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Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, listakona, flutti
til Ísafjarðar í ágúst á síðasta ári ásamt eigin-
manni sínum og börnum. Hún sér fyrir sér
framtíð fyrir ungt fólk á Vestfjörðum og hana
langar að opna gestavinnustöfu fyrir lista-
menn og er að leita að fjárfestum, eða fjár-
magni til að koma verkefninu af stað.

Selur hár og myndar karl-
menn við brjóstagjöf

Þekkti alla á
bílnúmerinu
Ísfirðingurinn Sigríður Gísla-
dóttir, dýralæknir hjá Mat-
vælastofnun segir lesend-
um frá því sem hún sakn-
mest í heimabænum og
kennir þar margra grasa.

– sjá bls. 14 – sjá bls. 16 og 17.

Vel heppnað landsmót!

Skíðalandsmót Íslands var haldið í Tungudal og á Seljalandsdal um helgina. Mótið
þótti takast hið besta enda höfðu keppendur og aðrir gestir orð á því hversu vel var

staðið að mótinu, jafnt í skipulagningu og umgjörð. Meðfylgjandi mynd af Ísfirðingnum
Rannveigu Hjaltadóttur, tók Benedikt Hermannsson, í stórsvigskeppninni á laugardag.
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Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna alþingiskosninga 27. apríl
2013 fer fram á skrifstofu sýslumannsins á Ísafirði að Hafnarstræti 1,
Ísafirði, alla virka daga frá kl. 9:30 – 15:30.   Á sumardaginn fyrsta, 25.
apríl nk., verður opið frá kl. 10:00 – 14:00 og á kjördag frá kl. 10:00 –
14:00.

Kjósandi, sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms,
fötlunar eða barnsburðar, er heimilt að greiða atkvæði í heimahúsi
nema hann eigi kost á að greiða atkvæði á stofnun. Ósk um að greiða
atkvæði í heimahúsi skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða
manns um hagi kjósandans og hafa borist kjörstjóra eigi síðar en kl.
16 fjórum dögum fyrir kjördag eða eigi síðar en kl. 16 þriðjudaginn 23.
apríl nk.

Kjósandi sem vill greiða atkvæði utan kjörfundar, skal gera kjörstjóra
grein fyrir sér með því að framvísa persónuskilríkjum.

Nánari upplýsingar á kosningavef innanríkisráðuneytisins www.
kosning.is

Þá er vakin athygli á að einnig er hægt að kjósa utan kjörfundar hjá
öðrum sýslumönnum.

Hjá sýslumanninum í Reykjavík er hægt að kjósa virka daga frá kl.
8:30 - 15:00 og um helgar frá kl. 12:00 - 14:00. Frá og með 15. apríl nk.
fer atkvæðagreiðsla á vegum sýslumannsins í Reykjavík fram í Laugar-
dalshöll og þá verður opið alla daga frá kl. 10:00 - 22:00  Á kjördag
laugardaginn 27. apríl verður opið frá kl. 10:00-17:00.

Sýslumaðurinn á Ísafirði.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla

Rekstraraðili óskast
Rekstraraðili óskast til að annast veitingasölu

á Hrafnseyri í Arnarfirði í sumar, tímabilið frá
17. júní til 10. ágúst. Opið er frá kl. 10-19 alla
daga.

Upplýsingar veitir Valdimar J. Halldórsson,
staðarhaldari í síma 845 5518 eða á netfang-
inu hrafnseyri@hrafnseyri.is.

Álftafjarðargöng á eftir Dýrafjarðargöngum
„Að sjálfsögðu er ég fylgjandi

Álftafjarðargöngum, ég flutti
sjálf þingsályktunartillögu um
málið á þingi í janúar. Ég er að
sjálfsögðu fylgjandi því að göng-
in veði sett inn á samgönguáætl-
un. Ég er þegar byrjuð að beyta
mér fyrir þessu með tillögunni
sem ég lagði fram í janúar, ásamt
flestum þingmönnum NV-kjör-
dæmi, og er hlynnt þessum mál-
stað,“ segir Ólína Þorvarðardótt-
ir, þingmaður Samfylkingarinnar
í NV-kjördæmi, um afstöðu sína
gagnvart því að koma Álftafjarð-
argöngum á samgönguáætlun en
hafin er undirskriftasöfnun á net-
inu sem ætlað er að hvetja stjórn-
völd til að setja göngin á sam-
gönguáætlun.

„Ég tel mikilvægt að Vestfirð-
ingar standi saman í þessu máli
og um Dýrarfjarðargöngin sem
eru tilbúin til útboðs. Krafan um
Álftafjarðargöngin má ekki að
hnika þeirri framkvæmd til en
það þarf að undirbúa þau þar
sem þau eru ekki inni á sam-
gönguáætlun. Þau hafa ekki verið

rannsökuð og það þarf að koma
þeirri vinnu af stað,“ segir Ólína.
Hún vill ekki að Álftafjarðargöng
verði tekin fram fyrir Dýrafjarð-
argöng.

„Það væri fáránlegt. Dýrafjarð-
argögnin eru tilbúin. Það á að
vera hægt að byrja á þeim árið
2015 og á að vera lokið 2018.
Þótt við myndum byrja strax á
undirbúningi á Álftafjarðargöng-
um yrðu þau aldrei á undan, und-
irbúningur fyrir þau yrði ekki
tilbúinn. En það er hægt að hefja
undirbúning svo þau gætu komið
til framkvæmda í beinu framhaldi
af Dýrafjarðargöngunum, þá væri
þeirri undirbúningsvinnu og út-
boði lokið. Það væri raunhæf
áætlun og við ættum að standa
saman um það sem einn maður,“
segir Ólína. Hún segir jafnframt
að undirskriftasöfnun geti haft
mikið að segja þegar kemur að
því að berjast fyrir því að koma
göngunum á áætlun.

„Það hjálpaði Dýrafjarðar-
göngum, þegar ég var að berjast
fyrir því að koma þeim aftur á

Til sölu
Til sölu er 6,66% hlutur í Strandaflugi ehf., kt.

530505-1460, en félagið á flugvélina TF-VIK,
sem ætluð er fyrir fimm farþega. Vélin er af
gerðinni Helio Courier H-295, framleidd 1969.

Nánari upplýsingar gefur Lára Sverrisdóttir
hdl. Megin lögmannsstofu, Skipholti 50d, 105
Reykjavík, sími 530 1800.

samgönguáætlun. Það hjálpar ef
vilji heimamanna kemur skírt
fram í þessu máli. Það er mikil-
vægt að þeir sem halda utan um
þetta mál horfi á heildarmyndina
og það komi ekki niður á þeim
verkefnum sem eru í burðarliðn-
um. Við höfum stundum fallið í

þá gryfju að ganga svo hart fram
að forgangsröðun raskist, þess
vegna bíða Dýrafjarðargöngin
ennþá, því Bolungarvíkurgöngin
voru tekin fram fyrir þau,“ segir
Ólína.

„Ég er búinn að skrifa undir
þetta. Ég ætla samt ekki að þykj-
ast hafa kynnt mér þetta í þaula.
Ég er klár á því að ég vil styrkja
byggðirnar og koma þeim í þá
stöðu að það reyni á hvað byggð-
irnar geta. Nú er að fjara undan
byggðarlögum og það reynir á
hvort þau eru lífvænleg. Ég er
farinn að hugsa meira um Vest-
firði meira en ég hef gert áður.
Ég er mjög jákvæður fyrir því að
þetta verði tekið mjög föstum
tökum og ég býst við að ég beiti
mér fyrir þessu ef ég fæ tækifæri
til að láta til mín taka. Ég er ekki
búinn að stúdera samgöngur á
Vestfjörðum í þaula en þetta er
klárlega mikilvægt. Ég er hlynnt-

ur því að þetta verði skoðað sem
forgansverkefni. Ég er þó ekki
þannig sérfræðingur að vita
hvernig þessi göng munu líta út,“
segir Árni Múli Jónasson, efsti
maður á lista Bjartrar framtíðar í
NV-kjördæmi.

