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Trillukarl
í tónlistarheiminum

„Það kom mér á óvart þegar þetta kvisaðist út, að við værum kannski að hætta, að fyrstu viðbrögðin
tengdust einhvern veginn efnahagslegum áhrifum. Fyrir mér er þetta alltaf bara stuðhelgi,“ segir Örn Elías
Guðmundsson, Mugison, um Aldrei fór ég suður sem nú er haldin í áttunda sinn. Á miðopnu í dag segir hann
sömuleiðis frá möguleikunum sem felast í því að vera einyrki í tónlistarbransanum, plötunum sem hann er
með í smíðum, nýja starfinu sem hljóðfærasmiður og gleðinni sem felst í því að spila fyrir engan.

Engidalur í Skutulsfirði.

Búfé líklega töluvert mengað
Sérfræðingahópur sem stofnaður var til að fjalla um mengun
í búfé og framtíð búskapar í Skutulsfirði segir ekki ráðlegt er að
beita skepnum í Engidal þar til

rannsóknaniðurstöður sýna að í
lagi sé að beita þar. Lagt er til að
gerð verði lítil beitartilraun (þrjár
kindur með lömbum af ómenguðu svæði) til að kanna upptöku

Stjórnarkjör
Samkvæmt 15. gr. laga Verkalýðsfélags Vestfirðinga um stjórnarkjör er auglýst eftir listum
eða tillögum um einstaklinga í stjórnarsæti
vegna kjörs stjórnar og trúnaðarmannaráðs
fyrir starfsárin 2011 til 2013 að viðhafðri allsherjar atkvæðagreiðslu.
Samkvæmt því ber að skila lista skipuðum
formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og
fjórum til vara ásamt 30 einstaklingum í trúnaðarmannaráð. Tveimur skoðunarmönnum
reikninga og tveimur til vara eða tillögum um
einstaklinga í eitthvert, einhver eða öll stjórnarsætin sem kjósa skal til samkvæmt lögum félagsins. Hverjum framboðslista eða tillögu
skulu fylgja meðmæli minnst 25 fullgildra félagsmanna.
Listi stjórnar og trúnaðarmannaráðs liggur
frammi á skrifstofu félagsins og er birtur á vefsíðu þess, www.verkvest.is.
Listum eða tillögum ber að skila á skrifstofu
félagsins Pólgötu 2, Ísafirði eigi síðar en kl. 12
á hádegi þriðjudaginn 19. apríl 2011.
Ísafirði, 4. apríl 2011,
Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga.
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díoxína og etv. fleiri efna í Engidal. Án slíkrar tilraunar er ekki
óhætt að hleypa afurðum á markað nema að undangengnum ítarlegum rannsóknum.
Í skýrslu sem hópurinn hefur
gefið út segir að bægja þurfi aðkomufénaði frá Engidal. Heyskapur muni minnka álag díoxína
á landið, en heyinu ætti að farga.
Gera þurfi ítarlegar rannsóknir á
jarðvegi. Þá þurfi einnig að taka
þarf sýni af villtum fiski í sumar.
Huga þurfi að sýnatöku á rjúpu
og berjum fyrir veiðitíma/uppskeru. Hreinsa þurfi öll gripahús,
hlöður og fóðurgeymslur vandlega.
Eftir ítarlegar umræður, rýni
niðurstaðna, greiningu ýmissa
efnamynda díoxíns, lestur greina
og annarrar þekkingaröflunar þá
eru þessar niðurstöður helstar:
Búfé í Efri Engidal er líklega
töluvert mengað, svo og afurðir.
Búfé frístundabænda er líklega
töluvert mengað, svo og afurðir.
Sama gildi um búfé fengið í Engidal. Ekki er hægt að segja til um
fyrr en að loknum rannsóknum á
jarðvegi og ryki. Hvað varðar
villt dýr segir í skýrslunni að
líklegt er að rjúpa geti verið
menguð. Villtur fiskur í ánni og

lóninu þarfnast rannsóknar þar
sem setið geti verið mengað.
„Það eru því varla forsendur til
að undanskilja nein dýr á svæðinu þegar talað er um mengun,“
segir í skýrslunni.
Tekin voru alls þrettán sýni af
kjötafurðum frá bændum í Skutulsfirði. Af þessum 13 sýnum
reyndust tvö vera eðlileg og í
samræmi við niðurstöður sem
fengist hafa við fyrri rannsóknir
á búfjárafurðum. Tvö sýni sýndu
væga hækkun en fimm sýni
sýndu verulega hækkun en þó
undir viðmiðunarmörkum. Tvö
sýni níu af tólf voru yfir viðmiðunarmörkum. Einnig var sýni úr
kú sem hafði verið eitt ár á bænum Efri Engidal, en fengin annars
staðar frá, við viðmiðunarmörk.
Sama má segja um niðurstöðu
sýnis úr fimm vetra gamalli kind
sem slátrað var í rannsóknarskyni
og hafði gengið á beit í Engidal
en á heyfóðri annars staðar frá.
Auk þessa voru tekin sex sýni
af mjólk hjá framleiðendum.
Fimm sýni voru tekin á Vestfjörðum og eitt í Öræfum. Sýni
tekið í Efri Engidal reyndist yfir
mörkum, hin voru eðlileg. Einnig
var tekið heysýni í Skutulsfirði
Efri Engidal. Þar var um að ræða

safnsýni tekið úr nokkrum heyrúllum. Mæligildi þessa meðaltalssýnis reyndist einnig það hátt
að þeir gripir sem éta það fóður
að staðaldri, fara mjög líklega
yfir viðmiðunargildi sbr. niðurstöður mjólkur- og nautgripakjötsýna frá Efri Engidal. Af því
leiðir að þetta fóður leiðir til ónýtanlegra afurða.
Skýrslan var kynnt á fundi Matvælastofnunar með sjávarútvegsog landbúnaðarráðuneytinu,
Bændasamtökum Íslands, samtökum afurðasölufélaga og Umhverfisstofnun þar sem sérfræðihópur kynnti áfangaskýrslu um
áhrif díoxínmengunar á framtíð
búskapar í Engidal í Skutulsfirði.
Niðurstaða fundarins og sérfræðihópsins var sú að markaðssetning búfjárafurða af þessu
svæði sé ekki ásættanleg og að
skoða verði framtíð búskapar á
svæðinu í því ljósi.
Til að taka afstöðu til framtíðaraðgerða á svæðinu var ákveðið
að þegar yrði boðað til fundar
með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, umhverfisráðuneytinu, MAST, Umhverfisstofnun, Bændasamtökum Íslands, fulltrúum bænda á svæðinu og Ísafjarðarbæjar.

Ísfirðingar á verðlaunapalli
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar og fyrrum landsliðsmaður á skíðagöngu, nældi
sér í brons í hefðbundinni göngu
á Skíðamóti Íslands í Bláfjöllum
á laugardag. Í kvennaflokki varð
eiginkona hans Hólmfríður Vala
Svavarsdóttir í öðru sæti en einungis munaði sekúndu á henni
og sigurvegaranum Veroniku Lagun. Daníel og Hólmfríður kepptu

bæði undir formerkjum Skíðafélags Ísfirðinga. Í sprettgöngu
sigraði Silja Rán Guðmundsdóttir frá Ísafirði í flokki kvenna.
Þá var Einar Ólafsson frá SFÍ í
öðru sæti í flokki 35-49 ára í
göngu með frjálsri aðferð.
Í síðustu grein göngukeppninnar, boðgöngu, hafnaði sveit
Ísafjarðar í þriðja sæti. Í kvennaflokki var engin sveit skráð í

boðgöngu þar sem ekki náðist að
manna þriggja manna sveitir en
þess í stað var keppt í tvímenningskeppni þar sem hver kona
fór tvo spretti. Sigursveitin kom
rétt rúmri mínútu á undan Hólmfríði Völu Svavarsdóttur og Silju
Rán Guðmundsdóttur sem höfnuðu því í öðru sæti. Keppnin
telst þó ekki hluti af Skíðamóti
Íslands.
– thelma@bb.is
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Engin bein tenging á milli
kvótakerfis og byggðaþróunar
„Ekki er hægt að finna beina
tengingu á milli kvótakerfisins
og þróunar byggðar frá því að
kerfinu var komið á fyrir meira
en aldarfjórðungi.“ Þetta er niðurstaða Birgis Þórs Runólfssonar, dósents við hagfræðideild
Háskóla Íslands sem kom fram í
erindi sem hann flutti nýverið á
málþingi áhugahóps háskólamanna um sjávarútvegsmál. Að

mati Birgis Þórs er jafnframt
ómögulegt að segja fyrir um hver
íbúaþróun hefði orðið á landsbyggðinni ef annað fyrirkomulag
fiskveiðistjórnunar hefði orðið
ofan á. Í erindi sínu beindi hann
sjónum m.a. að Vestfjörðum en
sá landshluti hefur oft verðið
nefndur þegar samspil byggðaþróunar og kvótakerfisins er rætt.
Birgir Þór sagði í erindi sínu

að íbúum á Vestfjörðum hefði
fækkað viðstöðulaust frá árinu
1945 ef undan væri skilinn áratugurinn á milli 1970 og 1980.
Ekki væri hægt að sýna fram á
nein tengsl á milli þeirrar þróunar
og heildarfiskafla í þessum landshluta því fólksfækkunin hefði
verið stöðug, jafnt fyrir sem eftir
daga kvótakerfisins.
Birgir Þór lauk erindinu með

því að vitna í skýrslu sem unnin
var af Þjóðhagsstofnun árið 2000
og ber heitið Stjórnkerfi fiskveiða og byggðaþróun. Þar segir:
„Það má ljóst vera af ofangreindri umfjöllun að samband
milli búsetuþróunar og fiskveiðistjórnunarkerfisins eins og það
hefur verið framkvæmt hér á
landi er afar flókið. Því er þeirri
spurningu enn ósvarað hver sé

þáttur þess í þeirri fólksfækkun
sem sannarlega hefur átt sér stað
á undanförnum árum í mörgum
útgerðarstöðum á landinu. Enn
erfiðara er að segja til um hvort
eitthvert annað stjórnkerfi fiskveiða hefði reynst betur að því er
áhrif á búsetuþróunina varðar.“
Frá þessu var greint á vefsíðu
Landssambands íslenskra útvegsmanna.
– thelma@bb.is

Flokkun skjala að ljúka
Skráning og flokkun öryggismálaskjala og annarra skjala frá
utanríkisráðuneytinu hefur verið
unnin á vegum héraðsskjalasafnsins á Ísafirði frá árinu 2008.
Þeirri vinnu er nú að ljúka og
tapast við það þrjú stöðugildi.
Verkefninu var hrint úr vör til að
skapa atvinnu í kjölfar kvótaskerðingar. Í fyrstu var ráðgert
að verkið tæki tvö til þrjú ár en
vonast var til að unnt yrði að
framlengja verkefnið í sex ár með
flokkun á ýmsum skjölum frá

ráðuneytum. Ekki voru settir fjármunir í áframhaldandi skráningarverkefni í fjárlögum ársins í ár
og verður því flokkun hætt.
„Verkefninu lýkur núna samkvæmt áætlun. Svo er spurning
hvort að við fáum einhver önnur
verkefni en það er ekkert í hendi
eins og er,“ segir Jóna Símonía
Bjarnadóttir, forstöðumaður Safnahússins á Ísafirði.
Aðspurð hvort verkefninu verði
framhaldið annars staðar á landinu segir Jóna Símonía svo ekki

vera. Verkefninu sé einfaldlega
lokið. Jóna Símonía segir verkið,
sem var tvískipt, hafa gengið
mjög vel. Annar hluti þess var
skráning, flokkun og frágangur
gagna frá utanríkisráðuneytinu
en einnig var um að ræða verkefni
frá Þjóðskjalasafninu til tveggja
ára en í því fólst fólst flokkun
gagna frá sýslumannsembættum
víðsvegar um landið. Heildarmagn gagna um sýslumannsembættin var í upphafi um 1.200 hillumetrar.
– thelma@bb.is

Frá flokkun skjalanna.

