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Kaupmaðurinn á

golfvellinum
„Það var alltaf verið að spyrja mig hvers vegna ég færi ekki til Tælands en
ég var bara ekki sérstaklega spenntur fyrir því. Fannst langt þangað,“
segir Finnur Magnússon. Í blaðinu í dag talar hann verslunarrekstur,
golfið og Tæland sem hann er nú kolfallinn fyrir.

KFÍ deildarmeistarar

Það voru sigurreifir leikmenn
KFÍ sem tóku á móti deildarbikarnum í 1. deild á föstudag eftir
hörkuleik við Skallagrím frá
Borgarnesi í lokaleik deildarinnar á þessu tímabili. Það var greinilegt á fyrstu mínútum leiksins að
lið Skallagríms ætlaði að gefa
allt í leikinn enda myndi sigur
þýða heimaleik í umspili um sæti
í Iceland Express deildinni með
KFÍ. Heimamenn virtust ekki
eins tilbúnir í átökin og fór það
svo að gestirnir leiddu leikinn í
hálfleik 44:54. Craig Schoen,
leikmaður KFÍ, fékk dæmda á
sig þriðju villuna undir lok annars
leikhluta og eftir rökræðu við
dómarana fékk hann dæmda á
sig eina villu til viðbótar og var

sendur útaf og beint í sturtu.
Liðsmenn KFÍ mættu mun
ákveðnari til leiks í upphafi þriðja
leikhluta og náðu að minnka forskotið niður í fjögur stig, 50:54,
eftir tveggja mínútna leik. Gestirnir voru þó alltaf nokkrum stigum yfir þar til KFÍ náði að jafna,
76:76, um miðbik fjórða leikhluta. KFÍ komst í fyrsta skipti
yfir í næstu sókn, en eftir það
skiptust liðin á því að leiða leikinn með 1-2 stigum. Mikil spenna
var í leiknum allt þar til á lokamínútunum, en þegar upp var
staðið reyndist það vera KFÍ sem
leiddi með einu stigi í lokin,
90:89. Edin Suljic átti stórleik
með liði KFÍ og skoraði 30 stig
og tók 13 fráköst. Þá var Chris

Deildarmeistarar KFÍ taka á móti sigurlaununum.
Miller-Williams með 20 stig og á leikinn og var fullt út úr dyrum þjálfara KFÍ sigurlaunin. KFÍ
8 fráköst í leiknum. Að öðru leyti og þröngt setinn bekkurinn. Eftir sigraði 1. deildina með 34 stigum
dreifðist stigaskor leikmanna leikinn færðu þeir Hannes S. og var liðið með 17 sigra í deildJónsson formaður KKÍ og Friðrik inni í vetur og aðeins eitt tap.
KFÍ nokkuð vel.
Stuðningsmenn KFÍ fjölmenntu Ingi Rúnarsson leikmönnum og
– asta@bb.is

Háfell tekur
við af KNH
Verktakafyrirtækið Geirnaglinn ehf., á Ísafirði hefur
samið við Háfell ehf., um að
þeir taki við byggingu snjóflóðavarnargarðs í fjallinu
Kubba í Skutulsfirði af KNH
ehf., sem úrskurðað var
gjaldþrota fyrir stuttu. Háfell
ehf., verður undirverktaki hjá
Geirnaglanum. Framangreindar breytingar voru kynntar
Framkvæmdasýslu ríkisins
og Ísafjarðarbæ í lok síðasta
mánaðar. Að sögn Jóhanns
Gunnars Stefánssonar, framkvæmdastjóra Háfells, eru
vélar og tæki að einhverju
leiti komin á staðinn og fleiri
munu bætast við á næstu
dögum og vikum, en flest öll
tæki koma frá Reykjavík. Þá
fer efnisvinnsla í gang fljótlega en sjálfur snjóflóðavarnargarðurinn verður ekki byggður fyrr en frost fer að leysa úr
jörðu í vor.
Jóhann segir að fyrirtækið
komi til með að uppfylla allar
öryggisráðstafanir þegar
kemur að sprengingunum,
mælar verða settir á fjölbýlishús á svæðinu og fylgst verður vel með sprengingunum
þegar þær hefjast. Jóhann
segir að margir hafi haft samband við sig til að forvitnast
um störf hjá fyrirtækinu fyrir
vestan. Fyrirtækið hefur þegar ráðið til sín þrjá af fyrrum
starfsmönnum KNH til verksins í Kubba, en einnig koma
starfsmenn fyrirtækisins frá
Reykjavík til að vinna við
framkvæmdirnar.
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Fjöldi skemmtiferðaskipa eykst með hverju ári. Á myndinni er Costa Pacifica sem kemur tvívegis til Ísafjarðar í sumar.

Ísafjarðarhöfn kynnt í Vesturheimi
Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, lagði
land undir fót í síðustu viku og
sótti árlega kaupstefnu og ráðstefnu um siglingar skemmtiferðaskipa á Miami á Flórída í
Bandaríkjunum. Að sögn Guðmundar er um að ræða aðra af
tveimur árlegum ráðstefnun þar
sem fulltrúi Ísafjarðarbæjar sækir
og kynnir Ísafjarðarhöfn en hin
er í Evrópu. Undirbúningur
stendur nú yfir af fullum krafti
en bókaðar skipakomur til Ísafjarðar á komandi ári eru 33.

„Þetta er allt á góðu róli hjá okkur
og engar breytingar hafa orðið
enn sem komið er. Við erum
búnir að gefa út siglingadagatal
sem við munum kynna á ráðstefnunni. Þetta lítur bara allt vel
út.“
Fulltrúar Ísafjarðarhafnar hafa
sótt ráðstefnuna í um áratug en
það er liður í erlendu markaðsstarfi hafnarinnar sem óhætt er
að segja að hafi borið árangur en
Ísafjarðarhöfn er þriðja stærsta
höfn landsins er kemur að móttöku skemmtiferðaskipa.

Fjöldi farþega skemmtiferðaskipa sem heimsækir Vestfirði
fer næsta sumar í fyrsta sinn yfir
30.000 farþega. Bókaðar skipakomur til Ísafjarðar á komandi
ári eru 33 og samanlögð stærð skipanna er yfir ein milljón brúttótonn, en á árinu 2011 var heildarstærð skipana 800.000 brúttótonn
og farþegafjöldi rúmlega 21.000.
Rétt er að geta að nokkuð skip
koma oftar en einu sinni til Ísafjarðar næsta sumar, til að mynda
kemur Le Boreal þrisvar sinnum
og stærsta skip sumarsins Costa