„Undirskriftarlisti hefur þau
áhrif í lýðræðissamfélagi að það
hlýtur að vera tekið til greina ef
margir, sem eiga hagsmuna að
gæta á tilteknu svæði, skrifa und-
ir. Þetta er ekki lagalega bindandi
á einn eða annan hátt en hefur
mikla þýðingu fyrir alla sem taka
lýðræðið alvarlega. Ég tek þetta
viðfangsefni mjög alvarlega eins
og allt sem tekur til grunnþjón-
ustu. Þar er stóra byggðastefnan,
rafmagn, orka, gagnaflutningur
á interneti og hvað sem veldur
því að fólk geti tekið þátt í nútíma
samfélagi af fullum krafti,“ segir
Árni Múli.

– hordur@bb.is

Margmenni var á Súðavíkurhlíð er undirskriftarsíðan var formlega opnuð.
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AUGLÝSING UM SKIPULAG ÁSAMT UMHVERFIS-
SKÝRSLU, FOSSÁRVIRKJUN, ÍSAFJARÐARBÆ

Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur  bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar samþykkt ofangreinda deiliskipulagstillögu ásamt umhverfis-
skýrslu á fundi sínum þann 4. apríl 2013.

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir fjórum lóðum ásamt byggingarreitum
eru skilgreindar innan skipulagssvæðisins, þar af eru þrjár lóðir fyrir núverandi
byggingar, þ.e. stöðvarhús, bílskúr og sumarhús. Ný lóð og byggingarreitur
eru skilgreind fyrir nýtt stöðvarhús u.þ.b. 550 m neðan við núverandi stöðv-
arhús, vestan Langár.

Gert er ráð fyrir allt að 160 m² stöðvarhúsi innan byggingarreits á lóð C.
Fjarlægð lóðar C frá Langá skal að lágmarki vera 10 m. Húsið skal vera lág-
reist og falla vel að náttúrulegu umhverfi og mannvirkjum í nágrenninu.
Heimilt er að móta landið innan lóðar í þessum tilgangi. Hönnun stöðvarhúss
skal miðast við að húsið stendur á ofnaflóðahættusvæði.

Heimilt er að endurbæta byggingar á lóðum A, B og D. Núverandi stöðv-
arhús á lóð A mun þjóna Nónhornsvatnsvirkjun líkt og áður, en auk þess
mun byggingin áfram hýsa núverandi Fossavatnsvél sem verður notuð sem
varavél ef á þarf að halda. Gert er ráð fyrir að í stöðvarhúsinu geti einnig
verið starfrækt safn þar sem gömlu vélarnar verða til sýnis. Ekki er gert ráð
fyrir breyttri nýtingu sumarhúss á lóð B eða bílskúr á lóð D. Gert er ráð fyrir
afar lítilli viðveru í öllum byggingum á svæðinu, líkt og verið hefur hingað
til.

Gert er ráð fyrir nýrri þrýstivatnspípu frá Fossavatni að stöðvarhúsi á lóð
C. Gert er ráð fyrir að heildarlengd þrýstivatnspípunnar verði allt að 2500 m
en núverandi þrýstivatnspípa er um 1800 m löng. Vatnspípan skal falla vel
að landslagi og ekki trufla vatnsrennsli Langár þar sem hún þverar ána.

Engin breyting verður á miðlunarlóni eða stíflu og tengdum mannvirkjum.
Heildarafl hennar fer úr 597 kW í 1173 kW

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhús-
inu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is
frá og með 11. apríl 2013 til og með 23. maí 2013.  Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við deili-
skipulagstillöguna.  Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.  Þeir sem ekki gera at-
hugasemdir við skipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir
henni.

Ísafirði 5. apríl 2013.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.

„Friðun þorsksins er að skila sér“
„Það er búið að vera vitað lengi

að ástand þorskstofnsins hefur
batnað verulega miðað við það
sem var. Við höfum orðið varir
við að það er orðið mikið þægi-
legra að sækja þorskinn, mikið
minna fyrir því haft og skipin því
mikið bundin við bryggju. Það er
kannski góður mælikvarði á það
hvað bátarnir eru mikið við bryggju.
Þetta eru því mjög jákvæðar frétt-
ir og staðfesta tilfinningu sjó-
manna og okkar sem að útgerð-
inni stöndum að mikið sé af

þorski í hafinu. Uppbyggingin á
þorskstofninum er greinilega að
skila sér og ég vona að við sem
höfum þurft að taka á okkur
skerðingu liðinna ára, fáum að
njóta þess þegar tillögur og síðan
ákvörðun um úthlutun kvóta
koma. Það er ekkert annað í kort-
unum en aukning á kvóta miðað
við þetta. Ég vona að það verði
bara myndarleg aukning. Við
bíðum alltaf spenntir eftir kvóta-
úthlutun,“ segir Einar Valur Krist-
jánsson, framkvæmdastjóri Hrað-

frystihússins Gunnvarar í Hnífs-
dal, um niðurstöður stofnmæl-
inga botnfiska á Íslandsmiðum
sem Hafrannsóknastofnun birti
fyrir helgi.

Þar kom fram að stofnvísitala
þorsks hafi mælst há, en vísitölur
síðustu tveggja ára eru þær hæstu
síðan 1985, og þorskstofninn er í
mjög góðum málum samkvæmt
mælingunum. „Það er tvennt sem
ég tel að valdi þessu, aðstæður í
hafinu hafa verið góðar og minni
sókn hefur verið í þorskstofninn

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.
undanfarin ár. Minna veiðiálag
er að skila sér, það er ódyrara að
sæja fiskinn því það er mikið
meira af honum. Það gekk nánast
af okkur dauðum þegar ákveðið
var að minnka kvótann í 130.000
tonn, þá töldum við og teljum að

of langt hafi verði gengið, en við
njótum góðs af friðuninni núna,
hún er að skila sér. Miklar verð-
lækkanir á okkar helstu afurða-
mörkuðum skyggja aðeins á
þessar góðu fréttir,“ segir Einar
Valur.                – hordur@bb.is

„Mín tilfinning er að hvata-
ferðir séu ekki stór hluti af ferða-
þjónustu á Vestfjörðum, en það
fer ekki allt um mína skrifstofu.
Það er ekkert mál að taka við
hvataferðum og ráðstefnum hér
á Vestfjörðum, en menn þurfa þá
að gefa því sama fyrirvara og í
Reykjavík. Slíkar ferðir eru oft
skipulagðar með góðum fyrir-
vara, sérstaklega yfir háannatím-
ann,“ segir Heimir Hansson, for-
stöðumaður upplýsingamiðstöðv-
ar ferðamála á Ísafirði um hversu

algengt sé að hópar og fyrirtæki
komi vestur í þessum tilgangi.

„Við ráðum mjög vel við slíka
hluti á Vestfjörðum, en það þarf
að hafa sinn tíma í undirbúningi.
Það er ekki ýkja mikið um þetta
og þetta er eitthvað sem við gæt-
um sótt fram í, sérstaklega á vorin
og haustin þegar traffíkin er ekki
í hámarki. Þetta er eitt af þeim
sviðum sem við gætum sótt á þar
sem umhverfið á Vestfjörðum er
frábært fyrir svona upplifanir og
hvataferðir,“ segir Heimir.

