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Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir er fædd og uppalin á Ísafirði
til ellefu ára aldurs, en þá flutti hún til Mosfellsbæjar og bjó
þar. Hún flutti aftur til Ísafjarðar í maí í fyrra ásamt Atla Erni
Snorrasyni sambýlismanni sínum, sem er frá Súgandafirði.
Hrafnhildur Hrönn er talsmaður Femínistafélags Vestfjarða.
„Þegar ég hugsa um vestfirskar konur hugsa ég um sterkar
og klárar konur en einhvern veginn falla þær í skuggan.
Hrafnhildur Hrönn segir að staðalímynd vestfirskra kvenna
sé eitthvað frábrugðin öðrum staðalímyndum varðandi
konur. Hrafnhildur Hrönn er í viðtali í Hringiðunni í dag.

Femínisti er karl eða kona...Safnar upp-
skriftabókum
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ
og formaður Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga
safnar uppskriftabók-
um.

– sjá bls. 14 og 15. – sjá bls. 16 og 17.

Erlendar skútur eru byrjaðar
að sjást við Ísafjarðarhöfn.

Vorverkin við höfnina
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Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboð-

um í eftirtalin verk:
Hellulagðar gangstéttar
Endurnýja á steyptar og hellulagðar gang-

stéttar við Vitastíg, milli Aðalstrætis og Mið-
strætis og við Aðalstræti milli Vitastígs og Skóla-
stígs.

Fjarlægja skal núverandi gangstéttar, jafna
undirlag og setja niður nýja kantsteina og 10
x 20 cm gangstéttarhellur. Lengd gangstétta
er áætluð 160 metrar og flatarmál 280 fer-
metrar. Verklok eru áætluð 1. júli 2013.

Útboðsgögn eru seld á skrifstofu Bolungar-
víkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík.
Útboðsgögnin kosta krónur 5.000,-

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudag-
inn  7. maí 2013 kl. 10.00.

Steyptar gangstéttar
Endurnýja á steyptar gangstéttar við Höfða-

stíg, milli Aðalstrætis og Völusteinsstrætis og
við Völusteinsstræti milli Höfðastígs og Skóla-
stígs.Fjarlægja skal núverandi gangstéttar,
jafna undirlag og steypa nýjar 10 cm þykkar
gangstéttar.Lengd gangstétta er áætluð  310
metrar og flatarmál um 520 fermetrar. Verklok
eru áætluð 15. júli 2013.

Útboðsgögn eru seld á skrifstofu Bolungar-
víkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík.
Útboðsgögnin kosta krónur 5.000,-

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudag-
inn  7. maí 2013 kl. 10.00.

Bolungarvíkurkaupstaður.

Nýtt hótel, Hótel Horn, opnar
í miðbæ Ísafjarðar 1. júní. Nafnið
er skírskotun í magnaða náttúru
Hornstranda og Hornbjargs, þang-
að sem æ fleiri ferðamenn sækja.
Hótelið er staðsett á einu þekkt-
asta horni Ísafjarðar, gamla Kaup-
félagshorninu og verður allt hið
glæsilegasta, enda hefur mikið
verið lagt í endurbætur á húsinu
sem staðið hafa yfir í allan vetur.
„Það er gaman að geta bætt við

vönduðu gistirými á Ísafirði í
þessu sögufræga húsi sem meðal
annars hefur hýst bæjarskrifstof-
ur og kaupfélagsskrifstofur. Mik-
ill gangur er í vestfirskri ferða-
þjónustu og þetta sýnir að við
höfum trú á því að hér muni ferða-
mönnum fjölga,“ segir Áslaug
Alfreðsdóttir hótelstjóri á Hótel
Ísafirði sem rekur Hótel Horn.

Sérstaklega er stílað inn á
fjölskyldufólk á Hótel Horni, en

herbergin eru mjög rúmgóð, sum
þeirra er einnig hægt að tengja
saman til að skapa enn stærra
rými, auk þess sem sérstök fjöl-
skylduherbergi eru í boði. Hótelið
verður opnað í tveimur áföngum.
Í sumar verða tólf herbergi tekin
í notkun á annarri hæð hússins
en næsta sumar verða önnur tólf
herbergi opnuð á þriðju hæð húss-
ins.

– bb@bb.is

Nýtt hótel opnar á Ísafirði í sumar

Sprungan í Óshyrnu talin hættulítil
„Ekkert hefur bent til aukinnar

hreyfingar á spildunni í Óshyrnu.
Það er alltaf smá hreyfing í gangi,
þetta eru örfáir millimetrar á ári.
Það er ekki mikið en það er erfitt
að segja til um hvenær þetta fer
niður. Það fer niður einhvern tím-
ann, það er bara tímaspursmál
hvenær. Það er erfitt að spá fyrir
um slíkt. Við fylgjumst með
þessu og við vörum við því ef
það verða drastískar breytingar
en það er ekkert sem bendir til
þess,“ segir Jón Kristinn Helga-
son, skriðusérfræðingur Veður-
stofu Íslands, um gliðnun sprungu
í Óshyrnu norðan Bolungarvíkur,
en menn hafa óttast að stór hluti

fjallsins falli fram í sjó.
Jóhann Hannibalsson bóndi á

Hanhóli í Bolungarvík hefur
mælt sprunguna nánast á hverju
ári síðan 1982. „Það er farið upp
einu sinni á ári, stundum oftar.
Við fórum síðast í september og
stefnum á að fara aftur í sumar.
Það hefur oftast verið einhver
gliðnun, en þó ekki alltaf, mest
upp í fimm millimetrar á milli
mælipunkta. Þarna hefur verið
sýnileg sprunga síðan elstu menn
muna. Þetta var gert að áhugamáli
í upphafi, að setja mælipunkta,
síðan tók Veðurstofan við þessu
en þá var bætt við mælipunktum,“
segir Jóhann.

Vegur er fyrir neðan en framan
við sprunguna er 10 metra breið
og 80 metra löng spilda sem ótt-
ast er að falli fram. Ekkert er
vitað ennþá hversu djúp sprung-
an er eða á hvaða lagi hún er að
síga fram, að sögn Jóhanns. Hann
segir ekki annað forsvaranlegt
en að fylgjast með því hvort hrað-
inn fari að aukast.

„Ef þetta færi allt yrði þarna
óhemju hrun, fjallshrun. Menn
óttuðust að ef þetta færi kæmu
flóðbylgjur í Djúpinu en svo hef-
ur verið fundið út að það myndi
ekki hafa veruleg áhrif á byggðir.
Það yrði töluverður gusugangur
engu að síður,“ segir Jóhann.

Grjóthrun er úr hlíðinni og
grjóthnullungarnir geta verið frá
broti úr rúmmetra upp í fáeina
rúmmetra, og einstaka sinnum
getur stærð þeirra numið tugum
rúmmetra. Það ku þó ekki ná því
að vera árlegur viðburður.

Hættulegt þótti að ferðast um
veginn undir Óshlíð, bæði vegna
hættu á grjóthruni og snjóflóðum.
Veginum var lokað eftir að Bol-
ungarvíkurgöngin voru opnuð og
því er lítil hætta af þessu miðað
við stöðuna í dag.
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Fjölmenni mætti til hófsins sem haldið var í Turnhúsinu.

Stærsta byggðaaðgerð í áratugi
„Breytingin sem skipafélögin

eru að kynna þessa dagana og
Samskip reið á vaðið með 20. febr-
úar, er stærsta einstaka byggða-
aðgerð sem snert hefur Ísafjörð í
mjög langan tíma,“ sagði Daníel
Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar þegar hann ávarpaði gesti í
Turnhúsinu á Ísafirði í síðustu
viku þar sem strandsiglingaáætl-
un Samskipa var fagnað. Við
athöfnina undirrituðu Samskip og
3X Technology samstarfssamn-
ing um útflutning á framleiðslu-
vörum fyrirtækisins.

Samstarfsmenn Samskipa,
bæjarfulltrúar, frambjóðendur til

Alþingis og aðrir gestir mættu til
að fagna þessum áfanga Sam-
skipa. Skip félagsins, Pioneer
Bay, verður í siglingum norður
um land með viðkomu á Ísafirði
á tveggja vikna fresti. Að sögn
Kristínar Hálfdánsdóttur, rekstr-
arstjóra Samskipa á Ísafirði,
standa vonir til að innan árs muni
vikulegar siglingar standa undir
sér en fyrirtækið hafi viljað hefja
áætlunina á skynsamlegum for-
sendum. Undirbúningur fyrirtæk-
isins við að breyta siglingaáætlun
sinni hefur að sögn Kristínar stað-
ið yfir allt síðasta ár og séu svar
við hugmyndum innanríkisráðu-

neytisins um að hefja strandsigl-
ingar að nýju.

Daníel Jakobsson sló á létta
strengi í fögnuðinum og sagði
það að búa í bæ með útflutnings-
höfn gerði Ísfirðinga að enn meiri
heimsborgurum en þeir væru nú
þegar. Ásbjörn Gíslason forstjóri
Samskipa lýsti einnig ánægju
sinni með að Samskip gætu boðið
upp á nýjan valkost fyrir inn- og
útflytjendur auk þess sem að nýja
siglingaleiðin byði upp á spenn-
andi möguleika fyrir innanlands-
flutninga. Villi Valli, Magnús
Reynir og Mugison spiluðu ljúfa
tóna fyrir gesti.

Starfsmaður í mötuneyti GB
Grunnskóli Bolungarvíkur óskar eftir að ráða aðstoðarmann í 85%

starf við mötuneyti skólans frá og með 1. maí 2013. Starfsmaðurinn þarf
að vera stundvís, reglusamur, samvinnufús, sýna snyrtimennsku, hafa
góða þjónustulund og eiga gott með samskipti við nemendur og
starfsfólk skólans. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl og skal senda skriflega umsókn til skóla-
stjóra. Í umsókn komi a.m.k. fram upplýsingar um fyrri störf.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Guðmundsdóttir skóla-
stjóri í síma 456 7129 og 865 6378, netfang: steinunng@bolungarvik.is.
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Gleðilegt sumar!

