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Ofurhugar í
Skutulsfirði

Fólk við leik
og störf

– sjá bls. 14 – sjá bls. 12 og 13.

Ofurhugarnir Gilles Sierro og
Roman Rohrmoser komu til
Ísafjarðar á dögunum á vegum
fyrirtækisins Marmot. Á Ísafirði
og nágrenni renndu sér á
skíðum við aðstæður sem hinn
almenni skíðamaður lætur sér
ekki dreyma um að skíða niður.

Hermann Halldórsson starfs-
maður Isavia á Ísafjarðarflug-
velli segir frá degi í anna-
sömu starfi flugvallar-
starfsmanns.

KFÍ áfram í úrvalsdeild

Gleðin var ósvikin hjá
leikmönnum KFÍ eftir leik
liðsins við KR á sunnu-
dagskvöld. KFÍ sigraði
leikinn 89-84 og tryggði
áframhaldandi veru sína í
Dominos-deildinni. Fyrir
leikinn var KFÍ í fallsæti en
vegna hagstæðra úrslita í
leikjum ÍR, Fjölnis og
Tindastóls féll KFÍ ekki um
deild. Mirko Stefán Virij-
evic faðmar hér Kristján
Pétur Andrésson að sigri
loknum.



22222 FIMMTUDAGUR     21. MARS 2013

„Við erum í samningaviðræð-
um um kaup á neðstu hæð húss-
ins. Í sjálfu sér hafa engin tilboð
farið á milli okkar en báðir aðilar
hafa lagt upp með að komist yrði
að sanngjörnu verði,“ segir Elías

Jónatansson bæjarstjóri í Bolung-
arvík. Bolungarvíkurkaupstaður
hyggst kaupa neðstu hæð íbúðar-
húsnæðis sem eldri borgarar
byggja nú í Bolungarvík, og nýta
hæðina undir hjúkrunarheimili.

Samningar náðust milli Bolung-
arvíkurkaupstaðar og velferðar-
ráðuneytisins síðasta haust um
nýtt hjúkrunarheimili í bænum.
Elías segir Bolungarvíkurkaup-
stað vilji kaupa hæðina á kostnað-

arverði af byggingarfélagi eldri
borgara í bænum.

„Það sem við og byggingar-
félag eldri borgara höfum verið
að bíða eftir eru endanlegar
kostnaðartölur frá verktakanum,“
segir Elías, en Vestfirskir verk-
takar sjá um framkvæmdina. Þær
ættu að berast okkur á allra næstu
dögum.

„Okkar ósk var upphaflega að
kaupa hæðina fokhelda og við
hefðum gjarnan viljað fá hana
afhenta þannig. Það var hinsvegar
eindregin ósk seljenda að hæðin
yrði afhent tilbúin undir tréverk.
Í sjálfu sér gerðum við ekki at-
hugasemdir við það fyrirkomu-
lag. Samningur okkar og bygg-
ingarfélags eldri borgarar byggir
á góðu og gagnkvæmu trausti
milli aðila og við erum tilbúin að
greiða þann kostnað sem okkur
ber,“ segir Elías.

Aðspurður um hvenær fram-

kvæmdir við gerð hjúkrunar-
heimilisins geti hafist segir Elías
líklegt að þær hefjist um leið og
hæðin fáist afhent. Nýja hjúkr-
unarheimilið verður um 900 fer-
metrar að flatarmáli. Hjúkrunar-
heimilið verður eign sveitarfé-
lagsins en samningur Bolungar-
víkurkaupstaðar og velferðar-
ráðuneytisins, sem er til 40 ára,
tryggir 85% hlutdeild ríkisins í
leigu á húsnæðinu allan samn-
ingstímann, en á móti kemur 15%
framlag sveitarfélagsins.

Í samningunum er gert ráð fyrir
að verkefnið verði fjármagnað af
Íbúðalánasjóði, en reiknað er með
að heildarkostnaður verði innan
við 290 milljónir króna. Hjúkr-
unarheimilið kemur til með að
gjörbreyta allri þjónustu, en
dæmi eru um að einstaklingar á
öldrunardeildinni séu í herbergj-
um sem telja einungis örfáa fer-
metra.         – gudmundur@bb.is

Hafa beðið svars frá verktökum

„Heilt yfir eru það alltaf sömu
verkefnin sem er verið að skoða,
þ.e. afþreyingarfyrirtæki og gisti-
möguleikar. Við erum með
nokkra aðila sem eru að velta
fyrir sér uppbyggingu á gistingu.
Þetta er ekki einungis hér á norð-
ursvæðinu heldur um alla Vest-
firði. Tveir aðilar eru að velta
fyrir sér afþreyingu á ferðaþjón-
ustusviðinu, það má kalla það
hafsækið ferðaþjónustuverk-
efni,“ segir Neil Shiran Þórisson,
framkvæmdastjóri Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða, aðspurður

hvort ný fyrirtæki séu að skjóta
upp kollinum á Vestfjörðum en
mikil aukning hefur verið stofnun
ferðaþjónustufyrirtækja á land-
inu frá árinu 2008.

Samkvæmt upplýsingum frá
Ferðamálastofu eru 718 fyrirtæki
með ferðaskrifstofuleyfi eða
ferðaskipuleggjendaleyfi sem
veita heimild til að þjónusta
ferðamenn innanlands. Fjöldi
slíkra leyfa var 214 árið 2008 og
hefur því fjölgað um rúmlega
500 á fjórum árum. „Oft eru sex
til sjö aðilar hjá okkur sem eru að

koma sér af stað í ferðaþjónustu
og við hjálpum þeim við gerð
viðskiptaáætlunar og erum með
hefðbundna viðskiptaráðgjöf. Til
okkar koma líka aðilar sem eru
þegar í rekstri og vilja stækka
við sig á einhverjum sviðum. Í
dag eru fimm til sex verkefni í
pípunum sem menn eru að reyna
að koma af stað. Þar af eru tvö til
þrjú stór verkefni sem hafa sjáa-
nleg áhrif í ferðaþjónustunni á
Vestfjörðum. Þannig séð er þetta
ennþá á þróunarstigi. menn eru
enn með verkefni á teikniborðinu

og að þróa hugmyndir og koma
þeim af stað,“ segir Neil Shiran.

„Það sem háir flestum er
fjármögnun. Við getum komist
svo og svo langt með ráðgjöf,
síðan er það sameiginlegt með
mörgum að þeim vantar eigið fé
til að hrinda verkefnum hraðar í
framkvæmd. Fólk reiðir sig á
Byggðastofnun og aðrar lána-
stofnanir með fjármagn. Það sem
vantar upp á er eigið fé, það vant-
ar í sumum tilfellum sáralítið upp
á til að fólk geti komist af stað.
Ókosturinn varðandi þróunar-

styrki og annað er að ekki eru
veittir styrkir í stofnkostnað og
rekstur. Það er eiginlega aldrei
styrkt. Menn þurfa að kljúfa það
að kaupa það sem vantar til að
komast af stað, áhöld, tæki og
fasteignir. Í mörgum tilfellum
strandar þetta á því að menn hafa
ekki eigið fjármagn til að klára
málið. Þetta er sígilt, menn fá
góðar hugmyndir og við hjálpum
þeim við lánsumsóknir og gerð
viðskiptaáætlunar en svo strandar
verkefnið á skorti á eigin fé. Það
er algengur ferill,“ segir  Shiran.

