Hvað er um að vera á
Ísafirði um páskana?
– sjá bls. 6.
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Mér þykir
rigningin góð
Hann ætlaði að verða annað
hvort poppstjarna eða atvinnumaður í fótbolta. Ísfirðingurinn
Helgi Björns er í viðtali vikunnar,
þar sem meðal annars e stiklað á
leiklistarferlinum, rætt um Grafík,
SSSól og Reiðmenn vindanna og
komið við í leikhúsinu í Friedrichstrasse í Berlín.

Ljósm: Spessi.

Minnihlutinn hefur þungar
áhyggjur af rekstri Eyrar
Minnihlutinn bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar hefur þungar
áhyggjur af stöðu samninga um
rekstur hjúkrunarheimilisins
Eyrar á Ísafirði. Í bókun minnihlutans eru bæjaryfirvöld sökuð
um aðgerðarleysi. Á fundi bæjarstjórnar á fimmtudag var lagt
fram skriflegt svar Gísla Halldórs
Halldórssonar bæjarstjóra til

minnihlutans um stöðu mála.
Bæjarstjóri og formaður byggingarnefndar hjúkrunarheimilisins funduðu í velferðarráðuneytinu 18. mars og segir Gísli Halldór að þar hafi komið fram að
ásetningur ráðuneytisins sé að
rekstur á hjúkrunarheimilinu Eyri
hefjist svo skjótt sem verða má
eftir að það hefur verið afhent.

Bæjarstjóri minnist á að fyrir
lægi viljayfirlýsing Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, frá því 12.
apríl 2013, um að stofnunin muni
sjá um rekstur hjúkrunarheimilisins í eigin nafni. Gísli Halldórsegir að aðilar séu ásáttir um að
greiðslur fyrir reksturinn miðist
við gildandi daggjöld eða nánara
samkomulag við velferðarráðu-

neytið. „Það virðist því ekki ástæða
til að ætla annað en að HsVest
standi við yfirlýst áform sín um
að hefja rekstur svo fljótt sem
auðið er þegar hjúkrunarheimilið
verður fullbúið, sem áætlað er að
verði í júní,“ segir í svarinu. Gísli
Halldór segir að samningsmarkmið hans séu að Ísafjarðarbæjar
niðurgreiði ekki að nokkru leyti

rekstur hjúkrunarrýma á Eyri.
Daníel jakobsson, oddviti
Sjálfstæðisflokks, lagði fram
bókun fyrir hönd Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þar
sem lýst er yfir þungum áhyggjum af „aðgerðaleysi bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ um málefni
hjúkrunarheimilis.“
„Ekkert hefur gerst í þessu máli
á þessu kjörtímabili þrátt fyrir að
gríðarlegir hagsmunir bæjarins
séu í húfi þegar að kemur að
þessum samningum. Það að bæjarstjóri sé á sínum fyrsta fundi
um málið í velferðarráðuneytinu
í dag 273 dögum eftir að Í-listinn
tók við stjórn bæjarins er algjörlega óásættanlegt,“ segir í bókun
minnihlutans.
Í bókun Í-listans segir að fráleitt sé að halda því fram að aðgerðarleysi bæjaryfirvalda síðastliðna mánuði sé um að kenna
að ekki hafi komist á samningur
milli bæjaryfirvalda og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða um
rekstur hjúkrunarheimilsins Eyrar. „Fyrri meirihluti hafði ekki
árangur sem erfiði að ná samningum um reksturinn og voru þó
búin að reyna í tvö ár. Fulltrúar Ílistans eru fullvissir um að bæjarstjóri hafi sinnt málinu af kostgæfni og telja þennan málflutning
sjálfstæðismanna og framsóknarmanna leið til gera málið tortryggilegt,“ segir í bókuninni.

Metafli hjá Hálfdáni Einarssyni
Mjög góður steinbítsafli hefur
verið undanfarið hjá þeim bátum
sem gera út frá Bolungarvík og
eiga steinbítskvóta. Áhöfnin á
Hálfdáni Einarssyni ÍS komu að
landi á fimmtudagskvöld í síðustu viku með 27 tonn úr einni
sjóferð sem væntanlega telst Íslandsmet hjá báti af þessari
stærð. Heildarafli bátsins í mars
mánuði var þá kominn í 182 tonn
í 14 sjóferðum, sem væntanlega
er einnig Íslandsmet. Skipstjóri
á Hálfdáni Einarssyni ÍS er Björn
Elías Halldórsson.
Af öðrum bolvískum bátum
má nefna að Jónína Brynja ÍS er
komin með 124.895 tonn í 17
sjóferðum, Fríða Dagmar er
komin með 107.384 tonn í 17
sjóferðum, Einar Hálfdáns er
kominn með 113.063 tonn í 15
róðrum og Guðmundur Einarsson er kominn með 60.821 tonn
í 13 sjóferðum. Heildaraflinn í
var kominn í ríflega 1000 tonn.
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Stöndum vörð

Fyrsta farþegaskip ársins
Hollenska seglskipið Rembrandt van Rijn kom til hafnar á Ísafirði í síðustu viku. Skipið er
þriggja mastra skonnorta sem fyrir tuttugu árum var breytt í farþegaskip. Skipið kom til Ísafjarðar frá Færeyjum með viðkomu á Seyðisfirði þar sem 33 farþegar voru settir í land. Samkvæmt upplýsingum frá hafnsögumanni tekur skipið farþega á Ísafirði og fer í tvo vikutúra um
strendur Vestfjarða. Síðan heldur skipið til Reykjavíkur, tekur um borð farþega þar og siglir til
Grænlands.
– smari@bb.is

Rík ástæða er til að fagna tíu ára afmælis Háskólaseturs Vestfjarða
og gleðjast yfir þeim árangri sem þar hefur náðst og þeirri sérstöðu
sem stofnunin hefur skapað sér. Eflaust hafa margir lagt hönd á
plóginn við þróun Háskólaseturisins en vonandi er á engan hallað
þótt aðeins sé íað að starfi forstöðumanns.
Engin fjöður skal yfir það dregin að uppskeran sem Háskólinn á
Akureyri skóp samfélaginu norður frá gaf Vestfirðingum byr í
seglin með kröfu um hliðstæðu á Vestfjörðum; að ekki sé minnst
þess uppgangstíma íslenskra stjórnmála þegar svo virtist sem loforð
ráðherra, í einskonar hátíðaræðu, nægði til stofnunar háskóla stuttu
síðar. Vestfirðingar létu til sín heyra, minnugir harðvítugrar baráttu
fyrir menntaskóla. BB var þar engin undantekning. Niðurstaðan hér
vestra var Háskólasetur. Og nú, að áratug liðnum, þegar menn almennt eru þeirrar skoðunar að takmörk eru fyrir fjölda fullgildra háskóla í örsamfélagi, líkt og því íslenska, eru líkur á því á tölvuöld að
skólasetur séu það sem horft verður til í ríkari mæli.
Minnugir að oft á tíðum er erfiðara að gæta fengins fjár en afla
þess, verða Vestfirðingar að standa vörð um það sem þegar hefur
áunnist í skólamálum, með frekari áfanga að markmiði í pokahorninu.
Páskar
,,Aldrei hefur birta morgunsins
og litur landsins
ljómað eins skært og í dag.“
Ljóst er að með upphafi ljóðsins ,,Á páskum“ er Þorgeir Sveinbjarnarson að tjá hugarástand manns að morgni páskadags, fagnandi
upprisu Krists, eftir að: ,,Með sínum dauða hann deyddi / dauðann
og sigur vann,“ eins og meistari Hallgrímur orðar það.
Dymbilvika rúmar vikurnar tvær: Páskaviku og Skíðaviku, vikur
trúar og útiveru. Sú síðar nefnda með ríka hefð að baki á Ísafirði
enda áttatíu ára. Miklar þakkir á það fólk skilið sem þar hefur staðið
að baki. Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður er tekin að tölta inn á
annan áratuginn. Það er mikið, þakkarvert afrek.
Bæjarins besta býður alla páskagesti velkomna til Ísafjarðar.
Megi heimsóknin auka innstæðu hvers og eins í eigin minnningabanka.
Lesendum Bæjarins besta nær og fjær og landsmönnum öllum
eru sendar óskir um gleðilega páskahátíð.
s.h.

Spurning vikunnar
Hyggst þú ferðast um Vestfirði í sumar?
Alls svöruðu 344.
Já sögðu 222 eða 65%
Nei sögðu 66 eða 19%
Óvíst sögðu 56 eða 16%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Sigurvegarar Músíktilrauna 2015. F.v. Bjarni Kristinn Guðjónsson, Valgeir Skorri Vernharðsson, Hrafnkell Hugi Vernharðsson og Pétur Óli Þorvaldsson. Ljósm: Morgunblaðið.

