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Einar gamli Guðfinnsson áttaði sig á því að ég
hlyti að vera syndur úr því ég kom frá Ísafirði.
Hann lét mig hafa samband við mann frá Höfn í
Hornafirði til að læra köfun – í gegnum síma. Ég
held að fáum hafi dottið slíkt í hug öðrum en
Einari. – Jón Guðbjartsson, útgerðarmaður er í
sjómannadagsviðtali.

Ódrepandi
baráttumaður

– sjá bls. 18-20.
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Auglýsing um kjörfund
vegna sveitarstjórnarkosninga

þann 31. maí 2014
Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga í Ísafjarðarbæ verður

haldinn þann 31. maí 2014. Kjörfundur hefst kl. 09:00 í öllum kjördeild-
um og stendur til kl. 22:00 í 1.-3. kjördeild en til kl. 20:00 í 4.-6. kjör-
deild. Kosið verður á eftirtöldum stöðum:

1.-3. kjördeild í Íþróttahúsinu á Torfnesi
4. kjördeild í Grunnskólanum á Suðureyri
5. kjördeild í Grunnskóla Önundarfjarðar á Flateyri
6. kjördeild í Félagsheimilinu á Þingeyri

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

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Hildur Halldórsdóttir  formaður

Kristján G. Jóhannsson
Aðalbjörg Sigurðardóttir

Súðavíkurhreppur fær 2,4
milljónir króna í styrk frá
Atvinnuvega- og nýsköpun-
arráðuneytinu til skipulags-
og hönnunar á áningarstað á
Hvítanesi í Skötufirði. Þetta
kemur fram í fundargerð
sveitarstjórnar 22. maí en
þar segir einnig að sveitar-
stjórn sé sammála um að
Mitch Stephen Midgley verði
verkefnastjóri með verkefn-
inu og það verði unnið í sam-
starfi við ábúendur á Hvíta-
nesi, Vegagerðina, Selasetrið
á Hvammstanga, Teiknistof-
una Eik og Náttúrustofu
Vestfjarða. Þess má geta að
fyrr í þessum mánuði fékk
Súðavíkurhreppur 2,5 millj-
ónir króna úr Framkvæmda-
sjóði ferðamannastaða fyrir
árið 2014.

2,4 milljónir
fyrir Hvítanes

Hreinn Þorkelsson hefur
verið ráðinn skólastjóri
Súðavíkurskóla skólaárið
2014/2015 vegna námsleyfis
Önnu Lindar Ragnarsdóttur
skólastjóra. Hreinn er
áfangastjóri Mennaskólans á
Ísafirði og hefur unnið þar til
nokkurra ára. Hann er einn-
ig eigandi fyrirtækisins
Sagnaslóðar en fyrirtækið
var stofnað 2008 og býður
um á útreiðartúra vítt og
breytt um landið en höfuð-
stöðvar þess eru á Ísafirði
enda Hreinn búsettur þar.

Hreinn ráðinn
skólastjóri

Bolvíski línubáturinn Fríða
Dagmar ÍS var sjósett í
síðustu viku eftir lengingu.
Báturinn er í eigu Salting
ehf. og hefur verið í lengingu
í Trefjum í Hafnarfirði.
Fríða Dagmar hefur verið
meðal aflahæstu báta í
krókaaflamarkskerfinu.
Fríða Dagmar var aflahæsti
smábátur landsins í fyrra.
Báturinn landaði nær 2000
tonnum í 277 róðrum, eða
rúmum 7.000 kílóum af fiski
í hverjum róðri, að meðaltali.
Mest landaði báturinn 25
tonnum í einni löndun, sem
er harla mikið þegar litið er
til þess að báturinn er sjálfur
15 tonn á þyngd.

Fríða Dagmar
sjósett á ný

Fjölnota íþróttahús á Torfnesi
kostar allt að 300 milljónir króna
Sjálfstæðisflokkkur og Fram-

sóknarflokkur leggja til í stefnu-
skrám sínum að byggt verði
fjölnota íþróttahús á Torfnesi á
Ísafirði. Í fréttaþættinum Spegl-
inum á RÚV fyrir stuttu sagði
Daníel þegar þáttastjórnendur
spurðu út í framkvæmdir og lof-
orð flokkanna fyrir kosningarnar
að það væri ekki endilega kominn
tími til að lofa sundlaug eða fjöl-
nota íþróttahúsi. Aðspurður hvað
hafi breyst á þessum dögum tekur
Daníel fyrst fram að hann standi
ekki einn að stefnuskrá Sjálfstæð-
isflokksins.

„Það sem hefur líka breyst er
að í samtölum okkar við íþrótta-
hreyfinguna hefur komið fram
að kostnaðurinn við fjölnota hús
er ekki eins mikill og ég hélt.

Reynslutölur annars staðar frá
gefa til kynna að kostnaðurinn
verði á bilinu 2-300 milljónir.
Við þurfum ekki að byggja bún-
ingsklefa þar sem vallarhúsið
myndi nýtast undir þá og það
dregur úr kostnaði,“ segir Daníel.
Fleira kemur til að sögn Daníels
og nefnir hann mikinn einhug
innan íþróttahreyfingarinnar um
byggingu fjölnota íþróttahúss og
að það myndi leysa önnur mál,
eins og húsnæðisskort Aldrei fór
ég suður og Mýrarboltans og það
myndi létta á íþróttahúsinu á
Torfnesi sem er fullsetið.

Daníel segir að þær hugmyndir
sem hafa komið fram geri ráð
fyrir húsi sem er 40x70 metrar,
um það bil hálfur fótboltavöllur.
„Það verður ekki farið í þetta

strax. Við erum að tala um að
hefjast handa í lok kjörtímabils-
ins.“ Marzellíus Sveinbjörnsson,
oddviti Framsóknarflokksins,
hefur ekki sömu tölur og Daníel.
Þær tölur sem hann hafi um
kostnað við íþróttahúsið eru á
bilinu 150-200 milljónir. „Ég hef
bara tölur frá forsvarsmönnum
BÍ  og þær hljóða upp á 150 - 200
milljónir króna miðað við þær
húsagerðir sem BÍ er að skoða,“
segir Marzellíus. Hann leggur
áherslu á að Framsóknarflokkur-
inn leggi einungis til að þetta
stefnt verði að því að byggja yfir
gervigrasið.

„Við erum ekki að lofa þessu.
Við viljum að þetta verði skoðað
af fullri alvöru. Það fær mig eng-
inn til að lofa þessu meðan ekki

er vitað hvað þetta kostar,“ segir
hann. Í framkvæmdaáætlun Ísa-
fjarðarbæjar kemur fram að
kostnaður við fjölnota íþróttahús
væri 400 milljónir. Marzellíus
segir að munurinn á tölunni sem
er í framkvæmdaáætlun og þeirri
sem hann hefur eftir BÍ, liggi
líklega í mismunandi útfærslum
á húsum. „Það hús sem mér hefur
verið bent á er með dúkþaki en
ekki hefðbundnu þaki og þar held
ég að liggi mikill kostnaðarmun-
ur.  Það er verið að hugsa um að
byggja yfir helminginn af gervi-
grasvellinum. Það er verið að
hugsa um að byggja yfir helm-
inginn af gervigrasvellinum, það
er alveg á hreinu að ef af þessu
verður þá sníðum við okkur stakk
eftir vexti,“ segir Marzellíus.

Útvarpsstjóri ítrekar stefnu sína
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir

formaður Fjórðungssambands
Vestfirðinga fundaði í síðustu
viku með Magnúsi Geir Þórðar-
syni útvarpsstjóra þar sem þau
ræddu um stöðu RÚV á Vest-

fjörðum í tilefni af fréttum af því
að fyrir dyrum standi að rýma
húsnæði RÚV á Ísafirði. Á fund-
inum var farið vítt og breytt yfir
stöðu mála varðandi þjónustu
RÚV á Vestfjörðum. Í fréttatil-

kynningu frá Fjórðungssam-
bandinu kemur fram að bæði
voru sammála um mikilvægi
þess að RÚV sinni fréttaflutningi
og dagskrárgerð á Vestfjörðum
af myndarskap. Útvarpsstjóri

ítrekaði að stefna hans og annarra
nýrra stjórnenda RÚV væri að
bæta þjónustu RÚV á lands-
byggðinni.

Í fréttatilkynningunni segir:
„RÚV starfrækti svæðisstöðvar
á nokkrum stöðum á landinu um
árabil. Árið 2009 voru gerðar
breytingar á þessari starfsemi og
hún minnkuð til muna. Meðal
aðgerða þá var að reyna að losa
starfsstöðvarnar að Akureyri
undanskilinni. Ákvörðun um að
leggja niður fasta starfstöð á Ísa-
firði var tekin fyrir nokkrum árum
en tímabundinn leigusamningur
rennur út nú í sumar. Þessar
ákvarðanir voru að sjálfsögðu
teknar af fyrri stjórnendum. RÚV
hefur ekki haft fasta starfsmenn
á Ísafirði undanfarin ár - en haft
öflugan verktaka sem hefur sinnt
dagskrárgerð á svæðinu. Hann
mun vinna fyrir RÚV áfram og
sinna dagskrárgerð á svæðinu.

Ný framkvæmdastjórn er að
setja sig inn í málin og finna
leiðir til að auka við dagskrárgerð
á Vestfjörðum, eins og öðrum
landshlutum. Tryggt verður að
allar tengingar og tækjabúnaður
verði til staðar til dagskrárgerðar,
útsendinga o.þ.h. Markmiði er
að þeir viðbótarfjármunir sem
settir verða í dagskrárgerð á
landsbyggðinni nýtist beint í dag-
skránna - en fari ekki í yfirbygg-
ingu og húsnæði. Þessi nálgun er
í takt við aðra nálgun nýrra stjórn-
enda RÚV og má benda á að
þessa dagana er verið að rýma
húsnæði í Efstaleitinu með það
að leiðarljósi að hagræða og
skapa dýnamískari vinnustað.

