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„Ég var vissulega ekkert á leiðinni í burtu, eiginlega
var ég einn af þeim sem eru til í að slökkva og læsa
þegar allir aðrir eru farnir, eins og einhver sagði. En

maður ræður kannski ekki alltaf sínum næturstað,“ –
Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdasjóri Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar, er í viðtali vikunnar.

Skemmtilegar stundir og
aðrar erfiðar og sárar

– sjá bls. 8-10

Friðrikka Líney Sigurðardóttir í
hvalaskoðunarferð í Ísafjarðardjúpi.
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Þjónustumerki fyrir rafbíla sett upp
Nýtt þjónustumerki sem vísar á stað þar sem hlaða má rafbíla var

sett upp á sunnudag í Bolungarvík. Það var Einar K. Guðfinnsson,
forseti  Alþingis, sem kom merkinu fyrir og tók það formlega í notk-
un við verslunina Verslunar-Geira á Þuríðarbraut við mörk þétt-
býlisins í Bolungarvík. Merkið var hannað af Vegagerðinni að ósk
Samgöngufélagsins, en þetta er fyrsta merkið með þessu útliti sem
tekið er í notkun.  Hefur Samgöngufélagið jafnframt óskað eftir að
merkið verði  innleitt í reglugerð um umferðarmerki. Jónas Guð-
mundsson, formaður Samgöngufélagsins, segist telja fulla þörf á
merki sem þessu þar sem ökutækjum knúnum rafmagni, jafnt bif-
reiðum sem hjólum, fer ört fjögandi og stefnt að frekari fjölgun
þeirra. Hann segir nauðsynlegt að sem víðast megi hlaða þessi öku-
tæki rafmagni og að upplýsingar um og aðgengi að slíkri hleðslu sé
sem sýnilegast.

Samgöngufélagið áformar að koma þessu merki á framfæri við
flest sveitarfélög og aðra sem hafa með orkugjafa fyrir ökutæki að
gera. Er þess vænst að sem víðast verði hugað að hvort ekki sé rétt
að setja merkið upp til upplýsingar fyrir þá sem eru á ferð á rafknún-
um ökutækjum hérlendis bæði við götur og vegi en ekki síður á bíla-
stæðum t.d. fjölbýlishúsa  eða skóla og annarra vinnustaða. Einnig
hefur verið útbúið sérstakt merki fyrir svokallaðar hraðhleðslustöðvar
sem er eins útlits og merkið sem tekið var í notkun á sunnudag að
öðru leyti en að bætt hefur verið inn á það mynd af skeiðklukku.

– smari@bb.is Frá uppsetningu skiltisins.

Undirbúningur er hafinn fyrir
Mýrarboltann 2015. „Frost er
loks farið úr jörðu og farið að
þiðna á keppnisvöllunum og
þegar við sjáum fallega drullu
koma undan snjónum þá lifnar
við okkur. Það er bara komið
sumar held ég. Það er búið að
negla að mótið verður og við
erum byrjaðir að undirbúa“ segir
Jóhann Bæring Gunnarsson, for-
seti Mýrarboltafélags Íslands.

Ekki verða gerðar miklar
breytingar á sjálfu mótshaldinu
en viðburðir utan mótssvæðis
falla niður. „Mótið verður eins
og alltaf en við ætlum að hætta
með brennuna og það verða ekki
útitónleikar á okkar vegum eins
og undanfarin ár. Við ætlum að
einbeita okkur að mótinu,“ segir
forsetinn.

Hann hefur ekki nokkrar áhyggj-
ur af því að ekki verði nóg um að
vera í bænum á kvöldin þegar
mótshaldi lýkur. „Það verða böll
og tónleikar um allan bæ. Veit-
ingamenn sjá um það sem þeir
kunna að gera, þeir kunna að
halda böll og gera það vel. Við
erum fínir í drullunni og kunnum
hvergi betur við okkur,“ segir
Jóhann Bæring. Mótið er það 12.
í röðinni og verður að vanda hald-
ið um verslunarmannahelgina.

– smari@bb.is

Kunna best við
sig í drullunni

Skipulags- og mannvirkja-
nefnd Ísafjarðarbæjar segir afleitt
að stjórnvöld hafi ekki markað
sér stefnumörkun um sjókvíaeldi
á Vestfjörðum. Þetta kemur fram
í umsögn nefndarinnar um frum-
matsskýrslu um mat á umhverf-
isáhrifum á 7000 tonna viðbótar-
framleiðslu á laxi í Arnarfirði á
vegum Arnarlax. Nefndin segir

þetta sérstaklega slæmt í ljósi
þessi þess að sveitarfélögin hafa
ekki skipulagsvald yfir aðliggj-
andi strandsvæðum, flóum og
fjörðum. Sveitarfélögin áttu
frumkvæði að gerð nýtingaráætl-
unar Arnarfjarðar. Nefndin legg-
ur áherslu á að „að embættismenn
sem staðsettir eru í fjarlægum
landshlutum“ taki full tillit til

þeirrar áætlunar við úthlutun á
leyfum til fiskeldis. 

Í umsögninni ítrekar skipulags-
og mannvirkjanefnd þá skoðun
sína að æskilegt er að sveitarfélög
ráði skipulagi strandsjávar út að
1 sjómílu frá grunnlínu. Aukin
framleiðsla Arnarlax er í kynn-
ingaferli hjá Skipulagsstofnun.
Frummatsskýrsla hefur legið

frammi frá því 14. apríl og frestur
til að skila inn athugasemdum
rann út á þriðjudag. Í dag er Arn-
arlax með leyfi fyrir 3.000 tonna
framleiðslu og með aukningunni
verður ársframleiðslan 10.000
tonn á ári. Fyrirtækið áformar að
stækkunin fari fram á fimm eldis-
svæðum í Arnarfirði.

– smari@bb.is

Skortur á stefnumörkun í sjókvíaeldi

Fiskvinnsla Íslensks sjávar-
fangs á Þingeyri hefur farið vel
af stað að sögn Rúnars Björg-
vinssonar framkvæmdastjóra fyr-
irtækisins. „Við byrjuðum 24.
apríl. Vinna hefur reyndar fallið
niður nokkra daga vegna verk-
falls,“ segir hann. Fyrirtækið er
fyrst og fremst að frysta fisk á
Þingeyri. Hráefnið kemur af bát-
um á Þingeyri og annars staðar
frá, auk þess sem fiskur er keypt-

ur á mörkuðum. „Við erum með
alla smábátana á Þingeyri í við-
skiptum og einnig snurvoðabát-
inn Egil ÍS og svo líka bátana
sem við höfum verið með við-
skipti í vinnslunni í Kópavogi.
Við munum einnig miðla hráefni
milli Kópavogs og Þingeyrar,“
segir Rúnar.

Tuttugu og fimm manns starfa
í vinnslunni í dag og Rúnar segir
að unnið sé að því að fjölga þeim

í 30. Ágætt útlit er með hráefnis-
öflun að hans sögn. „Við munum
halda uppi fullri atvinnu allt árið
fyrir utan einn sumarleyfismánuð
á hverju sumri,“ segir hann. Ís-
lenskt sjávargfang starfrækir
vinnsluna á grundvelli samkomu-
lags við Byggðastofnun. Sam-
komulagið kveður á um nýtingu
á 400 þíg.tonnum af aflamarki
Byggðastofnunar auk mótfram-
lags Íslensks sjávarfangs. Samn-

ingurinn er til þriggja ára með
möguleika á framlengingu til eins
árs.

Íslenskt sjávarfang skuldbind-
ur sig til að vinna úr a.m.k. 2.000
þorskígildistonnum á ári í fisk-
vinnslu félagsins á Þingeyri og
veita að minnsta kosti 30 manns
heilsársvinnu. Fyrirtækið festi nú
í vetur kaup á eignum Vísis hf. á
Þingeyri.

– smari@bb.is

Vinnslan á Þingeyri fer vel af stað



FIMMTUDAGUR     28. MAÍ 2015 33333



44444 FIMMTUDAGUR     28. MAÍ 2015

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620
Afgreiðsla og ritstjórn: Silfurgötu 1, Ísafirði, sími 456 4560

Ritstjóri BB og bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson, 892 5362, bb@bb.is
Ábyrgðarmaður: Sigurjón J. Sigurðsson.

Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
Prentvinnsla: Litróf ehf.

Upplag: 2.200 eintök
Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll heimili

á norðanverðum Vestfjörðum
Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis

Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Hvað er til ráða?

Spurning vikunnar

Eiga Íslendingar að hætta hvalveiðum?

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

Alls svöruðu 519.
Já sögðu 154 eða 30%
Nei sögðu 330 eða 63%

Hlutlausir voru 35 eða 7%

Stærsta Act alone til þessa
Dagskrá Act alone er að taka á

sig mynd en hátíðin verður haldin
á Suðureyri dagana 5.-9. ágúst.
„Það er allt að verða klárt og við
getum ekki tekið við fleiri um-
sóknum og verðum því miður að
hafna góðum atriðum,“ segir Elf-
ar Logi Hannesson forsprakki
Act alone. Hátíðin verður með
svipuðu sniði og í fyrra. „Hún
stækkar aðeins. Við eigum svo
erfitt með að segja nei. Það verða
22 viðburðir í gangi, tveimur
fleira en í fyrra. Við toppum alltaf
síðustu hátíð,“ segir hann.

Dagskráin verður fjölbreytt og

að vanda einskorðast hún ekki
við leiklistina. „Við tókum rit-
listina inn í fyrra og Þórarinn
Eldjárn mun hefja hátíðina í ár.
Tónlistarmaðurinn KK kemur til
okkar. Af leiklistinni má nefna
að Kenneth Máni ætlar vestur,
það verður uppistand með Eddu
Björgvins, Ferðasaga Guðríðar
verður sýnd svo eitthvað sé
nefnt.“

Elfar Logi og hans fólk við
stjórnvöl Act alone hafa ávallt
lagt áherslu á góða dagskrá fyrir
börn. „Ef við hlúum ekki að þeim
þá verður ekkert Act alone í

framtíðinni. Sjónvarpsstjarnan
Ævar vísindamaður verður með
sýningu fyrir börnin sem ég er
spenntur fyrir,“ segir hann.

