Krossgöturnar í
lífi Hemma múrara

Segja má að Hermann Þorsteinsson hafi kúvent á
síðustu árum. Hann sagði skilið við gamla fyrirtækið sitt og vinnur er gerólíku verkefni. Hermann
og eiginkona hans skildu. Hann og kærastan eru
að þjálfa hund til nýrra hluta. Hann þjáist af sjúkdómi sem tekur bæði tíma og orku. Hemmi er í
viðtali vikunnar.

– sjá bls. 8-10
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Versnandi rekstur Ísafjarðarbæjar
Rekstrarniðurstaða A-hluta
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar var
neikvæð um 25 milljónir króna á
síðasta ári. Fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir 52 milljóna króna afgangi samanborið við 187 milljónir króna árið 2013. Ársreikningur Ísafjarðarbæjar var sam-

þykktur á bæjarstjórnarfundi í
gær. Rekstrarniðurstaða A og B
hluta er jákvæð um 78 milljónir
sem er 29 milljónum krónum
meira en fjárhagsáætlun gerði ráð
fyrir. A og B hluti skiluðu 302
milljóna króna afgangi árið 2013.
Til A-hluta telst bæjarsjóður sem

sinnir starfsemi sem að hluta eða
öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Til B-hluta teljast stofnanir og fyrirtæki í meirihlutaeigu
Ísafjarðarbæjar og eru reknar sem
fjárhagslega sjálfstæðar einingar.
Heildartekur Ísafjarðarbæjar
og stofnana voru í fyrra 3.520

milljónir og lækka úr 3.598 milljónum árið 2013. Veltufé frá
rekstri lækkar um 252 milljónir
króna milli ára, var 443 milljónir
árið 2013 en 191 milljón í ársreikningi 2014. Veltufé frá rekstri
segir til um fjárfestingargetu
sveitarfélagsins og sömuleiðis

getu þess til að greiða niður
skuldir. Skuldir Ísafjarðarbæjar
hækkuðu á síðasta ári um rúmar
500 milljónir króna og heildarskuldir bæjarsjóðs og stofnana
eru 5,8 milljarðar, þar af eru lífeyrisskuldbindingar 1,1 milljarður.
– smari@bb.is

39 milljóna
króna sekt
fyrir skattalagabrot
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt athafnamann á
Ísafirði til að greiða 39
milljónir króna í sekt fyrir
skattalagabrot á árunum
2006 – 2011. Í ákæru Embættis sérstaks saksóknara
var honum gefið að sök að
hafa á tímabilinu ekki staðið
skil á virðisaukaskatti að
fjárhæð 19 milljónir króna.
Ákærði gekkst við brotunum og leit dómurinn til þess
við ákvörðun refsingar.
Hann gerði þá kröfu að hann
yrði dæmdur til vægustu
refsingar er lög leyfa og
refsing verði að öllu leyti
skilorðsbundin.
Auk sektargreiðslu er
hann dæmdur í sex mánaða
fangelsi en refsingin fellur
niður að tveimur árum liðnum að uppfyltum ákvæðum
um almennt skilorð. Hann
hefur fjórar vikur til að
greiða sektina og skal ella
sitja í fangelsi í sex mánuði.
Ákærði hefur tvisvar áður
verðið sakfelldur í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir brot
gegn skattalögum. Árið
2005 var hann dæmdur til
11 milljóna króna sektar og
í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi og 2008 var hann
dæmdur til greiðslu 11 milljónar króna sektar og í 2ja
mánaða skilorðsb. fangelsi.
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Ritstjórnargrein

Hvað gera bændur nú?
Um miðjan apríl leitaði BB frétta af ráðningu veiðieftirlitsmanns í starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði, í kjölfar auglýsingar í
febrúar. Í lok mánaðarins lágu fyrir upplýsingar frá Fiskistofu
um að ekki verði ráðinn eftirlitsmaður að svo stöddu. Ástæðan
var einföld. Af átta umsækjendum um stöðuna uppfylltu þrír
skilyrði sem gerð eru til veiðieftirlitsmanna. En kálið varð ekki
sopið þótt í ausuna væri komið. Áður en til úthlutunar kom
drógu allir þrír umsóknir sínar til baka.
Eftir allt sem á undan er gengið í tilvist útibús Fiskistofu á Ísafirði voru þetta mikil vonbrigði, þegar loksins átti að taka til
hendinni. ,,Við viljum svo sannarlega vera með starfsemi fyrir
vestan. Nú þurfum við að skoða hvort við auglýsum aftur,“ voru
viðbrög fiskistofustjóra. Auglýsum aftur, eða hvað?
Um svipað leyti og þessi óvænta staða kom upp funduðu
ráðamenn Ísafjarðarbæjar með fiskistofustjóra um framtíð útibús
Fiskistofu á Ísafirði. Á fundinum mun hafa komið fram ótvíræður
vilji yfirvalda um uppbyggingu útibús á Ísafirði og líklegt væri
að lögð yrði áhersla á önnur störf, samhliða veiðieftirliti. Þessu
ber að fagna. Ætla verður að efndir fylgi orðum.
Um sama leyti átti sér einnig stað fundur bæjaryfirvalda með
forstjóra Hafrannsóknastofnunar. Þar var rætt um möguleika á
eflingu útibús stofnunarinnar í Þróunarsetrinu á Ísafirði og aukið samstarf við Háskólasetur Vestfjarða. Af því tilefni þykir BB
rétt að rifja upp fátt eitt í leiðara BB í febrúar 2004, þar sem fjallað var um nokkur verkefni (stofnanir) sem vel ættu heima á
landsbyggðinni, þar á meðal ,,Miðstöð atferlis- og eldisrannsókna
á þorski“ og ,,Rannsókn á áhrifum veiðarfæra á lífríki hafsins.“
Viðfangsefni sem hljóta að skipta fiskveiðiþjóð eins og Íslendinga
miklu máli. Viðfangsefni sem fram til þessa hafa mætt tómlæti
yfirvalda. Hafi framgangur þeirra átt sér stað væri fróðlegt að
yfirvöld upplýstu, hvenær og hvar?
Þótt ekki fáist svar við hvað valdi fráhvarfi umsækjenda um
stöðu veiðieftirlitsmanns hér vestra, er spurningin eigi að síður
áreitin. En, hvað sem vangaveltum um ástæðurnar fyrir viðsnúningi þremenninganna líður, er spurningin sem brennur á Vestfirðingum: Hvað gera bændur nú? Það hljóta að finnast menn sem
eru tilbúnir að taka slaginn.
s.h.

Spurning vikunnar
Treystir þú íslenskum stjórnmálamönnum?
Alls svöruðu 469.
Já sögðu 63 eða 13%
Nei sögðu 385 eða 82%
Veit ekki sögðu 21 eða 5%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Fjögur sveitarfélög hafa
ekki innleitt siðareglur
Alls hafa 59 sveitarfélög af 74
hafa sett sér siðareglur og sent
innanríkisráðuneytinu til staðfestingar að því er fram kemur í
tilkynningu frá ráðuneytinu.
Fjögur af þeim fimmtán sveitarfélögum sem ekki hafa innleitt
siðareglur eru á Vestfjörðum. Þau
eru Bolungarvík, Ísafjarðarbær,
Strandabyggð og Súðavíkurhreppur. Í sveitarstjórnarlögum
frá 2011 er kveðið á um skyldu
sveitarstjórna að setja sér siðareglur. Ákvæðið er nýmæli og

sett í kjölfar umræðu um siðareglur kjörinna fulltrúa og mikilvægi þeirra. Ráðuneytið er kunnugt um nokkur sveitarfélög í viðbót hvar undirbúningur að gerð
siðareglna er á lokastigi.
Siðareglur sem sveitarstjórn
setur gilda fyrir fulltrúa í sveitarstjórn sem og nefndir og ráð sveitarstjórnar. Reglurnar þurfa staðfestingu innanríkisráðuneytisins
og skulu þær birtar opinberlega á
vefsíðu sveitarfélaga og þannig
aðgengilegar öllum. Í yfirliti

ráðuneytisins segir að eftirfarandi
sveitarfélög eigi enn eftir að setja
sér siðareglur og senda til ráðuneytisins: • Akrahreppur • Bolungarvíkurkaupstaður • Grímsnes- og Grafningshreppur • Hörgársveit • Ísafjarðarbær • Reykjanesbær • Skorradalshreppur•
Strandabyggð • Stykkishólmsbær• Súðavíkurhreppur • Svalbarðshreppur • Svalbarðsstrandarhreppur • Sveitarfélagið Skagaströnd • Tjörneshreppur • Vestmannaeyjabær. – smari@bb.is

