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Veiðimaður, göngugarpur,
kajakræðari, kafari, blak-
maður, tómstundakokkur,
AA-maður – Hilmar Pálsson
hjá VÍS í opnuviðtali

Dálítil kúnst
að veiða gæs ...

Opinberum störfum
fjölgaði um 30 á Vest-
fjörðum á tímabilinu frá
1. maí 2007 til 1. maí 2008.
Á sama tímabili fjölgaði
opinberum störfum á lands-
byggðinni allri um 85
störf. Þetta kemur fram í
svari iðnaðarráðherra við
fyrirspurn Guðnýjar Karls-
dóttur, varaþingmanns
Samfylkingarinar. Opin-
berum störfum hefur fjölg-
að á sjö landsvæðum sem
könnuð voru en fækkað
um fimm í Þingeyjarsýsl-
um. Atvinnuþróunarfé-
lög öfluðu upplýsinganna
en fram kemur að þau
notuðu ekki að öllu leyti
sambærilegar aðferðir
við öflunina. Því verði að
taka svörunum með fyrir-
vara.

Nefnd vinnur að út-
færslu verkefnisins „Störf
án staðsetningar“. Á þeim
vettvangi er meðal annars
rætt um að framvegis verði,
við allar ráðningar hjá rík-
inu, vegið og metið hvort
vinna megi viðkomandi
starf óháð staðsetningu
og þurfi stjórnendur að
rökstyðja ef þeir telja að
ekki sé hægt að skilgreina
starf sem slíkt. Reiknað
er með að frumvarp til
laga um störf óháð stað-
setningu verði lagt fram
á næsta þingi.

Fjölgaði mest
á Vestfjörðum

Minnisvarða breskra sjó-
manna var afhjúpaður í Þing-
eyrarkirkjugarði á sjómanna-
dag. Breski sendiherrann á
Íslandi, Alp Mehmet, afhjúp-
aði minnisvarðann að lokinni
sjómannadagsmessu ásamt
Guðrúnu Eddu Gunnarsdóttur
sóknarpresti á Þingeyri.

Tengsl breskra sjómanna
við Dýrafjörð ná langt aftur
en ein elsta heimildin getur
um fjárstyrk frá breskum tog-
araeigendum til að taka þátt í
að reisa sjúkraskýli á Þingeyri
snemma á síðustu öld. Þeir
áttu hagsmuna að gæta vegna

Minnisvarði breskra sjómanna
afhjúpaður á Þingeyrarkirkjugarði

togara sinna á Vestfjarðamið-
um sem leituðu mjög til hafnar
á Þingeyri til að verða sér úti
um vistir og vatn, vegna við-
gerða og komu iðulega með
sjúka menn og slasaða.

Fjórtán breskir sjómenn
hvíla í kirkjugarðinum á Þing-
eyri og vitað er um tíu sem
fundust ekki eftir að togarinn
Langanes frá Grimsby strand-
aði 1935 sem er mesta sjóslys
sem vitað er um í Dýrafirði.
Einnig hlutu tólf sjómenn vota
gröf er S.S. Sabik sökk úti
fyrir Dýrafirði. Togararnir
sem komu til Þingeyrar voru

aðallega frá Fleetwood, Grims-
by og Hull í Englandi.

Koma togara til Dýrafjarðar
jókst mikið um 1930. Þá dró
úr komu þeirra er stríðið skall
á en jókst á ný upp úr stríðsár-
unum. Haft var eftir Matthíasi
Guðmundssyni sem sá um
Gömlu vélsmiðjuna á Þing-
eyri á árum áður að það hafi
verið stanslaus vinna í gömlu
togurunum í ein tuttugu ár,
eða þar til landhelgin var færð
út í 200 mílur. Á árum seinni
heimsstyrjaldarinnar var oft
haft á orði að Smiðjan héldi úti
togaraflota Breta.

Alp Mehmet breski sendiherrann á Íslandi afhjúpar
minnisvarðann ásamt Guðrúnu Eddu Gunnarsdóttur

sóknarpresti á Þingeyri. Mynd: Bergþór Gunnlaugsson.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 5. JÚNÍ 200822222

Sólstafir, systursamtök Stíga-
móta á Vestfjörðum, taka þátt
í forvarnarverkefni samtak-
anna Blátt áfram og ætla að
vekja fólk til vitundar um að
nauðsynlegt sé að standa sam-
an að því að vernda börnin.
Það er gert með námskeiðinu
Verndarar Barna fyrir alla þá
sem vinna með börnum. „For-
varnarátak Blátt áfram sam-
takanna felst að stórum hluta
í þessu námskeiði og höfum
við mikla trú á því. Við kom-
um til með að fara með þessa

fræðslu víðs vegar um Vest-
firði á næstu 1-2 árum“, segir
Harpa Oddbjörnsdóttir Sól-
stafakona. „Í dag erum við
með hóp fólks sem er bjartsýnt
á að láta þetta ganga og virkja
Ísafjarðabæ og helst alla Vest-
firði í að ,,Vernda börnin“.
Við ætlum að vekja heilt bæj-
arfélag eða heilan landshluta
til vitundar því þörfin er mik-
il.“

Þrjár starfskonur Sólstafa
hafa farið á leiðbeinandanám-
skeið hjá Blátt áfram. „Við

höfum reiknað gróflega að í
stofnunum, fyrirtækjum og fé-
lögum í Ísafjarðarbæ séu rúm-
lega 300 – 400 manns sem
vinna með börnum og því er
mikið verk fyrir höndum. Þá
eru ótaldir starfsmenn sem
vinna með börnum í Bolung-
arvík, Súðavík, Hólmavík,
Drangsnesi, Reykhólum, Patr-
eksfirði, Tálknafirði og fleir-
um stöðum. Við ætlum okkur
í sameiningu að safna um fyrir
því að allir þessir starfsmenn
geti setið þetta mikilvæga

námskeið án þess að þurfa
leggja  fram fyrir öllu nám-
skeiðsgjaldinu sem er kr. 9000
fyrir hvern þátttakanda. Það
verður meginverkefni okkar
2008-2009 að uppfræða fólk“,
segir Harpa.