Flateyri er meðal þeirra byggðakjarna þar sem hlutfallslega mest fækkun hefur verið síðastliðin fimm ár. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Vestfirðingum fækkar fimmta árið í röð
Undanfarin fimm ár eða frá ársbyrjun 2006 hefur íbúum á Vestfjörðum fækkað um 1,1% á ári.
Fækkunin var hlutfallslega mest
á síðasta ári en þá fækkaði íbúum
um 225 eða 3,1%. Af átta svæðum á landinu fækkaði íbúum á
fimm. Íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 1.434, á
Norðurlandi eystra fjölgaði um
106 og níu á Vesturlandi. Um4

talsverð fækkun varð á öðrum
svæðum ef frá er talið Norðurland vestra, þar sem íbúum fækkaði um einn. Á Suðurnesjum
fækkaði íbúum um 271, á Austurlandi fækkaði um 153 og 77 á
Suðurlandi.
Flateyri og Bíldudalur er meðal þeirra byggðakjarna þar sem
hlutfallslega mest fækkun hefur
verið síðastliðin fimm ár. Þar og

á Laugarbakka, á Bakkafirði og í
Nesjakauptúni, fækkaði fólki um
meira en 5% að jafnaði á ári
síðastliðin fimm ár. Þegar aldursdreifing er skoðuð eftir landsvæðum koma í ljós tvö megin
mynstur. Á suðvesturhorni landsins, höfuðborgarsvæðinu og á
Suðurnesjum, er dreifing aldurshópa jafnari en á öðrum landsvæðum. Á höfuðborgarsvæðinu

eru aldurshóparnir 20-39 ára
hlutfallslega fjölmennastir. Hins
vegar eru aldurshóparnir 20-39
ára fámennastir utan höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja.
Þegar miðað er við aldurshópinn undir 69 ára má sjá að á Vestfjörðum og Austfjörðum er aldurshópurinn 30-39 ára fámennasti hópurinn. Á undanförnum
árum og áratugum hefur aldurs-

samsetning landsmanna breyst
mikið. Ungu fólki hefur fækkað
hlutfallslega en eldra fólki fjölgað. Í ársbyrjun 2011 var fólk á
vinnufærum aldri, þ.e. 20-64 ára,
59,% en var 59,6%, 1. janúar 2010.
Á síðustu fimm árum hefur fólki
á aldrinum 0-19 ára fækkað úr
29,2% af þjóðinni í 28,2% en
fólki sem er eldra en 64 ára fjölgað úr 11,7% í 12,3%. – kte@bb.is
FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 2011

FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 2011

5

Fjölmenni á opnu húsi
Talið er að á milli 250-300 manns
hafi sótt opið hús hjá stofnunum
og fyrirtækjum í Vestrahúsinu á
Ísafirði á föstudag. „Þetta gekk
rosalega vel og mikil ánægja var
bæði hjá gestum og sérstaklega
hjá fólkinu í húsinu. Vinsælast
var að kíkja til Kerecis þar fólki
bauðst að búa til krem sem sló
alveg í gegn. Einnig var mjög
vinsælt að fara til Hafró þar sem
sýndur var kafbátur. Margir fóru
líka í Neðri málstofu, eins og við
köllum hana, en þar buðu stofnanir upp krækling og fleira góðgæti úr sjónum. Fólk dreifðist

svo um allt húsið og allir fengu
fullt af fólki í heimsókn,“ segir
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir,
einn af skipuleggjendum opna
hússins. Markmiðið með opna
húsinu var að gefa gestum og
gangandi tækifæri til að kynnast
þeirri fjölbreyttu starfsemi sem
fram fer í húsinu.
„Við héldum síðast opið hús í
nóvember 2008 í tilefni af opnun
nýjustu álmunnar í nóvember
2008 en á þeim tíma var verið að
opna Snjóflóðasetrið. Mér finnst
alltaf að það sé alltaf opið hús
þar sem húsið er alltaf öllum

aðgengilegt en það reyndist vel
þess virði að standa fyrir þessum
viðburði þar sem mikill munur
er að fyrir fólk ð hafa tilefni til að
koma eins og sýndi sig þarna,“
segir Peter Weiss forstöðumaður
Háskólasetursins.
„Við erum ofsalega glöð með
viðtökurnar og vonumst til að
opið hús verði reglulegur viðburður hjá okkur í framtíðinni.
Við viljum líka hvetja áhugasama
til að kíkja í heimsókn til okkar
hvenær sem þá langar til,“ segir
Albertína.
– thelma@bb.is
Vinsælt var að framleiða til sín eigin krem.

Margt var að skoða á opna húsinu.

Spurningin
Á ríkisstjórnin að
lækka opinberar
álögur á eldsneyti?
Alls svöruðu 604.
Já sögðu 541 eða 90%
Nei sögðu 53 eða 9%
Alveg sama sögðu 10 eða 1%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Útlit
fyrir ákveðna sunnan- og
suðvestanátt. Vætusamt
einkum S- og V-lands og
milt í veðri. Horfur á
laugardag: Útlit fyrir
ákveðna sunnan- og
suðvestanátt. Vætusamt
einkum S- og V-lands og
milt í veðri. Horfur á
sunnudag: Áframhaldandi SV-átt með ofankomu, einkum vestantil á
landinu og kólnar.
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Ritstjórnargrein

Þjóðgarðurinn Vestfirðir
Ef ætlunin er að gera Vestfirði að einum þjóðgarði og hafa íbúana
til sýnis túristum, sem harðgerðan ættbálk landsmanna sem öðrum
fremur lærði að lifa af því sem landið gaf og sótt var í hafið, sem hjarði
af öðrum betur farsóttir vegna einangrunar, tókst í gegnum aldir að
halda fénaði margs konar óáran, landshlutana sem fyrr á öldum var
sagður griðastaður ólánsmanna sem gerst höfðu fingralangir sér til
lífsbjargar eða með einum eða öðrum hætti gegnið á snið við vilja
þeirra sem deildu og drottnuðu sjálfteknu valdi, landshluta sem
lengst af var horft til varðandi sjósókn og útgerð allt fram eftir síðustu öld, svo fátt eitt sé tínt til, já ef menn vilja gera Vestfirði að þjóðgarði og síðustu hreinræktuðu íbúana að sýningargripum, eiga
menn bara að segja það umbúðalaust.
Hins vegar: Ef einhver alvara er á bak við fagurgala stjórnmálamanna um að efla byggð á Vestfjörðum, byggja upp samfélag sem
stendur undir þeim kröfum sem nútíminn gerir kröfur til, hlýtur afstaða heimamanna, öðru fremur, að ráða ferðinni þegar kemur að
nýtingu lands og gæða; þess fólks sem þarna býr og ætlar að búa.
Ástarjátning þingmannanna Marðar Árnasonar og Róberts Marshall
um að ,,fá svæði henti jafnvel fyrir þjóðgarð og landið á milli Þorskafjarðar og Vatnsfjarðar við norðanverðan Breiðafjörð, sem sjálfur
nýtur sérstakrar verndar ásamt eyjum, hólmum, skerjum og fjörum,“

svo vitnað sér til orðskrúðsins, er léttvæg móti hagsmunum fóks
sem berst við að halda lífi í byggð, sem verið hefur skjól ættmenna
þeirra kynslóum saman, en á nú á brattann að sækja.
Ekki vantar sérfræðinöfnin á allar þær stofnanir, nefndir og ráð,
sem lagst hafa gegn vilja íbúa Vesturbyggðar um vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum. Rök þeirra eru mörg hver ekki ný af nálinni. (Hver man ekki eftir spám um helför alls fuglalífs í Gilsfirði
við þverun fjarðarins?) En þegar gripið er til andmæla við samgöngubætur á þeim forsendum að þær ,,þjóni fyrst og fremst þeim sem
vilja komast hratt á milli staða“ og að með öðrum hætti – minni
leyfilegum hraða – megi drag úr öryggisþáttum, fer hrollur um fólk
sem enn býr við vegaslóða sem markaðir voru í landslagið fyrir
hálfri öld (Dynjandisheiði) eða eru aðeins færir torfærubílum. Og
þegar á þrykk er látið út ganga að íbúar Vesturbyggðar geti vel sætt
við minni gæði í vegagerð ,,þar sem nú er komið bundið slitlag alla
leið til Ísafjarðar,“ (101- Strandir – Ísafjörður) er mælirinn yfirfullur.
Sé ætlunin að Vestfirðir verði einn allsherjar þjóðgarður er eins
gott að Vestfirðingar taki sjálfir frumkvæðið, segi sig frá lögum við
samfélagið innan hringvegarins, grafi skurð um eiðið milli Bitrufjarðar og Gilsfjarðar og slái eign sinni á miðin fyrir utan nýja eyríkið.
– s.h.

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

Jeremy Irons er margverðlaunaður og heimsfrægur leikari.

Jeremy Irons á Ísafirði
Breski Óskarsverðlaunahafinn
og stórleikarinn Jeremy Irons var
staddur á Ísafirði í byrjun vikunnar. Var hann í fylgd með breskum
kvikmyndagerðarmönnum en
þeir vinna nú að heimildarmynd
sem beinir sjónum sínum að sorpförgun og vandamálunum sem
fylgja henni. Ísafjörður komst nýverið í fréttirnar vegna sorpbrennslustöðvarinnar Funa en
henni var lokað eftir að díoxínmengun mældist frá henni. Að
því er fram kemur á dv.is ætlar
Jeremy því að beina sjónum

sínum að Ísafirði og þeim vandamálum sem sveitarfélagið hefur
þurft að takast á við vegna sorpförgunar og tóku kvikmyndagerðarmennirnir meðal annars
viðtal við bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, Daníel Jakobsson.
Bjarni Brynjólfsson, ritstjóri
Iceland Review, hefur verið
breska framleiðslufyrirtækinu
Blenheim Films innan handar
vegna verkefnisins. „Þetta er alþjóðlegt verkefni sem fjallar um
sorpförgun og það er tekið um
allan heim í rauninni. Ísafjörður

er fyrsti áfangastaður og það er
verið að velta fyrir þessu díoxín
vandamáli sem kom upp og er
hér á Íslandi, víðar en hér reyndar,“ segir Bjarni í samtali við
DV. Hann segir Breta notast við
sorpbrennslustöðvar og hyggi á
að byggja fleiri slíkar. „Þetta er
því vandamál víðar en hér. En
mér skilst að það sé verið að taka
allhressilega á málum á Íslandi
og allir byrjaðir að flokka sorp
og taka til,“ segir Bjarni en hann
segir Jeremy Irons vera fenginn í
verkefnið sem þulur myndarinn-