Orkubú Vestfjarða þarf
að endurskoða stefnuna
Þróun á raforkumarkaði og
staða Orkubús Vestfjarða kallar
á endurskoðun á stefnu fyrirtækisins. Í ársskýrslu Orkubúsins
segir Viðar Helgason stjórnarformaður að Landsvirkjun hafi
boðað að á næstunni verði dregið
verulega úr framboði á ótryggðri
orku og hækkun verðs í langtímasamningum. Ljóst er að
orkuverð frá virkjunum fer hækkandi og segir Viðar að Orkubúið

þurfi að auka eigin framleiðslu
eins og kostur er og tryggja sér
hagkvæma langtímasamninga
fyrir því sem á vantar til að hægt
sé að mæta þörfum viðskiptavina
fyrirtækisins fyrir orku. Vegna
hækkandi raforkuverðs segir
Viðar fyrirséð að ýmsir smærri
virkjanakostir sem fram til þessa
hafi ekki verið hagkvæmir, gætu
orðið framkvæmanlegir.
Hann segir að fyrirtækið þurfi

að aðlaga sig að breyttu umhverfi
til að geta uppfyllt skyldur sínar
betur á næstu árum og segir þörf
á ákveðinni endurskoðun á stefnu
fyrirtækisins. Nefnir hann í því
sambandi skipulag þess, áherslur, markaðsnálgun, verðstefnu,
uppbyggingu orkuframleiðslu. Á
síðasta ári nam eigin vinnsla
Orkubúsins 44,5% af þeirri orku
sem skilað var til viðskiptavina
fyrirtækisins.
– smari@bb.is

Dæmdir fyrir ýmis brot
Þrír rúmlega tvítugir piltar á
Ísafirði hafa verið dæmdir í
þriggja til sex mánaða fangelsi,
skilorðsbundið, fyrir ýmis brot í
Héraðsdómi Vestfjarða. Sá fjórði,
maður á sjötugsaldri, var dæmdur til að greiða sekt í ríkissjóð.
Sá sem hlaut þyngstu refsinguna, sex mánaða skilorðsbundið
fangelsi, játaði á sig innbrot,
eignaspjöll og þjófnað en samkvæmt sakaskrá var hann í tvígang dæmdur í skilorðsbundið
fangelsi árið 2013. Hann var í
fyrra dæmdur til greiðslu sektar

fyrir fíkniefnabrot. Fram kemur
í dómi héraðsdóms að þrátt fyrir
að maðurinn, sem er 23 ára gamall, hafi tvisvar rofið skilorð
dóms þykir rétt að skilorðsbinda
refsingu hans á ný´.
Sá sem fékk fimm mánaða skilorðsbundinn dóm er 21 árs að
aldri. Hann játaði fyrir dómi
eignaspjöll, húsbrot, þjófnað og
landaframleiðslu. Samkvæmt
sakavottorði var í tvígang dæmdur til að greiða sekt til ríkissjóðs
vegna lögbrota árið 2013 og
2014. Í nóvember í fyrra fékk

hann skilorðsbundinn þriggja mánaða fangelsisdóm.
Sá þriðji er 22 ára gamall og
var hann dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir
húsbrot og vörslu fíkniefna. Hann
er líkt og félagar hans með skilorðsbundna refsingu á bakinu frá
árinu 2013. Í fyrra var hann í
tvígang dæmdur til greiðslu sektar til ríkissjóðs fyrir lögbrot.
Fjórði maðurinn var dæmdur
fyrir áfengisframleiðslu og gert
að greiða 200 þúsund krónur í
sekt. Sá hefur aldrei hlotið dóm.
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Hagnaður tíunda árið í röð
Afkoma Orkubús Vestfjarða
var óviðunandi á síðasta ári að
mati Kristjáns Haraldssonar
orkubússtjóra. Hagnaður fyrir
skatta nam 112,3 milljónum
króna samanborið við 278 milljónir árið 2013. Fyrirtækið skilar
hagnaði 10 árið í röð. Í árskýrslu
fyrirtækisins segir Kristján Haraldsson orkubússtjóri að afkoman
sé óviðunandi, hvort sem horft er

til fjárfestingarþarfar eða ávöxtunar eigin fjár þess. Afkoman er
mun slakari en áætlanir gerðu
ráð fyrir og segir Kristján að það
skýrist af kostnaðarauka vegna
skerðingar Landsvirkjunar á afhendingu á orku fyrir hitaveitukatla.
Í lok febrúar í fyrra boðaði
Landsvirkjun skerðingu á raforku
inn á katla hitaveitna Orkubúsins

vegna óvenjulágrar vatnsstöðu í
miðlunarlónum sínum. Þessi
skerðing stóð í rúma tvo mánuði.
Orkubúið þurfti að kynda hitaveitur sínar með olíu að mestu
meðan þetta ástand varði og varð
aukinn kostnaður Orkubúsins um
200 milljónir króna af þessum
sökum.
Rekstrartekjur hækkuðu milli
ára, fóru úr 2.117 milljónum árið

2013 í 2.208 milljónir árið 2014.
Eignir Orkubúsins í árslok 2014
voru alls 6.962 milljónir og
heildarskuldir alls 1.350 milljónir. Eigið fé nam því alls 5.612
milljónum sem er um 81 % af
heildarfjármagni. Afskriftir ársins voru 265 milljónir króna.
Á árinu 2014 var 779 milljónum varið til fjárfestinga, þar af
voru tengigjöld og vinna greidd

af öðrum 23,2 millj. kr. Helstu
framkvæmdir voru bygging nýrra
aðveitustöðva í samvinnu við
Landsnet, á Ísafirði og í Bolungarvík og framkvæmdir vegna
endurnýjunar Fossárvirkjunar
hófust. Allar fjárfestingar voru
kostaðar af eigin fé fyrirtækisins
eða greiddar af þeim sem þeirra
óskuðu.
– smari@bb.is

Færri komast en vilja
Vegna anna hjá Landhelgisgæslunni þarf að fresta
hreinsunarferð á Hornstrandir um viku. Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson, upplýsingafulltrúi Ísafjarðarbæjar, segir
það eðlilega vera forsendu
fyrir ferðinni að koma rusli
sem safnast í burtu af staðnum og lykilatriði að fá Landhelgisgæsluna með í verkefnið. „Við höfum fengið
svar um að þeir ætla að hjálpa
okkur, en eru því miður
uppteknir á þeirri helgi sem
lagt hafði verið upp með.
Við verðum því að fresta
hreinsuninni um viku og
ætlum að fara laugardaginn
30. maí,“ segir hann.
Hugmyndin er að fara
snemma morguns þann 30.
maí og týna saman rusl yfir
daginn, grilla á staðnum og
koma til baka um kvöldið.
Nákvæmlega hvenær komið
verður til baka er óvíst, en
það verður eftir kvöldmat.
Aðsóknin hefur verið framar vonum og búið er að fylla
alla báta. „Það er frábært að
vita til þess að fólk hafi svona
mikinn áhuga á að gjalda
landinu til baka það sem það
hefur gefið okkur,“ segir Hálfdán Bjarki.

Hafþór Ingi Haraldsson járnsmiður við pall sem fer á sex hjóla Hilux frá Arctic Trucks.

Grindur í Suðurskautsjeppa
smíðaðar á Hnífsdalsveginum
Síðustu misseri hefur Vélsmiðja ÞM á Hnífsdalsvegi smíðað grindur og palla fyrir sérútbúna Toyota Hilux jeppa sem
notaðir eru á Suðurskautslandinu.
„Þetta eru grindur undir sex hjóla
Hilux jeppa frá Arctic Trucks.
Við erum búnir að smíða nokkrar
grindur og palla fyrir þá,“ segir
Haraldur Hákonarson járnsmiður. Hiluxarnir sem fara á Suðurskautið eru engir venjulegir

jeppar eins og sést á meðfylgjandi
mynd enda aðstæður þar afar
erfiðar. Aðspurður hvað valdi að
Arctic Truck láti smíða grindurnar vestur á fjörðum segir Haraldur það hafa byrjað þegar hann
vann fyrir fyrirtækið í Noregi.
„Svo erum við bara svona klárir,“
segir hann og hlær.
Fyrir utan verkefni fyrir Arctic
Truck er nóg að gera í járnsmíðinni. „Það er alveg vitlaust að

gera hjá okkur. Við erum fjórir í
fullu starfi og svo grípur pabbi
ennþá í þetta og mamma er enn
með bókhaldið,“ segir Haraldur.
Fyrir þá sem ekki vita eru foreldrar hans þau Þröstur Marsellíusson og Halldóra Magnúsdóttir.
Arctic Trucks smíðar bílana á
grunni Toyota Hilux. Breytingin
felur í sér að skipt er um grind í
bílunum og sett í ný grind sem
Arctic Trucks hefur hannað. Þá

eru gerðar miklar breytingar á
drifbúnaði og yfirbyggingu auk
þess sem í bílunum eru fjölmargar sérhæfðar lausnir, þar með
talið 6 hjóla drif fyrir 44 tommu
dekk. Burður bílsins er þrefaldaður og olíutankar taka 650 lítra.
Arctic Tucks hefur nú þegar
breytt á þriðja tug bíla til notkunar
á Suðurskautslandinu sem eru í
notkun hjá mörgum af stærstu
pólarstofnunum heims.