„Við bíðum nú spennt eftir
ákvörðun menningarráðs Vest-
fjarða því þó svo að það sé ókeyp-
is inn á Act alone þá er það aldeil-
is ekki ókeypis að halda hátíðina.
Svo erum við á rúntinum til okkar
velunnara í gegnum árin og sjá
hvort þeir verði ekki með okkur í
ár og vonandi bætast fleiri við,“
segir Elfar Logi Hannesson., fors-
prakki ActAlone.

– smari@bb.is

Áætlanir um eldi á þorski í
sjókvíum hérlendis, sem og í
Noregi, hafa fjarað út. Kynbóta-
verkefnum er haldið áfram til að
viðhalda þeim árangri sem hefur
náðst og til að byggja undir frek-
ari eldisstarf, vakni áhugi á því
síðar. Kristján G. Jóakimsson,
vinnslu- og markaðsstjóri hjá
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru segir
í samtali við visir.is að smátt og
smátt hafi eldið verið að detta út.
Fyrir þremur árum hafi verið
ákveðið að halda áfram kynbót-
um og framleiðslan takmarkist í
raun við það verkefni. Hafrann-

sóknastofnun, IceCod og Gunn-
vör hafa staðið að verkefninu.
HG hefur leyfi til eldis á 2000
tonnum af þorski í sjókvíum í
Álftafirði og í Seyðisfirði í Ísa-
fjarðardjúpi.

Kristján bendir á að vissar
áskoranir séu í þorskeldinu,
nokkuð sem hefur verið leyst í
laxeldi. Eins hafi verð á mörk-
uðum lækkað um tugi prósenta
með hruninu 2008 og þá hafi
verið ljóst að eldið stóð engan
veginn undir sér. Síðasta fyrir-
tækið í Noregi, þar sem bjartsýnin
var mikil fyrir fáum árum, hefur

látið af frekari áformum um þorsk-
eldi en frá þessu sagði sjávarút-
vegsmiðillinn Fiskaren á dögun-
um. Bjartsýni Norðmanna á
þorskeldi var hins vegar gríðarleg
fyrir sex til sjö árum. Þá var rætt
um annað eldisævintýri, og vísað
til framleiðslu Norðmanna á laxi
sem í dag er vel yfir milljón tonn-
um á ári.

Kristján segir ljóst að Norð-
menn hafi tapað milljarðatugum
í tilraunum sínum, en eldið hér-
lendis hafi auðvitað verið mun
lágstemmdara.

– smari@bb.is

Þorskeldið komið að fótum fram

Samtök fyrirtækja í sjávarút-
vegi hafa opinberað tilnefningar
til hvatningarverðlaun SDS.
Verðlaunin voru fyrst veitt á
stofnfundi samtakanna í október
og verða veitt í annað sinn á
aðalfundi á morgun. Vestfirð-
ingar koma við sögu í þremur af
fimm tilnefningum. Það eru ofur-
kælingaverkefni sem fjögur fyr-
irtæki koma að, 3X Technology,
Skaginn á Akranesi, Fisk seafood
á Sauðárkróki og Matís. Hrað-
frystihúsið - Gunnvör hf. og verk-
fræðistofan Skipasýn eru tilnefnd
fyrir þróun skipsskrúfu sem fer í
nýjan Pál Pálsson. Þá er heim-
komuhátíð Aldrei fór ég suður
einnig tilnefnd.

Karen Kjartansdóttir kynning-
arfulltrúi SFS segir tilgang verð-
launanna að veita þeim viður-
kenningu sem hafa lagt sitt af
mörkum til að bæta og efla sjáv-
arútveg með einhverjum hætti.
Hún segir fjölda tilnefninga hafa
borist og erfitt hafi verið að velja
á milli góðra verka. Fimm aðilar
hafi þó verið tilnefndir til úrslita
að þessu sinni. Þær tilnefningar
sýni vel fjölbreytta starfsemi at-
vinnuvegarins.

Ofurkælingatæknin hefur ver-
ið þróuð um nokkuð langt skeið
og í vetur var kælibúnaði komið
fyrir Málmey, togara Fisk sea-
food. Með ofurkælingu næst betri
kæling á afla án þess að ís komi

við sögu.
Nýr Páll Pálsson er í smíðum í

Kína og Súðvíkingurinn Sævar
Birgisson hjá Skipasýn hefur
yfirumsjón með hönnun togar-
ans. Nýlunda í hönnun skipsins
er skrúfan sem er mun stærri en
tíðkast hefur til þessa og snýst
hægar. Með því á að lágmarka
eldsneytisnotkun.

Heimkomuhátíð Aldrei fór ég
suður var haldin um páskana af
sveitarfélögum og fyrirtækjum
við Djúp. Á hátíðinni kynntu
fyrirtæki á svæðinu starfsemi og
tónlistarviðburðurinn nýttur til að
kynna atvinnutækifæri í heima-
byggð.

– smari@bb.is

Heimkomuhátið, 3X og HG
tilnefnd til hvatningaverðlauna

Ein af frumþörfum mannsins er að hafa þak yfir höfuðið. Allt frá
því að hið opinbera tók að hafa hönd í bagga við að koma þeim er
minnst máttu sín í boðlegt húsnæði hefur sitthvað gengið á um leiðir
að markmiðinu. Um það verður þó ekki deilt að lögin um verka-
mannabústaði mörkuðu tímamót. Þeirra biðu þau örlög að vera hent
á haugana í stað þess að aðlaga þau breyttum aðstæðum.

Ein fengsælasta leiðin til atkvæðaveiða í pólitík eru fyrirheit um
gull og græna skóga i húsnæðismálum. Þörf fyrir úrbætur er alltaf til
staðar. Félagslega íbúðalánakerfið varð til og fór sem eldur í sinu um
allt land; skráðir kaupendur að íbúðunum löbbuðu inn og út eins og
hótelgestir og sveitarfélögin sátu uppi með kaupskyldu eins og hvern
annan Svarta Pétur. Ríkið spilaði frítt. Í eina tíð voru nær allir vinnu-
færir Íslendingar hvattir til að koma sér í biðröð eftir húsnæðisláni, ef
þeim kynni að koma til hugar íbúðarkaup, síðar á ævinni. Þetta snjall-
ræði skóp 8 -10 þúsund manna biðröð, sem girti fyrir aðkomu margra
sem fyrirvaralítið þurftu á lánafyrirgreiðslu að halda. Segja má þó að
þá fyrst hafi keyrt um þverbak í vitleysunni þegar útlánakapphlaup
Íbúðalánasjós og bankanna hófst og útlánin hækkuð upp úr öllu valdi.
Kapphlaupinu lauk með ígildi peningaprentunar (fyrirgreiðslu)
sjóðsins fyrir bankana til útlána á færibandaframleiðslu íbúða. Fram
hjá þeirri staðreynd verður ekki horft að þegar þarna var komið sögu
var bygging íbúðahúsnæðis á Íslandi orðinn eins og hver annar hörku
bissnes þar sem gróðasjónarmiðið réði ríkjum.

Meðal stórra verkefna sem bíða úrlausna hjá stjórnvöldum eru
húsnæðisfrumvörp, þar á meðal frumvarp um stofnstyrki til uppbygg-
ingar félagslegs húsnæðis. Ekki verður annað séð en að húsnæðismála-
frumvörpin hafi hnotið um einhverja þröskulda og það valdið töf á
framgangi þeirra. Hverjir þröskuldarnir eru skiptir engu fyrir þá sem
eftir úrlausnum bíða. Afleiðingar biðarinnar eru hinar sömu, átaka-
miklar og dýrar.

Halldór Halldórsson, form. Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir
samtökin lengi hafa beðið eftir frumvörpum um þessi mál. Vonast
hafði verið til að síðasta stjórn kláraði verkið. Það gerðist ekki. Nú
hefur það sýnt sig að málið er afar flókið. Skrefin sem fyrirhuguð eru
mættu vera stærri. Hann segir sveitarfélögin gera sitt í þessum málum
og ríkið þurfi að gera sitt.

Hvað er til ráða í húsnæðismálum fyrir fólk sem þénar 250 þúsund
á mánuði, fyrir skatta, þegar allt að 3/5 hlutar teknanna fara í húsaleigu?

Verður ekki með einhverjum hætti að stíga yfir þröskuldana?
s.h.
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Þreyttir á partasölunni
Arnar Guðmundsson, íbúi á

Árbakka í Hnífsdal er orðinn
langþreyttur á starfsemi bíla-
partasölu við Stekkjargötu. Í bréfi
til bæjarráðs segir hann að starf-
semin sanki að sér bílhræjum og
rusli sem sé lítil prýði fyrir íbúa í
Hnífsdal. Í bréfinu er greint frá
því að þegar fárviðri gekk yfir
undir lok mars, hafi járnarusl fok-
ið frá Stekkjargötu og yfir á
Hreggnasa. Verst hafi þó verið,
að sögn bréfritara, að stór olíu-
tankur með úrgangsolíu fauk af

stað eftir Stekkjargötunni og
dreifði olíudrullu götuna.

„Hann hafnaði á mínu húsi Ár-
bakka, eyðilagði nýjar trétröppur
og veggklæðningar á íbúðarhúsi
og stórskemmdi nýlegan bíl hjá
nágrönnum mínum sem og stofn-
aði fólki í stórhættu. Um 150
fermetra veggfletir á mínu húsi
voru útataðir svartri olíudrullu,“
segir í bréfinu. Arnar segir að
eigandi bílapartasölunnar hafi
ekki sýnst neinn vilja til að
hreinsa upp eftir sig og hunsi að

bæta tjónið sem varð í mars. Hann
fer fram á að partasalan verði
skikkuð til að flytja sína starfsemi
úr Hnífsdal án tafar og segir þetta
þyrni í augum Hnífsdælinga og
lítið stolt fyrir bæinn.