– smari@bb.is
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Ritstjórnargrein

Eitt markmið

Spurning vikunnar

Hvaða framboðslista í Ísafjarðarbæ hyggst þú kjósa 31. maí?

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

Alls svöruðu 1.091.
B-lista sögðu 128 eða 12% – D-lista sögðu 249 eða 23%
Í-lista sögðu 316 eða 29% – Æ-lista sögðu 154 eða 14%

Óákveðnir voru 154 eða 14%
Ætla ekki að kjósa sögðu 90 eða 8%

Vilja hafa sýslumann
Vestfjarða í Bolungarvík

Bæjarráð Bolungarvíkur vekur
athygli á möguleikum þess að
höfuðstöðvar embættis sýslu-
mannsins á Vestfjörðum verði í
Bolungarvík, þar sem nú er em-
bætti sýslumanns í Bolungarvík,
að því er fram kemur í bókun
bæjarráðs. Ný lög um umdæma-
skipan lögreglustjóra og sýslu-
manna voru samþykkt á Alþingi
í síðustu viku og tekur breytt
skipulag gildi þann 1. janúar á
næsta ári. Í bókun bæjarráðs er

minnt á að embætti lögreglustjór-
ans á Vestfjörðum er staðsett á
Ísafirði og að innanríkisráðherra
hafi kynnt á fundi sínum með vest-
firskum sveitarstjórnarmönnum
í húsnæði Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða í byrjun febrúar að
stefnt væri að því að embættin
yrðu ekki í sama sveitarfélagi.

Samkvæmt nýju lögunum
skiptist landið í níu umdæmi
sýslumanna sem eru umdæmi
sýslumannsins á höfuðborgar-

svæðinu, Vesturlandi, Vestfjörð-
um, Norðurlandi vestra, Norður-
landi eystra, Austurlandi, Suður-
landi, Suðurnesjum og í Vest-
mannaeyjum. Þá skiptist landið í
níu lögregluumdæmi. Með lög-
reglustjórn fara lögreglustjórar
sem hér segir: Lögreglustjórinn
á höfuðborgarsvæðinu, Vestur-
landi, Vestfjörðum, Norðurlandi
vestra, Norðurlandi eystra, Aust-
urlandi, Suðurlandi, Suðurnesj-
um og í Vestmannaeyjum.

Olíumengun í jarðvegi undir
olíutönkunum sem hafa verið
fjarlægðir úr Suðurgötu, er eins
og við mátti búast, segir Jóhann
Birkir Helgason, sviðstjóri um-
hverfissviðs Ísafjarðarbæjar. Þeg-
ar komið er niður undir sjávarhæð
er jarðvegurinn nokkuð olíu-
mengaður. „Það er eðlilegt að

olíumengun myndist í ákveðnu
lagi sem er við sjávarmál. Olían
flýtur ofan á sjónum en sjórinn
seytlar um alla Eyrina,“ segir
Jóhann Birkir. Olíudreifing skilar
lóðinni frá sér í samræmi við
lokunaráætlun Umhverfisstofn-
unar. Jóhann Birkir segir að dren-
lagnir verði lagðar og sjórinn sjái

um að þrýsta olíunni inn í þær og
gegnum olíuskilju.

Jóhann Birkir segir að á svæð-
inu sé gamall sjóvarnagarður sem
ekki verður tekinn. „Hann er frá
því að sjórinn náði alveg upp að
lóðamörkunum við kyndistöðina
og það má líta á hann sem ákveðn-
ar minjar og því fær hann að vera.

Viðbúin olíumeng-
un undir tönkunum

Jarðvegurinn er mengaður á ákveðnu dýpi.

Varlega orðað hefur hálfgerð lognmolla umleikið liðsveitirnar sem
sækjast eftir stuðningi almúgans í komandi sveitarstjórnarkosningum. Í
herskaranum sem þar stríðir fram, eru fylkingar sem ýmist sækjast eftir
endurnýjuðu umboði til valdasetu (með vísan til fyrri afreka) eða fólk úr
ýmsum áttum  sem slegist hefur í för hvert með öðru í þeirri vissu að nýir
vendir sópi best og því sé þeirra þörf. Allt er þetta gott og gilt og á fullan
rétt á sér í lýðfrjálsu landi.

Spámanna er ekki þörf til að álykta að niðurstaða kosninganna á laugar-
daginn muni koma á óvart, víðs vegar. Af skoðanakönnunum má ætla að
ríkjandi valdhafar kunni að hrökklast frá völdum, hist og her. Mörgum
veldur þetta áhyggjum, öðrum ánægju. Á meðan ánægjuhópurinn fagnar
auknum áhuga fólks til að takast á við viðfangsefnin sem samfélögin vítt
og breitt um landið eiga við að etja, óttast hinir áhyggjufullu upplausn,
reynslu- og agaleysi nýgræðinganna, sem orðið gæti dýrkeypt. Heilt á litið
verður að ætla að allt þetta fólk gangi til leiks  með það eitt í huga að gagn-
ast samfélaginu, sem best má.

Í aðdraganda kosninganna hafa fjölmiðlar leitast við að draga fram það
sem kalla mætti sérstakar þarfir landsbyggðarinnar, sem fáum dylst að
hefur orðið út undan á mörgum sviðum við skiptingu þjóðarkökunnar.
Nánast sama hvar borið var niður voru vandkvæðin bundin sömu málaflokk-
um: samgöngur, heilsugæsla, einhæft atvinnulíf, orkuskortur, skólamál
(raðað niður af handahófi); saman tekið undirstöður þess að viðhalda
byggð.

Þó skórinn kreppi víða að á landsbyggðinni hvað sömu málaflokka
áhrærir er ljóst að vandinn verður ekki leystur alls  staðar  með einum og
sama hætti. Þóroddur Bjarnason, formaður stjórnar Byggðastofunar hefur
margsinnis bent á að það þurfi að skoða sérstöðu og þarfir hvers landshluta
út af fyrir sig. Það gildir einfaldlega ekki að afgreiða öll mál eftir formúlu
í exelskjali í hundrað og einum Reykjavík; að ógleymdri aðkomu embættis-
mannavaldsins, (já, ráðherra) sem virðist geta farið sínu fram, án vitundar
ráðherra og þvert á samþykkt Alþingis, eins og átti sér stað með lokun
starfssstöðvar Fiskistofu á Ísafirði. Og ekki eykur nýjasta útspil Alþingis,
úthlutun rækjukvótans, bjartsýni. Ekki að undra þótt talsmanni atvinnuvega-
nefndar Alþingis vefðist tunga um tönn í  sjónvarpsviðtali er hann var
inntur eftir líkum á árangri trillukarla við veiðar á rækju með handfærum!

Hvernig sem raðast kann í sveitarstjórnir á Vestfjörðum að kosningum
loknum verða fulltrúarnir, sem þar setjast, að taka höndum saman með það
eitt að markmiði að styrkja stöðu Vestfjarða með öllum tiltækum ráðum.

Öflugir Vestfirðir  -  órofa heild, er markmiðið sem að er keppt.
s.h.
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Flottur hópur, 37 barna, útskrifaðist frá fimm ára deildinni Eyrarsól á Ísafirði á miðvikudag í síðustu viku. Helga Björk Jóhannsdóttir leikskólastjóri hélt
útskriftarræðu og síðan sungu börnin tvö lög sem Rúna Esradóttir frá Tónlistarskóla Ísafjarðar stjórnaði en leikskólinn hefur átt mjög gott samstarf við Tón-
listarskólann í vetur að sögn Helgu Bjarkar, en þangað fóru börnin tvisvar sinnum í viku ásamt kennurum sínum. Síðan var formleg útskrift þar sem hvert og eitt
barn var kallað upp og fékk afhent útskriftarskjal, rós og geisladisk með myndum af leikskóladvölinni á Eyrarsól. Þá var sameiginleg útskriftarveisla þar sem allir
lögðu smá til veislunnar en foreldrar og aðrir aðstandendur fjölmenntu á útskriftina.



FÖSTUDAGUR     30. MAÍ 2014 77777



88888 FÖSTUDAGUR     30. MAÍ 2014

Kjósum menn, ekki lista

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

Í síðustu viku var vikið að því að bæjarfulltrúar leituðu á
milli flokka í því skyni að tryggja sér völd og áhrif. Það er
nokkuð algengt og rétt er að hafa í huga að einn yngri þing-
manna, sonur, fyrrverandi forsætisráðherra, hefur þegar
verið alþingismaður þriggja stjórnmálaflokka á Alþingi og
þurfti ekki nema þrennar kosningar til þess. Að auki var
hann um tíma utan flokka. Á sex árum hefur hann verið
fulltrúi fjögurra mismunandi stjórnmálaafla, að því gefnu
að ,,utan flokka“ sé stjórnmálaafl. Þótt Guðmundur Stein-
grímsson heimspekingur sé tekinn sem dæmi er hann ekki
einsdæmi. Margir stjónmálamenn hafa skipt um ,,skip“
munstrað sig af einu og á annað. Má þar nefna Össur Skarp-
héðinsson, aðrir hafa stofnað nýja flokka, líkt og Jóhanna
Sigurðardóttir og Steingrímur Jóhann Sigfússon. Meira að
segja Besti flokkur Jóns Gunnars Kristinssonar í Reykjavík
heitir nú Björt framtíð.