Verkefni stranda á eigin fé
Neil Shiran K.     Þórisson.
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„Matsmenn frá Vegagerðinni
komu í þar síðustu viku og tóku
sýni en vegna fárviðrisins sem
geisaði þá tókst þeim ekki að
ljúka vinnu sinni. Vegurinn er
þó mun betri en áður og viðgerð-
irnar halda sér,“ segir Sigurður
Mar Óskarsson hjá Vegagerðinni
á Ísafirði aðspurður um ástand

vegarins um Súðavíkurhlíð.
Ófremdarástand skapaðist víða
á vegum á norðanverðum Vest-
fjörðum í lok febrúar, ekki síst á
veginum um Súðavíkurhlíð, en
vegna mikilla hlýinda hafði
brotnað verulega upp úr klæðn-
ingu vegarins. Að sögn Sigurðar
þarf að taka fleiri sýni úr veginum

og gera rannsóknir en hann bind-
ur þó vonir við að bráðabirgða-
viðgerðir dugi fram á sumar.

„Þetta voru náttúrulega af-
brigðilegar aðstæður sem við
lentum í lok febrúar. Þá hlánaði
mjög fljótt og frost fór úr vegin-
um með fyrrnefndum afleiðing-
um. Vegurinn er nú beinfrosinn

og við vonum að næst þegar hláni
þá gerist það ekki eins hratt og
síðast,“ segir Sigurður. Ástandið
á veginum um Súðavíkurhlíð er
að mati margra íbúa og sveitar-
stjórnarmanna dropinn sem fyllti
mælinn. Mikil snjóflóðahætta er
á svæðinu og til viðbótar lokast
vegurinn gjarnan þegar vont veð-

ur er. Lögð hefur verið fram
þingsályktunartillaga af Ólínu
Þorvarðardóttur þingmanni Sam-
fylkingarinnar um að gerð jarð-
gangna úr Álftafirði yfir í Skut-
ulsfjörð verði sett á samgöngu-
áætlun. Verði það að veruleika
munu göngin verða tilbúin á svæð-
inu á þriðja áratug þessarar aldar.

Vegurinn heldur fram á sumar
Vegurinn undir Súða-

víkurhlíð er illa farinn.
Mynd: Þórður Sigurðsson.
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Ritstjórnargrein

Stóriðja á Vestfjörðum

Spurning vikunnar

Treystir þú íslenskum stjórnmálamönnum?

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

Alls svöruðu 951.
Já sögðu 216 eða 23%
Nei sögðu 735 eða 77%

Frá stofnun Sjálfstæðisflokks-
ins árið 1929 hafa flokksmenn á
Vestfjörðum haft veg og vanda
af útgáfu á málgagni flokksins á
Vestfjörðum. Blaðið ber nafnið
Vesturland og kom fyrst út sex
árum fyrir stofnun flokksins
undir ritstjórn Sigurðar Kristjáns-
sonar frá Ófeigsstöðum í Kinn,
en hann var þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins frá 1934-1949. Nú
ber svo við að tvö blöð eru í um-
ferð með nafninu; annars vegar
fyrrnefnt blað sjálfstæðismanna
á Vestfjörðum og hins vegar
vikulegt fréttablað á Vesturlandi
sem hóf útgáfu sína á síðasta ári.
Ábyrgðarmaður síðarnefnda
blaðsins er Ámundi Ámundason,
en hann gefur út vikublöð víða
um land.

Gunnar Þórðarson ábyrgðar-
maður Vesturlands – blaðs vest-
firskra sjálfstæðismanna, segist
ekki sáttur við þá ákvörðun
Ámunda að nefna blað sitt sama
nafni og blað sem þegar er gefið
út. „Mér finnst þetta ekki í lagi.
Ég get ekki gefið út Morgun-
blaðið á morgun í mínu nafni.
Mér finnst það skjóta skökku við
að gefa út blað með nafni sem
þegar er í notkun,“ segir Gunnar.
„Ef ég færi að selja súkkulaði á

morgun sem héti Freyju Draumur
yrði ég stoppaður af.“

Ámundi Ámundason segir
mögulegt að annað hvort breyti
hann nafninu á blaði sínu eða
sjálfstæðismenn. „Ég hef ekki
séð blað vestfirskra sjálfstæðis-
manna gefið út í tvö ár. Annað
hvort breyta þeir nafinu eða ég
og ég hef rætt þetta við Gunnar
(Þórðarson),“ segir Ámundi og
bætir því við að hann hafi athugað
hvort nafnið Vesturland væri á
skrá. Svo hafi ekki verið. Málið
gerðist enn flóknara þegar bb.is
ræddi Magnús Magnússon rit-
stjóra vikublaðsins Skessuhorns
sem gefið er út á Vesturlandi.
Magnús segir að þegar Skessu-
horn var stofnað í ársbyrjun 1998
hafi staðið til að blaðið héti Vest-
urland.

„Það strandaði hinsvegar á því
að vestur á fjörðum höfðu sjálf-
stæðimenn gefið út sitt blað í
áraraðir. Að sjálfsögðu virtum
við þá staðreynd að nafnið var í
notkun. Það er umhugsunarvert
að íbúi í Hafnarfirði geti tekið
upp á því að gefa út vikublað
sem hann nefnir Vesturland í ljósi
þessa,“ segir Magnús. Magnús
segir það ekki skipta máli hvort
nafn sé á skrá eða ekki. „Nafnið

Skessuhorn er ekki einu sinni á
skrá. Það liggur í augum uppi að
ég fer ekki að gefa út blað á
Vestfjörðum sem heitir Bæjarins
besta. Maður gerir ráð fyrir því
að það sé einhver skynsemi í
fólki.“

BB hafði samband við lög-
fræðistofuna Lex í Reykjavík,
en þar er Erla S. Árnadóttir sér-
fræðingur í hugverkarétti. Erla
segir vel mögulegt að forsvars-
menn Vesturlands – blaðs vest-
firskra sjálfstæðismanna geti gert
kröfu til þess að Ámundi hætti
að nota nafnið Vesturland á sínu
blaði. „Þetta gæti fallið undir lög
um óréttmæta viðskiptahætti frá
árinu 2005 eða fallið undir titil-
vernd í höfundaréttarlögum, lítið
hefur þó reynt á það ákvæði fram
að þessu. Jafnvel þótt vörumerkið
sé ekki skráð væri mögulegt að
beita fyrir sig reglum vörumerkja-
laga um vörumerkjarétt sem
stofnast hefði á grundvelli notk-
unar,“ segir Erla.

Þess má geta að Ámundi gefur
einnig út fréttablað sem kemur
út mánaðarlega sem ber heitið
Vestfirðir. Útgefendur Bæjarins
besta hafa um 19 ára skeið gefið
út ferðablað með sama nafni.

– gudmundur@bb.is

Tvö Vesturlönd í umferð

Flutningaskipið Brúarfoss kom til hafnar á Ísafirði á föstudag. Um var að ræða fyrstu ferð
skipsins á nýrri siglingaleið en strandsiglingar við Ísland eru formlega hafnar með viðkomu á
Ísafirði. Frá Ísafirði sigldi skipið til Akureyrar og þaðan til Færeyja, Skotlands og Rotterdag í
Hollandi. Ísafjarðarhöfn er þar með orðin millilandahöfn og hluti af alþjóðlegri siglingaleið.
Skipið lagðist að bryggju rétt fyrir hádegið en koma skipsins markar þáttaskil í vöruflutningum
á svæðinu.                                                                                                                   – hordur@bb.is

Strandsiglingar hafnar
Brúarfoss siglir inn til Ísafjarðarhafnar.