Pacifica kemur tvisvar.
Meðal kunnugra gesta, eins og
Prinsendam og MV Funchal, er
einnig að finna skip sem eru að
koma í sína fyrstu heimsókn til
Vestfjarða. Má þar nefna MV
Marina sem er 66 þúsund tonna
skip sem siglir undir fána Marshall eyjanna, Ocean Countess
sem er rúm 17.500 tonn frá Portúgal, Arcadia sem siglir undir fána
Bermuda og er tæplega 90.000
brúttótonn og Polar Pioneer frá
Rússlandi sem er eingöngu rúm
2.000 brúttótonn.
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Steingrímsfjarðarheiði notuð sem
tilraunasvæði fyrir skafrenningsspár
Vegurinn um Steingrímsfjarðarheiði er notaður sem tilraunasvæði fyrir skafrenningsspár á
Íslandi í tengslum við SNAPS
verkefnið svokallaða. Finnska
Veðurstofan (FMI) hefur ásamt
finnsku Vegagerðinni þróað
vegaveðurlíkan sem er í rekstri
fyrir vegakerfi Finnlands. Innan
SNAPS verkefnisins munu sérfræðingar FMI vinna að því að
bæta skafrenningslíkani inn í
finnska líkanið. Verkefnið hlaut

nýlega styrk úr rannsóknarsjóði
Vegagerðarinnar en hluti upphæðarinnar verður nýttur í að útvega
gögn og upplýsingar frá Steingrímsfjarðarheiði í þeim tilgangi
að laga líkanið að íslenskum aðstæðum í samvinnu við FMI.
„Markmiðið yrði þá að þróa
skafrenningsspá fyrir veginn sem
byggir á veðurgögnum og veðurlíkönum en einnig snjólíkönum
og snjókortum sem framleidd
verða innan SNAPS. Ef vel tekst

til væri í framhaldinu hægt að
yfirfæra slíka spá á aðra fjallvegi
(t.d. Hellisheiði syðri), þar sem
skafrenningur er vandamál.
Miðlun slíkra spáa til vegfarenda
væri mikilvægt innlegg fyrir
ákvarðanatöku og undirbúning
þeirra sem hyggjast keyra um
fjallvegi að vetrarlagi, og einnig
myndu niðurstöður nýtast þeim
sem skipuleggja vetrarþjónustu
á vegum,“ segir á vef Vegagerðarinnar þar sem verkefniu er lýst.

Snaps verkefnið(Snow, Ice
and Avalanche Applications)
hófst á síðasta ári en og snýst um
þróun afurða og þjónustu fyrir
vegi þar sem snjór, skafrenningur
og/eða snjóflóð eru vandamál.
Um er að ræða samvinnuverkefni undir stjórn Snjóflóðaseturs
Veðurstofu Íslands, sem staðsett
er á Ísafirði, með þátttöku stofnana í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins styrkir verkefn-

ið en Vegagerðin veitti jafnframt
styrk á árinu 2011 vegna þróunarvinnu, sem snýr að áherslum
stofnunarinnar í tengslum við
verkefnið. Sótt var um framhalds-styrk til Vegagerðarinnar
vegna áframhaldandi vinnu á
árinu 2012 með sérstaka áherslu
á reglulega gerð snjókorta byggð
á gervitunglagögnum og nýting
korta við snjóflóðaspár, snjólíkön
og skafrenningsspár og þróun
skafrenningslíkana.

Veturnætur verði
1.-4. nóvember

Rokkhátíðin verður haldin haldin í húsnæði Skipanausts í ár.

Nýr tónleikastaður AFES
Rokkhátíðin Aldrei fór ég suður verður á nýjum stað í ár. „Eigendur Skipanausts ehf., á Ísafirði
hafa lánað Aldrei fór ég suður
húsnæði sitt til að halda hátíðina.
Aðstandendur hátíðarinnar hafa
í mörg ár horft á Slippinn með
dreymandi augum og því er það
okkur mikil gleði að færa þessar
fréttir,“ segir Jón Þór Þorleifsson,
rokkstjóri. Hann segir að aðal
hindrunin hingað til á því að vera
í Skipanausti hafi verið sú stað-

reynd að þetta er slippur og því
er húsið ekki með gólf sem hentar
til tónleikahalds.
„Á þessu vandamáli fannst góð
lausn og hefur Eimskip tekið að
sér að flytja vestur á Ísafjörð
gámafleti og lána hátíðinni til að
útbúa gólf í Skipanaust. Þessi
lausn og rausnarlegt framlagt
Eimskip til hátíðarinnar gerir
okkur mögulegt að vera í Skipanausti.“
Gólfflötur tónleikanna í þetta

sinn verður um 500 fermetrar.
„Mikill kostur við húsnæðið okkar nýja er aðgengi tónleikagesta
og aðstaða í kringum húsið og
vonum við að nýtt hús hátíðarinnar eigi eftir að gleðja ykkur
jafn mikið og okkur,“ segir Jón
Þór og bætir við. „Enn og aftur
viljum við þakka aðstandendum
Skipanausts og Eimskip fyrir
rausnarlegt framlag til hátíðarinnar okkar!“
– thelma@bb.is

Aðalfundir í félögum sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ
Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ heldur aðalfund sinn á skrifstofu flokksins
að Hafnarstræti 8, fimmtudaginn 29. mars
kl. 20:00.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.
Sjálfstæðisfélag Ísafjarðar heldur aðalfund sinn fimmtudaginn 22.
mars kl. 20:00.
Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar. 2. Lagðir fram reikningar. 3. Kosningar.
4. Lagabreytingar. 5. Önnur mál.
4

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til að Lista- og menningarhátíðin Veturnætur, sem
haldin er í Ísafjarðarbæ ár
hvert, verði í ár haldin dagana
1.-4. nóvember. Hátíðin hefur
verið haldin í kringum fyrsta
vetrardag sem verður laugardaginn 27. október þetta árið,
að því er fram kemur í minnisblaði upplýsingafulltrúa Ísafjarðarbæjar, Hálfdáns Bjarka

Hálfdánssonar.
Hálfdán Bjarki bendir á að
leik- og grunnskólar í Ísafjarðarbæ hafi vetrarfrí föstudaginn
26. október og starfsdag mánudaginn 29. október, en reynslan
sýnir að margir íbúar nýti þessa
löngu helgi til ferðalaga og
hefur það orðið til þess að þátttaka í viðburðum verður erfiðari.
– asta@bb.is

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Tjaldsvæðið í Tungudal“. Verkið felur í
sér að sjá um rekstur tjaldsvæðisins í
Tungudal. Samningstími hefst 1. maí 2012
og lýkur 1. október 2012. Heimilt verður
að framlengja samninginn til 1. október
2014 sé það vilji beggja aðila.
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð í sal bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,þriðjudaginn 3. apríl nk. kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
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Sara og Svanhildur
stunda dúettmálun.

Systur sýna í
Safnahúsinu
Sýning á verkum ísfirsku
systranna Söru og Svanhildar Vilbergsdætra verður
opnuð í Safnahúsinu á Ísafirði laugardaginn 17. mars.
Systurnar hafa síðan á
Menningarnótt 2010 stundað „dúettmálun“ eins og
þær kalla það og hafa til að
mynda sýnt myndir í Listasafni ASÍ á Safnanótt í byrjun síðasta mánaðar. Þær
segjast afar spenntar fyrir
því að sýna á heimaslóðum.
„Við erum fullar tilhlökkunar og finnst mjög spennandi að koma með Systrasögur heim í faðm fjalla
blárra, svona skömmu eftir
að sýningunni í Listasafni
ASÍ lauk. Ekki spillir fyrir
að opnunin verður á afmælisdegi mömmu okkar svo
það er næsta víst að kátt
verður í koti, hvernig sem á
það er litið,“ segir Sara. Sýningin stendur til 21. apríl.