Margir hafa glímt við hið erfiða verkefni að jafna atkvæð-
isrétt. Lausnin er afar einföld, einmenningskjördæmi sem
taka mið af fjölda kjósenda við kosningar og þannig verða

mörkin sveigjanleg milli kosninga. Þennan hátt ætti að taka
upp við þingkosningar og - sveitarstjórnar. Kjósendur vita
þá hvern þeir kjósa og geta þá hafnað honum næst, svíkist
hann um að mati kjósandans. Flokkaflakkið legðist af og
viðkomandi frambjóðandi gæti ekki kennt öðrum um að fá
ekki það sem hann vill. Hann bæri á sér ábyrgð einn og
óstuddur. Varla myndu flestir borgarfulltrúar í Reykjavík
koma úr einhyrningabyggðinni, 101 líkt og stefnir í.

Hvað gerist á laugardaginn kemur á Ísafirði og annars
staðar er óvitað. Því miður höfum við kjósendur lítil áhrif á
mannval í framboði. Þess vegna væri gott að geta kosið sér
sinn fulltrúa beint. Hið meinta ægivald stjórnmálaflokkanna
myndu einnig hverfa. Enn betra væri að kjósa forseta
bæjarstjórnar beint. Hann yrði hinn raunverulegi yfirmaður
stjórnsýslunnar og pólitískur leiðtogi sveitarstjórnar.
Vissulega er þessi leið ekki gallalaus, en telst beint lýðræði.
En þangað til vonum við að sveitarstjórnir 2014 - 2018
standi sig vel og hugsi um hag okkar umbjóðenda sinna fyrst
og fremst. Gleðilegan kjördag.

Helgi Áss krefst tveggja milljóna af Jóni
Helgi Áss Grétarsson, dósent

við lagadeild Háskóla Íslands,
hefur stefnt Jóni Guðbjartssyni,
útgerðarmanni á Ísafirði, fyrir
meiðyrði. Mál Helga Áss verður
tekið fyrir í Héraðsdómi Vest-
fjarða 4. júní. Helgi Áss krefst
þess að ummæli sem Jón lét fjalla
á bb.is og á Bylgjunni verði
dæmd dauð og ómerk. Ummælin
snérust um stöðu Helga Áss inn-
an Háskólans og tengsl hans við

Landssamband íslenskra útvegs-
manna. Helgi Áss krefst þess að
Jón greiði sér tvær milljónir króna
í miskabætur þar sem ummælin
hafi verið ærumeiðandi og til þess
fallin að valda honum álitshnekki.

Ummæli Jóns hafa valdið
Helga Áss umtalsverðum ama og
skaða, segir í stefnunni, og um-
mælin séu til þess fallin að varpa
rýrð á orðspor Helga Áss og
minnka vonir hans um árangurs-

ríkan feril sem fræðimanns. Í um-
ræddum fréttum hélt Jón því fram
að Helgi Áss væri á launum hjá
LÍÚ. Helgi Áss gegndi um tíma
stöðu við Lagastofnun HÍ sem
var fjármögnuð af LÍÚ en sam-
starfssamningi LÍÚ og Laga-
stofnunar lauk sumarið 2012.
Þann tíma sem Helgi Áss gegndi
stöðunni var hann starfsmaður
Háskóla Íslands.

– smari@bb.is

Vélbúnaður í varaaflsstöð Lands-
nets í Bolungarvík á leið til landsins

Vélbúnaður fyrir varadíselraf-
stöð Landsnets í Bolungarvík er
væntanlegur til landsins um
hvítasunnuhelgina, eða eftir tæp-
an mánuð, og er ætlunin að þá
hefjist strax vinna við uppsetn-
ingu vélanna. Til að það megi
verða er nú keppst við að ljúka
þeim verkhlutum sem þurfa að
vera búnir svo uppsetningin geti
hafist en stefnt er að því að stöðin
verði gangsett í lok október eða
byrjun nóvembermánaðar.

Varaaflsstöðin er staðsett
sunnan þéttbýlisins í Bolungar-
vík og á hún að tryggja orkuaf-
hendingu á norðanverðum Vest-
fjörðum. Þar er jafnframt verið
að reisa nýtt tengivirki, í sam-
starfi við Orkubú Vestfjarða, sem
leysir af hólmi eldra virki sem er
á snjóflóðahættusvæði. Undir-
búningur verksins hófst haustið
2012, framkvæmdum við jarð-
vegsvinnu og grunn hússins lauk

haustið 2013 og bygging stöðvar-
hússins er nú langt komin. Búið
er að steypa þak og gólf en þak-
kantur er eftir og keppist bygg-
ingaverktakinn nú við að ljúka
frágangi svo ekki verði töf á upp-
setningu vélbúnaðarins.

Samið var við sænska fyrir-
tækið Attacus Power AB um kaup
á vélbúnaði, verksmiðjuprófun-
um lauk um mánaðamótin og nú
er verið að gera vélarnar klárar
fyrir flutning til Íslands. Þær eru
sex að tölu og kom til landsins
um hvítasunnuhelgina, eða 8.-
10. júní nk. Hver vél getur fram-
leitt 1,8 megavött (MW), eða
samtals tæp 11 MW. Þær eru frá
Mitsubishi, rafalarnir eru ítalskir,
frá MeccAlte, og sömuleiðis
spennarnir sem eru frá SEA.

Gert er ráð fyrir að rafverktak-
inn byrji uppsetningu á háspennu-
búnaði seint í maí og á henni að
vera lokið í september en prófanir

og gangsetning varaaflsstöðvar-
innar er áætluð um mánaðamótin
október-nóvember en frágangi
utanhúss á að vera lokið í sept-

ember. Fljótlega hefst svo vinna
við breytingar á Bolungarvíkur-
línum 1 og 2, með lagningu 66kV
og 11kV jarðstrengja sem lýkur í

sumar. Áætlaður heildarkostnað-
ur við verkefnið er hálfur annar
milljarður króna.

– bb@bb.is

Vinna við varaaflsstöð Landsnets í Bolungarvík er á áætlun og gangsetning fyrirhuguð
fyrir áramót. Prófunum er nýlokið hjá Attacus Power AB í Svíþjóð á vélbúnaðinum.
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Listaverk Holly Hughes hverfur
Þessa dagana er verið að rífa

niður mannvirki þau sem standa
á lóðum Ísafjarðarbæjar í Mjó-
sundi á eyrinni á Ísafirði þar sem
áður voru olíutankar í eigu Olíu-
dreifingar en fyrirtækinu ber að
skila lóðunum af sér í byggingar-
hæfi ástandi, sem felur í sér
hreinsun á jarðvegi og niðurrifi
mannvirkja. Gert er ráð fyrir að
öll mannvirki verði fjarlægð af
svæðinu en þar á meðal er, eða
réttara sagt var, myndskreyttur
veggur meðfram Suðurgötu.
Veggurinn hefur nú verið rifin
niður og eflaust einhverjir sem
eiga eftir að sakna listaverksins
sem hann prýddi.

Í haust þegar BB ræddi við
Jóhann Birki Helgason sviðstjóra
umhverfis- og eignasviðs Ísa-
fjarðarbæjar í febrúar um þær
raddir sem höfðu heyrst um að
halda ætti veggnum sagði hann
að ekkert slíkt erindi hefði borist
til bæjarins og á meðan ekkert
formlegt erindi kæmi inn yrði
unnið eftir samningnum.

Það voru krakkar í Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar sem máluðu
vegginn umrædda undir leiðsögn
bandarísku listakonunnar Holly
Hughes en á honum má sjá meðal
annars víkingaskip, landvætt,
fiska, fugla, selum og fleira. Inn-

blástur fyrir listaverkið safnaði
Holly með því að sitja á höfninni
andspænis veggnum með liti og
blöð og teikna uppköst og afla

hugmynda um hvernig mynd-
skreytingin yrði á endanum.

Holly ætti að vera Ísafirðingum
flestum góðkunn enda málaði

hún og skar út jólasveinana sem
birtast á Ísafirði hver á fætur öðr-
um þegar fer að nálgast jólin og
hafa gert nú í ríflega áratug. Holly

bjó á Ísafirði um tíma og hafði
hún mikinn áhuga á íslenskum
þjóðsögum.

– harpa@bb.is

Jakob Jónsson vinnur að niðurrifi veggjarins.
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Aldrei upplifað
svona sterk viðbrögð

Góður rómur var gerður af tón-
leikum BG flokksins í Edinborg-
arhúsinu um helgina. Hljómsveit-
in spilaði á tónleikum bæði föstu-
dags- og laugardagskvöld og var
uppselt bæði kvöldin. Tónleik-
arnir voru til minningar um Ólaf
Guðmundsson sem söng með BG
flokknum um langt skeið. Ólafur
lést árið 1986 langt fyrir aldur
fram. Á efnisskrá voru í forgrunni
lög sem hljómsveitin spilaði á
þeim árum sem Ólafur var í
hljómsveitinni, bæði íslensk og
erlend. Létt og heimilisleg stemm-
ning var á tónleikunum sem

Magnús Reynir Guðmundsson
kynnti. Samúel Einarsson, bassa-
leikari BG flokksins, er að vonum
ánægður með helgina, bæði tón-
leikana og ballið sem var á laug-
ardagskvöld. „Það var vel mætt
á ballið og dansað í drep. Fullt
dansgólf allan tímann og hljóm-
sveitin tók ekki pásu. Það var
svo mikið fjör að maður fer ekki
að taka pásu. Þetta var törn, var
bara eins og í gamla daga,“ segir
Samúel.