Það má orða svo að vart hafi prentsvertan á fréttinni um áform Matt-
híasar Garðarssonar, um að taka sig upp með allt sitt hafurtask í Noregi,
fiskeldis- og matvinnslufyrirtækið Salmus, og flytja allt heila klabbið til
Bíldudals, verið þornuð, þegar mótleikur gegn áformum þessa fyrrum
Arnfirðingsins hófst í sjónvarpsviðtali, þar sem tíundaðar voru allar þær
hættur, sem af þessu gætu hlotist; hættur sem kæmu til með að ógna líf-
ríki Arnarfjarðar, og að öllum líkindum leiða til útrýmingar íslenska
laxastofnsins.

Í skrifum BB um fiskeldi í fjörðum Vestfjarða, hefur því alltaf verið
haldið til haga, að fyllsta öryggis yrði að gæta, en í þeim efnum mun að
mörgu að hyggja. Markmiðið er auðvitað að skapa örugg störf til
framtíðar í sátt við náttúruna og með virðingu fyrir henni. Frá þessu má
aldrei hvika. Öðru verður ekki trúað en að fyrirtæki Matthíasar Garðars-
sonar, með áratuga reynslu að baki á þessu sviði í Noregi, muni rísa undir
nafni, hvað þetta varðar.

Af fréttum að dæma, sem borist hafa af fyrirætlunum Matthíasar,
liggur í augum uppi að um stórfellda uppbyggingu atvinnulífs á Bíldudal
verður að ræða, ef allt gengur eftir. ,,Þetta er heldur betur vítamínssprauta
fyrir samfélagið. Við finnum fyrir auknum áhuga á svæðinu og þessi
uppbygging er þegar hafin. Þessi ákvörðun mun efla innviðina á Bíldudal
og styrkja samfélagið,“ segir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vestur-
byggðar. Gefur augaleið að nýju fyrirtæki, á stað með mannfjölda Bíldu-
dals, sem veitir 100 til 150 manns atvinnu, má líkja við stóriðju í stærra
samhengi. Veruleg umræða hefur átt sér stað undanfarið um hugsanlega
aðkomu ríkisvaldsins að fyrirhugaðri stóriðju á Bakka, viðvik, sem at-
vinnuvegaráðherra hefur á sinni könnu. Viðvikin sem ríkissjóði er ætlað
að standa straum af, til að auðvelda aðkomu erlenda aðilans eru, í krón-
um talin, áætluð að kosti um 3,4 milljarða. Skjótt berast fréttir nú til dags
og bænaskjal um ámóta ívilnanir til framkvæmda í Helguvík er sagt
liggja nú þegar fyrir.

Ljóst er að taka verður til hendinni á mörgum sviðum til að greiða fyr-
ir framgangi atvinnuátaksins á Bíldudal. Meðal margra úrlausna, sem
bíða, skal aðeins ein tilgreind: Samgöngur. Margsinnis hefur BB klifað
á því í skrifum sínum að ein af megin forsendum eflingu byggðar á Vest-
fjörðum séu greiðfærir heilsársvegir innan fjórðungsins. Nú er Ísafjörður
orðin útflutningshöfn á ný. Það gagnast hinum fornu byggðakjörnum
lítið, ef þeir verða eftir sem áður einangraðir mikinn hluta ársins.

Sú krafa er gerð til stjórnvalda og þingmanna kjördæmisins að stuðlað
verði af fremsta megni að því að sú mikla atvinnuuppbygging sem nú er
í sjónmáli á Bíldudal, verði að veruleika.

s.h.
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Miðaverð kr. 2.800.-

Sigurður Óskarsson Sigríður Laufey Sigurðardóttir
Guðbjörn Þór Óskarsson Jónína Sigríður Jónsdóttir

Hálfdán Óskarsson Sigríður Hrönn Jörundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra

Dagný Jóna Jóhannsdóttir

Óskars Arnar Hálfdánarsonar
Hrannargötu 6, Ísafirði

Sigríðar Salvarsdóttur
fyrrum húsfreyju í Vigur

Hafsteinn Hafliðason Iðunn Óskarsdóttir
Björg Baldursdóttir

Ragnheiður Baldursdóttir Óskar Óskarsson
Bjarni Baldursson
Salvar Baldursson Hugrún Magnúsdóttir
Björn Baldursson Ingunn Ósk Sturludóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför elskulegrar móður okkar,

tengdamóður, ömmu og langömmu

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólkinu á dvalarheimilinu Hlíf og
öldrunardeild FSÍ, fyrir frábæra umönnun og hlýhug í hennar garð

„Það er gríðarlegt magn af rækju
á svæðinu. Það er allsstaðar
rækja. Ég held að það sé óhætt
að bera þetta saman við vestan-
gönguna hjá loðnunni. Þeir hljóta
þá að bæta við kvótann,“ segir
Haraldur Konráðsson, skipstjóri

á Val ÍS. Sagði hann mokveiði á
svæðinu af flottri rækju. „Eftir
áramótin í fyrra voru veidd um
200 tonn af rækju á þessu svæði
en í dag er rækjan á miklu stærra
svæði. Ef þetta væri á úthafi teld-
ist þetta mokveiði,“ segir Harald-

ur sem telur að fræðin hljóti að
stangast á við raunveruleikann.

„Okkar skoðun er sú að það sé
miklu meira af rækju en sagt er.
Það sem gerist í framhaldinu er
að þorskurinn kemur og étur
rækjuna. Við eigum 14 tonn eftir

af 90 tonna kvóta. Við erum í
landi í dag vegna brælu. Við
nenntum ekki að fara út því við
eigum svo lítið eftir af kvótanum.
Ég verð brjálaður ef þeir bæta
ekki við kvótann, ekki bara fyrir
okkar heldur samfélagið í heild.
Það veit enginn hvort þessi rækja
verður þarna á næsta ári. Það er
miklu meira af rækju á svæðinu
en í fyrra og hún er á miklu stærra
svæði. Við förum fram á að kvót-
inn verði aukinn eða að farið
verði í auknar rannsóknir. Það er
breytt ástand í lífríkinu. Það er
nóg af rækju í Ísafirði en við
megum ekki veiða hana. Ég trúi
ekki öðru en að bæjaryfirvöld og
fleiri fari að beita þrýstingi og
standi með okkur,“ segir Harald-
ur.