Á fundi bæjarráðs var einnig
tekið fyrir erindi frá íbúasamtök-
unum í Hnífsdal þar sem tekið er
undir áhyggjur af starfseminni á
Stekkjargötunni. Í fundargerð bæj-
arráðs segir að málið sé í vinnslu
og er tekið undir áhyggjur íbúanna
og sagt að ástandið sé ótækt.Stekkjargata í Hnífsdal.

Starfsemin óásættanleg
Byggingafulltrúi Ísafjarðar-

bæjar og fulltrúi frá Heilbrigðis-
eftirliti Vestfjarða hafa skoðað
starfsemi bílapartasölunnar á
Stekkjargötu í Hnífsdal. „Þau
skoðuðu þetta fyrir okkur og nú
er verið að fara yfir næstu skref,“
segir Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Gísli
Halldór segir að bæjaryfirvöld
taki undir með íbúunum. „Það
eru flestir sammála um að það er

óásættanlegt að hafa þetta þarna
og sérstaklega með þessum hætti,“
segir hann.

Í erindi frá íbúa í Hnífsdal sem
tekið var fyrir á fundi bæjarráðs
er sagt að partasalan sé ekki með
leyfi fyrir starfseminni. Gísla
Halldóri er ekki kunnugt um
leyfismál fyrirtækisins. „En hvort
sem fyrirtækið er með starfsleyfi
eða ekki þá breytir það því ekki
að það þarf að taka á þessum

málum.
Hann vill að það komi fram að

fyrirtækið sinni ákveðinni þjón-
ustu fyrir íbúa sveitarfélagsins.
„Það eru hreinsuð upp bílhræ í
sveitarfélaginu og þeim komið
burt. Bílhræ sem áður voru á víð
og dreif. Þessi starfsemi er mik-
ilvæg en hún þarf að vera í sátt
við íbúana sem hún augljóslega
er ekki í dag,“ segir hann.

– smari@bb.is

Fitusýrur í bolvíska
lýsinu rannsakaðar

True Westfjords í Bolungar-
vík og Matís hafa fengið út-
hlutað verkefnastyrk úr Tækni-
rannsóknasjóði. Dr. Ragnar
Jóhannsson efnafræðingur
segir verkefnið fyrst og fremst
lúta að svokölluðum furan fitu-
sýrum. „True Westfjords er að
framleiða fersklýsi sem er unn-
ið í ferli sem er kalt, aldrei
farið með hráefnið yfir 43
gráður. Með kaldri vinnslu
nást náttúrleg andoxunarefni
sem er mikið af í fiski og sér í
lagi lifur. Við erum aðallega
að horfa til furan fitusýra,“ seg-
ir Ragnar.

Furan fitusýrur vernda gegn
oxun í frumuhimnum að sögn
Ragnars. „Þetta tengt hlutum
eins og æða- og bólgusjúk-
dómum og öldrunarferlið er
oft tengt oxun.“ Í náttúrunni

hefur mest mælst af furan fitu-
sýrum í fisklifur. „Hinsvegar
virðist það vera að í mjög unnu
lýsu þá hverfi þær. Við ætlum
að skoða hvað við þurfum að
gera til þess að vernda þessar
fitusýrur. En það er þekkt að
hiti brjóti niður furan fitusýrur
og við teljum að í kaldvinnslu
haldist þær betur. Þetta er ekki
mjög þekkt efni og erfitt að
greina það og því hefur ekki
verið lögð mikil áhersla á
þessa vinnu til þessa,“ segir
Ragnar.

Verkefnisstjóri  verkefnis-
ins verður Dr. Sophie Jensen,
lyfjafræðingur hjá Matís ohf.
True Westfjords og Matís
vinna verkefnið í samstarfi við
Háskólann í Hohenheim í
Þýskalandi.

– smari@bb.is

Lýsi frá True Westfjords er
markaðsett undir vörumerkinu Dropi.

Lögreglan kemur vel út í könnun
Lögreglan á Vestfjörðum er í

45. sæti á lista yfir fyrirmyndar-
stofnanir ríkisins. Engin vestfirsk
stofnun er hærra á listanum og
ekkert lögreglulið á landinu
skorar hærra en það vestfirska.
Það er SFR - stéttarfélag í al-
mannaþjónustu sem stendur fyrir

könnun meðal starfsmanna ríkis-
stofnunar. Spurt er út í þætti eins
og launakjör, starfsanda, trúverð-
ugleika stjórnanda og fleira.
Niðurstöður einstaka stofnunar
er ekki marktæk nema 80%
starfsmanna taki þátt í könnun-
inni.

Fjarskiptamál á miðum færa-
báta eru í ólestri. Sigurður Hjart-
arson, sjómaður í Bolungarvík
og formaður smábátafélagsins
Eldingar, segir að um leið og
farið sé austur fyrir Straumnes
byrji fjarskiptin að versna. „Það
er eins og að sigla inn í svarthol
þegar maður er kominn austur
fyrir Straumnes, enginn sími og
AIS-kerfið dettur líka út og fyrir
austan Horn er líka lélegt tal-
stöðvasamband,“ segir Sigðurð-
ur. AIS-kerfið er sjálfvirk til-

kynningaskylda sem sendir út
boð um staðsetningu skipa til
vaktstöðvar siglinga.

„Landhelgisgæslan heldur utan
um öryggi okkar og þegar bátar
detta út af AIS er sífellt verið að
kalla upp báta og þegar farsíma-
samband er ekki til staðar og
talstöðvasamband lélegt verður
þetta erfitt. Gæslan er skyldug
að senda af stað þyrlu ef ekki
næst samband við báta hálftíma
eftir að þeir detta út af AIS,“
segir Sigurður og bætir við að

Landhelgisgæslan hafi horft í
gegnum fingur sér með þetta
hingað til en í síðustu viku hafi
verið talað um að reka bát af
miðunum vegna þess að hann
sást ekki á AIS kerfinu. Hann
tekur fram að hann sé ekki að
gagnrýna Landhelgisgæsluna.

„Það þarf að bæta við sendi
svo kerfið virki þarna og Gæslan
geti fylgst með okkur án þess að
þurfa í sífellu að kalla upp báta,“
segir Sigurður.

– smari@bb.is

Nauðsynlegt að bæta AIS kerfið
Smábátasjómenn eru verulega ósáttir við dauða bletti í AIS kerfinu.
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Löggan gat ekki
stöðvað stofnfundinn

inu í fimm ár. Eftir það var hann
í nokkur ár við vélstjórn í hrað-
frystihúsi Hjálms á Flateyri.
Hann réð sig síðan í sumaraf-
leysingu í löggunni á Ísafirði árið
1993. Þar var hann líka sumarið
eftir, fór í Lögregluskólann í fram-
haldi af því og útskrifaðist 1996.

Síðan starfaði hann óslitið í
lögreglunni þangað til hann fór í
ársleyfi árið 2008 og hætti svo
formlega árið eftir. Lengst af var
hann varðstjóri en var um áramót-
in 2006-7 settur aðstoðaryfirlög-
regluþjónn í umdæmi lögreglunn-
ar á Vestfjörðum með aðsetur á
Patreksfirði. Því embætti gegndi
hann í níu mánuði.

Þegar Jón Svanberg fór í árs-
leyfið 2008 fór hann bara í frí án
þess að hafa neitt í höndunum að
gera, eins og hann segir.

Hús og fólk á Flateyri
„Enda leggst alltaf eitthvað til,

og ég hef svo sem aldrei verið
þjakaður af ótta um að hafa ekkert
að gera. En ég fékk það skemmti-
lega verkefni að vinna með
áhugafélagi á Flateyri sem heitir
Hús og fólk og snýst um sagn-
fræðilega ferðamennsku, ef svo
má segja. Síðan ári seinna, þegar
ég var á leiðinni í lögguna aftur,
þá bauðst mér starf framkvæmda-
stjóra hjá Hvíldarkletti, sem var
með sjóstangaútgerð á Flateyri
og Suðureyri. Þá ákvað ég bara
að stökkva til og skipta um starfs-
vettvang.

Þrátt fyrir að mér hafi þótt
löggustarfið mjög skemmtilegt,
þá taldi ég mig svo sem vera
búinn að sjá flest sem það bauð
upp á og hafði líka verið svo
heppinn að fá að prófa mig í nær
öllum starfsstigum á því sviði.
Það var því bara hreint ágætt að
fara að prófa eitthvað annað.“

Óheppinn með vinnufélaga
Jón Svanberg gaf kost á sér í

stjórn Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar á landsþingi félagsins árið
2009 og sat þar í stjórn þangað til
honum bauðst að gerast fram-
kvæmdastjóri félagsins. Við því
starfi tók hann í ársbyrjun 2013
og þá um haustið fluttist fjöl-
skyldan suður.

„Ég var vissulega ekkert á leið-
inni í burtu, eiginlega var ég einn
af þeim sem eru til í að slökkva
og læsa þegar allir aðrir eru farnir,
eins og einhver sagði. En maður
ræður kannski ekki alltaf sínum

Jón Svanberg Hjartarson er
framkvæmdastjóri Slysavarnafé-
lagsins Landsbjargar og hefur
gegnt því starfi nokkuð á þriðja
ár. Þess vegna er hann núna bú-
settur syðra ásamt fjölskyldu
sinni eftir að hafa átt heima á
Flateyri nánast alla sína ævi.
Hann var í lögreglunni vestra í
fimmtán ár, og hefur sagt að þar
hafi hann verið að afplána sam-
félagsþjónustu vegna ákveðins
atburðar forðum daga. Hann er í
sambúð með konu frá Ísafirði,
Pálfríði Ásu Vilhjálmsdóttur, og
saman eiga þau tvö börn, Atla
Þór, sem er ellefu ára, og Brynju
Sif, sem er að verða sex ára. Síð-
an á hann úr fyrri sambúð með
Lilju Kristinsdóttur liðlega tví-
tugan son, Daníel Frey.

Á sínum tíma unnu þær Lilja
og Pálfríður saman í Sparisjóði
Önfirðinga á Flateyri. Þá störfuðu
þar fimm manns, Eiríkur Finnur
Greipsson sparisjóðsstjóri og
fjórar konur.

