagsins að fullreyndir séu allir
möguleikar til að endurreisa Tré-
smiðjuna og snúa tapi í hagnað.
Með það að leiðarljósi ákvað
stjórn félagsins að leggja niður
reksturinn og óska eftir gjald-
þrotaskiptum,“ segir í tilkynn-
ingu frá stjórn fyrirtækisins.

– bb@bb.is

Trésmiðja Ísafjarðar ósk-
ar eftir gjaldþrotaskiptum

Hugvitssetur í Súðavík í skoðun
Atvinnuþróunarfélag Vest-

fjarða hefur lagt til við Súðavík-
urhrepps að komið verði á fót
Hugvitssetri í Súðavík í sam-
vinnu við Atvinnuþróunarfélag-
ið. Þetta kemur fram í erindi Shir-
ans Þórissonar, framkvæmda-
stjóra Atvest, sem kynnt var á
fundi sveitarstjórnar. Samþykkt
var að Atvest og sveitarstjóri ynnu
áfram að útfærslu hugmyndar-
innar. Í erindi Shirans segir með-
al annars: „Hugvitssetrið hefur
það að markmiði að fóstra 3-4
frumkvöðla sem vinna að verk-

skrifaðir háskólanemar. Setrið
mun tryggja frumkvöðlinum að-
stöðu og fjármögnum til 12
mánaða. Þetta 12 mánaða tímabil
á að nýtast til að þróa verkefnið
og koma verkefninu á það stig
að hægt verði að kynna það fyrir
stærri fjárfestum.“

Helsta óvissan á þessu stigi

málsins er fjármögnun og út-
færsla á setrinu. Framtíð Vaxtar-
samnings Vestfjarða, sem hefði
verið góður samstarfsaðili um
verkefnið er óljós en Vaxtar-
samningurinn hefði geta lagt fjár-
muni í verkefnið. Einn kostur er
að beina verkefninu til Hvetj-
anda, eignarhaldsfélags sem

Súðavíkurhreppur á hlut í. „Ljóst
er að verkefnið mun kosta a.m.k.
20 m.kr. en við það bætist út-
færsla og rekstur á setrinu sjálfu.
Jafnframt mun verkefnið kalla á
einhverja yfirstjórnun ásamt
beinni ráðgjöf til verkefna sem
verður að kostnaðargreina,“ segir
í erindinu.           – harpa@bb.is

efnum á sviði upplýsingatækni
eða annarra verkefna, byggða á
hugviti viðkomandi frumkvöðla.
Markhópurinn eru ungir nýút-

Súðavík.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 20. marsFimmtudagur 20. marsFimmtudagur 20. marsFimmtudagur 20. marsFimmtudagur 20. mars
kl. 17:00 Anzhi - AZ Alkmaar

kl. 18:00 Benfica - Tottenham
kl. 20:00 Napoli - Porti
Laugardagur 22. marsLaugardagur 22. marsLaugardagur 22. marsLaugardagur 22. marsLaugardagur 22. mars

kl. 12:45 Chelsea - Arsenal
kl. 15:00 Man. City - Fulham
kl. 15:00 Cardiff - Liverpool

kl. 15:00 Newcastle - Crystal P
kl. 15:00 Hull - WBA

kl. 15:00 Everton - Swansea
kl. 17:30 West Ham - Man. Utd

Sunnudagur 23. marsSunnudagur 23. marsSunnudagur 23. marsSunnudagur 23. marsSunnudagur 23. mars
kl. 13:30 Tottenham - South.pt.
kl. 16:00 Astona Villa - Stoke
kl. 20:00 Real M. - Barcelona

Þriðjudagur 25. marsÞriðjudagur 25. marsÞriðjudagur 25. marsÞriðjudagur 25. marsÞriðjudagur 25. mars
kl. 19:45 Man. Utd - Man. City

kl. 19:45 Arsenal - Swansea
kl. 19:45 Newcastle - Everton

Miðvikudagur 26. marsMiðvikudagur 26. marsMiðvikudagur 26. marsMiðvikudagur 26. marsMiðvikudagur 26. mars
kl. 19:00 Barcelona - Celta V

kl. 19:45 West Ham - Hull
kl. 20:00 Liverpool - Sunderl.