Spurningin
Viltu að Ólafur Ragnar
Grímsson sitji áfram
sem forseti Íslands?
Alls svöruðu 931.
Já sögðu 429 eða 46%
Nei sögðu 436 eða 47%
Hlutlausir voru 66 eða 7%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðlæg
eða breytileg átt og bjart
með köflum, en sums
staðar él við ströndina.
Frost 0-10 stig, kaldast í
innsveitum. Horfur á
laugardag: Útlit fyrir
suðvestanátt með éljum,
en úrkomulítið austanlands. Fremur kalt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir áframhaldandi
suðvestanátt með éljum.
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Jón Jónsson, Pollapönk og
Retro Stefson rokka á Ísafirði

Þrjátíu hljómsveitir koma fram
á rokkhátíðinni Aldrei fór ég suður sem haldin verður á Ísafirði í
níunda sinn um páskana. „Þetta
verður góð blanda af hljómsveitum og höfum við passað upp á
að blanda saman fjölbreyttum
lista af hljómsveitum. Þetta verður góð blanda af heimaböndum
og aðkomuböndum,“ segir Jón
Þór Þorleifsson rokkstjóri hátíðarinnar. Tilkynnt hefur verið um
fyrstu tíu böndin en þau eru:
Klysja, Dúkkulísur, Sykur, Pollapönk, Gudrid Hansdóttir, Jón
Jónsson, Muck, Mugison, Retro
Stefson og Skálmöld. Rokkstjórinn segir að valið hafi verið afar
erfitt að vanda. „Við fengum
rosalega mikið af umsóknum en
það eru auðvitað forréttindi.“

Í þetta sinn verður hátíðin haldin í húsnæði Skipanausts á Ísafirði en Jón Þór segir aðstandendur hátíðarinnar hafi lengi litið
húsnæðið hýru auga. Til að
draumurinn gæti orðið að veruleika tók Eimskip að sér að flytja
gámafleti vestur og lána hátíðinni
til að útbúa gólf í naustinu þar
sem það hentaði vitanlega ekki
til tónleikahalda eins og það er
fyrir. „Við erum rosa ánægðir að
hafa fengið húsið og mjög þakklátir fyrir að þeir séu tilbúnir að
tæma húsið fyrir okkur. Eins er
það að Eimskip væri tilbúið að
flytja þessa gáma fyrir okkur er
einfaldlega snilld,“ segir Jón Þór.
Eins og undanfarin ár, er enginn aðgangseyrir að hátíðinni og
því um einstakan viðburð að ræða.

„Allt tónlistarfólkið sem kemur
fram gefur vinnu sína og gerir
það okkur kleift að sleppa því að
rukka aðgangseyri. Dyggileg
aðkoma fyrirtækja hefur tryggt
hátíðinni fjármagn til þess að
halda hátíðina. Í ár hefur hátíðin
eignast nýjan hóp foreldra og
erum við mjög stolt af þessum
hópi. Þetta eru Flugfélag Íslands,
Landsbankinn, Eimskip, N1 og
Orkusalan ásamt Menningarráði
Vestfjarða,“ segir Jón Þór og
bætir við. „Án þeirra væri þetta
ekki möguleiki eins og við vitum
og erum við alltaf svo rosa þakklátir þegar við náum að koma
saman þessum hópi „foreldra“
okkar.
Að vanda verður hátíðin haldin
um páskahelgina og munu tón-

leikarnir fara fram föstudaginn
langa 6. apríl og laugardaginn 7.
apríl. Skírdaginn 5. apríl verður
sérstök upphitun í Ísafjarðarbíói
þar sem munu koma frá landsfrægir skemmtikraftar og tónlistarmenn. Undirbúningur stendur
því yfir af fullum krafti. „Það er
í ansi mörg horn að líta og ef
einhverjir sjálfboðaliðar vilja
bætast við þá er alltaf pláss fyrir
fleiri sjálfboðaliða. Nú eru hópar
sjálfboðaliðar að vinna alveg á
fullu til að hátíðin verði sem best.“
Von er á fjölda manns vestur
til að sækja hátíðina en fyrir þá
sem ekki eiga heimangengt má
benda á að Inspired by Iceland
mun taka að sér að sýna beint frá
hátíðinni líkt og í fyrra.
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Orð skulu standa
Vera má að tilgangslaust þyki að rifja upp loforð forsætisráðherra,
í hátíðarræðu á Hrafnseyri, 17. júní, um prófessorsstöðu tengda nafni
Jóns Sigurðssonar: ,,Sá sem gegna mun stöðunni skal hafa fasta búsetu á Ísafirði eða nágrenni“. Sama er að segja um ákall Fjórðungssambands Vestfirðinga í kjölfar auglýsingar Háskóla Íslands, þar sem
vilji Alþingis var sniðgengin og því lýst yfir, með svörtu á hvítu, að
viðkomandi ætti að hafa búsetu í Reykjvík, að æðsta menntastofnun
þjóðarinnar ætlaði sér að ræna Háskólasetrið á Vestfjörðum stöðu,
sem Vestfirðingar höfðu fagnað heilshugar og biðu eftir. Þetta er allt
saman búið og gert. Þar af leiðandi skipti samþykkt Fjórðungssambandsins engu máli lengur og sveitarstjórnarmönnum á landsbyggðinni ætti ekki að koma neitt á óvart í stríðinu við kerfið, sem í tvær
aldir hefur markvisst sogað allt sem hugsast getur til höfuðborgarinnar,
í nafni ,,hagræðingar stærðarinnar.“ Og auðvitað þótti spurning BB
í leiðara 6. okt. s.l.: Ætlar forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingheimur
upp til hópa að sætta sig við þennan yfirgang ráðamanna Háskólans?,
ekki svaraverð. Viðbrögðin eru kunnugleg; þögn með axlayppingu,
sem á táknmáli stjórnmálanna merkir; þetta er bara svona!
Skýrt og skorinort skal tekið fram, að með framansögðu er ekki
verið að leggja stein í götu Guðmundar Hálfdanarsonar, sagnfræðings,
sem skipaður hefur verið í umrætt embætti; manns sem kveður sér

mikinn heiður að taka við stöðunni og hefur trú á að embættið verði
lyftistöng, bæði fyrir fræðslu- og rannsóknarstarf á Vestfjörðum og
Háskóla Íslands, þetta verði ögrandi verkefni. Þvert á móti óskar BB
honum til hamingju með starfið og velfarnaðar í einu og öllu, að starf
hans styrki stöðu Háskólasetursins og varði veg Vestfjarða með eftirminnilegum og áhrifaríkum hætti, sem efni standa frekast til.
Eitt sinn var svo að orði komist, að sjóndeildarhringur ráðamanna
þjóðarinnar takmarkaðist við útsýnið til Esjunnar, fjallsins sem ísfirski klerkurinn, séra Örn Bárður, skrifaði um einhverja áhrifamestu
og afdrifaríkustu smásögu, sem skráð hefur verið á íslenska tungu,
sem skók í senn andleg og veraldleg máttarvöld landsins. Sjónsviðið
virðist lítið breytt hvað áhrærir ráðamenn Háskóla Íslands. Nær ekki
út fyrir póstnúmer Reykjavíkurumdæmis. Vilji Alþingis skiptir engu.
Elítan ræður og enginn lyftir litla fingri, eða svo mikið sem ræskir
sig, í viðleitni til andmæla. Hvað segja þingmenn kjördæmisins?
Prófessorsembætti tengt nafni Jóns Sigurðssonar skiptir ekki sköpum um framtíð vestfirskra byggða. Afgreiðsla málsins, er hins vegar
alvarlegt mál, sem opinberar átakanlegan eymdarskap og máttleysi
framkvæmdavaldsins gagnvart embættismannakerfinu, þegar á reynir.
Orð eru réttilega sögð til alls fyrst. Ein og sér eru þau einskis virði.
Efndir verða að fylgja.
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824 0644,
asta@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X

FIMMTUDAGUR 15. MARS 2012

FIMMTUDAGUR 15. MARS 2012

7

Finnur Magnússon var ekki nema
fjórtán þegar hann hóf afgreiðslustörf í gömlu Björnsbúð en
verslunarrekstur átti svo eftir að
verða ævistarfið. Blaðamaður
BB hitti Finn á heimili hans og
spjallaði við hann um kaupmennsku, möndludropa, land
brossins og kúluna hvítu.