Tók tíma að átta sig á sigrinum
Það er ekki laust við að Hrafnkell Hugi Vernharðsson hafi
verið pínu vankaður á mánudagsmorgun þegar blaðamaður hafði
samband við hann og óskaði honum til hamingju með sigur
Rythmatik í Músíktílraunum á
laugardag. „Það er búið að taka
tíma til að átta sig á að við unnum
þetta. Markmið okkar var bara
að hafa gaman af þessu og
skemmta okkur,“ segir Hrafnkell
sem er gítarleikari og söngvari í
Rythmatik frá Suðureyri. Mús-

íktilraunir hafa oft reynst stökkpallur fyrir hljómsveitir til frekari
verka og í einhverjum tilfellum
frægðar. Í verðlaun eru meðal
annars 20 hljóðverstímar í Sundlauginni, þátttaka í Airvawes og
tónleikahald erlendis.
Hljómsveitin var ekki fullskipuð á Músíktilraunum þar sem
Eggert Nielson var fjarri góðu
gamni í ferð með Menntaskólanum á Ísafirði í Frakklandi. Í hans
skarð hljóp Bjarni Kristinn Guðjónsson. „Hann gjörsamlega

reddaði okkur og stóð sig eins og
hetja.“ En hvað er næst á dagskrá
hjá Rythmatik? „Núna erum við
bara að fara að hreinsa út úr æfingarhúsnæðinu okkar, það var
verið að kasta okkur út. 3X var
að kaupa húsið þar sem við vorum
að æfa. Svo er bara að gíra sig
upp fyrir Aldrei fór ég suður og
eftir það þurfum við bara að taka
okkur smá tíma og anda og pæla
í næstu skrefum,“ segir Hrafnkell.
– smari@bb.is
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Fjölbreytt dagskrá um páskana
Mikið verður um að vera á Ísafirði um páskana líkt og endranær. Skíðavikan er fastur punktur
í tilverunni yfir hátíðarnar sem
og tónlistarhátíðin Aldrei fór ég
suður. Skíðavikan á Ísafirði verður sett kl. 16:30 miðvikudaginn
1. apríl á Silfurtorgi. Lúðrasveit

Ísafjarðar masserar frá Ísafjarðarkirkju að Silfurtorgi ásamt félögum úr Skíðafélagi Ísfirðinga.
Á Silfurtorgi verður boðið upp á
heitt kakó og pönnukökur og því
næst tekur við sprettganga Núps.
Fjölbreytt dagskrá verður í boði
fimmtudaginn 2. apríl. Skíða-

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar móður, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu

Unnar Steinunnar Kristjánsdóttur
frá Bæ í Súgandafirði – Hlíf II Ísafirði

Sérstakar þakkir færum við heimahjúkrun á Ísafirði og
starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða fyrir góða umönnun.
Aðstandendur
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svæðin í Tungudal og á Seljalandsdal verða opin frá kl. 10-21
og kl. 11 hefst árlega páskaeggjamót KFÍ og Nóa Síríus í íþróttahúsinu á Torfnesi.
Á hádegi hefst síðan skíðaskotfimi á Seljalandsdal og frá
kl. 13-17 verður boðið upp á
páskaleik í Náttúrugripasafninu
í Bolungarvík. Um er að ræða
þrautaleik sem ætlaður er börnum
að fjórtán ára aldri. Um kaffileytið hefst síðan snjóbrettakeppni í Tungudal. Upphitunarkvöld Aldrei fór ég suður hefst í
Krúsinni kl. 20 og á Hótel Ísafirði
verður boðið upp á tónlistarveislu
þar sem fram koma Bjartey og
Gígja úr Ylju, Sigga T. Snorri
Helga og Valdimar úr samnefndri
hljómsveit. Þá verður boðið upp
á sögukvöld í Kaupfélagi Súgfirðinga og Biggi Olgeirs skemmtir í Húsinu. DJ Rebel skemmtir

gestum Edinborg Bistro.
Furðufatadagur verður í Tungudal og á Seljalandsdal á föstudaginn langa. Löng hefð er fyrir því
að fjölskyldan skemmti sér saman í dölunum tveimur þennan
dag og er fólk hvatt til að mæta
uppáklætt. Kveikt verður á grilli
um hádegi og börnin geta málað
sig við undirleik tónlistar og sælgæti mun venju samkvæmt rigna
af himni. Íþróttaálfurinn og Solla
stirða munu heimsækja Tungudal
af þessu tilefni. Kl. 10 hefst svokölluð helgiganga frá Kirkjubóli
í Valþjófsdal í Önundarfirði að
Holti og frá kl. 13-16 verður listrænn sölumarkaður á vegum Félags vestfirskra listamanna í
skátaheimilinu á Ísafirði.
Páll Óskar skemmtir ungviðinu
í Edinborg kl. 16 á föstudaginn
langa. Klukkustund síðar sýnir
leikdeild Höfrungs á Þingeyri
Galdrakarlinn í OZ í félagsheimilinu og Kómedíuleikhúsið sýnir
Gísla Súrsson og Grettir í Arnardal kl. 20. Á sama tíma hefjast
órafmagnir tónleikar AFÉS í
Ísafjarðarkirkju þar sem fram
koma fjölmargir listamenn. Á
sama tíma hefst tónlistarveisla í
Húsinu sem standa mun til kl.
04. Þar koma fram Sigríður Thorlacius, Snorri Helgason, Bjartey
og Gígja úr Ylju, hljómsveitin
Hörmung, Smiths Tribute og
hljómsveitin Boogie Trouble.
Síðan mun DJ Matti á Rás 2
halda uppi stuðinu til kl. 04. Svokallaður bræðingur hefst í Ísafjarðarbíói kl. 22. Þar koma fram
Saga Garðarsdóttir, Hugleikur
Dagsson og Kæsti safírinn. Á
miðnætti hefst síðan stórdansleikur með Helga Björns og
SSSól í Krúsinni og stuðdansleikur með Páli Óskari í Edin-

borgarhúsinu.
Laugardaginn 4. apríl verður
boðið upp á íþrótta- og leikjadag
í Íþróttamiðstöð Þingeyrar, PopUp markaður verður í anddyri
Dekurstofu Dagnýjar og páskaeggjamót HG, sem ætlað er
börnum fæddum 2003 eða síðar,
hefst á Seljalandsdal og í Tungudal kl. 13. Opið hús verður í
Safnahúsinu á Ísafirði frá kl. 1316, páskaleikur verður í Náttúrugripasafninu í Bolungarvík frá
kl. 13-17 og svokallaðir súputónleikar verða í Krúsinni frá kl. 1416. Svokölluð heimkomuhátíð
stendur yfir í Vestrahúsinu frá
kl. 15:00-16:30. Þar munu fyrirtæki kynna starfsemi sína. Hátíðin er ætluð öllum þeim sem hafa
áhuga á að búa á norðanverðum
Vestfjörðum.
Aldrei fór ég suður hátíðin
hefst á Grænagarði kl. 17 og
stendur til miðnættis. Þar kemur
fram fjöldi tónlistarmanna sem
getið er um í annarri frétt. President Bongo úr Gus Gus skemmtir
í Krúsinni frá kl. 23 og stórdansleikur með Sniglabandinu hefst
á miðnætti í Edinborgarhúsinu. Í
Húsinu mun DJ Óli Dóri sjá um
að skemmta lýðnum.
Dagskrá sunnudagsins (páskadags) hefst kl. 14 með garpamóti
í svigi í Tungudal og í göngu á
Seljalandsdal. Tónlistarveisla
verður í Húsinu frá kl. 16-18 þar
sem fram koma Valdimar Guðmundsson, Snorri Helgason,
Bjartey og Gígja úr Ylju og
Sigríður Thorlacius. Biggi Olgeirs skemmtir í Félagsheimilinu
í Bolungarvík frá miðnætti og
vinsælasta hljómsveit landsins
AmabaDama lokar páskunum
með partíballi í Krúsinni. Sniglabandið verður á Edinborg.

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 2015

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 2015

7

skýringa á
Önnur ljósmóðir sinnir ómskoðunum Leita
hruni refastofnsins
Ljósmóðir sem venjulega hefur farið til Ísafjarðar tvisvar sinnum í mánuði til að ómskoða barnshafandi konur hefur verið leyst
af hólmi, og mun önnur ljósmóðir sinna ómskoðunum á
svæðinu frá og með næsta mánuði. Sú er búsett í Reykjavík og
mun því einnig þurfa að ferðast
vestur til að sinna ómskoðunum.
Frá þessu er greint á mbl.is. Eins
og greint hefur verið frá komust ófrískar konur á Vestfjörðum
ekki í ómskoðun á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði frá
því í nóvember 2014 fram í febrúar á þessu ári, og hafa nokkrar þurft að fljúga suður til að
komast í sónar. Ástæðan er sú að
ljósmóðirin sem venjulega hefur
komið þangað tvisvar í mánuði
hefur ekki komist vegna veðurs.
Nú hefur ljósmóðirin, Ásthildur
Gestsdóttir, sagt starfi sínu lausu
frá og með 1. apríl og ríkti mikil
óvissa um framhaldið fyrr í mánuðinum.
Ásthildur á eftir að koma einu
sinni áður en hún hættir, en að
sögn Þrastar Óskarssonar, forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, tekur hin ljósmóðirin við
strax í apríl og verður því ekkert
rof á þjónustunni. Ljósmóðirin
mun koma tvisvar sinnum í mánuði eins og Ásthildur gerði, en
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Þröstur segir komurnar þó einnig
munu ráðast af því hversu mikil
þörfin verður. Hann segir nýju
ljósmóðurina þekkja vel til, þar
sem hún hafi leyst af hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða áður.
Í samtali við mbl.is fyrr í mánuðinum sagði Þröstur að stefnt
væri að því að ljósmóðir sem er á
svæðinu myndi læra að ómskoða
og taka við af Ásthildi. Hann
segir þetta ennþá stefnuna, en
þar sem þjálfun í ómskoðun geti
tekið yfir ár hafi verið nauðsynlegt að fá aðra ljósmóður til að
sinna ómskoðunum á meðan.
„Það er langtímaverkefni. Við