Eftir síðustu rannsóknir Haf-
rannsóknastofnunar var ákveðið
að auka ekki við veiðiheimildir í
útdjúpinu og veiðar í inndjúpinu
voru alfarið bannaðar. Gefinn var
út kvóti fyrir útdjúpið í haust.
Vísitalan í desember og febrúar
mældist hins vegar lægri og var
þá ekki var talin ástæða til að
auka við kvótann. „Þessar vísitöl-
ur sem alltaf er verið að vitna í
segja kannski eitthvað fyrir þá
en þær stemma ekki alveg við
raunveruleikann. Það er a.m.k.
mitt mat. Við höfum alltaf verið
að horfa á einhverjar vísitölur
sem hafa bara ekki staðist. Ég er
þess fullviss að ef við færum í
rannsóknir í dag, myndu þær
sprengja alla skala,“ segir Har-
aldur.                 – hordur@bb.is

„Fræðin stangast á við raunveruleikann“
Góð rækja veiðist í útdjúpinu

og þar er mikið af henni að
sögn Haraldar.
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Framboð og eftirspurn

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

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

Nóg er framboðið af þingmannsefnum. En hvað bjóða þau
fram, nýjar lausnir? Allt er fremur óljóst og verður enn þokukennd-
ara þegar ríkisstjórn verður til. Tveir tugir framboðslista af öllum
sortum er mikið. En það er ekki hægt að velja líkt og þegar fyrir-
myndar húsmóðirin býður gestum sínum að fá sér af öllum sort-
um. Því vissulega eru allar sortir til þess búnar að leysa vanda
okkar, heimilanna og fjölskyldna í landinu, litlu Gunnu og litla
Jóns. En kannski fer minna fyrir því að sýna fram lausnir sem
duga. Þótt allar sortir séu í boði verður kakan ekki bæði geymd og
etin. Allir flokkar bjóða aukningu ríkisútgjalda í einu orði og að-
hald í ríkisrekstri í hinu. Þetta eru ósamrýmanleg markmið og
munu ekki nást nema einhvers konar allsherjar lottó reki á fjörur
Íslendinga með mörgum stórum vinningum. Það mun ekki gerast.

Þótt margt sé boðið og felist í umræðunni, réttindi hunda og
katta og sérstök kynréttingarleið, sem að sjálfsögðu er gott mál,
þá skortir mjög á að ýmis grunnþjónusta samfélagsins fái næga
athygli og það sem er mikilvægara, nægt fé til reksturs. Sjúkrahús
og heilbrigðisþjónusta eru í heljargreipum og þá dugar ekki að
setja 90 milljarða í svonefnt hátæknisjúkrahús. Biðin eftir því
verður löng. Læknar og hjúkrunarfólk verða farin annað þegar

það verður komið í gagnið. Nærþjónusta heilbrigðiskerfisins hefur
setið á hakanum. Í hennar staði hefur áherslan verið á samþjöppun.
Konur fæða börn á heiðum uppi í vonskuveðri. Þær geta ekki fætt
í heimabyggð. Auðvitað er ekki allt hægt og ekki unnt að hafa
sjúkrahús í hverjum bæ. Er ekki rétt að staldra við, draga andann
djúpt og skoða alla kosti í heilbrigðisþjóunstu? Hún er fyrir fólkið
í landinu. Framboð hennar minnkar og eftirspurnin eykst.

Ekki er að sjá og heyra að framboðin af öllum sortum hafi mik-
inn áhuga á þessu. Hann beinist fremur að því að loka sorpbrennslu
á Kirkjubæjarklaustri. Sömuleiðis hefur lögregla mátt þola niður-
skurð er nemur þremur milljörðum króna í síðustu fjögur ár – síð-
asta kjörtímabil. Þar er framboð þjónustu minna en eftirspurn.
Lögreglu er nauðsyn að geta gætt öryggis landsmanna. Með
minnkandi atvinnu eykst sókn í skóla. Þar verður minna framboð
þjónustu en nemenda. Verra er minna framboð skynsamlegra
lausna á vanda okkar Íslendinga þegar víða kreppir að í heiminum.
En það er of mikið framboð stjórnmálamanna er ekki hafa lausn á
vandanum.

Er eftirspurn næg eftir þeim? Minna framboð atvinnu en eftirspurn
er staðreynd.

„Ég byrjaði 12 ára gömul og
hef verið mest megnis á sjó und-
anfarin 12 ár. Ég er líka búin að
vera í skóla og flutti suður í tvö
ár þar sem ég var að vinna hjá
bílaþjónustu Ingvars Helgasonar.
Ég hef verið samfleytt á sjónum
síðan 2008, fyrir utan fæðingar-
orlof sem ég tók þegar ég átti
strákinn,“ segir Steinunn Guðný
Einarsdóttir, sjómaður á Flateyri.
Hún er ein af fáum konum sem
stunda sjómennsku en hún og
Birkir, bróðir hennar, róa saman
á línubát sem gerður er út frá
Flateyri. Hún segir að sjómenn-
skan sé ekki bara fyrir karla.

„Þetta er ekki bara fyrir karla.
Kannski er togaradæmið öðru-
vísi, það er ekkert erfiðara en
það er allt þyngra í vöfum, langir

túrar. Ég er líkamlega sterkbyggð,
ég veit ekki hvort það hafi eitt-
hvað að segja. Þetta er ekki fyrir
alla konur en það eru líka til karlar
sem eru ekki sterkbyggðir. Karlar
geta líka verið svoddan kerling-
ar,“ segir Steinunn Guðný.

„Þetta er ekki alltaf hentugasta
starfið, allavegana ekki þegar
maður er komin með börn, en ég
á svo góða mömmu, þannig geng-
ur þetta. Svo er þetta erfiðara en
margt annað. Mér finnst erfitt að
vakna klukkan fjögur og vera svo
með strákinn, maður verður
þreyttur, þetta er tarnavinna en
það hentar mér vel. Sjóveikin er
líka erfið en ég er eiginlega alltaf
sjóveik, samt mest yfir skamm-
degið og þegar það hefur verið
löng bræla og ég er nýkomin aftur

á sjó. Maður venst þessu en það
er verra ef það eru pásur á milli,“
segir Steinunn Guðný. Hún hefur
prófað ýmiss konar sjómennsku,
farið túr á togaranum Páli Páls-
syni og verið í fimm daga róðrum
á línubát með beitingavél um
borð. Hún kann samt best við að
vera á litlum dagróðrabátum.

„Ég er á litlum línubát núna en
dagróðrar henta mér betur, sér-
staklega þar sem ég á barn. Maður
tekur balana úr frystinum áður
en maður leggur af stað og leggur
línuna. Þetta er þægilegt þegar
steinbíturinn er, þá þarf ekkert
að blóðga hann, hann fer bara
beint í körin. Maður verður oft
þreyttur ef það er fiskerí en annars
ekki svona venjulega. Ég var að
koma í land og var að klára að

binda bátinn, það var ekkert fisk-
erí svo ég er ekki þreytt enda lítil
löndun,“ segir Steinunn Guðný.
Veiðin hefur ekki verið upp á
marga fiska undanfarið að hennar
sögn. „Við erum tvö á bátnum,
ég og Birkir bróðir minn, og við
fáum um hundrað kíló á bala
sem er ekkert spes. Við róum
með 24 bala á dag svo aflinn er
um 2,4 tonn sem er hundleiðin-
legt. Maður vill vera með yfir
þrjú tonn á dag í steinbítnum.
Það er tregt fiskerí núna heyrist
mér allavegana. Þegar fiskast vel
þá er ekkert betra en að vera á
sjó,“ segir Steinunn Guðný.

Það var ekki æskudraumur
Steinunnar Guðnýjar að vera sjó-
maður. „Ég er með pungapróf
sem heitir eitthvað annað núna.

Það hét pungapróf þegar ég tók
þetta fyrir mörgum árum,“ segir
hún aðspurð um hvort hún hafi
menntað sig til starfa á sjó. Hún
gefur ekki mikið fyrir framtíðar-
áætlanir sínar í greininni. „Ég er
alltaf á leiðinni að fara að hætta.
Ég ætlaði bara að vera þrjá mán-
uði þegar ég byrjaði árið 2008,
síðan ætlaði ég ekki að byrja aftur
eftir að ég átti strákinn og ég
ætlaði bara að vera fram að jólum
núna svo ég er hætt að gefa þetta
út að ætli að hætta. Kannski gefst
karlinn upp á að hafa mig í burtu
einhvern daginn, ætli ég haldi
ekki áfram þangað til. Eða þang-
að til mamma hættir að nenna að
passa,“ segir Steinunn Guðný Ein-
arsdóttir.