Fyrsta námskeiðið verður
haldið á mánudag og munu
starfsmenn Vinnuskóla Ísa-
fjarðarbæjar sitja það. Einnig
verður aðstandendum keppn-
innar Óbeisluð fegurð, Rauða
Krossinum á Ísafirði og Zonta
konum á Ísafirði boðið á nám-

skeið sem þakklætisvott fyrir
veittan stuðning.

Ný starfskona hefur bæst í
hóp Sólstafakvenna, Lísbet
Harðardóttir umsjónarkona
félagsmiðstöðvar Ísafjarðar-
bæjar. „Við erum mjög ánægð-
ar með að fá að njóta starfs-
krafta hennar , sérstaklega þar
sem Lísbet hefur mikla og
góða reynslu af því að vinna
með unglingum og hefur því
góða innsýn í þeirra líf. Við
bjóðum hana innilega vel-
komna“, segir Harpa.

Fyrsta opna námskeiðið
verður haldið 12. júní kl 18 í
Ráðgjafa og nuddsetrinu á Ísa-
firði. Öllum er frjálst að skrá
sig í síma 846 8846 eða
harpao@solstafir.is. Nám-
skeiðsgjald eru 9.000 krónur.
„Frekari námskeið hafa ekki
verið ákveðin en í haust mun-
um við halda námskeið fyrir
starfsfólk Grunnskóla Ísa-
fjarðarbæjar ásamt því að vera
með fræðslu fyrir nemendur.
7.-10. bekkjar skólans.“

– thelma@bb.is

Sólstafir taka þátt í forvarnarverkefni Blátt áfram

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur auglýst tillögu að breyttu
deiliskipulagi í hlíðum Kubb-
ans, ofan Holtahverfis á Ísa-
firði, en þar er fyrirhugað að
byggja 260 metra langan og
18 metra háan snjóflóða-
varnargarð. Í Bröttuhlíð ofar-
lega í hlíðum Kubba er af-
markað svæði undir stoðvirki.
Stærð svæðisins er um 4,5
hektarar og mun vegslóði
tengjast því tímabundið með-
an á framkvæmdum stendur.

Deiliskipulagstillagan tekur
til 14 hektara svæðis sem ligg-
ur norðan byggðarinnar í
Holtahverfi og er í eigu Ísa-
fjarðarbæjar. Töluverður bratti
er á svæðinu sem afmarkast
af Hafrafellshálsi til austurs,
hlíðum Kubba í suður og Úlfs-
ár í vestri.

Framkvæmdirnar munu
hafa töluvert rask í för með
sér og mun ásýnd svæðisins
taka nokkrum breytingum á
meðan og eftir að fram-

kvæmdum líkur. Deiliskipu-
lagstillagan sýnir umfang fram-
kvæmda, staðsetningu mann-
virkja og frágang svæðis að
framkvæmdum loknum. Svæð-
ið verður grætt upp eins og
kostur er ásamt snjóflóðavarn-
argarðinum í heild sinni.
Trjám verður plantað, stígar
lagðir, aðkoma bætt sem og
bílastæði lögð en markmiðið
er að svæðið í heild sinni verði
nýtt í framtíðinni sem útivist-
arsvæði Ísfirðinga.

Breytingartillagan verður til
sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði og á vef
Ísafjarðarbæjar frá 6. júní til
4. júlí. Er þeim sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta gefinn
kostur á að gera athugasemdir
við deiliskipulagstillöguna, en
frestur rennur út 18. júlí. Þeir
sem ekki gera athugasemdir
við breytingartillöguna fyrir
tilskilinn frest teljast samþykk-
ir henni.

– thelma@bb.is

Deiliskipulag fyrir
Kubbann auglýst

Óvenjulegt listaverk er að finna á götunni í Hrannargötu á Ísafirði en það var skapað aðfaranótt mánudags af
Sarah Pink sem stödd var á Vestfjörðum um helgina á alþjóðlegri heimildamyndahátíð. Verkið er gert úr möl og
hveiti og segist Sarah vilja koma aftur og klára verkið allan hringinn en það er í laginu eins og hálfmáni eins og er.
Sarah er breskur mannfræðingur. Á myndinni má sjá listamanninn við verkið.

Götulistaverk úr hveiti og möl

Ekki var annað að sjá en að kúrekarnir
kunnu vel að meta kræsingarnar.

Fiskiveisla
á Suðureyri

Um 300 manns sóttu árlega
fiskiveislu fiskvinnslufyrir-
tækjanna Íslandssögu og Klofn-
ings á Suðureyri sem fór fram
á Þurrkverskambinum á laug-
ardag. „Veislan heppnaðist
ljómandi vel og við teljum að
við höfum sett Íslandsmet í
framreiðslu á murikka pönn-
um. Við afgreiddum 250
skammta á einum og hálfum

klukkutíma og 162 pylsur
samhliða því. Við grilluðum
fjórar tegundir af fiski og það
var mjög góð stemmning“,
segir Óðinn Gestsson, fram-
kvæmdastjóri Íslandssögu.
Fiskiveislan hefur verið haldin
ár hvert frá því á aldamótum
og ætíð góður rómur gerður
að henni.

„Við reynum að halda hana

með mismunandi formi en
bestu kokkarnir voru núna, en
það voru ég og Guðni (Einars-
son framkvæmdastjóri Klofn-
ings innskot blaðamanns). Ég

veit nú samt ekki hvort allir
séu sammála okkur Guðna
með það en við fáum a.m.k.
tvö atkvæði“, segir Óðinn.

Að lokinni veislu var haldið

á bryggjuball þar sem Johnny
King hélt uppi fjörinu. „Við
auglýsum hér með eftir fleiri
kúrekum í villta vestrinu til
að mæta á næsta ball. Þeir

kúrekar sem voru á ballinu
skemmtu sér konunglega“,
segir Guðni Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Klofnings.