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
byrjum á þessu og síðan tekur
hitt sinn tíma,“ segir hann.
Mikil umræða myndaðist í
kjölfar óvissunnar sem var uppi
fyrr í mánuðinum, og var meðal
annars rætt um málið á Alþingi.
Lýsti Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, þar yfir áhyggjum af stöðu
barnshafandi kvenna á Vestfjörðum. Þá var samþykkt ályktun á
fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, þar sem kom fram að
ástandið á heilbrigðisstofnuninni
væri óásættanlegt með öllu og
afturhvarf mörg ár aftur í tímann. Voru aðilar málsins hvattir

til að leita allra leiða til að hægt
yrði að bjóða upp á ómskoðanir
á heimaslóðum, svo verðandi
mæður þyrftu ekki að ferðast til
Reykjavíkur í slíka skoðun.
„Þetta voru mikil ósköp og það
er mikið búið að kalla „úlfur,
úlfur,““ segir Þröstur. Hann segir umræðuna þó ekki hafa breytt
neinu þar sem þetta hafi verið
forgangsverkefni frá upphafi. Þá
segir hann engin rof hafa orðið
af mannavöldum, þar sem veður
hafi verið það eina sem setti strik
í reikninginn. Nú sjái hann hins
vegar fram á að starfsemin komist í góðar horfur.

Refastofninn á Hornströndum hrundi síðastliðið sumar og
er ástand hans svipað og það
var á áttunda áratug síðustu
aldar þegar hann var í lágmarki. Í byrjun síðasta sumars
virtist allt með felldu en í júlí
og ágúst var hins vegar orðið
ljós að got hafði misfarist hjá
mörgum pörum sem hafði
aldrei gerst frá því rannsóknir
hófust. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýravistfræðingur
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands
og fyrrum forstöðumaður
Melrakkasetursins í Súðavík,
fjallaði nýlega á Hrafnaþingi
NÍ um refastofninn á Hornströndum.
Hugsanleg skýring sem
vísindamenn vinna með er að
veðurlag síðla vetrar og vorhret
gætu hafa haft neikvæð áhrif á
varp fugla og þar með óbein
áhrif á tímgun refa. Fundist
hefur mikið magn kvikasilfurs í
tófum við ströndina á Íslandi.
Verið gæti að mengun sé meiri
á þessu svæði en annars staðar
þar sem uppistaða fæðunnar
eru sjófuglar og sjórekin spendýr, og ekki er hægt að útiloka
sjúkdóma. Þá bendir margt til
þess að ágangur ferðamanna
hafi neikvæð áhrif á afkomu
yrðlinga á svæðinu.

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 2015

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 2015

9

Sund og sauna
í Bolungarvík
Gestir skíðavikunnar á Ísafirði
sem og gestir tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður hafa
löngum sótt í sundlaugina í
Bolungarvík um páskana enda
aðstaðan þar eins og best verður a kosið. Á skírdag, föstudaginn langa, laugardag fyrir
páska, páskadag og annan í
páskum verður opið daglega frá
kl. 10-18. Sauna laugarinnar er
einnig opið á sama tíma nema á
laugardeginum. Þá verður sérstakur kvennatími frá kl. 13:0015:30 og fyrir karla frá kl.
15:30 til kl. 18:00. Í Bolungarvík er frábær sundlaugargarður
með heitum pottum og vaðlaug.
Önundarfjörður.

Stefanía Helga
ráðin skólastjóri

Starfsleyfi fyrir 1.200 tonna eldi
Umhverfisstofnun hefur veitt
fyrirtækinu Ís 47 ehf. á Ísafirði
starfsleyfi til að framleiða allt að
1.200 tonn af regnbogasilungi og
þorski á ári í Önundarfirði. Starfsleyfið öðlast þegar gildi og gildir
til ársins 2030. Fyrirtækið er nú
þegar með eldi í Önundarfirði og
ætlar að auka það verulega.
Skipulagsstofnun komst að þeirri
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niðurstöðu í fyrra að aukið eldi
Ís 47 ehf. í Önundarfirði sé ekki
líklegt til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og er því ekki háð
umhverfismati.
Gísli Jón Kristjánsson, framkvæmdastjóri Ís 47, segir að nú
sé bara eftir að fá rekstrarleyfi
sem Matvælastofnun gefur út.
„Það er nánast formsatriði. Mestu

hindranirnar eru úr vegi. Á næsta
ári fara hlutirnir að snúast hraðar
og svo fer þetta á fulla ferð upp
úr því,“ segir Gísli Jón. Hann er
með 20 þúsund regnbogasilunga
í kvíum í Önundarfirði sem hann
slátrar í haust. „Svo eru 50 þúsund seiði sem fóru í sjó í fyrra og
ég ráðgeri að setja 100 þúsund
seiði í sjó í vor.“

Starfseyfið er bundið við 900
tonna framleiðslu á regnbogasilungi og 300 tonna áframeldi á
þorski. „Þetta er verkefni sem er
spennandi að takast á við. Nú er
verið að fínpússa markaðsmál og
fleira og skoða ýmsa fleiri möguleika. Ég er bara bjartsýnn og
spenntur,“ segir Gísli Jón.
– smari@bb.is

Að fengnum niðurstöðum frá
Capacent á umsækjendum um
stöðu skólastjóra Grunnskóla
Bolungarvíkur, leggur fræðsluráð Bolungarvíkur til að Stefanía Helga Ásmundsdóttir
verði ráðin skólastjóri. Stefanía
er skólastjóri Grunnskólans á
Þingeyri. Hún er félagsliði og
kennari að mennt ásamt því að
hafa lokið 90 ECTS-einingum í
uppeldis- og menntunarfræði.
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Rabbi hringdi og vantaði
söngvara á stundinni
„Ætli það hafi ekki verið þegar
ég fór að sjá myndina A Hard
Day’s Night í Alþýðuhúsinu, þá
fór maður að leika sér með badmintonspaðann og syngja í
lampaskerminn,“ segir Helgi
Björns, aðspurður hvort ástæðu
þess að hann gerðist leikari og
söngvari en ekki eitthvað allt annað megi rekja til einhvers sérstaks.
Hann er ekki alveg viss hvað
hann var gamall þegar þetta var.
„Kannski átta til tíu ára. En ég
byrjaði að leika á barnaskemmtunum sem Litli leikklúbburinn
hélt utan um, bæði á sumardaginn
fyrsta og sautjánda júní, við
krakkarnir vorum látnir taka þátt
í þeim.“
Og þess má geta að Litli leikklúbburinn á Ísafirði var stofnaður 24. apríl 1965, þegar Helgi
var einmitt bráðum átta ára, og
fagnar því hálfrar aldar afmæli
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sínu seinna í þessum mánuði.
Á síðasta ári hélt Helgi upp á
þrjátíu ára söngafmæli. Þá voru
30 ár síðan fyrsta platan hans
með Grafík kom út, Get ég tekið
cjéns, sem hafði meðal annars að
geyma lögin Mér finnst rigningin
góð og Þúsund sinnum segðu já.
Og Helgi er langt frá því að
vera hættur að semja. „Ég er að
fara núna í vor í upptökur á plötu
sem á að koma út í haust,“ segir
hann. Þetta verður nýtt frumsamið efni eftir hann sjálfan, bæði
tónlistin og textarnir.
Frjálsu stundirnar
hjá Margréti Óskars
Helgi er þrautreyndur bæði
sem sviðsleikari og kvikmyndaleikari. Hann hefur leikið í fjölmörgum leikritum og söngleikjum, flestum hjá Leikfélagi Reykjavíkur og nokkrum í Þjóðleik-

húsinu, en auk þess hjá Stúdentaleikhúsinu, Alþýðuleikhúsinu,
Loftkastalanum, Leikfélagi Akureyrar og Íslensku óperunni.
Kvikmyndirnar eru komnar nokkuð á annan tuginn, þar af þrjár
sjónvarpsmyndir. En upphafið
var eins og áður sagði á barnaskemmtunum á hátíðisdögum á
Ísafirði.
„Síðan byrja ég að leika í uppfærslum hjá Litla leikklúbbnum,
til dæmis Sandkassanum sem
Bryndís Schram setti upp, og líka
var ég að troða upp í Gagnfræðaskólanum ásamt Herði Ingólfssyni vini mínum.
Svo má ekki gleyma því, að
Margrét Óskarsdóttir, sem var
forkólfur í Litla leikklúbbnum á
þeim tíma, var kennari minn í
Barnaskólanum þegar ég var tíutólf ára. Það var alltaf á stundatöflunni tími sem kallaðist frjáls