Fangelsi fyrir hættulega líkamsárás
Héraðsdómur Vestfjarða hefur
dæmt 25 ára karlmann í sex mánaða fangelsi fyrir sérstaklega
hættulega líkamsrárás, með því
að hafa aðfararnótt laugardagsins
20. september 2014, við veitingastaðinn Edinborgarhúsið á Ísafirði, slegið mann með gleríláti í
andlitið með þeim afleiðingum
að hann hlaut nokkra skurði
vinstra megin á andliti. Ákærði
mætti við þingfestingu málsins
og viðurkenndi þá háttsemi sem
honum er gefin að sök í ákæru.
Farið var með málið samkvæmt
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ákvæðum 164. gr. laga nr. 88/
2008 um meðferð sakamála og
það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu eftir að sækjandi og
verjandi ákærða höfðu tjáð sig
um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Um málavaxtalýsingu er
skírskotað til ákæru.
Játning ákærða fær fulla stoð í
gögnum málsins. Sannað er með
játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði hefur gerst
sekur um þá háttsemi sem honum
er gefin að sök og er brot hans
rétt heimfært til refsiákvæða í

ákæru. Ákærði er fæddur árið
1990. Samkvæmt vottorði sakaskrár ríkisins hefur hann fimm
sinnum síðan árið 2008 gengist
undir sektargerð eða verið dæmdur til refsingar. Það sem hér skiptir máli er að hann var með dómi
Héraðsdóms Reykjaness 9. janúar 2009 dæmdur í eins mánaða
fangelsi skilorðsbundið í tvö ár
fyrir brot gegn 219. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940. Þá
var hann með dómi Héraðsdóms
Suðurlands 13. mars 2009 dæmdur í tveggja mánaða fangelsi skil-

orðsbundið í tvö ár fyrir brot gegn
244. gr. almennra hengingarlaga.
Voru brot þau sem ákærði var
þá sakfelldur fyrir talin vera
hegningarauki vegna þeirra brota
sem ákærði var sakfelldur fyrir
með dómi 9. janúar 2009 og
gekkst undir með sektargerð 12.
mars 2008 vegna brots gegn lögum um ávana- og fíkniefni.
Ákærði stóðst skilorð dómsins
frá 13. mars 2009 og verður því,
með vísan til 61. gr. almennra
hegningarlaga, ekki talið að dómurinn hafi ítrekunaráhrif á ákvör-

ðun refsingar nú. Við ákvörðun
refsingar ákærða er litið til skýlausrar játningar hans og afleiðinga brotsins og hættueiginleika
verknaðarins, sbr. 2. og 3. töluliður 1. mgr. 70. gr. almennra
hegningarlaga.
Fresta skal fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að
tveimur árum liðnum frá uppkvaðningu dóms þessa haldi
ákærði almennt skilorð. Ákærði
greiðir allan sakarkostað málsins,
20.000 krónur.
– bb@bb.is
MIÐVIKUDAGUR 13. MAÍ 2015
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Segja má Hermann B. Þorsteinsson á Ísafirði, yfirleitt kallaður Hemmi múrari, hafi kúvent
lífi sínu á allra síðustu árum.
Sumarið 2013 eða fyrir tæpum
tveimur árum sagði hann skilið
við gamla fyrirtækið sitt og vinnur núna að nýju og stóru verkefni
á allt öðrum vettvangi. Hermann
og eiginkona hans skildu en núna
á hann kærustu þó að enn haldi
þau hvort sitt heimilið. Hann er
ekki lengur með leitarhund heldur eru hann og kærastan hans að
þjálfa upp hund til annars verkefnis, fyrsta hundinn sem ætlaður
til slíks hér á landi. Og hann
þjáist af sjúkdómi sem fyrir
nokkrum árum fór að segja til
sín fyrir alvöru og tekur frá honum bæði tíma og orku.
Hermann Björn Þorsteinsson
er 45 ára, sem sagt maður á besta
aldri. Hann er fæddur og uppalinn
á Flateyri og byrjaði barnungur
að vinna eins og algengt var í
sjávarplássunum fyrir vestan og
miklu víðar. Á unglingsaldri fór
hann suður og byrjaði þar að
læra múrverk, kom síðan til Ísafjarðar átján ára gamall og hefur
átt þar heima síðan.
Ásamt Mikka, leitarhundinum
sínum, varð Hermann landskunnur fyrir sameiginlega framgöngu
þeirra félaga í björgunarstörfunum eftir snjóflóðin hörmulegu í
Súðavík og á Flateyri á sínum
tíma.
Hermann er búsettur í Fífutungu 7, í nýjasta hverfinu inni í
firði á Ísafirði, en það er einmitt
hugmyndum og framtakssemi
hans einna mest að þakka að það
byggðarhverfi varð að veruleika.
Alltaf með einhver plön
Í frétt á bb.is þann 1. ágúst
2013 segir:
Hermann Þorsteinsson, einn
af stofnendum stærsta verktakafyrirtækis Vestfjarða, Vestfirskra
verktaka, hefur selt eignarhlut
sinn [þriðjungshlut] í fyrirtækinu
og tengdum félögum til meðeigenda sinna, þeirra Garðars Sigurgeirssonar og Sveins Inga
Guðbjörnssonar. Þremenningarnir stofnuðu félagið fyrir 10
árum.
Hermann segir enga sérstaka
ástæðu fyrir því að hann selji
hlut sinn í fyrirtækinu. Hann segist verða félögum sínum innan
handar um óákveðinn tíma. Hermann hefur verið í byggingabransanum frá árinu 1990 en
hann rak áður fyrirtækið Múrkraft ehf. á Ísafirði. „Ég er alltaf
með einhver plön. Það eru mörg
og skemmtileg tækifæri á þessu
svæði,“ segir Hermann, sem var
ófús til að gefa upp hvað hann
tæki sér fyrir hendur.
En núna skal Hermann spurður: Hvers vegna fórstu út úr fyrirtækinu og hvað ertu að gera
núna? Er komið að því núna að
þú sért tilbúinn að gefa það upp?
„Ég var búinn að vera lengi í
byggingageiranum og langaði að