Spurning vikunnar

Hvaða ferðamáta notar þú til ferðalaga
milli Vestfjarða og Reykjavíkur?

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

Alls svöruðu 639.
Bílinn sögðu 488 eða 76%
Flugið sögðu 151 eða 24%

Mánuðurinn með fallega nafninu er genginn í garð: Harpa. Í hug-
ann kemur ljóð Páls heitins Ólafssonar um Lóuna sem kom til að
kveða burt leiðindin; vandaði síðan um við mannfólkið, sem svæfi
of mikið, þyrfti að vakna og taka til hendinni.

En það er ekki bara sumarið sem er framundan. Kosningar til Al-
þingis eru rétt handan við hornið. Stjórnmálalegt uppgjör síðustu
fjögurra ára, lagt í kviðdóm almennings. Tímabil, sem án efa er eitt
það átakamesta í sögu þjóðarinnar. Nokkuð sem enginn vill endurlifa;
gósen viðfangsefni sagnfræðinga framtíðarinnar.

Sumarið framundan ber vonandi með sér góða tíð og blóm í haga.
Og má þá ekki að ætlast til hins sama frá þeim fjölda fólks, sem af
ákefð býður sig fram til að takast á við áframhaldandi endurreisn
efnahags þjóðarinnar? Annar eins fjöldi framboðslista hefur aldrei
verið í boði í kosningum til Alþingis. Greinilega hefur umræðuhefðin
á Alþingi, sem mörgum hefur þótt nóg um, að minnsta kosti í
skoðanakönnunum um vinsældir Alþingis, ekki reynst þingfæla!
Ætla má, að eftir einhverju sé að slæðast.

Hvernig sem þjóðarskútan verður mönnuð að kosningum loknum
er næsta víst að áhafnarinnar bíða langar og strangar vaktir, þar sem
samtaka hendur eru þess einar megnugar að stuðla að farsælli sigl-
ingu.

Já, við verðum að ,,vakna og vinna“ eins og Páll kvað; vakna til
vitundar um hvað það er sem við þurfum brýnast á að halda, hvað
mest er aðkallandi til að ná því velferðar- og velmegunarstigi, sem
vissulega á að vera unnt að tryggja þegnunum og stefna síðan ein-
huga að settu marki.
*

,,Allt skal frjálst, allt skal jafnt, réttan skerf sinn og skammt / á
hvert skaparans barn, allt frá vöggu að gröf. / Þetta boðorð knýr
fram, knýr menn brautina fram / undir blikandi merkjum um lönd og
um höf.“

 Með þessum kjarnyrta boðskap stórskáldsins Einars Benedikts-
sonar, sendir BB vestfirskum launþegum kveðjur í tilefni alþjóðlegs
frídagsdags verkamanna, sem er í nánd.
*

Bæjarins besta lesendum sínum bestu óskir um gleðilegt og gæfu-
ríkt sumar.                                                                                                               s.h.

Samkvæmt tölum Hagstofu Ís-
lands eru um 7.050 einstaklingar
búsettir á Vestfjörðum. Þar af
búa 3.760 manns í Ísafjarðarbæ,
920 í Bolungarvík, 940 í Vestur-
byggð, 520 í Strandabyggð, 290
í Tálknafjarðarhreppi, 280 í

Reykhólahreppi, 190 í Súðavík-
urhreppi, 100 í Kaldrananes-
hreppi og 50 í Árneshreppi.
Landsmenn allir eru 322.930 og
því býr um 2,2% þjóðarinnar á
Vestfjörðum.

Tölurnar eru ekki óskeikular

þar sem allar mannfjöldatölur
Hagstofunnar eru námundaðar að
næsta tug ef mannfjöldinn er meiri
en 50, en að næsta hálfa tug ef
talan er lægri. Ekki er tryggt að
tölur gangi upp í samtölur vegna
námundunar.     – hordur@bb.is

2,2% þjóðarinnar býr á Vestfjörðum

Alls verða 2.675 einstaklingar
kjörgengir í Ísafjarðarbæ í kom-
andi alþingiskosningum, 1.328
karlar og 1.347 konur. Kjörskrá
hefur verið skipt niður í sex kjör-
deildir eins og gert hefur verið í
undanförnum kosningum. Í kjör-

deild 1 á Ísafirði og Hnífsdal eru
732 einstaklingar, 376 konur og
356 karlar. Í kjördeild 2 á Ísafirði
og Hnífsdal eru 698 einstakling-
ar, 334 konur og 365 karlar. Í
kjördeild 3 á Ísafirði og Hnífsdal
eru 686 einstaklingar, 347 konur

og 339 karlar.
Í kjördeild 4 á Suðureyri eru

151 kjörgengir einstaklingar, 69
konur og 82 karlar. Í kjördeild 5
á Flateyri eru 158 einstaklingar,
78 konur og 80 karlar. Í kjördeild
á Þingeyri eru 250 einstaklingar.

2.675 á kjörskrá í Ísafjarðarbæ

Bankar og útibú voru 150 á land-
inu öllu fyrir hrun en eru í dag
ríflega 100. Utan höfuðborgar-
svæðisins voru 99 útibú árið 2007
og hefur þeim fækkað niður í 73.
Ástandið er verst á Vestfjörðum,
að því er Friðbert Traustason,
formaður Sambands íslenskra
bankamanna, segir í samtali við
RÚV. „Það er bankaþjónusta í
Bolungarvík, á Ísafirði og á
Hólmavík. Annars staðar er búið
að loka,“ segir Friðbert.

Steinn Ingi Kjartansson, að-
stoðarútibússtjóri Landsbankans
á Ísafirði, segir að afgreiðslum
Landsbankans hafi verið lokað á
Flateyri, í Súðavík og á Bíldudal

í maí. „Bankinn setti svokallaðar
þjónustuheimsóknir upp í stað-
inn, bæði hér og annars staðar á
landinu. Það er afgreiðsla í
klukkutíma á viku á Flateyri og í
Súðavík. Fólk nýtir sér það, opið
er milli þrjú og fjögur þessa daga
sem heimsóknin er. Þá fer starfs-
maður frá Ísafirði á svæðið. Sama
hefur verið gert á Hlíf, þjónustu-
íbúðum aldraðra á Ísafirði, en
starfsmenn frá Íslandsbanka og
Landsbankanum fara þangað
reglulega í þjónustuheimsóknir,“
segir Steinn Ingi.

Viðbrögð viðskiptavina hafa
verið á ýmsa lund, að sögn Steins
Inga. Ekki urðu allir sáttir þegar

afgreiðslunni var lokað á Flateyri
og í Súðavík.  „Það var óhjákvæmi-
legt í þeirri skipulagbreytingu
sem farið var í. Svo er horft til
þess að tæknimálum hefur fleygt
fram síðustu ár, netlausnir og
tengingar, svo það er spurning
hvernig að þessu hefur verið
komið, tæknilega séð. Tækni-
lausnum í bankaþjónustu hefur
fleygt mjög fram síðustu ár og
þær hafa skapað þessa þróun.
Þessar opnanir voru miðaðar við
að ekki eiga allir möguleika á að
nýta sér þá þjónustu, öryrkjar og
eldri borgarar nýta þjónustuna
síður. Eldra fólk er kannski ekki
eins mikið í tölvum og á netinu.“

Bankahrun á Vestfjörðum
Ísafjörður.
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Björn Helgason, fyrrverandi
íþróttafulltrúi hjá Ísafjarðarbæ,
sem verður 78 ára síðar á árinu,
er fullur lífsorku og stundar íþrótt-
ir nokkrum sinnum í viku hverri.
Björn, ásamt 25 manna hópi frá
Ísafirði, ætlar að taka þátt í
Landsmóti UMFÍ 50+ sem haldið
verður í Vík í Mýrdal dagana 7.-
9. júní í sumar. Björn gegndi
stöðu íþróttafulltrúa í samfleytt
26 ár.

,,Við erum hópur eldri borgara
í íþróttafélaginu Kubbi sem
kemur saman til æfinga tvisvar í
viku. Við getum sagt að þetta sé
alvöru félag og frábær stemning
innan hópsins. Við leggjum að-
allega rækt við boccia og svo
lítillega ringo en þetta eru greinar
sem við stundum innandyra. Við
æfum pútt inni yfir vetrarmán-

uðina en við höfum einnig aðgang
að mjög góðum púttvelli utan-
dyra sem er stór 18 holu völlur.
Við erum langflestir í Kubbi
komnir yfir sjötugsaldurinn,
gleðin er allsráðandi og ánægjan
skín úr andlitum,“ segir Björn
Helgason.

Björn sagði að hópurinn frá
félaginu hefði tekið þátt í Lands-
móti UMFÍ 50+ sem haldið var í
Mosfellsbæ í fyrra. Björn sagði
að hópurinn hefði látið vel að
ferðinni og mótið hefði heppnast
einstaklega vel. ,,Við stóðum
okkur með sóma. Unnum silfur í
boccia og einnig gekk okkur vel
í púttinu. Það skiptir þó mestu að
vera með og vera innan um fólk.
Keppnisskapið er samt aldrei
langt undan,“ segir Björn

,,Þeir sem eru orðnir sextugir

fá inngöngu í Kubb, flestir eru
samt komnir yfir sjötugt. Ég
myndi segja að helmingur hóps-
ins hafi verið í íþróttum frá unga
aldri. Það er mikill áhugi fyrir
æfingum og þær stunda að jafnaði
um 50 manns vikulega. Við bjóð-
um upp á einn tíma í sundi og
leikfimi í viku og tvo tíma í bocc-
ia, ringo og pútti í viku,“ sagði
Björn. Skráðir félagar í íþróttafé-
laginu Kubbi er 68 talsins. Björn
sagði að eftir æfingarnar ætti hóp-
inn góða stund saman yfir kaffi-
bolla. Björn sagði að félagið nyti
góðs af frábærum stuðningi frá
Ísafjarðarbæ. Það væri vert að
þakka fyrir það.,,Þeir gera allt
fyrir okkur,“ segir Björn.