– thelma@bb.is

 Íslandsmet var slegið í framreiðslu á murikka pönnum. Myndir: Páll Önundarson.
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Stóra Púkamótið verður
haldið í fjórða sinn á Ísafirði
dagana 11. og 12. júlí. Mótið
er ætlað öllum þeim sem á
einhvern hátt hafa komið að
störfum fyrir knattspyrnu-
íþróttina á Ísafirði en þátttak-
endur þurfa þó að vera í það
minnsta á þrítugasta ári. Púka-
mótið hefur vakið athygli á
landsvísu koma fótboltakem-
pur víða að til þess að draga
fram takkaskóna við þetta til-
efni. Tilgangur mótsins er að
byggja upp og vekja athygli á
sjóði sem ætlað er að styrkja

ísfirska knattspyrnu. Ágóði
mótsins hefur til að mynda
verið nýttur við að fjármagna
námskeið í knattspyrnuþjálf-
un.

Mótið hefst föstudaginn 11.
júlí kl. 14 og eftir leiki dagsins
verður Púkagrill í skóginum
ef veður leyfir en annars í Tjöru-
húsinu. Á laugardag hefst
mótið kl. 13 og eftir leiki dags-
ins verður Púkaveisla í Stjórn-
sýsluhúsinu sem hefst kl
19:30 með verðlaunaafhend-
ingum og skemmtun.

– thelma@bb.is

Styttist í Púkamótið

Sjúkraflugvél frá Mýflugi
bilaði á Ísafjarðarflugvelli á
sunnudag er hún var í sjúkra-
flutningum á milli sjúkrahúsa.
Verið var að koma með tvo
sjúklinga til Ísafjarðar og
flytja átti einn í bakaleiðinni
til Reykjavíkur. Minniháttar
bilun kom upp er annar mótor
hennar fór ekki í gang. Sjúkl-
ingurinn var fluttur með flug-
vél frá Grænlandi sem var á
leið til Reykjavíkur og bilunin
kom því ekki að sök. Flugvirki
kom frá Reykjavík og lagfærði
vélina. Að sögn vakthafandi
læknis á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Ísafirði fór allt eins vel
og á var kosið enda hafi ein-
ungis komið upp bilun sem

getur komið upp í hvað vél
sem er.

Þess má geta að á sama tíma
var á vellinum Twin Otter vél
frá Flugfélagi Íslands sem var
að koma frá Grænlandi, en
þangað var hún að fara með
kvikmyndagerðarfólk, og
þurfti undanþágu til þess að
fá að fljúga frá og til Ísafjarðar,
þar sem völlurinn er ekki
viðurkenndur millilandaflug-
völlur.  Það sem vekur athygli
við þessar undanþágur er það
að farþegar mega ekki stíga út
úr vélinni hér, hvorki til þess
að nota snyrtingu né annað,
sem er bagalegt þar sem ekki
eru salerni í Otter vélunum.

– thelma@bb.is

Sjúkraflug-
vélin bilaði

Upplýsingamiðstöðin opnar í endurbættu húsnæði

Glatt var á hjalla í opnunarhófinu.

Upplýsingamiðstöð ferða-
mála á Ísafirði var opnuð á ný
á föstudag eftir stækkun og
breytingar. Samhliða opnaði
Markaðsstofa Vestfjarða form-
lega sína skrifstofu, en hún
deilir nú húsnæði með upp-
lýsingamiðstöðinni. Heimir
Hansson, forstöðumaður upp-
lýsingamiðstöðvarinnar er
hæstánægður með breyting-
arnar.

„Þetta er allt annað líf.
Plássið nægði engan veginn
þegar margt ferðafólk var í
bænum og það voru nokkrir
dagar á sumri þar sem fólk
þurfti hreinlega að standa fyrir
utan og bíða eftir því að kom-
ast inn. Framkvæmdirnar
haldast í hendur við endurgerð
Edinborgar að innan sem utan
og Edinborgarfélagið tók mið

af þörfum Upplýsingamið-
stöðvarinnar við þessar endur-
bætur.“

Haldið var hóf í húsnæðinu
til að fagna opnuninni og setja
tóninn fyrir sumarið. „Sum-
arið leggst rosalega vel í okk-
ur. Þeir ferðaþjónar sem ég
hef talað við eru nokkuð
ánægðir með útlitið. Það er
náttúrulega Evrópumót í júní
og Ólympíuleikar í ágúst og
stundum hefur maður heyrt
að það hafi neikvæð áhrif á
ferðalög hjá fólki en enn sem
komið er lítur þetta alls ekkert
illa út“, segir Heimir.

Upplýsingamiðstöðin er
rekin þriðja árið í röð í Edin-
borgarhúsinu á vegum Ísa-
fjarðarbæjar, en áður fyrr var
hún á vegum Vesturferða.

– thelma@bb.is Heimir Hansson bauð gesti velkomna í endurbætt húsnæði upplýsingamiðstöðvarinnar.
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Tvö skemmtiferðaskip hafa
afboðað komu sína til Ísafjarð-
ar í sumar, en eitt hefur bæst í
hópinn. Samkvæmt nýlega

uppfærðum lista Vesturferða
og Ísafjarðarhafnar er útlit
fyrir 22 skipakomur til bæjar-
ins í sumar, einni færri en í

fyrra. Ísafjarðarvinurinn Fun-
chal áætlaði þrjár komur í
sumar, en aflýsti fyrstu ferð
sinni. Þá hætti MV Athena

við að koma til bæjarins í júlí
eins og áætlað var. Eins og
staðan er í dag eru því 22
skipakomur á dagskrá og

stefnir í að tæplega 12 þúsund
ferðamenn komi til bæjarins
á þennan hátt í sumar.