8

breyta til, auk þess sem heilsan
hefur ekki verið góð. Það voru
nú aðalástæðurnar. Síðan urðu á
þeim tíma ákveðnar breytingar í
mínu lífi, við konan mín vorum
að skilja og þess háttar, og þetta
var einfaldlega hluti af þessu uppgjöri öllu.“
Perlur fjarðarins
„Það sem ég er að gera núna?
Ég er í samkrulli við tvo gamla
Flateyringa, Guðmund Konráðsson og Halldór Bragason, og einn
aðfluttan, Bryndísi Sigurðardóttur. Við erum að reyna að finna
sameiginlega sýn allra heimamanna og ferðaþjóna í Önundarfirði til að markaðssetja fjörðinn
sem vænlegan stað til að heimsækja. Við höfum rætt mikið við
fólkið hér í Önundarfirði um það
hvert sé helsta aðdráttarafl svæðisins og ætlum að reyna að „branda“
fjörðinn.
Þetta er helsta viðfangsefni
mitt um þessar mundir, að efla
ferðaþjónustu í Önundarfirði.
Núna í febrúar stofnuðum við
félag sem heitir Perlur fjarðarins
og höfum verið hægt og sígandi
að vinna að þessu verkefni síðan.
Við fengum styrk frá Vaxtarsamningi Vestfjarða, sem hjálpaði mikið til að farið var af stað.“
Því má skjóta hér inn, að styrkjum til atvinnumála kvenna var
úthlutað fyrir stuttu. Meðal þrjátíu og þriggja verkefna sem styrki
fengu að þessu sinni voru tvö
vestfirsk, annað þeirra einmitt
verkefnið Perlur fjarðarins á
Flateyri, sem fékk eina milljón
króna „til markaðssetningar á
markaðssetri fyrir Önundarfjörð,
samþættingar og samvinnu ferðaþjónustufyrirtækja í firðinum“.
Meira um það síðar í þessu viðtali.
Væntanlega gengið
með sóríasis alla tíð
„Hluti af þessum breytingum
öllum hjá mér núna síðustu árin
er líka að ég fékk sóríasis og
mikla verki í liði. Einnig fékk ég
brjósklos og fór í aðgerð vegna
þess fyrir jólin 2013 og er enn að
glíma við bakverki og verki niður
í fót. Ég hef verið að glíma við
þetta í nokkur ár. Sennilega er ég
búinn að vera með þetta í mörg ár
í tánöglum en það var alltaf talað
um að þetta væri fótasveppur.
En svo fór þetta að koma fram
víðar og varð ansi svæsið. Þegar
ég fékk greiningu á þessu var
sagt að væntanlega hefði ég gengið með sóríasis alla mína tíð án
þess að hann kæmi fram fyrr en
svona seint. Það er basl að eiga
við þennan sjúkdóm, eins og auðvitað alla aðra sjúkdóma. Þetta
tekur frá manni bæði tíma og
orku.“
Byrjaði bráðungur
að vinna ýmis störf
Eins og áður sagði er Hermann
upprunninn á Flateyri. Faðir hans
er Þorsteinn Guðbjartsson, venju-

lega kallaður Steini á Hesti, frá
Efrihúsum á Hesti í Önundarfirði.
Móðir Hermanns hét Sigrún Bernódusdóttir.
„Hún dó þegar ég var ellefu
ára, þannig að á uppvaxtarárunum þurfti maður svolítið að sjá
um sig sjálfur. Við vorum þrjú
systkinin, ein hálfsystir sem þá
var tólf ára og albróðir sem var
þriggja ára. Það kom talsvert í
hlut okkar eldri systkinanna að
hjálpa til á heimilinu og aðstæðurnar voru kannski svolítið öðruvísi en gengur og gerist.“
Mjög snemma byrjaði Hermann að vinna, byrjaði að hjálpa
til í sláturhúsi þegar hann var
sjö-átta ára gamall. Á sumrin var
hann mikið í sveit hjá Halldóri
Mikkaelssyni í Breiðadal í Önundarfirði þangað til vinnan í sláturhúsinu tók við á haustin. Þegar
hann komst á unglingsár fór hann
að vinna við að beita og í frystihúsinu og fór síðan á sjó.
Nám hjá Ella Skafta
og stofnun Múrkrafts
Hermann var einn vetur í Héraðsskólanum á Reykjum í Hrútafirði og síðan tvo vetur í Héraðsskólanum í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Eftir það fór hann til
Reykjavíkur og byrjaði ári síðar
eða 1986 að læra múrverk hjá
Helga Rafnssyni múrarameistara. Um páskana 1987 fluttist
hann aftur vestur, settist að á
Ísafirði og hélt áfram í múraranáminu hjá Elíasi Skaftasyni og
kláraði það 1990.
Strax upp úr því fór hann að
vinna sjálfstætt sem múrari,
stofnaði fyrirtæki sem hét Múrkraftur og vann einn í því fram til
1995. Jafnframt var hann í meistaranámi og útskrifaðist það sama
ár. Þá tóku sig saman í ákveðnu
verkefni fjórir múrarar á Ísafirði,
auk Hermanns þeir Elías Skaftason, Örn Sveinbjarnarson og Jón
Þorláksson, en þeir höfðu allir verið að vinna sjálfstætt hver um sig.
Garða-múr og
Vestfirskir verktakar
Á þessum tíma var verið að
byggja kirkjuna á Ísafirði og þeir
félagar tóku sig saman og inntu
múrverkið við hana af hendi. Upp
úr því stofnuðu þeir fyrirtækið
Garða-múr, þannig að segja má
að kirkjan hafði sameinað þá.
Auk múrverks var Garða-múr
með hellulagnir og fleira sem
snýr að frágangi garða. Það fyrirtæki var starfandi fram til ársins
2000. Þá fluttist Örn til Reykjavíkur, félaginu var splittað upp
en Hermann fór aftur að vinna
einn í Múrkrafti, sem hann hafði
átt allan tímann, með þeirri undantekningu að Pétur Albert Sigurðsson var með honum í hálft
annað ár. Þessi lota Hermanns í
Múrkrafti stóð fram á árið 2003.
Þá um haustið tóku sig saman
þrír iðnaðarmenn á svæðinu, auk
Hemma múrara smiðirnir Garðar
Sigurgeirsson í Súðavík og Sveinn

Krossgötur
Ingi Guðbjörnsson á Ísafirði, og
stofnuðu Vestfirska verktaka ehf.
Segja má að þar hafi runnið saman starfsemi þriggja fyrirtækja,
Múrkrafts, Eiríks og Einars Vals
hf. á Ísafirði, þar sem Sveinn
Ingi starfaði áður, og GS trésmíði,
sem Garðar átti og rak í Súðavík.
Þegar Hermann seldi þriðjungshlut sinn í Vestfirskum verktökum fyrir tæpum tveimur árum
var góður gangur hjá fyrirtækinu
og er enn. „Eftir hrunið var róðurinn þungur um tíma eins og
víðar en fyrirtækið stóð það samt
vel af sér. Fyrirtækið hefur alla
tíð notið þeirrar gæfu að hafa
næg verkefni og ekki síst að hafa
góðan mannskap. Þetta blessaðist
allt vel og menn stóðu keikir eftir
þessar hremmingar,“ segir Hermann.
Þjálfar hund til
að finna húsasvepp
– Hvað hefurðu verið að gera í

millitíðinni frá því að þú seldir
hlut þinn í Vestfirskum verktökum, fyrir utan undirbúningsvinnu
við Perlur fjarðarins?
„Ég var að vinna að ýmsum
verkefnum, bæði sem iðnaðarmaður og líka hef ég verið að auka
þekkingu mína á sviði heilsuhúsa með tilliti til loftunar, raka
og myglusvepps í húsum, eða
húsasvepps.
Meðal annars hef ég sótt
námskeið hjá Húsum og heilsu,
fyrirtæki sem sérhæfir sig í skoðun og rannsóknum á húsnæði
með tilliti til raka og þeirra lífvera
sem vaxa við þær aðstæður. Svo
nýtist auðvitað líka reynsla iðnaðarmannsins varðandi það hvernig hús eru uppbyggð.“
Jafnframt hefur Hermann verið
að prófa sig áfram að þjálfa hund
til þess að finna húsasvepp. Er sú
þjálfun langt á veg komin?
„Nei, það má segja að hún sé
bara á byrjunarstigi. Við höfum
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rnar í lífi Hemma múrara
verið að fikra okkur áfram. Þannig hundar eru ekki til hér á landi,
en þeir eru víða til í Evrópu.
Þetta er svolítið ný hugsun, nýjar
pælingar, þó að hundaþjálfun
gangi í grunninn út á það sama.“
– Og hvað heitir hundurinn?
„Hann heitir Benni og eigandi
hans er Auður Björnsdóttir. “
Við búum reyndar
ekki saman ...
– Þið Auður hafið heldur betur
reynslu af hundum og hundaþjálfun.
„Já, bæði með áratugareynslu.“
– Er það rétt sem ég heyrði að
þið Auður búið saman núna?
„Nei, við búum reyndar ekki
saman, við rekum sitt hvort heimilið, en við erum að rugla saman
reytum. Ætli það megi ekki segja
að við séum kærustupar, eða
hvernig maður á að orða það!“
– Samstarf ykkar Mikka var
frægt. Ertu enn með leitarhund?
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„Nei, ég hef ekki verið með
leitarhund í nokkuð mörg ár. Ég
hef reyndar alltaf átt hund, en
ekki leitarhund lengur.“
Því má bæta við, að Auður er
ekki heldur með leitarhund lengur. Hún hefur verið að þjálfa
hjálparhunda fyrir fatlað fólk og
líka er hún um þessar mundir með
tvo hunda í þjálfun fyrir blinda.
Nokkuð djúp
spor í sálartetrinu
Eitt af því sem Hermann fékkst
við í tómstundum um langt árabil
var þjálfun leitar- og björgunarhunda, enda þrautreyndur björgunarsveitarmaður. Afrek Mikka
hans við leit og björgun eftir snjóflóðin skelfilegu í Súðavík og á
Flateyri árið 1995 urðu landskunn.
„Erfiðustu atvikin í lífi mínu
eru þegar mamma dó og síðan
áföllin miklu í Súðavík og á Flateyri. Þetta voru heimabæir okkar