Hann segist hafa stundað
íþróttir meira og minna alla sína
æfi. Hann þótti efnilegur knatt-

spyrnumaður og á  þrjá A- lands-
leiki að baki þegar hann lék með
Ísfirðingum og Fram þegar hann
dvaldi eitt ár í höfuðborginni
knattspyrnu tímabilið 1963. Þess
má geta að Fram varð Íslands-
meistari 1962 og liðið í fremstu
röð þegar Björn klæddist búningi
þeirra bláklæddu. ,,Það var mjög
gaman að spila með Fram-liðinu
en mér bauðst einnig að leika
með KR ég kaus þó frekar að
spila með Fram.“

Björn segir að honum líkaði
vel við Landsmót UMFÍ 50+ mót-
in og þau væru kjörin vettvangur
fyrir fólk sem komið væri yfir
miðjan aldur að hittast og eiga
góða stund saman. ,,Fyrir mig
skiptir hreyfingin öllu máli.
Hreyfingin heldur manni gang-
andi og mér líður vel eftir allar

æfingar. Ég hef verið töluvert á
skíðum í gegnum tíðina auk
knattspyrnunnar og þetta hefur
gefi mér mikla lífsfyllingu. Í dag
spila ég golf og nýt þess með
félögunum. Ef maður ætlar að
halda heilsunni góðri verður
maður að hreyfa sig. Hreyfingin
skiptir höfuðmáli, hún heldur öllu
gangandi,“ segir Björn.

Aðspurður hvort hópnum væri
ekki farið að hlakka til að keppa
á Landsmóti UMFÍ 50+ sagði
Björn að hópurinn væri fullur
tilhlökkunar minnugir frábærra
daga á mótinu í Mosfellsbæ í
fyrrasumar.

,,Við ætlum að æfa vel fyrir
mótið og mæta vel undirbúin til
leiks. Það verður gaman að hitta
fólk og eiga góða stund saman,“
segir Björn.

,,Kjörinn vettvangur fyrir fólk að
hittast og eiga góða stund saman“

Björn Helgason og hópur félaga í KubbiBjörn Helgason og hópur félaga í KubbiBjörn Helgason og hópur félaga í KubbiBjörn Helgason og hópur félaga í KubbiBjörn Helgason og hópur félaga í Kubbi
fara á Landsmót UMFÍ 50+ í Vík í sumarfara á Landsmót UMFÍ 50+ í Vík í sumarfara á Landsmót UMFÍ 50+ í Vík í sumarfara á Landsmót UMFÍ 50+ í Vík í sumarfara á Landsmót UMFÍ 50+ í Vík í sumar
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Hilmar Friðrik Þórðarson Guðmunda Brynjólfsdóttir
Pétur Sigurður Þórðarson Kristín Gunnlaugsdóttir

Níels Jón Þórðarson
Finnur Guðni Þórðarson Aðalheiður María Þráinsdóttir

Áslaug Jóhanna Jensdóttir Magnús Helgi Alfreðsson
og fjölskyldur

Okkar ástkæri faðir, stúpfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi

andaðist á öldrunardeild sjúkrahússins á Ísafirði 14. apríl s.l.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju fimmtudaginn 25. apríl n.k. kl. 14.
Þeim sem vilja minnast hans, er bent á Minningarsjóð sjúkrahússins

(Öldrunardeild) um Úlf Gunnarsson.

Þórður Pétursson
húsasmíðameistari frá Hafnardal

Minningarhátíð um mikið
björgunarafrek í Bolungarvík

Þess verður minnst á sumar-
daginn fyrsta að 100 ár eru liðin
frá björgunarafreki Bjarna Bárð-
arsonar frá Hóli í Bolungarvík.
Við það tilefni verður hátíðar-
dagskrá í Hólskirkju og minning-
arskjöldur verður afhjúpaður fyri
höfnina. Björgunarafreka er oft
minnst lengi og í þeim felast gildi
sem er mikilsvert að halda á lofti.
Í Bolungarvík hafa sjósóknarar
og aðrir verið samheldnir allt frá
stofnun kauptúnsins. Til vitnis
um það eru orð Reinalds Krist-
jánssonar sem hann ritar í ævi-
sögu sinni um komuna til staðar-
ins árið 1890: „Nú var ég loksins
kominn á þann stað sem ég þráði,

því þar fylgdist að dugnaður,
mannúð og hjálpsemi við bág-
stadda, hver sem í hlut átti.“

Við Íslendingar höfum svo
mikla þörf fyrir jákvæðar fyrir-
myndir, sameiningartákn eða
jafnvel bara hetjur,“ segir Lilja
Steingrímsdóttir sonardóttir
Bjarna Bárðarsonar frá Hóli í
Bolungarvík en á sumardaginn
fyrsta þann 25. apríl, verður hald-
in sérstök minningarhátíð um
björgunarafrek hans og minning-
arskjöldur afhjúpaður við Brim-
brjótinn í Bolungarvíkurhöfn.
Hátíðardagskráin gengur undir
nafninu Hugprúði Bolvíkingur-
inn.

Forsaga málsins er sú að sum-
ardaginn fyrsta árið 1913 drýgði
Bjarni Bárðarson (f.1878-d.
1957), þá formaður á mótorbátn-
um Dúfunni, mikla hetjudáð
þegar hann bjargaði sjö manna
áhöfn mótorbátsins Máfinum úr
sjávarháska. Í einu versta veðri
sem menn höfðu séð, brotnaði
bára á Máfinum og braut hann
svo vélin stöðvaðist og fylltist af
sjó. Í veðurofsanum rak vélar-
vana Máfinn stjórnlaust að stór-
grýttri fjörunni í Bolungarvík og
virtist lítil von um björgun. Sjö
manna áhafnar virtist bíða bráður
bani. Eitt skip hafði nauðugt siglt
fram hjá því og reyndur stjórn-

andi þess treysti sér ekki til að
reyna björgun. Þetta sveið Bjarna
ósegjanlega og ákvað hann að
reyna björgun og sögðu sjónar-
vottar að hiklaust og af öryggi,
hafi Bjarni lagt Dúfunni þrisvar
sinnum að hinum sökkvandi
Máfi og bjargaði öllum sjö sem
voru um borð.

Vélstjóri Dúfunnar á að hafa
furðað sig á ákvörðun Bjarna og
spurt hann í ofvæni hvort hann
ætlaði virkilega að reyna björgun
við þessar aðstæður. „Fást þú
ekki um það, passa þú vélina, ég
skal passa stýrið,” á þá Bjarni að
hafa svarað. Bjarni mun hafa
bjargað mönnum úr sjávarháska
oftar en einu sinni. Þrjátíu árum
eftir atvikið var farið fram á það
við Alþingi Íslendinga að heiðra
Bjarna Bárðarson fyrir björgun-
arafrekið og var orðið við því
þegar árið 1944. Bjarni var þekkt-
ur maður og vinsæll og lýst með
ýmsum hætti á sinni tíð. Að sögn
Lilju Steingrímsdóttur afkom-

anda hans og eins skipuleggjenda
hátíðarinnar var hann sagður
hjálpfús og grimmsterkur, snar-
menni og ljúfmenni, skemmti-
legur með afbrigðum og  trúaður.
Von hennar er sú að þessir þættir
og fleiri skili sér til og kveiki í þeim
sem taka þátt í hátíðinni þann
25.apríl.

„Okkar hlutverk er líka að
varðveita og hlúa að sögunni sem
á svo djúpar rætur í Bolungar-
vík,“ segir Lilja en Bjarni byggði
íbúðarhúsið að Hóli árið 1912.
„Pabbi minn keypti svo húsið
1992 af Bolungarvíkurbæ og
gerði upp en við Steingrímsbörn-
in og fjölskyldur okkar höldum
áfram að halda húsinu við og
bæta og laga,“ segir Lilja.  Af-
komendur Bjarna og Kristínar
eiginkonu hans, hafa undirbúið
dagskrá í Bolungarvík með hjálp
og þátttöku margra aðila í Bol-
ungarvík en hugmyndin að minn-
ingarhátiðinni kviknaði á ættar-
móti að Hóli árið 2010.

Minningarhátíð um björgunarafrek
Bjarna á Hóli fer fram á 100 ára ártíð þess.
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Unnið hefur verið úr tillögum
bæjarbúa um götunöfn fyrir
fyrirhugaða byggð á Suðurtanga
á Ísafirði, en Ísafjarðarbær aug-
lýsti eftir tillögum að nöfnunum
eftir áramótin. Hægt er að sjá
hönnun hverfisins í deiluskipu-
lagi Ísafjarðarbæjar, en þar eru
göturnar merktar með bókstöf-
um. Tillögur bárust frá 25 aðilum
og leggur umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar til við bæjarstjórn
að göturnar verði nefndar Æðar-
engi (merkt A á deiliskipulagi),
Hrafnatangi (B), Kríutangi (C),
Neðstafjara (D), Bryggjufjara
(E), Bátafjara (F) og Eyrarfjara
(G).