– hordur@bb.is

„Karlar geta verð svoddan kerlingar“
Steinunn Guðný

Einarsdóttir,
sjómaður á Flateyri.
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Heimsfrægir ofurhugar skíða á ÍsafirðiHeimsfrægir ofurhugar skíða á ÍsafirðiHeimsfrægir ofurhugar skíða á ÍsafirðiHeimsfrægir ofurhugar skíða á ÍsafirðiHeimsfrægir ofurhugar skíða á Ísafirði

Ofurhugarnir Gilles Sierro
(t.h.) og Roman Rohrmoser.

Ofurhugarnir Gilles Sierro
og Roman Rohrmoser komu
til Ísafjarðar á dögunum á
vegum fyrirtækisins Marmot
fyrirtækisins sem sérhæfir sig
í framleiðslu á hágæða úti-
vistarfatnaði. Félagarnir eru
frægir skíðakappar sem hafa
lifibrauð sitt á því að ferðast
um heiminn og renna sér á
skíðum. Á Ísafirði og nágrenni
voru þeir við tökur á kynning-
arefni fyrir fyrirtækið og
renndu sér á skíðum við að-
stæður sem hinn almenni
skíðamaður lætur sér ekki
dreyma um að skíða niður.
Meðal annars renndu þeir
sér niður Hrófarsteinsgil á
Kirkjubólshlíð.

Gilles SierroGilles SierroGilles SierroGilles SierroGilles Sierro
Gilles Sierro er 34ja ára

svissneskur skíðaleiðsögu-
maður í extreme skíðamenn-
sku. Hann hefur skíðað síðan
hann var 2ja ára gamall.

„Ég byrjaði að skíða með
föður mínum sem var skíða-
kennari. Ég hef verið í bratta
hlutanum í tíu til fimmtán ár.
Ég held að ég hafi byrjað á
þessu vegna þess að mig

vantaði nýja áskorun. Ef mað-
ur fer á skíði einu sinni á ári er
nóg að finna sér góða brekku
en það þarf að finna nýja
áskorun fyrir einhvern sem
hefur verið meira og minna
á skíðum í 30 ár. Mér finnst
gaman þegar hlutirnir ganga
upp. Þetta snýst ekki um áhætt-
una, þetta verður að vera
meira ánægjulegt en hættu-
legt. Ég get tekist á við áhættu
en mér líkar ekki að gera
eitthvað glæfralegt. Ef braut-
in sem ég fór í dag hefði ver-
ið með 50 sentimetra þykkum
snjó hefði það verið glæfra-
legt. Eins og snjórinn var í
dag var þetta smá áhætta,“
segir Gilles og á við ferðina
niður Hrófarsteinsgil í Kirkju-
bólshlíð sem hann skíðaði
niður fyrr í síðustu viku.

Roman RohrmoserRoman RohrmoserRoman RohrmoserRoman RohrmoserRoman Rohrmoser
Roman Rohrmoser er 28

ára gamall skíðakappi, frá
Ramsau im Zillertal í Austurríki,
sem einnig hefur staðið á
skíðum frá tveggja ára aldri.

„Ég byrjaði á skíðum 2ja
ára þegar pabbi minn setti
mig á skíði. Ég var í alpa-

Gilles Sierra skoðar aðstæður áður en hann skíðar niður gilið. Ljósm: Hilmar Már Aðalsteinsson.

íþróttum, eins og öll önnur
börn í Austurríki, til 15 ára
aldurs. Þá missti ég áhugann
á að skíða í gegnum hlið í
níðþröngum skíðabúningum
og fór að snúa mér að jað-
aríþróttum. Síðan hef ég
stundað það, ég hef fengið

nokkra styrktaraðila og fór
að taka myndir og kvik-
mynda og ég varð frægari
og frægari upp frá því. Ég
geri venjulega ekki svona
klikkaða hluti eins og hér á
Íslandi en ég mátti til þar
sem ég var kominn hingað á

annað borð. Mig langaði
reyndar til að gera þetta, til
þess kom ég. Þetta var öðru-
vísi því ég er vanur að skíða
á góðum snjó í Alaska og
Kanada. Þar er ég vanur
stökkum og að gera brellur,
backflip, 360 og þess háttar
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Gilles Sierro og Roman Rohrmoser horfa yfir Ísafjörð ofan af fjallinu Erni.Ljósm: Hilmar Már Aðalsteinsson.
an, Suður Ameríku, Banda-
ríkin og Kanada,“ segir Rom-
an. Hann er mjög hrifinn af
landi og þjóð, eins og þeir
báðir reyndar.

„Landslagið á Íslandi er frá-
bært; fjöllin, firðirnir, snjórinn.
Þetta er líklega fallegasti
staðurinn sem ég hef komið
til. Fjörðurinn var ótrúlegur í
sólinni. Og stelpurnar eru
brjálaðar. Ég hef skoðað mig
mikið um í þessu fallega
landslagi og norðurljósin voru
á fleygiferð í nótt. Það hefur
verið mjög skemmtilegt að
koma hingað. Við fórum nið-
ur á höfn og tókum nokkrar
myndir af mannlífinu, protrait
myndir, og nú förum við að
skoða heitar laugar á svæð-
inu. Það er mjög svalt og
einstakt. Við sjáum það ekki
mikið í Austurríki,“ segir Rom-
an.

Gilles var ekki eins heppinn
en hann varð fyrir því óláni
að veikjast í ferðinni.

„Ég var mjög veikur í gær
(mánudag í síðustu viku), var
allan daginn og síðustu tvær
nætur í rúminu, undir sæng,
og borðaði bara súpu. Ég
vaknaði í morgun og heyrði
af því hvað hinir í hópnum
höfðu verið að gera og ég
varð afbrýðisamur. Ég fékk
mér morgunmat og fór í leið-
inlega myndatöku og horfði

fyrir kvikmyndaframleiðslu.
Warren Miller, sem er stærsti
kvikmyndaframleiðandinn í
USA á þessu sviði, og reyndar
í heiminum, hefur verið að
gera myndir með mér sem
eru seldar á DVD og sýndar í
kvikmyndahúsum víða um
heim. Ég er góður á því sviði
og þar get ég sýnt búnað frá
styrktaraðilum og fengið
hærri styrki,“ segir Roman.

Komið víða viðKomið víða viðKomið víða viðKomið víða viðKomið víða við
„Mín mestu afrek eru í ölp-

unum. Það var fyrsta skiptið
sem ég fór niður alla fjallshlíð
Dent Blanche án aðstoðar.
Ég þurfi fyrst að klifra upp og
ég skíðaði svo niður. Enginn
annar hafði gert það áður.
Það var stórkostelgt, það var
21. júní og var mjög yndisleg
tilfinning að klára það. Ég
beið í sex ár eftir réttum að-
stæðum svo það var gott að
geta loksins náð þeim áfanga.
Það var mun lengri braut en
hér á Ísafirði en Dent Blanche
er 800 metra hátt fjall,“ segir
Gilles, en Roman hefur einnig
ferðast mikið í kringum sína
skíðamennsku. „Toppurinn er
að ferðast til Íslands og Al-
aska og fá að skíða á stöðum
sem enginn hefur skíðað á
áður. Ég skíða mikið í Austur-
ríki og út um alla alpana;
Ítalíu, Sviss, Frakkland, Jap-

upp til fjallsins og hugsaði
með mér að jafnvel þótt ég
þurfi að ganga upp á topp-
inn fer ég þarna niður,“ segir
Gilles. Honum varð að ósk
sinni því hann fékk far upp í
Kirkjubólshlíð þar sem hann
gat látið sig vaða fram af á,
skíðunum, ný skriðinn úr pest-
inni.