hjónanna beggja. Þetta tók mikið
á, því að maður þekkti mjög vel
til á báðum stöðum.
Segja má að Flateyrarflóðið
hafi tekið ennþá meira á mann,
því að þar náðum við björgunarmenn kannski ekki eins góðum
árangri að bjarga fólki á lífi og
við náðum þó í Súðavík. Þessir
atburðir held ég að hafi markað
nokkuð djúp spor í sálartetrinu.“
Tvíburarnir
orðnir sextán ára
Hermann og fyrrverandi eiginkona hans, Jenný Elfa Árnadóttir,
upprunnin í Súðavík, eiga saman
tvo syni. Það eru tvíburarnir Þorsteinn Ýmir og Patrekur Darri,
orðnir sextán ára gamlir.
„Eftir skilnaðinn hef ég verið
með annað hvort annan drenginn
minn eða báða. Í dag er Patrekur
Darri hér fyrir vestan og byrjaður
í bakaranámi en Þorsteinn Ýmir
er hjá mömmu sinni í Reykjavík

í skóla.“
Svettið, leið til
að líta í eigin barm
Nokkur undanfarin ár hefur
Hermann lagt stund á svett, eins
og það er kallað. Hvers vegna fór
hann að iðka þetta, sem til
skamms tíma hefur verið framandi á Íslandi?
„Ástæðan fyrir því að ég fór
að skoða þetta er kannski fyrst
og fremst út af öllum þessum
heilsubresti. Þá fer maður að
hugsa aðeins öðruvísi um lífið
og sjálfan sig. Þetta er ein af
mörgum leiðum sem menn geta
prófað til þess einmitt að líta í
eigin barm með gagnrýnum hætti
og kynnast sjálfum sér betur,
bæði andlega og líkamlega.“
Svett er andleg og líkamleg
hreinsun, ættuð frá frumbyggjum
Norður-Ameríku. Athöfnin felst
í því að fólk situr í hringlaga
tjaldi sem hitað er upp með stein-

um sem hafa verið hitaðir í eldi
og bornir inn í tjaldið þannig að
þátttakendur svitna afskaplega
(þaðan er nafngiftin komin). Setið er í tjaldinu í sirka fjórum sinnum tuttugu mínútur (að minnsta
kosti hér) og kyrjað. Áhrifin sem
eftir standa eru líkamleg vellíðan
og friðsæld hugarins.
Komin eru eitthvað um fjögurfimm ár síðan Hermann fór fyrst
í svett í Reykjavík og síðan aftur
eitthvað um ári síðar.
Kannski sjá hrafnar betur
„Í framhaldi af því ákváðum
við að prófa þetta hérna fyrir
vestan, því að það eru ansi margir
sem hafa áhuga á þessu og eru að
skoða sjálfa sig. Til okkar hefur
komið töluverður fjöldi af fólki í
svett. Guðmundur Konráðsson
sem er með mér í þessum félagsskap og hefur stundað svett í
fjöldamörg ár og farið í svett
víða um heim hefur aðallega stýrt
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því. Við köllum félagsskapinn
Hrafnsauga.“
– Hvers vegna nafnið Hrafnsauga?
„Nafnið Hrafnsauga er meðal
annars til komið vegna þess að
Hrafna-Flóki notaði hrafna sína
til að finna land. Kannski sjá hrafnar meira en við mannfólkið.“
– Hvar fer þetta fram?
„Fyrst vorum við með svettið í
garðinum heima hjá mér, fyrstu
eitt til tvö árin eða svo. Síðan
bjuggum við okkur til færanlegt
svett sem við höfum verið að
prófa. Meðal annars höfum við
verið að svetta í fjöru hér í Önundarfirði. Það lukkaðist bara vel
og fólk var mjög ánægt með það.
Þar var þetta í meira næði og í
meiri tengslum við fjöruna og
sjóinn og hljóð náttúrunnar, en
inni í tjaldinu er svartamyrkur og
upplifunin þess vegna meiri.
Svettið er sett upp á einhverjum
völdum stað og síðan er það tekið
niður aftur. Maður er ekki nema
kannski fjóra-fimm tíma að
undirbúa þetta og gera klárt.“
Þeir sem vilja prófa svett geta
haft samband við Hermann eða
farið inn á heimasíðuna hrafnsauga.is og haft samband þar í
gegn. Þar er líka hægt að sjá
nánar út á hvað allt þetta gengur.
Auk þess er félagsskapurinn með
Facebooksíðu undir nafninu
Hrafnsauga.
Horfa líka á þolmörk svæðisins
– Meira um helsta viðfangsefnið núna, Perlur fjarðarins.
Hver eru helstu áformin?
„Fyrst og fremst að efla afþreyingu í Önundarfirði ásamt því að
kortleggja gistimöguleika og
þess háttar. Staðan í dag er þannig, að núna er farið að sjást í
kollinn á heimasíðu þar sem hægt
verður að auglýsa afþreyingu,
íbúðir og atburði í Önundarfirði.
Við erum smátt og smátt að tína
inn á hana það sem um er að vera
hérna í firðinum.

Ætlunin er að láta Íslendinga
vita nokkuð vel af okkur núna í
sumar þannig að við náum lausatraffík, en síðan er meiningin að
koma þessu yfir á ensku og fleiri
tungumál og koma okkur á framfæri erlendis. Þar horfum við á
sterkari tengsl við náttúru og sögu
Önundarfjarðar og annað sem við
höfum hérna, en líka horfum við
á þolmörk svæðisins, því að allt
þetta verður að vera í góðri sátt
við náttúruna og fólkið í firðinum. Við viljum fá fólk til að
koma hingað og njóta náttúrunnar
með okkur.“
Skírskotun í bæði
náttúruna og fólkið
– Perlur fjarðarins, hvernig
kom sú nafngift til?
„Það heiti kom út úr því þegar
við héldum fund á Flateyri þar
sem milli fjörutíu og fimmtíu
manns mættu. Svipað nafn var
notað þegar sýning með heitinu
Perlur Vestfjarða var haldin í
Perlunni í Reykjavík á sínum
tíma.
Með þessu nafni viljum við
endurspegla það sem við höfum
hérna í Önundarfirði. Við búum
hér við náttúruperlur og fólkið
hérna er líka perlur. Þannig er
þetta skírskotun í bæði náttúruna
og fólkið í Önundarfirði.“
– Snýst þetta verkefni ykkar
eingöngu um kynningu á svæðinu
eða hyggið þið á einhvern rekstur
líka sjálf?
„Eiginlega má segja að þetta
sé nokkurs konar markaðsstofa,
þar sem við erum að reyna að
sameina alla ferðaþjóna í Önundarfirði með sameiginlega sýn, á
hvaða markað þeir vilja sækja og
hvers konar fólk við viljum fá.
Við ætlum að reyna að lifa á því
að selja þessar ferðir, að hluta,
og jafnvel að vera með milligöngu um húsnæði.“
Gullsandurinn ...
– Þegar þú lítur yfir sviðið í
Önundarfirði, hvað er það sem

helst gæti laðað ferðafólk þangað? Hvað væri það helst í náttúrunni eða af því sem fólkið þar er
að gera?
„Vissulega er það fyrst og
fremst náttúran, þessi mikla og
fallega náttúra sem kallar. Hér
höfum við fjöll, fjöru og sjó, eins
og svo víða, en við erum líka
með töluvert undirlendi. Við höf-

um Gullsandinn, Holtsoddann,
sem er einstaklega fallegur, ásamt
innfirðinum, sem er mjög fagur.
En hér höfum við líka langa og
mikla sögu um útgerð, auk venjulegs útræðis voru það hvalveiðar
og hákarlaveiðar og síldveiðar.
Eftir að hvalveiðistöðin á Sólbakka brann var þar síldarsöltun
og brætt lýsi sem selt var til Lun-

dúna og notað til götulýsingar.
Flateyri var á sínum tíma með
eitthvert mesta útflutningsverðmæti á Vestfjörðum og þó að
víðar væri leitað,“ segir Hermann
Björn Þorsteinsson frá Flateyri
við Önundarfjörð, betur þekktur
á heimaslóðum sem Hemmi múrari.
– Hlynur Þór Magnússon.