ar.
Jeremy Irons á að baki glæstan
kvikmyndaferil en hann hefur
einnig leikið í fjölmörgum leikritum á sviði og bæði sjónvarpsmyndum og þáttum. Sem dæmi
um myndir hans má nefna The
Man in the Iron Mask, Stealing
beauty, Die Hard with a Vengeance, Lion King, Eragon og Reversal of Fortune en fyrir leik sinn
í henni hlaut hann fjölda verðlauna þar á meðal Óskarsverðlaun sem besti leikarinn.
– thelma@bb.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi snjóflóðavarna undir Traðarhyrnu
Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér með tillögu að breytingu á deiliskipulagi snjóflóðavarna undir Traðarhyrnu skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felur í sér að svæðið sem gildandi deiliskipulag tekur yfir
stækkar úr 23 ha í 24,7 ha. Breytingin er gerð í tengslum við gerð nýs
snjóflóðavarnargarðs sem kemur austan við þann garð sem nú er í byggingu en sunnan við götuna Stigahlíð. Skipulagssvæðið nær að lóðamörkum Völusteinsstrætis 1 og 2a, og Hjallastrætis 2. Deiliskipulagstillagan sýnir legu nýja snjóflóðavarnargarðsins, einnig legu göngustíga
og annarra útivistarsvæða við hann.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni í Ráðhúsinu í Bolungarvík og á heimasíðu Bolungarvíkurkaupstaðar, www.bolungarvik.is, frá og með 1. apríl 2011 til og með 13. maí
2011.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við breytingartillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 13. maí 2011.
Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu Bolungarvíkur, Ráðhúsinu Aðalstræti 10-12,
Bolungarvík.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast samþykkir
henni.
Bolungarvík, 30. mars 2011,
Gísli Gunnlaugsson, byggingarfulltrúi.
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Byggðastofnun hefur ákveðið að ganga til samningar
við fyrirtækið Toppfisk í
Reykjavík um sölu á eignum
þrotabús Eyrarodda ehf., á
Flateyri, að því er fram kom
í fréttum Ríkisútvarpsins.
Aðeins er um að ræða þær
eignir búsins sem Byggðastofnun er veðhafi í en fyrirtækið Lotna ehf., hafði áður
fest kaup á stórum hluta
eignanna. Jón Steinn Elíasson, framkvæmdastjóri Toppfisks, segir viðræður við
Byggðastofnun vera á byrjunarstigi og ekki sé búið að
ganga frá kaupunum.
„Tilboð okkar hljóðar upp
á allar eignir þrotabúsins,
en eins og er, er annar aðili
með rekstur í hluta húsanna.
Það verður því í raun ekki
hægt að hefja samningaviðræður fyrr en búið er að
ganga frá þeim málum,“ segir Jón Steinn, sem vill ekki
tjá sig um framtíðaráform
fyrirtækisins með kaupum
á fiskvinnslunni á Flateyri.
„Málið er einfaldlega of
stutt á veg komið svo ég geti
tjáð mig. Ég geri mér þó
vonir um að málin muni
skýrast betur í þessari viku,“
segir Jón Steinn í samtali
við BB. Kristján Kristjánsson, framkvæmdastjóri Lotnu
ehf., sem rekur fiskvinnslu í
húsum þrotabúsins, segir í
samtali að fyrirtækið ætli að
halda áfram að verka fisk í
húsunum. „Við höldum bara
okkar striki. Ég veit ekki
hreint og beint ekki hvernig
málin munu þróast og fylgist
einfaldlega með í fjölmiðlum,“ segir Kristján. Í frétt
RÚV um málið er haft eftir
samstarfsmanni Kristjáns í
Lotnu, Sigurði Aðalsteinssyni, að það breyti engu þótt
fyrirtækið þurfi að afhenda
þær eignir sem Lotna hefur
leigt af Byggðastofnun eftir
stjórn stofnunarinnar ákvað
að hætt við söluna. Hægt sé að
halda áfram vinnslu.
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Bjartsýnn

á framtíð bransans

Tónlistarmanninn Mugison,
Örn Elías Guðmundsson þarf
ekki að kynna fyrir Vestfirðingum. Tónlist hans er flestum góðkunn, og ekki síður hátíðin sem
hann og faðir hans, Muggi, lögðu
drög að yfir bjórsötri fyrir hátt í
áratug síðan. Aldrei fór ég suður
verður haldin í áttunda skipti um
komandi páska, þrátt fyrir að hún
hafi aldrei verið ætluð sem annað
en grín. Mugison segir hér frá
kostum og göllum starfsins við
hátíðina og óvæntum viðbrögðum Vestfirðinga þegar sá orðrómur kvisaðist út að hátíðin yrði
mögulega blásin af.

kannski væri bara gott að hætta,
en það hafði myndast svo skemmtilegur hópur í kringum þetta og
þessir strákar allir orðnir vinir
manns. Þetta er eiginlega gamli
vinahópurinn hennar Rúnu sem
er með okkur í þessu. Kristján
Freyr og Jón Þór, Hálfdán Bjarki,
Rúnar Óli og Smári Karls, sem
er reyndar ekki með núna. Og
Pétur Magg náttúrulega, það má
aldrei gleyma honum. Fallegi
maðurinn,“ segir Öddi.
„Þetta var svolítið eins og
saumaklúbbur sem hittist annars
slagið að spjalla um hvaða rugl
við ættum að gera,“ bætir hann við.

Átti aldrei að vera
árlegur viðburður

Ekki fimmtugsafmæli á hverju ári

Eins og flestir muna var fyrsta
Aldrei fór ég suður hátíðin haldin
árið 2004 við afspyrnu góðar
undirtektir. „Þetta byrjaði sem
algjört grín eftir fyllerí hjá mér
og pabba. Svo varð þetta að raunveruleika fyrir einhverja röð tilviljana. Það var allt í einu búið
að bóka tuttugu hljómsveitir í
einhverju gríni og svo áttum við
eftir að redda öllu. Það gerðist
svo með hjálp góðra manna,“
rifjar Öddi upp, enda ansi langt
um liðið frá því að fyrsta var
blásið til hátíðahalda. „Ég var til
dæmis barnlaus á fyrstu hátíðunum. Það er eins og það sé öld
síðan,“ segir hann og brosir. Í
dag er hann hins vegar tveggja
barna faðir í Súðavík, þar sem
hann býr ásamt konu sinni, Rúnu
Esradóttur og orkuboltunum
Dýra og Eldari.
Það leið ekki á löngu þar til
mannskapurinn að baki Aldrei
fór ég suður fór að velta því fyrir
sér hvort ástæða væri til að halda
áfram. „Í kringum þriðju hátíðina
vorum við farin að hugsa um að
ef við héldum hana aftur væri
komið ansi sterkt fordæmi fyrir
því að þetta væri orðinn árlegur
viðburður, einhver venja. Ég man
að þá ákvað Raggi Kjartans til
dæmis að bakka út. Hann sagði
bara - ekki séns að ég nenni að
koma vestur alla páska, alla ævi!
Heimurinn er miklu stærri en það.
Þá var ég einmitt að spá í að

Fyrir um tveimur árum var
þessi innsti hringur Aldrei fór ég
suður hins vegar orðinn ansi framlágur eftir margra ára starf. Eftir
síðustu hátíð og þegar líða fór á
árið komst sá orðrómur á kreik í
bænum að svo gæti farið að
Aldrei fór ég suður yrði lögð af.
Hann var svo sem ekki úr lausu
lofti gripinn, að sögn Ödda.
„Þetta var orðið svo sjálfgefið
eitthvað, orðin einhver ábyrgð
sem við vildum ekkert endilega
standa undir. Þetta átti alltaf bara
að vera grín og stuð og stemning.
Maður nennir ekkert að halda
upp á fimmtugsafmælið sitt á
hverju ári, þó það sé gaman að
gera það einu sinni eða tvisvar,“
segir hann og brosir.
Það var auðheyrt að Ísfirðingar
vildu allsendis ekki missa hátíðina, nokkuð sem Öddi og aðrir
Aldrei-menn fóru ekki varhluta
af. „Þetta var nú bara eins og
mamma og pabbi væru að skilja
eða eitthvað,“ segir hann um orðræðuna.
Hópurinn ákvað því að blása
til sóknar eitt árið enn, en með
breyttum formerkjum. „Við tókum þann pól í hæðina að það
væri hægt að reyna þetta einu
sinni enn, ef við myndum þá
stækka hópinn. Hingað til höfum
við verið svona sjö í innstu klíku
og svo með einstaka hjálparhellur
með okkur. Það eru svona eldhressir stuðboltar eins og Inga
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Vagns og Sossa. Siggi Ómars
hefur hjálpað okkur mikið að
ógleymdum Magga Hauks sem
hefur verið með okkur öll árin,
sem og Sævar í Pólnum. En ég
held að það hafi hreinlega allir
verið orðnir þreyttir. Það þarf að
hreinsa út úr heilli verksmiðju,
inn í gáma, þrífa, byggja svið.
Svo þarf að halda utan um skipulag á þeim tvö hundruð sem stíga
á stokk...“ telur hann upp.
Það liggur ljóst fyrir að hátíð
eins og Aldrei fór ég suður útheimtir mikla vinnu og skipulag,
jafnvel þó reynt sé að halda umgjörð og „veseni“ í lágmarki, eins
og aðstandendur hafa alltaf lagt
sig fram við. „Þetta er lúmskt
mikil vinna. Bara það að búa um
rúm á vistinni tekur heilan dag.
Þetta er endalaust, sama hvort
það er að skutlast eftir pulsubrauðum eða redda snúrum eða
hvað það er. Þetta eru milljón
smáatriði sem taka öll orku,“ útskýrir Öddi.
Nefndin gekkst því fyrir opnum borgarafundi fyrir þá bæjarbúa sem vildu halda hátíðinni
gangandi. Þar gátu þeir skráð sig
í stuðningshópa og tekið einhver
verkefni upp á arma sína. Öddi
segir þá félagana þó hafa orðið
fyrir dálitlum vonbrigðum með
mætingu á þann fund. „Ég held
það hafi mætt svona fjörutíu
manns, en við bjuggumst alveg
við hundrað eða fleirum, miðað
við það sem maður hafði heyrt í
sjoppunni. Svo var ekki meiri
stemmning en þetta,“ segir hann.
„Svo föttuðum við náttúrulega
eftir á að það er samt fjórum sinnum fleira fólk en hefur verið í
þessu,“ bætir hann við og hlær við.
Þá var sömuleiðis undirritaður
stuðsamningur við bæjarstjórnina, þar sem kjörnir fulltrúar Ísafjarðarbæjar skrifuðu upp á að
vera í sullandi stuði alla helgina
og tóku að sér ákveðin verkefni.
„Guðfinna M. Hreiðarsdóttir tók
til dæmis að sér að sjá um klósettmál kvenna, sem er lúmskt
stór málaflokkur! Það er rosalegt
að redda salernisaðstöðu fyrir
konur á útihátíð,“ segir Öddi og
hristir höfuðið að fenginni reynslu.
„Aðrir tóku svo að sér að skutlast
eftir poppurum á völlinn og enn

aðrir elda bröns ofan í þá. Við
náðum að búa til átta svona hópa,
en það er alveg pláss fyrir fleiri,“
segir Öddi.

Ágætis tilraun
Hátíðin í ár er því hálfgerð
tilraunastarfsemi. Að minnsta
kosti lítur Öddi sjálfur svo á.
„Það verður gaman að sjá hvort
við höfum orku til að halda áfram
eftir þetta. Þetta er að minnsta
kosti góður prófsteinn og ágætis
tilraun hjá okkur núna,“ segir
hann.
Á meðal þeirra sem hryggðust
vegna orðrómsins um mögulegt
brotthvarf Aldrei fór ég suður af
hátíðalistanum á Íslandi voru
ferðaþjónustuaðilar sem kunna
að meta verðmætasköpunina sem
hlýst af hátíðinni. Í umræðu um
ferðamennsku á Vestfjörðum
hefur enda töluvert verið rædd
um efnahagsleg áhrif hennar. Hátíðin hefur sömuleiðis verið einn
fárra viðburða sem trekkir ferðamenn, íslenska sem erlenda, til
landshlutans utan hins ískyggilega stutta sumartímabils.
„Mér fannst það nett sorglegt.
Fyrir mér er þetta bara stuðhelgi.
Mér fannst hálf sorglegt að þeir
sem voru fyrstir til að klappa
manni á bakið voru þeir sem
græða peninga. Ég veit ekki.
Kannski er maður bara einfaldur,
en mér fannst það eitthvað smá
leiðinlegt,“ segir Öddi. Hópurinn
að baki hátíðinni hefur enda aldrei makað krókinn á henni og
gefið allar þær vinnustundir sem
að baki henni liggja með það
fyrir augum að gleðja sjálfa sig
og gesti hátíðarinnar.
„Svo talaði ég reyndar líka við
fólk eins og Önnu Siggu, sem
lýsti því hvaða opinberun það
var fyrir hana þegar FM Belfast
steig á stokk. Ég hitti líka fleiri
sem höfðu komist í eitthvað tónlistarlegt algleymi og fólk sem
talaði um að það hefði verið að
uppgötva hitt og þetta á hátíðinni.
Þá fékk ég nú líka á tilfinninguna
að þetta skipti smá máli svona
móralskt líka,“ segir Öddi.