Sóknarfæri í hvataferðum

SUMARSTARFSMENN
Hafnir Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir starfs-
mönnum til sumarafleysinga. Um er að
ræða þrjú stöðugildi. Þar sem hluti af starf-
inu er að sjá um að vigta sjávarafla, verða
viðkomandi að geta framvísað sakavott-
orði og búforfjárreiðuvottorði eins og regl-
ur um hæfi löggiltra vigtarmanna kveða
á um.
Einnig þarf væntanlegur starfsmaður að
hljóta vottun Siglingastofnunar sem hafn-
argæslumaður. Skipstjórnar- og/eða vél-
stjórnarréttindi er kostur.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur
Kristjánsson, hafnarstjóri á skrifstofutíma
á hafnarskrifstofunni í síma 450 8081
eða á netfangi hafnarstjori@isafjordur.is.
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Ritstjórnargrein

Sóknaráætlanir

Spurning vikunnar

Varstu ánægð(ur) með Aldrei fór ég suður?

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

Alls svöruðu 770.
Já sögðu 707 eða 92%
Nei sögðu 63 eða 8%

Kristinn Halldórsson, dómari
við Héraðsdóm Vestfjarða hefur
verið settur dómari við Héraðs-
dóm Reykjaness. Kristinn segir
það eiga eftir að koma í ljós hvort
um viðameira starf sé að ræða en
Kópavogur, Garðabær og Hafn-

arfjörður auk sveitarfélaganna á
Reykjanesi heyra undir em-
bættið. „Ég hef verið hér í sex ár
og líkað vel, þetta hefur verið
prýðilegur tími,“ sagði Kristinn í
samtali við blaðið.

Nú hafa dómarar annarstaðar

á landinu rétt á því, hafi þeir starf-
að í þrjú ár eða meira, að óska
eftir flutningi vestur en geri það
enginn má gera ráð fyrir því að
staðan verði auglýst laus til
umsóknar eftir 10 daga eða svo.
Staðan veitist frá 1. september.

Kristinn hættir sem héraðsdómari

Álftafjarðargöng verði
sett á samgönguáætlun

Hópur fólks var saman komin
á Súðavíkurhlíð í á fimmtudag
þar sem fram fór formleg opnun
á undirskriftarsöfnunarsíðu þar
sem ríkisvaldið er hvatt til að
setja svokölluð Álftafjarðargögn
á samgönguáætlun. Við athöfn-
ina fór Pétur Markan, talsmaður
verkefnisins, yfir stöðu mála og
þær hættur sem felast í þeim 22
skráðu snjóflóðagiljum sem Veð-
urstofan hefur skráð á hlíðinni
sem og þau slys sem orðið hafa á
hlíðinni. Þá tók Ómar Már Jóns-
son sveitarstjóri í Súðavík til máls
og Örn Elías Guðmundsson
(Mugison) íbúi í Súðavík tók lag-
ið ásamt eiginkonu sinni, Rúnu

Esradóttur.
Vegurinn Kirkjubólshlíð og

Súðavíkurhlíð er taldir einu
hættulegustu vegir landsins og
því löngu orðið nauðsynlegt að
bæta þar úr. Að mati hópsins
sem stendur að söfnun undir-
skriftanna kemur ekkert annað
til greina nema jarðgöng. Stefnir
hópurinn að því að safna um 20
þúsund undirskriftum og er biðl-
að til allra landsmanna að sýna
verkefninu stuðning. Súðavíkur-
hlíð og Kirkjubólshlíð eru farar-
tálmar íbúa á norðanverðum
Vestfjörðum. Þá má nefna að á
helgum eins og páskahelginni,
aka hátt á annað þúsund bílar um

hlíðina á nokkrum dögum.
Í niðurstöðum rannsóknar, Mat

á hættu vegna snjóflóða og
grjóthruns á vegum milli Súða-
víkur og Bolungarvíkur (Harpa
Grímsdóttir, janúar 2006) sem
unnin var af Veðurstofu Íslands
segir: „Niðurstaða þessarar skýrslu
er því sú að fyrir þá sem ferðast
daglega um Kirkjubólshlíð og
Súðavíkurhlíð er snjóflóða- og
grjóthrunshættan nálægt því að
tvöfalda árlegar dánarlíkur í
umferðinni (miðað við meðal
dánarlíkur Íslendinga í umferð-
inni).“ 

Undirskriftasöfnunarsíðuna
má finna á alftafjardargong.is.

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri opnar undirskriftarsíðuna formlega.

Hjónin Rúna Esradóttir og Örn Elías Guðmundsson (Mugison) tóku lagið við opnunina.

Auðvelt er að taka undir þau orð Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur,
formanns Fjórðungssambands Vestfirðinga, að það sé ein sterkasta
leiðin sem hægt er að fara í byggðamálum, að fela heimamönnum út-
hlutun fjármuna til verkefna innan landshlutanna. Ef einhver veit hvar
skórinn kreppir að eru það heimamenn. Á þessu hefur stjórnarformaður
Byggðastofnunar, Þóroddur Bjarnason, lengi klifað og jafnfram bent á
að vandi landshlutanna sé með svo misjöfnum hætti, að sérsníða verði
aðgerðir útfrá aðstæðum hvers og eins.

Fjöldi fyrirheita fyrri tíma stjórnvalda um eflingu byggðar utan
þéttbýlisins á suðurhorninu, sem eflaust voru vel meint, skal látinn kyrrt
liggja, sem og skrif BB þar að lútandi. Skal þó eitt veigamikið dæmi til-
greint:  byggðakjarnarnir, fyrirheit, sem boðuðu mikinn fögnuð, en lítið
hefur örlað á, að minnsta kosti hér vestra. Segja má að fyrir loforðunum
pólitíkusanna sé líkt á komið og Tunglinu okkar, hinu eina og sanna, sem
reglulega hverfur og endurnýjast síðan fyrir augum jarðarbúa. Og nú er
nýtt tungl á lofti, Sóknaráætlun, með stóru essi: ,,Kaflaskil í samskiptum
ríkis og sveitarfélaga“ svo vitnað sé til fyrirsagnar greinar forsætisráðherra
í DV, síðla í marsmánuði.

Gefum Albertínu orðið: ,,Verkefnin sem samþykkt voru í Sóknaráætlun
Vestfjarða eru hvort öðru metnaðarfyllra, en öll eiga þau það þó sam-
eiginlegt að vera raunhæf og fyrst og fremst til þess fallin að gera Vest-
firði að enn betri landshluta.“ Allt kann þetta að vera gott og blessað. Það
verður hins vegar að segjast eins og er, að ekki er horft langt fram í
tímann, aðeins til eins árs, hvað fjárveitingar áhrærir. Og: ,,Nú lítum við
svo á að ekki verði aftur snúið og vonandi getum við sammælst um lang-
tímaáætlun sem taki á fleiri málaflokkum en hér er gert í dag og strax á
næsta ári verði gengið frá sáttmála um heildstæða áætlun sem felur í sér
uppbyggingu samgangna á Vestfjörðum, hringtengingu ljósleiðara og
auknar rannsóknir á náttúru og samfélagi Vestfjarða. Því miður verður
að segja að allt þetta er nokkuð sem hefur sannarlega setið á hakanum
þegar kemur að Vestfjörðum,“ segir Albertína, vongóð um að með þessu
séum við að ná vopnum okkar á ný.