Sælkerar vikunnar eru Guðrún Hildur Eyþórsdóttir og Sigurður Rúnar Ragnarsson

Götumatur – Street food
Nú er sumarið að koma (að
minnsta kosti í huganum).
Heima hjá okkur er oft mikið
annríki, kóræfingar, íþróttir og
dans. Þess vegna er ekki alltaf
tími fyrir mikla eldamennsku.
Ósjaldan er ávöxtum hent í
blenderinn og einhverju góðu
skellt á grilli, kviss, bamm,
búmm.

4 dl. appelsínusafni
1 dl. hnetur, fræ og smá af
kaffibaunum fyrir fullorðna.
10 stk. ísmolar
Aðferð:
Skerðu bananann í bita og settu
allt í blenderinn og láttu blandast
þar til það verður þykkt. Berðu
fram með berjum eða öðrum
ávöxtum á tréspjóti.

Heimsins besti smoothie
Vinsælt hjá öllum í fjölskyldunni. Gerðu tvöfalda uppskrift
sem því hann klárast alltaf!
Innihald fyrir fjóra:
4 stk. jarðarber (helst fersk
silfurber)
2 stk. bananar

Sterkir kjúklingavængir á grillið
Gott er að marinera vængina
daginn áður.
1 kg. kjúklingavængir
4 msk maizena mjöl
½ tsk. cayanne pipar
1 tsk. hvítlauksduft
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1 tsk salt
1 dl repíuolía
1 dl chili sósa (t.d Frank’s red
hot)
½ lítil flaska Tabasco
Aðferð:
Veltu vængjunum upp úr
maizena mjölinu og þurrkryddunum. Setjið í Zip Lock poka og
hellið olíunni, chili sósunni og
Tabasco-inu í pokann. Nuddið vel
og geymið í kæli yfir nótt. Grillið
við óbeinan hita á grillinu við
250 gráður í ca 15 mínútur.
Borið fram með selleristöng
og góðri ídýfu.
Við skorum á Unni Sigfúsdóttur og Ragnar Gunnarsson
að vera næstu sælkerar vikunnar.
MIÐVIKUDAGUR 13. MAÍ 2015

Styttist í fyrsta
skemmtiferðaskipið
Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins er væntanlegt til Flateyrar
og Ísafjarðar á annan í hvítasunnu. Um er að ræða MV Fram
sem kemur til Flateyrar um morguninn og verður síðan við bryggju
á Ísafirði eftir hádegi. Með því
verða um 280 farþegar. Þremur
dögum síðar Saga Pearl með 450
farþega og 30. maí koma tvö skip,
Marco Polo og Sea Spirit, með
tæplega 1000 farþega. Fimmtán
skip ráðgera komu sína í júní og
er MSC Splendida þeirra stærst
með 4.363 farþega. Önnur stór
skip í júní eru AIDA Luna með
1.339 farþega, Ryndam með
1.627 farþega, Costa Fortuna
með 2.720 farþega og Oriana með
2.179 farþega.
Tuttugu skemmtiferðaskip hafa

boðað komu sína í júlí og er MSC
Splendida þeirra stærst með
4.363 farþega. Af öðrum stórum
skipum í júlí má nefna AIDA
Luna, Costa Fortuna og Costa
Fortuna. Þessi skip koma einnig
í júní eins og kemur fram hér að
framan. Fimmtán skip eru væntanleg í ágúst. Þeirra stærst er
Arcadia með 2.628 farþega. Magellan kemur með 1.860 farþega,
Ryndam með 1.627 farþega,
Rotterdam með 1.800 farþega og
Veendam með 1.266 farþega.
Í september eru síðan sjö skip
væntanleg. Þeirra stærst er Ruby
Princess með 3.782 farþega.
Einnig koma í september Carribbean Princess með 3.622 farþega.
og Eurodam með 2.670 farþega.
– smari@bb.is

Tvö vestfirsk verkefni fengu styrki
Styrkjum til atvinnumála kvenna
var úthlutað við hátíðlega athöfn
í Bláa lóninu fyrir stuttu. Alls
fengu 33 verkefni styrk að þessu
sinni, þar af tvö vestfirsk. Alls
bárust 239 umsóknir um styrki
en 35 milljónir króna voru til
skiptana. Perlur fjarðarins á Flateyri fengu eina milljón króna til
markaðssetningar á markaðssetri
fyrir Önundarfjörð, samþættingu
og samvinnu ferðaþjónustufyrirtækja í firðinum. Þá fékk Birna
Jónasdóttir á Ísafirði 400 þúsund
krónur til gerðar viðskiptaáætlunar fyrir verkefni sitt „færanleg,
sjálfbær smáhýsi.“
Styrkjum til atvinnumála kvenna
MIÐVIKUDAGUR 13. MAÍ 2015

hefur verið úthlutað síðan 1991,
en það var þáverandi félagsmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, sem hafði frumkvæði
að styrkveitingunum. Þeir eru
ætlaðir konum sem vinna að góðum viðskiptahugmyndum og
verkefnum. Skilyrði styrkveitinga eru þau að verkefnin séu í
eigu kvenna og feli í sér nýnæmi
eða nýsköpun. Ekki er nauðsynlegt að vera með starfandi fyrirtæki til að sækja um styrk og því
er heimilt að sækja um vegna
verkefna á byrjunarstigi en einnig
geta þær konur sótt um styrk sem
eru að þróa nýjungar í starfandi
fyrirtækjum.

11

Dæmdur fyrir árás á lögreglu
Héraðsdómur Vestfjarða hefur
dæmt 23 ára gamlan mann í
tveggja mánaða fangelsi fyrir brot
gegn valdstjórninni með því að
hafa aðfararnótt sunnudagsins
20. apríl 2014, veist að lögreglumanni við skyldustörf á Ísafirði,
ýtt við honum með báðum höndum, slegið hann hnefahögg á enn-

ið og stangað hann með höfðinu
harkalega aftur fyrir sig með þeim
afleiðingum að lögreglumaðurinn hlaut eymsli á miðju enni og
ofan hægri augabrúnar, hægri
vanga og hægri olnboga, mar á
miðju enni og yfir hægri augabrún, roða og bólgu á hægri
vanga, fleiður yfir hægri olnboga

Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,
hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudæla og valtara verður haldið
í Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12 á
Ísafirði ef næg þátttaka fæst.
Þriðjudaginn 2. júní 2015
Miðvikudaginn 3. júní 2015
Fimmtudaginn 4. júní 2015
Verð kr. 41.000.- á þátttakanda.
Skráning er á heimasíðu Vinnueftirlitsins á
slóðinni www.ver.is, í síma 550 4655 og á netfanginu margret@ver.is. Ath! Hægt er að sækja
um styrk til verkalýðsfélaga.
Síðasti skráningardagur er 28. maí 2015.

og hrufl yfir hægri úlnlið.
Ákærði hefur skýlaust játað
þá háttsemi sem honum er gefin
að sök í ákæru. Farið var með
málið samkvæmt ákvæðum 164.
gr. laga nr. 88/2008 um meðferð
sakamála og tjáði ákærandi og
verjandi ákærða sig sérstaklega
um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Játning ákærða fær fulla
stoð í gögnum málsins. Sannað
er með játningu ákærða og öðrum
gögnum málsins að hann hafi
gerst sekur um þá háttsemi sem
honum er gefin að sök í ákæru og
er brot hans þar rétt heimfært til
refsiákvæða.

Ákærði er fæddur árið 1992.
Samkvæmt vottorði sakaskrár
ríkisins hefur hann tvisvar gengist undir sektargerðir lögreglustjórans á Vestfjörðum vegna
umferðarlagabrota. Við ákvörðun refsingar ákærða nú lítur dómurinn til þess að ákærði játaði
brot sitt skýlaust fyrir dómi og
þess að ákærði hefur ekki áður
gerst sekur um brot gegn hegningarlögum. Einnig er litið til
þess að brot ákærða beindist að
lögreglumanni sem var að sinna
skyldustarfi sínu, sbr. 2. málsliður 1. mgr. 106. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940, af-

leiðinga brotsins fyrir viðkomandi lögreglumann sem hlaut
áverka af atlögu ákærða, sbr. 2.
tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga, svo og til 78. gr. sömu
laga. Með vísan til framangreinds
þykir refsing ákærða hæfilega
ákveðin fangelsi í tvo mánuði en
fresta skal fullnustu refsingarinnar skilorðsbundið.
Ákærði skal greiða málvarnarlaun til skipaðs verjanda síns sem
þykir hæfilega ákveðin 200
þúsund krónur. Fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún
niður að tveimur árum liðnum
haldi ákærði almennt skilorð.