Hvetur krakka
til að mæta

Frá upphafsári sínu hefur Aldrei fór ég suður teflt saman
landsþekktum sveitum og óþekktari böndum með það í huga að
búa til góða blöndu. „Upphaflega
hugmyndin var líka að það væru
engin aðalatriði. Maður gæti haft
Sigga Björns, Villa Valla eða
Dóra Hermanns á besta tíma, eða
alveg við hliðina á stóru böndunum, þannig að krakkarnir sem
mættu til að hlusta á Trabant
heyrðu líka í Dóra. Mér hefur
alltaf fundist það mjög töff. Þetta
virkar líka í hina áttina, þeir sem
mæta til að hlusta á frænda sinn
sjá þá kannski líka eitthvað sem
þeir hefðu aldrei nennt að kíkja á
annars,“ segir Öddi, sem er ánægður með þá formúlu, ef formúlu
má kalla.
„Þetta er ekkert endilega fólk
að slá í gegn, það eru ekki allir
að bíða eftir Bubba Morthens,
heldur erum við bara öll samankomin á einum stað. Þetta er eiginlega nær ættarmóti en tónlistarhátíð,“ segir hann. Þá eru sömuleiðis yfirleitt um að ræða góða
blöndu af vinsælustu hljómsveitunum hverju sinni og eldri sveitum. Í ár eru FM Belfast, Valdimar og Páll Óskar til dæmis á
meðal listamannanna, en sömuleiðis Sokkabandið, Grafík og
Ný dönsk.
„Mér finnst líka alveg geggjað
hvað krakkarnir ná að hanga
lengi inni, þó það sé löngu komið
fram yfir háttatíma hjá þeim. Það
er einn af göldrum hátíðarinnar.
Mér verður oft hugsað til þess að
eins lengi og börnin eru þarna,
að skemmta sér vel, er voðalega
lítil hætta á einhverju rugli. Það
er enginn nógu andskoti leiðinlegur til þess að vera leiðinlegur
í kringum börn. Ég hugsa að
þannig höfum við eflaust komið
í veg fyrir slagsmál og þannig
vesen, sem fylgir oft böllum eða
útihátíðum,“ segir Öddi. „ Ég vil
bara hvetja fólk til að vera með
börnin þarna frameftir! Það er
líka upp á stuðið, krakkar brjóta
oft ísinn í því að búa til stuð og
stemmningu,“ bætir hann við.
„Þetta er stundum þannig á
hátíðum að þú ert að spila fyrir
fólk og jafnvel ákveðna týpu af
spekúlöntum, þar sem þú hefur á
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tilfinningunni að fólk sé komið
til að dæma þig. Á þessari hátíð
finnst mér fólk komið til að
skemmta sér. Það skiptir ekki
alveg öllu máli hvort fólk klikkar
á gítarsólói eða sé alveg í „tune“
allan tímann. Það vita einhvern veginn allir að þetta á að vera gaman,“ segir hann.

að svo lengi sem ég er í þessu er
ég með eitthvað svona fríspil,“
segir hann. Styrktaraðilar hátíðarinnar hafa sömuleiðis sett það
sem skilyrði að hann komi sjálfur
fram.

Hálf geimstöð,
hálft hljóðfæri

Lúxusvandamál
að fá hljómsveitir

Brjálæðislega
bjartsýnn á framtíð
bransans

Aldrei fór ég suður er ekki eina
gæluverkefnið sem hefur krafist
athygli Ödda á síðustu árum, því
hann hefur sömuleiðis reynt fyrir
sér í hljóðfærasmíði ásamt vini
sínum. Afraksturinn kallast Mírstrúment, eftir geimstöðinni góðkunnu, enda nokkuð framúrstefnuleg græja.
„Þetta er svona sjö ára gömul
hugmynd hjá mér og Palla Einars,
vini mínum. Áður en hann varð
iðnhönnuður var hann hljóðmaður og grúskari. Þegar ég var
tölvutrúbador var ég alltaf að
þvælast um með fullt af drasli í
tösku, og við vorum oft að tala
um það hvað þetta væri asnalegt
eitthvað. Hvert sjó byrjaði á því
að raða tækjum á borð, tengja sjö
usb-tengi og fimm, sex straumbreyta og svona. Þetta er líka svo
ósexý sem hljóðfæri – fullt af
drasli á borði og svo laptop. Svo
á að vera rosa gaman. Elvis Presley myndi ekki alveg kaupa þetta,
held ég,“ segir Öddi.
Eftir að hafa velt því fyrir sér
árum saman hvernig væri hægt
að bæta úr þessu og skissað upp
hugmyndir ákváðu þeir að hrinda
hugmyndinni í framkvæmd fyrir
um þremur árum síðan. „Við
gerðum svo prufuútgáfu ári
seinna, sem ég túraði tvisvar
sinnum með í Evrópu. Hún var
náttúrulega alltaf að bila, en út
frá þeirri reynslu vorum við að
endurgera hana núna um daginn,“
útskýrir Öddi, sem segir hljóðfærið ekki alólíkt harmónikku.
„Það er endalaust af tökkum í
svipuðu kerfi og á takkanikku.
Svo eru alls konar tól sett á arma
sem það er hentugt að teygja sig
í. Inni í hljóðfærinu eru mixerar,
hljóðgjafar og bankar og svo
smíðuðum við líka ljósakerfi sem
er á einum arminum og virkar
algjörlega með hljóðfærinu. Það
eru margar hugmyndir í þessu,
en hugsunin var dálítið sú að
losna við hljóðmanninn og ljósamanninn og einfalda þetta, geta
gert þetta allt sjálfur. Það er líka
bara ein rafmagnsinnstunga fyrir
tækið,“ útskýrir Öddi. „Í rauninni
er þetta eins og maður hafi átt
fimmtán bíla og ákveðið að
smíða einn draumabíl úr öllum
bestu hlutunum úr þeim,“ bætir
hann við.
Mírstrúmentið hefur vakið
áhuga einhverra, en Öddi efast
þó um að þeir muni leggjast í
framleiðslu á næstu árum. „Ég
held að þetta verði nú bara mín
einkagræja. Þetta er margra milljón króna verkefni, svo það meikar nú ekki mikinn sens fyrir neinn
venjulegan mann að fara að biðja

Mírstrúmentið er í aðalhlutverki á annarri af þeim tveimur
plötum sem Öddi er með í smíðum um þessar mundir. Sú er á
ensku, en hann vonast hins vegar
til að geta gefið út íslensku plötuna í sumar.
„Ég spila voða lítið á mírstrúmentið á þeirri íslensku, það er
meira bara kassagítar. Ég klára
hana vonandi í sumar, en það er
samt mjög erfitt að gefa út einhvern tíma. Sumt tekur hálftíma,
annað tekur sex mánuði og maður
veit það aldrei fyrirfram. Ég er
líka að vinna í þessari ensku, svo
kannski næ ég báðum á árinu.
Og kannski hvorugri,“ segir
Öddi. Síðasta plata hans, Ítrekun,
var live-plata sem kom út í lok
árs 2009, en þar áður kom platan
Mugiboogie, síðla árs 2007. Lagið Haglél kom svo út fyrir nokkrum vikum, en það gaf Öddi út á
heimasíðu sinni, þar sem fólk
gat sótt það sér að kostnaðarlausu. Skömmu seinna skaust það
upp vinsældalista Rásar 2, þar
sem það tróndi á toppnum vikum
saman.
„Það er svolítið búið að vera
að heilaþvo landann. Rúna er búin að segja mér að ég ætti að
hringja og banna þeim að spila
það, svo að fólk fái ekki ógeð.
Ég sagði henni nú bara að þetta
væri að hjálpa okkur fyrir næstu
Bónusferð,“ segir hann og brosir.
Mikið hefur verið rætt um
framtíð tónlistarútgáfu með tilkomu netsins og niðurhalinu sem
eykst ár frá ári. Öddi er þó ekki
einn þeirra sem telur að þróunin
stefni framtíð tónlistarbransans í
hættu.
„Ég er bara brjálæðislega bjartsýnn. Tónlistarbransinn hefur
einfaldast svo mikið. Ég er svona
einyrki, trillukarl, sem tek upp
sjálfur og gef út sjálfur. Þetta er
náttúrulega ótrúlega lítill markaður hérna heima, en mér finnst
að eftir að internetið og mp3formið kom sé þetta orðinn miklu
skemmtilegri heimur,“ segir hann.
„Í gamla daga gastu ekki gert
neitt nema þú værir með plötufyrirtæki á bakinu og einhverjar
milljónir í vasanum til þess að
eyða í stúdíó og kaupa alla hjálpina, hljóðmann, grafíker, fjölmiðlafulltrúa og dreifiaðila, sem
allir taka svo sinn hluta af kökunni. Þetta er ennþá til og gerir
gott fyrir mjög marga, en hitt er
líka mjög vel hægt - ekki bara í
músík, en sérstaklega þar. Það
að ég geti gefið út lag á heimasíðunni minni og að það sé búið
að vera í toppsætinu á vinsældalista í fjórar, fimm vikur er alveg

Á hverju ári stíga um 30 bönd
á stokk á Aldrei fór ég suður, en
að baki þeim lokalista liggur
langur og ansi átakasamur tími.
„Þetta hefur alltaf verið lúxusvandamál. Í ár sóttu held ég 150
bönd um að koma og við völdum
þrjátíu úr. Þetta hefur verið í
kringum þessa tölu og stundum
fleiri. Við hættum að auglýsa
eftir umsóknum og þær koma
samt,“ segir Öddi, sem er einn
nefndarmanna í bandavali. „Við
búum okkur til svona þrjátíu,
fjörutíu banda lista og sendum á
milli. Þau bönd sem eru á öllum
listum eiga auðveldara með að
komast á lokalistann, en það fara
alveg sex, sjö vikur í að rífa kjaft
við hvorn anna. Oft eru líka einhver fjölskyldutengsl eða klíkutengsl, þar sem menn eru að reyna
að troða inn böndum. Ég, helst, “
bætir hann við og kímir.
En á hann sér þá einhverjar
uppáhaldssveitir eða upplifanir
frá liðnum hátíðum? „Yfirleitt er
það eitthvað sem kemur manni á
óvart. Í fyrra var það, ekki spurning, MC Ísaksen – lókal tíu ára
gutti sem rústaði hátíðinni. Ég
vissi allavega ekki af honum fyrir
það. Hann er alveg klikkaður
rappari og sjarmatröll. Maður
vissi ekki hvort maður ætti að
hoppa af kæti eða grenja bara.
Þetta var stórkostlegt atriði,“ segir hann frá.
„Það var líka ógleymanlegt
þegar Biogen, sem er dáinn núna,
spilaði í fyrra skiptið. Sjálfsagt
vissu fæstir í salnum hver hann
var, en hann var líka svona
sjarmatröll og náði salnum með
sér á sinn sérstaka hátt. Eins þegar
harmónikkufélagið og unglingahljómsveitin Appolló spiluðu.
Maður vissi ekkert hvað þeir
myndu gera, en svo varð það
eitthvað... Maður deyr með þá
mynd í hausnum, sko,“ segir hann.
Í ár er hann sjálfur spenntastur
fyrir Quadroplus og FM Belfast.
„Svo verður líka gaman að sjá
Helga Björns og Grafík. Og Perlu
Sig, sem er lókal stelpa,“ segir
Öddi, sem mun sjálfur stíga á
stokk ásamt lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar. „Það var regla
að maður mætti bara spila tvö ár
í röð og yrði að taka ár í hlé. Ég
reyndi að hlýða því og hef þrisvar
sagt nei við sjálfan mig. En svo,
einhvern tímann þegar ég átti
ekki að spila, var búin til einhver
Facebookgrúppa. Mér fannst það
orðið hálfvandræðalegt, svo ég
held ég verði bara að kyngja því
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um þetta. En það er smá áhugi
frá tækniheiminum. Ekki endilega til framleiðslu, heldur meira
bara svona til að bæta í fróðleiksbankann,“ segir hann.

ótrúlegt. Og ef ég get það geta
það allir. Það er alveg augljóst,“
segir Öddi.