„Ég gat þá sagt að ég ætti börn
með annarri hverri konu í spari-
sjóðnum. Kannski meira en aðrir
hafa getað sagt, þó að vissulega
séu viðskipti með „eigin bréf“
litin öðrum augum nú en þá.“

Hætti að drekka
kaffi þriggja ára

Jón Svanberg er einbirni. Hann
er sonur Hjartar heitins Jónssonar
(Hjartar bakara á Flateyri), sem
átti ættir bæði fyrir vestan og í
Svarfaðardal, og Helgu Guðbjarts-
dóttur, sem ættuð er úr Önundar-
firðinum.

„Fyrstu þrjú ár ævinnar átti ég
heima á Núpi í Dýrafirði þar sem
þau unnu bæði lengi við mötu-
neyti skólans. Reyndar var pabbi
líka á þeim tíma vörubílstjóri við
byggingu Mjólkárvirkjunar og
fleiri verkefni.

Á Núpi þvældist ég fyrir kerl-
ingunum í eldhúsinu, hjólandi
um á þríhjóli og á kerlingarnar, á
milli þess sem ég drakk með þeim
kaffi. Ég hætti svo reyndar að
drekka kaffi þegar við fluttum
frá Núpi þegar ég var rúmlega
þriggja ára gamall. Drakk ekki
kaffi aftur fyrr en í löggunni.“

Vélsmíði, vélstjórn
og lögreglustörf

Eftir að grunnskóla lauk lærði
Jón Svanberg vélsmíði í Vél-
smiðju Steinars Guðmundssonar
á Flateyri og vann þar með nám-

næturstað.“
– Hvernig finnst þér núna að

hafa skipt um aðsetur? Það hlýtur
að vera gerólíkt að búa í litlu
plássi úti á landi eins og Flateyri,
sínu heimaþorpi alla tíð, og á
höfuðborgarsvæðinu. Hvernig er
samanburðurinn hjá þér?

„Eins og þú segir, þetta er nátt-
úrlega gerólíkt, en mér líður bara
mjög vel og ekkert nema gott um
það að segja. En hvort maður
flytur aftur vestur einhvern tím-
ann seinna, það kemur bara í ljós
og getur svo sem vel verið. Ég
uni hag mínum ágætlega, er að
vinna hér í gefandi starfi með
mjög skemmtilegu fólki, hrein-
lega alsæll.

Ég hef reyndar verið afskap-
lega heppinn með vinnufélaga
alla mína starfsævi, að því undan-
skildu þegar ég vann einn með
sjálfum mér þá vetur sem ég vann
hjá Hvíldarkletti. Þá komst ég að
því að ég er kannski ekkert endi-
lega skemmtilegasti vinnufélag-
inn sjálfur.“

Byrjaði í Sæbjörg sextán ára
Jón Svanberg er enginn ný-

græðingur á þeim vettvangi sem
hann stjórnar nú. Hann byrjaði
að starfa í Björgunarsveitinni Sæ-
björg á Flateyri sextán ára gamall
árið 1986, eða fyrir nærri þremur
áratugum.

„Sæbjörg er ein af fjölmörgum
dæmigerðum litlum björgunar-
sveitum á landinu, þar sem starfið
er kannski unnið meira af samfé-
lagslegri ábyrgð en endilega
miklum áhuga á útivist eða fjalla-
mennsku eða einhverju slíku.

Ég man alltaf að daginn eftir
að ég skráði mig í björgunar-
sveitina fékk ég fyrsta útkallið
mitt. Þá var viðbragðsstaða á
Flateyri vegna leitar að flugvél
sem hafði farist í Ísafjarðardjúpi.

Þetta sýnir vel hverju nýliðar í
litlum björgunarsveitum geta átt
von á. Þeir munstra sig og geta
strax verið komnir í mjög erfið
útköll. Við fórum nú ekki á stað-
inn í þessu tilviki.“

Erfiðustu stundirnar
– Varla þarf að spyrja hvað

hafi verið það erfiðasta í björgun-
arsveitarstarfi þínu þessa áratugi.

„Nei, auðvitað eru það snjó-
flóðin. En svo eru það líka slys
sem erfitt var að koma að. Ekki
bara sem björgunarsveitarmaður,
heldur líka sem lögreglumaður

og sem áhugaslökkviliðsmaður
á Flateyri. En snjóflóðið á Flat-
eyri – mér finnst ólíklegt að ég
eigi eftir að lifa annað eins.

Það verður þó að segjast eins
og er, að þrátt fyrir að vinnan við
snjóflóðin hafi verið gríðarlega
erfið og haft mikil áhrif á mann,
þá er það nú samt svo, að annað
atvik hafði mun meiri áhrif á
mig, svona út frá persónulegri
upplifun og áfalli í raun. Það var
þegar frændi minn, vinur og jafn-
aldri á Flateyri slasaðist alvarlega
í brunaslysi og lést nokkrum dög-
um síðar. Ég kom þar að sem
áhugaslökkviliðsmaður og vann
í því útkalli ásamt fleirum. Það
var gríðarlega erfitt og rifjast oft
upp. Þetta slys og snjóflóðin eru
eitthvað sem ég mun aldrei
gleyma.“

Þessi uppáþrengjandi týpa ...
– Ástæða þess að þú fórst að

vinna í löggunni ...
„Það er nú svolítið skemmtileg

saga. Ekki að ég hafi ætlað mér
það, fremur en ýmislegt annað
sem ég hef tekið mér fyrir hendur.

Ég var á dansleik í Félags-
heimilinu á Flateyri, svona dæmi-
gerðu íslensku sveitaballi, og fór
að spjalla við hann Kidda Valda,
Kristján Einarsson sem var hjá
Orkubúinu en var á þessum tíma
héraðslögreglumaður á Flateyri.
Ég gaf mig á tal við hann þar sem
ég var að skemmta mér, var ör-
ugglega þessi uppáþrengjandi
týpa sem ég átti eftir að kynnast
í fari fjölda annarra sem halda að
löggum finnist ekkert skemmti-
legra en að halda uppi misvitrum
samræðum við fólk á djamminu.

Það barst í tal að það vantaði
nú hugsanlega mannskap í lögg-
una og ég lýsti eitthvað áhuga
mínum á því. Þessu var nú bara
slegið fram án þess að væri neitt
af einskærum áhuga. Síðan gerist
það nokkrum mánuðum seinna,
að lögreglan stoppar mig á Flat-
eyri þar sem ég er á leið úr há-
degismat.“

Kannski ekki versta
 hugmyndin á djamminu
„Þetta eru þá Kiddi Valdi og

Jónas Eyjólfsson þáverandi yfir-
lögregluþjónn. Ég fékk hálfgert
sjokk, var ekkert vanur því að
löggan væri mikið að stoppa mig,
tel mig nú yfirleitt hafa verið
frekar löghlýðinn. Fyrir utan þeg-
ar ég eitthvað tíu-tólf ára seldi

gamalli konu Vestfirska frétta-
blaðið upp úr ruslatunnu ná-
grannans og fékk tiltal ásamt fé-
laga mínum hjá hreppstjóranum
á Flateyri.

En þá var erindi þeirra að at-
huga hvort ég hefði ennþá áhuga
á því að fara í lögguna. Ég var
búinn að gleyma þessu samtali
við Kidda Valda þangað til hann
rifjaði það upp. En ég var alveg
til í að skoða þetta og kíkti ein-
hvern tímann til þeirra.

Þannig fór að ég sótti um sum-
arstarfið og var síðan í þessu í
fimmtán ár. Þarna kom yfirlýs-
ingagleðin af ballinu kannski
svolítið í bakið á mér. Jæja, kann-
ski ekkert versta hugmyndin sem
menn hafa fengið á djamminu.“

Stofnfundurinn
Á sínum tíma var hljómsveitin

á Flateyri sem bar nafnið Grétar
á gröfunni (e. Crying on the
grave) vinsæl og vel þekkt. Jón
Svanberg var á trommunum og
segir um það:

„Sú spilamennska einkenndist
þó frekar af áhuga en getu.“

Útidansleikur sem Grétar á
gröfunni hélt á Flateyri varð
nokkuð frægur. Dansleikur þessi
var jafnframt stofnfundur félags,
svo einkennilegt sem það nú er.
Gangur málsins var í stuttu máli
þessi:

Hljómsveitin hafði sótt um
leyfi hjá lögreglunni til að halda
dansleik í Félagsheimilinu, en
umsóknin var sögð hafa borist of
seint. Þá gripu menn til þess ráðs
að stofna félag með sama heiti
og hljómsveitin og var félags-
gjald ákveðið kr. 1.200.

Stofnfundurinn var haldinn
utanhúss en hljómsveitin sjálf var
á kassa í anddyrinu á neta-
geymslu Hjálms. Lögreglan
mætti á staðinn um nóttina og
hugðist stöðva dansleikinn, en
hafði ekki erindi sem erfiði. Það
fannst enginn paragraf í lögum
til að stöðva stofnfund félags.

Í Bæjarins besta á þessum tíma
var sagt frá þessum atburði.
Lokaorðin þar eru þessi: Jónas
Eyjólfsson yfirlögregluþjónn
telur fundinn hafa verið dulbúinn
dansleik og hyggst leggja fram
kæru.

„Þetta gerðist á milli þess þegar
ég hafði lýst áhuga mínum að
starfa í lögreglunni,“ segir Jón
Svanberg, „og þess þegar Kiddi
Valdi og Jónas Eyjólfsson stopp-
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uðu mig og spurðu hvort ég ætlaði
ekki að sækja um. Það var ekkert
gert með þetta mál meira, en ég
hef stundum grínast með að ég
hafi afplánað fimmtán ára samfé-
lagsþjónustu í löggunni vegna
þessa dansleiks. Stofnfundar,
vildi ég sagt hafa.“

Mittismál á
fegurðardrottningu

„Þegar ég hafði sótt um vinnu
í lögreglunni á Ísafirði og fengið
staðfestingu á ráðningunni var
mér gert að fara með fatabeiðnir
til Reykjavíkur til að „gíra mig
upp“. Vissulega voru blendnar
tilfinningar við það að byrja í
löggunni, en þær snerust kannski
ekki svo mikið um stress út af
komandi verkefnum, heldur það
hvort ég fengi húfu sem passaði.