Hann útilokar ekki frekara tón-
leikahald. „Það verður örugglega
hugsað eitthvað meira um það

eftir allar þessar æfingar. Við
þurfum bara aðeins að melta það.
Fólk vill að við förum með þetta
suður. Það eru Ísfirðingar út um
allt og fólk sem man eftir okkur.
Við spiluðum náttúrulega um allt
land. En við útilokum ekkert.“
Samúel vill koma á framfæri
þakklæti til allra sem komu að
tónleikunum. „Við viljum þakka
fyrir þessa frábæru stemmningu.
Við höfum eiginlega aldrei upp-
lifað svona sterk viðbrögð,“ segir
Samúel Einarsson bassaleikari
BG flokksins.

– smari@bb.is
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Rakel Ástrós Heiðarsdó
Að þessu sinni

voru 52 nemendur
brautskráðir frá

skólanum.

Hvert sæti var skipað var skip-
að við brautskráningarathöfn
Menntaskólans á Ísafirði sem
fram fór í Ísafjarðarkirkju á laug-
ardag. Að þessu sinni voru 53
nemendur brautskráðir frá skól-
anum, 36 stúdentar, átján af fé-
lagsfræðibraut og átján af nátt-
úrufræðibraut. Þá útskrifuðust sjö
með vélstjórnarréttindi A náms,
einn með vélstjórnarréttindi B
náms. Af félagsfræða- og nátt-
úrufræðibrautum brautskráðust
38 stúdentar. Einnig kvaddi skól-
ann ítalski skiptineminn Matteo

Ducoli sem dvalið hefur á Ísafirði
í tæpt ár. Hæstu meðaleinkunn á
stúdentsprófi að þessu sinni hlaut
Rakel Ástrós Heiðarsdóttir, stúd-
ent af náttúrufræðibraut. Hún
hlaut meðaleinkunnina 9,66 sem
er næsthæsta einkunn sem gefin
hefur verið við skólann.

Þá var Arnheiður Steinþórs-
dóttir stúdent af náttúrufræði-
braut semi dúx en meðaleinkunn
hennar var 8,68. Fjölmargar við-
urkenningar fyrir góðan árangur
og framfarir í námi voru veittar
og dux scholae ávarpaði við-

stadda. Einnig fluttu fulltrúar af-
mælisárganga ávörp og færðu
skólanum gjafir. Þá ávarpaði
skólameistari útskriftarnema og
sleit að því búnu skólanum. Út-
skriftarnemendur sáu um tónlist-
arflutning við athöfnina. Sunna
Sturludóttir söng Draumalandið
eftir Sigfús Einarsson og með
henni lék Ísabella Ósk Másdóttir
á píanó. Hermann Ási Falsson
lék Æfingu í c-moll op. 25 nr. 12
eftir Chopin og þau Davíð Sig-
hvatsson og Hanna Lára Jóhanns-
dóttir léku fjórhent á píanó.

Rakel Ástrós Heiðarsdóttir var
dúx MÍ með meðaleinkunnina 9,66.

Sjö útskrifuðust með vélstjórnarréttindi A náms, einn með vélstjórnarréttindi B náms og einn lauk prófi í vélvirkjun af starfsbraut.
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óttir dúx MÍ

Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga í Bolungarvíkur-
kaupstað verður haldinn í fundarsal Ráðhúss Bolungarvíkur,
Aðalstræti 12, laugardaginn 31. maí næstkomandi.

Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til  kl. 22:00
síðdegis.

Talning atkvæða fer fram á sama stað og hefst fljótlega eftir
að kjörfundi lýkur.

Bolungarvík 25. maí 2014,
Fyrir hönd kjörstjórnar Bolungarvíkurkaupstaðar:

Sólrún Geirsdóttir,
Pálína Jóhannsdóttir.

Sveitarstjórnar-
kosningar 2014
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35% hækkun á
fasteignaverði
Umtalsverð hækkun hefur ver-

ið á fasteignaverði á Ísafirði frá
seinni hluta ársins 2008 til loka
síðasta árs, eða 35%, að því er
fram kemur í Hagsjá Landsbank-
ans. Fasteignaverð á landsbyggð-
inni hefur hækkað mest í Vest-
mannaeyjum eða um rúmlega
60%. Á tveimur stöðum hefur
verð eigna lækkað á þessu tíma-
bili, í Reykjanesbæ og Árborg.
Á tímabilinu frá seinni hluta árs-
ins 2008 fram til fjórða ársfjórð-
ungs 2013 hefur fasteignaverð
hækkað langmest í Vestmanna-
eyjum, eða um rúmlega 60% og
þar á eftir á Ísafirði um u.þ.b.
35%. Á sama tíma hefur verð
lækkað á tveimur stöðum, í Ár-
borg um 10,2% og í Reykjanes-
bæ um 4,7%. Það er því um 70%

munur á breytingu fasteignaverðs
í þessum bæjum á fimm ára tíma-
bili.

Leiddar eru að því líkur að
tenging við sjávarútvegin kunni
að hafa áhrif til lækkunar. Kaup-
máttur, atvinnu- og tekjustig hef-
ur jafnan mikil áhrif á fasteigna-
verð og þessar tölur staðfesta það,
segir í Hagsjánni. Í Árborg og í
Reykjanesbæ var aftur á móti
byggt mikið fyrir hrun og benda
þessar niðurstöður til þess að
mikið framboð íbúða hafi haldið
aftur af hækkunum fasteigna-
verðs. Þá má líka ætla að báðir
þessir þættir skipti máli í Vest-
mannaeyjum, en þar við kann að
bætast að byggingarland sé
meira takmarkað í Vestmanna-
eyjum.

Ætlar að gera bet-
ur á landsbyggðinni

Magnús Geir Þórðarson, út-
varpsstjóri, segist standa við yfir-
lýsingar sínar um að Ríkisútvarp-
ið ætli að sinna landsbyggðinni
betur. Hann staðfestir jafnframt
að Ríkisútvarpið hafi sagt upp
leigusamningi í Aðalstræti á Ísa-
firði en þar hefur Ríkisútvarpið
verið með starfsstöð í nærri 30 ár
en síðustu fjögur árin hefur ekki
verið fastur starfsmaður þar.
„Þetta er ákvörðun sem var tekin
fyrir mína tíð í útvarpinu. En
tímarnir hafa breyst og tæknin
með og dagskrárgerð kallar ekki
á eins mikinn búnað og húsnæði
og áður,“ segir Magnús Geir. Stefna
nýrrar framkvæmdastjórnar Rík-
isútvarpsins er, að sögn Magn-
úsar Geirs, nýta fjármuni frekar

beint  í dagskrárgerð en í húsnæði
og yfirbyggingu.

„Við erum líka að endurskoða
öll húsnæðismál í Efstaleitinu.
Þrátt fyrir að við segjum upp
leigusamningi á Ísafirði er stefn-
an alveg klár. Það á að gera betur
á landsbyggðinni. Það hefur verið
starfandi mjög öflugur verktaki
hjá okkur á Ísafirði og það eru
engin áform um að breyta því,“
segir Magnús Geir. Hann segir
að útfærsla á nýrri stefnu Ríkis-
útvarpsins á landsbyggðinni ætti
að skýrast í sumar. „Við erum að
vinna þetta hratt en staðan sem
við komum inn í er mjög erfið.
Sex mánuðina áður en ég tók við
var hallareksturinn 300 milljónir
króna.“                – smari@bb.is

Erum ekki að kveðja Vestfirði, segir útvarpsstjóri.
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Sælkerar vikunnar eru Sólrún Ósk Jónínudóttir og Ástþór Eyjólfsson á Ísafirði

Skötuselur í piparsósu og klessukakaSkötuselur í piparsósu og klessukakaSkötuselur í piparsósu og klessukakaSkötuselur í piparsósu og klessukakaSkötuselur í piparsósu og klessukaka
Fiskréttinn sem ég býð upp á

er hægt að nota bæði sem forrétt
og aðalrétt, magnið fer að sjálf-
sögðu eftir fjölda en hér er mið-
að við aðalrétt fyrir 3-4. Kakan
er svo prýðisgóður eftirréttur
eða í saumaklúbbinn.

7-800 gr skötuselur (skorin í
teninga)
1 piparostur (skorin eða rifin)
1 beikonsmurostur
1 stór rauð paprika
1 rauðlaukur
1 box sveppir
Rjómi (eftir smekk)
Skerið sveppi, papriku og

lauk og steikið á pönnu (helst

uppúr íslensku smjöri). Hellið á
pönnuna slatta af rjóma bætið
beikon- og piparostinum út í.
Þetta er brætt saman, hrært reglu-
lega. Þegar sósan er tilbúin er
fisknum bætt við og látið standa
í ca 5-10 mín, þá eldast fiskurinn
mátulega.

Klessukaka með Daim-rjóma
200 gr smjör
200 gr suðusúkkulaði
4 egg
2dl sykur
2dl hveiti
Daim-rjómi
3dl rjómi
½-1 msk kakó

1 ½ msk flórsykur
1 tsk vanillusykur
4 lítil daim (smátt söxuð)
Smjör  og súkkulaði brætt var-

lega saman í potti. Egg og sykur
þeytt saman þar til létt og ljóst.
Þá er súkkulaðblöndunni bætt út
í. Hveiti blandað saman við án
þess að hræra of mikið, deiginu
hellt í ca 24 cm smelluform og
bakað við 200° í 18-20 mín. Kak-
an kæld, gott er að láta hana
standa í kæli í nokkrar klst áður
en hún er skreytt með rjómanum.