Sex af sextíu
„Ég er fæddur á Ísafirði árið
1948 og bjó hér mín fyrstu 21 ár.
Þá flutti ég suður, eða „skrapp í
burtu“ í 24 ár, en kom aftur hingað 1995. Þegar ég snéri aftur
reyndust lítil ummmerki um veru
mína hér áður fyrr. Öll heimili
sem ég hafði átt á Ísafirði voru
horfin. Ég fæddist í Norðurtangahúsinu en síðan fluttu foreldrar
mínir í lágreist hús sem stóð á
bakvið Ásbyrgi við Skipagötu,
það var horfið. Því næst fluttu
8

þau í Hafnarstræti 1 þar sem Stjórnsýsluhúsið stendur í dag og síðar
í Aðalstræti 22 en það hús hefur
líka verið rifið,“ segir Finnur.
„Í dag eru skólafélagarnir
gömlu líka flestir farnir. Ég á 50
ára fermingarafmæli í vor en af
yfir sextíu manna árgangi erum
við aðeins sex eftir hérna. Af hópnum eru ekki nema fimm dánir,
hinir eru bara allir fluttir.“

Verslunarmaður
Finnur fór að vinna í gömlu
Björnsbúð aðeins fjórtán ára
gamall.
„Þá byrjaði ég sem verslunarmaður og hef nánast ekki gert
neitt annað alla mína ævi, nema
að ég var eina vetrarvertíð á sjó.
Hér var mikil verslunarmenning
og kaupmenn á mörgum hornum.
Björnsbúð, Finnsbúð, Jónas Magg
og fleiri litlar matvöru- og ný-

lenduvöruverslanir.“
- Voru samskiptin við kúnnana
öðruvísi þá en í dag?
„Þau voru miklu persónulegri.
Reyndar held ég að Jón Bárðar
hafi verið einn fyrsti kaupmaðurinn á landinu til að opna
svokallaða sjálfsafgreiðsluverslun. En í til dæmis Björnsbúð var
allt afgreitt yfir borðið. Kex,
kornvara og fleira kom í kössum
en svo var þetta vigtað og pakkað
á staðnum. Mér er líka alltaf minnisstætt þegar ég var í landlegu á
þessari einu vetrarvertíð sem ég
fór á og gekk upp Hafnarstrætið
með skipsfélaga mínum. Þá
heilsuðu allar konurnar mér
kumpánlega. Þegar við vorum
komnir upp að kirkjugarði var
félaga mínum nóg boðið og
spurði hvernig það eiginlega væri
með mig. En allar þessar konur
voru auðvitað fyrrverandi kúnnarnir mínir í Björnsbúð og hjá

Jóni Bárðar.“
- Hvernig líkaði þér á sjónum?
„Ágætlega, þótt ég hafi verið
hræðilega sjóveikur til að byrja
með. Ég var kokkur, við vorum á
línu og bara fimm um borð. Þegar
ég hafði losnað við sjóveikina
varð þetta fínt.“

Finnsbúð
Eftir viðkomu í Keflavík starfaði Finnur sem verslunarstjóri í
Hagabúðinni á Hjarðarhaga,
keypti síðan sína fyrstu verslun.
„Já, sú hét Finnsbúð. Ég keypti
eina af svokölluðu Kiddabúðunum, mat- og nýlenduvöruverslun
sem stóð á horni Bergstaðastrætis
og Baldursgötu. En Kiddabúðirnar voru í samkeppni við Silla
og Valda búðirnar á sínum tíma.
Mér fannst auðvitað mjög spennandi að vera kominn í eigin rekstur. Það var mitt lán að þegar ég

fór í Verslunarbankann til að
biðja um fyrirgreiðslu var þar
bankastjóri Höskuldur Ólafsson
sem hafði verslað í Hagabúðinni
og því þekktumst við. Ég var
staðráðinn í að breyta búðinni,
innréttingum og öðru, enda var
hún orðin barn síns tíma. Og ég
fékk fyrirgreiðsluna sem ég þurfti
til þess.
Þetta voru skemmtilegir tímar
og margir þekktir landsmenn sem
maður kynntist í Hagabúðinni
og í Finnsbúð. Þar verslaði til
dæmis sonur Sveins Björnssonar,
Guðni kjaftur, Ármann Snævarr
og Húsameistari ríkisins. En
þarna í kringum Bergstaðastrætið
var líka eitthvað af óyndisfólki
sem var mikið í víni og þessháttar. Ég keypti mikið inn frá
Matkaup sem var þekkt heildverslun en þeim þótti undarlegt
hvað konurnar í hverfinu væru
duglegar að baka. Finnsbúð var
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Maður
skyldi
aldrei
segja
aldrei
stærsti kúnninn í möndludropum.
Það bjuggu nefnilega tvær fjölskyldur þarna í hverfinu sem
komu daglega og keyptu heilan
kassa af möndludropum,“ segir
Finnur og brosir.

Fjárhagsörðugleikar
Eftir sex ár við Bergstaðastrætið ákvað Finnur að snúa sér
að öðru.
„Þá keypti ég verslunina Hreiðrið sem stóð lengst af við Smiðjuveg í Kópavogi. Ég keypti hana
af kunningja mínum sem hafði
verið verslunarstjóri minn á Hafnargötu í Keflavík. Hann hafði
farið út í húsgögn og opnað þessa
verslun ásamt þeim sem rak Línuna á sínum tíma. En Hreiðrið
var sérverslun með rúm.“
- Hvernig var að skipta úr matvöru í húsgögn?
„Það voru eiginlega rosaleg

viðbrigði og mér hreinlega krossbrá fyrst. Í matvörunni er maður
að selja allan daginn, smátt og
smátt. En í húsgagnaversluninni
sat maður kannski og gerði nánast ekkert allan daginn og seldi
ekkert. Svo síðasta klukkutímann
komu 2-3 kúnnar og allt í einu
var maður kannski búinn að selja
meira á þessum eina klukkutíma
en maður hefði gert frá níu til
sex í matvörunni. Þetta voru því
stærri tölur en mun færri.“
Finnur rak Hreiðrið í níu ár en
þá hallaði undan fæti.
„Ég hafði farið út í það að
byggja og á sama tíma fór ég út í
það að kaupa húsnæði fyrir verslunina. En þetta var á þeim tíma
sem kaupgjaldsvísitalan var tekin
úr sambandi, 1984. Eftir á hafa
stjórnmálamenn lýst því yfir
hversu mikil mistök það hafi verið, enda yfir 80% verðbólga á
þessum tíma. Allt í einu hafði
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fólk miklu minna á milli handanna og maður sá verðbólguna
éta upp eignirnar. Og sjálfur fór
ég mjög illa fjárhagslega út úr
þessum tíma.“