BB hefur allar götur verið málsvari þess að færa verkefni frá ríki til
sveitarfélaga. Undantekningarlaust hefur blaðið lagt á það ríka áherslu
að ver væri farið en heima setið, í þeim efnum, ef nægt fjármagn fylgdi
ekki. Áþreifanlegasta dæmið hvað það varðar var flutningur Grunn-
skólans, þar sem svo naumt var skammtað af hálfu ríkisvaldsins, að
nærri reið sumum sveitarfélögum að fullu, fjárhagslega.

Það er sama til hvaða ráða ríkisvaldið hyggst grípa til að efla stöðu
landsbyggðarinnar. Það verður að vera rétt gefið.

s.h.
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Rafvirki óskast
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða rafvirkja

til starfa á eftirlitsdeild á Ísafirði.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Sveinspróf í rafvirkjun.
· Almenn tölvukunnátta.
· Frumkvæði, reglusemi og sjálfstæð vinnu-
  brögð.
· Lipurð í mannlegum samskiptum.
Helstu verkefni:
· Uppsetningar á orkumælum.
· Skoðanir.
· Mælingar.
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl.
Nánari upplýsingar veitir Ragnar Emilsson,

ábyrgðarmaður rafveitu í síma 450 3206.

Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboð-

um í uppsteypu og frágang á vaðlaug í sund-
laugargarði íþróttamiðstöðvarinnar.

Fyrir er grunn setlaug sem nýtist sem botn
vaðlaugarinnar. Steypa þarf vegg umhverfis
botninn og koma fyrir í honum yfirfallsrennu.
Setja skal yfirborðsefni innan í vaðlaugina og
stálhandrið á útbrún hennar.

Móaflötur er áætlaður 45m².
Steypumagn er áætlað 8,0m³.
Yfirborðsefni innan í vaðlaugina er áætlað
30m².
Verklok eru áætluð 1. júlí 2013.
Útboðsgögn eru seld á skrifstofu Bolungar-

víkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík.
Útboðsgögn kosta kr. 5.000.-.

Tilboð verða opnuð á sama stað föstudag-
inn 19. apríl 2013 kl. 11:00.

Bolungarvíkurkaupstaður.

Aðalfundur Vesturferða ehf.
Aðalfundur Vesturferða ehf., verður haldinn í Félagsheimilinu

Árnesi í Trékyllisvík á Ströndum 20. apríl 2013 kl. 10:00.

Dagskrá fundarins
1. Fundur settur
2. Kosning starfsmanna fundarins.
3. Hluthafaskrá yfirfarin.
4. Stjórn félagsins skýrir frá starfseminni á liðnu ári.
5. Stjórnin leggur fram til staðfestingar reikninga félagsins
    fyrir liðið starfsár ásamt athugasemdum og tillögum
    endurskoðanda.
6. Tekin ákvörðun um það hvernig fara skuli með hagnað eða
    tap félagsins á liðnu reikningsári og um arð eða framlög í
    varasjóð.
7. Ákvörðun tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna
   fyrir störf þeirra á starfsárinu.
8. Kosning stjórnar og varamanna félagsins.
9. Kosning endurskoðanda félagsins.
10. Önnur mál.

Auglýsingasíminn
er 456 4560
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Endalaus og efndalaus loforð

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

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

„Vísum ekki skipum frá“
„Við höfum ekki vísað neinum

skipum frá, en þegar skipafélag
vill bóka bryggjupláss fyrir skip
látum við það vita ef eitthvert
annað skip er bókað fyrir á sama
degi. Það er hjá okkur eins og
öðrum í viðskiptum, fyrstur kem-
ur, fyrstur fær. Við höfum ekki
hafnað neinum en skipafélagið

velur hvort það vill að taka séns-
inn á að koma með 3000 ferða-
menn þegar fyrir eru 1600 far-
þegar að koma með öðru skipi
sama dag,“ segir Guðmundur M
Kristjánsson, hafnarstjóri, að-
spurður um hvort skemmtiferða-
skipum hafi verið vísað frá því
að leggjast að höfn á Ísafirði.

„Það var eitt skip sem kemur
ekki að þessu sinni, þeir eru búnir
að koma nokkuð oft og velja að
sleppa því að koma í þetta skiptið
þar sem annað skip er bókað í
höfninni sama dag. Þetta er lítill
staður með takmarkað framboð í
afþreyingu og þjónustu. Ísafjarð-
arhöfn er þriðja stærsta höfnin í

skemmtiferðaskipum á Íslandi.
Vitað er hjá skipafélögunum að
sætaframboð í afþreyingu er
kannski 50% af því sem þeir
myndu vilja, en þeir eru til í að
sætta sig við það, sumir að minn-
sta kosti. Innviðir samfélagsins
eru minni hér en á Akureyri og í
Reykjavík þar sem framboð á

ferðum og leiðsögn er nánast
óþrjótandi. Stærðin er takmörk-
unin hér, en skipafélögin hafa
sótt mög í að velja Ísafjörð sem
áfangastað og sætta sig við að
koma færri farþegum í skipu-
lagðarferðir en vilja samt koma
hingað því það er gott að sækja
staðin heim,“ segir Guðmundur.

Grænt ljós á varnir undir Gleiðarhjalla
Framkvæmdaleyfi fyrir ofan-

flóðavörnum neðan Gleiðarhjalla
í Skutulsfirði var gefið út á fundi
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar fyrir
helgi. Enn á þó eftir að ganga frá
nokkrum lausum endum áður að
verkið verður auglýst til útboðs.
„Þetta er mjög stór framkvæmd,
upp á nokkur hundruð milljónir
króna,“ segir Jóhann Birkir Helga-
son, sviðstjóri umhverfis- og
eignasviðs Ísafjarðarbæjar. Hann
segir að umhverfisnefnd bæjarins
hafi aðeins lagt til eðlileg skilyrði
fyrir framkvæmdinni. Á meðal
skilyrðanna er að gengið verði
til samninga við Skógræktarfélag
Ísafjarðar um bætur vegna þeirra
trjáa sem eru innan framkvæmda-
svæðisins og að landmótun og
frágangur yfirborð verði í sam-
ræmi við deiliskipulag.

Eins er vikið að vatnsmálunum
á framkvæmdartímunum í at-
hugasemdum umhverfisnefndar,
að framkvæmdaraðili hugi sér-
staklega að vökvunarbúnaði við
uppgræðslu, vegna lítillar ofan-
komu yfir sumartímann og að
framkvæmdaraðili leggi fram

greinargerð um að regnvatnslagn-
ir, sem ofanvatni er beint í, anni
því vatnsmagni sem fyrirséð er
að komi úr hlíðinni fyrir ofan.
Eins er tekið fram í fundargerð
bæjarráðs að þess verði gætt að
aðeins verði unnið innan skil-

greinds framkvæmdasvæðis.
Tillaga umhverfisnefndar var
samþykkt einróma.

„Þegar sótt er um framkvæmda-
leyfi eru gerðar almennar kröfur
og þetta er allt í samræmi við
umhverfismat og önnur gögn sem

skilað hefur verið,“ segir Jóhann
Birkir.  Aðspurður um getu fyrir-
tækjanna á svæðinu til að taka
þátt í útboðinu segir Jóhann að
það fari væntanlega eftir sam-
takamætti fyrirtækjanna hvort
þeim takist að ná verkinu með

öflugu tilboði. „Það eru til vélar
og mannskapur hér og þekkingin
er til staðar. Þetta er sambærileg
framkvæmd tæknilega við varn-
argarðana við Kubba þó hún sé
talsvert stærri í sniðum.“

– arnaldur@bb.is

Ljóst er að gerð ofanflóðavarnanna mun hafa mikil umhverfisáhrif á framkvæmdatímanum.