Þannig er mál með vexti, eða
ofvexti, að ég er nokkuð höfuð-
stór, eiginlega með svona station-
höfuð eða þannig, langan haus.
Mér hefur þó ekki tekist að sann-
færa fólk um að innihaldið sé
eins mikið og rúmmálið segir til
um. En allavega, ég fór með
beiðni til húfumakarans P. Eyfeld
á Laugavegi og fékk að máta
húfur, en vissi sem var, að þær
myndu ekki passa.

Afgreiðslukonan varð hálf-
hissa þegar hún áttaði sig á því
að hún átti enga húfu sem passaði
og stökk þá til og náði í málband.
Rétti mér endann og sagði „Haltu
þessu við ennið á þér!“ sem ég
og gerði. Hún hljóp svo hringinn,
tók málbandið niður og gáði hvar
hún studdi á það fingri og hrópaði
„Nohhhh! Það er bara eins og

mittismál á fegurðardrottningu,
63 sentimetrar.“

Ég er nú ekkert alltaf kjaftstopp
en þarna dróst aðeins að svara
fyrir sig. Húfuna fékk ég svo
nokkru síðar. Hún passaði vel og
náði yfir nokkuð stórt svæði.“

Dellusafnið á Flateyri
– Þú nefndir Hús og fólk á

Flateyri. Þá kemur Dellusafnið
margfræga á Flateyri sem þú
komst á laggirnar óneitanlega í
hugann. Ertu dellukall að eðlis-
fari?

„Já, algjörlega. Mjög mikill
dellukall, myndi ég segja. Lifði
lengi eftir þeirri kenningu, að sá
sem á mest dót þegar hann deyr,
hann vinnur. Ég hef safnað ýmsu
gegnum tíðina, og þegar ég var í
löggunni, þá safnaði ég lögreglu-
minjum, húfum og merkjum og
alls konar svoleiðis dóti. Það er í
rauninni grunnurinn að Dellu-
safninu.

Síðan á einhverjum tímapunkti
þegar atvinnulífið á Flateyri var í
niðursveiflu, í einhverju af þeim
fjölmörgu tilvikum, þá fór maður
að velta því fyrir sér hvort ekki
væri hægt að gera eitthvað, þó
ekki væri nema til þess að búa til
eitt starf. Þá kom þessi dellu-
safnshugmynd upp. Líka kannski
af löngun til að draga fram fólk
sem væri í svipaðri krísu og mað-
ur sjálfur, hafandi safnað ein-
hverju sem væri komið í kassa
einhvers staðar og enginn nyti.
Þannig varð þessi vettvangur til.“

Lonely Planet og víðar
– Hvernig er gangurinn hjá

safninu?
„Náttúrlega er það langhlaup

að reka safn þar sem ekki er allt
morandi í túristum allt árið. Það
er alveg ljóst að safnið væri ekki
starfandi nema vegna þess að við
fengum mjög góðan stuðning í
upphafi, bæði frá Menningarráði
Vestfjarða, sem reyndar hefur
stutt dyggilega við safnið í þrí-
gang, auk þess sem Ísafjarðarbær
hefur stutt við okkur með því að
lána húsnæði undir starfsemina.
Þetta eru forsendurnar fyrir því
að safnið lifir ennþá.

En gestum fjölgar hægt og bít-
andi og maður er farinn að sjá
nafn safnsins í bókum eins og
hjá Lonely Planet og á ýmsum
vefjum og í bæklingum sem mað-
ur hefur ekki auglýst í sjálfur.
Vonandi verður þetta bara þarna
um ókomna framtíð og auðvitað
vonast maður til að þetta geti
orðið sjálfbært, en það er ekki
komið á þann stað enn.“

Valdemar eigin-
lega tekinn við

– Hvað er helst á safninu fyrir
utan lögregluminjar?

„Það er nú hellingur af dóti og
alltaf að bætast við. Fyrir utan
lögregluminjarnar er stærsta
safnið kannski vinnuvélamódela-
safn í eigu Valdemars Jónssonar
í Varmadal, verktaka hjá Græði í
Önundarfirði. Núna á þessu ári
er hann eiginlega tekinn við
Dellusafninu, sér um rekstur
þess, ég er kannski meira á kant-
inum með honum. Erfitt að fjar-
stýra þessu sunnan af höfuðborg-
arsvæðinu.

Síðan er þarna sykurmolasafn,
teskeiðar, salt- og piparstaukar,
kveikjarar, áfengismíníatúrar,
pennar, vínflöskumiðar, spil,
skilti, pezkallar, tóbaksminjar frá
setuliðinu sem var á Flateyri á
heimsstyrjaldarárunum, og alltaf
er eitthvað að bætast við.“

Ýmsar fleiri dellur
– Fyrir utan söfnunaráráttu,

hvaða fleiri „dellur“ geturðu
nefnt hjá sjálfum þér?

„Ég hef gaman af alls konar
grúski. Þar má nefna þetta sagn-
fræðitengda verkefni sem ég hef
verið að vinna fyrir Hús og fólk.
Það er mjög sérstakt og gefandi.
Ég hef mikinn áhuga á sögu, sér-
staklega sögu Flateyrar og Ön-
undarfjarðar vegna þess að þar
hef ég átt heima nánast alla tíð.

Svo finnst mér gaman að smíða
og dunda mér í bílskúrnum. Og
auðvitað var það björgunarsveit-
arstarfið á meðan ég var sjálf-
boðaliðamegin í því. Núna er ég
náttúrlega farinn að vinna á kaupi
fyrir samtökin og ekki lengur á
eiginlegri útkallsskrá sjálfur eins
og er, þó að ég sé ennþá skráður
í björgunarsveitina á Flateyri.

Nú, félagsmálavafstur hefur
alltaf verið ofarlega á áhugalist-
anum. Ég var í ein átta ár vara-
maður og aðalmaður í Lands-
sambandi lögreglumanna, sem og
stjórnarmaður í Lögreglufélagi
Vestfjarða. Þá er ég núna formað-
ur Önfirðingafélagsins. Maður
tosast alltaf einhvern veginn í
þetta þó að maður ætli sér það
kannski ekki. En félagsvafstur
með skemmtilegu fólki er bara

svo ofboðslega gaman.“

Starfið hjá Slysavarna-
félaginu Landsbjörg

– Hvernig er dæmigerður
vinnudagur hjá þér núna í þessu
starfi sem framkvæmdastjóri
Slysavarnafélagsins Landsbjarg-
ar?

„Vinnutíminn fer gríðarlega
mikið í fundi, bæði hér innandyra
og út um allan bæ, það eru fjöl-
breyttustu og ótrúlegustu verk-
efni sem þar er verið að fjalla
um. Ég er í nánu sambandi við
stjórn félagsins. En varðandi
dæmigerðan vinnudag: Það eru
engir tveir dagar eins, og í raun
mikið af vinnunni sem fer fram á
kvöldin og um helgar, til dæmis
í heimsóknum og fundum með
félagsfólki.“

– Ertu í miklum tengslum við
litlu björgunarsveitirnar úti um
allt land?

„Ég hef nú ekki náð því að
heimsækja allar björgunarsveitir
landsins þó að ég sé búinn að
vera í þessu starfi í bráðum tvö
og hálft ár. En þeim fjölgar nú
alltaf sem ég hitti. Svo hittir
maður mikið stjórnarmenn sveit-
anna á landsþingum og fulltrúa-
ráðsfundum og þess háttar.“

Fjandi gott miðað
við íbúafjöldann

„Auðvitað þekkir maður ýmsa
betur en aðra. En einhvern veginn
er nú þetta félag þannig, að það
verður eins konar fjölskyldublær
yfir þessu, einhver samkennd.
Menn þurfa ekkert að þekkjast
mjög djúpt til þess að geta spjall-
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Sælkerar vikunnar eru Dýrfirðingarnir Sólborg Þorláksdóttir og Reynir Gunnarsson

Dásamlega einfalt lasagneDásamlega einfalt lasagneDásamlega einfalt lasagneDásamlega einfalt lasagneDásamlega einfalt lasagne
Í dagsins önn er fátt betra en

að gæða sér á góðum mat. Ekki
er verra ef það er einfalt og
fljótlegt. Þessi uppskrift hefur
reynst vel í okkar fjölskyldu og
er alltaf vinsæl. Litlu skiptir
hvort maður notar svína eða
nautahakk, bragðið er alltaf
guðdómlegt. Jafnvel þó fólk
segist ekki borða kotasælu þá
þykir því hún góð í þessari
útfærslu af lasagne. Þá er ekkert
að vanbúnaði að hefjast handa.

Lasagne
500 gr hakk
Lasagneplötur
1 stór dós kotasæla
1,5 dl tómatsósa
1 dl matreiðslurjómi
Dass af McCormick sea-

soned salt
Dass af dill (þurrkað)
Rifin ostur
Stundum er gott að setja raspað
grænmeti út í ef maður er í
stuði fyrir það.

Aðferð:
Byrjað á því að hita ofninn og

stilla hann á 180 °C. Hakkið er
steikt á pönnu og kryddað eftir
smekk hvers og eins. Tómatsósa
og rjómi er sett út á pönnuna og
þá er það kjötblandan tilbúin. Ef
hinsvegar er stemmning fyrir
grænmeti þá þarf að bæta því út í
og láta malla stutta stund. Svo er
½ dós af kotasælu sett í botninn á
eldföstu móti. Lagsagneplötur
settar ofan á það og svo kjötblanda,
aftur lagsagneplötur og restin af

kotasælunni ofan á það. Svo er
rifnum osti sáldrað yfir herleg-
heitin. Sett í ofn í 30 mínútur.

Með þessu er dásamlegt að
hafa hvítlauksbrauð og ferskt
hrásalat.