Græddi á
Íslendingasnobbi
Öddi segir vel mögulegt fyrir
einyrkja að koma sér á framfæri
sjálfir. Það kallar hins vegar oft á
að fólk gangi sjálft í öll þau verk
sem útgáfufyrirtæki sinni venjulega. „Sumir eru kannski ekki
alveg tilbúnir í það. Ég er kannski
smá heppinn með að ég hef alveg
nennt þessu. Aðrir eru kannski
mjög góðir í að semja músík en
ekki jafn góðir í að tala við fólk.
Þeir fatta kannski ekki alveg hvað
þarf til þess að halda tónleika, að
bóka flug og hljóðkerfi og gera
plaköt, fara í útvarp og svona.
Þetta er dálítið mikið stúss, sem
er ekkert fyrir alla. En það er
ennþá til fólk sem er til í að taka
eitthvað af þessu á sig, ef ekki
allt saman, sama hvort það eru
plötufyrirtæki eða umboðsmenn.
Mér finnst þetta bara allt miklu
opnara og skemmtilegra en það
var, þessi breyting sem hefur
orðið á þeim átta árum sem ég
hef verið í bransanum,“ segir
Öddi.
Þegar hann hóf tónlistarferil
sinn segist hann hafa grætt á orðspori Bjarkar og Sigur rósar á
erlendri grundu. „Þá hjálpaði mér
ótrúlega að vera bara Íslendingur.
Fyrir litlar hátíðir í Evrópu var
kannski nóg að segja að ég væri
tölvukall frá Íslandi. Það voru
kannski hátíðir sem höfðu ekki
efni á Sigur rós eða Björk, en
voru til í eitthvað skrýtið íslenskt.
Ég held að ég hafi grætt mikið á
Íslendingasnobbi út um allar
trissur. Það hefur síðan breyst
helling, Íslendingasnobbið hefur
minnkað, en leiðirnar eru hins
vegar áfram opnar. Íslensk unglingabönd geta komist til Belgíu
að spila, til dæmis. Mér finnst
líka gaman að sjá hvað myndlistarheimurinn og tónlistarheimurinn eru að fléttast saman, eins
og sést í hljómsveitum eins og
Sudden Weather Change og
Trabant. Allt er orðið miklu auðveldara fyrir fólk,“ segir Öddi,
sem kveðst bíða eftir því að Einar
Örn fái fálkaorðuna fyrir sín
fleygu orð: Það skiptir ekki máli
hvað þú getur heldur hvað þú
gerir. „Mér finnst það vera svona
setning sem það mætti bara semja
þjóðsöng í kringum,“ segir hann.
Það þarf úthald í einyrkjabransann, sem ekki allir hafa til
að bera. „Það er til fullt af kassagítargutlurum og tölvugutlurum
sem láta sig dreyma, en þeir
stoppa einhvers staðar og gefast
upp. Það gengur ekki. Ef þig
langar að spila einhvers staðar,
sendirðu kannski 100 geisladiska
út um allt og reynir að finna
kandídata sem þér þykir líklegt
að geti fílað þig. Menn mega
ekki bakka ef þeir fá ekki svar.
Ég hef sent ótal diska og ótal

email án þess að fólk svari. Maður má ekkert láta það stoppa sig,“
segir Öddi.
Einyrkjar í listageiranum þurfa,
eins og annað fólk í óreglulegri
vinnu, að sætta sig við ákveðið
óöryggi í fjármálum, þó því takist
að gera tónlistina að lifibrauði
sínu, eins og Ödda hefur tekist.
„Það hjálpaði að fyrstu þrjú árin
var ég barnlaus, svo ég þurfti
ekki að hafa efni á meiru en bjór
og lestarmiða einhvert. Sem betur fer var ég búinn að búa til
einhvern grunn fyrir þessi ævintýri þegar börnin komu. Oft eigum við engan pening og stundum
eigum við hellings pening. Svo
er ég líka einn af þessum sem er
með hálfgerða peningablindu.
Heimabankinn þarf að vera orðinn verulega rauður til að ég fari
að hafa áhyggjur. Það kemur sér
ágætlega,“ segir hann og hlær við.

Gott að spila
fyrir engan
Eins og í öðrum geirum getur
það verið töluvert hark fyrir unga
og upprennandi listamenn að
koma sér á framfæri. „Það tekur
nokkur ár að sanna sig. Mér finnst
eins og ungar hljómsveitir fari
kannski tvær, þrjár ferðir til útlanda og hætti svo bara – eins og
það hafi verið rosaleg vonbrigði
að koma ekki heim með bikar og
milljónir í vasanum!“ segir hann
og hlær við.
Hann þekkir harkið af eigin
raun og hefur oft spilað fyrir engan – eða kannski einn barþjón.
„Ég geri það enn. Einu sinni var
ég að hita upp fyrir bandið Super
Furry Animals og tveimur dögum seinna spilaði ég fyrir einn
barþjón í Cardiff. Viku seinna
var ég í Danmörku að spila fyrir
fjölda fólks. Þetta er gott kontrast,“ segir Öddi, sem segir það
ekki erfiða upplifun lengur að
spila fyrir tóman sal.
„Alls ekki. Það er eitthvað gott
við það. Ef maður kemst yfir það
að finnast þetta vonbrigði, að
maður sé að bregðast einhverjum, sem manni finnst auðvitað
fyrst. En svo er þetta eitthvað
karmalögmál, finnst mér. Maður
verður alltaf að gera sitt besta,
sama hvort það er bara einn barþjónn í salnum eða mörg þúsund
manns. Í Cardiff var það bara
barþjónninn og svo einn maður á
barnum, sem var farinn þegar ég
kláraði sjóið. Þegar ég kom næst
voru hins vegar 150 manns og ég
held án gríns að það hafi mest
verið þessum barþjóni að þakka.
Hann hringdi út liðið þegar hann
frétti að ég væri að koma aftur.
Þegar maður spilar fyrir engan
er maður bara að leggja eitthvað
út í karmanu sem maður fær svo
til baka seinna – eða þá að maður
er að borga fyrir eitthvað annað,“
segir Öddi.

Síðustu tónleikarnir
eftirminnilegir
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Á átta ára ferli stendur ýmislegt
upp úr, sem blaðamaður stenst
ekki mátið að spyrja um.
„Það er alveg slatti,“ segir
Öddi. „Það fyrsta sem stóð upp
úr voru tónleikar á Spáni þar
sem ég ætlaði að hætta að vera
tónlistarmaður. Það urðu alveg
ógleymanlegir tónleikar – ég gaf
allt í þá. Mér var alveg sama.
Mig langaði helst að það liði yfir
mig. Ég dró eins djúpt andann
og ég gat og svo öskraði ég eins
hátt og ég gat, eins lengi og ég
gat. Ég var farinn að sjá nokkrar
stjörnur, svona, og hugsaði bara
jess – það er að líða yfir mig!
Djöfull væri það flott! Svo leið
ekki yfir mig. Ég var mjög
svekktur, en þetta voru samt alveg geðveikir tónleikar. Ég var
kannski svolítið inn í mig fram
að þeim, vel krúttaður á því. En
svo fattaði ég þarna að maður
verður að gefa svolítið í. Þeir
breyttu mér, þessir tónleikar,“
rifjar hann upp.
Hann hefur sömuleiðis hitað
upp fyrir bandið Queens of the
Stone Age á tónleikaferðalagi um
Kanada þvert og endilangt. „Það
var líka ógleymanlegt í alla staði,
að vera með þessu bandi og að
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spila fyrir fimm, tíu þúsund manns
á kvöldi,“ segir hann frá.
„Þegar ég var að tölvutrúbadorast hitaði ég líka upp fyrir
band sem heitir Fantomas í London. Þar voru svona 5000 manns
í salnum og allt gotharar. Ég
þorði ekki fyrir mitt litla líf að
taka eina einustu ballöðu og man
að ég setti allt í botn. Það var
alveg rosalegt hljóðkerfi þarna.
Ég setti eitthvað bassahljóð í
gang og hélt grínlaust að ég
myndi sprengja húsið. Ég horfði
út í sal og fólk var í alvörunni
hrætt. Að sjá fimm þúsund gothara vera að skíta á sig af hræðslu...
það fannst mér eitthvað alveg
geggjað,“ segir hann og hlær við.

Einangrunin hentar vel
Öddi og Rúna hafa nú búið í
Súðavík í fimm ár, sem hann
segir hafa verið góðan tíma.
„Þetta er búið að vera æðislegt
og góður balans, að vera í einangrun hér og svo í geðveikinni.
Það á mjög vel við mig. En það
er samt alveg hellings einangrun
að búa í Súðavík veturlangt. Það
getur verið alveg hundleiðinlegt
að vera í þessu myrkri. Ég vinn

líka heima hjá mér, þannig að
maður fær stundum smá „cabin
fever“. Þetta er eins og að vera út
á sjó – að labba bara upp og
niður stigann heima hjá sér, út í
kaupfélag og til baka. Þó það sé
æðislegt fólk hérna þá er sjóndeildarhringurinn kannski svolítið lokaður stundum,“ segir
Öddi, sem reiknar með því að
fjölskyldan flytji sig einhvern
tíma um set – þó hann hafi ekki
hugmynd um hvort það verði í
næsta mánuði eða eftir tuttugu
ár.
„Þetta eru náttúrulega heimahagarnir hennar Rúnu, svo ég
hugsa að við verðum alltaf með
eitthvað „base“ þarna, en ég held
að við verðum ekki í einhverjum
Húsið á sléttunni fílingi þarna að
eilífu,“ segir hann brosandi.
Auk plötuútgáfunnar, og auðvitað Aldrei fór ég suður, stefnir
Öddi á tónleikahald í sumar.
Hann hefur þegar bókað sig á
nokkra tónleika erlendis, en vonast til að komast á rúnt um Ísland
líka með börn og buru og tjald í
farteskinu. „Það væri draumur
að geta sameinað tónleika og útilegu,“ segir hann.
„Ég hlakka líka til að fara til

Færeyja, á G! Festivalið. Það er
besta hátíð í heimi, ekki bara út
af músíkinni, heldur bænum,
Götu. Þegar ég var þar fór ég
einu sinni út í runna að pissa. Á
meðan ég var að kom karl út úr
runnanum og bauð góðan daginn
– þá var ég að pissa í garðinn
hans. Hann benti mér á, í góðum
fíling, að húsið væri opið og mér
væri velkomið að pissa bara í
klósettið hans. Ég hélt náttúrulega að hann væri að grínast og
baðst afsökunar. Svo var hann
ekkert að grínast. Hann sagði að
það væru öll hús þarna opin og
fólki velkomið að fara inn og
nota klósettið – og hjá honum og
bróður hans gætum við líka farið
í ísskápinn og sótt okkur bjór
eða lagt okkur í sófanum, eða
hvað sem er,“ segir Öddi frá, en
hann segist gjarnan vilja sjá svipaðan anda á Ísafirði í kringum
Aldrei fór ég suður.
„Vestfirðingar eru sérlundaðir
og skemmtilegt fólk. Það væri
geðveikt ef það væri hægt að
virkja þessa stemningu meira, að
bærinn sé bara í afmælisveislunni,“ segir hann. „Það er það
sem er svo skemmtilegt – fyrir
aðkomufólk líka. Bærinn er ekki

bara hylki utan um einhverja hátíð, heldur gæti þetta verið lífæð
– að það sé gaman að koma
hingað út af fólkinu. Þess vegna
langaði okkur líka að hluta til að
opna þetta og fá Ísfirðinga meira
með okkur í hin og þessi verkefni,“ segir Öddi, sem elur annars
þann draum í brjósti sér að geta
lagt hátíðina í hendur annarra.
„Draumurinn væri að geta sagt
sig frá þessu og verið bara gestur.
Ekki spurning. Rúna hefur stundum ekki séð eitt einasta atriði.
Og ég hef ekki borðað páskaegg
með strákunum mínum í mörg
ár. Ég veit að þannig er það hjá
okkur öllum í nefndinni góðu,“
segir hann og brosir.
Og þar með, á meðan upphafstónar Hagléls hljóma í útvarpinu, lýkur spjallinu á hafnarkontórnum. Áhugamenn um
Aldrei fór ég suður geta hins
vegar hlakkað til komandi páska,
og þeir sem vilja leggja sitt af
mörkum geta haft samband við
rokkstjórann Jón Þór, eða rétt
upp hönd á Facebook-síðu hátíðarinnar. Hver veit nema aðstoðarmaður úr klósettnefnd þetta
árið geti orðið arftaki Ödda og
félaga þegar fram líða stundir.
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Hlaða batteríin í sumar
á Kirkjubóli í Bjarnardal
Sjónvarpshjónin Þóra
Arnórsdóttir og Svavar
Halldórsson ætla að reka
litla bændagistingu í
Bjarnardal í Önundarfirði í sumar. „Við fáum
svo sem lítið út úr því
nema bara fyrir kostnaði enda er það samveran sem við erum að
leita eftir,“ segir Svavar
í viðtali við helgarblað
DV. Hann segist mjög
spenntur fyrir verkefninu og að öll fjölskyldan
muni hjálpast að við
verkefnið. „Stóru stelpurnar munu fá sín verkefni og smá laun fyrir það. Þær verða í
því að undirbúa morgunmatinn og einhverju fleira. Þetta verður
svona fjölskylduframtak að halda staðnum gangandi og við
hlökkum mikið til. Þannig ættum við Þóra að geta hlaðið
batteríin og mætt tvíelfd til leiks eftir sumarfríið.“

Eva valin í U15 ára landslið
Eva Margrét Kristjánsdóttir leikmaður KFÍ hefur verið valin
í landslið stúlkna yngri en 15 ára. Er hún meðal tólf leikmanna
sem Tómas Holton þjálfari, hefur valið til að taka þátt í sterku
móti í Kaupmannahöfn í sumar. Ísland hefur tekið þátt undanfarin ár og sigruðu meðal annars mótið fyrir tveimur árum í
flokki drengja en mótið mun vera fyrir bæði kynin í fyrsta sinn
í ár. Síðasta ár léku stelpurnar nokkrar leiki við jafnöldrur sínar í danska landsliðinu. U15 er fyrsta stig í landsliðsstarfi KKÍ
og undanfari U16 liðanna sem taka þátt í Norðurlandamótinu
ár hvert. Eva hefur staðið sig vel í leikjum með KFÍ í vetur þrátt
fyrir að vera aðeins 14 ára.