Daim rjóminn
Rjóminn þeyttur ásamt kakói,

vanillusykri og flórsykri sem

hefur verið sigtaður útí. Þá er
Daiminu bætt við með sleikju.
Gott er að skilja smá eftir til að
skreyta kökuna með.

Ég skora á Ástu Kristins-
dóttir húsfreyju að Hólum í
Dýrafirði að vera næsti sæl-
keri vikunnar.

Jón Guðbjartsson
– ódrepandi baráttumaður

Jón Guðbjartsson í Hnífsdal,
bifvélavirki, útgerðarmaður og
rækjuverkandi í Kampa á Ísafirði,
hefur verið mikið í fréttum að
undanförnu og raunar síðustu ár
vegna baráttu hans við kerfið svo-
kallaða og misvel þokkaða. Fyrir
skömmu lýsti hann því yfir, að
hann væri að hætta útgerð. Ekki
verður farið út í það mál í þessu
viðtali, og ekki heldur áform hans
í Bolungarvík núna, sem eru nýr
og sérstakur kapítuli.

Hér í aðdraganda sjómanna-
dags segir Jón hins vegar frá
ýmsu sem á daga hans hefur drif-
ið allt frá því að hann óx upp sem
Dokkupúki á Ísafirði. Um tvítugt
fluttist hann ásamt konu og börn-
um til Bolungarvíkur, þar sem
hann átti heima lengi ævinnar og
allt þangað til hann flutti í Hnífs-
dal. Svo merkilegt sem það er,
þá ólust bæði Jón og Sigríður
kona hans upp á Ísafirði en kynnt-
ust ekki þar, heldur suður af Vest-
mannaeyjum. Frá því greinir hér
síðar. Líka segir af upphafi út-
gerðarsögu Jóns og hún rakin í
stórum dráttum, sem og ástæðum
þess að hann fór út í rækjuvinnslu
á Ísafirði.

Missti marga frændur
og vini í sjóinn

Áratugum saman starfaði Jón
Guðbjartsson ötullega að örygg-
ismálum sjómanna. „Ég upplifði
þann tíma þegar við Ísfirðingar,
Bolvíkingar, Súðvíkingar og

Hnífsdælingar misstum fjölda
sjómanna. Ég tók við björgunar-
sveitinni í Bolungarvík eftir slys-
ið mikla þegar Heiðrúnin fórst.
Ég var á sjó við hliðina á Svan-
inum frá Hnífsdal þegar hann
fórst.

Svanur RE var tréskip sem var
leigt til Hnífsdals og fórst í síðasta
róðri fyrir jól 1966. Þá var ég á
Straumnesinu, línubát frá Ísafirði
undir stjórn Dóra Hermanns, kall-
aður kokkur og háseti þessa ver-
tíð, en í lok hennar flyt ég til Bol-
ungarvíkur. Þetta var fyrsti bát-
urinn hér við Ísafjarðardjúp sem
fékk svokallaðan dráttarkarl, sem
var nýuppfundinn og smíðaður á
Þingeyri. Þetta apparat gat fækk-
að um einn mann um borð, þannig
á Straumnesinu vorum við bara
fimm, en á öðrum línubátum við
Ísafjarðardjúp voru alltaf sex.

Það var mikil sorg hér í Hnífs-
dal þegar Svanurinn fórst. Svo
árin þar á eftir fórust menn sem
höfðu verið með mér til sjós, til
dæmis Jón Magnússon skipstjóri,
sem hafði verið stýrimaður á
Straumnesinu, bróðir Braga Magn-
ússonar. Árið 1968 farast tveir
bátar úr Súðavík, Trausti og
Freyja, og Heiðrúnin frá Bolung-
arvík, og svo annar Svanur,
stálbátur frá Súðavík, en þar tókst
Grétari Hálfdánssyni með snar-
ræði að bjarga allri áhöfninni.

Þessi slys öll slógu ansi mikið
á unga efnilega mannskapinn sem
stefndi til sjós hér á svæðinu.

Það var því ekki óeðlilegt að mér
og öðrum dytti í hug að auka á
öryggi þessa atvinnuvegar. Ég
missti marga frændur og vini í
sjóinn. Þess vegna starfaði ég að
öryggismálum og björgunarmál-
um þessi þrjátíu og fimm ár eða
hvað það var. Ég var búinn að
vera eina vertíð á sjó þegar ég
þvældist inn í öryggismál sjó-
manna, sem voru mér mjög náin.
Fyrstu slysin sem ég kem að
verða þegar Ross Cleveland fórst
úti á Djúpi og Harry Eddom
komst einn af og Heiðrúnin okkar
Bolvíkinga fórst undir Núpnum.

Það er svo merkilegt, að mínir
bestu menn í björgunarsveitinni
í Bolungarvík á þessum árum
voru bændastrákar. Þeir höfðu
svo yfirgripsmikla þekkingu á
öllu, kunnu að klæða sig, rötuðu
betur en aðrir og voru klárari í
flestum hlutum, höfðu alltaf bjarg-
að sér við vélar og hvað sem var.“

Lærði ekki hárgreiðslu
Jón Guðbjartsson kom víða við

í ýmsum störfum allt frá æsku-
aldri og fram eftir unglingsárum.
Hann var í íshúsunum, síðan í
múrverki bæði á Núpi í Dýrafirði
og síðan í Hafnarfirði og Grinda-
vík, og strax þegar hann kom út
úr fjórða bekk gagnfræðaskóla
fór hann í bifvélavirkjun til Erl-
ings Sigurlaugssonar, sem rak
bílaverkstæði á Ísafirði.

„Þegar ég var svo kominn sem
bifvélavirki til Bolungarvíkur um

tvítugt fannst mér alveg sjálfsagt
að fara dag og dag á sjó. Nokkrum
árum seinna tók ég fyrsta bekk í
Stýrimannaskólanum á Ísafirði
hjá tengdapabba og náði þar
góðum einkunnum. Ég náði mér
í lítil vélstjóraréttindi og hálf
skipstjóraréttindi. Mér var á tíma-
bili strítt með því að mig vantaði
eiginlega ekkert nema að fara í
hárgreiðslu. Seinna fór ég svo að
kenna til meiraprófs. Ég reyndi
að gera allt, rétt eins og strákarnir
úr sveitinni sýndu að var hægt.
Ef maður leggur sig fram, þá
getur maður ansi mikið, meira
en bara eitthvað eitt. Það hefur
eiginlega verið mottóið.“

Lærði köfun gegnum síma
Jón var nýorðinn sveinn í bif-

vélavirkjun á Ísafirði þegar hann
flutti til Bolungarvíkur. „Það var
hálfgert aprílgabb. Ég flutti með
konuna og tvö börn 1. apríl 1967,
þá tvítugur, og sagði henni að ég
ætlaði að vera í eitt ár. En starfið
var skemmtilegt, að reka nýtt
bílaverkstæði fyrir Vélsmiðju
Bolungarvíkur, fyrsta bílaverk-
stæðið í Bolungarvík. Mikið að
gera, var strax tekinn inn í félags-
lífið í Bolungarvík, fór að leika
með Kvenfélaginu og brátt var
önnur félagsstarfsemi komin á
fullt.

Fljótlega eftir að ég er kominn
til Bolungarvíkur áttar Einar
gamli Guðfinnsson sig á því að
ég hlyti að vera syndur úr því að

ég kom frá Ísafirði. Þar var sund-
laug en búið var að loka kola-
kyntu sundlauginni í Bolungar-
vík. Einar rak mig til að hafa
samband við mann á Höfn í
Hornafirði til að læra köfun,
reyndar gegnum síma. Ég held
að fáum á Íslandi hefði dottið
slíkt í hug á Íslandi öðrum en
Einari.

Þessi maður á Höfn var Elías
Jónsson, tollari og lögregluþjónn
og kafari, ættaður úr Bolungar-
vík. Elías útvegaði mér köfunar-
búnað, og við tveir sundhæfir
menn í Bolungarvík lærðum
þannig köfun fyrir Einar Guð-
finnsson. Einar var þannig sinn-
aður, að þegar eitthvað vantaði í
bæinn, þá reyndi hann eins og
hann gat að útvega það. Þetta var
á þeim tíma þegar mikill upp-
gangur var í Bolungarvík og
mikið að gera.

Eftir þetta fór ég að taka meiri
og meiri þátt í slysavarnastarfinu
í Bolungarvík, stýrði þar meira
og minna björgunarsveitinni í
fjölda ára og byggði upp að mestu
leyti það sem byggt var upp með
ótrúlega góðum hópi manna. Við
þóttumst nú vera upphafsmenn
að Slysavarnaskóla sjómanna.
Við héldum námskeið sem skól-
inn hefur byggt á mikið til síðan,
héldum þau með lækni og björg-
unarsveitarmanni og slökkviliðs-
stjóra, þannig að við vorum mjög
virkir.

Á þessum árum varð hvert sjó-
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slysið á fætur öðru hér við Ísa-
fjarðardjúp. Oftast gátum við
ekkert gert í þeim efnum fyrr en
of seint, en við fundum hjá að-
standendum dálitla huggun í því
að það var þó reynt. En við teljum
allir sem vorum í slysavarnastarf-
inu á þessum árum að okkur hafi
orðið ágengt, því að síðari árin
hafa orðið hér sárafá dauðaslys
til sjós. Árangur af Slysavarna-
skóla sjómanna hefur orðið ótrú-
lega góður og við gleðjumst yfir
því.