Hvítlauksbrauð:
Brauð sem er til í húsinu hverju
sinni (eða í frysti)
Brætt smjör
1 – 2 hvítlauksgeirar pressaðir
út í smjörið
Hvítlaukssmjörinu penslað á
brauðið og ekki verra að setja
smá ost yfir.
Bakað í ofni í c.a. 10 min.

Við skorum á Þorgerði Elías-
dóttur úr Dýrafirði að vera næsti
sælkeri vikunnar.

að saman um heima og geima.
Þetta er mjög sérstakur félags-
skapur og gefandi á allan hátt.“

Björgunarsveitirnar innan vé-
banda Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar eru 93 og liðlega fjögur
þúsund manns eru á útkallsskrá
allt árið um kring, þó að margir í
björgunarsveitunum séu það
ekki.

„Í hlutfalli við íbúafjöldann á
Íslandi er það fjandi gott og vekur
mikla athygli erlendis. Síðan er
líka starfandi fjöldinn allur af
unglingadeildum og slysavarna-
deildum innan félagsins.“

Að sögn Jóns Svanbergs eru
félagar í Slysavarnafélaginu
Landsbjörg samtals eitthvað yfir
tíu þúsund.

„Menn eru auðvitað misvirkir
og allt það.“

„Aumingjavæðingin“
Í síðustu viku var í Kastjósi

Sjónvarpsins rætt við Hörð Má
Harðarson, formann Slysavarna-
félagsins Landsbjargar, þar sem
svokallaða aumingjavæðingu bar
meðal annars á góma. Hann sagði
björgunarsveitirnar hafa gengið
of langt inn á verksvið lögreglu
og annarra viðbragðsaðila eftir
hrun og þær séu ekki enn komnar
til baka á fyrri stað. Skýra þurfi
mörkin þarna á milli svo að sveit-
irnar séu ekki misnotaðar. Árið
2014 hafi verið sérstaklega anna-
samt hjá björgunarsveitunum og
nú sé félagið að huga að stefnu-
mótun og endurskoðun á hlut-
verki og starfsemi þess.

„Eigum við að vera að hlaupa
á eftir trampólínum og grillum ár
eftir ár?“ spurði Hörður Már í
Kastljósinu. Hann taldi jafnvel
hættu á að björgunarsveitirnar
ýti undir nokkurs konar „aum-
ingjavæðingu“ landans, með því
að stökkva til í hvert sinn sem
óskað er aðstoðar, sama hvers
eðlis vandinn sé.

Ruslatunna nágrannans

– Hvað segir Jón Svanberg
framkvæmdastjóri félagsins um
þetta?

„Hlutirnir eru eiginlega orðnir
þannig, að ýmsir telja nánast
sjálfgefið að björgunarsveitirnar
komi og reddi öllu, sama hversu
merkilegt eða ómerkilegt það er.
Einfaldasta myndin er kannski
þannig, að einhver sér ruslatunnu
nágrannans fjúka um koll, og í
staðinn fyrir að fara út og gera
sjálfur það sem þarf að gera, sem
er nú ekki alltaf neitt stórvægi-
legt, þá er hringt í Neyðarlínuna
til að fá björgunarsveit í málið.

Það er einmitt svona lagað sem
formaður félagsins átti við með
aumingjavæðingu. Reyndar má
kannski kenna okkur sjálfum um
þetta að einhverju leyti, að menn
séu of fúsir að hlaupa til út af
nánast engu. En verkefnunum
hefur fjölgað og það er náttúrlega
í tengslum við óblíð veður upp á
síðkastið. Jafnframt fjölgar er-
lendum ferðamönnum mjög
mikið og okkar verkefnum fjölg-
ar í takt við það.

En eins og Hörður kom inn á,
þá snýst þetta líka um traust.
Björgunarsveitirnar treysta yfir-
völdum á hverjum tíma til að
nota björgunarsveitirnar með
réttum hætti, og það sem við vilj-
um allra síst er að lenda á milli í
skoðanaskiptum eða deilum lög-
reglumanna við embættin sín,
eins og hefur því miður gerst.“

Og Jón Svanberg bætir því við,
að það virðist vera alveg sama
hversu vel er varað við óveðri,
þá komi það alltaf einhverjum
gersamlega á óvart.

Landsþingið á
Ísafirði um helgina

Núna um helgina verður Slysa-
varnafélagið Landsbjörg á Ísa-
firði með landsþing sitt. Það er
stærsta samkoma félagsins, hald-
in annað hvert ár.

„Við komum vestur með mik-

inn hóp af fólki, eitthvað milli
fimm og sex hundruð manns í
heildina sem taka þátt í þinginu
og björgunarleikum í tengslum
við það.

Það er merkileg tilviljun að
slíkur fjöldi björgunarfólks skuli
hittast á norðanverðum Vest-
fjörðum tuttugu árum eftir snjó-
flóðin miklu í Súðavík og á Flat-
eyri. Staðurinn fyrir landsþingið
var ekki valinn vegna þessarar
tímasetningar. Það hittist bara
svona á, en er í mínum huga
ánægjuleg og táknræn tilviljun.“

Hugsar til Eiríks Finns
og Gullu ár hvert

Ein örsaga af léttara tagi í lokin:
„Dag einn þegar ég var að

leggja af stað frá Flateyri til Ísa-
fjarðar tók ég eftir því að búið
var að flagga í hálfa stöng við
hús neðarlega á eyrinni. Eðli
málsins samkvæmt verður manni
ónotalega við og kannski sérstak-
lega í litlu samfélagi. Þegar ég
ek svo áleiðis upp Hafnarstrætið
á leið út úr bænum, þá sé ég að
það er verið að flagga við kirkj-
una. Nú var alveg ljóst að einhver
væri dáinn og hlyti að vera ein-
hver á Flateyri fyrst flaggað var
við kirkjuna líka.

Ég ákvað því að hringja í Eirík
Finn Greipsson, en fyrsta flaggið
hafði ég séð í næsta húsi við
hann. Gulla konan hans svaraði,
ég bauð góðan dag og spurði
varfærnislega hvort hún vissi
hver hefði verið að deyja. Um
leið og ég sleppti orðinu áttaði
ég mig á hlutunum, varð eins og
auli og fór svo að hlæja. Gulla
hélt náttúrlega að ég væri að atast
í sér, en áttaði sig svo á því að
mér var full alvara með símtalinu.

Þetta er ástæða þess, að mér
verður eiginlega meira hugsað
til Eiríks Finns og Gullu á föstu-
daginn langa heldur en hans sem
ætti frekar að verðskulda það.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Sjúkraliðar -
heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar
að ráða tvo sjúkraliða  á heimahjúkrunardeild.

Um er að ræða 50-70% stöður frá 1. júní
2015 eða eftir nánara samkomulagi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkom-
andi stéttarfélags og stofnanasamningi. Nán-
ari upplýsingar veitir Halldóra Hreinsdóttir,
deildarstjóri í síma 456 4515 og á netfanginu
halldorah@hvest.is.

Vinsamlegast sendið umsóknir Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða, Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýs-
ingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðn-
ing hefur verið ákveðin.

Aukastarf
Vantar þig aukastarf, Inkasso ehf  sem stund-

ar innheimtuþjónustu á landsvísu óskar eftir
tveimur umboðsmönnum annarsvegar á Ísa-
firði og hinsvegar á á sunnanverðum Vest-
fjörðum.

Fyrst og fremst er um að ræða kynningu á
þjónustu fyrirtækis á viðkomandi svæði.
Hentar vel sem aukastarf.

Áhugasamir hafið samband við Þorvald
Örn á netfangið tk@inkasso.is ásamt stuttum
texta um viðkomandi.

Inkasso ehf býður viðskiptavinum sínum
upp á heildarlausnir í gerð og útsendingu reikn-
inga ásamt allri almennri innheimtuþjónustu.

Fyrirtækið er staðsett í Kópavogi en sinnir
viðskiptavinum um allt land.

Dæmdur fyrir vörslu barnakláms
Héraðsdómur Vestfjarða hefur

dæmt karlmann í fangelsi fyrir
vörslu á barnaklámi sem lögregla
fann í húsleit á heimili og vinnu-
stað hans. Efnið var vistað á
hörðum diskum, DVD diskum
og minnislyklum. Maðurinn er
dæmdur í 15 mánaða fangelsi en
12 mánuðir af refsingunni eru
skilorðsbundnir. Alls er um að
ræða 34.837 ljósmyndir og 585
hreyfimyndir sem sýna börn, eða
fullorðna einstaklinga í hlutverki
barna, á kynferðislegan eða klám-
fenginn hátt. Efnið sem ákærði
var með í vörslum sínum er á
ýmsa vegu en aðallega er um að
ræða efni með stúlkum á öllum
aldri. Að hluta er um mjög gróft
efni að ræða sem sýnir ýmist
fullorðna einstaklinga beita börn
kynferðislegu ofbeldi eða börn
að hafa kynmök sín á milli.

Einnig fundust myndir sem
ákærði vísaði til sem „nudist“
mynda en þar mátti meðal annars
finna ljósmyndir og hreyfimyndir

af íslenskum börnum. Sem dæmi
um slíkar myndir voru erlendar
ljósmyndir sem teknar voru á
baðströndum og aðrar sem sýna
börn að leik utandyra. Myndirnar
virðast í mörgum tilvikum vera
teknar án þess að börnin geri sér
grein fyrir því segir í dómnum.
„Þá virðist myndavélinni aðal-
lega vera beint að þeim börnum
sem eru nakin og virðist reynt að
hafa kynfærasvæði barnanna sem
mest í mynd.“

Telur dómurinn að með mynda-
tökunum séu saklausir leikir
barna notaðir til að búa til efni
sem telja verður eins og á stendur
að sýni börnin á kynferðislegan
eða klámfenginn hátt vegna
þeirra athygli sem nekt þeirra og
kynfæri fá. Í sumum tilvikum
voru áratugir síðan myndirnar
voru teknar.