„Þetta eru tillögur sem koma
frá íbúum og okkur fannst þetta
viðeigandi þar sem nönfin tengj-
ast örnefnum og sögunni niðri á
Tanga. Við vorum öll sammála í
nefndinni og það var mikil sam-
staða um valið. Það voru fjölmarg-

ar tillögur sem komu og ástæða
til að þakka þeim sem sendu inn
tillögur. Það komu margar tillög-
ur sem tengdust skipasmíðastöð-
inni en flestar tillögurnar tengdust
náttúrunni eða örnefnum á Suður-
tanga. Það má segja að við tökum
nokkrar tillögur og setjum þær
saman,“ segir Albertína Frið-
björg Elíasdóttir, formaður um-
hverfisnefndar Ísafjarðarbæjar
um valið á tillögunum.

Byggingarsvæðið sem er í
skipulagningu verður ætlað fyrir
blandaða íbúa- og þjónustubyggð
en gert er ráð fyrir 65 lóðum á
svæðinu. Ekki verður haldinn
íbúafundur vegna deiliskipulags-
ins en hægt er að gera athuga-
semdir við hugmyndir skipulags-
hópsins sem sér um hönnun
svæðisins. Að sögn Jóhanns
Birkis hafa engar athugasemdir
borist.

  – hordur@bb.is

Götunöfn valin
á Suðurtanga

 Teiknuð mynd af fyrirhugaðri íbúabyggð
á Suðurtanga. Mynd: Ómar Smári.

„Mér finnst mjög mikilvægt
að flugvöllurinn sé í Reykjavík
en ekki í nágranna byggðarlög-
unum. Hvort hann eigi að vera í
Vatnsmýrinni eða annars staðar
í borgarlandinu, er aftur á móti
háð skipulags- og stjórnsýslu-
valdi Reykvíkinga sjálfra,“ segir
Ólína Þorvarðardóttir, þingmað-
ur NV kördæmis. Árið 1991 flutti
Ólína, þá borgarfulltrúi í Reykja-
vík, tillögu þess efnis að flugvöll-
urinn ætti að víkja úr Vatnsmýr-
inni. Samkvæmt nýlegri skoð-
anakönnun eru 80% landsmanna
fylgjandi því að flugvöllurinn
verði áfram í Vatnsmýrinni.

Í aðdraganda alþingiskosninga
þykir ráð að höfða til kjósenda
með ýmsum gylliboðum og
munu flestir núverandi þingmenn
NV-kjördæmis hafa lýst stuðn-
ingi sínum við að völlurinn verði
þar áfram. Á framboðsfundi
Samfylkingarinnar á Ísafirði fyrir

Vill endurskoða legu Reykjavíkurflugvallar
stuttu sagðist Ólína hafa efasemd-
ir um framtíðar staðsetningu inn-
anlandsflugs í Vatnsmýrinni.
Hún telur þó að flugvöllurinn sé
ekkert á förum fyrr en ríkisvaldið
hefur ráð á endurbyggingu hans.
Afstaða hennar frá því fyrir
rúmum 20 árum hefur því ekkert
breyst í grundvallaratriðum. Hún
telur að endurskoða verði legu
flugvallarins.

„Ég varð vitni að því  þegar ég
var að störfum sem fréttamaður
og var að flytja fréttir frá horni
Miklubrautar og Njarðargötu, að
birgðaflugvél kom inn til lend-
ingar á síðustu bensíndropunum
og hrapaði fyrir framan augun á
mér. Þá áttaði ég mig á því að
það er bara tímaspursmál hvenær
staðsetning flugvallarins mun
leiða af sér stærra slys en þetta.
Þarna þurfti þó ekki að gera að
neinum sárum. Tveir menn fór-
ust.  Þarna rann upp fyrir mér

hversu hættulegt það getur orðið
að hafa flugvöll í miðborg. Ég
ber og óskoraða virðingu fyrir
sjálfsákvörðunarrétti Reykvík-
inga í þessu efni, því það er þeirra
að ráða því hvað verður í þeirra

borgarlandi. Eins á það að vera
réttur okkar Vestfirðinga að skera
úr um okkar eigin mál.“

„Hólmsheiðin hefur lengi verið
til athugunar en sjálfri finnst mér
lausnin á Lönguskerjum fýsilegri

þegar fjármagn verður til í ríkis-
sjóði fyrir breytingum á núver-
andi legu vallarins. Það er að
mínu mati ekki æskilegt að að-
flugið að vellinum sé yfir þétt-
býlli borgarbyggð,“ segir Ólína

Ólína Þorvarðardóttir hefur efasemdir um framtíðarlegu flugvallarins í Vatnsmýrinni.
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Vorkosningar

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

Kosningarnar á laugardaginn gætu orðið þær mikilvægustu
um langa hríð. Ísland þarf að rísa. Enn streymir loforðaflóðið
fram af miklum þunga, líkt og jökulá í mikilli sólbráð eða öllu
heldur í vetrarleysingu. Vonandi stíflast ekki flóðið og safnar
upp stöðuvatni efndalausra loforða. Stjórnmálaforingjarnir hafa
færst í aukana og eðlilegt er að Framsóknarflokkurinn láti drýg-
indalega, þótt oft sé það svo að sá sem efstur er í skoðanakönn-
unum fái minna fyrir sinn snúð en væntingavísitalan gefur til
kynna. Ólíklegt er að Samfylkingin hressist ekki eitthvað þegar
samviska fylgjenda bærir á sér í kjörklefanum. Hið sama sjónar-
mið kynni að rétta hlut Vinstri grænna eitthvað. Þó lítur illa út
með kosningaúrslit beggja í Norðvesturkjördæmi. En lengi
kann Eyjólfur að hressast. Leiknum lýkur þegar kjörstöðum
lokar á laugardaginn. Þá loks er hráefni talningarmanna tilbúið
og nóttin kynni að verða spennandi eða hreinlega bara leiðigjörn
ef kannanir reynast að mestu réttar.

Á hitt ber fremur að líta hvað tekur við eftir helgina. Verður til
samhent ríkisstjórn sem tekur á málum og stjórnar á þann veg að
þjóðin hafi gott af. Stundum dettur fólki í hug að hluti af aðgerð-
aráætlun fráfarandi ríkisstjórnar hafi verið að styrkja þá skoðun

að Sjálfstæðisflokk eigi ekki að kjósa. Hver sem niðurstaða
kosninganna verður er enn uppi sá grunur að stefnuskrár flokka
séu ekki vegnar og metnar með hliðsjón af því hvort þeim verði
mögulega hægt að ýta í framkvæmd. Ríkisstjórn verður mynduð.
Enginn veit hve lengi hún mun sitja. Eftirtektarvert er hve mikil
endurnýjun verður á Alþingi. Vonandi hefur það áhrif á stjórnar-
stefnu til góðs. Ekki er við því að búast að þverpólitísk samstaða
myndist um þau mál sem eru þjóðinni einna mikilvægust, að bæta
lífskjörin. Það er brýnt og þarf að gerast á þann hátt að endist.
Hægfara bati og markmið sem unnt er að ná skipta öllu. Vart
dettur nokkrum manni lengur í hug að ,,góðærið“ fyrir hrun verði
endurvakið.  Mikilvægt er að búa þannig um hnútana að lífskjör
fólks verði varanleg. Það er áhrifameira en uppsveiflur og niðurfall.
Slíku höfum við átt að venjast áratugum saman.

Vorið bíður okkar. Sumardagurinn fyrsti er ávallt gleðigjafi
hvernig sem viðrar og því skulum við vona að framundan sé vor
í íslensku samfélagi og alþingismenn taki höndum saman um að
láta hófsama drauma íslensku þjóðarinnar rætast. Sólin hækkar
stöðugt á lofti og brátt verður dagurinn endalaus og nóttin horfin.
Gleðilegt sumar.

smáar
Til sölu er eldhús blöndunar-
tæki, Damixa Kiwa 1A. Einnig
rúm 200x90 cm. Uppl. í símum
866 6387 og 456 5389.

Tek að mér þrif í heimahúsum.
Einnig eftir flutninga. Uppl. í
síma 866 6387 og 456 5389.

„Skýringin gæti legið í því að
skilyrði framkvæmdasjóðs ferða-
mannastaða hljóðar upp á helm-
ings fjármögnun sé fyrir hendi
annars staðar frá,“ segir Díana
Jóhannsdóttir verkefnastjóri
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga, sem sinnir málefnum Mark-
aðsstofu Vestfjarða um þessar
mundir. Miðað við hversu van-
þróaður ferðamannaiðnaðurinn á
Vestfjörðum er á landsvísu er
hlutfall styrkja til svæðisins lágt.

Á meðan verkefni á öllum Vest-
fjarðakjálkanum fá 13 milljónir
króna, fá verkefni á vegum Snæ-
fellsbæjar 52 milljónir króna.

„Við viljum skoða hvort vanda-
málið sé að ekki hafi fleiri um-
sóknir borist héðan að vestan eða
hvort þær séu ekki nógu góðar.
Ef það er vandamálið, er hægt að
laga það hér heima í héraði. Aftur
á móti er alveg ljóst að fjárfest-
ingar í ferðaþjónustu á Vestfjörð-
um eru of takmarkaðar til að eðli-

leg þróun geti átt sér stað miðað
við fjölgun ferðmanna á svæð-
inu.“ Aðspurð um málefni Mark-
aðsstofu Vestfjarða segir hún að
þau framlög sem hafi verið til
starfsins á árum áður hafi ekki
boðið upp á að stundaðar væru
beinar markaðsaðgerðir. Heima-
fólk eigi mestan heiðurinn af efl-
ingu svæðisins.