Austur svo vestur
Spurður hvernig Ísfirðingnum
hafi liðið í borginni á þessum
árum, svarar Finnur:
„Ég kunni mjög vel við mig.
Var meira að segja búinn að segja
á þeim tíma að ég ætti aldrei eftir
að koma aftur hingað vestur,
nema bara í heimsóknir. En maður skyldi aldrei segja aldrei.“
Eftir stutta viðkomu sem verslunarstjóri hjá Plúsmarkaðnum í
Grafarvogi tók Finnur næst upp
verslunarrekstur austur á fjörðum.
„Já, mig langaði til að breyta
til og fór austur á Breiðdalsvík
til að reka kaupfélagið þar. Þeir

voru að tölvuvæða hjá sér og ég
hafði orðið mér út um einhverja
þekkingu á því hjá Plúsmarkaðnum. Þarna var ég í tvö ár og
kunni mjög vel við mig. Þótt
starf væri ekki umsvifamikið var
það skemmtilega fjölbreytt.“
Árið 1995 snéri Finnur svo
aftur á Ísafjörð.
„Ég var nýskilinn við þáverandi sambýliskonu mína og faðir
minn var háaldraður í Bolungarvík. Þannig að ég ákvað að koma
hingað vestur í smátíma. Ég réði
mig í Bókhlöðuna, þangað sem
ég hafði horft sem lítill drengur
úr glugganum á Hafnarstræti 1,
og er þar enn. Eftir að ég kom
hingað sökkti ég mér í félagslíf
aftur og er til dæmis einn af stofnendum Litla leikklúbbsins. Ég
kynntist líka hvítu kúlunni og
sökkti mér í golfið. Það var bara
virkilega gott að vera kominn
aftur,“ segir Finnur.
„Þótt ég hefði kunnað vel við
mig í Reykjavík þann tíma sem
ég bjó þar þá er ég orðinn þannig
í dag að ég stoppa ekki þar lengur
en ég nauðsynlega þarf. Ég þarf
að komast heim sem fyrst aftur.“

Hvíta kúlan
Finnur er öflugur golfari og
segist hvergi líða betur en úti á
velli.
„Það var samt aldrei meiningin
að fara út í golfið. Þegar menn
sem ég þekkti spurðu mig hvort
ég ætlaði ekki að fara að kíkja
með þeim á völlinn hélt ég nú
ekki. Ég hefði aldrei snert á golfkylfu og hygðist ekki gera það.
En svo af tilviljun fór ég á golfnámskeið haustið 1995 og bara
gjörsamlega féll fyrir þessu. Það
má segja að ég nánast flytji lögheimili mitt inn í Tungudal á
vorin og til baka á haustin. Maður
er þarna öllum mögulegum
stundum en hef líka rekið veitingasöluna í skálanum undanfarin ár.“
- Hvað er svona heillandi við
golf?
„Það er svo margt. Þetta er
mikil útivera, góð hreyfing og
svo er félagsskapurinn frábær.
Við hér á Ísafirði erum svo lánsamir að geta nánast alltaf gengið
beint á teig. Í flestum tilfellum
hittir maður þá einhvern sem er
að hefja hring. Þetta er ekki eins
og í Reykjavík þar sem maður
þarf að taka ákvörðun um að
spila með tveggja daga fyrirvara
og svo framvegis.“
Finnur tekur reglulega þátt í
mótum og er með 19,3 í forgjöf.
„Hér fyrir vestan erum við með
27 holur, þrjá níu holu golfvelli,
það telst bara mjög gott. Fyrir
sunnan hef ég farið svolítið í
Leiruna, líklega vegna þess að
bróðir minn býr í Keflavík, en
mér finnst líka skemmtilegt að
spila á Keilisvellinum. Eitthvað
sumarið tók ég þátt í landsmóti
eldri kylfinga sem var haldið á
Akranesi. Hélt svo áfram og fór

um bæði Norður- og Austurland
til að spila. Ég er því búinn að
prófa marga velli á landinu.“

Land brossins
Finnur hefur gert töluvert af
því að skreppa út fyrir landsteinana til að spila golf.
„Frá því 1996 hef ég farið á
hverju ári í golfferð erlendis.
Fyrst fór ég til Skotlands, síðan
mikið til Spánar og Portúgal. Það
var alltaf verið að spyrja mig
hvers vegna ég færi ekki til Tælands en ég var bara ekki sérstaklega spenntur fyrir því. Fannst
langt þangað. En svo ákvað ég
að gefa sjálfum mér golfferð til
Tælands þegar ég yrði sextugur,
árið 2008. Síðan hef ég eiginlega
ekki séð annað, búinn að fara á
hverju ári og er mjög heillaður af
landinu og þjóðinni.“
- Hvernig er Tæland?
„Mannlífið er skemmtileg og
menningin, auk þess sem landið
er geysilega fagurt. Og golfvellirnir eru náttúrlega frábærir. Á
Pattaya ströndinni eru 22 golfvellir, hverjir öðrum ólíkir en
allir skemmtilegir. Pattaya er mikið ferðamannasvæði en Bandaríkjamenn uppgötvuðu þessa
strönd í Víetnamstríðinu. Þeir
voru með herflugvöll stutt frá
henni og ströndin byggðist upp
út frá því. Til dæmis hitti Earl
Woods, faðir Tiger Woods, konuna þarna á Pattaya þegar hann
var í Víetnamstríðinu,“ segir
Finnur.
„Að vísu er orðið svolítið dýrara að dvelja þarna en þegar ég
fór fyrst árið 2008. Þá var tælenska battið um 2 krónur íslenskar en hefur verið nær 4 krónum undanfarin ár. Því hefur maður ekki verið að spila dýrustu
vellina upp á síðkastið. Á þeim
er rásgjaldið yfirleitt um 2000
bött en við höldum okkur yfirleitt
við velli þar sem rásgjald er nær
því að vera 1000 bött. Maður
verður að ráða til sín kylfusvein
og leigja golfbíl og þannig bætast
við 600 bött. Að spila þokkalegan
völl með öllu kostar því 1600
bött, eða 6400 krónur.“
Finnur er tiltölulega nýkominn
heim frá Tælandi.
„Ég kom heim fyrir um mánuði
eftir sex vikna dvöl. Þetta er í
fyrsta skipti sem ég hef verið yfir
áramót. Það var mjög skemmtileg reynsla að liggja á ströndinni
um áramótin og horfa á flugeldahafið. Annars sýndist mér
Tælendingar halda upp á áramótin með svipuðum hætti og
Íslendingar.“
Finnur bætir við:
„Þrátt fyrir hækkunina á battinu er landið enn mjög ódýrt. Til
dæmis geturðu hæglega borðað
þrjár góðar máltíðir á dag á veitingastað fyrir þúsund krónur íslenskar.“
- Finnst þér mikill munur á
lífsstíl og viðhorfum Íslendinga
og Tælendinga?
9

Eldri borgarar
skemmta sér
„Mjög mikill. Almenningur í
Tælandi berst ekki jafn mikið á,
enda launin ekki há. Í síðustu
ferð heimsótti ég vinkonu mína
sem býr norðarlega í landinu.
Þar er fólk sjálfu sér nægt með
allt saman og stöðugt brosandi
og hlæjandi. Enda er Tæland kallað land brossins.“

Strangt eftirlit
Vinkona Finns hafði áður
heimsótt hann á Ísafjörð.
„Hún kunni mjög vel við sig
hér. Tælenskar konur sækja í að
kynnast mönnum frá hinum vestræna heimi til að geta bjargað
sér og sínum fjárhagslega. Hún
kom hingað og ég fór svo út og
heimsótti hana núna um áramótin. En það er erfitt fyrir Tælendinga að koma hingað. Hún varð
að fá boðsbréf frá mér í gegnum
Útlendingastofnun og í framhaldinu varð ég að sýna fram á að ég
gæti framfleytt henni þann tíma
sem hún dveldi hér, en hámarkið
er þrír mánuðir. Þetta er það
strangt og maður þarf helst að
gifta sig til að þetta liðkist. En
um daginn heyrði ég reyndar af
manni sem er giftur tælenskri
konu og ætlaði að bjóða tengda10

foreldrum sínum hingað í heimsókn til að hitta barnabörnin. Það
tók níu mánuði að koma því í gegn.“
- Gætirðu hugsað þér að búa í
Tælandi?
„Já, ég gæti það. Enda hittir
maður fullt af Íslendingum sem
eru ýmist búsettir þar hálft eða
allt árið. Allir mjög ánægðir. Það
væri því ágætt að setjast í helgan
stein þarna þar sem meira verður
úr eftirlaununum.“

Golfæfingar í
sundlauginni
Nú er sól farin að hækka á
lofti, hvað er framundan?
„Ætli maður eyði ekki megninu af vorinu og sumrinu á golfvellinum. Nú erum við golfarar
komnir með fína æfingaaðstöðu
á loftinu á sundlauginni. Þarna
er net til að slá í, fínn púttvöllur
og Auðunn Einarsson er að
kenna. Það er boðið upp á sérstaka tíma fyrir karla, konur,
unglinga og börn. Fólk ætti því
að geta mætt í hörkuformi á völlinn í vor. Enda sumarið stutt hér
og leiðinlegt að missa kannski heilan mánuð í að komast almennilega af stað,“ segir Finnur að lokum.
- Huldar Breiðfjörð.