HrófarsteinsgilHrófarsteinsgilHrófarsteinsgilHrófarsteinsgilHrófarsteinsgil
„Við fórum upp með mynda-

tökumanni sem lét sig síga
20 metra niður í hlíðina í kaðli
til að ná betra sjónarhorni
með myndavélina. Síðan lét
ég mig flakka, ég lét mig
ekki síga neitt. Ég þurfti að
kíkja niður af brúninni til að
sjá hvort ég kæmist framhjá
ísfossinum. Svo skíðaði ég
niður og alla leiðina niður í
fjöru, ég þurfti ekki neinn
kaðal eða neitt til að styðja
mig. Þetta var mjög tauga-
strekkjandi augnablik uppi
á toppnum, áður en ég
renndi mér niður. Þetta var
ögrandi því ég sá ekki alla
leiðina niður frá hengjunni.
Ég hafði horft á þetta neðan
frá í kíki en þegar ég var
kominn upp sá ég ekkert
nema ísfossinn. Brúnin er
mjög stór og ég þurfti að
fara niður fyrir hana. Ég kom
af stað litlu snjóflóði svo ég
stoppaði til að hleypa því á

undan mér og skíðaði svo
framhjá því. Það var frá-
bært,“ segir Gilles.

„Ég skeit næstum í buxurn-
ar þarna uppi. Ég var mjög
stressaður, þetta er svo bratt.
Svo lét ég mig flakka og það
var frábært, snjórinn var frá-
bær púðursnjór og það var
frosinn foss í gilinu, fjögurra
metra hár. Ég stökk yfir hann
og lenti vel og skíðaði niður

það sem eftir var. Fyrstu 20
metrarnir  voru líklega 60
gráðu brattir eða meira, ég
skíðaði alla leið niður að
hafinu þar sem ég hringdi í
bílstjórann sem kom og sótti
mig. Ég vil pottþétt koma
aftur. Ég held að ég muni
gera það, út af sætu stelpun-
um,“ segir Roman og brosir
af tilhlökkun.

– hordur@bb.is

Gilles Sierro. Roman Rohrmoser.
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Sælkeri vikunnar er Jón Ottó Gunnarsson á Ísafirði

Kindíkáli og karamellufrauðKindíkáli og karamellufrauðKindíkáli og karamellufrauðKindíkáli og karamellufrauðKindíkáli og karamellufrauð
Kindíkáli eða „Fårikål“ eins

og rétturinn heitir á frummálinu
er einskonar súpulaust tilbrigði
við hina rammíslensku kjötsúpu
sem aldrei svíkur. Frændur vor-
ir í austurvegi luma á ýmiskonar
þjóðlegum réttum og margir
líkjast okkar matargerð. Einnig
búa þeir yfir aðferðum þar sem
matur er vísindalega skemmdur
svo úr verður eitthvað einstakt
ljúfmeti.

Kindíkáli er hinsvegar afar
einfaldur og meinlaus réttur
sem flestum líkar.

1 ½ kg lambakjöt í bitum
(súpukjöt)
1 ½ kg hvítkál
4 tsk svartur pipar (heill)
2 tsk salt
3 dl vatn

Skerið hvítkálið í báta. Legg-
ið kjöt og kál til skiptis í lögum
í pott og gjarnan feitustu bitana

neðst. Stráið salti og pipar yfir
milli laga.

Hellið vatninu yfir. Látið suð-
una koma upp og látið síðan malla
á vægum hita þar til kjötið er
orðið vel soðið c.a. 1 til 2 tímar.
Sumir kunna vel við að þykkja
þetta aðeins með því að strá
einnig smá hveiti (1-2  msk) milli
laga. Rétturinn er borinn fram
rjúkandi heitur með soðnum kar-
töflum.

Karamellufrauð
Karamellufrauð eða bara „frauð“

eins og það var alltaf kallað á
sínum gullaldarárum er brún
karamella sem getur ýmist verið
mjúk, seig eða glerhörð. Allt eftir
því hvernig frauðgerðar meistar-
anum tekst til. Frauð er kannski
ekki beint eftirréttur en hvað um
það.

2 bollar sykur
2 bollar mjólk

2 msk kakó
2 msk síróp (helst þetta í grænu
dósunum)
2 msk smjörlíki
1 tsk vanilludropar
1 tsk salt

Best er að setja sykurinn fyrst
í pott með kakóinu og hræra þurrt
til að losa um kakóið. Síðan má
dengja restinni í pottinn og
kveikja undir. Þetta er síðan látið
malla og hrært í af og til þar til
blandan byrjar að þykkna. Þá
tekur við tími þolinmæði þar sem
þarf að hræra vandlega. Þegar
karamellan fer að þykkna fyrir
alvöru þarf að hræra í áttu og
taka heilan hring á milli. Svo
tekur við mjög taugastrekkjandi
tími því á hárréttu augnabliki þarf
síðan að taka ákvörðun um að
hella frauðinu úr pottinum.

Tímasetningin skiptir öllu máli
varðandi endanlegt hörkustig

afurðarinnar sem má ekki verða
of lin og ekki of hörð, heldur á að
vera akkúrat mátuleg. Til að
ákvarða þetta getur verið gott að
draga sleifina meðalhratt eftir
botninum þvert yfir pottinn. Sjá-
irðu í botninn svo til alla leið yfir
svo að minnir á þegar Móses
opnaði Rauða hafið, þá er stundin
að renna upp. Hellið síðan frauð-

inu annaðhvort í smurt form
eða á bökunarpappír í formi
eða ofnskúffu og látið kólna.
Síðan má borða með skeið,
skera í bita eða mölva í bita.
Fer allt eftir endanlegu hörku-
stigi.

Ég skora á Hörpu Gríms-
dóttur á Ísafirði að vera næsti
sælkeri vikunnar.

FÓLK VIÐ LEIK OG STÖRF
Hermann Halldórsson starfsmaður Isavia segir frá

06:38 Símabúnaður minn
lætur vita að fyrirfram ákveð-
inn tími sé nú upprunninn.
Fer því á fætur. Munaðurinn
við að búa í faðmi fjalla
blárra er til dæmis stuttar
vegalengdir  þangað og
hingað og dugar því þessi
vakningarstilling fyrir hefð-
bundnar morgunathafnir
ásamt Ab mjólkurblönduðu
morgunkorni og lýsi í dögurð.

06:56 Ég og Veigar mættir
til vinnu en Veigar hafði kom-
ið við hjá mér tveimur mínút-
um fyrr.  Fyrsti dagur hjá mér
eftir vaktarfrí og átti að vera
á slökkvivakt þessa vaktina
en þar sem Veigar er á leið
yfir á Þingeyri til að gera við
dráttarvélina okkar hef ég dag-
inn á því að senda veðurupp-
lýsingar til Veðurstofu.  Veður
með besta móti, logn og hátt
í skýjum, úrkomulaust og spá-
in góð. Gefa þarf veður á klst.
fresti og oftar ef veður breytist
mikið.