Sr. Agnes gefur kost á sér
Kosning til embættis vígslubiskups í Skálholti lýkur á föstudag. Gert er ráð fyrir að talið verði miðvikudaginn 13. apríl og
að niðurstöður liggi fyrir samdægurs. Fimm prestar eru tilnefndir í kjörinu þar á meðal sr. Agnes M. Sigurðardóttir, sóknarprestur í Bolungarvík og prófastur í Vestfjarðaprófastdæmi.
Auk hennar gefa kost á sér sr. Jón Dalbú Hróbjartsson, sr.
Kristján Valur Ingólfsson, sr. Sigrún Óskarsdóttir og sr. Karl
V. Matthíasson, vímuvarnarprestur og fyrrum prestur á Suðureyri, Tálknafirði og Ísafirði. Nýr vígslubiskup verður vígður á
Skálholtshátíð 17. júlí.

Handverksbúðir á Þingeyri
Norrænar handverksbúðir verða haldnar á Þingeyri í sumar
á vegum Heimilisiðnaðarfélags Íslands í samstarfi við Þjóðbúningafélag Vestfjarða. Í sumarbúðunum verður boðið upp á
námskeið fyrir alla aldurshópa m.a. námskeið í jurtalitum,
vattasaum, útskurði, eldsmíði og íslenskri matargerð. Þá verður
boðið upp á fyrirlestra á milli námskeiða auk þess sem haldnar
verða sýningar, kvöldvökur og í dagsferð um Arnarfjörð. Þátttakendur koma frá öllum Norðurlöndunum og fer kennslan
fram á skandinavísku.

Dragnótaveiðar bannaðar
Bann við dragnótaveiðum út af Ströndum tekur gildi 15. apríl og stendur til og með 31. desember 2015. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur gefið út reglugerð þess eðlis. Verða
þá allar veiðar með dragnót bannaðar á eftirfarandi svæði: Innan línu sem dregin er frá Rana í Hornbjargi 66°27,3´N - 022°
24,1´V í Selsker 66°07,5´N - 021°30,0´V og þaðan í Gjögurvita
65°59,3´N - 021°19,0´V allt árið. Brot á ákvæðum reglugerðarinnar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga um veiðar í
fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum. Með mál út
af brotum skal farið að hætti opinberra mála.
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Almenn skynsemi
er besta forvörnin

Vírusvarnir mega sín lítils þegar notendur velja sjálfir að virkja
forrit með því að smella á hlekki
á netinu. Björn Davíðsson, þróunarstjóri hjá tölvuþjónustunni
Snerpu á Ísafirði, segir „almenna
skynsemi“ seint verða ofmetna
sem forvörn á internetinu. Fólk
sem notar samskiptavefinn Facebook kann að hafa orðið vart við
nokkra aukningu á því að jafnvel
grandvörustu menn sendi frá sér
það sem virðist vera tenglar í
vafasamt efni á vefnum. Full
ástæða er til að sýna aðgát í þessum efnum, jafnvel þótt einungis
virðist vísað á saklaust grín.
Í samtali við Fréttablaðið segir
Björn algengt að fólk þurfi að
setja upp kerfisviðbætur til að
skoða efni á netinu, svo sem
Microsoft Silverlight, Flash eða
Shockwave. Mikilvægt sé hins
vegar að sýna aðgát þegar fólk er
beðið að samþykkja forrit sem
það ekki þekkir. „Við köllum

Björn Davíðsson, þróunarstjóri Snerpu á Ísafirði.
þetta trójuhesta, en það eru forrit að notandinn samþykkir notkunog forritsbútar sem virðast vera ina, jafnvel án þess að kynna sér
annað en þeir eru,“ segir hann. skilmála sem upp koma. Þar gæti
Fjölmargar útgáfur eru af slík- eins staðið að forritið ætli að nýta
um svikabrögðum á netinu, en sér upplýsingar úr tölvu notandflestar eiga þær sammerkt að ans,“ segir Björn, þessi leikur
fiskað er eftir upplýsingum úr hefur verið leikinn á Facebook,
tölvu notandans, oftar en ekki þar sem fólk lætur plata sig gegn
til þess að senda fleirum óvær- loforðinu um að fá að sjá myndir,
una. „Og stundum kemur fyrir myndskeið eða brandara.

Vestfirðingar eru duglegir að sækja leikhús
Á leikárinu 2009/2010 sóttu
1.500 Vestfirðingar sýningar
áhugaleikfélaga í fjórðungnum.
Samkvæmt samantekt Hagstofu
Íslands á leikhúslífi landans voru
á síðasta ári starfandi tvö áhugaleikfélög á Vestfjörðum og settu
þau upp tvær uppfærslur sem
sýndar voru 15 sinnum. Þetta
þýðir að meðalfjöldi sýningargesta á Vestfjörðum var 100 talsins á síðasta ári. Þegar miðað er

við íbúafjölda í fjórðungnum
sóttu tveir af hverjum tíu íbúum
sýningar áhugafélaganna sem er
tvöfalt hærra hlutfall en á landinu öllu. Á Vestfjörðum er líka
starfandi einn atvinnuleikhópur,
Kómedíuleikhúsið, en tölur um
gesti og uppfærslur leikhópsins
eru ekki með í þessum tölum Hagstofunnar.
Þegar litið er til sögunnar hefur leikhúslífið á Vestfjörðum oft

verið líflegra en síðastliðin ár. Leikárið 2001/02 voru gestir leikhúsanna 6.810 sem þýðir að 9 af
hverjum 10 Vestfirðingum hafi
sótt uppfærslur leikfélaganna. Þá
má sjá að áhugaleikfélögum hefur
fækkað nokkuð hratt síðastliðna
tvo áratugi. Leikárið 1991/92 voru
starfandi sjö áhugaleikfélög í
fjórðungnum og settu þau upp 10
uppfærslur sem sýndar voru 68
sinnum.
– kte@bb.is

Auglýsing
um kjörfund 9. apríl 2011
Tilkynning frá kjörstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar
Þjóðaratkvæðagreiðsla um samþykkt eða synjun laga nr. 13/2011,
fer fram laugardaginn 9. apríl 2011.
Kjörfundur þann 9. apríl 2011 verður haldinn í fundarsal Ráðhúss
Bolungarvíkur að Aðalstræti 12.
Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til kl. 22:00 síðdegis.
Bolungarvík, 30. mars,
Kjörstjórnin í Bolungarvík.
FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 2011

Frávísun í máli Skollaborgar
Hæstiréttur hefur vísað frá máli
Hraðfrystihússins Gunnvarar hf.,
í Hnífsdal og dótturfyrirtæki
þess, Skollaborg ehf., gegn gamla
Landsbankanum, þess efnis að
felld verði niður skuld Skollaborgar við bankann sem og sjálfskuldarábyrgð HG. Skuld Skollaborgar er til komin vegna láns
sem fyrirtækið tók hjá bankanum
í maí 2007 upp á 1,5 milljarð
króna. Hæstiréttur taldi ekkert
því til fyrirstöðu að krafist væri
ógildingar eða riftunar á samkomulagi um einstaka lánshluta
en ekki samninginn í heild. Á
hinn bóginn skorti verulega á að
í stefnu væri gerð nægileg grein
fyrir því hver væri grundvöllur
kröfu um ógildingu eða riftun.
Þá væri lýsing á málsástæðum
og lögfræðilegum rökum Skollaborgar ehf. ekki í nauðsynlegum
tengslum við kröfur hans.
Var krafa HG hf. talin sama
marki brennd. Þá væri engin
grein gerð fyrir því í stefnu hvernig krafa Skollaborg ehf. um
skaðabætur samrýmdist kröfu
um ógildingu og riftun. Í dómnum segir að málsatvik hafi verið
þau að í nóvember 2003 stofnaði
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
einkahlutafélagið Skollaborg
ehf. sem hafi verið og sé að öllu

FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 2011

Hraðfrystihúsið Gunnvör í Hnífsdal.
leyti í eigu þess. Tilgangur þess fyrir allt að 1,7 milljarða króna. anda Skollaborg reikningslánahafi meðal annars verið sá að Landsbankinn hafi veitt félaginu línu að fjárhæð 1.500.000.000
fjárfesta í innlendum og erlend- fyrirgreiðslu vegna þessa. Þá hafi króna. Ábyrgðaraðili lántakans
um hlutafélögum, verðbréfum, verið ákveðið að koma að sjálf- hafi verið stefnandi, Hraðfrystiskuldabréfum og fasteignum. stæðum fjárfestingarverkefnum húsið - Gunnvör hf., sem gekkst
Við stofnun félagsins hafi öll í samstarfi við bankann fyrir 500 undir sjálfskuldarábyrgð á fullum
hlutabréf í eigu Hraðfrystihússins milljónir króna. Þessi viðskipti efndum allra skuldbindinga Skolla- Gunnvarar hf. flust yfir í hið hafi farið fram í nafni Skolla- borgar ehf., samkvæmt samnnýja félag og hafi verðmæti þeirra borgar ehf. Þá hafi framkvæmda- ingnum.
Í kjölfarið hafi Skollaborg ehf.,
verið metið á 530 milljónir króna. stjóra Skollaborgar ehf., verið
Vorið 2007 hóf stjórn Hraðfrysti- heimilað að leggja fram þær stundað verðbréfaviðskipti fyrir
hússins - Gunnvarar hf. undir- ábyrgðir fyrir Hraðfrystihúsið - tilstuðlan Landsbankans samtals
búning að frekari fjárfestingum Gunnvöru hf., sem nauðsynlegar að fjárhæð u.þ.b. 600 milljónir
króna sem teknar voru að láni
félagsins og ákvað að stofna til væru vegna viðskiptanna.
frekari viðskipta með skráð hlutaHinn 15. maí 2007 hafi stefn- hjá stefnda á grundvelli ofanbréf.
andi Skollaborg ehf. undirritað greinds viðskiptasamnings og
Stjórnin hafi verið sammála viðskiptasamning við Landsbanka ráðstafað að meginstefnu til
því að gert yrði samkomulag við að fjárhæð 1.500.000.000 króna. hlutabréfakaupa í Landsbanka ÍsLandsbanka Íslands hf. um kaup Samkvæmt samningnum skyldi lands hf. og Straumi Burðarás
– thelma@bb.is
á hlutabréfum í skráðum félögum stefndi hafa til reiðu fyrir stefn- hf.

27 atriði
koma fram
á Aldrei fór
ég suður
Boðið verður upp á 27 tónlistaratriði á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður sem
haldin verður á Ísafirði um
páskana. Enginn aðgangseyrir er að hátíðinni enda
gefur tónlistarfólkið vinnu
sína. Endanlegur listi yfir
flytjendur var kynntur á
blaðamannafundi á Ísafirði
í síðustu viku. Hljómsveitirnar sem koma fram á hátíðinni í ár:
Bjartmar og Bergrisarnir,
Eggert frá Súðavík, Ensími,
Hljómsveitin Ég, Fm Belfast, Grafík, Jónas Sigurðsson & ritvélar framtíðarinnar, Klassart, Lars Duppler frá Þýskalandi, Lazyblood, Lifun, Miri, Mr. Silla,
Ný Dönsk, Pál Óskar, Perla
Sig, Pétur Ben, Prinspóló,
Quadruplos, Sokkabandið,
Sóley, The Vintage Caravan,
Valdimar, Virtual motion og
Yoda remote., Lúðrasveit T.Í
ft., Mugison og Benni Sig
ásamt vesfirskum perlum.
– thelma@bb.is
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Vefleikhús á Ísafirði
Nýstárlegt leikverk verður frumsýnt á Ísafirði 15. apríl næstkomandi. Samtímis verður verkið
reyndar frumsýnt á þremur öðrum stöðum á landinu, sýnt í
beinni útsendingu í Bíó Paradís í
Reykjavík og streymt beint á netinu. Það er netleikhúsið Herbergi
408 sem stendur að baki verkefninu, sem ber heitið Jöklar.
Afar sjaldgæft er
að stórir fuglar verði
fyrir flugvélum.