Húsfyllir var á Hlífarsamsætinu sem haldið var í Frímúrarasalnum á Ísafirði á
sunnudag. „Samsætið gekk
vonum framar, eins og alltaf.
Ætli það hafi ekki verið um
170-180 manns sem sóttu
það,“ segir Anna Karen Kristjánsdóttir, formaður Kvenfélagsins Hlífar. Að venju var
boðið upp á skemmtidagskrá
en þar var m.a. að finna tónlistaratriði frá nemendum
Tónlistarskólans á Ísafirði
auk þess krakkar frá Leikfélagi Menntaskólans á Ísafirði
fluttu atriði frá söngleiknum.
Þá var Morfíslið MÍ með atriði
og Halldóra Björnsdóttir leikstjóri var með upplestur. Að
dagskrá tæmdri var stiginn
dans.
„Við Hlífarkonur viljum
þakka öllum þeim sem hjálpuðu til við að samsætið heppnaðist svona vel en að venju
voru margir sem aðstoðuðu,“
segir Anna Karen. Hlífarsamsætið hefur verið fastur liður
í starfsemi Kvenfélagsins
Hlífar í rúma öld. En það var
fyrst haldið árið 1907 er konur
buðu, gömlu fólki og þeim sem
áttu bágt, til matarveislu.
Hlífarsamsætið er í raun upphafið að stofnun félagins árið
1910.
– thelma@bb.is.
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Viðbragðsáætlun vegna snjóflóða á skíðasvæðum er meðal þátta í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum þar sem aðgerða er þörf strax.

Auka þarf viðbúnað í
almannavarnarkerfinu

Viðbragðsáætlun vegna snjóflóða á skíðasvæðum, fyrir samgöngur og dreifbýli á Vestfjörðum, er meðal þátta í umdæmi
lögreglunnar á Vestfjörðum þar
sem aðgerða er þörf strax en hættan er metin gífurleg vegna þessa,
að því er fram kemur í áhættuskoðun almannavarna, sem unnin
var á árunum 2008-2011. Í áhættu-

smáar
Vantar íbúð til leigu á meðan
Aldrei fór ég suður stendur
yfir. Erum nokkur í bænum
sem langar að leigja íbúð eða
herbergi gegn greiðslu. Endilega hafið samband á netfangið hjorvar87@gmail.com eða
í síma 823 5137.

skoðun almannavarna er leitast
við að skilgreina og kortleggja
hættur, sem almannavarnir gætu
þurft að takast á við í framtíðinni.
Þessar hættur eru af ýmsum
stærðum, gerðum og uppruna,
með mismunandi líkur, tíðni og
alvarleika. Helstu niðurstöður
benda til að auka þurfi verulega
viðbúnað í almannavarnakerfinu.
Auk snjóflóða á Vestfjörðum
er áhættan talin gífurleg á aurskriðum, vegna hópslysa í umferð og á sjó. Skoða þarf gerð viðbragðsáætlana vegna snjóflóða
á skíðasvæðum og fyrir samgöngur og dreifbýli á Vestfjörðum. Nú þegar hafa verið gerðar
rýmingaráætlanir á 16 þéttbýlisstöðum þar sem snjóflóðahætta
hefur verið skilgreind og áhætta

metin af Veðurstofu Íslands.
Mörg mannskæð snjóflóð hafa
fallið á Vestfjörðum, bæði í þéttbýli og dreifbýli. Rýmingaráætlanir hafa verið gerðar fyrir Patreksfjörð, Tálknafjörð, Bíldudal,
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri,
Bolungarvík, Súðavík og Ísafjörð. Þá hefur verið gert hættumat fyrir Drangsnes.
Víða er hætta á aurskriðum á
Vestfjörðum, bæði í þéttbýli og
dreifbýli, t.d. féllu 40 skriður í
Óshlíð á árunum 1900 til 2000
og 17 á Ísafirði, aðeins féllu fleiri
skriður í Hvalfirði samkvæmt
korti Náttúrufræðistofnun Íslands. Skriðuföll hérlendis er
margskonar t.d. vegna grjóthruns, aurskriður og aurblandin
krapahlaup. Orsakir skriðufalla

geta verið miklar rigningar og
leysingar, skyndilegt úrhelli, asahláka, aukið grunnvatnsrennsli
og undangröftur. Fjölmörg dæmi
eru um tjón af völdum aurskriða,
næst á eftir snjóflóðum eru
skriðuföll þau ofanföll sem mestu
manntjóni hafa valdið á landinu.
Á Vestfjörðum hafa orðið hópslys eins og víða annars staðar á
landinu. Vindar þar eru oft háðir
landslagi og hafa dalir og fjöll
mikil áhrif á það hvernig vindur
nær að magnast upp. Vindur er
meiri á vissum stöðum á Vestfjörðum og skapast til dæmis
stundum miklir vindstrengir í nágrenni fjalla. Á árunum 1997 til
2004 urðu a.m.k. 20 umferðaróhöpp vegna þess að ökutæki
fuku. Allmargir farþegar í hóp-

ferðabifreiðum hafa slasast alvarlega í umferðarslysum á liðnum
árum. Mörg umdæmi hafa óskað
eftir viðbragðsáætlun vegna hópslysa og þjálfun þar að lútandi.
Þá þarf að gera viðbragðsáætlun fyrir ferjuna Baldur í samvinnu við Snæfellsnesumdæmi
vegna hópslysa á sjó. Þó slysum
á sjó hafi fækkað mjög hin síðustu ár þá hefur siglingar með
ferðamenn hafa aukist verulega
síðustu ár, sérstaklega í hvalaskoðun, sjóstangveiði og öðrum
skemmtiferðum.
Umferð smábáta og skemmtiferðaskipa á Vestfjörðum hefur
aukist, sérstaklega við Látrabjarg, Hornstrandir, Ísafjarðardjúp og Flatey.
– asta@bb.is