Í dómi kemur fram að fram-
burður ákærða hafir verið nokkuð
misvísandi hvað varðar vitneskju
hans um refsinæmi þess að varsla

efni sem flokkast sem barnaklám.
Annars vegar sagðist  hann ekki
vita að slíkt varðaði refsingu og
hins vegar að hann hafi horft á
umfjöllun um efnið í fjölmiðlum
og í kjölfar þess íhugað að benda
lögreglu á slíkt efni. Þannig hafi
einhvers konar réttarvörslusjón-
armið ráðið söfnun hans á mynd-
unum. Með hliðsjón af þessu
metur dómurinn það ótrúverðugt
að ákærði hafi ekki haft vitneskju
um að varsla efnisins varðaði við
lög.

Við ákvörðun refsingar ákærða
auk þess sem að einhverju leyti
er litið til aldurs hans. Þá er einnig
litið til þess mikla magns efnis er
fannst í vörslum ákærða og að
hluta þess verður að telja að sé
mjög gróft efni og telst því brot
hans vera stórfellt í skilningi al-
mennra hegningarlaga.

Lögreglu barst fyrst ábending
um að ákærði væri með barna-
klám í vörslu sinni árið 2011.
Rannsókn málsins hófst í febrúar

2013 með húsleit og ákæra var
gefin út í janúar 2015. Í dómi
Héraðsdóms segir að gera verði
kröfu til lögreglu og ákæruvalds
að meðferð mála sem þessara
verði að ljúka á mun skemmri
tíma og var löng málsmeðferð
höfð við huga við ákvörðun refs-

ingar.
Ákærði greiðir allan sakar-

kostnað málsins, 1.209.796 krón-
ur, þar með talin málsvarnarlaun
skipaðs verjanda síns, Vilhjálms
Hans Vilhjálmssonar hrl., krónur
900.000, og útlagðan kostnað
verjandans, 48.213 krónur.

Velferðarráðuneytið hefur
skorið niður fjárframlög vegna
búnaðarkaupa fyrir hjúkrunar-
heimilið Eyri um 19 milljónir
króna. Alls verður varið 47 millj-
ónum til búnaðarkaupa. „Það er
ljóst að ærið verkefni verður fyrir
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða að
koma sér upp öllum þeim búnaði
sem þarf á hjúkrunarheimilið

Eyri,“ segir Gísli Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar. Í ljósi þess að 19 öldrun-
arrými verða lögð niður á Heil-
brigðisstofnunininni, þegar hið
nýja 30 rýma heimili opnar, ætlar
velferðarráðuneytið skerða fram-
lög vegna kaupa á búnaði í hjúkr-
unarheimilið.

Skoðun ráðuneytisins er að

sögn Gísla Halldórs að stofnunin
geti nýtt gamla búnaðinn á Eyri.
„Það á að nota gamla búnaðinn í
nýju rýmin en þetta eru ekki sam-
bærileg rými og samkvæmt
hjúkrunarforstjóra og Fram-
kvæmdasýslu ríkisins er gamli
búnaðurinn ekki sambærilegur
við nýja búnaðinn sem verður
keyptur,“ segir Gísli Halldór.

Sker niður framlög til búnaðarkaupa

Sigurður Ólafsson, eða Bíi eins
og hann er jafnan kallaður, er
dugnaðarforkur eins og Ísfirð-
ingar þekkja vel, hvort sem það
er í starfi eða þátttöku í félaga-
samtökum. Hann tók sig til á
dögunum og hreinsaði til í kirkju-
garðinum á Réttarholti í Engidal.
Björn Baldursson, formaður

sóknarnefndar, segir að fyrir
nokkrum vikum hafi verið Dagur
jarðar og þá hafi Bíi tekið það
upp hjá sjálfum sér að ganga um
garðinn og hreinsa upp plast og
annað sem hefur fokið af leiðum
í vetur.

„Við erum honum þakklát og
þetta er einmitt það sem kirkjuna

skortir, fleiri sjálfboðaliða. Kirkj-
an hefur verið í fjárþröng á síð-
ustu árum og við höfum ekki
getað sinnt kirkjugörðunum
nægilega vel. Þetta verk er þá
frá, þökk sé Bía,“ segir Björn.
Framundan er tiltekt í Eyrar-
kirkjugarði sem grunnskólabörn
á Ísafirði ætla að sjá um.

Hreinsaði til í kirkjugarðinum
Björn Baldursson (t.v.) og Sigurður Ólafsson í Réttarholtskirkjugarði.
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Hin óþrjótandi uppspretta náttúrunnar

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

Verkföll hafa sett mark sitt á samfélagið og skilið eftir ljót ör.
Samfélagssátt er torfundin og sameiginleg markmið nást sjaldan,
þótt síðast hafi þjóðarsáttin frá 1990 verið nefnd og hún er gott
dæmi um sáttargerð samfélagsins. En skammtímaminni þjóðarinnar
er algert og hver sér auð í annars garði. Öfund kviknar af slíku, en
síður hugsunin um að gæta að því sem við eigum og gerir okkur
gott, sé vel með farið. Náttúran er ólíkindatól og ekki alltaf á hana
að treysta. Hún reynist gjöful en á það til að valda vanda sem eftir-
minnilega varð vandi heimsins fyrir fimm árum þegar Eyja-
fjallajökull gaus og umferð flugvéla um allan heim stöðvaðist um
skeið. En hún gefur einnig og nægir að nefna traustustu undirstöðu
íslensks efnahagslífs í bráð og lengd, hafið umhverfis Ísland.
Fiskveiðar og vinnsla aflans eru ómetnalegar uppsprettur þess
auðs sem gerir okkur kleift að búa hér norður undir heimskautsbaug.

Nú mæna allir á stöðugan vöxt ferðaþjónustu sem í raun byggir
á náttúrunni. Það er hún sem við erum að selja útlendum ferða-
mönnum. En við gætum okkar ekki nægilega og það kann að koma
niður á ferðaþjónustunni síðar. Alls kyns vaxtaverkir fylgja og eru
einna gleggstir þegar litið til þeirrar ánauðar sem Ísland má þola.
Vinsælir viðkomustaðir ferðamanna hafa látið á sjá vegna þess að
öllum er hleypt á þessa staði án nokkurrar ábyrgðar eða án þess að

nokkurt gjald komi fyrir afnotin. Á sama tíma deila menn um
veiðigjald sem einnig er náttúruskattur og sýnist sitt hverjum. Sumum
finnst gjaldið of hátt en öðrum of lágt. Þar má enginn verða ríkur en
á sama tíma vilja allir verða ríkir af ferðaþjónustu. Gott og vel, en á
náttúra landsins enga vini aðra en þá sem óskapast yfir raflínum á há-
lendinu en vilja á sama tíma ,,ofbeita“ það ferðamönnum gjaldfrjálst
að minnsta kosti meðan ferðafyrirtækin græða nóg?

Nú þarf að staldra við og hugsa upp á nýtt. Ofnýtt náttúra á
vinsælustu ferðastöðum gagnast aðeins þeim er flytja fólkið, en al-
menningur á að borga fyrir átroðninginn. Þetta er nýjasta útspil
ferðaráðherrans, sem gafst upp á náttúru(leysis)passanum. Enn eiga
Vest-firðingar möguleika á því að standa vörð um náttúru Vestfjarða.
Þegar hefur verið bannað að drepa Baska. Þökk sé glöggum og vönd-
uðum embættismanni.

En meira þarf til. Hornstrandir eru viðkvæmt svæði og þarfnast
takmörkunar á aðgangi og gjaldtöku annarra en bátaeigenda, sem
flytja fólk. Þeir eiga að borga sem njóta, bæði ferðaþjónustan og
ferðamenn. Náttúran er orðin að eftirsóttum gæðum og eina leiðin til
að vernda hana er að hafa af hennni tekjur líkt og gildir um annars
konar veiðar, fiskveiðarnar.

Annars þrýtur uppsprettan.

54 nemendur voru brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag. Ljósm: Halldór Sveinbjörnsson.

Lára Margrét dux schoale
Fimmtíu og fjórir nemendur

voru brautskráðir frá Mennta-
skólanum á Ísafirði á laugardag.
Fjórir nemendur luku diplóma-
námi í förðun, fjórir luku A námi
vélstjórnar, fjórir luku prófi í stál-
smíði. Þá luku fimm nemendur
sjúkraliðaprófi, þar af eru tveir
nemendur sem einnig luku við-
bótarnámi til stúdentsprófs. Alls
voru brautskráðir 39 stúdentar,
16 af félagsfræðibraut, 16 af nátt-
úrufræðibraut, tveir af starfsbraut
og fimm með viðbótarnám til
stúdentsprófs. Hæstu meðaleink-
unn á stúdentsprófi að þessu sinni
hlaut Lára Margrét Gísladóttir,
stúdent af náttúrufræðibraut. Hún
hlaut meðaleinkunnina 9,33.

Fjölmargar viðurkenningar fyrir
góðan árangur og framfarir í námi
voru veittar og dux scholae ávarp-
aði viðstadda.

Fulltrúar afmælisárganga fluttu
ávörp. Agnes Sigurðardóttir bisk-
up Íslands og Einar K. Guðfinns-
son forseti alþingis, fulltrúar 40
ára afmælisárgangs, færðu skól-
anum gjöf til minningar um Mar-
gréti Oddsdóttur, en hún lést 9.
janúar 2009. Með gjöfinni vilja
samstúdentar Margrétar halda
minningu hennar á lofti og upp-
lýsa nemendur skólans um þá
merku konu sem lagði grunn að
framtíð sinni. Þá ávarpaði skóla-
meistari útskriftarnema og sleit
að því búnu skólanum. Viðstadd- Lára Margrét Gísladóttir, dux schoale. Ljósm: Benedikt Hermannsson.
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ir risu úr sætum og sungu hinn
alþjóðlega stúdentasöng, Gaude-
amus igitur við undirleik Huldu
Bragadóttur.

Útskriftarveisla fór fram í
íþróttahúsinu á Torfnesi um
kvöldið og voru þar um 300
gestir. Útskriftarnemar og fulltrú-
ar afmælisárganga voru með
skemmtiatriði. Halldór Smárason
 lék á píanó undir borðhaldi.
Hljómsveitin Húsið á sléttunni
spilað undir fjörugum og sam-
felldum dansleik sem stóð til kl
02.00. Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, flutti ávarp fyrir hönd 40 ára stúdenta. Ljósm: Benedikt Hermannsson.