stund. Margrét notaði þessa
frjálsu stund mikið til þess að
leyfa okkur að leika og spinna,
eins og kallað er, leika af fingrum
fram, og koma fram með einhverja brandara eða lítil atriði.
Þarna komst maður á bragðið.“
– Varstu ekkert feiminn?
„Í sjálfu sér var ég kannski
eitthvað feiminn að eðlisfari, en
einhvern veginn komst maður alveg yfir það þegar farið var að
gera eitthvað svona.“
Poppstjarna eða
atvinnumaður í fótbolta
– Þú byrjaðir að nota badmintonspaðann fyrir gítar, en hvenær
fórstu að spila á eitthvað sem
heyrðist í og syngja líka?
„Þegar ég var upp úr fermingu
vorum við með einhverja hljómsveit. Hörður Ingólfsson spilaði
á píanó en ég söng. Við vorum
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strax byrjaðir að semja okkar
eigin lög, sem var kannski dálítið
sérstakt á þeim tíma, ekki eldri
en við vorum,“ segir Helgi.
Því má skjóta hér inn, að þeir
Hörður og Helgi eru svo jafnaldra
að einungis munar á þeim fjórum
dögum.
„Við fluttum þessi lög á gagnfræðaskólaskemmtunum og einhverju slíku. Vilberg Viggósson
var þarna líka þegar við vorum
að leika okkur í bílskúrnum, eins
og gengur, með einhverja skólahljómsveit. Svo þróast þetta
smám saman, alveg þangað til
ég fer suður í Leiklistarskólann.
– Kom á þeim tíma eitthvað
fleira til greina hjá þér, kom til
greina að verða eitthvað allt annað en tónlistarmaður og leikari?
„Nei, það kom aldrei neitt annað til greina nema þá fótbolti. Ég
sagði við sjálfan mig þegar ég
var eitthvað tíu-tólf ára, að ég
ætlaði að verða annað hvort poppstjarna eða atvinnumaður í knattspyrnu.“
Rokkið og stelpurnar
– Þú spilaðir vissulega fótbolta
í gamla daga ...
„Ég var náttúrlega í árgangi
sem var ansi sterkur í boltanum á
Ísafirði og skilaði sér síðan í því
liði sem fór upp í efstu deild á
sínum tíma. Þegar við vorum í
fimmta flokki í Vestra spiluðum
við úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn á móti Val. Í liðinu
voru meðal annarra Magni Blöndal, Ómar Torfa, Jón Odds og
Krissi Kristjáns. En svo hætti ég
að spila fótbolta þegar ég var
kominn í annan flokk, kláraði
þriðja flokk en svo datt ég út. Þá
var það rokkið og stelpurnar.“
Helgi var miðjumaður, eða
halfsent eins og kallað var á þeim
tíma. Aðspurður hvort hann hafi
verið vanur að skora mikið tekur
hann lítið undir það. „Jú, eitthvað,
en maður lagði fyrst og fremst
upp úr góðum sendingum og að
dreifa spilinu.“
Ekki átti Helgi langt að sækja
fótboltann, ef svo má segja, því
að Björn Helgason faðir hans
(Bjössi Helga), síðar lengi íþróttafulltrúi Ísafjarðarbæjar, var á sínum tíma einhver allra besti knattspyrnumaður Ísfirðinga fyrr og
síðar og um tíma landsliðsmaður,
þá leikmaður með ÍBÍ og Fram. Í
tilefni af fimm ára afmæli Stóra
Púkamótsins á Ísafirði árið 2009
var efnt til netkosningar þar sem
þeir Björn Helgason og Ómar
Torfason voru kjörnir bestu knattspyrnumennirnir í sögu Ísafjarðar, en Halldór Sveinbjarnarson var líka tilnefndur.
Í sjálfu sér geta allir sungið
– Svo ferðu í leiklistarskóla ...
„Já, þá er ég tuttugu og eins.
Við Vilborg konan mín erum þá
byrjuð saman og búin að eignast
okkar fyrsta barn, þegar við sækjum bæði um í Leiklistarskóla
Íslands.“
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Þetta var ríkisskóli sem þá var
tiltölulega nýstofnaður, eða tveimur árum fyrr. Áður voru Þjóðleikhúsið og Leikfélag Reykjavíkur hvort með sinn skóla og
síðast sameiginlegan skóla, sem
var kallaður Húsaskólinn. Seinna
eða um aldamótin varð Leiklistarskóli Íslands deild í hinum nýja
Listaháskóla Íslands.
Helgi og Vilborg voru bæði
tekin inn í skólann og voru þar
með í þriðja árgangi hans. Alls
voru umsækjendur talsvert á annað hundrað, en af þeim voru aðeins átta teknir inn. Með Helga
og Vilborgu í bekk voru m.a.
Edda Heiðrún Backman, María
Sigurðardóttir síðar leikstjóri og
leikhússtjóri, Eyþór Árnason,
seinna fyrsti sviðsstjóri í Hörpu,
og Sigurjóna Sverrisdóttir, ættuð
frá Ísafirði, sem giftist síðar
Kristjáni Jóhannssyni óperusöngvara.
Námið í Leiklistarskóla Íslands
tók fjögur ár og endaði með nemendaleikhúsi. „Síðasta árið fór
bara í uppsetningar á þremur leikritum,“ segir Helgi. Hann segir
að leiklistarnámið hafi verið
skemmtilegt. „Þetta var mjög
skapandi og gefandi.“
Aftur á móti er Helgi alveg
sjálflærður í tónlistinni. „Ég lærði
bara nokkra gítarhljóma þegar
ég var tólf-þrettán ára og svo
byrjaði ég að raula og syngja. Ég
var mikið að hlusta á tónlist í
útvarpinu heima og söng með og
síðan byrjaði ég mjög snemma
að gutla eitthvað.
Í sjálfu sér geta allir sungið,
sumir hafa kannski eitthvað
meira næmi fyrir því en aðrir, en
í grunninn er þetta fyrst og fremst
þjálfun. Því meira sem þú syngur,
þeim mun betri söngvari verðurðu.“
Kannski er það
Sódóma Reykjavík ...
– Hvor listgreinin hefur þér
fundist skemmtilegri, leiklistin
eða tónlistin?
„Það er nú oftlega þannig, að
þegar maður er að leika, þá er
skemmtilegra að syngja, og þegar
maður er að syngja, þá er skemmtilegra að leika. Samanber grasið
hinumegin við girðinguna.“
– En þú hefur væntanlega aldrei séð eftir því að hafa ekki
orðið eitthvað allt annað en leikari og tónlistarmaður, til dæmis
atvinnumaður í fótbolta eða kaupmaður eða stýrimaður?
„Nei, í almáttugs bænum, ég
er alger lukkunnar pamfíll að hafa
fengið að starfa við það sem veitir
mér svo mikla gleði, hefur verið
mín ástríða gegnum lífið. Það eru
nú ekki allir sem fá að gera það.“
– Varðandi kvikmyndirnar: Er
einhver ein mynd, eða kannski
einhverjar tvær-þrjár, sem þér
hefur þótt skemmtilegra að vinna
við heldur en aðrar, eða þykir
vænna um en aðrar?
„Kannski er það Sódóma Reykjavík,“ segir Helgi eftir dálítið

hik, „það er náttúrlega mjög gaman að hafa tekið þátt í þeirri mynd,
og hún lifir ótrúlega sterku lífi.
Og Ungfrúin góða og húsið, það
var líka mjög gaman að taka þátt
í þeirri mynd.
Svo þykir mér mjög vænt um
síðustu myndirnar,“ segir hann,
og nefnir París norðursins sem
tekin var upp á Flateyri og frumsýnd á síðasta ári. „Þar var ég í
skemmtilegu hlutverki og hafði
gott pláss í myndinni, þannig að
maður hafði svigrúm til að sýna
fleiri hliðar.“
Trillan sem vildi ekki sökkva
– En hvaða mynd var erfiðust?
„Ég veit það ekki, átta mig
ekki á því. Reyndar kemur í hugann sjónvarpsmynd sem heitir
Laggó og Jón Tryggvason gerði
á Arnarstapa á Snæfellsnesi.
Þessi mynd fjallaði um tvo trillusjómenn sem ætluðu að sökkva
trillunni sinni og fá tryggingabæturnar. Þeim gekk ekkert að
koma trillunni niður, hún bara
fylltist af sjó en vildi ekki sökkva.
Mikill hluti myndarinnar gerðist í þessari trillu, sem var hálffull
af sjó. Þarna vorum við rétt fyrir
utan Arnarstapann að sulla í sjónum allan daginn, blautir frá
morgni til kvölds. Þó að maður
ætti að heita að vera í einhverjum
blautbúningi var þetta helvíti
erfitt, bæði slark og kalt. Að öðru
leyti var þetta mjög skemmtilegt
verkefni.“
Grafík
– Snúum okkur að tónlistinni.
Hvað viltu segja um hljómsveitina Grafík og starfið með henni?
„Það var frábært að fá tækifæri
til að vinna með þeim snillingum.
Ég var bara rétt að útskrifast úr
Leiklistarskólanum, þetta var
1983, ég var ekki orðinn tuttugu
og fimm ára, og var nýbúinn að
fá hlutverk í kvikmyndinniAtómstöðinni sem gerð var eftir sögu
Halldórs Laxness. Þessi mynd
var mikið stórvirki á þeim tíma.
Hún var tekin upp á bæði íslensku
og ensku því að það átti að selja
hana út um allan heim og mikið í
hana lagt. Ég var að leika í þessari
mynd allt sumarið.
Meðan ég var þar á fullu hringir
Rabbi í mig [Rafn Jónsson í
Grafík]. Þá hafði söngvarinn hjá
þeim hætt allt í einu og það vantaði söngvara á stundinni, þeir
voru búnir að bóka sig allt sumarið á Vestfjörðum. Ég fékk bara
daginn til að hugsa mig um og
ákvað að slá til, var kominn til
Ísafjarðar þrem dögum seinna að
syngja í Sjallanum á föstudagskvöldi og á Patreksfirði kvöldið
eftir.
Þannig leið sumarið, ég var að
leika í kvikmyndinni í miðri viku
og flaug svo til Ísafjarðar um
helgar og söng með Grafík föstudags- og laugardagskvöld. Þetta
var byrjunin.“
Gæfuleg blanda