Er Íslandi borgið?
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
12

Á flokksráðsfundi Vinstri grænna lýsti formaðurinn Steingrímur
J. Sigfússon því að hann hefði bjargað Íslandi með þátttöku flokksins
í ríkisstjórn með Samfylkingunni, þar sem megin áhersla hefur
verið lögð á að semja Ísland inn í Evrópusambandið með öllum
ráðum. Það gengur svo vel að ítrekað hrósa samningamenn og
ábyrgðarmenn samninga af hálfu Evrópusambandsins vinstri grænum
fyrir störf þeirra. Nú síðast var ágætum ráðherra þeirra hrósað fyrir
að vilja flýta kosningum um málið. Er eitthvað rangt í minni þeirra
sem töldu að þeir hefðu verið að kjósa gegn samningum við Evrópusambandið þegar þeir greiddu Vinstri grænum atkvæði sitt? Aðeins tveir kostir eru í stöðunni. Sá fyrri að minni þeirra kjósenda sem
svo hugsa hafi brugðist eða hinn kosturinn að Vinstri grænir hafi kúvent stefnu sinni. Því verður engan veginn neitað að samningamálið
er kynnt sem mál ríkisstjórnarinnar. Flóknara er það ekki.
En hefur Íslandi verið bjargað eftir efnahagshrunið? Hve mikið fé
hefur runnið úr ríkissjóði til að bjarga gjaldþrota sparisjóðum og
bönkum. Skyldi það vera að nálgast 1000 milljarða? Var nauðsynlegt
að bjarga sparisjóðunum, Byr, SPRON og Sparisjóði Keflavíkur,
sem gleypti þá sem áður höfðu starfað á samfélagsgrunni á Vestfjörðum? Hagfræðingar framtíðarinnar munu væntanlega skrifa

lærðar ritgerðir um þessi mál öll, sem duga allmiklum fjölda
háskóla-nema sem ritgerðar- og námsefni við meistara- og
doktorspróf næstu ár og áratugi. Þrátt fyrir að það bíði allt
skoðunar má ekki gleyma því að neyðaraðgerðir til fjármálakerfið
gæti starfað áfram voru viðbrögð fyrri ríkisstjórnar, sem vék frá
1. febrúar 2009. Enn bíður þjóðin þess að loforð núverandi
ríkisstjórnarflokka um norræna velferð og upprisu atvinnu og
þjóðar verði efnd.
En hverju hefur verið bjargað? Ekki bensínverðinu, sem er nú
í hæstu hæðum og nærri þrefalt hærra en fyrir hrun. Skuldamál
eru óleyst, enda má velta því fyrir sér hvort það misvægi sem er
nú blákaldur veruleiki með því þeir sem tóku gengistryggð lán
eru að fá til baka mikið fé á sama tíma og þeir sem höguðu sér
skynsamlega og tóku venjubundin vísitölutryggð lán sitja í súpunni. Ekki má gleyma því að verðbólgan er umtalsvert meiri en
að var stefnt eða um 6%. Ekki hefur atvinnunni verið bjargað.
Tækifærin eru ónotuð og ekki má virkja. Hópur Íslendinga lifir
verbúðarlífi í útlöndum auk hinna sem flúðu ástandið. Hvorki
meira né minna en sjö prósent hjúkrunarfræðinga hafa tekjur
sínar erlendis. Er Íslandi borgið? Varla.
FIMMTUDAGUR 15. MARS 2012
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Yfir 100% verðmunur hjá
verslunum á Vestfjörðum
Bónus var oftast með lægsta
verðið þegar Verkalýðsfélag
Vestfirðinga kannaði verð á ýmsum dagvörum í fimmtán matvöruverslunum á Vestfjörðum.
Mikill verðmunur var á hæsta og
lægsta verði nær allra vörutegunda, en skoðuð var ein lágvöruverðsverslun og 14 aðrar verslanir. Af þeirri 81 vörutegund sem
könnuð var, var yfir 100% verðmunur á næstum helmingi þeirra,
en í þriðjungi tilvika var á milli
50-100% verðmunur á hæsta og
lægsta verði. Af þeim vörum sem
skoðaðar voru og voru verðmerktar, var verslunin Hólakaup
á Reykhólum með hæsta verðið í
17 tilvikum af 81 og verslunin
Albína á Patreksfirði í 15 tilvikum. Bónus á Ísafirði var oftast
með lægsta verðið eða á 61 vörutegund af 81 sem skoðaðar voru,
Kaupfélag Strandamanna á Hólmavík í átta tilvikum og Samkaup
strax í Bolungarvík í fimm tilvikum.
Flestar vörurnar sem skoðaðar
voru í könnuninni voru fáanlegar
í Bónus og Samkaupum og næst
flestar fengust í Kaupfélagi Strandamanna á Hólmavík og hjá Sam-

kaupum strax í Bolungarvík.
Áberandi var hve illa verðmerkt
var í sumum verslunum. Af þeim
57 vörum sem verslunin Tálknakjör á Tálknafirði átti til voru 29
ekki verðmerktar. Í versluninni
Vegamótum Bíldudal voru til 30
vörur sem skoðaðar voru í könnuninni en 28 þeirra voru ekki
verðmerktar. Hjá Bakkabúðinni
Flateyri voru til 34 vörur en 21
þeirra var óverðmerkt og Bjarnabúð í Bolungarvík átti 34 vörutegundir en 14 þeirra voru óverðmerktar.
Af þeim 17 mjólkurvörum, osti
og viðbiti sem skoðaðar voru,
var verðmunurinn undir 50% í
11 tilvikum. Minnstur verðmunur var á Fjörmjólk og var verðmunurinn 14% milli lægsta verðs
sem var hjá Bónus og hæsta hjá
Hamónu á Þingeyri. Mestur verðmunur var á E.F. pítusósu og var
verðmunurinn 80% milli lægsta
verðs sem var hjá Bónus og hæsta
sem var hjá Albínu á Patreksfirði.
Áberandi mestur verðmunur var
á ávöxtum, grænmeti, dósamat
og þurrvörum. Í öllum tilvikum
nema þremur var yfir 100% munur á hæsta og lægsta verði.

Bónus á Ísafirði var oftast með lægsta verðið.
Mestur verðmunur var á maís- mót Bíldudal, Bakkabúðin Flat- Samkaupum Strax Bolungarvík,
baunum eða 347%. Þær ódýrustu eyri, Hamraborg Ísafirði, Bjarna- Kaupfélagi Strandamanna Hólmafengust hjá Bónus á Ísafirði en búð Bolungarvík, N1 Ísafirði, vík, Samkaupum Úrval Ísafirði
þær dýrustu hjá Bjarnabúð í Bol- Tálknakjör Tálknafirði, Hamónu og Bónus Ísafirði. Verslunin
ungarvík.
Þingeyri, Víkurbúðin Súðavík, Fisherman Suðureyri neitaði þáttKönnunin var gerð á sama tíma Fjölvali Patreksfirði, Hólakaup töku í könnuninni.
– asta@bb.is
í eftirtöldum verslunum: Vega- Reykhólum, Albínu Patreksfirði,

Gera athugasemdir við verðkönnun
Tveir kaupmenn á Vestfjörðum hafa gert athugasemdir við
framkvæmd verðkönnunar Verkalýðsfélags Vestfirðinga sem framkvæmd var á dögunum og greint
er frá hér að ofan. Annar þeirra
er Eyvindur Magnússon kaupmaður í Hólakaupum á Reykhólum. Hann segist vera mjög
hlynntur verðkönnunum en rétt
skuli vera rétt. Hann segir sjö
atriði vera röng varðandi verðkönnun hjá hans verslun og það
geti ekki verið klaufamistök. „Ég
ætla að taka það fram strax að ég
er mjög hlynntur verðkönnunum.
En að því sögðu er það mín krafa
að vandað sé til verka svo að upplýsingar komist réttar til neytenda. Að slá fram niðurstöðum
eins og er gert þarna er engum til
gagns og líka eru greinileg merki
um óvandvirkni í öðrum verslunum, Bónus er til dæmis með tvöfalt hærra verð á súrmjólk en
aðrir sem ég efast um að sé rétt,“
segir Eyvindur en hann hefur sent
formlega athugasemd til félagsins.
Eyvindur segir að könnunin í
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verslun hans hafi tekið 105
mínútur og reiknaði hann með
að það væri merki um vandvirkni.
Þá gerir hann athugasemd við
nokkur atriði. „Eftirtalin atriði
voru til í versluninni en eru skráð
með e sem þýðir væntanlega ekki
til: KEA skyrdrykkur með jarðaberjabragði, Frón pólo kex,
Homeblest kex, þurrkaðar sveskjur, túrtappar OB en þau voru til.
Síðan er ég skráður með ódýrasta
kílóverð Kellogs kornflex sem
væri gaman en ég hef ekki haft
Kellogs í rúmt ár (bara Coop).
Síðan er ég skráður með langhæsta verð á strásykri en þetta er
verðið á 2 kg pk DDS sykri hér í
búðinni í stað kílóaverðs annars
staðar.“ Hann segir jafnframt að
ekkert hafi verið minnst á 100%
verðmerkingar í búðinni.
Eyvindur segist vona að önnur
könnun verði gerð fljótlega en
að meira samráð verði haft við
starfsmenn verslananna. „Verðkannanir á að gera í samstarfi við
verslunarfólk svo að rétta upplýsingar komist til skila, þ.e.a.s.
að fylgja könnunarfólki um búð