Markaðstofa Vestfjarða hefur
verið í erfiðri stöðu frá árunum
2010-2011 og fjármunir rétt

dugað til að halda uppi starfs-
manni. Ljóst er að hún mun renna
saman við Fjórðungssamband
Vestfirðinga á næstu misserum
en samningar eru í gangi um end-
anlega útfærslu. „Okkar vonir eru
bundnar við að starf Markaðs-
stofunnar eflist því við sjáum
fyrir okkur að samlegðaráhrif
verði af því að við getum unnið
saman í stoðkerfinu að málefnum
ferðaþjónustunnar sem ein heild,“
segir Díana.     – arnaldur@bb.is

Takmarkað fjármagn hamlar þróun

„Það er á verksviði innanríkis-
ráðuneytisins að fylgja málinu
eftir. Þetta mun bíða nýrrar ríkis-
stjórnar en ég er þeirrar skoðunar
að þarna séu mikilvæg tækifæri
fyrir okkur. Kostnaðurinn við að
gera flugvöllinn þannig úr garði
er það lítill að þetta er mjög við-
ráðanlegt. Þarna eru möguleikar
sem bæði geta snert ferðaþjón-
ustu og ekki síður nýst í tengslum
við þá uppbyggingu sem er á
Grænlandi og mun eiga sér stað
þar á næstu árum,“ segir Einar
Kristinn Guðfinnson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins í NV-kjör-

dæmi, um möguleikann á að gera
Ísafjarðarflugvöll að millilanda-
flugvelli.

„Það þarf að tækjavæða flug-
völlinn betur og það þarf fram-
kvæmdir sem skilja að milli-
landa- og innanlandsflug. En
þetta eru ekki stórar tölur,“ segir
Einar Kristinn en stofnkostnaður

verkefnisins, bæði við flugvernd-
arráðstafanir, tækjakaup og ann-
að, er einungis 85 milljónir króna.
Þá yrði Ísafjarðarflugvöllur skil-
greindur sem hefðbundinn milli-
landaflugvöllur í flokki I með
tilheyrandi öryggis- og flug-
verndarkröfum. Vegna land-
fræðilegra aðstæðna yrði einung-

is hægt að fljúga minni flugvélum
til og frá Ísafirði.

„Samþykkt Alþingis liggur
fyrir og hún gildir áfram þótt það
verði breyting á samsetningu þings-
ins. Þetta hvílir á framkvæmda-
valdi ríkisins, innanríkisráðuneyt-
inu, sem fer með samgöngumál-
in. Síðan þarf að tryggja fjármuni

af fjárlögum til verksins og í tengsl-
um við það þarf málið að koma
fyrir Alþingi að nýju,“ segir Einar
Kristinn. Alþingi hefur tjáð já-
kvæðan hug sinn til málsins, en
fjármunina skortir, að sögn Ein-
ars Kristins, en hann mun beyta
sér fyrir því að koma málinu alla
leið fái hann tækifæri til þess.

„Samþykkt Alþingis gildir ennþá“
Litlar framkvæmdir þarf til

að útbúa Ísafjaðarflugvöll
fyrir millilandaflug.



MIÐVIKUDAGUR     24. APRÍL 2013 1313131313



1414141414 MIÐVIKUDAGUR     24. APRÍL 2013

Tilkynning
frá yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis um

framboð við alþingiskosningar 27. apríl 2013
A – listi Bjartrar framtíðar:
 1. Árni Múli Jónasson
 2. G. Valdimar Valdemarsson
 3. Solveig Thorlacius
 4. Magnús Þór Jónsson
 5. Soffía Vagnsdóttir
 6. Haukur Logi Jóhannsson
 7. Eva Símonardóttir
 8. Erna Guðmundsdóttir
 9. Arnar Snæberg Jónsson
10. Vilborg Þ. Guðbjartsdóttir
11. Hlöðver Ingi Gunnarsson
12. Svanberg J. Eyþórsson
13. Ágústa Þóra Jónsdóttir
14. Björn Kristjánsson
15. Anna Lára Steindal
16. Örn Elías Guðmundsson

B – listi Framsóknarflokks:
 1. Gunnar Bragi Sveinsson
 2. Ásmundur Einar Daðason
 3. Elsa Lára Arnardóttir
 4. Jóhanna María Sigmundsdóttir
 5. Sigurður Páll Jónsson
 6. Anna María Elíasdóttir
 7. Jón Árnason
 8. Halldór Logi Friðgeirsson
 9. Jenný Lind Egilsdóttir
10. Stefán Vagn Stefánsson
11. Anna Lísa Hilmarsdóttir
12. Svanlaug Guðnadóttir
13. Klara Sveinbjörnsdóttir
14. Magnús Pétursson
15. Gauti Geirsson
16. Magdalena Sigurðardóttir

D – listi Sjálfstæðisflokks:
 1. Einar K. Guðfinnsson
 2. Haraldur Benediktsson
 3. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir
 4. Sigurður Örn Ágústsson

 5. Sara Katrín Stefánsdóttir
 6. Þórdís Kolbrún Reykfjörð
    Gylfadóttir
 7. Rósa Guðmundsdóttir
 8. Heiða Dís Fjeldsted
 9. Berglind Guðmundsdóttir
10. Díana Ósk Heiðarsdóttir
11. Gunnar Atli Gunnarsson
12. Guðmundur Kjartansson
13. Einar Brandsson
14. Jens Kristmannsson
15. Sigríður G. Jónsdóttir
16. Ásbjörn Óttarsson

G – listi Hægri grænna,
flokks fólksins:

 1. Íris Dröfn Kristjánsdóttir
 2. Þorsteinn Steingrímsson
 3. Jón Ingi Magnússon
 4. Jón Gíslason
 5. Haraldur Kristján Ólason
 6. Gísli Árni Böðvarsson
 7. Hreinn Mikael Hreinsson
 8. Gylfi Ægisson
 9. Kári Sigurjónsson
10. Haraldur Sigurjónsson
11. Jóhannes Smári Ólafsson
12. Þórlaug Guðmundsdóttir
13. Guðmundur Jónas Kristjáns-
       son
14. Jón T. Snæbjörnsson
15. Bjarni M. Jónsson
16. Hrafnhildur Hrund Helgadóttir

I – listi Flokks heimilanna:
 1. Pálmey Gísladóttir
 2. Ingólfur V. Ingólfsson
 3. Gunnar P. Ingólfsson
 4. Sigurður Bjarnason
 5. Ragnar Kjaran Elísson
 6. Sigurður Sigurðsson

 7. María Kristín Kristjánsdóttir
 8. Auður Skúladóttir
 9. Rúnar Páll Rúnarsson
10. Guðjón Elías Davíðsson
11. Ágústa Árnadóttir
12. Þórdís Magnúsdóttir
13. Bjarni Sigurðsson
14. Eygló Sigurðardóttir
15. Gunnhildur Inga Rúnarsdóttir
16. María Kristjánsdóttir.

J – listi Regnbogans, fyrir sjálf-
stæði Íslands og sjálfbæra þróun:

 1. Jón Bjarnason
 2. Arnþrúður Heimisdóttir
 3. Barbara Ósk Guðbjartsdóttir
 4. Gísli Árnason
 5. Sigurður Oddur Ragnarsson
 6. Ólöf Húnfjörð Samúelsdóttir
 7. Björn Birkisson
 8. Ásdís Helga Jóhannesdóttir
 9. Björn Samúelsson
10. Dagný Rósa Úlfarsdóttir
11. Guðjón Bjarnason
12. Jón Árni Magnússon
13. Jón Jónsson
14. Helena Svanlaug Sigurðar-
      dóttir
15. Helga Bjarnadóttir
16. Snjólaug Guðmundsdóttir

L – listi Lýðræðisvaktarinnar:
 1. Eyþór Jóvinsson
 2. Lúðvík Kaaber
 3. Sólrún Jóhannesdóttir
 4. Elínborg Halldórsdóttir
 5. Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
 6. Gísli Páll Guðjónsson
 7. Sigurður Jón Hreinsson
 8. Benedikt Ólafsson
 9. Hólmfríður Bjarnadóttir
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10. Arndís Hauksdóttir
11. Erlingur S. Haraldsson
12. Íris Sveinsdóttir
13. Ólafur Þór Benediktsson
14. Rannveig Höskuldsdóttir
15. Lísbet Harðardóttir Ólafardóttir
16. Þórður Sævar Jónsson

M – listi Landsbyggðarflokksins:
 1. Ylfa Mist Helgadóttir
 2. Steinunn Ýr Einarsdóttir
 3. Sóley Veturliðadóttir
 4. Haukur Már Sigurðsson
 5. Svanur Ingi Björnsson
 6. Guðmundur Guðmundsson
 7. Björgúlfur Egill Pálsson
 8. Þorsteinn J. Tómasson
 9. Brynjar Gunnarsson
10. Ingunn Ósk Sturludóttir
11. Guðrún Guðný Long
12. Dagný Þrastardóttir
13. Gunnar Jónsson
14. Guðný Sóley Kristinsdóttir
15. Magnús Kristján Hávarðarson
16. Guðlaugur Jónsson

S – listi Samfylkingarinnar –
jafnaðarmannaflokks Íslands:

 1. Guðbjartur Hannesson
 2. Ólína Þorvarðardóttir
 3. Hörður Ríkharðsson
 4. Hlédís Sveinsdóttir
 5. Garðar Svansson
 6. Inga Björk Bjarnadóttir
 7. Benedikt Bjarnason
 8. Svanhildur Guðmundsdóttir
 9. Ólafur Þór Jónsson
10. Kristín Sigurrós Einarsdóttir
11. Sigurður Þór Ágústsson
12. Guðrún Eggertsdóttir
13. Magnús Smári Snorrason

14. Arna Lára Jónsdóttir
15. Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir
16. Jóhann Ársælsson

T – listi Dögunar – stjórnmála-
samtaka um réttlæti, sanngirni
og lýðræði:

 1. Guðrún Dadda Ásmundardóttir
 2. Guðjón Arnar Kristjánsson
 3. Brynjólfur Tómasson
 4. Ásthildur Cesil Þórðardóttir
 5. Sigurjón Þórðarson
 6. Karólína Hulda Guðmundsdóttir
 7. Ásgeir Einarsson
 8. Sigríður I. Sigurjónsdóttir
 9. Grazyna Zofia Bajda
10. Sigfús Levi Jónsson
11. Elísabet Anna Pétursdóttir
12. Pálmi Sigurður Sighvats
13. Hanna Þrúður Þórðardóttir
14. Stanislaw Kordek
15. Helgi Helgason
16. Guðmundur G. Jónsson