– Þú hefur auðvitað þekkt alla
í Grafík áður ...
„Já, og þeir voru náttúrlega
reyndir í bransanum, þannig að
þetta var góður skóli. Ég lærði
mikið af þeim, en kannski kom
ég líka með nýjan kraft í hljómsveitina, svona nýútskrifaður úr
skólanum. Það var gæfuleg
blanda sem hristist þarna saman
og skilaði af sér tveimur plötum
sem ég gerði með Grafík.“
Af lögum á fyrri plötunni, sem
jafnframt var fyrsta plata Helga
Björns, má nefna Þúsund sinnum
segðu já og Húsið og ég, öðru
nafni Mér þykir rigningin góð,
sem enn í dag lifa góðu lífi.
„Við sömdum nú mest af þessum lögum í sameiningu,“ segir
Helgi. Hann samdi allar laglínur
og textana og síðan komu félagar
hans að frekari vinnslu og útsetningum.
„Þannig urðu flest laganna með
Grafík til, en textinn við Rigninguna er eftir Vilborgu konu
mína. Hann var saminn þegar
við vorum að kynnast á Ísafirði,
hún var barnakennari í græna húsinu sem stóð við Hafnarstræti 33
og ljóðið er um það hús. Ég greip
einhvern tímann ofan í ljóðabókina hennar og tók þennan texta
með mér á æfingu, og þar varð
lagið til.“
Æfðu á messutíma
í þrjá mánuði
– Næsti stóri áfanginn hjá þér
á þessari braut var Síðan skein
sól eða SSSól eins og hljómsveitin kallaðist þegar fram í sótti.
Hvernig kom hún til?
„Einhvern veginn voru leiðir
mínar og strákanna í Grafík farnar
að skiljast. Ég var kominn á kaf í
leikhúsið líka og þeir voru komnir
í önnur verkefni sjálfir. Við fundum bara að leiðir lágu ekki saman
lengur. Við hættum saman 1986
og síðan var ég bara í leikhúsinu.
Svo kom að því að ég fann að
ég væri ekki búinn að fá nóga
útrás fyrir músíkina, þannig að
ég stofnaði hljómsveit með Pétri
Grétarssyni, sem var með mér í
sýningunni Land míns föður í
Iðnó. Ég heyrði svo í Jakobi
Smára, sem ég hafði tekið með
mér inn í Grafík og hafði hætt
þar um leið og ég, en Jakob fékk
síðan til okkar félaga sinn Eyjólf
Jóhannesson, sem hafði verið
með honum í Tappa tíkarrassi
ásamt Björk Guðmundsdóttur,
Eyþóri Arnalds og fleirum.“
Helgi segir að nánast eini tíminn sem Sólarmenn höfðu til að
æfa saman hafi verið messutíminn á sunnudagsmorgnum.
„Leiksýningarnar voru svo
þéttar að við Pétur vorum yfirleitt
uppteknir öll kvöld, en Jakob og
Eyjólfur unnu á dagvinnutíma.
Eini tíminn sem við fundum var
klukkan ellefu á sunnudagsmorgnum. Við æfðum stíft á
messutíma í þrjá mánuði.“
– Þið hafið vonandi ekki verið
með æfingarnar við hliðina á

kirkju ...
„Neinei,“ segir Helgi og hlær.
„Við vorum í einhverjum skúr í
Skipholtinu, ef ég man rétt. Þar
varð Sólin til.“
– Og hún var talsvert lengi á
lofti.
„Já, ansi lengi, og jafnvel ekki
alveg hnigin til viðar ennþá. Meðal annars ætlum við að spila í
Krúsinni á Ísafirði núna á föstudaginn langa.“
– En þið komið samt ekki oft
saman ...
„Við höfum nú komið til Ísafjarðar undanfarin ár og haldið
þar páskaböll, en, jú, það er orðið
mjög sjaldgæft núna að Sólin
spili.“
Fjórar plötur með
Reiðmönnum vindanna
– Síðan komu Reiðmenn vindanna. Hvernig komu þeir til? Var
einhver hljómsveit á milli Sólarinnar og þeirra?
„Nei, ekki þannig. Ég gerði
reyndar eina ryþmablúsplötu sem
kallast Kokkteilpinnarnir. En
varðandi Reiðmenn vindanna, þá
hafði ég oft verið að fara í langar
hestaferðir á sumrin þar sem var
mikið sungið. Ég var að hugsa að
maður þyrfti að koma á plötu
einhverju af þessum hestalögum
sem maður var alltaf að syngja.
Það varð samt ekkert úr því fyrr
en þegar ég var búinn að vera í
Berlín í nokkur ár og hlusta mikið
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Ljósmynd: Spessi.
á blús og country, svona rótartónlist, þá ákvað ég að smella
þessu saman og gera hestaplötu í
þeim anda.
Árið 2008 kom ég heim á
Landsmót hestamanna og skellti
mér í stúdíó og tók upp þessa
plötu á einni viku og gaf hana út
bara einn, tveir og bingó. Þetta
átti nú bara að vera til að koma
þessu frá mér, ég var búinn að
vera svo lengi að hugsa um þetta,
og ætlaði mér ekkert meira með
það. En síðan varð þetta svo
svakalega vinsælt að það varð
ekki aftur snúið, það voru kröfur
um að fá meira af þessu, og það
endaði með því að ég gerði fjórar
plötur með Reiðmönnum vindanna við miklar vinsældir.“
Leikhúsið við
Friedrichstrasse
– Þegar þú varst búinn að vera
í Berlín í nokkur ár, sagðirðu.
Hvers vegna fórstu þangað til að
reka leikhús og hvernig gekk það
fyrir sig? Rifjaðu þann tíma aðeins upp.
„Jón Tryggvason félagi minn
var að setja upp Hellisbúann og
fleiri sýningar í Þýskalandi. Við
stofnuðum síðan annað fyrirtæki
utan um önnur verk og fórum að
setja upp Sellófan og fleiri verkefni í Evrópu. Meðframleiðandi
okkar á þessum verkum í Þýskalandi hafði augastað á þessu leikhúsi við Friedrichstrasse í Berlín

og fékk okkur með í þann pakka
ásamt tveimur öðrum Þjóðverjum.
Við bjuggum til konsept utan
um þetta verkefni, um það sem
við vildum láta fara fram í húsinu.
Það var samkeppni um þetta hjá
Berlínarborg, fimmtán aðilar
með ýmsar hugmyndir sem sóttu
um, og okkar hugmynd var valin.
Við fengum húsið afhent og
þurftum að gera það allt upp í
þeim anda, hafa þar leikhús og
klúbb og veitingahús. Við vorum
milli tvö og þrjú ár að vinna að
þessu og koma því í gang. Það
var árið 2003 sem við vorum útvaldir og síðan þurfti að fjármagna verkefnið og byggja þetta
allt saman upp. Við opnuðum
síðan í ágúst 2006 og rákum þetta
í fjögur ár.“
Hitler kafsigldi reksturinn
„Það er erfitt að reka leikhús,
þetta var ekkert ríkisstyrkt eða
borgarstyrkt, en húsin í kringum
okkur voru á styrkjum,“ segir
Helgi. „Þetta var mjög stórt hús,
stóri salurinn var eins stór og
Eldborgarsalurinn í Hörpu og svo
voru þrjú önnur leikhús í húsinu.
Það mátti lítið út af bregða.“
– Hvernig lauk þessum rekstri
hjá ykkur?
„Fyrst og fremst var það ein
sýning sem kafsigldi okkur,“ segir Helgi, en þar var um að ræða
svarta kómedíu sem gerð var eftir

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 2015

Producers, kvikmynd Mel Brooks.
„Þetta var mikið Broadwaysjó í New York og fór svo um
heiminn. Sjálf uppsetningin hjá
okkur í Berlín tókst vissulega
mjög vel, en Þjóðverjarnir voru
hins vegar ekki tilbúnir að horfa
á Hitler í sympatísku gervi. Þarna
er Hitler fígúra sem þú hlærð að
og hefur samúð með, en til þess
var Þjóðverjinn ekki tilbúinn ennþá. Þetta var misráðið hjá okkur.
Við héldum að sá tími væri
kominn, að þeir gætu farið að sjá
fortíðina að einhverju leyti í skoplegu ljósi, en svo reyndist ekki
vera. Það kostar fleiri hundruð
milljónir að setja upp svona sýningu, þannig að þetta kollsigldi
okkur.“
– Fórstu illa út úr þessu persónulega?
„Ég tapaði auðvitað fullt af
peningum, en allt í góðu með
það. Þetta var heldur betur ævintýri. Maður lærir af öllu, og ég
hefði ekki viljað missa af þessu.
Ég á mikið af vinum þarna úti og
er enn mikið að stússa þar.“
Með stólpagrip í fóstri
– Áhugamál? Þú nefndir hestaferðir og söng, samanber Reiðmenn vindanna ...
„Já, hestamennskan hefur verið stór þáttur í lífi mínu, virkilega
skemmtileg. Hún er heill heimur
út af fyrir sig. Maður kynnist svo
mörgu í kringum það allt saman,

fólki og náttúrunni og landinu
sínu. Það er búið að vera ótrúlega
gefandi að hafa farið á kaf í hestamennskuna.“
– Þú hefur væntanlega fyrst
kynnst hestamennskunni á æskuslóðum fyrir vestan ...
„Já, afi var með hesta í Hnífsdal og svo var pabbi með hesta á
tímabili þegar ég var lítill. Ég fór
nú ekki mikið á bak en var mikið
í kringum hestana. En svo þegar
ég er búinn með Leiklistarskólann og er að leika í þýsku sjónvarpsmyndinni Nonna og Manna,
þá er ég þar í hópi eftirreiðarmanna. Við vorum að ríða fram
og til baka um Grundarfjörðinn
og þar byrjaði ég að kynnast
hestamennskunni aftur, og síðan
hefur áhuginn verið til staðar.
Svo má líka segja að Auður
systir mín eigi dálítinn þátt í
þessu. Þegar hún fór til Noregs
að læra hundaþjálfun þurfti hún
að koma sínum uppáhaldshesti
fyrir, sem var mikill stólpagripur.
Hún kom honum fyrir hjá mér,
þannig að þennan vetur var ég í
fyrsta sinn með hest á húsi í Víðidalnum. Það má segja að hún
hafi með þessum gjörningi ýtt
mér úr vör. Þetta var frábær hestur sem gaf manni lystauka fyrir
því að halda áfram í hestamennskunni.“
Í fantastuði
komnir yfir áttrætt