Hefur fulla trú á fullum
rekstri Eyrar í sumar
Bygging hjúkrunarheimilins
Eyri er langt komin og nú er
unnið að uppsetningu innréttinga
og frágangi innanhúss. „Það er
gert ráð fyrir að húsið verði tilbúið í júní og síðast þegar við
vissum þá standast allar áætlanir,“ segir Sigurður Pétursson, formaður nefndar um byggingu
hjúkrunarheimilis. Vinna við frágang lóðar er að hefjast að sögn
Sigurðar og síðar í sumar verður
malbikað við Eyri. Ísafjarðarbær
afhendir ríkinu húsið fullfrágengið með búnaði. Ekki er búið
að ganga frá samningi um rekstur
Eyrar.
„Það er búið að funda með heilbrigðisráðuneytinu og Sjúkratryggingum Íslands um rekstur

Hjúkrunarheimilið Eyri.
hjúkrunarheimilisins og ekkert
komið fram annað en að Heilbrigðisstofnun Vestfjarða taki að
sér rekstur hjúkrunarheimilisins
á Ísafirði, alveg eins og í Bolungarvík,“ segir hann. ,,Það hefur
verið gert ráð fyrir því frá upphafi.“ Sigurður hefur fulla trú á
að Eyri verði tekin í fulla notkun
í sumar. „Ríkisvaldið hefur ekki

gefið okkur neitt annað til kynna
en að hjúkrunarheimilið fari í
fullan rekstur í sumar. Það verður
mikil bylting í umönnun aldraðra
þegar 30 ný hjúkrunarrými verða
tekin í notkun.“
Aðspurður hvers vegna Ísafjarðarbær sé milliliður í samningum um reksturinn segir Sigurður að á þeim tíma þegar
ákvörðun var tekin um byggingu
hjúkrunarheimilins var stefnt á
að sveitarfélögin tækju yfir málefni aldraðra. „Það hefur hinsvegar breyst og sveitarfélögin eru
ekki að fara að gera það í fyrirsjáanlegri framtíð. En svona eru
nú völundarhús ríkisins stundum
og lítið sem við getum gert í því.“
– smari@bb.is

Verkföll upp á líf og dauða
Verkföll hafa staðið nú með ýmsu móti með miklum áhrifum. Ekki er
með góðu móti hægt að kaupa og selja fasteignir á höfuðborgarsvæðinu.
Þannig hefur verkfall háskólamenntaðra starfsmanna, nánar til tekið lögfræðinga starfandi hjá þessu ágæta embætti ríkisins á höfuðborgarsvæðinu
haft lamandi áhrif á viðskiptalífið. Engu er þinglýst og hefur ekki verið
síðan 1. apríl síðastliðinn. Það er vont og hefur slæm hrif á marga, enda
við því að búast. Stærsta fjárfesting venjuleg fólks er fasteign og oft er
erfitt að standa í slíku, þungt að fjárfesta og fá til þess peninga. Nú lokast
allt því hvorki er unnt að þinglýsa kaupsamningum né veðskuldabréfum.
Ekki fást skráðar erfðaskrár og fleira. Leyfi verða trauðla gefin út. Verra
er hins vegar að ástandið skuli vera þannig í heilbrigðiskerfinu að það sé
meira og minna lamað vegna verkfalls geislafræðinga og það bitnar á
krabbameinssjúkum, sem alls ekki mega við þeirri óvissu sem fylgir um
meðferð ofan á þungbærar áhyggjur af meðferðinni sjálfri. Þetta er vont
ástand. Deila má um gildi verkfalla og margir eru þeim andsnúnir, en
greinilega þó minnihluti þeirra sem hafa tekið þátt í atkvæðagreiðslum
um verkföll eins og sást á nýlega samþykktu verkfallli hjúkrunarfræðinga.
Ekki er ætlunin að fjalla um gildi verkfalla og gagnsemi hér. Það er of
viðkvæmt pólitískt til þess að ná fram vitrænni niðurstöðu. Hitt vekur
ávallt athygli, meira hjá sumum en öðrum, að verkföllum er ekki beitt
þegar vinstristjórnir sitja að völdum og kjósa fremur að ráðskast með
verk en að stjórna. Það ætti að vera sérstakt rannsóknarefni fyrir hákskólamenntaða sérfræðinga á öllum sviðum. Margt var ómögulegt í tíð ríkis-
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stjórnar Jóhanns og Jóhönnu. Steingrímur Jóhann var meira en reiðubúinn
að fórna hagsmunum íslensks almennings á altari stjórnarsetu og dældi
peningum í vonlausa sparisjóði en hafði hátt um starfsemi banka. Sparisjóðirnir nutu greinilega ekki góðs og tugir milljarða töpuðust án þess að
Jóhann þessi hafi nokkurn tíma skýrt þennan peningaaustur í galna þarfleysu.
Engum datt þó í hug að fara í verkfall þótt laun lækkuðu og atvinnuleysi
færi í hæstu hæðir á lýðveldistímanum.
Nú situr stjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokka og skuldir heimla hafa
lækkað, kaupmáttur hefur aukist, Íslendingum tókst með harðfylgi að
losna undan klafa Jóhanns og Jóhönnu, sem vildu ólm láta almenning
Íslandi borga Icesave brúsann. Að sjálfsögðu er æskilegast að fólk hafi góð
laun og líkt og segir góðri bók: ,,Verður er verkamaðurinn launa sinna“, þá
er skynsemi einnig eftirsóknarverð.
En nú er henni kastað á glæ. Verkalýðsfélag á Suðurlandi vill að
bensínsjálfsalar fari í verkfall. Þegar svo er komið er kannski ekki að furða
þótt sjúklingar skuli sitja á hakanum og bæði landlæknir og forstjóri
Landsspítalans hafi miklar áhyggjur og ræði opinskátt um annars flokks
heilbrigðiskerfi. Ríkið ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu og vinstri menn
vilja að svo verði áfram, en kjósa að grafa undan því ástandi með verkföllum. Aðeins tvennt er til lausnar, lagasetning strax og einkavæðing heilbrigðisstofnana, sem ekki er æskileg. En slíkt verður að gerast til að kerfið
bregðist ekki líkt og nú. Verkföllin eru upp á líf og dauða, þeirra sem ekkert hafa gert af sér.

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.
MIÐVIKUDAGUR 13. MAÍ 2015

Rekstrarvandi hjá
Náttúrustofunni

Verst förnu göturnar
malbikaðar í sumar
Götur í Ísafjarðarbæ koma sumsstaðar illa undan vetri og margar
verið í bágu ástandi í lengri tíma.
Í júlí eru áætlaðar malbikunarframkvæmdir og segir Brynjar
Þór Jónasson, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs Ísafjarðarbæjar, að þær götur sem verst
eru farnar séu efstar á verkefnalistanum. Þangað til eru fyrirhugaðar hefðbundnar holuviðgerðir. Aðspurður hvaða götur

séu verst farnar segir Brynjar Þór
þær vera allnokkrar. „Þetta eru
allnokkrar götur sem eru í yfirlögn, listinn er ekki endanlegur,
en ofarlega á blaði eru til dæmis
Skólagata, Skeiði og restin af
Seljalandsvegi á Ísafirði. Sætún
á Suðureyri, Túngata á Flateyri,
og Sjávargata Þingeyri,“ segir
Brynjar Þór.
Miklar gatnaframkvæmdir eru
framundan í sumar á Ísafirði og

Flateyri. Á Ísafirði verður endurgerð Hlíðarvegs kláruð og á Flateyri verður farið í víðtækar framkvæmdir við Ránargötu og Unnarstíg. Tjón vegna ástands gatnakerfisins í Reykjavík voru talsvert í fréttum fyrr á árinu. Torfi
Einarsson, útbússtjóri Sjóvar á
Ísafirði, hefur ekki hert af viðlíka
tjónum á Ísafirði síðustu misseri.
„Munurinn er kannski sá að hér
ekki keyrt innanbæjar á öðru

Tvöföld safnplata með
vestfirsku tónlistarfólki

Innan skamms verður gefinn
út tvöfaldur geisladiskur sem
inniheldur einvörðungu vestfirska tónlist. Það er Patreksfirðingurinn Sævar Árnason sem
stendur fyrir útgáfunni. „Það var
þvílík þátttaka að það hálfa væri
nóg. Þetta endar í tvöföldum diski
hjá okkur með 36 til 40 lögum,“
segir Sævar sem er búsettur í
Garðabæ. Á disknum verða lög
sem hafa komið út áður og eru
vel þekkt í bland við efni sem
aldrei hefur heyrst áður.
„Þarna eru hljómsveitir eins
og BG, Grafík og ÝR. Rúnar
Þór, Þórunn og Halli, Gummi
Hjalta og Rúnar Þóris eru með
lög og Jón Kr. og Rósi Sigurðsson
er með lag en hann er einn besti
gítarleikari sem Vestfirðingar
hafa átt. Snillingurinn hann Villi
Valli er með lag. Á disknum
verða eldri perlur og mikið af
nýju efni sem aldrei hefur verið
gefið út“ segir Sævar.
Hann stefnir á að koma disknum út fyrir sjómannadag og stefn-
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verið CD Vest. „Ætli hann heiti
það ekki bara áfram,“ segir Sævar.
– smari@bb.is

hundraðinu. Eðli málsins samkvæmt þá getur ekki orðið stórt
tjón þegar fólk er að keyra á 30
km hraða,“ segir Torfi.