Það var ekki fyrr en ég var
búinn að vera í Bolungarvík í
ellefu ár sem ég mundi að ég
hafði lofað konunni að vera bara
eitt ár. Þá impraði ég á því við
fjölskylduna, við vorum orðin
fimm, hvort við ættum ekki að
flytja aftur heim á Ísafjörð eins
og um hafði verið talað. En því
var slegið á frest því að krakkarnir
vildu endilega búa áfram í Bol-
ungarvík þar sem vinirnir og leik-
félagarnir voru. Sjálfur hafði ég
það líka alla tíð gott í Bolungarvík
og kynntist eingöngu góðu fólki.“

Stundum hefur hurð
skollið nærri hælum

„Sem bifvélavirki í Bolungar-
vík í fjörutíu ár lenti maður
auðvitað í ýmsu. Meðal annars
lenti ég þrisvar í ævintýrum á
Óshlíð. Einu sinni var ég ásamt
nokkrum fleirum að moka snjó-
flóð, þetta var 1973, við komumst
hvorki inn eftir né út eftir. Meðan
við vorum að moka kom annað
og henti okkur tveim niður í fjöru.
Við vorum mjög heppnir, við
Pálmi Karvelsson, sem var þá að
læra hjá mér bifvélavirkjun. Fyrst
fengum við á okkur snjógusu og
mér datt í hug að ég væri að fá
gusu frá skóflu einhvers annars
sem væri að hrekkja mig, eins og
ég hafði kannski verið að gera
sjálfur. En svo lenti ég bara á
maganum í brekkunni fyrir neðan
veginn og sé Pálma á rassinum
og við erum báðir á húrrandi ferð
niður í fjöru. Við gátum báðir
stoppað okkur rétt áður en við
komum í grjótið. Það var sér-
stakur svipurinn á blessuðu fólk-
inu þegar við komum aftur upp á
brúnina, það héldu ábyggilega
allir að við værum steindauðir.

Síðan lendi ég tvisvar í mjög
miklu grjóthruni á Óshlíðinni.
Ég var að koma af bílasýningu
vestur á fjörðum með nýja bíla
fyrir Bifreiðar og landbúnaðar-
vélar, þegar ég fékk heilmikla
grjótgusu. Þá björguðu mér netin
sem var til þess að gera nýbúið
að setja upp fyrir ofan veginn,
líklega rétt fyrir 1990. Ég horfði
á stóran stein sem kom húrrandi
í áttina beint í andlitið á mér.
Hann stoppaði í netinu en ég hélt
að ég væri dauður.

Í annað skipti var ég að vinna
við drifskaft á vörubíl á Óshlíð-
inni, lá undir miðjum bíl þegar
heljarmikil grjótskriða kom og
glumdi í öllu. Ég hafði þann
möguleika einan að skríða upp í

grindina ofan á drifskaftið og þar
lá ég meðan lætin gengu yfir.
Það var fullt af grjóti allt í kring-
um mig undir bílnum og líka á
pallinum, en ég slapp.

Þetta eru reyndar ekki einu
skiptin þegar ég hef sloppið vel.
Ég var nærri farinn útbyrðis þegar
ég var á Straumnesinu. Þar flækt-
ist ég í færi en var bjargað.

Já, ég hef stundum verið hætt
kominn. Eitt sinn var ég við köfun
í Bolungarvíkurhöfn og bjóst
ekki við að komast upp. Þá hafði
áin hreinsað sig, eins og við köll-
um, hafði rutt af sér ís. Ég var að
klára loftið mitt undir bát í höfn-
inni þar sem ég var að hreinsa úr
skrúfu, og þegar ég ætlaði upp
var allt í einu kominn meters-
þykkur ís fyrir ofan mig. En ein-
hvern veginn hafðist þetta. Það
hefur alltaf verið þannig, að þegar
eitthvað svona kemur fyrir, þá
flögra fjölskyldan og börnin
gegnum hugann. En ég er lifandi
ennþá.“

Kampi er þar sem
Dokkan var í æsku

Jón Guðbjartsson er eins og
fyrr segir Ísfirðingur að uppruna,
fæddur og uppalinn í Smiðjugötu
13, á horninu við Silfurgötu, þar
sem lengi var gullsmíðaverk-
stæði og vefnaðarvöruverslun í
endanum. Faðir hans var segla-
saumari, saumaði bæði segl á
skip og yfirbreiðslur seinni árin.
Vegna þess að fjölskyldan átti
heima þarna var Dokkan upp-
eldissvæði Jóns og eðlilega gegn-
ir hann ennþá heitinu Dokkupúki.
Meðal leikfélaga á þessu svæði
nefnir hann Pál Kristmundsson,
Tryggva Sigtryggsson, Össur
Pétur Össurarson, Matthías Krist-
insson og Matthías Guðmunds-
son.

„Þetta var liðið í kringum mig.
Þessir strákar fóru yfirleitt allir í
sveit á sumrin en ég var alltaf
heima. Þess vegna var alltaf hugs-
unin hjá mér að finna nýja leik-
félaga á hverju vori, eldri stráka
yfirleitt, og varð því kannski að-
eins baldnari á þessum árum og
þurfti að róa mig niður þegar
hinir strákarnir komu úr sveitinni
á haustin.

Ég var aldrei settur í sveit nema
einu sinni á Ingjaldssand til móð-
ursystur minnar í tvær vikur, rétt
til að prófa. Það var svo sem allt
í lagi, en ég held að það hafi strax
legið fyrir að ég yrði ekki mikill
sveitamaður. Dokkan og sjórinn
hafa alltaf verið mitt svæði. Sér-
kennilegt að núna í lokin á starfs-
ævinni skuli rækjuverksmiðjan
standa akkúrat þar sem Dokkan
var. Og bryggjan í Sundahöfninni
sem lóðsbáturinn og björgunar-
báturinn liggja við er í raun
Dokkubryggjan, sem svo var
kölluð, leiksvæði mitt þar sem
ég byrjaði að detta í sjóinn kann-
ski tveggja-þriggja ára.

Öll Dokkan var stórkostlegt
leiksvæði. Þarna voru menn sem
settu svip á umhverfið og kenndu

okkur púkunum, menn eins og
Hermann úr Ögurnesinu, Krist-
mann faðir Jenna og þeirra
bræðra, og Alexander sem kom
norðan úr Fjörðum. Þetta voru
menn sem voru stórir og miklir í
augum okkar allra. Og svo Bæsi
auðvitað blessaður Þorbergsson,
sem reri þarna alltaf með línu og
leyfði okkur púkunum að stinga
kúfisk úti á rifinu og selja sér.
Við fengum líka að stokka upp
lóðirnar og beita fyrir hann þegar
við vorum orðnir stærri og feng-
um pening fyrir.“

Hrefnu-Gestur
og fordæmi hans

„Þetta var mjög skemmtilegur
tími í Dokkunni. Ég hef oft sagt
það seinni árin eftir að ég fór að
grínast með pólitíkina, að besti
vinstri maðurinn sem ég hef
kynnst var Hrefnu-Gestur, sem
bjó þarna og dró sínar hrefnur
upp í fjörukantinn á vorin með
gönguspilunum. Við hlupum
heim að ná í pening til að kaupa
kannski þrjú til fimm kíló af
hrefnukjöti fyrir mömmurnar að
elda. Og þegar Gestur var búinn
að selja fólki sem hafði efni á að
borga, þá sendi hann okkur með
hjólbörur upp í bæ með svo og
svo mikið handa hinum og þess-
um fjölskyldum. Þar voru þá
annað hvort einhver veikindi eða
peningar ekki til.

Af þessum manni finnst mér
einhvern veginn að maður hefði
getað lært alveg eins og af Jesú
Kristi. Hann var þarna að vinna
verk sem var nauðsynlegt í mann-
lífinu á þessum tíma. Þá voru
ekki lífeyrissjóðir eða bætur til
að halda fólki á floti heldur þurfti

fólk að hugsa um náunga sinn.
Ég áttaði mig ekki á þessu fyrr
en löngu seinna.“

Flugskýlið og
sumarbústaðurinn

„Úr Dokkunni fór ég fljótlega
að vinna við skreið. Held ég hafi
verið tíu ára þegar ég var fyrsta
alvöru starfsárið mitt í flugskýl-
inu sem er núna stór partur af
húsi Skipasmíðastöðvarinnar
niðri á Suðurtanga. Þar var gert
flugskýli fyrir Grumman-flugbát-
ana sem komu hingað og lentu á
Pollinum. Í venjulegu veðri
renndu þeir bara upp í fjöru þar
sem þeir voru afgreiddir í hvelli
en ef gerði slæmt veður var þeim
komið upp brautina sem steypt
var sitt hvoru megin fyrir neðan
flugskýlið, þar sem Rafskaut er
núna og neðri slippurinn.“

Jón nefndi áðan að snemma
hafi legið fyrir að hann yrði ekki
mikill sveitamaður. „Það hefur
að vísu breyst á seinni árum. Það

var ekki fyrr en konan breytti
mér. Fyrir sautján árum kallaði
hún eftir sumarbústað. Við kom-
umst yfir bústað sem Hans Georg
Bæringsson skólabróðir minn og
leikfélagi á tímabili átti inni í
Álftafirði og þar höfum við átt
okkur aðsetur síðan. Þar kann ég
afskaplega vel við mig, ekki síst
fyrir allar aldir á morgnana þegar
kyrrt er og stillt, þegar fuglarnir
fara á stjá og maður fylgist með
lífinu vakna. Álftafjörður er ynd-
islegur.“

Foreldrarnir báðir saumafólk
Foreldrar Jóns Guðbjartssonar

voru Sigríður Jónsdóttir, sem ólst
upp í Furufirði á Ströndum, og
Guðbjartur Jónsson, sem alinn
var upp á Flateyri. Þau voru bæði
saumafólk.