og finna vörur fyrir það. Vona ég
að meiri vandvirkni verði höfð í
næstu könnun sem ég vona að
verði fljótlega,“ bætir Eyvindur
við.
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, segir að verið sé að kanna
athugasemdina. Hann segir að
könnunin hafa verið unnin í samstarfi við Alþýðusamband Íslands og unnið eftir verklagsreglum þeirra. „Ástæðan fyrir því
að við birtum hana undir okkar
formerkjum en ekki þeirra er sú
að annars hefðum við þurft að
henda helmingnum af verslunum
út, því samkvæmt verklagsreglum þeirra þurfa að vera ákveðið
margar vörutegundir til í verslunum annars má ekki birta samanburðinn. Við erum nú ekki með
margar stórverslanir hér á Vestfjörðum. Við höfum fengið óskir
frá íbúum á minni stöðunum um
að gerð yrði verðkönnun í þessum búðum því fólk sem ekki
hefur greiðan aðgang að stórverslunum, notast við þær. Var
því ákveðið að fara í verslanir

víða um Vestfirði og birta þær
undir okkar formerkjum.“
Finnbogi segir að margt hafi
komið í ljós við gerð könnunarinnar og nefnir í því sambandi að
sumar vörur hafi ekki verið sömu
tegundar og í öðrum búðum. Í
einni verslun hafi brauð verið á
1.100 krónur. „Ég ákvað að birta
könnunina með þessum hætti frekar en að birta könnun sem sýndi
eingöngu þrjár til fjórar stærstu
verslunarinar en þannig hefði það
verið ef við hefðum farið nákvæmlega eftir reglum Alþýðusambandsins.
Annar kaupmaður gerir athugasemd við það sem stendur í frétt
Verkalýðsfélagsins að einn verslunareigandi hafi neitað þátttöku
í könnuninni. Verslunum hafi
ekki staðið til boða að neita þátttöku. Finnbogi segir vinnureglurnar vera þær að viðkomandi
skoðunarmaður fer á staðinn án
þess að gera boð á undan sér.
„Hann á að fara og finna vörurnar
en ef hann finnur þær ekki á hann
að spyrja starfsmenn. Ef starfsmaður eða verslunareigandi vísar

skoðunarmanninum á dyr þá lýkur könnuninni þar og gefið upp
að fyrirtækið hafi hafnað að taka
þátt. Öllum var þó frjálst að neita
að taka þátt.“ Hann bætir við að
hvergi hafi verið tekið illa á móti
skoðunarmönnum fyrir utan á
einum stað þar sem neitað var að
taka þátt.
Aðspurður hvort framhald
verði á slíkum könnunum segist
Finnbogi vonast til þess. „Þetta
er fyrst og fremst gert í því skyni
að vera á neytendavakt og ég
vonast til að við getum gert þetta
aftur. Þetta er náttúrulega heljarinnar útgerð að framkvæma
svona könnun. Við vorum með
menn á öllum stöðunum sem fóru
út á sama tíma fyrir utan eina
undantekningu en sami maðurinn
fór bæði á Flateyri og Suðureyri.
En vonandi getum við gert það
fljótlega aftur en svona stór könnun hefur ekki verið gerð á svæðinu mjög lengi. Þetta hefur þegar
haft góð áhrif en bætt hefur verið
úr verðmerkingum á Suðurfjörðunum sem var ábótavant þegar
könnunin var gerð.“
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Grímuball KFÍ
Fjöldi manns skemmti sér
á grímuballi Ísfólksins,
stuðningsfólks Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar sem
haldið var í fjórtánda sinn á
laugardagskvöld. Ballið fór
fram í Krúsinni og hinir
þrautreyndu skífuþeytar
Rúnar Örn Rafnsson og Víðir
Arnarson héldu uppi stuðinu. Meirihluti ballgesta var
klæddur í hina ýmsu búninga en meðal gesta mátti
sjá djöfullinn, Kurt Cobain
og Courtney Love, viktoríska
hefðarfrú, Katy Perry, Hexíu
De Trix og félagana Kaftein
Kolbein og Tinna.
Þriggja manna dómnefnd
ákvað hver væri í flottasta
búningnum og að þessu
sinni var það Pálmi Árnason
sem varð í fyrsta sæti sem
galni vísindamaðurinn. Í
öðru sæti var Marsibil Kristjánsdóttir sem Medúsa og
Matthildur Helgadóttir
Jónudóttir var í þriðja sæti
sem Björk í svanskjólnum
fræga. Fjórða sætið hlaut
Jakob Einar Úlfarsson sem
Bósi Ljósár og Eygló Jónsdóttir fékk verðlaun fyrir
frumlegasta búninginn sem
silfurkonan. Allur ágóði
ballsins rennur til styrktar
barnastarfs KFÍ. Meðfylgjandi myndir voru teknar á
ballinu. – thelma@bb.is
Sælkeri vikunnar er Drífa Hrund Guðmundsdóttir frá Ísafirði

Bragðmikil fiskisúpa og eplamulningur með ís
Sælkeri vikunnar býður lesendum BB upp á bragðgóða
fiskisúpu þar sem notast má
við nánast hvaða sjávarfang
sem er. Einnig lætur hún fylgja
með uppskrift að einfaldri köku
sem gerð er úr hveitimulningi
og grænum eplum og er einstaklega góð með ís.
Bragðmikil fiskisúpa
1 laukur
Handfylli blaðlaukur
FIMMTUDAGUR 15. MARS 2012

1 rauð paprika
1 gulrót
½ grænmetiskraftur
1 tsk karrý
1 lítil dós tómatpúrra
½ dl sweet chilli sósa
1 l vatn
1 lítill peli rjómi
Salt og svartur pipar
Ýsa, skötuselur, rækjur eða
annað sjávarfang
Grænmetið er skorið niður og

svissað í olíu ásamt karrýinu. Þá
er vatni, krafti, tómatpúrru og
sweet chilli sósu bætt útí. Látið
sjóða þar til grænmetið er soðið
en stökkt. Þá er rjóma og salt og
pipar bætt útí og fiskurinn settur
útí í lokinn. Ef þið viljið hafa
súpuna sterkari þá má setja meira
sweet chilli sósu. Borið fram með
góðu brauði.
Ótrúlega einfaldur
eplamulningur með ís

150 g smjör
150 g sykur
150 g hveiti
3-5 græn epli
Eplin eru afhýdd, skorin smátt
og sett í eldfast mót. Kanil stráð
yfir eftir smekk. Smjör, sykur og
hveiti er hrært og hnoðað saman
og mulið yfir eplin. Bakað við
175°C í 20-30 mín. Kakan er
best volg með vanilluís.
Ég skora á vinkonu mína Lilju
Gísladóttur Ísfirðing í Reykjavík.
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