Stærsta skipið sem lætur sjá
sig er Maasdam. Það er ríflega
55 þúsund brúttótonn að stærð
og inniheldur tæplega 1.300
farþega. Minnsta skipið er
Clipper Adventurer með sín
tæp 6 þúsund tonn og 122
farþega sem kemur nú aftur
til bæjarins eftir að hafa gert
hlé á komum sínum. Nokkur

ný skip hafa bæst í hópinn;
Spirit of Adventure (9.570
br.t., 352 farþ), Bremen (6.752
br.t. 184 farþ), Delphin (16.
248 br.t., 556 farþ) og Thomp-
son Celebration (33.933 br.t.,
12.14 farþ). Fyrsta skipið á
þessari vertíð lætur sjá sig
þann 6. júní. Það er Discovery,
ríflega 21 þúsund brúttótonna
skip sem kemur með 717 far-
þega.

– halfdan@bb.is

Tólf þúsund ferðamenn koma með skipum
Maasdam er stærsta skipið sem kemur í ár.

Grímur Atlason, fyrrum
bæjarstjóri í Bolungarvík, og
þúsundþjala-læknirinn Lýður
Árnason héldu örtónleika á
Óshlíð á miðvikudag í síðustu
viku ásamt Haraldi Ringsted.
Var það gert í tilefni af útgáfu
fyrstu hljómsveitar kappanna,
Grjóthruns í Hólshreppi.

„Þetta gekk mjög vel. Það
komu tveir til fjórir áhorfendur
en fjöldi bíla keyrðu framhjá
og múkkinn var mjög hress
og greinilega að fíla þetta. Við
gátum þröngvað tveimur geisla-
diskum á orkubússtjórann og

formann stjórnar OV. Við ætl-
uðum að gefa fleiri en náðum
ekki að stoppa fleiri bíla“,
segir Grímur sem er hæst-
ánægður með hvernig til tókst.
„Við töpuðum engu á þessu
þar sem við gáfum bara tvo
diska og svo þurfti ekki að
setja upp hljóðkerfi.“

Aðspurður um hljómburð-
inn segir Grímur hann vera
mjög góðan. „Og það var ekk-
ert grjóthrun, nema þá auð-
vitað í okkur. Það var mikið
hrun í okkur.“

– thelma@bb.is

Góður hljómburð-
ur á Óshlíðinni

Grjóthrunsmenn voru í miklu
stuði með múkkanum á Óshlíð.

Árangur 1951 á Ísafirði fagnaði 40 ára gagnfræðiafmæli um helgina. Endurfundirnir hófust á því að farið var
í siglingu til Vigur. Í hópnum voru 30 fyrrum nemendur Grunnskólans á Ísafirði og nokkrir makar, eða samtals
um 45 manns. „Við áttum þarna góða stund, bæði í siglingunni á þessum frábæra bát hennar Kiddýjar skóla-
systur og síðar í Vigur við góðar móttökur í eyjunni. Þegar komið var aftur var haldið til stórveislu hjá Þorsteini
(Jóhannessyni innskot blaðamanns) sem enginn veit hvenær lauk“, segir Smári Haraldsson, einn gömlu gagn-
fræðinganna. Á laugardag kom hópurinn saman við Safnahúsið og gekk um bæinn. „Við stoppuðum við þau hús
þar sem við áttum heima þegar við vorum ung og fólk sagði frá hverju það mundi helst eftir. Við stoppuðum sér-
staklega á tveimur stöðum og minntust skólasystkina okkar sem hafa horfið úr hópnum, Hannesar Hafsteinssonar
og Margrétar Sveinbjörnsdóttur“, segir Smári. Um kvöldið snæddi hópurinn saman kvöldverð í Bryggjusal Ed-
inborgarhússins og skemmti sér síðan á balli með Upplyftingu fram á rauða nótt. „Þetta var mjög vel heppnað.
Eftir því sem við eldumst og hittumst oftar verður vináttan og væntumþykjan alltaf meiri og meiri“, segir Smári.

Vel heppnaðir endurfundir
Hópurinn á leið í Vigur.
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Rósa Helga skipuð skattstjóriRósa Helga skipuð skattstjóriRósa Helga skipuð skattstjóriRósa Helga skipuð skattstjóriRósa Helga skipuð skattstjóri
Fjármálaráðherra hefur skipað Rósu Helgu Ingólfsdóttur til að gegna embætti
skattstjóra á Skattstofu Vestfjarðaumdæmis frá 1. júlí 2008 til fimm ára. Rósa
lauk B.Sc. í viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri árið 2006. Hún hefur
starfað á Skattstofu Norðurlandsumdæmis vestra frá árinu 1995, fyrst sem
þjónustufulltrúi í staðgreiðsludeild og síðan sem deildarstjóri tekjuskattsdeildar.
Fjórir umsækjendur voru um starfið. Auk Rósu Helgu sóttu um starfið þau
Martha Lilja Marthensdóttir Olsen, Ólafur Hallgrímsson og Trausti Bragason.

Skattstofan í Vestfjarðaum-
dæmi var í fjórða sæti yfir
minni stofnanir ársins með
færri en 50 starfsmenn í vinnu-
markaðskönnun SFR-Stéttar-
félags í almannaþjónustu.
Skattstofan hefur nú leyfi til
að kalla sig Fyrirmyndarstofn-
un annað árið í röð. Skattstof-
an tók þátt í könnuninni í

fyrsta skipti í fyrra og var þá
líka í fjórða sæti. Í febrúar ár
hvert er framkvæmd launa-
könnun SFR og samhliða er
„stofnun ársins“ valin. Þetta
er viðamesta könnun á vinnu-
umhverfi í íslenskum stofnun-
um. Niðurstöðurnar eru stjórn-
endum mikilvægur mælikvarði
á það hvað vel er gert og hvað

má betur fara og starfsmenn
stofnana fá tækifæri til að
segja stjórnendum hvað þeim
finnst um vinnustaðinn.