„Pabbi minn var skipstjóri en
kom í land og tók við af stjúp-
föður sínum að vera seglasaumari
svæðisins. Mamma mín var alltaf
kölluð Buxna-Sigga. Hún saum-
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aði ekki aðeins á fólk á Ísafirði
heldur líka á heldra fólk í
Reykjavík. Ég átti indæla for-
eldra og indælis uppeldi. Móðir
mín var trúuð kona. Ég ólst upp á
mjög góðu og traustu heimili.“

Jón á tvo bræður, Svein Guð-
bjartsson hjá HG, sem býr líka í
Hnífsdal, og Benedikt Guðbjarts-
son, sem er lögfræðingur í Reyk-
javík en var lengi í Hafnarfirði.

Kynntist konunni
sunnan við land

Eiginkona Jóns er Sigríður
Rósa Símonardóttir. „Ég giftist
ungur, var ekki nema nítján ára
þegar ég gifti mig og átti þá þegar
tvö börn. Konan er einu ári eldri
en ég, hún er dóttir Símonar
Helgasonar stýrimanns og skip-
stjóra á Ísafirði og Elísu Elías-
dóttur. Símon kenndi lengi sjó-
mannsefnum til skipstjórnar.
Hann var mikill námsmaður,
góður siglingafræðingur og hafði
yndi af stærðfræði.

Þegar við náðum saman, konan
mín og ég, þá held ég að það hafi
verið sérkennilega merkilegt, því
að hún var úr efri bænum en ég
úr neðri bænum og ég þekkti
hana sáralítið nema hvað ég vissi
hvaða fólk þetta var. Á unglings-
árunum fannst mér það næstum
því eins og að fara upp í sveit að
fara upp fyrir kirkju.

Ég kynntist þessari stúlku fyrir
sunnan Ísland þegar ég fór með
meistaraflokki í fótbolta í Fær-

eyjaferð, meistaraflokki ÍBÍ eins
hann hét á þeim tíma. Við vorum
þau einu af farþegunum um borð
í Dronning Alexandrine á leið til
Færeyja sem vorum hvorki full
né sjóveik. Þess vegna vorum
við einu manneskjurnar á dekki
þegar við vorum að sigla frá Vest-
mannaeyjum og suður á bóginn.

Síðan höfum við verið saman.“
Jón og Sigríður eiga þrjú börn.

Þau eru Jónína Salóme Jónsdótt-
ir, lyfjafræðingur í Mosfellssveit,
Guðbjartur Jónsson skipstjóri,
núna í Noregi, og Símon Þór
Jónsson, lögfræðingur í Reykja-
vík.

Vestfirðingar ein-
staklega gott fólk

„Já, ég elst upp þarna rétt hjá
Félagsbakaríinu í mjög góðum
hópi nágranna. Ég minnist ekki
síst Sigtryggs Jör, föður Tryggva
Sigtryggssonar, alveg indælis
fjölskylda öll sömul. Sama má
segja um Imbu Finns, sem var
með Imbubúð beint á móti okkur
í Silfurgötunni þar sem rakara-
stofan er núna. Eftir á að hyggja
var þetta svæði gott til uppeldis.

Annars get ég sagt það alveg
hreint út, að allir Vestfirðingar
sem ég hef kynnst eru afskaplega
gott fólk. Ég hef aldrei kynnst
neinu nema mjög góðu fólki
hérna, bæði í þessu umhverfi þar
sem ég ólst upp á Ísafirði og
síðan í Bolungarvík áratugina
fjóra eða svo sem ég var þar. Ég
er yfir mig ánægður með öll þau
samskipti.“

Skammast sín fyrir
frammistöðuna í bæjarstjórn

Jón átti sæti í bæjarstjórn Bol-
ungarvíkur í átta ár. „Við buðum
ekki fram sem flokkur heldur var
þetta óháður listi. Ég var þarna í
rauninni sem slysavarnamaður,
því að slysavarnakonur ýttu mér
út í þetta.

Það er enn skömm í hjarta mínu
að hafa ekki staðið mig betur
þegar fyrirtækið Einar Guðfinns-
son hf. lenti í vandræðum vegna
Landsbankans. Við bæjarfulltrú-
ar í Bolungarvík tókum þá að
okkur að veita fyrirtækinu ábyrgð.
Þeirri ábyrgð fylgdi auðvitað að
fylgja því eftir að fyrirtækið tæki
stakkaskiptum og færi að standa
sig betur, en við gerðum það ekki.
Ekki fylgdum við því heldur eftir
að fyrirtækið skilaði einhverjum
verðmætum inn til bæjarsjóðs
fyrir væntanlegt tap vegna úti-
standandi skulda, þannig að þegar
EG hf. fer á hausinn fyrir um
tveimur áratugum, þá fer fjárhag-
ur bæjarsjóðs Bolungarvíkur
ótrúlega illa. Allavega ég sá í
hendi mér að þetta myndi eyði-
leggja framkvæmdagetu bæjar-
sjóðs næstu átta til tólf árin örugg-
lega. En sem betur fer sýnist mér
núna að þeir séu að ná sér, Bol-
víkingar.

En ég hef dauðskammast mín
alla tíð fyrir hvað við þessi hópur
stóðum okkur illa. Ég var í bæjar-

niður rækjuvinnsluna í Súðavík.
Við komum þessu skipi af stað
fyrir ótrúlega lítinn pening. Það
er árið 2006 sem við erum að
vinna að þessu. Í svolítinn tíma
hétu bátarnir okkar báðir Gunn-
björn, kallaðir Gunnbjörn litli og
Gunnbjörn stóri.“

Miðfell verður gjaldþrota
og hugmyndir kvikna

„Gunnbjörn stóri fer að fiska
ljómandi vel, skipstjóri hjá okkur
var Jón Steingrímsson, Barð-
strendingur, indælismaður mikill
og öðlingur. Hann er búinn að
fiska allt sumarið þegar í ljós
kemur að rækjuverksmiðjan
Miðfell á Ísafirði er gjaldþrota.
Það gerir að verkum að við verð-
um að selja rækjuna okkar til
næstu rækjuverksmiðju, sem sá
stöðu okkar og bauð ansi lágt
verð í rækjuna, lækkaði verðið
bara um 25-30 prósent í einum
hvelli. Það eru allar rækjuverk-
smiðjur lokaðar á Ísafirði og í
Bolungarvík þegar þetta er, þann-
ig að það var bara um Hólmavík
að ræða.

Við seldum rækju til Hólma-
víkur í nokkra túra, en þá komu
til mín hinir og þessir góðir Ís-
firðingar, meðal þeirra Siggi á
Góustöðum og Óskar mjólkur-
bílstjóri sem ég kalla nú alltaf,
og hvöttu mig til að gera eitthvað
í þessu, kaupa bara rækjuverk-
smiðjuna á Ísafirði. Ég impraði á
þessu við stráka sem höfðu unnið
í Miðfelli og þar var sama hvatn-
ingin. Við snerum okkur til
Byggðastofnunar sem var búin
að leysa verksmiðjuna til sín, og
það varð úr að við stofnuðum
rækjuverksmiðjuna Kampa með
þeim sem höfðu verið forsvars-
menn í verksmiðjunni.

Vegna þess að sársaukamörk
Byggðastofnunar varðandi það
sem þeir vildu tapa voru hærri en
við vildum samþykkja, þá varð
hún hluthafi með okkur. Seinna
keyptum við hana út, borguðum
henni bara fullt verð fyrir sín
hlutabréf. Undanfarin ár hafa síð-
an komið inn í þetta fyrirtæki
fleiri aðilar. Það gekk ljómandi
vel hjá okkur í verksmiðjunni
fyrstu árin. Við vörðum mjög
miklum peningum í að endur-
byggja hana, tókum hana alla í
gegn innan og utan, meira að
segja tæki, þannig að verksmiðj-
an er eins og ný. Ekkert af þeim
peningum var tekið að láni heldur
bara út úr rekstrinum.“

Ný viðfangsefni
í Bolungarvík ...

Þar með lýkur þessu viðtali þó
að ótalmargt sé ósagt sem frá-
sagnar væri vert. Jón Guðbjarts-
son er árrisull maður og kapp-
samur og þegar við ljúkum spjall-
inu í síma snemma morguns er
hann kominn út í Bolungarvík að
huga að nýjum viðfangsefnum í
bænum þar sem hann átti heima í
marga áratugi.

– Hlynur Þór Magnússon.

ráði og fylgdist með diskútering-
um í eitt ár hvernig væri hægt að
gera þetta, og eftir þetta ár vissum
við ekkert fyrr en fyrirtækið var
orðið gjaldþrota. Og milljónirnar
okkar sem við höfðum lagt í
dæmið í ábyrgðum voru tapaðar,
ásamt mjög mörgum milljónum
öðrum sem bærinn átti útistand-
andi hjá fyrirtækinu. Við bæjar-
fulltrúarnir allir máttum skamm-
ast okkar fyrir þetta og allavega
ég bauð mig ekki fram aftur til
þeirra starfa.“

Kristján Þór forljótur
Þegar Jón Guðbjartsson er

spurður út í upphaf útgerðar hans
segir hann:

„Guðbjartur sonur minn fór til
sjós og var orðinn stýrimaður á
Sléttanesi frá Þingeyri. Þegar
honum fannst hann vera búinn
að fá ágætis reynslu, og mér
fannst það nú líka þó að mér
þætti hann samt svolítið ungur,
þá kom hann til mín einn daginn
þegar honum fannst ástæða til að
fara að gera eitthvað sjálfstætt.
Hann spurði hvort við gætum
ekki náð eitthvað saman, því að
það var búið að vera í umræðunni
að Ketill Helgason væri að leita
fyrir sér í einhverju svona, og
við fundum bát norður á Dalvík.