Svanur varð
fyrir flugvél
Dash-flugvél frá Flugfélagi Íslands hæfði svan á
flugi við flugtak frá Ísafjarðarflugvelli á sunnudag með
þeim afleiðingum að svanurinn féll særður til jarðar.
Var hann dauður er starfsmenn Ísafjarðarflugvallar
komu að honum.
Flugvélin skemmdist ekki
og hélt áfram ferð sinni til
Reykjavíkur enda var um
afar nett högg að ræða. Að
sögn starfsmanns Flugfélags
Íslands á Ísafirði er það sem
betur fer afar sjaldan að svo
stórir fuglar rekist á flugvélar.

smáar
Til sölu eru 15" Teratrac Radial A/W sumardekk. Mjög lítið
notuð. Fjögur stk. á kr. 24
þús. Uppl. í síma 893 1065.
Til sölu er Opel Astra árg. 99,
ekinn 133 þús. km. Er í mjög
góðu standi. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 863 3820.

Framþróað
útvarpsleikhús
Steinunn Knútsdóttir leikstjóri
er annar stofnenda Herbergis
408, en leikhúsið er hugarfóstur
hennar og Hrafnhildar Hagalín
leikskálds. „Leikhúsið var stofnað árið 2008. Við Hrafnhildur
hittumst þá á leiklistarhátíð í
Madríd. Hugmyndin spratt í
rauninni upp úr því þegar við
vorum að ræða framtíð útvarpsleikhúss eins og við þekkjum það,
hvaða möguleikar væru í því
fólgnir,“ útskýrir Steinunn, sem
er leikstjóri Jökla. Herbergi 408
var því stofnað með það fyrir
augum að þróa útvarpsleikhúsformið áfram.
Frumraun leikhússins var samnefnt verk, Herbergi 408, sem
frumsýnt var haustið 2009. „Það
var gagnvirkt hljóðverk, svolítið
í ætt við útvarpsleikhús. Verkið
er á netinu og það er hægt að hlusta
á það þar,“ bendir Steinunn á.
„Það er verk sem áhorfandinn
ferðast í gegnum, hann stýrir því
sjálfur hvaða leið hann fer, hvort
hann byrji á endanum, fylgi einni
persónu eða fylgi línulegri sögu
verksins,“ útskýrir Steinunn.
Verkið er að finna á síðunni
www.herbergi408.is, en þar segir
frá hjónunum Önnu og Einari og
dóttur þeirra, Sonju, sem lenda í
hringiðu óvæntra atburða eftir

að fjölskylduvinur lætur lífið og
ýmis leyndarmál koma upp á
yfirborðið. Hlustandinn getur
valið um að kynna sér heimasíður
hverrar persónu fyrir sig, valið
sér senu að hlusta á af korti yfir
verkið eða hlaðið niður útgáfu
leikstjórans til að hlusta á í heild
sinni. Þar er líka að finna myndband frá opnunargjörningi leikhússins sem var lokahnykkur
verksins, en það var sýning í
beinni myndútsendingu á milli
Helsinki og Reykjavíkur þar sem
persónur verkisins eru yfirheyrðar yfir hafið af finnskum rannsóknarlögreglumanni með áhorfendur á báðum stöðum.

og þessar persónur eru að díla
við þann krankleika sinn sem
þetta getuleysi þeirra er, hafa þau
líka öll skapað sér ákveðið „alter
ego“ á vefnum. Þau lifa öll í ákveðinni lygi. Persónurnar kynnast í
þessari meðferð og byrja þannig
að hafa samskipti sín á milli.
Sögunni vindur svo þannig fram
að þau uppgötva lygi einnar
persónunnar, meðferðarfulltrúans, og krefja hann um skýringar.
Þá blandast inn í söguna persóna
frá útlöndum sem loks afhjúpar
lygar allra persónanna, svo þær
leggjast í duftið og þurfa einhvern
veginn að standa skil á syndum
sínum,“ segir Steinunn.

Getulausar persónur

Með klukkuna á lofti

Verkið Jöklar gerist á fimm
stöðum samtímis. Ein persóna er
staðsett á Ísafirði, önnur á Akureyri, sú þriðja á Seyðisfirði og sú
fjórða í Reykjavík. Fimmta persónan blandast í leikinn þegar á
líður, en hún er staðsett utan landsteinanna.
„Jöklar er frekar eðlilegt framhald af okkar vinnu með Herbergi
408. Við erum þarna að segja
sögu í gegnum internetið en nú
leggjum við meiri áherslu á beinar útsendingar og möguleika
netsins að tengja fjarlæga staði,“
útskýrir Steinunn. „Sagan gerist
í samskiptum fólks á netinu. Hún
fjallar um fjóra einstaklinga sem
allir eiga við ákveðið getuleysi
að stríða, hver á sinn hátt. Þessar
persónur lifa sínu lífi mikið á
veraldarvefnum og þangað sækja
þær afþreyingu, upplýsingu og
félagsskap. Ein þessara persóna
býður svo upp á ákveðna meðferð
á netinu, svona skype-meðferð,“
segir Steinunn frá.
Sú meðferð verður afdrifarík
fyrir persónurnar. „Á sama tíma

Verkið Jöklar samanstendur af
fjórum leiksýningum í fullri
lengd. „Áhorfendur á Ísafirði eru
í sama rými og persónan sem
heitir Halldór. Hann hefur svo
samskipti við aðrar persónur leikverksins í gegnum netið. Áhorfandinn á Ísafirði veit hins vegar
aldrei meira um þær persónur á
hverjum tíma en Halldór sjálfur,
áhorfandinn er háður upplifunum
hans. Sögurnar eru hins vegar
nátengdar og segja auðvitað allar
sama hlutinn, en það er blæbrigðamunur á milli staða,“ útskýrir
Steinunn.
Það gefur auga leið að uppsetning á verki á borð við Jökla
kallar á gríðarmikið skipulag.
„Fólki gefst líka kostur á því að
horfa á sýninguna á netinu, og þá
fylgist það með öllum fjórum
stöðum í einu. Sýningunum fjórum er streymt á netið, í einn og
sama glugga, í beinni útsendingu,“ útskýrir Steinunn, sem
segir það vissulega hafa útheimt
töluverða krafta að samstilla sýningarnar.

„Við höfum unnið mjög mikið
og lengi að þessu. Í fyrsta lagi er
það mikið atriði að handritið
gangi þannig saman að það sé
hægt að horfa á allar sýningar í
einu og það er skrifað þannig.
Öll verkin eru samstillt, þannig
að það er aldrei keppt um athygli
áhorfandans á netinu. Á meðan
tvær persónur tala saman á netinu
eru hinar tvær kannski að skrifa
texta eða hlusta á tónlist,“ útskýrir Steinunn.
Þegar blaðamaður Bæjarins
besta náði tali af henni stóðu
æfingar yfir í Reykjavík. „Núna

Dýragarður eða þjóðgarður
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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Komin er fram tillaga um að gera Barðastrandarsýslur að þjóðgarði.
Er það einkar athyglisverð nálgun á byggðavanda sem tengist sunnanverðum Vestfjörðum. Umtalsverð fækkun íbúa hefur orðið í
fjórðungnum, en hér fækkaði um 225 íbúa. Er það hlutfallslega
mesta fækkun í einstökum landshluta árið 2010 eða 3,1%. Til samanburðar fækkaði um 153 íbúa á Austfjörðum og 77 á Suðurlandi.
Frá árinu 2006 hefur íbúum í fámennari byggðakjörnum og strjálbýli
fækkað um 1,1% á hverju ári. Hinn 1. janúar 2006 bjuggu aðeins
7,2% landsmanna í strjálbýli og byggðarlögum með færri en 200
íbúa. Hlutfallið var orðið 6,4% í byrjun þessa árs og hefur minnkað
talsvert. Í strjálbýli Íslands búa nú 16.475 menn sem svarar til 5,2%
heildar íbúafjölda Íslands. Fámennustu byggðakjarnar, með innan
við 200 íbúa, eru alls 32. Þar býr eingöngu 1,2% íbúa landsins. Upplýsingar þessar er að finna í Hagtíðindum í síðustu viku. Fréttir af
íbúaþróun eru slæmar fyrir okkur Vestfirðinga.
Hinu má velta fyrir sér hvort skynsamlegt sé að mæta íbúafækkun
með því að gera þau byggðasvæði, sem fæstir kjósa til búsetu, að
þjóðgörðum. Það kann að hafa þau áhrif á marga að þar með sé verið
kveða upp dóm um framtíð búsetu. Hornstrandir voru gerðar að