V – listi Vinstri hreyfingarinnar –
græns framboðs:

 1. Lilja Rafney Magnúsdóttir
 2. Lárus Ástmar Hannesson
 3. Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir
 4. Matthías Sævar Lýðsson
 5. Reynir Þór Eyvindsson
 6. Valdís Einarsdóttir

 7. Trausti Sveinsson
 8. Helena María Jónsdóttir Stolz-
    enwald
 9. Bjarki Þór Grönfeldt Gunn-
     arsson
10. Sigrún Valdimarsdóttir
11. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
12. Brynjólfur H. Ásþórsson
13. Guðrún Margrét Jónsdóttir
14. Helgi Guðmundsson
15. Vigdís Kristjánsdóttir
16. Rögnvaldur Ólafsson

Þ – listi Pírata:
 1. Hildur Sif Thorarensen
 2. Herbert Snorrason
 3. Guðrún Ágústa Þórdísardóttir
 4. Stefán Vignir Skarphéðinsson
 5. Tómas Árni Jónasson
 6. Kristján Friðjónsson
 7. Sigurður Óskar Óskarsson
 8. Einar Örn Gissurarson
 9. Andri Steinn Harðarson
10. Inga Rós Gunnarsdóttir
11. Egill Hansson
12. Andri Már Jörundsson
13. Ævar Arnfjörð Bjarmason
14. Grétar Már Ragnarsson
      Amazeen
15. Úlfar Óli Sævarsson
16. Bjarki Hilmarsson

Borgarnesi 18. apríl 2013.
Ríkarður Másson
Karl Á Gunnarsson
Ingibjörg Hafstað Guðný Ársælsdóttir
Stefán Ólafsson
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Miður morgunn – rismálMiður morgunn – rismálMiður morgunn – rismálMiður morgunn – rismálMiður morgunn – rismál
„Kominn þessi líka fíni þriðju-

dagur.  Ég vaknaði kl. 06:45
fór á fætur og beint í vinnuna.
Það er af sem að áður var,
því að nú er ég innan við mín-
útu að komast á vinnustaðinn
minn.  Ég man þann tíma er
ég bjó í Hafnarfirði að ég var
um 45 mínútur í vinnuna og
þurfti að fara með tveimur
strætisvögnum til að komast
í miðbæ Reykjavíkur.  En nú
er tíðin önnur og ég bý við
þennan stórbrotna einfald-
leika hér á Vestfjörðum, þar
sem að allt er við hendina
og allar útréttingar taka svo
miklu minni tíma. En, nóg um
það.  Ég er kominn á veitinga-
staðinn minn fyrir klukkan sjö
og dagurinn byrjar á því að
undirbúa matseld dagsins.
Bananabrauð fer í ofninn til
að bera á morgunverðar-
borð hjá grunnskólanemum
ásamt ávöxtum og áleggi.

DagmálDagmálDagmálDagmálDagmál
Að því loknu er málsverður

dagsins eldaður sem í dag
er lasagna með nýbökuðu
brauði.  Leikskólinn fær mat-

inn kl. 11:00 og í framhaldi
af því koma grunnskólanem-
endur til mín kl. 12:30 og
snæða hádegisverðinn.  Síð-
an er frágangur og gert klárt
fyrir næsta dag.

Þetta er nýr starfsvettvang-
ur fyrir mig sem starfaði í tvo
áratugi hjá Tollgæslunni í
Reykjavík í rannsóknar og leit-
ardeild og um átta ára skeið
sem fíkniefnahundaþjálfari
og forvarnarfulltrúi Tollgæsl-
unnar.  Eftir að ég flutti vestur
hélt ég úti forvarnarstarfi á
Vestfjörðum um tveggja ára
skeið  en varð að hverfa að
þeim vettvangi vegna breyt-
inga á starfshögum mínum.
Ég tók við rekstri Víkurbúðar-
innar og veitingastaðarins
Jóns Indíafara í Súðavík fyrir
5 mánuðum. Við erum með
37 manns í mat á hverjum
degi, leikskólabörn, grunn-
skólabörn og kennara í Súða-
vík, þar sem nú búa um 190
manns.

Ég stúderaði matseðla hjá
10-12 skólum og lagði línurn-
ar áður en ég byrjaði að
elda fyrir skólabörnin. Þau fá
morgunkorn, heimabakað

brauð, álegg, ávexti mjólk
og vatn í morgunmat, þau
hafa alltaf greiðan aðgang
að mjólk.  Börnin eru frá eins
árs og upp í sextán ára.  Við
notum engar unnar kjötvörur,
nema kjötbollurnar sem ég
hef einu sinni í mánuði, aðrar
kjötbollur og þess háttar bý
ég til frá grunni.  Það er ekkert
smjörlíki notað við matseld-
ina og alltaf grænt salat með
öllum mat.  Þetta er hollt
fæði, sykur í algjöru lágmarki.
Börnin eru bestu húsbænd-
urnir, þau segja hvað þeim
finnst og þau eru ánægð
með það sem þau fá.

Næringin er svo mikið í um-
ræðunni núna, Jamie Oliver
hefur líka verið duglegur að
halda fólki við efnið. Ég tel
mig vera lánsaman að fá að
vinna við þetta.  Það er auð-
veldara að stytta sér leið og
kaupa forsteikta vöru, með
fylliefnum og geymsluefnum
og ódýrara líka.  Það er meiri
vinna að gera þetta svona
en það er þess virði.    þegar
maður er hættur að nenna
að gera hlutina vel er kominn
tími til að skipta um starf.

Veitingastaðurinn Jón Indía-
fari tekur 60 manns í sæti. Yfir
vetrarmánuðina er opið nokkr-
um sinnum í mánuði fyrir aðra
en grunnskólanemana.  Einu
sinni í mánuði er dinner með
landaþema. Einu sinni í mán-
uði er Pizzatilboð og/eða hlað-
borð.  Einu sinni í mánuði er
spurningakeppni.

MiðdegiMiðdegiMiðdegiMiðdegiMiðdegi
Eftir hádegi er kaupstaðar-

ferð og útréttingar fyrir fyrir-
tækið.

MiðaftanMiðaftanMiðaftanMiðaftanMiðaftan
Kvöldmaturinn var í léttara

lagi, brauð og álegg er ein-
falt og gott eftir að hafa
snætt góðan hádegismat og
í framhaldi  er vinna í stúdíó-
inu í mynd og hljóðvinnslu
eftir kvikmyndatöku dagsins.

Ég er að vinna að mynd-
bandi – Jólakveðja frá Súða-
víkurskóla – sem að sett verð-
ur á netið í næstu viku.  Vegna
þessa hef ég verið að viða
að mér myndefni frá Súðavík
og  Álftafirðinum.  Það er allt-
af gaman að vinna við þetta
og ekki vantar fegurðina

þessa dagana, stafalogn,
dag eftir dag og náttúran
skartar sínur fegursta.

Framundan  er mjög skemmti-
leg verkefni.  Nýr sálmur  -
Kveðja – er á borðinu.  Ég
hef verið að vinna að honum
í næstum þrjú ár og  mein-
ingin er að hljóðrita hann
með Gospelkórnum á þessu
ári.  Þá er að klára lagið –
Raindrops on roses – en ég
hef unnið lengi með það lag
í næstum tvö og hálft ár.
Lagið verður tónlistarmynd-
band og þar ætla ég í fyrsta
sinn að hafa tökulið með mér
til að gera það sem best úr
garði.  Síðan eru það þrír við-
talsþættir við mjög skemmti-
legt fólk sem að fara inn á –
Skundi litli á ferð og flugi – en
það er þáttaröð sem að ég
hef verið að vinna að í ár.

LágnættiLágnættiLágnættiLágnættiLágnætti
Dagur að kveldi kominn

og uppúr ellefu fer ég að
halla mér og í huganum fer
ég yfir verkefni komandi
dags og bý mig undir hann
– alls sem hann krefst og alls
sem hann gefur.

FÓLK VIÐ LEIK OG STÖRF
Þorsteinn Haukur Þorsteinsson kaupfélagsstjóri og tónlistarmaður segir frá
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Sælkerar  vikunnar eru Ingibjörg Óladóttir og Sigfús Fossdal á Ísafirði

Kjúklingaréttur að hætti IngibjargarKjúklingaréttur að hætti IngibjargarKjúklingaréttur að hætti IngibjargarKjúklingaréttur að hætti IngibjargarKjúklingaréttur að hætti Ingibjargar
Við erum mikið fyrir kjúkl-

ing á okkar heimili og er hann
eldaður oft í viku en á mismun-
andi hátt. Þar sem kjúklingur
er próteinríkur og hollur, er
hann alltaf til hjá okkur. Hér
kemur ein spariuppskrift.

Kjúklingabringur, (magn fer
eftir hvað það eru margir í mat)

Kryddostur, (mexíkóostur
eða einhver bragmikill ostur)

Beikon 
Skerið rauf eftir endilangri

bringunni. Skerið kryddostinn
í sneiðar og setjið inn í bring-
urnar. (Ef ég á ekki til kryddost,
nota ég brauðost og papriku-
krydd). Lokið bringunum með
því að vefja beikoninu utan um,

oftast ca. 2-3 sneiðar á eina
bringu. Steikið létt á pönnu með
olíu. Setjið bringurnar síðan í
eldfast form inn í ofn þar til þær
eru tilbúnar. Borið fram með
fersku salati og hrísgrjónum eða
kartöflum og jafnvel brauðboll-
um. Mismunandi er hvaða sósa
er með en á þessu heimili er oft
notuð BBQ-sósa eða köld hvít-
laukssósa.