Það er nú dálítil skemmtisaga
af honum. Þetta var bátur sem
hafði upphaflega verið smíðaður
fyrir Ísfirðinga, smíðaður í Njarð-
víkum fyrir Böðvar Sveinbjarnar-
son eða Eirík son hans og var
sérstaklega hannaður fyrir hólf
sem Matthías Bjarnason sjávar-
útvegsráðherra hafði sett á hérna
út af Straumnesi. Þessi bátur var
tuttugu metra langur og þetta hólf
var hugsað af Matthíasi fyrir litlu
bátana hérna við Ísafjarðardjúpið,
þar sem þeir gætu aðallega verið
á kolaveiðum á haustin áður en
þeir byrjuðu á rækjunni. Báturinn
hafði svo farið suður og Snorri
nokkur Snorrason, rækjuupp-
hafsmaður einn á Dalvík, hafði
síðar keypt hann af Fiskveiða-
sjóði, kolryðgaðan og ljótan.

Snorri ákvað að svona ryðgað-
an og ljótan bát skyldi hann láta
heita Kristján Þór. Kristján Þór
Júlíusson var þá bæjarstjóri á
Dalvík og þeir voru pólitískir
andstæðingar því að þá var Snorri
í minnihluta í bæjarstjórn. Krist-

ján varð síðar bæjarstjóri hér á
Ísafirði og á Akureyri og er nú
heilbrigðisráðherra. Meðan Snorri
átti þennan bát var hann aldrei
málaður.“

Gunnbjörn flottur og fínn
„Þegar ég fór til Dalvíkur að

kaupa bátinn man ég að ég titraði
þegar ég skrifaði ávísun upp á
sjö og hálfa milljón, sem var út-
borgunin í bátnum. Þá sagði
Snorri: Nú þarf ég að vita hvaða
lit þið viljið hafa á honum, því að
núna ætla ég að láta sandblása
hann og gera flottan og fínan og
taka þetta nafn af honum. Snorri
ætlaði sér sko ekki að gera bátinn
flottan og fínan meðan hann bæri
nafnið Kristján Þór. En þarna
hlaut þessi bátur nafnið Gunn-
björn og bar það þangað til við
fengum Framnesið, sem þá fékk
nafnið Gunnbjörn, en þessi heitir
núna Valbjörn. Þetta finnst mér
skemmtileg saga varðandi bátinn
og téðan bæjarstjóra, sem ég held
að hafi staðið sig alveg ljómandi
vel á Dalvík, Ísafirði og Akureyri
og núna vonandi líka sem ráð-
herra.

Og Snorri seldi okkur þennan
bát með flottheitum. Klassaði
hann allan upp áður en við
fengum hann og leiðbeindi okkur
svo eins og hann gat næstu miss-
erin á eftir.“

Gunnbjörn litli og
Gunnbjörn stóri

„Það gekk allt eftir að reka
þessa útgerð réttu megin þangað
til okkur syni mínum datt í hug
að reyna að finna einhverja leið
til að þroskast eitthvað áfram í
þessum rekstri. Þá vorum við
búnir að vera í þessu held ég í
þrettán ár og leggja upp hingað
og þangað en mest hjá Kambi á
Flateyri og vorum svo mikið á
rækju á sumrin. Þá horfðum við
til þess að gera eitthvað nýtt og
öðruvísi en hinir.

Árin á undan höfðu allir verið
að hætta á rækjuveiðum þannig
að okkur datt í hug að finna kann-
ski eitthvað sniðugt í þeim sem
hinir sæju ekki. Við keyptum af
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru tog-
arann Framnes, rúmlega fjögur
hundruð tonna togara, fyrir sára-
lítinn pening sem þeir voru búnir
að leggja af sér þegar þeir lögðu



FÖSTUDAGUR     30. MAÍ 2014 2121212121



2222222222 FÖSTUDAGUR     30. MAÍ 2014

Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
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 Vestmannaey-
ingar, þeirra á meðal Hjalti

Jónsson (Eldeyjar-Hjalti). Þetta
var talin mikil hættuför.

30. maí 1984: 30. maí 1984: 30. maí 1984: 30. maí 1984: 30. maí 1984: Staðfest voru
stjórnskipunarlög sem kváðu
um fjölgun þingmanna úr 60
í 63 og um lækkun kosninga-
réttar til Alþingis úr 20 árum í

átjan ár.
31. maí 1973:31. maí 1973:31. maí 1973:31. maí 1973:31. maí 1973: Richard Nixon
Bandaríkjaforseti og Georges
Pompidou Frakklandsforseti
hittust í Reykjavík og héldu

fundi um heimsmálin á Kjar-
valsstöðum. Með í för voru

m.a. Henry Kissinger og
Giscard D'Estaing.

31. maí 1990:31. maí 1990:31. maí 1990:31. maí 1990:31. maí 1990: Nunnurnar í
Karmelítaklaustrinu í Hafnar-
firði opnuðu kapellu sína og

heimkynni fyrir forseta Íslands,
biskupi og öðrum gestum í

tilefni af 50 ára afmæli
klaustursins í Hafnarfirði.

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 fiskveiðilögsög-
una sem færð var út í 200
sjómílur 15. október 1975.

2. júní 1934:2. júní 1934:2. júní 1934:2. júní 1934:2. júní 1934: Dalvíkurskjálft-
inn, einn stærsti jarðskjálfti
sem átt hefur upptök nærri
þéttbýli, fannst kl. 12:43.

Hann var um 6,2 stig. Á Dal-
vík og nágrenni skemmdust á

annað hundrað hús.
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

en árekstri varð afstýrt.
3. júní 19893. júní 19893. júní 19893. júní 19893. júní 1989: Jóhannes Páll

páfi kom til Íslands, en þetta
var fyrsta páfaheimsókn til

landsins. Páfi tók m.a. þátt í
samkirkjulegri athöfn á Þing-

völlum í heimsókninni.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt en síðan

SA 8-13 m/s er líður á daginn.
Lítilsháttar rigning eða súld.

Hiti 8-12 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðlæg átt 5-10 m/s og

rigning. Hiti 8-17 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæg suðlæg eða breytileg
átt, en ákveðnari NA-átt á

Vestfjörðum. Skúrir eða
rigning. Heldur kólnandi.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarBæjarskrif-
stofurnar loka

Bæjarskrifstofur Ísafjarðar-
bæjar verða lokaðar frá 21. júlí
til og með 1. ágúst vegna sumar-
leyfa starfsfólks. Þó verður svar-
að í síma skrifstofunnar, 450
8000, og ef erindið er brýnt verð-
ur reynt eins og hægt er að leysa
úr því. Í tilkynningu frá Ísafjarð-
arbæ segir reynslan hafi sýnt að
umferð um bæjarskrifstofurnar
sé í algjöru lágmarki á þessum
tíma og því er það von og trú
starfsmanna að lokunin eigi ekki
eftir að hafa mikil áhrif á þjónustu
við bæjarbúa.

Helmingur bíl-
anna burt í ár

Þorbjörn Steingrímsson að
Garðsstöðum í Súðavíkurhreppi
hefur greint Heilbrigðiseftirliti
Vestfjarða frá hugmyndum sín-
um um flutning á helmingi af
bílasafninu að Garðsstöðum á
þessu ári og helming á næsta ári
og að því loknu fái hann fram
breytingu á skipulagi jarðarinnar.
Þetta kemur fram í fundargerð
heilbrigðisnefndar frá 9. maí.

Um miðjan apríl sagði BB frá
því að samkvæmt talningu sem
framkvæmd var af Heilbrigðis-
eftirliti Vestfjarða í lok janúar á
þessu ári voru 455 bílar í bíla-
safninu. Samkvæmt samkomu-
lagi sem sveitarstjórn gerði við
Þorbjörn átti bílafjöldinn að vera
komin niður í 90 bifreiðar 1. októ-
ber 2013.

Tígur bauð lægst
Fimm tilboð bárust í gatnagerð

á Mávagarði á Ísafirði en verkið
felur í sér lagningu vatns-, regn-
vatns- og holræsalagna. Lægsta
tilboð kom frá Tígur ehf., 10.892.
205 krónur, en fjárhagsáætlun
gerir eingöngu ráð fyrir 7,5 millj-
ónum króna í verkið. Rætt var
við forsvarsmenn fyrirtækisins
um að minnka verkið þannig að
það falli innan fjárhagsáætlunar
en það verður gert með því að
fella út einn verkþátt sem ætti
ekki að hafa áhrif á verk. Honum
verður frestað til næsta árs þegar
sjálf gatnagerðin fer fram.

Fyrirtækið sá því ekkert til
fyrirstöðu og lagði Jóhann Birkir
Helgason, sviðstjóri umhverfis-
og eignasviðs Ísafjarðarbæjar til
við bæjarráð að gengið yrði til
samninga við Tígur á grundvelli
tilboðs, með fyrirvara um minnk-
un á verkinu. Bæjarráð sam-
þykkti tillögu hans. Önnur tilboð
sem bárust í verkið komu frá
Gröfuþjónustu Bjarna ehf., 11.
249.562 krónur, Gámaþjónustu
Vestfjarða ehf., 11.479.983 krón-
ur, Búastoð ehf., 12.113.546
krónur og Brynjari Þorbjörns-
syni, 13.507.886 krónur.
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