07:20 Fer eftirlitsferð um flug-
brautina og kanna bremsu-
skilyrði, örlítil hálka yfir öllu en
þar sem þurfti að sandbera í
gær er bremsa á braut með
ágætum.  Flugstöðin tekin úr
lás og ljósin kveikt.

08:00 Gefið veður og turn-

inn síðan afhentur Addó sem
er mættur á svæðið og ætlar
að stjórna tökkum þar í dag.
Veigar lagður af stað í viðgerð-
arferð.  Gátlisti fyrir slökkvibíl
tekinn fram og bíllinn og bún-
aður yfirfarinn, ávallt gert á
fyrsta degi vaktar.  Sest síðan
fyrir framan tölvubúnað og
færi inn lendingarskýrslur síð-
ustu vaktar og vinnu og verk-
beiðnir inn í stjórann, kvitta
svo fyrir opscom sem er eftir-
litskerfi með öllu sem viðkem-
ur flugvellinum, frá girðingum
til veðurmæla. Hef reyndar
ekki séð kaffivélina þar inni
ennþá enda yrðum við fljótt
vör við ef hún myndi bila.
Drukkinn einn kafffibolli áður
en fylgst er með komu morg-
unvélarinnar sem lendir um
þessar mundir um ellefu sök-
um skammdegis.  Með vél-
inni kemur SAS maður frá
Isavia til þess að yfirfara tal-
stöðvar og veðurmæla.  Hon-
um komið ásamt búnaði út á
Arnarnes þar sem sjálfvirk
veðurstöð er staðsett.

12:20 Tekinn hádegisverð-
ur. Er einn í messanum í þetta
skiptið og samkomulag gott,
á boðstólnum skyr og flat-
kaka með kæfu, set dash af
sætu sinnepi ofan á og úr verð-
ur veislumatur. Bragð sem
góður samstarfsfélagi hefur
komið mér upp á lag með.
Drekk te með. Truflaður af og
til með símhringingum frá

Arnarnesi og beðinn um að
ýta á einn og einn takka.
Veigar hringir frá Þingeyri og
segir að það sé að myndast
hola í flugbrautinni þar.  Hef
samband við Vegagerðina
en sökum árstíðar er holufyll-
ingarútbúnaður í dvala og
tekur tíma að ræsa hann.
Flaug í hug að fá amalgam
hjá Sigurjóni tannlækni en
endaði hjá áhaldahúsi bæj-
arins þar sem Svenni skóflaði
í mig kaldbiki. Gæti farið svo
að ég þurfi til Þingeyrar í holu-
fyllingar á morgun.

14:00 Veður enn gott og
ekkert útlit fyrir snjómokstur í
dag. Tók snjótönnina af sand-
bílnum og fór með hann á
dekkjaverkstæðið til þess að
láta setja undir hann ný fram-
dekk.

15:15 Drukkinn annar kaffi-
bolli og banani til hliðar.  Mið-
degisvélin á leiðinni, farin ein
eftirlitsferð á brautina allt
með besta móti þar.

16:30 Áætlunarvélinn lögð
af stað til höfuðborgarinnar,
Veigar kominn frá  Þingeyri
og skutlar mér á dekkjaverk-
stæðið þar sem búið er að
setja ný dekk á sandbílinn.
Höldum síðan aftur inn á völl
þar sem við klárum daginn á
því að stilla kóstinn á flugbraut-
arsópnum en hann hefur ekki
alveg verið sem skildi eftir
stráarskiptin í síðustu viku.

18:00 Flugstöðinni læst og
ljós slökkt, haldið heim.  Kona

og tvö börn á leið úr húsi er
ég mæti, balletttími, fótbolta-
æfing og fundir er þeirra
stefna.  Yngsti sonurinn demb-
ir mér strax í verkefni, þjófa-
varnarkerfi Playmohallarinn-
ar er bilað, viðgerð tekst fyrir
rest þó teikningar vanti.  Eftir
snarpar samningaviðræður
þar sem ég ræð litlu er tekin
ákvörðun um að hafa ensk-
an morgunverð í kvöldmat.
Egg og beikon ásamt kúr-
ekabaunum sem reyndust
vera sykurskertar er á diskinn
komu og brögðuðust ekki neitt.

20:30 Kvöldsagan lesin fyrir
vaktstjóra Playmohallarinnar
og bænastund.  Bregð mér í

old boys fótbolta í íþróttahús-
inu á Torfnesi að því loknu,
mjög nauðsynlegt fyrir lík-
ama og sál minnst einu sinni
í viku. Engin meiðist alvarlega
og vinátta tekst aftur með
mönnum að leik loknum.

22:00 Mættur heim í kvöld-
fréttir rúv, síðan kemur í ljós
eftir veðurfréttir að breski
njósnaþátturinn sem ég beið
síðan eftir hefur lokið göngu
sinni í bili.  Töluverð vonbrigði
og ég hef undirbúning að
háttum ríflega ellefu. Læt sím-
tækið vita að ég hafi hug á
að nota sama tíma til vakn-
ingar á morgunn.
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Aðalfundur
Aðalfundur Fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna

í Ísafjarðarbæ verður haldinn miðvikudaginn
3. apríl á skrifstofu flokksins að Hafnarstræti á
Ísafirði, kl. 20:00.

Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

„Fólk sem nýtir hæfileika„Fólk sem nýtir hæfileika„Fólk sem nýtir hæfileika„Fólk sem nýtir hæfileika„Fólk sem nýtir hæfileika
sína hvetur mig áfram“sína hvetur mig áfram“sína hvetur mig áfram“sína hvetur mig áfram“sína hvetur mig áfram“

Berglind Halla Elíasdóttir.

Berglind Halla Elíasdóttir,
bolvískur nemi við Háskóla Ís-
lands     hefur lagt stund á
teikningu meðfram náminu.
Myndirnar setti hún á Face-
book og viðbrögðin létu ekki
á sér standa. Það sem byrjaði
sem dundur hefur undið upp
á sig og vegna margra fyrir-
spurna tekur hún nú á móti
pöntunum.

Hvenær byrjaði þú aðHvenær byrjaði þú aðHvenær byrjaði þú aðHvenær byrjaði þú aðHvenær byrjaði þú að
teikna?teikna?teikna?teikna?teikna?

Ég er búin að vera með lit
eða blýant í hendi síðan ég
man eftir mér. Byrjaði allt á
því að æfa mig að lita innan
marka í litabækur heima og
svo með tímanum að gera eins
og Brynjar, bróðir mömmu
og teikna eftir fyrirmynd. Ég
fór að teikna eldhúsinnrétt-
inguna hjá ömmu og afa og
svo horfa á spóluhulstur af
teiknimyndum og reyna að
gera eins. Með tímanum urðu
myndirnar betri en svo hætti
ég að teikna í svolítinn tíma.
Löngunin kom aftur í mynd-
mennt í 10. bekk og þegar
ég fór svo til Frakklands ,,kikk-
aði” hún almenninlega inn.
Ég fór að æfa mig að teikna
vini mína og oft voru teikning-
arnar, tja, hræðilegar en æf-
ingin skapar meistarann. Ég
held ég verði þó að segja
að ég byrjaði ekki að teikna
af alvöru fyrr en núna. Prófaði
að gamni mínu að pósta
einni teikningu á Facebook
og viðbrögðin sem ég fékk

voru meira góð þannig ég
hélt áfram.
 Hvaðan færðu innblástur?Hvaðan færðu innblástur?Hvaðan færðu innblástur?Hvaðan færðu innblástur?Hvaðan færðu innblástur?