Til þess að vera með í
greiningunni þurfti svarhlut-
fall stofnunar að vera 35%.
97 stofnanir uppfylltu skilyrð-
in. Þátttakendur voru spurðir
um trúverðugleika stjórnenda,

ánægju með launakjör, vinnu-
skilyrði, sveigjanleika, sjálf-
stæði í starfi og ímynd og stolt
af vinnustað og starfsanda.
Skattstofan í Vestfjarðaum-
dæmi er ein af níu skattstofum
landsins. Meginhlutverk henn-
ar er álagning skatta og gjalda
hjá einstaklingum og lögaðil-
um.               – thelma@bb.is

Skattstofan í Vestfjarðaumdæmi
í fjórða sæti yfir stofnanir ársins

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að gefa út
framkvæmdaleyfi vegna end-
urbyggingar Djúpvegar (61)
frá Hreggnasa um Hnífsdal
að Skarfaskeri og þaðan í
göngum að bæjarmörkum við
Bolungarvíkurkaupstað með
því skilyrði að Vegagerðin
geri sér það ljóst að samningar
við Hestamannafélagið Hend-
ingu vegna réttinda þeirra
tengdum reiðvelli, hafa ekki

verið útkljáðir. Bæjarstjórn
hafði áður frestað ákvörðun-
artöku sinni þar sem hún taldi
ekki tímabært, að gefa út fram-
kvæmdaleyfið þar sem ekki
hefði verið gengið frá sam-
komulagi við hestamenn vegna
reiðvallar sem skerðist vegna
vegalagningarinnar.

Þá var leyfið einnig gefið
út í samræmi við að fram-
kvæmdaaðilinn taki tillit til
ábendinga Umhverfisstofnun-

ar er varðar frágang á efnis-
töku- og haugsvæðum, að
lögð verði áhersla á að frá-
veituútrásir séu framlengdar
út fyrir stórstraumsfjöruborð
í samráði við tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar. Þá þarf Vega-
gerðin að skilgreina öryggis-
og framkvæmdasvæði og við
framkvæmd skal draga úr
raski á landi, úr sjónrænum
áhrifum og áhrifum vegna há-
vaða og ónæðis vegna fram-

kvæmdanna.
Gera skal ráð fyrir göngu-

stígum innan framkvæmda-
svæðis. Mælst er til þess að
sérstaklega verði gætt að teng-
ingu frá Strandgötu að Skarfa-
skeri, þar sem gerður verði
útsýnis- og áningastaður. Auk
þess er gert ráð fyrir því af
hálfu bæjarstjórnar að Vega-
gerðin bæti það tjón sem verð-
ur vegna framkvæmdanna.

– thelma@.is

Veita framkvæmdaleyfi vegna end-
urbyggingar Djúpvegar í Hnífsdal

Sjötíu fyrirtæki kynna
vörur sínar og þjónustu

Á þessum degi fyrir 10 árum

Atvinnuvegasýning Vestfjarða 1998 hefst í íþróttahúsinu á
Torfnesi á laugardag og stendur í tvo daga. Um sjötíu fyrirtæki taka
þátt í sýningunni sem er mikil fjölgun frá síðasta ári en sú sýning
þótt takast hið besta. Það er Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.
sem stendur að sýningunni og er verkefnisstjóri hennar Þórunn
Gestsdóttir. Á sýninguna á síðasta ári komu um fimm þúsund gestir
og standa vonir aðstandenda sýningarinnar til að þeim fjölgi í ár. Á
sýningunni í fyrra varð sýnileg fjölbreytnin í atvinnulífi Vestfirðinga
og mun hún verða enn sýnilegri í ár með fjölgun þátttakenda enda
er á Vestfjörðum mikill auður, bæði í náttúrulindum og mannauði.
Þegar þær lindir eru tengdar saman, safnast orka framfaravilja,
atorku og hugvits í framrás atvinnulífsins. Yfirskrift sýningarinnar
er Tindurinn – sækjum á brattann. Sýningarsvæðið nær yfir allt
gólfpláss íþróttahússins auk þess sem húsnæði Framhaldsskóla
Vestfjarða verður nýtt undir fyrirlestra um markaðsmál, jarðfærði
og fleira. Þar veðrur einnig starfrækt verksmiðja þar sem nokkrir
hönnuðir og handverksfólk verður að störfum.

Á sjötugasta Sjómannadeginum sem haldinn var hátíðlegur á
sunnudaginn birtist forsíðufrétt í einu dagblaðanna þess efnis að
,,ekkert íslenskt flutningaskip (væri) á skipaskrá hérlendis“ og
að ,,öll íslensk kaupskip (sigldu) undir erlendum fánum og ís-
lenskir farmenn (væru) flestir starfsmenn færeyskra systurfélaga
íslensku fyrirtækjanna.“

Á þessum sama hátíðisdegi er svo komið fjárhag íslenskra
hafna að einungis þrjár þeirra standa undir rekstri, endurbótum
og viðhaldi. Minnkandi umsvif útgerða veldur þar mestu.

Í sjómannadagsræðu sinni komst sjávarútvegsráðherra, Einar
Kristinn Guðfinnsson, meðal annars svo að orði, er hann ræddi
mikilvægi þess að vel væri búið að sjávarútveginum og sjómanna-
stéttinni: ,,Þegar þessi mál eru rædd er afar mikilvægt að undir-
strika að sjávarútvegur okkar er undirstöðuatvinnugrein sem
verður að lúta sömu hagræðingarkröfum og aðrar atvinnugreinar.
Ella verður hann einfaldlega undir og laðar ekki til sín það fólk
sem hann þarf á að halda. Við þurfum að tryggja að okkar sjávar-
útvegur verði alltaf eftirsóttur starfsvettvangur, hvort sem er til
sjós eða lands. Þar þurfum við á okkar besta fólki að halda.  Við
getum ekki leyft okkur neitt annað en að keppa að því að vera
alltaf í fremstu röð.“