Eigið fé Náttúrstofu Vestfjarða í Bolungarvík er neikvætt um 30,2 milljónir
króna og rekstrartap síðasta
árs nam 3,3 milljónum króna
að því er segir í fundargerð
ársfundar Náttúrstofunnar
sem haldinn var á Hólmavík
15. apríl. Rekstrarvandi
Náttúrstofunnar er ekki nýr
af nálinni og fékk stofnunin
viðbótarframlög og í fyrra
og í ár fær stofnunin viðbótarframlög frá sveitarfélögunum á Vestfjörðum upp á
20 milljónir króna.
Á fundinum voru ræddar
leiðir til að rétta af fjárhaginn
og bæta rekstur stofunnar
svo hann verði sjálfbær.
Stjórn Náttúrustofunnar var
endurkjörin og er Daníel
Jakobsson formaður og Elías
Jónatansson og Þórir Sveinsson meðstjórnendur.
– smari@bb.is

Gæðastjórnun
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. óskar eftir að
ráða starfsmann til að sinna gæðamálum og
tengdum verkefnum. Helstu verkefni eru yfirumsjón með gæðakerfi og aðstoð við verkstjórn. Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum ásamt almennri tölvu- og enskukunnáttu
er æskileg. Háskólapróf í sjávarútvegsfræðum,
matvælafræði eða álíka menntun er kostur.
Nánari upplýsingar veita Kristján G. Jóakimsson og Sveinn K. Guðjónsson í síma 450 4600.
Umsóknir sendist á kgj@frosti.is fyrir 19. maí
næstkomandi.

Grafík er meðal hljómsveita á safnplötunni.
ir á aðra útgáfu síðar. „Þetta er
svo flottur hópur að það er alveg
á hreinu að þetta er fyrsta útgáfa,
það kemur annar diskur.“ Eins
og áður segir er Sævar frá Patreksfirði og spilaði með hljómsveitum í sinni heimabyggð. „Svo
var ég í nokkur ár á Ísafirði og
var í hljómsveitinni Rokk&Co
með Hólmgeiri, Halla Engilberts
og Árna og Gumma Hjalta.“
Aðspurður um heiti á plötunni
segir Sævar að vinnuheitið hafi
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Krossgátan

Sportið í beinni...
Miðvikudagur 13. maí
kl. 18:45 Real M - Juventus
Fimmtudagur 14. maí
kl. 19:00 Dnipro - Napolí
kl. 19:00 Fiorentina - Sevilla
Laugardagur 16. maí
kl. 11:45 Southp.ton - Aston V
kl. 14:00 Burnley - Stoke
kl. 14:00 Tottenham - Hull
kl. 14:00 Sunderl. - Leicester
kl. 14:00 West Ham - Everton
kl. 14:00 QPR - Newcastle
kl. 14:00 Athl. M - Barcelona
kl. 16:30 Liverpool - Crystal P
Sunnudagur 17. maí
kl. 12:30 Swansea - Man. City
kl. 15:00 Man. Utd - Arsenal
kl. 15:00 Espanyol - Real M
kl. 19:45 Keflavík - Breiðablik
Mánudagur 18. maí
kl. 19:00 WBA - Chelsea
Miðvikudagur 20. maí
kl. 18:45 Arsenal - Sunderland

Dagar Íslands

eftir Jónas Ragnarsson
13. maí 1934: Hörð viðureign,
Dettisfossslagurinn, var á
Siglufirði milli verkfallsmanna
og andstæðinga þeirra
vegna afgreiðslubanns Norðanlands á skipi Eimskipafélags Íslands. Árið 1937 kvað
Hæstiréttur upp dóm gegn
34 verkfallsmönnum.
14. maí 1965: Fyrsta Fokker
Friendship flugvél Flugfélags
Íslands kom til landsins. Vélar
af þessari tegund voru notaðar í innanlandsflugi í
áratugi og eru reyndar enn.
15. maí 1987: Bandaríski
kvikmundaleikarinn John
Travolta kom til Íslands ásamt
níu manna fylgdarliði.
16. maí 1952: Bandarísk flugvél fórst í norðanverðum Eyjafjallajökli og með henni fimm
menn. Eitt lík fannst strax eftir
slysið, annað árið 1964 og
þrjú í ágúst 1966.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Austlæg átt með skúrum. Hiti
5-12 stig, hlýjast vestanlands.
Horfur á laugardag:
Austanáttir víða um land, síst
þó á Norðurlandi. Hiti 5-12
stig, hlýjast vestanlands.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt, 3-8 m/s og léttir
til sunnanlands en dálítil súld
eða rigning norðanlands. Hiti
4-13 stig, hlýjast sunnanlands.
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Lausn á síðustu krossgátu

Eva Margrét
besti ungi
leikmaðurinn
Eva Margrét Kristjánsdóttir
leikmaður 1. deildar liðs kvenna
hjá KFÍ var valin í úrvalslið deildarinnar á uppskeruhátíð Körfuknattleikssambands Íslands sem
fram fór á föstudag. Hún var einnig á meðal sex kvenna sem kepptust um að vera valinn besti leikmaður deildarinnar. Fyrir valinu
varð leikmaður Stjörnunnar,
Bryndís Hanna Hreinsdóttir.
Eva Margrét var hins vegar
valin besti ungi leikmaður síðasta
keppnistímabils.

Hreinsunarátak
í Bolungarvík

Sudoku þrautir

Bolungarvíkurkaupstaður býður garðeigendum aðstoð í tengslum við vorverkin í garðinum.
Afklippur af trjám og runnum og
annar garðaúrgangur verður fjarlægður garðaeigendum að kostnaðarlausu mánudaginn 25. maí,
þriðjudaginn 26. maí og mánudaginn 1. júní. Garðaúrgangur
ætti að vera í pokum, en trjágreinar bundnar saman og staðsettur þannig að hann sé vel aðgengilegur starfsmönnum.
Garðeigendur eru hvattir til að
halda sér þeim afklippum af viðju
og víðirunnum sem aðrir garðeigendur gætu nýtt sér til gróðursetningar. Föstudaginn 22. maí
stendur bærinn fyrir hreinsunarátaki sem Bolvíkingum er boðið
að taka þátt í . Að venju verður
grillað að átakinu loknu.

Góuholt 14
Til sölu er fallegt og mikið endurnýjað, sex
herbergja, 166,3m² einbýlishús á einni hæð í
Holtahverfinu á Ísafirði. Að auki er viðbygging,
alls 18,6m² sem ekki eru skráðir hjá FMR. Samtals 184,9m². Verð: 29,9 milljónir króna.
Upplýsingar veitir Sigurður Samúelsson lögg.
fasteignasali í síma 896 2312 eða á netfanginu
ss@landmark.is.

Þjónustuauglýsingar

Engi fyrir listamenn og nýsköpun?
Til skoðunar er að nýta húseignina Engi við Seljalandsveg á
Ísafirði undir listsköpun. Húsið
komst í eigu Ísafjarðarbæjar eftir
langt og strangt uppkaupaferli í
kjölfar ákvörðunar um að reisa
varnargarða í Eyrarfjalli. Heilsársbúseta í Engi er ekki heimil
þar sem húsið er utan varnargarðanna.
Atvinnu- og menningarmálanefnd hefur skoðað húsið að
beiðni Gísla Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra en hann bað
nefndina að skoða möguleika á
nýtingu hússins. Nefndin er að
skoða hvort að ráðlegt sé að nýta
húsið fyrir listamenn eða nýsköpun.
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