Kosningar eru framundan. Óhætt er að segja að úrslit síendur-
tekinnar skoðanakönnunar hinna ýmsu fyrirtækja og stofnana
skapi spennu. Allir flokkar eru að verða að smáflokkum, nema
Framsóknarflokkurinn. Hann vex stöðugt og stefnir hratt á það
mark að ná hreinum meirihluta alþingismanna eftir hálfan mánuð.
Hann ríkti frá 1927 til 1932 með hreinan meirihluta í skjóli gall-
aðra laga um kosningafyrirkomulag. Upp úr 1970 var draumur
margra sjálfstæðismanna að Sjálfstæðisflokkurinn næði hreinum
meirihluta alþingismanna og gæti einn og óstuddur myndað ríkis-
stjórn. Sá draumur virðist nú verða alger martröð, hverju sem um
er að kenna. Þar með er Sjálfstæðisflokkurinn kominn í hóp með
ríkisstjórnarflokkum sem eru að hrökklast frá eftir afar slæma
veru í ríkisstjórn og verri útreið í tilvísaðri endurtekinni skoðana-
könnun. Margir kjósendur eru óákveðnir og fylgi streymir ört
milli framboða.

Við fáum svar við því hvernig Alþingi skipast fljótlega eftir
kosningar. Svar við gagnsemi kosninganna fæst ekki nærri strax.
Miklu er lofað. Loforð kosta og innstæða fyrir þeim er lítil. Skatt-
ar hafa hækkað mjög í tíð vinstri stjórnarinnar. Atvinna hefur
dregist saman þó tölur um atvinnuleysi líti betur út vegna brottflutn-

ings Íslendinga til útlanda og aukinnar ásóknar í skólavist. Margir
falla því af atvinnuleysisskrá sem ella hefðu tekið þar pláss. Lítt
bólar á að fjárfest sé. Útlendingar telja umhverfi til þess fremur
fjandsamlegt á Íslandi. Þetta þarf að laga, en umræðan fær lítið
pláss. Allir ætla að lækka skuldir þeirra sem eiga í vandræðum, en
gleyma að ekkert er gert fyrir þá sem höguðu sér af skynsemi, búa
í litlum húsum eða íbúðum, eiga litla eða gamla bíla eða hvort
tveggja. Þeir sem glöptust, voru glaptir eða létu glepjast af gylliboðum
banka og sjóða, um að þeir gætu keypt stærri hús, stærri bíla og farið
í fleiri ferðir til útlanda eru í náðinni og skal nú hjálpað. Hinir sem
minnst mega sín gleymast.

Enginn talar um það tvennt sem skiptir íbúa Íslands mestu. Í
fyrsta lagi er löngu tímabært að fá vitmenn til þess að koma röð og
reglu á efnhagsmál Íslendinga. Íöðru lagi er nauðsyn að gera fólki
grein fyrir því, að lán taka menn á eigin ábyrgð. Forsendubrestur
kann að leiða til þess að leita skuli lausna. En illa hefur tekist til um
það á líðandi kjörtímabili. Örvæntingin sem heltók alla haustið
2008 hefur ekki fjarað út og framboð yfirbjóða endalaust án þess að
eiga inni fyrir efndum. Loforð sem eru bæði endalaus og efndalaus
eru einskis virði.
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Tillaga að deiliskipulagi í Heydal í Mjóafirði
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann 14. desember 2012 að auglýsa

tillögu að deiliskipulagi í Heydal skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í tillögunni felst að gera
ráð fyrir hótel/tómstundabyggingu, 6 gistihúsum, 2 norðurljósa-húsum, aðstöðu við laugasvæði
og snyrtingu. Tillögurnar ásamt greinargerðum verða til sýnis á skrifstofu Súðavíkurhrepps,
Grundarstræti 1-3, Súðavík, virka dag frá kl. 10:00-12:00 og frá 13:00-15:00 frá og með 8. apríl
til og með 25. maí 2013.  Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu Súðavíkurhrepps, www.sudavik.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við tillögurnar. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 25. maí 2013.

Athugasemdir, ef einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast til skrifstofu Súðavíkurhrepps
Grundarstræti 1-3, 420 Súðavík.

Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst samþykkja tillögurnar.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir Hlíð í Álftafirði
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann 28. febrúar 2013 að auglýsa

tillögu að deiliskipulagi fyrir Hlíð í Álftafirð skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í tillögunni felst
að gert er ráð fyrir 15 lóðum fyrir frístundahús, 6 fyrir stök hús ofan þjóðvegar og  9 lóðum neðan
þjóðvegar. Á 8 lóðum neðan þjóðvegar er gert ráð fyrir stökum frístundahúsum en á einni er gert
ráð fyrir sambyggingu fjögurra frístundahúsa. Á einni lóð neðan þjóðvegar er gert ráð fyrir
geymslu fyrir báta og flotbryggju. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir skjólbeltarækt til að draga úr áhrif-
um vinda og umferðarhávaða á svæðinu. Tillagan ásamt greinargerð  verður til sýnis á skrifstofu
Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 1-3, Súðavík, virka dag frá kl. 10:00-12:00 og frá 13:00-15:00
frá og með 8. apríl til og með 25. maí 2013.  Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Súðavíkurhrepps,
www.sudavik.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 25. maí 2013. Athugasemdir, ef
einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast til skrifstofu Súðavíkurhrepps Grundarstræti 1-3,
420 Súðavík. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst samþykkja
tillöguna.

Súðavík 4. apríl 2013,
f.h. Súðavíkurhrepps,

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri

Auglýsing um skipulagsmál í Súðavíkur-
hreppi vegna formgalla á fyrri auglýsingum

„Ég og maðurinn minn, Þor-
steinn Másson, erum að stofna
fyrirtæki sem ég er eigandi að og
framkvæmdastjóri. Við ætlum að
selja fisk til veitingahúsa erlendis
og erum að þróa rekjanleikakerfi
þannig að neytandinn geti rakið
fiskinn alveg til Íslands. Þetta er
fiskur sem er umhverfisvænn og
veiddur úr sjálfbærum stofni.
Kvótakerfið stuðlar að sjálfbærni
en krafan er að fiskurinn sé veidd-
ur á línu eða net, veiðarfæri sem
skaða ekki hafsbotninn, og við
erum að hanna þetta kerfi í
samvinnu við Skapalón og Trac-
kwell, sem sér um rafrænar afla-
dagbækur,“ segir Katrín Páls-
dóttir, eigandi og framkvæmda-
stjóri Icelandic Fish Export í Bol-
ungarvík, sem fékk 700 þúsund
króna styrk fyrir stuttu fyrir verk-
efnið, en 29 konur fengu styrki
að heildarupphæð 35 milljónir
króna sem veittar voru af félags-
málaráðuneytinu til atvinnumála
kvenna.

„Þetta virkar þannig að við ætl-
um að gefa út nafnspjöld sem
þjónninn mun rétta viðskiptavin-
um þegar þeir panta fisk. Neyt-
andinn skannar kóða af nafn-
spjaldinu inn í símann þaðan sem
neytandinn fær dagsetningu,
staðsetningu og hvaða bátur
veiddi fiskinn á hvaða veiðarfæri.
Við ætlum að markaðsetja ís-
lenskan fisk erlendis og styrk-
urinn var veittur í markaðsetn-
inguna,“ segir Katrín.