   Auðvelt er að taka undir margt af því sem ráðherrann sagði.
Auðvitað á sjávarútvegurinn að vera alvöru atvinnugrein sem
þarf á okkar besta fólki að halda og laðar það til sín. Um það er
ekki deilt. Á móti má spyrja: Höfum við gengið til góðs undanfarna
tvo áratugi? Er eitthvað sem bendir til ásóknar okkar besta fólks
í sjósókn eða fiskvinnslu? Öðru nær, enda: Hverjir eru möguleik-
arnir til að hasla sér völl í atvinnugrein sem stjórnvöld færðu
útvöldum á silfurfati? Bendir álit mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna til að rétt hafi verið að málum staðið? Árni Bjarnason,
formaður Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, hefur
sagt ,,leiguframsal innan ársins (vera) undirrót flestra vandamála
í greininni.“

Halldór Ásgrímsson sagði á sínum tíma að ,,framsalið hafi
verið ágalli (á kvótakerfinu) alla tíð.“ Nokkuð, sem særði rétt-
lætiskennd þjóðarinnar. Í Mbl. 17.apríl 2003 kvaðst HÁ fylgjandi
aukinni veiðiskyldu, 75%, sem hafa myndi ,,þau áhrif að brott-
kastið minnkaði og minna (yrði) braskað í framsalinu.“ Árni
Mathiesen, þáv. sjávarútvegsráðherra, sagði í sjónvarpsviðtali 9.
nóv. 2001 að hann væri tilbúinn að skoða afnám frjálsa leigu-
framsalsins. Í byrjun janúar 2007 kvað Einar Kristinn tilefni
vera til að fara ofan í þessi mál, veiðiskylduna og framsalið. Hef-
ur eitthvað gerst? Hverju breytir ,,stjórnarskrárbundin þjóðareign“
á auðlindinni við óbreyttar aðstæður?

Sjósókn og fiskvinnsla á að vera eftirsóknarverð og aðgengileg.
Þess vegna er beðið eftir að endurskoðunin sem ríkisstjórnin
hefur boðað að gerð verði á kvótakerfinu verði annað og meira
en fögur orð og fyrirheit. s.h.
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STAKKUR SKRIFAR

Jarðskjálftar
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Fengu heiðursmerki HSVFengu heiðursmerki HSVFengu heiðursmerki HSVFengu heiðursmerki HSVFengu heiðursmerki HSV
Fjórir einstaklingar fengu afhent heiðursmerki Héraðssambands Vestfirðinga á
hátíðarfundi Boltafélags Ísafjarðar sem haldinn var í bryggjusal Edinborgarhússins
fyrir stuttu. Á fundinn mættu fjölmargir velunnarar félagsins. Að því er fram kemur
á vef Héraðssambandsins fengu þeir Svavar Þór Guðmundsson, Guðmundur Ásgeirs-
son og Pétur Jónsson silfurmerki, og Kristján Pálsson fékk gullmerki. „Óskar stjórn
HSV þeim innilega til hamingju með viðurkenninguna og þakkar þeim ómetanlegt
starf í þágu íþróttalífs í Ísafjarðarbæ á liðnum árum“, segir á vef sambandsins.

Þorskafjarðarheiðin opnuðÞorskafjarðarheiðin opnuðÞorskafjarðarheiðin opnuðÞorskafjarðarheiðin opnuðÞorskafjarðarheiðin opnuð
Þorskafjarðarheiðin hefur verið opnuð en vegfarendur eru beðnir um að fara

þar með gát. „Heiðin kemur ágætlega undan vetri en hún er talsvert blaut
og viðkvæm fyrir öllum þunga. Þá er vegurinn talsvert holóttur á köflum“,
segir Jón Hörður Elíasson rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á Hólmavík. Mikill

snjór var á heiðinni fyrir mánuði síðan og að sögn Jóns Harðar var það mesti
snjór sem hefur verið á þessu svæði síðan 1995. „Snjórinn hefur bráðnað

ansi skart síðustu daga og vegurinn varð fær í síðustu viku.“

Fjórtán vestfirsk verkefni
fá samtals 33,1 milljón í
styrki eða hlutafé frá Byggða-
stofnun vegna mótvægisað-
gerða ríkisstjórnarinnar sem
er ætlað að efla atvinnuþró-
un og nýsköpun á þessu ári
og því næsta. Hæsta styrk-
inn, eða fimm milljónir
króna, fær Þóroddur ehf. á
Tálknafirði vegna seiðaeld-
isstöðvar. Alls fara 9,4 millj-
ónir til Tálknafjarðar, en Þórs-
berg ehf. fær þrjár milljónir
til flutnings á lifandi eldis-
fiski, Villimey fær milljón
til markaðssetningar erlend-
is á íslenskum náttúruvör-
um og Tungusilungur ehf.
fær 400 þúsund til vöru-
þróunar og fullvinnslu eld-
isafurða.

Á Ísafjörð fara 9,1 millj-
ón, þrjár til Fossadals ehf.
vegna útrásar og markaðs-
setningar fluguveiðibúnað-
ar, aðrar þrjár til Bláskelja-
klasa Vestfjarða vegna
vöruþróunar og ræktunar á

bláskel, 2,1 milljón til 3X-
technology vegna markaðs-
sóknar erlendis og milljón
til Þorleifs Ágústssonar vegna
vöruþróunar og markaðs-
setningar á kattamat. Hús
og fólk á Flateyri fá milljón
til markaðssetningar menn-
ingartengdrar ferðaþjónustu
og Klofningur ehf. á Suður-
eyri fær fjórar milljónir til
vöruþróunar á aukaafurðum
frá sjávarútvegsfyrirtækj-
um.

Oddi hf. á Patreksfirði fær
tæpar sjö milljónir til tveggja
verkefna, ofurkælingar á
fiskafurðum og vöruþróun-
ar og markaðssetningar á
eldisþorski. Arnkatla 2008
á Hólmavík fær milljón til
uppbyggingar ferðaþjón-
ustu á Arnkötlusvæðinu og
Ásbjörn Magnússon og Val-
gerður Magnúsdóttir á Drangs-
nesi fá 1,7 milljónir til upp-
byggingu ferðaþjónustu í
bænum.