Í eftirrétt er alltaf gott að fá sér
smá sneið af köku í hollari
kantinum.

Botninn: 
200 gr. döðlur lagðar í bleyti í
10 mín 
100 gr. möndlur 

100 gr. kókósmjöl 
1/2 tsk. vanilludropar

Möndlurnar eru fyrst mauk-
aðar í matvinnsluvél eða blandara
og restin sett út í eftir ár. Þessu er
þrýst niður í kökuform sem er
klætt með bökunarpappír. Sett í
frysti í ca. 10-15 mínútur. Botn-
inn tekinn út og grófu hnetu-
smjöri smurt yfir. Mæli með
hnetusmjörinu frá Sollu. Magn
fer eftir smekk. Setjið aftur í frysti
meðan súkkulaðið er búið til.

Súkkulaðibráðin: 
1 dl. kókósolía (brædd í
vatnsbaði) 
1 dl. hreint hrá kakó  

1 msk. agave sýróp
Þessu hellt yfir og kakan

geymd í frystinum. Kakan er
borin fram ísköld.

Við skorum á Jóhönnu
Fylkisdóttir og Samúel Orra
Stefánsson að vera næstu
sælkerar.

SAFNARAR
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir á Ísafirði safnar uppskriftabókum

Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?Hvað er safnið stórt?
,Úff það er alltof stórt, það

er að minnst kosti alltof stórt
fyrir litla eldhúsið mitt og eru
bækurnar byrjaðar að flæða
út um öll gólf og yfir öll borð.
Ég tók mig til og taldi þær
fyrir þetta viðtal og þær eru
99 sem verður að teljast
býsna álitlegt safn. ”

Hvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú aðHvenær byrjaðir þú að
safna?safna?safna?safna?safna?

,,Ég man nú ekki eftir nein-
um einum ákveðnum tíma-
punkti þannig að ég hafi
ákveðið að byrja að safna,
þetta meira þróaðist smá og
smátt og svo hefur það
ágerst með árunum, sérstak-
lega eftir að ég byrjaði með
matarbloggið. Þannig hafa
vinir og ættingjar einnig tekið
eftir þessu og tekið upp á að
gefa mér uppskriftabækur
við ýmis tækifæri sem mér
leiðist svo sannarlega ekki.”

Hver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir þvíHver var ástæðan fyrir því
að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?að þú byrjaðir á þessu?

,,Tja, bókunum fór nú lík-
lega að fjölga fyrir alvöru
eftir að ég horfði á myndina
Julie & Julia og hún kveikti á
þeirri peru hjá mér að ég
ætti jú alveg slatta af upp-
skriftabókum sem ég notaði
nánast aldrei. Það gengi
auðvitað ekki og lítill tilgang-
ur að eiga eitthvað sem
maður notar ekki og þannig
hófst ævintýrið sem hefur svo
undið upp á sig með fullt af
uppskriftabókum í hillunum

og enn er ég að blogga tveim-
ur árum síðar. ”

Hvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk ferHvað veldur því að fólk fer
að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?að safna að þínu mati?

,,Það er nú eflaust eins ólíkt
og fólk er margt. Hjá mörgum
er það eflaust fyrir slysni eins

og hjá mér, en yfirleitt er það
nú líklega út af því að fólk
fær áhuga á einhverju og
eitt leiðir að öðru.”

Getur þú nefnt einhverjarGetur þú nefnt einhverjarGetur þú nefnt einhverjarGetur þú nefnt einhverjarGetur þú nefnt einhverjar
bækur sem eiga sér sérstakabækur sem eiga sér sérstakabækur sem eiga sér sérstakabækur sem eiga sér sérstakabækur sem eiga sér sérstaka
eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?eða óvenjulega sögu?

,,Það er nú svo skemmtilegt
með þetta safn mitt að mun-
irnir hafa einkum eignast
sögur þegar ég hef verið að
nota þá. Þannig ef ég sann-
arlega notað sumar bækur
meira en aðrar og ýmsar

hafa komið mjög skemmti-
lega á óvart á meðan aðrar
hafa einstaka sinnum valdið
vonbrigðum. Líklega er sú
bók sem hefur komið mér
mest skemmtilega á óvart
bókin ‚The Essential New York



MIÐVIKUDAGUR     24. APRÍL 2013 1919191919

Times Cookbook‘ enda troð-
full af girnilegum uppskriftum
- gríp oft í hana ef mig langar
að gera eitthvað sérstakt.
Önnur sem mér þykir sérstak-
lega vænt um er bókin henn-
ar Juliu Child sem ég erfði
eftir frænku mína.”

Hefur þú skrásett safnið áHefur þú skrásett safnið áHefur þú skrásett safnið áHefur þú skrásett safnið áHefur þú skrásett safnið á
einhvern hátt?einhvern hátt?einhvern hátt?einhvern hátt?einhvern hátt?

„Nei, en ég hef reynt að
muna eftir að krossa við þær
uppskriftir sem ég hef prófað.
Ég hef þó oft velt því fyrir mér
að það væri gaman að reyna
að halda utan um þetta á
einhvern hátt - geri það
kannski einhvern tíma seinna
... svona þegar mér leiðist
og nenni ekki að elda.”

Veist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiriVeist þú um einhverja fleiri
sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?sem eiga áþekkt safn?

,,Tja, það eiga eflaust
margir sambærilegt safn en
ég man svo sem ekki eftir
neinum sem ég veit af svona
í svipinn.”

Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?Hvernig nýtir þú safnið?
,,Ég nota safnið mitt á

nánast hverjum einasta degi,
þó það komi nú alveg fyrir
að ég fái mér bara samloku
í kvöldmat eða eitthvað ein-
falt eins og lasagna þá fletti
ég nú upp í þessu safni mínu
allt að því daglega. Það er
þó ekki endilega til að finna
uppskriftir heldur meira að fá
hugmyndir og læra aðferðir.
Það er líka fátt betra til að
bæta skapið en að fletta í
gegnum þéttskrifaða upp-
skriftabók.”

Eru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þúEru einhverjir aðrir en þú
sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?sem hafa aðgang að því?

,,Þetta er nú einkasafn og
langt og strangt umsóknar-
ferli sem þarf að fara í gegn-
um til að öðlast aðgang að
því. Ég er fyrir löngu búin að
útbúa nokkuð ítarlegt um-
sóknareyðublað sem nálgast
má í gegnum sýslumann.
Nah, ekki alveg! Ég hef oft
lánað bækur úr safninu enda
ekkert viðkvæm fyrir því að
láta þær frá mér, þó ég
viðurkenni að ég myndi
alveg hiksta á því að lána
þær bækur sem mér þykir
vænst um.”

Hvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sérHvernig sérðu það fyrir sér
þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?þróast í framtíðinni?

„Ætli það haldi nú ekki bara
áfram að vaxa og dafna
með mér. Verst að ég þarf
líklega að fara að koma mér
í að stækka eldhúsið hjá mér
til að hafa pláss fyrir áfram-
haldandi vöxt. Svo verð ég
nú að viðurkenna að ég hef
aðeins skánað með þetta
eftir því sem tíminn líður og
finn ekki jafn mikla þörf hjá
mér til að kaupa uppskrifta-
bækur og áður. Í dag er ég
miklu kröfuharðari en ég var
áður og þurfa bækurnar
þannig að vera sérstakar á
einhvern máta eða fylla upp
í eitthvað ákveðið skarð.”
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Hrafnhildur Hrönn Óðins-
dóttir er fædd og uppalin á
Ísafirði til ellefu ára aldurs,
en þá flutti hún til Mosfells-
bæjar og bjó þar. Hún flutti
aftur til Ísafjarðar í maí í fyrra
ásamt Atla Erni Snorrasyni
sambýlismanni sínum, sem
er frá Súgandafirði en hefur
búið á Ísafirði frá sautján ára
aldri. Þau eiga tvö börn,
tveggja og hálfs árs stelpu
og eins árs strák. Hrafnhildur
Hrönn er talskona Femínista-
félags Vestfjarða, en hún tók
sæti í stjórn félagsins á fyrsta
opinbera fundi þess.

„Ég hef alltaf haft áhuga á
kynjafræðum og kynjamis-
mun í samfélaginu og finnst
staða kynjanna ekki vera
jöfn. Það hefur alltaf verið
þörf á svona félagi á Vestf-
jörðum. Ég kom ekki að stofn-
un félagsins, ég sá auglýstan

stofnfund og mætti á hann.
Fundurinn var vel sóttur og
ég bauð mig fram í stjórn fé-
lagsins. Femínistafélagið var
stofnað um miðjan október
svo þetta er mjög ungt félag.
Við erum búin að hittast
nokkrum sinnum og búið er
að móta stefnu en við erum
að vinna í að koma okkur í
gang og finna okkur festu í
starfinu. Félagið hefur ekki
mótað sér sérstaka stefnu í
öllum málum þó að félags-
menn séu sammála um
helstu grundvallaratriði,“ seg-
ir Hrafnhildur Hrönn.

FemínistafélagiðFemínistafélagiðFemínistafélagiðFemínistafélagiðFemínistafélagið
„Tilgangur Femínistafélags-

ins er að skapa umræður í

samfélaginu um þessi mál,
að koma umræðunni í gang
og vekja fólk til umhugsunar
um að það sé ekki endilega
jafnrétti á milli kynjanna. Það
þarf að auka hlut kvenna,
sem er töluvert lægri á mörg-
um stöðum samfélagsins. Við
viljum styrkja þátt kvenna á
opinberum vettvangi og
styðja konur í því. Við ætlum
að standa fyrir viðburðum og
fræðslu tengdri kynjafræði
og skyldum málefnum. Okkur
langar að útrýma kynjamun
og fyrirmyndin er Femínista-
félag Íslands, en við afmörk-
um okkur við Vestfirði,“ segir
Hrafnhildur Hrönn.