– Svo varstu náttúrlega í fótboltanum í gamla daga, eins og
fram hefur komið, en hefurðu
verið í fleiri íþróttum?
„Badminton hef ég nú alltaf
iðkað svona meðfram. Pabbi var
mikið í badminton og ég hef haldið áfram að stunda það fram eftir
öllum aldri og geri enn. Það er
bæði gefandi og góð þjálfun.
Menn spila badminton fram eftir
öllu, jafnvel eru á vellinum við
hliðina á mér menn komnir yfir
áttrætt og alveg í fantastuði.
Hins vegar er ég alveg hættur
að spila fótbolta, ég treysti mér
ekki í það lengur. Maður gleymir
sér algjörlega, keppnisskapið er
svo mikið að maður er ekkert að
hugsa um það hvað líkaminn
getur.“
Eini strákurinn
í stórum systrahópi
Foreldrar Helga Björns eru
hjónin María Gísladóttir og Björn
Helgason á Ísafirði. Helgi er eini
bróðirinn í hópi fimm systra, á
eina eldri hálfsystur og fjórar
yngri alsystur. Því mætti spyrja:
– Hvernig var að alast upp sem
eini strákurinn í stórum stelpnahópi?
„Það var lúxus. Þær gerðu nú
mikið grín að mér stelpurnar,
sögðu að ég væri prinsinn á heimilinu og slíkt. Mamma dekraði
mig nú kannski svolítið, eins og
mömmur vilja gera. Og vegna
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Heimkomuhátíð til að heilla og lokka nýja íbúa vestur.

Heimkomuhátíð á páskum

Ljósmynd: Spessi.
þess að jafnréttishreyfingin var
ekki komin eins vel á veg og núna
í dag, þá komst maður kannski
upp með meira en stelpurnar.“
– Ertu þá kannski karlremba?
„Nei, ég held að ég kæmist
ekkert upp með það!“ segir Helgi
og hlær. „Ég er líka svo vel giftur,
það er búið að siða mig svo vel
til!“
Giftust eftir 25 ára sambúð
Eiginkona Helga er Vilborg
Halldórsdóttir frá Ísafirði, eins
og áður hefur komið fram. „Við
erum búin að vera saman í bráðum þrjátíu og átta ár, Vilborg var
tvítug og ég nítján ára þegar við
kynntumst. Við giftum okkur svo
loksins árið 2002 eftir tuttugu og
fimm ára sambúð og höfum verið
gift síðan.“
Börn þeirra Vilborgar og Helga
eru þrjú. Elstur er Orri, 36 ára,
búsettur í Singapore þar sem hann
er að ljúka mastersnámi. Hann
býr þar ásamt kærustu sinni og
fyrsta barnabarni þeirra Vilborgar og Helga. Í miðjunni er Björn
Halldór, 31 árs, búsettur í London
ásamt kærustu sinni, sem er þar
við nám, en sjálfur er hann útskrifaður úr Listaháskóla Íslands
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sem tónskáld. Yngst barnanna
þriggja er Hanna Alexandra,
rúmlega tvítug. Hún er stúdent
frá MH en er núna á fimm mánaða
ferðalagi um Ameríku.
Mér finnst rigningin góð
En hverfum núna í lokin aftur
í tímann og rifjum upp gamlan
og góðan texta.
Húsið er að gráta alveg eins og
ég. Það eru tár ár rúðunni sem
leka svo niður veggina. Gæsin
flýgur á rúðunni, eða er hún að
fljúga á auganu á mér? Ætli húsið
geti látið sig dreyma, ætli það fái
martraðir?
Hárið á mér er ljóst, þakið á
húsinu er grænt, ég Íslendingur,
það Grænlendingur. Mér finnst
rigningin góð, la-la-la-la-la, o-ó.
Mér finnst rigningin góð, la-lala-la-la, o-ó.
Einu sinni fórum við í bað og
ferðuðumst til Balí. Við heyrðum
í gæsunum og regninu. Það var í
öðru húsi, það var í öðru húsi.
Það var í öðru húsi, það á að flytja
húsið í vor.
Mér finnst rigningin góð, lala-la-la-la, o-ó ...
– Viðtal: Hlynur Þór
Magnússon.

Sveitarfélögin við Djúp, Aldrei
fór ég suður og fyrirtæki á svæðinu standa fyrir svokallaðri heimkomuhátíð laugardaginn 4. apríl.
Hátíðinni er ætlað að kynna þau
fyrirtæki sem starfa á norðanverðum Vestfjörðum og þau
tækifæri sem felast í því að taka
vinnuna með sér vestur. Einnig
verður kynning á öðrum þáttum
sem hafa áhrif á búsetu, hvað
hefur breyst á síðustu 20 árum
og hvað það er sem gerir samfélagið fyrir vestan að góðum stað

til að búa á. Tilgangur heimkomuhátíðar er einnig að sýna
íbúum svæðisins, brottfluttum og
aðkomufólki fjölbreytileika atvinnulífsins og hversu mikla
möguleika nútímasamfélagið
hefur upp á að bjóða.
Allir þátttakendur fá pláss á
opna svæðinu í Háskólasetri Vestfjarða. Þátttakendur hafa frjálsar
hendur með hvernig þeir nýta
plássið, hvort sem er með kynningarstöndum, tölvum eða öðrum
tækjum en þátttakendum er uppá-

lagt að reyna að hafa plássið eins
spennandi og kostur er, til dæmis
með gagnvirkum leiðum. Á dagskrá heimkomuhátíðar verða auk
kynninga frá þátttakendum svokallaðar örkynningar og hugmyndahorn. Á örkynningum
verða ýmis verkefni sem eru í
gangi á svæðinu kynnt og á hugmyndahorni geta allir sem sækja
hátíðina komið með hugmyndir
að starfi eða þjónustu sem væri
hægt að hefja á svæðinu.
– smari@bb.is

Leitað verði markvisst að lághita
Eftirspurn eftir raforku hérlendis eykst með hverju árinu
eins og fréttir af kísilverum,
gagnaverum og stækkunum álvera bera með sér. Orkubú Vestfjarða fylgist með þessari þróun
á markaði í ljósi þess að einungis
40% af raforkuþörf Vestfjarða
er framleidd í fjórðungnum. Sölvi
R. Sólbergsson, framkvæmdastjóri orkusviðs Orkubúsins, segir stefnu fyrirtækisins vera að
minnka vægi raforku í húsakyndingu.
„Við erum að sigla inn í nýja
tíma. Byggðalínuhringurinn er
sprunginn og veruleg eftirspurn
eftir orku. Við stefnum t.d. að
því leynt og ljóst að losa okkur
úr rafmagni á Suðureyri af því að
þar erum við með þennan grunn
sem er heita vatnið,“ segir Sölvi.
Í dag er heitt vatn í Súgandafirði
leitt í kyndistöð sem er kynt með
rafmagni eða olíu eftir atvikum.
Framtíðin liggur að sögn Sölva í
að nota lághitavatn í varmadælur
og minnka mikilvægi rafmagns í
orkuþörfinni verulega. „Hvað

varðar aðra staði þá er ekki búið
að útiloka að það finnist lághiti í
nægilegu magni á öðrum þéttbýlisstöðum. Við þurfum að fara
markvisst í að finna lághita sem
er hægt að setja inn á varmadælur.
Við vitum af lághita á Ísafirði og
í Bolungarvík og það er berghiti
á Patreksfirði en ekki fundist
vatn. Ég á von á því að það fari
eitthvað að gerast í þessu á næsta
ári og það verði settir peningar í

Orkusjóð,“ segir Sölvi.
Fyrir liggur hjá Orkubúinu
bora eftir vatni á Laugum í Súgandafirði. „Það eru tvær holur
þar og er búið að afskrifa aðra.
Fyrr en seinna þurfum við að
koma upp annarri holu en það
ekkert ákveðið um tímasetningar
enn. Núna er verið að fara í gegnum staðsetningar á holu,“ segir
hann.
– smari@bb.is