– hordur@bb.is

„Við ráðum ekki við að taka á
móti endalausum fjölda af fólki.
Eins og er þá eru bara einhverjir
ákveðnir dagar fullir en það eru
enn lausir dagar svo við getum
enn tekið á móti fólki,“ segir
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, um að nauðsyn-
legt hafi verið að vísa skemmti-
ferðaskipum frá sem vildu leggj-
ast að bryggju á ákveðnum dög-
um. Það er mjög lítið um að skip-
um sé vísað frá, að hans sögn,

yfirleitt sé áætlunum hliðrað til.
„Við erum ekki komin að nein-

um þolmörkum en við þurfum
að móta okkur stefnu um hvað
við viljum taka á móti mörgum
skipum yfir sumarið. Hingað til
hefur þetta verið skemmtilegur
vöxtur og nú er komið að því að
taka ákvörðun um framhaldið.

Ég held að þetta hangi allt saman.
Þegar hingað koma fleiri ferða-
menn muni menn kaupa sér fleiri
rútur og stækka búðir og þetta
þarf að gerast samhliða, hægt og
rólega,“ segir Daníel.

Verið er að vinna í uppbygg-
ingu á höfninni til að hún sé betur
í stakk búin til að taka á móti

þeim skemmtiferðaskipum sem
koma. „Það eru verulegar tekjur
af höfninni, við erum að laga
aðstöðuna fyrir léttabátana, fyrir
skip sem komast ekki upp að
bryggjunni, og hún verður tekin í
notkun í vor. Draumurinn er að
dýpka sundin svo hægt sé að taka
skipin inn á Pollinn, svo þau þurfi

ekki að koma að Sundabakka. Þá
náum við öllum stórum skipum
upp að bryggju, en það kostar 2-
300 milljónir,“ segir Daníel.

Útlit er fyrir um 25% fjölgun á
farþegum til Ísafjarðar með
skemmtiferðaskipum í sumar, en
38 skip hafa boðað komu sína
með um 40.000 farþega.

Markaðsetja
rekjanlegan fisk

„Við getum enn tekið á móti fólki“
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Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Lilja Dóra Harðardóttir

Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:
Fædd í sjúkraskýlinu í

Bolungarvík, uppalin á
Ísafirði, bý í Reykjavík en
sæki mikið vestur og þá

einkum í bústaðinn okkar í
Skötufirði.

í Bolungarvík.
Flickr-síðaFlickr-síðaFlickr-síðaFlickr-síðaFlickr-síða

flickr.com/photos/liljahardar

Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?
Einhver þrá í að fanga og

frysta fegurð augnabliksins.
Ljósmyndun gerir mann svo
meðvitaðan um umhverfið,
ég er alltaf með augun opin
í von um að sjá eitthvað
,,myndarlegt” til að festa á
filmu (ef svo má að orði kom-
ast).

Fyrsta græjan:Fyrsta græjan:Fyrsta græjan:Fyrsta græjan:Fyrsta græjan:
Filmuvél með flasskubbi,

man því miður ekki hvaða
tegund.

Skemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta Kódak
mómentið?mómentið?mómentið?mómentið?mómentið?

 Þau eru mörg en það er

samt fátt eins fallegt og gam-
an og að mynd eins og sólar-
lag við Djúp.

Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?
Í dótakassanum er Canon

EOS 5D mark II, nokkrar linsur,
m.a. Canon 24-105 f/4.0L og
Canon EF100mm f/2.8 Macro,
frábær m.a. í blómamynda-
tökur. Í kassanum er líka gamla
vélin Canon EOS 20D, flass
og þrífótur

Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Ég ætla ekki að leita langt

yfir skammt í þetta sinn og
skora því á litlu systur mína
hana Halldóru Harðardóttur.
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Sælkerar vikunnar eru Harpa Guðmundsdóttir og Friðbjörn Gauti Friðriksson

Hakk, spaghettí og hvítlauksbrauðHakk, spaghettí og hvítlauksbrauðHakk, spaghettí og hvítlauksbrauðHakk, spaghettí og hvítlauksbrauðHakk, spaghettí og hvítlauksbrauð
Þar sem við erum oft að flýta

okkur og mikið um að vera á
stóru heimili finnst okkur gott
að gera mat þar sem ekki þarf
mikinn undirbúning. Stelpun-
um okkar finnst líka gaman að
taka þátt í matreiðslunni og þá
er gott hafa réttina  einfalda.

Hakk og spaghettí
5-600 gr nautahakk
2 dósir hakkaðir tómatar
(mjög gott að hafa aðra þeirra
kryddaða Hunt´s tómata)
½ -1 dós tómatpúrra
Salt (eftir smekk)
Svartur pipar (eftir smekk)
Pizza kryddið úr Tiger (eða

Oregano og hvítlaukskrydd)
eftir smekk

½ pakki af spaghettí (eða það

magn sem þið teljið henta ykkur)
Sjóðið vatn fyrir spaghettíið

(gott að byrja á því þar sem hakk-
ið tekur frekar stuttan tíma).
Steikið hakkið og bætið tómötum
og kryddi þegar hakkið er orðið
vel brúnað. Ekki gleyma að setja
spaghettíið út í sjóðandi vatnið
Ef tími gefst til er mjög gott að
bæta út í þetta lauk, papriku og
öðru girnilegu grænmeti úr ís-
skápnum.

Hvítlauksbrauð
6-8 brauðsneiðar
½ dl ólífuolía
Hvítlaukur eða hvítlaukssalt
Ostur
Oregano
Ef þið ætlið að nota hvítlauk

er gott að byrja á því að rífa hann

eða pressa út í olíuna. Leggið
brauðsneiðarnar á bökunarplötu
penslið olíunni yfir brauðið
(kryddið með hvítlaukssalti),
dreifið rifnum osti eða ostasneið-
um yfir og kryddið með oregano.
Skellið þessu í heitan ofninn (eða
kaldann ef þið hafið ekki kveikt
á honum nú þegar) og takið út
þegar osturinn er orðinn ljós
brúnn.

Bökuð epli
3-4 græn epli (eða þau sem
ykkur finnst best)
1 tsk kanill
Rjómi eða vanilluís

Afhýðið eplin og skerið í báta.
Setjið þau í plastpoka, bætið kanil
í pokann og hristið vel. Bakið

eplin í eldföstumóti í 200° heitum
ofni í ca 15 mín. Gott er að hræra
í þeim allavega einu sinni á með-
an þau eru í ofninum. Berið fram

með þeyttum rjóma eða vanilluís.
Við skorum á Magneu Ingi-

björgu vinkonu okkar að vera
sælkeri næstu viku.

,,Fyrir utan hið augljósa –
vini, tengdafólk og ættingja
- sakna ég allskonar hluta
sem virðast nostalgískir og
furðulegir. Ég sakna þess að
þekkja alla, ýmist með nafni,
andliti eða bílnúmeri. Ég
sakna kastalans  í firðinum
sem nú er orðinn að fótbolta-
velli. Ég var aldrei góð í fót-

bolta, mun betri að verpa
eggjum og í Dimmalimm. Ég
sakna þess líka að húkka far
í bæinn, hætti því þegar ég
var 17 ára. Ég sakna Fjarðar-
strætisroksins og páskablíð-
unnar þegar snjórinn er að
bráðna niðri í bæ í sólinni en
það er enn nægur snjór upp
á Dal til að ofurhugar geti

stokkið á skíðum úr flugvélum
í nammiregni.

Ég sakna sjómannadags-
ins, sem var lengi vel eini dag-
urinn sem ég fór í kirkju enda
mikill hátíðisdagur fyrir okkur
Ísfirðinga og sjómannabörn.
Ég sakna Menntaskólans,
þvílíkur fjársjóður sem hann
er fyrir bæinn. Ég vona að

allir geri sér grein fyrir því. Ég
sakna hins blómlega félags-
lífs sem gerir m.a. aðventuna
svo fína – Slysavarnarkonur
að selja Línuna, tónlistarfólkið
með jólatorgsöluna þar sem
allir uppskera af erfiði sínu.
Ég vona að það verði aldrei
hætt að baka kringlur og
snúða á Ísafirði, það er svo

mikilvægt að hafa góð bak-
arí í almennilegum bæjum.