Sjö manns eru í félaginu,
sex konur og einn karl, en að

sögn Hrafnhildar er femínisti
karl eða kona sem veit að
jafnrétti kynjanna hefur ekki
verið náð og telur þurfa að
breyta því.

Hrafnhildi Hrönn finnst vanta
jákvæða umfjöllun um fem-
ínista og jákvæðara viðhorf
fólks til þeirra. „Það gerist ekki
nema það sé eitthvert félag
starfandi sem miðlar boð-
skapnum til samfélagsins.
Með því að stofna félagið á
Vestfjörðum komumst við
nær samfélaginu en félag
sem er starfandi á höfuð-
borgarsvæðinu,“ segir hún.

BaráttumálBaráttumálBaráttumálBaráttumálBaráttumál
Femínistafélagið er með

nokkur mál í gangi en fyrsta

verk þess var að skoða stöðu
jafnréttisáætlana hjá sveitar-
félögunum á Vestfjörðum og
athuga hversu aðgengileg
hún er og hvort sveitarfélögin
framfylgdu henni.

„Þeim ber skylda, lögum
samkvæmt, að fylgja henni.
Það virðast ekki miklar upp-
lýsingar vera aðgengilegar
um málefnið. Þetta var eitt af
því fyrsta sem við tókum fyrir
og við erum að undirbúa
önnur málefni. Við höfum
ekkert rætt innflytjendamálin
en ég myndi vilja skoða þau
betur, þá á sviði femínisma
og mannréttinda en við erum
enn að móta stefnu varðandi
það. Okkar markmið er að
bæta stöðu kvenna á vinnu-

Femínisti er karl eFemínisti er karl eFemínisti er karl eFemínisti er karl eFemínisti er karl e

„Þegar ég hugsa
um vestfirskar
konur hugsa ég
um sterkar og
klárar konur en
einhvern veg-
inn falla þær
í skuggann“
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Þjónustuauglýsingar

markaði og auka hlut þeirra
í stjórnun. Innflytjendur eru
ekki undanskildir því,“ segir
Hrafnhildur Hrönn.

KynjakvótiKynjakvótiKynjakvótiKynjakvótiKynjakvóti
Eitt af því sem mikið hefur

verið rætt í samfélaginu á
síðustu misserum er kynja-
kvóti. Afstaða Femínistafé-
lagsins til kynjakvóta getur
verið misjöfn, að sögn Hrafn-
hildar Hrannar, en kynjakvót-
ar hafa almennt ekki verið
mikið ræddir innan félagsins
nema í tengslum við þrjú svið.

„Í fyrsta lagi við uppstillingu
einstaklinga á listum stjórn-
málaflokka, svo í tengslum
við ný lög um stjórnir fyrir-
tækja og í þriðja lagi í tengsl-

um við nefndir, stjórnir og ráð
á vegum ríkisins. Í öllum þess-
um tilfellum er um að ræða
svið þar sem karlar hafa hvað
mest verið í miklum meiri-
hluta. Séu niðurstöður síðustu
alþingiskosninga skoðaðar
sést að kynjakvóti í listaupp-
stillingum einstakra stjórn-
málaflokka hefur góð áhrif á
fjölgun kvenna í stjórn-mál-
um,“ segir hún.

StaðalímyndStaðalímyndStaðalímyndStaðalímyndStaðalímynd
„Þegar ég hugsa um vest-

firskar konur hugsa ég um
sterkar og klárar konur en
einhvern veginn falla þær í
skuggann,“ segir Hrafnhildur
Hrönn aðspurð um staðal-
ímynd vestfirskra kvenna og

hvort hún sé eitthvað frá-
brugðin öðrum staðalímynd-
um varðandi konur.

„Samfélagslega séð er hún
ekkert frábrugðin öðrum
stöðum á landinu. Við erum
að stíla svolítið inn á mennta-
skólann með því að ná til
ungs fólks og bæta ímynd
kvenna þar. Það þarf að
bæta ímynd þeirra að því
leyti að þær geta alveg jafn
mikið og karlar. Þær eru jafn
klárar og gáfaðar og karl-
menn. Það þarf að bæta
ímynd kvenna meðal kvenna.
Hvað er normal í dag? Hvern-
ig konur hugsa um sjálfa sig
og gefa þeim að þær geta
allt það sama og karlarnir,“
segir Hrafnhildur Hrönn.

eða kona...eða kona...eða kona...eða kona...eða kona...
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Krossgátan

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

Laugardagur 27. aprílLaugardagur 27. aprílLaugardagur 27. aprílLaugardagur 27. aprílLaugardagur 27. apríl
kl. 11:45  Man. City - West Ham

kl. 14:00 Wigan - Tottenham
kl. 14:00 Chelsea - Swansea

kl. 14:00 South.ton - WBA
kl. 14:00  Stoke - Norwich

kl. 14:00  Everton - Fulham
kl. 16:15  Newcastle - Liverpool

Sunnudagur 28. aprílSunnudagur 28. aprílSunnudagur 28. aprílSunnudagur 28. aprílSunnudagur 28. apríl
kl. 12:30  Reading - QPR

kl. 15:00  Arsenal - Man. Utd

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
25. apríl 1991: 25. apríl 1991: 25. apríl 1991: 25. apríl 1991: 25. apríl 1991: Bifreið var
ekið á hæsta tind Íslands,

Hvannadalshnjúk á Öræfa-
jökli í fyrsta sinn.

26. apríl 1966:26. apríl 1966:26. apríl 1966:26. apríl 1966:26. apríl 1966: Akraborg kom
í síðasta sinn til Borgarness.
Þá hafði áætlunarferðum

með skipum milli Reykjavíkur
og Borgarness verið haldið

uppi í hálfan áttunda áratug.
27. apríl 1915: 27. apríl 1915: 27. apríl 1915: 27. apríl 1915: 27. apríl 1915: Gullfoss lagði
af stað til New York og kom
þaðan mánuði síðar. Hann

var fyrstu íslenskra skipa með
íslenskum skipstjóra og

íslenskri áhöfn til að sigla milli
Íslands og Ameríku síðan á

dögum Leifs heppna.
28. apríl 1819:28. apríl 1819:28. apríl 1819:28. apríl 1819:28. apríl 1819: Tukthúsið í
Reykjavík var gert að em-
bættisbústað fyrir stiftamt-

mann, samkvæmt konungs-
úrskurði. Þar eru nú skrifstofur

forsætisráðherra.
29. apríl 1967:29. apríl 1967:29. apríl 1967:29. apríl 1967:29. apríl 1967: Brandur,

breskur landhelgisbrjótur,
strauk úr Reykjavíkurhöfn með

tvo íslenska lögreglumenn
um borð. Hann náðist síðar

sama dag.
30. apríl 1966:30. apríl 1966:30. apríl 1966:30. apríl 1966:30. apríl 1966: Hótel Loftleiðir
var opnað. Bygging þess tók

aðeins sextán mánuði.
30. apríl 1991:30. apríl 1991:30. apríl 1991:30. apríl 1991:30. apríl 1991: Ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Alþýðuflokks
undir forsæti Davíðs Odds-

sonar tók við völdum.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Gengur í SV og V 8-15 m/s.

Snjókoma eða slydda um landið
V-vert, en síðar rigning eða súld

þar og hlýnar um tíma.

Horfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardag
og sunnudagog sunnudagog sunnudagog sunnudagog sunnudag:::::

Útlit fyrir NV- og V-átt með
slyddu eða snjókomu.....

Síðan norðanátt með snjókomu
eða éljum

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Alþingiskosningar 2013

Kjörfundur
Kjörfundur vegna alþingskosninga, þann 27. apríl 2013 verður haldinn

í fundarsal Ráðhúss Bolungarvíkur, að Aðalstræti 12.
Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til kl. 22:00 síðdegis.
Kjörstjórn vekur athygli kjósanda á 79. gr. laga um kosningar til Al-

þingis, en þar segir:
„Kjósandi skal gera kjörstjórn grein fyrir sér, svo sem með því að

segja til sín og framvísa kennivottorði eða nafnskýrteini, eða á
anna fullnægjandi hátt að mati kjörstjórnar. Ef hann þannig á rétt
á að greiða atkvæði samkvæmt kjörskránni afhendir kjörstjórn
honum einn kjörseðil.” (Lög nr. 24/2000)

Bolungarvík 15. apríl 2013
Kjörstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar

Sólrún Geirsdóttir,
Pálína Jóhannsdóttir,

Dóra M. Elíasdóttir.

Auglýsing um kjörfund
vegna kosninga til Alþingis 27. apríl 2013
Kjörfundur vegna alþingiskosninga verður haldinn þann 27. apríl

2013. Kjörfundur hefst kl. 09:00 í öllum kjördeildum og stendur til kl.
22:00 í 1.-3. kjördeild en til kl. 20:00 í 4.-6. kjördeild.

Kosið verður á eftirtöldum stöðum:
1.-3. kjördeild í Íþróttahúsinu á Torfnesi
4. kjördeild í Grunnskólanum á Suðureyri
5. kjördeild í Grunnskóla Önundarfjarðar á Flateyri
6. kjördeild í Félagsheimilinu á Þingeyri

Kjörskrá liggur frammi til kjördags á skrifstofu Ísafjarðarbæjar í Stjórn-
sýsluhúsinu, Hafnarstræti 1 Ísafirði. Kjósendur eru minntir á að hafa
með sér persónuskilríki á kjörstað. Aðsetur yfirkjörstjórnar á kjördag
verður í Íþróttahúsinu á Torfnesi. Sími yfirkjörstjórnar á kjördag er 450-
8090.

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Hildur Halldórsdóttir  formaður

Kristján G. Jóhannsson
Aðalbjörg Sigurðardóttir
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