kl. 21:00 Sevilla - Real M.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
20. mars 1982: 20. mars 1982: 20. mars 1982: 20. mars 1982: 20. mars 1982: Sprenging
varð í hreyfli Fokkervélar
skömmu eftir flugtak frá
Ísafirði og hjólabúnaður

laskaðist. Vélin nauðlenti á
Keflavíkurflugvelli, en engin

slys urðu á farþegum.
21. mars 1974:21. mars 1974:21. mars 1974:21. mars 1974:21. mars 1974: Undirskriftir
55.522 Íslendinga voru af-
hentar forseta sameinaðs

Alþingis þar sem varað var
við uppsögn varnarsamnings

við Bandaríkin. Þetta var
stærsta undirskriftarsöfnunin
hérlendis og var hún nefnd

„Varið land“.
24. mars 1974:24. mars 1974:24. mars 1974:24. mars 1974:24. mars 1974: Varðskipið

Týr kom til landsins. Skipið er
smíðað í Árósum, 923 brúttó-

lestir að stærð.
25. mars 1975:25. mars 1975:25. mars 1975:25. mars 1975:25. mars 1975: Samþykkt var
að friðlýsa Vatnsfjörð í Barða-

strandarsýslu. Friðlandið er
um 100 ferkílómetrar.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hvöss norðan- og NA átt og
snjókoma eða él, en þurrt á

sunnanverðu landinu. Hiti
breytist lítið.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Fremur hægur vindur V-til á
landinu og léttskýjað er líður

á daginn. Frost 3-12 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Fremur hæg breytileg átt.
Talsvert frost í innsveitum.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Tek að mér þrif í heimahúsum.
Uppl. í síma 781 2028.

Vestfirskir verktakar á Ísafirði
buðu lægst í uppsetningu barna-
laugar í sundlauginni á Flateyri
en tilboð í verkið voru opnuð í
síðustu viku. Tilboð Vestfirskra
verktaka hljóðaði upp á 5,6 millj-
ónir króna en kostnaðaráætlun
hljóðaði upp á 7,1 milljón króna.
Verkefnið er fjármagnað að
stærstum hluta með söfnunarfé
úr sjóðnum

„Samhugur í verki“ sem var
stofnað til eftir snjóflóðin miklu
á Vestfjörðum árið 1995. Önnur
tilboð sem bárust í verkið voru
frá Geirnaglanum upp á 5,8 millj-
ónir króna og frá Jóni Gíslasyni
upp 6,6 milljónir króna. Verkinu
skal vera að fullu lokið 20. júní í ár.

Vestfirskir með
lægsta tilboð

Sjálfstæðisflokkurinn býður
fram sameiginlegan lista með
óháðum  líkt og gert var fyrir
kosningarnar 2010. Stillt verður
upp á listann og er búið að skipa
uppstillingarnefnd og auglýsa
eftir fólki til að taka sæti á listan-
um. Frá óháðum eru í nefndinni
Anna S. Jörundsdóttir og María
E. Jakobsdóttir og frá sjálfstæð-
ismönnum Fjóla Bjarnadóttir og
Sölvi R. Sólbergsson. Frestur til
að skila inn framboðum er 21.
mars.

Sjálfstæðisflokkurinn og óháð-
ir eru með hreinan meirihluta í
bæjarstjórn Bolungarvíkur. Tveir
listar buðu fram í síðustu bæjar-
stjórnarkosningum og hefur Sveinn
Bernódusson, formaður Bæjar-
málafélags Bolungvarvíkur, sagt
að hann reikni frekar með að
Bæjarmálafélagið bjóði fram
lista í vor.

Uppstilling í
Bolungarvík
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