Ég sakna tjaldsins og and-
fuglanna við hraðbrautina
og hestanna á Hauganes-
inu, og bara fuglalífsins yfir-
leitt á Vestfjörðum. Það er
einstakt að upplifa þessi dýr
á sumarnóttu.”

– eg@bb.is

HVERS SAKNAR ÞÚ MEST FYRIR VESTAN?
Sigríður Gísladóttir, dýralæknir hjá Matvælastofnun
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Selur hár og myndarSelur hár og myndarSelur hár og myndarSelur hár og myndarSelur hár og myndar
karlmenn við brjóstagkarlmenn við brjóstagkarlmenn við brjóstagkarlmenn við brjóstagkarlmenn við brjóstag

Ólöf Dómhildur Jóhanns-
dóttir listakona ólst upp í
Breiðholti og bjó þar til 25
ára aldurs. Hún flutti til Ísa-
fjarðar í ágúst og býr þar
með eiginmanni sínum, Atla
Þór Jakobssyni sjúkraþjálfara
og börnum. „Ég ólst upp í
Seljahverfinu í Breiðholti,
hoodinu eða gettóinu, og
fannst það vera nafli al-
heimsins. Ég ákvað snemma
að verða myndlistarmaður,
um níu ára gömul, en afi
minn er frístundamálari og
ég fékk að mála með honum
á ruslatunnukassa með akríl-
málningu. Hann málaði með
olíu og ég var alltaf að bíða
eftir að fá að mála með olíu,
sem ég fékk að lokum þegar
ég var um fimmtán ára göm-
ul. Annars var ég í skátunum,
æskulýðsfélaginu, alltaf að

skipta um íþróttir sem ég æfði
á fullu, og við krakkarnir vor-
um alltaf úti í leikjum í Breið-
holtinu,“ segir Ólöf Dómhild-
ur, en hún var venjuleg, aktíf
stelpa að eigin sögn.

MyndlistarbrautinMyndlistarbrautinMyndlistarbrautinMyndlistarbrautinMyndlistarbrautin
„Ég útskrifaðist af myndlist-

arbraut úr Fjölbrautaskólan-
um í Breiðholti en fór sem
skiptinemi til Bandaríkjanna
á því tímabili. Síðan fór ég
beint í Listaháskóla Íslands
þar sem ég tók BA-gráðu í
myndlist. Þar er maður ekki
bundinn við að kunna neitt,
maður sækir sér þá þekkingu
sem maður þarf á að halda,
eða kaupir hana, eins og í
verkinu sem ég var að gera
núna þegar ég fékk klippara
og ljósmyndara sem í raun-
inni unnu verkið á mínum
forsendum,“ segir Ólöf Dóm-
hildur, en hennar nýjasta verk
er listagjörningur þar sem
hún seldi á sér hárið til að
fjármagna prentun á verkinu,
sem er ljósmynd af gjörn-
ingnum.

„Ég var búin að ætla mér í
nokkur ár að lita á mér hárið
fyrir myndlistaverk og var
komin með fastmótaða hug-
mynd um verkið. Svo var ég
að tala um þetta verk, en
vildi ekki lita á mér hárið á
meðan ég væri ólétt. Þá kom
þessi hugmynd fram um að
selja hárið. Ég hafði farið á
leiksýninguna Vesalingarnir
og fannst svo mikil sóun að
eyðileggja hárið með því að
lita það svo ég ákvað að
láta klippa það í staðinn og
selja það. Ég var svolitla
stund að melta hugmyndina
en ákvað svo að láta verða
af því. Útkoman er tvær til
fjórar ljósmyndir sem ég mun
nota á næstu sýningu en ég
er ekki búin að ákveða hversu
margar myndir ég sýni,“ segir
Ólöf Dómhildur.

„Ég var með sýningu í Ar-
tíma galleríi í Reykjavík um
daginn en það er gallerí list-
fræðinema við Háskóla Ís-
lands. Við vorum tvö saman
með sýningu þar, ég og
Gunnar Helgi Guðjónsson,
og ég sýndi verk sem ég
vann á Hólmavík. Ég tók við-
töl við tvær stelpur um fyrir-
myndir þeirra og hvernig
þær sjá framtíðina fyrir sér.
Þetta var ljósmyndaverk og
hljóð sem var unnið í Skelinni

á Hólmavík. Ég sýndi líka
verkið sem verður til sýnis í
Friðriksborgarkastala á Hels-
ingjaeyri í Danmörku. Það er
mynd af manni að gefa
brjóst, af því að karlmenn
eru líka með mjólkurkirtla og
þeir geta gefið brjóst og ég
held að stór hluti launamis-
réttis komi út frá því að konur
eru heima að gefa brjóst og
missa svo stóra tímaparta úr
á vinnumarkaðnum vegna
þess og veigra sér við að
taka stjórnunarstöður út af
því. Hvað ef karlmenn myndu
gefa brjóst? Sem þeir hugs-
anlega geta. Ég er nýbúin
að eignast barn en mér tókst
ekki að sannfæra karlinn
minn um að gefa brjóst,“ seg-
ir Ólöf Dómhildur um önnur
nýleg listaverk sem hún hefur
unnið og sýnt.

Ástin og ÍsafjörðurÁstin og ÍsafjörðurÁstin og ÍsafjörðurÁstin og ÍsafjörðurÁstin og Ísafjörður
„Ég kynntist Atla manninum

mínum árið 2003 og við vor-
um vinir í fyrstu og fórum sam-
an vestur í helgarferð. Ég
heillaðist af staðnum og var
alveg ákveðin að koma aftur
og vera hérna í einhvern
tíma. Mér fannst æðislegt að
vera hérna. Árið eftir vorum
við Atli byrjuð að vera saman
og hann kom hingað í verk-
nám. Ég var hér allt sumarið
með honum og vann á hótel-
inu og varð ástfangin af staðn-
um og langaði til að koma
aftur og vera þá aðeins leng-
ur. Árið 2008 var Atla boðið
að leysa af hjá Sjúkraþjálfun
Vestfjarða. Þá var ég í fæð-

ingarorlofi með tvær litlar
stelpur og eyddi sumrinu
hér,“ segir Ólöf Dómhildur.

Það varð úr að þau hjónin
fluttu vetur í ágúst og það
var auðvelt að koma sér fyrir,
að sögn Ólafar. „Ég átti vini
og kunningjahóp hér þar
sem ég hafði verið á staðnum
tvö sumur áður og besta vin-
kona mín úr Breiðholtinu býr
í Súgandafirði. Það hefur
gengið vel að koma sér fyrir.
Samfélagið hefur tekið frá-
bærlega á móti mér. Við vor-
um að kaupa okkur hús en
ég var búin að fylgjast með
húsnæðismarkaðnum síðan
2006 þar sem ég hafði alltaf
látið mig dreyma um að
koma vestur. Ég var alltaf að
skoða vef Fasteignasölu Vest-
fjarða og við sáum þar hús
sem við áttum möguleika á
að kaupa. Ef fólk fær vinnu á
staðnum er hagstætt fyrir
ungt fólk að flytja vestur. Það
er æðislegt að vera með
börn hér og lífið er þægilegt.
Það er alltaf hægt að fara til
Reykjavíkur í menningarferð
ef mann langar á fleiri leik-
sýningar. Svo fylgist ég með
á netinu og í sjónvarpinu
hvað er að gerast fyrir sunn-
an,“ segir Ólöf Dómhildur.
Hún vinnur hálft starf í Menn-
ingarmiðstöðinni Edinborg
og er í fæðingarorlofi á móti
því, en hún er með fjögurra
mánaða stelpu heima og
sinnir myndlistinni á nóttunni.