Starfsmenn óskast
ÍAV óskar eftir að ráða bílstjóra og verkamenn
til starfa við gerð ofanflóðavarna á Ísafirði í sumar. Mikil vinna í boði.
Nánari upplýsingar gefur Jón Gunnar í síma
660 8126.
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Góð fasteignasala á Vestfjörðum
Góð fasteignasala hefur verið
á Vestfjörðum undanfarin misseri og virðist sem framhald verði
þar á. „Það hefur verið góð sala,
það er vorfílingur í fólki. Það
vantar samt íbúðir á eyrinni og í
kringum eyrina,“ segir Guðmundur Óli Tryggvason, fasteignasali hjá Fasteignasölu Vestfjarða á Ísafirði. Samkvæmt upplýsingum blaðsins er nokkuð um
að eldra fólk sé að minnka við
sig og það yngra að stækka við
sig. Verð fasteigna er aðeins á

uppleið og fer að mestu eftir staðsetningu og ástandi eigna.
Gott einbýlishús á Ísafirði fer
á ca. 120 þúsund krónur á fermetra og jafnvel meira eftir
ástandi eignarinnar. Svipað verð
á íbúðum á eyrinni á Ísafirði.
Stöðugt ástand er í Bolungarvík
en þar munu mörg hús vera til sölu
sakvæmt upplýsingum blaðsins.
Að sögn Guðmundar Óla er einnig góð sala á suðurfjörðunum þ.e.
á Patreksfirði, Tálknafirði og á
Bíldudal.

maukið. Smyrjið hringform (sem
hægt er að taka botninn af og er
ca 26 cm í þvermál) og þrýstið
deginu upp að miðjum hliðum
formsins. Látið það bíða í ísskáp
eða frysti á meðan fyllingin er
löguð.

þeytið þar til silkimjúkt.
Smyrjið fyllingunni á botninn
og frystið yfir nótt.
Taka þarf kökuna út nokkru
áður en hún er borin fram þar
sem hún getur orðið nokkuð
hörð undir tönn nýkomin úr
frysti. Frábært er að skreyta
hana með ferskum berjum og
ávöxtum og jafnvel bera fram
með rjóma eða heimagerðum
ís.
Verði ykkur að góðu.

Sælkeri vikunnar er Þóra Björk Elvarsdóttir frá Ísafirði

Paella með kínóa og mangókremi
Það sem mér finnst skemmtilegast við að elda mat er að
gefa öðrum að borða og þetta
Paella, sem ég ætla að gefa
ykkur uppskrift af, hefur komið
hverjum þeim á óvart sem
smakkað hefur, sem eykur enn
á gleði mína við að elda mat.
Það skemmir heldur ekki fyrir
að uppskriftin er góð fyrir
kroppinn, en hún er fengin úr
einni af bókum Þorbjargar Hafsteinsdóttur. Svo ætla ég að
gefa ykkur uppskrift af syndsamlega góðri súkkulaði-hráköku sem ég held að svíki engann. Ég verð samt að taka fram
að ég reyni eftir fremsta megni
að nota alltaf lífrænt hráefni,
þó dýrara sé, því þeir sem það
hafa prófað vita að maturinn
verður bæði bragðmeiri og
bragðbetri fyrir vikið. Og það
sem mér finnst það allra besta
við að borða mat er að vita að
hann er bæði hollur og án allra
þeirra aukaefna sem kroppurinn þarf ekki á að halda.
Paella með kínóa
og mangókremi
2 dl kínóagrjón, þurristuð í
potti en það þarf að hræra í á
meðan þau eru ristuð þar til
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þau fara að „poppa“ en þá eru 8
dl af vatni hellt yfir og suðan
látin koma upp. Lækkað í hitanum, lokið sett á og látið krauma í
25 mínútur, eða þar til grjónin
verða mjúk án þess að þau verið
grautarkennd. Það þarf að hafa
auga með grjónunum því þau
mega ekki brenna við né klístrast
saman. Þegar vatnið er að verða
búið af þeim þarf að taka þau af
hellunni og setja svolitla ólífuolíu
yfir þau.
1 poki þýddar rækjur, steiktar
í olífuolíu og smátt skornum hvítlauk, í ½ mínútu á hvorri hlið.
Tekið af og sett til hliðar meðan
grænmetið er græjað.
1 kúrbítur, þveginn og flysjaður langsum með grænmetisflysjara
½ fennikka í fíngerðum strimlum
1 rauð paprika, fyrst skorin
langsum og svo í langa granna
strimla.
½ tsk fennikufræ
Salt og nýmalaður pipar
Saffranduft á hnífsoddi eða
nokkrir saffranþræðir (má sleppa)
Ólífuolía og kókosolía sett á
pönnu með grænmetinu og kryddinu og það svitað þar til það mýkist en tekið af pönnunni áður en

það verður slappt.
Settu aðeins meiri olíu á pönnuna og ristaðu þar 1 tsk af gurkemeje og settu kínóagrjónin út á
pönnuna svo þau fái á sig gulan
lit. Settu þau svo á fat, grænmetið
yfir og rækjurnar þar ofan á. Þetta
er svo toppað með safa úr hálfri
sítrónu og berkinum (ef sítrónan
er lífræn og ljúf).
Magnókrem
1 þroskað mangó sem er flysjað og skorið í bita (má líka nota
frosna mangóbita sem búið er að
þýða).
6-8 msk kaldpressuð jómfrúar
repjuolía
3-4 msk sítrónusafi
Gróft sjávarsalt
2 hnífsoddar vanilluduft
Öllu blandað saman með töfrasprota þar til áferðin verður
rjómakennd og mjúk.
Súkkulaði-hrákaka
Kökubotn:
250 gr pekan hnetur
150 gr döðlur
80 gr gróft kókosmjöl
60 ml kókosolía
20 gr kakóduft
Ögn sjávarsalt
Setjið allt í matvinnsluvél og

Fylling:
250 gr kasjúhnetur sem lagðar
hafa verið í bleyti í 4-6 klst
(vatninu hellt af).
85 gr kakóduft
250 ml vatn
100 ml agavesiróp
120 ml kókosolía
1 tsk vanilluduft
Setjið allt í matvinnsluvél og

Ég skora á elskulegu systur
mína hana Hrafnhildi Ýr Elvarsdóttur að vera næsti sælkeri vikunnar.
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3X Technology tvöfaldar húsakost sinn
3X Technology tvöfaldar húsakost sinn með kaupum að Sindragötu 7 á Ísafirði sem var í eigu
Fasteignafélagsins Urtusteins í
Reykjanesbæ. Um er að ræða
ríflega 2000 fermetra iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum, sem upphaflega var reist sem rækjuverksmiðja. Húsið stendur við hlið
verksmiðuhúss 3X Tehnology að
Sindragötu 5 og hefur fyrirtækið
undanfarin ár leigt hluta neðri
hæðar Sindragötu 7 undir starfsemi sína. Ingólfur Árnason
framkvæmdastjóri 3X Technology segir að með kaupunum sé
verið að mæta ört vaxandi húsnæðisþörf félagsins í kjölfar náins samstarfs við Skagann á
Akranesi m.a. við markaðssetningu og framleiðslu á tæknibúnaði til ofurkælingar í fiskiskipum.
„Það hefur verið staðfastur vilji
okkar að efla starfsemi 3X Technology á Ísafirði og höfum við

um nokkurt skeið leitað leiða til
þess að auka framleiðslugetuna
með stækkun húsakosts. Þar sem
við vorum þegar með hluta af
okkar starfsemi í þessu húsi og
þau eru samtengd lá beint við að

fara þessa leið“ segir Ingólfur.
Karl Ásgeirsson rekstrarstjóri 3X
Technology segir kaupin mikið
ánægjuefni ekki síst þar sem þau
tryggi að fyrirtækið geti mætti
sívaxandi spurn eftir framleiðslu

félagsins og um leið styrkt stöðu
þess á Ísafirði.
Starfsmenn 3X Technology eru
nú um 50 talsins. Fyrirtækið hefur
eins og áður sagði verið í samstarfi við Skagann hf um þróun

Sindragata 7, Ísafirði.
og framleiðslu á búnaði til ofurkælingar í fiskiskipum og hafa
þegar verið gerðir samningar um
uppsetningu slíks búnaðar í fjórum skipum hérlendis en heimurinn er allur undir.

Krefjast þess að Ísafjarðardjúp
verði lokað fyrir sjókvíaeldi

Landssamband veiðifélaga
hefur ritað Sigurði Inga Jóhannssyni, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra bréf þar sem þess
er krafist að Ísafjarðardjúpi og
Eyjafirði verði lokað fyrir sjókvíaeldi á norskættuðum eldislaxi. Í bréfinu er vísað til samkomulags fiskeldismanna og
veiðiréttareigenda og stjórnvalda
á grundvelli niðurstöðu nefndar

sem ráðherra skipaði árið 1988
um dreifingu á norskum laxastofnun. Lítur landssambandið
þannig á að stjórnvöld hafi með
samkomulaginu skuldbundið sig
til að fylgja grundvallar niðurstöðu nefndarinnar um að bannað
sé að nota norskættaðan lax í
sjókvíaeldi við Ísland.
Landsambandið bendir ráðuneytinu einnig á að laxeldi á þess-

um stöðum skapi aukna hættu á
að strokulaxar úr eldiskvíum leiti
í nærliggjandi ár og hrygni þar.
„Er þar skemmst að minnast þegar laxar sluppu úr sjókvíum í
Norðfirði árið 2003 og komu
fram í laxveiðiám á Austurlandi
og einnig atburðum í Patreksfirði
haustið 2013, en a.m.k 400 kynþroska eldislaxar veiddust í innst
í firðinum síðastliðið sumar,“

segir í bréfinu.
„Nú eru áform um að hefja
sjókvíaeldi, bæði í Ísafjarðardjúpi
og í Eyjafirði. Landssamband
veiðifélaga telur að þau áform
séu skýlaust brot á samkomulagi
aðila frá árinu 1988. Sjókvíaeldi
á norskum eldislaxi, á þeim svæðum sem um ræðir, mun skapa
aukna hættu fyrir villta laxastofna
vegna nálægðar við laxveiðiár.