Það sem kom mér af stað
aftur er líklega það að hafa
fylgst með Helenu Reynis. Ótrú-
lega góður teiknari og alltaf
að prófa sig áfram. Ég hugs-
aði með mér, þegar ég skoð-
aði myndir frá henni, af hverju
ég hafi hætt að teikna og
því fleiri myndir sem ég skoð-
aði því meiri varð löngunin.
Þannig ég get sagt að listir
og hæfni annarra veita mér
innblástur, í sama hverju listin
felst, tónlist, myndlist, leiklist
eða jafnvel íþróttum. Fólk
sem er að nýta hæfileika sína
og gera sitt besta til að bæta
sig hvetur mig áfram til að
gera slíkt hið sama.
 Ertu jafnvíg með blýant ogErtu jafnvíg með blýant ogErtu jafnvíg með blýant ogErtu jafnvíg með blýant ogErtu jafnvíg með blýant og
pensil?pensil?pensil?pensil?pensil?

Nei, engan veginn. Ég hef
ekkert prófað mig áfram með
pensil en það er þó eitthvað
sem ég ætla æfa mig í, helst
í náinni framtíð. Núna er ég
bara að vinna í því að bæta
teikningarnar mínar.
     Notastu eingöngu við blý-Notastu eingöngu við blý-Notastu eingöngu við blý-Notastu eingöngu við blý-Notastu eingöngu við blý-
ant eða notar þú kol eðaant eða notar þú kol eðaant eða notar þú kol eðaant eða notar þú kol eðaant eða notar þú kol eða
annað?annað?annað?annað?annað?

Ég var lengi bara að nota
blýant en í febrúar keypti ég
fyrstu kolin og svona, eitthvað
spes dæmi sem er merkt
,,Cretacolor” – ég veit eigin-
lega ekki hvernig ég á að út-
skýra þennan hlut. Hann er
svona eins og tvöfaldur blý-
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Þjónustuauglýsingar

antur í laginu nema bara
gerður úr einhvers konar efni.
Allavega, ég nota þetta til
að skyggja og þetta er alger
snilld. Ég var alltaf bara að
krassa og nota puttana til að
mýkja.

Er einhvers staðar hægtEr einhvers staðar hægtEr einhvers staðar hægtEr einhvers staðar hægtEr einhvers staðar hægt
að skoða verkin þín?að skoða verkin þín?að skoða verkin þín?að skoða verkin þín?að skoða verkin þín?

Já og nei. Ég hef sett mynd-
irnar mínar á facebook en
það er auðvitað bara opið
þeim sem eru vinir mínir þar.
Ef einhverjir eru þó merktir á
myndirnar geta þeirra vinir
séð þá einu mynd. Kannski
set ég upp einhverja síðu til
að auglýsa mig eitthvað bet-

ur en ég hef lítið pælt í því
hingað til.

Hvað finnst þér um and-Hvað finnst þér um and-Hvað finnst þér um and-Hvað finnst þér um and-Hvað finnst þér um and-
spyrnu mósíakisma upp-spyrnu mósíakisma upp-spyrnu mósíakisma upp-spyrnu mósíakisma upp-spyrnu mósíakisma upp-
reisnarmanna eftir yfirtökureisnarmanna eftir yfirtökureisnarmanna eftir yfirtökureisnarmanna eftir yfirtökureisnarmanna eftir yfirtöku
kapítaliskra uppgjafarmannakapítaliskra uppgjafarmannakapítaliskra uppgjafarmannakapítaliskra uppgjafarmannakapítaliskra uppgjafarmanna
á árum Dalí?á árum Dalí?á árum Dalí?á árum Dalí?á árum Dalí?

Mér finnst það kúl.
– Agnes.
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
21. mars 1881: 21. mars 1881: 21. mars 1881: 21. mars 1881: 21. mars 1881: Frost á Akur-
eyri mædist 32 gráður á réa-
umurmæli ( 40 á celsíusmæli)
en það var mesta frost sem
þar hafði þá orðið þennan

mikla frostavetur.
21. mars 1974:21. mars 1974:21. mars 1974:21. mars 1974:21. mars 1974: Undirskriftir

55.522 Íslendinga voru
afhentar forseta sameinaðs
Alþingis þar sem varað var

við uppsögn varnarsamnings-
ins við Bandaríkin. Þetta var
stærsta undirskriftarsöfnun
hérlendis og var hún nefnd

„Varið land.“
22. mars 1972:22. mars 1972:22. mars 1972:22. mars 1972:22. mars 1972: Í ljós kom að
Geirfugladrangur, vestur af

Eldey, hafði hrunið eða sokki í
sæ. Drangurinn, sem er

grunnlínupunktur landhelg-
innar, var áður um 10 metra
hár en kemur nú aðeins upp

úr sjó á fjöru.
24. mars 1987:24. mars 1987:24. mars 1987:24. mars 1987:24. mars 1987: Albert Guð-
mundsson sagði af sér sem

iðnaðarráðherra vegna
ásalana um vantaldar

greiðslur frá Hafskip. Í kjölfarið
stofnaði hann Borgaraflokk-
inn sem bauð fram í öllum
kjördæmum í kosningunum

25. apríl.
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. Hrafna-
Flóki reyndi landnám í Vatns-
firði „og nefndi landið Ísland“
eins og segir í Landnámu og
skráð er á minnismerki sem

reist var við Flókalund.
27. mars 1943:27. mars 1943:27. mars 1943:27. mars 1943:27. mars 1943: Varðskipið

Sæbjörg stóð breska togar-
ann War Grey að ólöglegum
veiðum við Stafnes. Togarinn
sigldi áleiðis til Englands með

stýrimann varðskipsins og
stöðvaði ekki fyrr en varð-

skipið Ægir hafði elt togarann
uppi og skotið þrjátíu skotum

að honum.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 5-10 m/s en

hægari NA-lands. Él SA og A-
til, annars úrkomulítið og bjart

með köflum. Hiti 0-5 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austlæg átt, 5-10 m/s en

hægari NA-lands. Él SA og A-
til, annars úrkomulítið og bjart

með köflum. Hiti 0-5 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt, 3-8 m/s, en SA 5-
13 m/s SV-til. Bjartviðri og hiti

undir frostmarki.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið



FIMMTUDAGUR     21. MARS 2013 1919191919

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Starf forstöðumanns
Félagsheimilis Bolungarvíkur

Bolungarvíkurkaupstaður leitar að metnaðarfullum einstaklingi með
ríka ábyrgðartilfinningu í starf forstöðumanns Félagsheimilis Bolungar-
víkur. Viðkomandi þarf að eiga gott með mannleg samskipti  og eiga
auðvelt með að stjórna fólki auk þess að hafa góða umgengni og snyrti-
mennsku að leiðarljósi í störfum sínum.  Um er að ræða 50% stöðugildi
en auk þess munu laun taka mið af leigutekjum hússins. Reiknað er með
að ráða í starfið frá og með 15. maí næstkomandi.

Allar frekari upplýsingar fást  á vefnum www.bolungarvik.is eða hjá
bæjarstjóra. Áhugasamir um starfið eru vinsamlegast beðnir að skila
inn skriflegri umsókn á bæjarskrifstofuna, Aðalstræti 12, Bolungarvík
eða í tölvupósti til bæjarstjóra, elias@bolungarvik.is eigi síðar en 1.
apríl næstkomandi.                                 Bolungarvíkurkaupstaður.
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