– halfdan@bb.is

Vestfirsk verkefni
fá 33,1 milljónir

Hæsta styrkinn, eða fimm milljónir króna, fær Þór-
oddur ehf. á Tálknafirði vegna seiðaeldisstöðvar.

Ráðið hefur verið í tvær
nýjar stöður hjá Ísafjarðarbæ,
stöðu upplýsingafulltrúa og
stöðu umhverfisfulltrúa. Í
stöðu upplýsingafulltrúa var
ráðinn Hálfdán Bjarki Hálf-
dánsson og í stöðu umhverf-
isfulltrúa var ráðinn Ralf
Trylla. Umhverfisfulltrúi hef-

ur þegar hafið störf og mun
upplýsingafulltrúi hefja störf
í lok júní.

Sjö umsækjendur voru um
stöðu upplýsingafulltrúa, þau
Elísabet Samúelsdóttir, Ísa-
firði, Hálfdán Bjarki Hálfdán-
arson, Ísafirði, Hlynur Krist-
jánsson, Ísafirði, Kristján Freyr

Halldórsson, Reykjavík, Mar-
grét Þóra Óladóttir, Ísafirði,
Sigríður Dögg Auðunsdóttir,
Reykjavík og Thelma Elísabet
Hjaltadóttir, Ísafirði. Þau Sig-
ríður Dögg og Kristján Freyr
drógu umsóknir sínar til baka.

Fimm umsækjendur voru
um stöðu umhverfisfulltrúa,

þau Auðbjörg Sigurðardóttir,
Ísafirði, Elías Skaftason Ísa-
firði, Kristjana Einarsdóttir,
Ísafirði, Ralf Trylla, Ísafirði,
Sighvatur Jón Þórarinsson,
Dýrafirði. Tveir umsækjendur
drógu umsókn sína til baka,
þau Kristjana og Sighvatur.

– thelma@bb.is

Ráðið í tvær nýjar stöður hjá Ísafjarðarbæ

Rótarýklúbbur Ísafjarðar
efndi í vetur til ritgerðarsam-
keppni meðal tveggja efstu
bekkjanna í grunnskólum Ísa-
fjarðarbæjar. Afrakstur keppn-
innar var kynntur í síðustu
viku er veitt voru verðlaun

fyrir bestu ritgerðirnar. Fyrstu
verðlaun hlaut María Sigríður
Halldórsdóttir í 10. bekk.
Önnur verðlaun hlaut Gauti
Geirsson í 9. bekk og þriðju
verðlaun hlaut Fanney Jóns-
dóttir í 10. bekk en þau eru öll

nemendur í Grunnskólanum
á Ísafirði.

Efnt var til keppninnar í
tengslum við 70 ára afmæli
klúbbsins en hann stóð fyrir
samskonar keppni á Ísafirði
fyrir tæpum 50 árum. Ritgerð-

arefnið bæði nú og fyrir hálfri
öld var framtíðarsýn sveitar-
félagsins. Við verðlaunaaf-
hendinguna var lesið var úr
þremur bestu ritgerðunum,
bæði frá því í vetur og frá
árinu 1959.   – thelma@bb.is

Skrifað um framtíðarsýn Ísafjarðarbæjar
Elstu grunnskólanemendurnir hlustuðu áhugasamir á framtíðarsýn jafnaldra þeirra fyrir hálfri öld um sveitarfélagið.

Náttúran lét til sín taka á fimmtudaginn í síðustu viku. Sagan mun skrá
atburði 29. maí 2008 og minna okkur á það eina ferðina enn að gagnvart
náttúrunni og hamförum hennar má maðurinn sín lítils. Þá sögu þekkjum
við Vestfirðingar vel frá snjóflóðunum ægilegu árið 1995. Þá fórust 34 og
eignatjón var mikið. Nú voru meiðsl fólks svo lítilfengleg að undrum sætti.
Skráð voru 28 tilvik og allt fremur smávægilegt. Ekki er annað hægt en að
gleðjast yfir því að enginn skyldi láta lífið og enginn slasast alvarlega.

Ísland er gott land og velmegun svo mikil að hvergi er betra að búa, þótt
margt megi til betri vegar færa. Við eigum að vera menn til þess, velmenntað
fólk, konur og karlar, sem byggja landið og bera ábyrgð á því að halda hér
uppi velferð allra landsmanna eins og vilji okkar allra stendur til. Við búum
við óblíða náttúru og eigum að nota vit, þor og tækni til þess að auðvelda þá
sambúð sem kostur er á hverjum tíma. Það mun kosta fé, fyrirhöfn og fyrst
og fremst fyrirhyggju.

Þær spurningar hljóta að vakna eftir jarðskjálftana á Suðurlandi 17. og
20. júní 2000 af hverju ekki hafi verið hægt að sjá núverandi skjálfta fyrir
með þeirri tækni sem tæk er. Hver eiga næstu skrefin að vera? Eftir snjóð-
flóðin 1994, sem kostaði eitt mannslíf, og þau sem féllu tvívegis árið 1995
vöknuðu stjórnmálamenn til vitundar um þá einföldu staðreynd að fyrir-
hyggja og vit væru besta ráðið til þess að koma í veg fyrir tjón. Varið hefur

verið miklu fé til fyrirbyggjandi aðgerða, eins og vöktunar, byggingar
varnarvirkja sem tryggja öryggi íbúa á snjóflóðahættusvæðum og flutning
íbúðarbyggðar. Nefndar aðgerðir hafa kostað mikið fé, en því hefur tví-
mælalaust verið vel varið. Fátt er verra, ef nokkuð, en að njóta ekki öryggis
á heimili sínu. Byggð hefur verið lögð af í einstökum hverfum á Vestfjörðum
í því skyni að auka öryggi íbúanna. Þótt kvartað hafi verið yfir snjóflóða-
varnargörðum hlýtur flestu fólki að vera ljóst að þeir þjóna tilgangi og eru
ætlaðir til þess að bæta lífskjör fólks með því að auka því öryggi og ekki
síður að skapa öryggiskennd.