Af þessu tilefni setur Landssamband veiðifélaga fram þá kröfu,
á grundvelli fyrirliggjandi samkomulags, að sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra setji reglur
um að Eyjafirði og Ísafjarðardjúpi verði lokað fyrir eldri á
frjóum laxi af norskum uppruna,“
segir ennfremur í bréfinu.
– smari@bb.is

Allt undir öðrum
Hið skelfilega flugslys í Ölpunum fyrir rúmri viku vekur bæði
sorg, undrun og reiði. Hvernig má það vera að þekkt flugfélag,
German Wings, sem meðal annars flýgur til Íslands, situr uppi með
það ef satt er, að flugmaður í þjónustu þess framdi slíkt voðaverk.
Auðvelt er að hafa ýmsar skoðanir á sjálfsmorðum, sem að sjálfsögðu eiga sér ýmsar en misjafnlega rökréttar ástæður og orsakir.
Reyndar má velta því fyrir sér hvort nokkurn tíma sé unnt að tala
um rök að baki sjálfsmorði, en það er önnur saga. Sá sem velur
þann kostinn deyða sjálfan sig á það ef til vill fyrst og fremst við
sig, þótt oft hafi slíkur verknaður mikil og slæm áhrif á aðra, einkum fjölskyldu, ættingja og vini. En það er hámark sjálfselsku að
drepa annað fólk með sér til þess eins að þjóna lund sinni sama
hversu órökrétt ákvörðunin kann að vera yfirleitt. Af ástæðum sem
skýra má með sjálfselsku og sjálfsdýrkun flugmannsins sem talið
er sannað að hafi flogið vélinni í dauðann og tekið með sér 149
manns í þá feigðarför verður nafn hans ekki nefnt hér.
Hinu verður ekki komist hjá, að nefna hversu oft fólk situr uppi
með það að eiga allt sitt undir öðrum, ákvörðunum þeirra, menntun,
getu og reynslu. Verra er ef andlegri heilsu þeirra sem við treystum
á er svo farið, að líf okkar geti verið að veði. Margir eru flughræddir,
aðrir eru það ekki og kannski eru flestir á einhverju róli þar á milli.
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Einn þeirra sem sagst hefur vera algerlega laus við flughræðslu svaraði eitt sinn aðspurður hvers vegna svo væri, að hann væri fullkomlega sannfærður um það, að flugstjórinn og flugmaðurinn hefðu að
minnsta kosti jafn mikinn hug á því að komast heim til sín og fjölskyldunnar og hann sjálfur. Sá hefur ekki tjáð sig um þennan voðaatburð sem hlýtur eðli málsins samkvæmt að skekja flugheiminn.
Þó allir sem hlut eiga að máli keppist við að telja almenningi trú um
að ekki hafi verið um hryðjuverkamann að ræða í þessu tilviki er þó
deginum ljósara að slíkt fjöldamorð verður varla nefnt öðru réttara nafni.
Getur það verið að ímynd okkar af hryðjuverkamönnum sé orðin
slík að við teljum þá fyrst og fremst ofurselda ofsatrú og einkum tilheyra trúarbrögðum sem kennd eru við spámann sem ekki má teikna
af myndir? Flug breyttist vegna hryðjuverkaárása ofsatrúarmanna
frá Austurlöndum. Gleymdist hinum vestræna heimi að líta í eigin
barm og sú staðreynd að augað sér ekki það sem nefinu er næst?
Flugfélög heimsins eiga nokkuð starf fyrir höndum að skoða sinn
eigin rann og velja inn öruggt starfsfólk sem flugfarþegar eiga allt
undir og stundum líf sitt eins og nú er svo rækilega komið í ljós.
Flogið verður áfram. Á því er enginn vafi, en hver verður fórnarkostnaðurinn? Allt getur þetta haft áhrif á Íslendinga sem kosið hafa að
eiga mikið undir ferðaþjónustunni.

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

Sportið í beinni...
Föstudagur 3. apríl
kl. 18:45 Derby - Watford
Laugardagur 4. apríl
kl. 11:45 Arsenal - Liverpool
kl. 14:00 Everton - South.pton
kl. 14:00 Swansea - Hull
kl. 14:00 Man. Utd - Aston V
kl. 14:00 WBA - QPR
kl. 14:00 Leicester - West Ham
kl. 16:30 Chelsea - Stoke
Sunnudagur 5. apríl
kl. 10:00 Real M - Granada
kl. 12:30 Burnley - Tottenham
kl. 15:00 Sunderl. - Newcastle
kl. 19:00 Celta - Barcelona
Mánudagur 6. apríl
kl. 19:00 Crystal P - Man City
Þriðjudagur 7. apríl
kl. 19:00 Aston V - QPR
Miðvikudagur 8. apríl
kl. 18:00 Barcelona - Almeria
kl. 18:45 Blackburn - Liverpool
kl. 20:00 R Vallecano - Real M

Dagar Íslands

eftir Jónas Ragnarsson
1. apríl 1955: Tíminn skýrði
frá því að ákveðið hefði verið
að æðstu menn Bandaríkjanna, Sovétríkjanna og Bretlands myndu hittast á heimsveldafundi í Reykjavík. Daginn eftir var sagt frá því að
fréttin væri aprílgabb.
2. apríl 1928: Jóhanna
Magnúsdóttir fékk lyfsöluleyfi
fyrst íslenskra kvenna. Hún
starfrækti Lyfjabúðina Iðunni í
Reykjavík í tæp 33 ár.
3. apríl 1974: Surtsey var lýst
friðland og Surtseyjarfélaginu falin umsjón með eyjunni
og vísindarannsóknum þar.
4. apríl 1970: Rúgbrauðsgerðin í Reykjavík skemmdist í
eldi. Húsið var gert upp.
5. apríl 1986: Flugslys varð í
Ljósufjöllum. Fimm fórust en
tveir komust lífs af. Flugvélin
var á leið frá Ísafirði til Rvk.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt. Dálítil snjókoma
eða slydda með köflum og
síðar rigning. Hlýnandi veður.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt. Dálítil snjókoma
eða slydda með köflum og
síðar rigning. Hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðvestanátt með
rigningu eða slyddu. Hiti um
eða yfir frostmarki.
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Lausn á síðustu krossgátu

Þjónustuauglýsingar
Annríki framundan í Vínbúðinni
Páskar, jól og áramót sem og
verslunarmannahelgin er annasamasti tíminn hjá Vínbúðinni á
Ísafirði. Snorri Grímsson verslunarstjóri segir salan geti þó verið
rokkandi milli ára, veðrið ráði
miklu um söluna, rétt eins og
það ræður hversu margir koma í
bæinn þessa miklu og löngu
gleðihelgi.
Hann segir að salan í ríkinu
hafi aukist geysilega eftir að Aldrei fór ég suður festi sig í sessi á
Ísafirði. Opið verður í Vínbúðinni
til kl. 19 í dag, en að sjálfsögðu
er lokað á skírdag og föstudaginn
langa. Á laugardag verður frá
kl. 11 til 16.

Vilja hringtengda
háspennulínu

Sudoku þrautir

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skorar á Landsnet og Ríkisstjórn
Íslands að bæta raforkuöryggi og
jafna samkeppnisstöðu Vestfjarða með hringtengingu háspennulína um Djúp, milli Ísafjarðar og Hólmavíkur. Ályktun
þess efnis var samþykkt á síðasta
bæjarstjórnarfundi.
„Með því og tengipunkti inn á
línuna innarlega í Ísafjarðardjúpi
má tryggja að það afl, sem Hvalárvirkjun kemur til með að framleiða, verði til hagsbóta fyrir samfélag og atvinnulíf á Vestfjörðum. Jafnframt myndi það tryggja
að tengigjald virkjunarinnar yrði
eðlilegt og hóflegt,“ segir í ályktun bæjarstjórnar.

Ísafjarðarbær
afhendi öll gögn
Ísafjarðarbær hefur verið beðinn að afhenda lögreglustjóraembættinu á Vestfjörðum öll gögn
er varða sæstreng sem Neyðarlínan lagði í innanverðum Arnarfirði í fyrrasumar. Neyðarlínan
og Orkubú Vestfjarða kærðu
spjöll sem fyrirtækin telja rækjusjómenn hafa unnið á strengnum
í nóvember. Strengurinn liggur
um þekkt rækjumið.
Lögreglustjórinn vill gögnin
frá bænum fyrir lok mars. Deildar
meiningar eru um hvort Ísafjarðarbær hafi veitt Neyðarlínunni
leyfi fyrir lagningu strengsins.

smáar
Ertu að breyta að stækka baðið?
Spegill með ljóskappa fæst gefins. Breidd 60 cm, hæð 105 cm.
Uppl. í síma 864 3589.
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