friðlandi árið 1975, rúmum tveimur áratugum eftir að byggð lagðist þar af. Enn hefur ekki verið stofnaður þar þjóðgarður, en þar
gilda strangari reglur en í friðlöndum. Hver verður framtíð þjóðgarðs á Íslandi þegar fólk velur sér búsetu? Það er ekki gott að
segja, en óneitanlega líta menn til fyrsta þjóðgarðsins á Íslandi,
Þingvallaþjóðgarðs, þar sem örfáir búa nema lögheimilisfesti sé
þar með öllu aflögð. Sumarhúsin eru hins vegar mörg og eru eftirsótt af mörgum.
Þegar svo er komið að 76% þjóðarinnar býr í níu sveitarfélögum
sem öll eru með fleiri en 5.000 íbúa og rúmlega 63% þjóðarinnar
býr á höfuðborgarsvæðinu, í byggð sem er samfelld frá Hafnarfirði
til Mosfellsbæjar vaknar spurning um skilning þessa góða fólks á
stöðu og vanda okkar hinna sem erum orðin frekar fá. Á höfuðborgarsvæðinu búa víst 201.294 og alls 241.502 í sveitarfélögum með
meira en 5.000 íbúum. Ef til vill er það góð hugmynd að gera
þjóðgarða um okkur og þegar við yfirgefum loks svæðið verður
það að eins konar dýragarði fyrir refi, fugla og fiska hinum til
ánægju. Þangað til getum við lofað hinum að skoða okkur sem
enn viljum búa á Vestfjörðum. Á meðan þarf ekki annan dýragarð.
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Steinunn Knútsdóttir leikstjóri annar stofnenda Herbergis 408
erum við öll að vinna á sama listaverk. Við reynum að vera í húsinu.
Fólk er ekki eingöngu að sækja
staðnum og klukkan er frekar samstarfi við heimafólk, eða að
Steinunn hefur gert internetið sér afþreyingu þar, heldur líka
mikið á lofti,“ segir Steinunn og minnsta kosti fólk sem hefur ein- að viðfangsefni sínu og miðli menningu,“ útskýrir Steinunn.
brosir. „Við erum svolítið að hver tengsl við sýningarstaðinn. áður. „Árið 2003 vann ég sýning- „Þess vegna finnst mér það mjög
skoða millitímana og stilla þetta Hugmyndin er að styrkja menn- una Aurora Borealis með leik- eðlilegt að skoða netið sem vettsaman. En það eru auðvitað leiðir ingarlíf á hverjum stað líka, í stað hópnum Lab Loki í samstarfi við vang fyrir ýmiss konar gjörntil þess að samstilla sýningarnar þess að senda leikara á hvern og leikhúsið Kassandra Production inga,“ bætir hún við.
þó að við séum á fjórum mismun- einn stað, til dæmis,“ útskýrir hún. í Danmörku, þar sem við settum
Frá því að hún vann sýninguna
Árni Pétur Guðjónsson er í að- upp sýningar í báðum löndum Aurora Borealis fyrir átta árum
andi stöðum,“ segir hún.
alhlutverki í Reykjavík, Halldóra sem töluðust á yfir hafið,“ segir hefur hins vegar ýmislegt gerst
Malin Pétursdóttir á Seyðisfirði hún frá.
hvað varðar tæknimál. „Tæknin
Fá heimafólk
en Aðalbjörg Árnadóttir á Akur„Ég er hins vegar ekki bara var allt önnur þá, það er mun
eyri. Á Ísafirði er það leikarinn hrifin af internetinu sem miðli, auðveldara að gera þetta núna,“
í lið með sér
Ársæll Níelsson sem fer með heldur líka sem rými. Í leikhúsinu segir Steinunn og hlær við. „Þá
Frumsýning Jökla er 15. apríl, hlutverk Halldórs, en Bjarni Þór erum við nefnilega alltaf að vinna vorum við að glíma mikið við
en sýnt verður nokkrum sinnum Sigurbjörnsson sér um leikmynd með rými. Internetið er líka stað- „delay“-vandamál. Ef einhver
í dymbilvikunni, á Skírdag og og útlitshönnun. Bjarni hefur haft ur þar sem fólk eyðir miklu af sagði eitthvað þurfti að bíða aðlaugardegi fyrir páska. Þegar sýn- annan fótinn á Flateyri á síðustu sínum tíma og þar er til dæmis eins þangað til það heyrðist á
ingum er lokið verður efnið hins árum, en Ársæll er Vestfirðing- orðinn stór vettvangur fyrir hinum staðnum. Í dag er ekkert
vegar unnið og klippt saman og um hins vegar að góðu kunnur menningarneyslu – öll neysla mál fyrir okkur að tala saman og
gert aðgengilegt á netinu.
eftir starf sitt með Kómedíuleik- hefur færst mikið yfir á netið. halda fundi í gegnum netið. Þó
„Það verður þá svolítið í líkingu við hljóðverkið Herbergi
408. Fólk mun geta nálgast það á
netinu og við munum þá texta
verkið líka. Internetið er alþjóðlegur vettvangur og þannig getur
fólk alls staðar að úr heiminum
komið í leikhúsið okkar,“ bendir
Steinunn á.
Fjöldi fólks kemur að undirbúningi og sýningu Jökla og
Steinunn segir hópinn hafa reynt
að nýta sér hæfileika heimafólks
á hverjum stað. „Ég og Hrafnhildur Hagalín erum handritshöfundar og svo erum við með fullt
af samstarfsfólki um allt land.
Það er að mestu leyti myndlistarfólk sem hefur umsjón með
Leikhópurinn sem tekur þátt í verkinu. Árni Pétur Guðjónsson,
sjónræna hlutanum, svo hver
Halldóra Malin Pétursdóttir, Aðalbjörg Árnadóttir og Ársæll Níelsson.
sýning er í raun eins og sjálfstætt
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að við séum sitt í hverjum landshluta getum við talað saman á
netinu og öll verið í mynd,“ segir
Steinunn.
„Það er mjög spennandi að
fylgjast með því hvernig tækninni fleygir áfram. Það eru alltaf
að opnast nýjir möguleikar,“
bætir hún við. Þróunin einskorðast þó ekki við tæknileg atriði,
heldur hefur internetið sjálft með
árunum öðlast breyttan sess. Allt
það sem þar er að finna eignast
sífellt stærri þátt í lífi mannsins,
sem sækir í dag mun fleira en
upplýsingar á veraldaravefinn.
„Þetta er ekki lengur spurning
um formtilraunir, heldur er þetta
þannig í dag að sögur gerast
mikið á netinu. Fólk gerir allt á
netinu, löglegt og ólöglegt, það
elskast og hatast og afgreiðir öll
sín mál og sinnir flestum sínum
þörfum í netheimum. Þessi staður
sem veraldarvefurinn er, er orðinn nýr vettvangur fyrir mannleg
samskipti,“ segir Steinunn.
„Í tilfellum eins og hjá persónunum í Jöklum getur fólk lifað
lífi sínu að miklu leyti á netinu.
Þar á það sín samskipti. Fyrir því
fólki er netið mun meiri veruleiki
en það sem er fyrir utan hurðina.
Þar eigum við samskipti, finnum
ástina, þrána og allt það sem við
erum alltaf að fjalla um í leikhúsinu í heild sinni,“ segir Steinunn.
Nánari upplýsingar um verkið
má nálgast á heimasíðunni www.
herbergi408.is.
– Sunna Dís Másdóttir.
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Sykurmolar, teskeiðar
og plastpokar á safni?
Hugmyndir um svokallað Dellusafn á Flateyri hafa vakið mikla
athygli og hefur Jón Svanberg
Hjartarson, tilvonandi safnstjóri,
fengið loforð um tvö einkasöfn
til framtíðarvörslu. Þar er um að
ræða safn aldraðrar konu í Reykjavík sem hefur safnað teskeiðum
á ferðum sínum um heiminn.
Safnið telur yfir 300 teskeiðar
frá yfir 40 þjóðlöndum. Þá á Jón
Svanberg einnig gamalli ferðatösku sem er full af plastpokum
frá verslunum sem starfað hafa á
Ísafirði síðustu áratugi.
„Það er klárt að þar leynast

gullmolar enda um hluti að ræða
sem fæstir hafa haft rænu á ða
halda upp á,“ segir í bréfi Jóns
Svanbergs til bæjaryfirvalda. „Þá
hafa menn lýst áhuga á að koma
upp pennasafni, járnmódelsafni
með nákvæmar eftirlíkingar
vinnuvéla- og vörubifreiða.
Einnig er hugsanlegt að sýnt
verði sykurmolasafn, tóbaksumbúðasafn frá hernámsliðinu sem
var á Flateyri í síðari heimstyrjöld, og svo framvegis,“ segir í bréfinu þar sem Jón Svanberg ítrekar
beiðni um styrk.
Eins og komið hefur fram hefur

hann farið þess á leit við Ísafjarðarbæ að fá húsnæðið sem áður
geymdi skrifstofur Flateryrarhrepps og bóksafn, leigt án endurgjalds til þriggja ára á meðan
safninu er komið á koppinn. Óskar hann því eftir að ef Ísafjarðarbær samþykkir að leigja honum
húsnæðið að gengið verði frá því
sem fyrst.
Jón Svanberg segir hugmyndina hafa kviknað þegar hann fór
að velta fyrir sér hvaða möguleikar gætu verið í boði til að
skapa störf á Flateyri. Segist hann
hafa til nokkurra ára haft hug á

Krossgáta
og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Jón Svanberg Hjartarson, tilvonandi safnstjóri.
því að opna á Flateyri alþjóðlegt menn og gæti jafnvel átt mögulögregluminjasafn. Hann hefur leika til tekjuöflunar þannig að
jafnframt bent á að safnið gæti það geti orðið sjálfbært hvað varðorðið aðdráttarafl fyrir ferða- ar launa- og húsnæðiskostnað.

Lausn á síðustu krossgátu
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Sælkeri vikunnar er Esther Ósk Arnórsdóttir á Ísafirði

Tvær góðar með laxi
Sælkeri vikunnar býður upp
á tvær ljúffengar uppskriftir
að laxaréttum. Fyrst er það lax
með mango chutney og síðan
eru það laxatortillur.
Lax með mango chutney
Miðlungs Laxaflak
Mango chutney
Sesam fræ
Salt og pipar
Laxinn settur í eldfast mót
eða á plötu með smjörpappír.
Salt og pipar sett á og svo

mango chutney smurt yfir. Sesam
fræ sett yfir. Hitað í ofni í u.þ.b.
15-20 mín.
Mango sósa
Sýrður rjómi
Mangó chutney
Karrý (má sleppa)
Hrært saman og borið fram
með laxinum. Gott er að hafa
salat og hrísgrjón með.
Laxatortillur
1 pk tortilla

Reyktur lax skorinn í litlar
sneiðar
Rjómaostur
Púrrulaukur
Tortilla smurð með rjómaosti,
laxasneiðum raðað ofan og svo
púrrulaukur settur yfir. Tortillunni er rúllað upp og svo skorin
í bita. Færð kannski 6-8 úr hverri
rúllu.
Ég skora á vinkonu mína,
Guðnýju Stefaníu Stefánsdóttur
á Ísafirði að vera næsti sælkeri
vikunnar.

Daníel Jakobsson bæjarstjóri, Kristín Hálfdánsdóttir formaður Sorpnefndar og
Sævar Óli Hjörvarsson starfsmaður Kubbs ehf. við afhendingu ruslatunnanna.

Nýju ruslatunnurnar komnar
Fyrstu ruslatunnurnar í nýju
sorphirðukerfi hjá Ísafjarðarbæ
voru afhentar Daníel Jakobssyni
bæjarstjóra og Kristínu Hálfdánsdóttur, formanni sorpnefndar
bæjarins í síðustu viku. Einnig
fengu þau afhentan kynningarbæklingurinn sem dreift verður í
hvert hús í sveitarfélaginu. Eins
og kunnugt er var samið við Kubb
ehf. um að annast sorphirðu og
förgun í Ísafjarðarbæ að undangengnu útboði og kemur sorphirða til með að breytast töluvert
á næstu vikum. Komið verður
upp svokölluðu tveggja tunnu
kerfi og koma íbúar Ísafjarðarbæjar til með að taka þátt í flokkun sorps á heimilum. Byrjað var
á því að dreifa tunnum í Selja-,
Tungu- og Holtahverfi í gær og
er reiknað með að því ljúki í þessari viku.
Önnur tunnan verður nýtt til
söfnunar á endurvinnanlegu
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sorpi, en hin fyrir almennt heimilissorp sem fer til urðunar.
„Mjög áríðandi er að tunnur
verði aðgengilegar og auðvelt
fyrir starfsmenn Kubbs að koma
þeim að söfnunarbílnum til losunar. Tunnur verða að vera þannig frágengnar að þær fjúki ekki
og því mikilvægt að einfaldar
festingar verði á tunnunum,“
segir í tilkynningu. „Heft aðgengi
að tunnum getur leitt til þess að
tunnur verði ekki losaðar og því
er vandaður réttur frágangur og
staðsetning mjög mikilvægur.“
Í tilkynningu segir að með því
að taka upp tveggja tunnu kerfi
er verið að auðvelda íbúum að
taka þátt í umhverfisvænna samfélagi og að flokka sorp á sem
þægilegastan hátt.„Samstarf við
íbúa er mjög mikilvægt og nauðsynlegt að allir finni hjá sér þörf
til að vera hluti af því verkefni
að minnka sorp og auka endur-

vinnslu. Þar með eru íbúar að
sýna í verki vilja sinn til að búa í
umhverfisvænna samfélagi sem
mun auka lífsgæði íbúanna.“
Auk þess að dreifa tunnunum,
fer nú í gang kynningarátak á
nýskipan sorpmála fyrir íbúana,
þeir verða heimsóttir og afhentur
kynningarbæklingur. Kubbur
ehf. hefur ennfremur látið útbúa
segulmiða sem sýnir á myndrænan hátt helstu flokka sorpsins
og frágang þeirra. Að auki verður
boðið upp á kynningarfundi í
öllum byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar.
„Nú er afar mikilvægt að allir
taki höndum saman, hefji flokkun og umgengni um sorpið þannig að það leiði til betri umgengni
okkar um náttúruna og auki virðingu fyrir verðmætum þeim sem
felast í sorpi og vonandi til að
lækka tilkostnað íbúa og fyrirtækja,“ segir í tilkynningu.

Útboð
Fyrir hönd Húsfélagsins að Pollgötu 4 á Ísafirði er óskað eftir tilboðum í viðhaldsverk utanhúss.
Helstu verkþættir eru viðgerðir á steypuskemmdum, ryðguðu steypujárni, endurnýjun á gleri og lagfæringar á gluggum og opnanlegum fögum. Einnig viðgerð á múrhúðun
og málun veggja, glugga og hurða. Flatarmál
veggja að utan er um 630m², gluggakarmar
og póstar eru um 730 metrar og fjöldi opnanlegra faga er 54 stykki. Verklok eru áætluð 15.
september 2011.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Tækniþjónustu Vestfjarða ehf., Aðalstræti 26, Ísafirði frá og með föstudeginum 8. apríl 2011.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 19. apríl 2011 kl. 14:00.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.,
Aðalstræti 26, Ísafirði.
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