Listalífið á VestfjörðumListalífið á VestfjörðumListalífið á VestfjörðumListalífið á VestfjörðumListalífið á Vestfjörðum
„Listalífið á Ísafirði er fínt,

en eftir að Listakaupstaður
hætti eru ekki lengur neinar
vinnustofur fyrir listamenn. Ég
rétt missti af því tímabili en
ég veit að það er hellingur
af fólki að vinna í myndlist.
Það vantar einhvern vett-
vang fyrir þá sem eru í
því. Það vantar sam-
tal á milli Mynd-
listarfélagsins á
Ísafirði og Fé-
lags vestfirskra
l i s tamanna.
Það vantar sam-
tal á milli allra aðila
sem eru að vinna í
listum. Það er hagur
allra að við vitum hvað
aðrir eru að gera, jafnvel
þótt við séum ekki hrifin
af öllu sem allir eru að
gera. Við getum samt átt
samtal og það er mikil-
vægt að umræða eigi sér
stað,“ segir Ólöf Dómhild-
ur.

Margir listamenn hafa
talað um þau hughrif sem
þeir verða fyrir við að
dvelja á Vestfjörðum. Það
hefur veitt mörgum inn-
blástur í listsköpun sinni. Það
á ekki endilega við um alla.
„Það er stórfengleg náttúra
hérna en það fer eftir því
hvernig list maður er að
skapa hvort þetta nýtist sem
einhvers konar innblástur.
Það skiptir ekki miklu máli fyrir
mig, mér finnst gott að vera
hérna, en það er eftirsóknar-
vert fyrir suma listamenn að
sækja í þennan innblástur,
þá sem eru að vinna þannig
verk,“ segir Ólöf Dómhildur.

Hún sér fyrir sér framtíð fyrir
ungt fólk á Vestfjörðum. Hana
langar að opna gestavinnu-
stofu fyrir listamenn og er að
leita að fjárfestum, eða fjár-
magni, til að koma því af
stað.

„Við erum að vinna í því á
fullu að fá fjármagn í verk-
efnið. Ef við fengjum um 50-
100 listamenn á ári til að
dvelja á Vestfjörðum yrði það
mikil lyftistöng fyrir samfélag-
ið. Þetta er hálfgerð ferða-
þjónusta, allan ársins hring,
þar sem verið er að fá gesti
á svæðið allt árið. Það eiga
eftir að vera gestavinnustofur
hér en það er bara spurning
um hver gerir það og hver
borgar fyrir fyrsta árið sem
það tekur að koma svona
verkefni af stað.“



FIMMTUDAGUR     11. APRÍL 2013 1717171717

Þjónustuauglýsingar

gjöfgjöfgjöfgjöfgjöf



1818181818 FIMMTUDAGUR     11. APRÍL 2013

Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Fimmtudagur 11. aprílFimmtudagur 11. aprílFimmtudagur 11. aprílFimmtudagur 11. aprílFimmtudagur 11. apríl
kl. 16:50  Rubin - Chelsea

kl. 19:00  Basel - Tottenham
Laugardagur 13. aprílLaugardagur 13. aprílLaugardagur 13. aprílLaugardagur 13. aprílLaugardagur 13. apríl

kl. 14:00  Reading - Liverpool
kl. 14:00  Arsenal - Norwich

kl. 14:00  Aston Villa - Fulham
kl. 14:00  Everton - QPR

kl. 14:00 South.pt. - West Ham
kl. 16:15  Millwall - Wigan
Sunnudagur 14. aprílSunnudagur 14. aprílSunnudagur 14. aprílSunnudagur 14. aprílSunnudagur 14. apríl

kl. 11:00  Newcastle - Sunderl.
kl. 12:30  Stoke - Man. Utd.

kl. 15:00  Chelsea - Man. City
Þriðjudagur 16. aprílÞriðjudagur 16. aprílÞriðjudagur 16. aprílÞriðjudagur 16. aprílÞriðjudagur 16. apríl

kl. 18:45  Arsenal - Everton
Miðvikudagur 17. aprílMiðvikudagur 17. aprílMiðvikudagur 17. aprílMiðvikudagur 17. aprílMiðvikudagur 17. apríl

kl. 18:45  West Ham - Man. Utd
kl. 18:45  Man. City - Wigan
kl. 19:00  Fulham - Chelsea

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
11. apríl 1970: 11. apríl 1970: 11. apríl 1970: 11. apríl 1970: 11. apríl 1970: Minkarækt

hófst að nýju hérlendis þegar
900 hundruð læður komu
með flugvél frá Noregi og

fóru í minkabúið á Kjalarnesi.
12. apríl 1953:12. apríl 1953:12. apríl 1953:12. apríl 1953:12. apríl 1953: Menntaskólinn
á Laugarvatni tók formlega til
starfa. Þetta var fyrsti mennta-
skóli sem ekki var í kaupstað.
13. apríl 1844: 13. apríl 1844: 13. apríl 1844: 13. apríl 1844: 13. apríl 1844: Jón Sigurðsson
var kosinn á þing í fyrsta sinn
á kjörfundi sem haldinn var í
kirkjunni á Ísafirði. Hann hlaut

50 atkvæði af 52. Alþingi
kom saman 1. júlí 1845 og

var Jón yngstur þingmanna,
34 ára. Hann sat á þingi til
1879 og var oft þingforseti.

14. apríl 1987:14. apríl 1987:14. apríl 1987:14. apríl 1987:14. apríl 1987: Leifsstöð, flug-
stöð Leifs Eiríkssonar á Kefla-
víkurflugvelli, var vígð að við-
stöddum um 3000 gestum.
Framkvæmdir stóðu í fjögur

ár og kostnaður var 3 milljarðar.
15 . apríl 1990:15 . apríl 1990:15 . apríl 1990:15 . apríl 1990:15 . apríl 1990: Eldur kom

upp ofan á ammoníaktanki
Áburðarverksmiðjunnar í

Gufunesi. Mikið hættuástand
skapaðist.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA 5-13 m/s. Él fyrir norðan
og einnig syðst á landinu,

annars úrkomulítið. Frost 0-12
stig, kaldast NA-lands.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Vaxandi austanátt með
snjókomu eða slyddu og

síðar rigningu syðst. Yfirleitt
þurrt á NA-verður landinu.

Frost 0-8 stig.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Ákveðin austan- og NA-átt,
úrkomusamt og hlýnandi

veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Stjórn Verk Vest boðar til opins fundar stjórnar og trúnaðarráðs á
Hótel Ísafirði þriðjudaginn 16. apríl kl.18.00.

Dagskrá:
1. Kynning á breytingum á lögum um kynjakvóta í stjórnum

lífeyrissjóða.
2. Kosning fulltrúaráðs Verk Vest til setu á aðalfundi Lífeyrissjóðs

Vestfirðinga.
3. Stefnumótunarvinna um breytingar á skipulagi félagsins, lögum

og starfsreglum.
Boðið verður upp á kvöldverð á Hótel Ísafirði í fundarhléi. Nauðsynlegt

er að tilkynna þátttöku á skrifstofu félagsins eigi síðar en mánudaginn
15. apríl í síma 456 5190 eða á postur@verkvest.is. Félagsmenn eru
hvattir til að mæta og hafa áhrif á stefnumótunarvinnuna sem og
kosningar til fulltrúaráðsins.

Stjórn Verkalýðsfélags Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

Opinn fundur stjórnar og
trúnaðarráðs Verk Vest
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