Mikil fækkun nemenda fyrirsjáanleg
Miklar breytingar eru í farvatn-

inu í starfi Menntaskólans á Ísa-
firði vegna fyrirsjáanlegrar fækk-
unar nemenda. Tvennt kemur til
að nemendum mun fækka, stytt-
ing náms til stúdentsprófs og við-
varandi fólksfækkun á norðan-
verðum Vestfjörðum. Í ávarpi
Jóns Reynis Sigurvinssonar
skólameistara á skólaslitum MÍ
á laugardag, kom fram að á skóla-
samningsfundi í vor með fulltrú-
um mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins hafi þessi staða
rædd. Jón Reynir sagði að í ráðu-
neytinu ríki mikill skilningur á
sérstöðu skólans og þeirri stöðu
sem blasir við eftir nokkur ár og
í ráðuneytinu er verið að skoða
hvaða leiðir séu færar til að
bregðast við þessari nemenda-
fækkun. Skólameistari og for-
maður skólanefndar hafa fundað
með nokkrum þingmönnum í
norðvesturkjördæmi um framtíð-
arhorfur skólans.

Í haust hófu 363 nemendur nám
við skólann og á vorönn voru
þeir um 300. Jón Reynir sagði að
til að geta haldið uppi fjölbreyttu
námsframboði í framhaldsskóla,

þar sem flestir geta fundið nám
við hæfi, þurfi ákveðinn lág-
marksfjölda nemenda. Í máli Jóns
Reynis kom fram að þegar nem-
endafjöldi og námsframboð MÍ
eru borin saman sést að þessi
tala má ekki vera undir 300 og
þyrfti helst að vera um 350.

Á vorönn 2015 voru um 79%

nemenda skólans af upptöku-
svæði hans, þ.e. 61,8% frá Ísa-
fjarðarbæ, 15,3% frá Bolungar-
vík  og 2% frá Súðarvíkurhreppi,
en 22% koma annars staðar frá.
Markmið skólans er að hlutfall
nýnema af norðanverðum Vest-
fjörðum fari ekki undir 92%. Síð-
ustu 7 árin hefur aðsókn nemenda

úr 10. Bekk af norðanverðum
Vestfjöðrum verið um 90%. Ef
aðsókn að skólanum hefði hlut-
fallslega alltaf verið sú sama frá
1989,  þegar Iðnskólinn á Ísafirði
var sameinaður honum og náms-
framboð svipað, hefði skólinn að
mestu verið fullsetinn fram til
2001 en frá þeim tíma hefur

grunnskólanemum á norðan-
verðum vestfjörðum farið fækk-
andi og eru nú orðnir rúmlega
50% af meðalatali áranna 1990-
2000. Húsnæði skólans rúmar um
450 nemendur. 350 í bóknámi og
100 í iðnnámi en skólinn hefur
aldrei náð þeim fjölda.

– smari@bb.is

Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari MÍ. Ljósm: Benedikt Hermannsson.

Við skólaslit Menntaskólans á
Ísafirði á laudardag afhentu 40
ára stúdentar skólanum minn-
ingargjöf um skólasystur sína,
Margréti Oddsdóttur skurðlækni
sem lést árið 2009. Ein úr hópn-
um, séra Agnes M. Sigurðardóttir
biskup, afhenti gjöfina. Með
þessu vill hópurinn halda á lofti
minningu Margrétar sem var virt
á sínu sviði á heimsvísu og upp-
fræða nemendur skólans um þá
merku konu sem þar lagði grunn
að framtíð sinni. Á myndinni er
hópurinn ásamt foreldrum Mar-
grétar, Magdalenu M. Sigurðar-
dóttur og Oddi Péturssyni.

Færðu skól-
anum gjöf

Frá afhendingu gjafarinnar.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Laugardagur 30. maíLaugardagur 30. maíLaugardagur 30. maíLaugardagur 30. maíLaugardagur 30. maí
kl. 16:00 Arsenal - Aston Villa

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
eftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarsson

28. maí 1983: 28. maí 1983: 28. maí 1983: 28. maí 1983: 28. maí 1983: Eldgos hófst í
Grímsvötnum í Vatnajökli. Það
stóð í fáa daga. Í norrænum

blöðum var sagt að óttast
væri að Vatnajökull bráðn-

aði og suðausturhluti landsins
færu undir vatn að mestu.

29. maí 1947:29. maí 1947:29. maí 1947:29. maí 1947:29. maí 1947: Dakotavél frá
Flugfélagi Íslands rakst á

Hestfjall við Héðinsfjörð og 25
manns fórust. Þetta er mesta

flugslys sem hefur orðið á
Íslandi. Vélin var á leið frá

Reykjavík til Akureyrar.
30. maí 1894:30. maí 1894:30. maí 1894:30. maí 1894:30. maí 1894: Eldey var klifin,
í fyrsta sinn svo vitað sé. Þar
voru á ferð þrír Vestmanna-

eyingar, þeirra á meðal Hjalti
Jónsson (Eldeyjar-Hjalti). Þetta

var talin mikil hættuför.
31. maí 1973: 31. maí 1973: 31. maí 1973: 31. maí 1973: 31. maí 1973: Richard Nixon

forseti Bandaríkjanna og
Georges Pompidou forseti

Frakklands hittust í Reykjavík
og héldu fundi um heimsmál-
in á Kjarvalsstöðum. Með í för

voru Henry Kissinger og
Giscard D' Estaing.

1. júní 1976:1. júní 1976:1. júní 1976:1. júní 1976:1. júní 1976: Síðasta þorska-
stríðinu lauk með samningum
við Breta. Þar með viðurkenndu
þeir í reynd fiskveiðilögsöguna
sem var færð út í 200 sjómílur.
2. júní 1986:2. júní 1986:2. júní 1986:2. júní 1986:2. júní 1986: Leiðir DC-8 þotu
frá SAS með 186 farþega og
Boeing 747 frá British Airways

með 375 farþega skárust í
svipaðri hæð yfir Austurlandi
áður en árekstri varð afstýrt.
3. júní 1946: 3. júní 1946: 3. júní 1946: 3. júní 1946: 3. júní 1946: Eldsvoði varð á
Ísafirði er þrjú hús brunnu og
fimm manns fórust. Fimmtíu
manns urðu heimilislausir.

4. júní 1977: 4. júní 1977: 4. júní 1977: 4. júní 1977: 4. júní 1977: Hornsteinn var
lagður að Hrafnistu.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA-læg átt, 5-10 m/s og

skúrir eða slydduél, en víða
bjart á SV- og Vesturlandi.

Hiti breytist lítið.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Vaxandi SA átt og þykknar

upp og rigning. Hiti 3-10 stig,
hlýjast vestanlands.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir ákveðna austan-

eða NA-átt og björtu veðri.
Fremur svalt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Ræsting
Samgöngustofa óskar eftir tilboðum í ræst-

ingarþjónustu á tveggja manna skrifstofuhús-
næði stofnunarinnar að Hafnarstræti 1 á Ísa-
firði. Vinnufyrirkomulag felst í reglubundinni
ræstingu húsnæðis og frágangi á kaffistofu,
tvisvar sinnum í viku. Samningur verður gerður
til eins árs í senn, frá 1. júní 2015.

Leitað er að ábyrgum og traustum einstakl-
ingi/fyrirtæki til að taka verkið að sér.

Nánari upplýsingar veitir Valdís Ásta Aðal-
steinsdóttir í síma 480 6000. Tilboð skulu send
á netfangið valdis@samgongustofa.is.

Þormóður og
Erna ráðin

skólastjórar
Þormóður Logi Björnsson hef-

ur verið ráðinn skólastjóri Grunn-
skólans á Suðureyri og Erna
Höskuldsdóttir ráðin skólastjóri
Grunnskólans á Þingeyri.

Minnisblað bæjarstjóra og
mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar
um umsækjendur og tillögu að
ráðningum var tekið fyrir á fundi
fræðslunefndar í vikunni. Þrír
sóttu um stöðuna á Þingeyri en
einn dró umsókn sína til baka.
Umsækjendur á Suðureyri voru
einnig þrír.

Landsvala sást
í Bolungarvík
Landsvala (Hirundo rustica)

sást í fjárhúsum í Bolungarvík
síðastliðinn sunnudag. Landsval-
an hefur verið vappi í nokkra
daga á svæðinu en þær eru al-
gengir sumargestir hérlendis. Þær
sjást frá miðjum apríl til október
en þær eru algengastar á vorin.
Stór hópur landsvala hefur sést á
sunnanverðu landinu síðastliðna
daga en sagt er frá stórum hópi
landsvala í Garði á facebooksíðu
Birding Iceland. Landsvala er
fuglt af svöluætt. Hún hefur langa
vængi og klofið stél. Hún er dökk
að ofan og á höfði, ljós á kviði og
með rauða bletti á framhálsi og
enni.

Landsvalan veiðir skordýr á
flugi og lifir í Norður Ameríku,
Evrópu, Asíu og Norður Afríku.
Hún er árviss flækingur og hefur
gert sér hreiður hérlendis og orp-
ið.

Mótasmíði fyrir nýjan pott í
sundlauginni á Suðureyri gengur
vel og er útlit fyrir að potturinn
verði kominn á sinn stað um
miðja næstu viku. Þá tekur við
málningar- og lagnavinna og að
því loknu verður hellulagt í kring-
um pottinn. Ný girðing verður
einnig sett upp umhverfis sund-
laugina.

Potturinn ætti að vera fær til
baða um miðjan júní. Gamli pott-
urinn skemmdist í miklu vatns-
veðri sem gekk yfir landið í febr-
úar. Suðureyrarlaug er mikilvæg-
ur hlekkur í ferðaþjónustu á
svæðinu enda eina útilaugin í Ísa-
fjarðarbæ.

Nýr pottur tek-
inn í gagnið í júní
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