Athygli vekur hver fumlaust allt gekk þegar að því kom að takast á við
afleiðingar jarðskjálftans sem upptök átti undir Ingólfsfjalli og mun hafa
verið 6,3 á Richter skala, en margir komu að verki og greinilegt að þjálfað
fólk átti hlut að. Fyrrverandi sýslumaður Ísfirðinga var einn þeirra og
sennilega hefur reynsla hans af hamföruumum miklu hér fyrir vestan
skilað sér við nýjar aðstæður. Þá vaknar spurningin hvort við Íslendingar
leggjum nægilega mikið upp úr því að læra af reynslu fólks og nýta okkur
hana með það að markmiði að ná sem bestum árangri þegar tekist er á við
náttúruhamfarir. Íslendingar finna til samkenndar á ögurstundum og þakka
fjölda sjálfboðaliða, björgunarsveitum, Rauða krossinum og öðrum, sem
þátt tóku, fyrir mikilvægt framlag.
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DAGFORELDRAR ÓSKAST Á SKRÁ
Ísafjarðarbær óskar eftir dagforeldr-
um á skrá. Mikil og brýn þörf er fyrir
fleiri dagforeldra. Áhugasamir hafi
samband við leikskólafulltrúa fyrir
nánari upplýsingar. Um leyfisveiting-
ar fer samkvæmt reglugerð um dag-
gæslu barna í heimahúsum.
Umsóknir skulu berast til Sigurlínu
Jónasdóttur leikskólafulltrúa Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæj-
ar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskóla-
fulltrúi veitir nánari upplýsingar í
síma 450 8000 eða á netfanginu
leikskolafulltrui@isafjordur.is.

STARFSMENN Á SKJALASAFN
Héraðsskjalasafnið Ísafirði auglýsir
eftir starfsmönnum á skjalasafn til
tímabundinna verkefna. Fyrst um
sinn er um að ræða tvær 100% stöður
við skráningu og frágang skjala. Til
greina kemur minna starfshlutfall.
Æskilegt er að umsækjendur hafi
reynslu af skrifstofu- eða tölvuvinnslu.
Umsóknarfrestur er til 11. júní nk.
Nánari upplýsingar veita Jóhann Hin-
riksson forstöðumaður í síma 450
8228 og Jóna Símonía Bjarnadóttir
skjalavörður í síma 450 8226 eða um
netfangið skjalsafn@isafjordur.is.

Húsbruni á ÞingeyriHúsbruni á ÞingeyriHúsbruni á ÞingeyriHúsbruni á ÞingeyriHúsbruni á Þingeyri
Gamalt tvílyft timburhús brann við Brekkugötu á Þingeyri á fimmtu-
dagskvöld. Fólk býr í húsinu en það var mannlaust þegar eldurinn
kom upp um kl. 20. Slökkviliðsmenn á Þingeyri náðu að ráða
niðurlögum eldsins. Lögreglan á Ísafirði segir húsið stórskemmt og
líkur á því að allt innbú sé ónýtt. Lögreglan rannsakar eldsupptök
en þau eru ókunn. Hún segir mildi að eldurinn hafi ekki náð að
læsa sig í útveggi. Það hefði geta sett nálæg hús í hættu.

Tjöruhúsið opnar á nýTjöruhúsið opnar á nýTjöruhúsið opnar á nýTjöruhúsið opnar á nýTjöruhúsið opnar á ný
Tjöruhúsið á Ísafirði var formlega opnað í hádeginu á föstudag.
Ísfirðingum gefst nú kostur á að rölta niður í Neðstakaupstað á

Ísafirði og bragða á margrómuðum sjávarréttum meistara-
kokksins Magnúsar Haukssonar. Að sögn Magnúsar verður
reksturinn með svipuðu móti og fyrri ár. Hann bendir á að

alltaf sé opið þegar flaggað er við húsið. Fyrst og fremst verður
boðið upp á fiskmeti og munu saltfiskveislurnar skipa sinn sess.

Viðskiptavinir Símans hafa
nú komist í samband við nýja
GSM-senda Vodafone í Ísa-
fjarðardjúpi. Blaðinu barst
fyrir stuttu ábending frá við-
skiptavini Símans sem ekki
gat notað þessa senda og
fannst það súrt þar sem við-
skiptavinir Vodafone geta

notað senda Símans vegna
reikisamninga á milli fyrir-
tækjanna. Linda Björk Waage,
upplýsingafulltrúi Símans,
segir að tæknilegar ástæður
hafi verið fyrir því að við-
skiptavinir Vodafone fengu
fyrr aðgang. Hinir nýju sendar
eru hluti af þjóðvegauppbygg-

ingu Fjarskiptasjóðs og er
skýrt kveðið á um það að sá
þjónustuaðili sem fær verk-
efnið skuli hleypa öðrum fjar-
skiptafélögum inn á sendana í
reiki.

„Í dag er Síminn kominn
með aðgang að þeim sendum
sem Vodafone er búinn að

setja upp samkvæmt útboði
Fjarskiptasjóðs sem styrkir og
stækkar þjónustusvæði Sím-
ans á Vestfjörðum“, segir
Linda Björk Waage. Aðspurð
segir Linda að reikisamningar
vegna annarra GSM-senda
Vodafone séu ekki til en málið
sé til umræðu milli fyrirtækjanna.

Viðskiptavinir Símans geta notað
senda Vodafone í Ísafjarðardjúpi

„Við munum ekki
yfirgefa Vestfirðinga“

Sú saga hefur flogið fjöll-
um hærra á Ísafirði að versl-
un Bónuss í bænum verði
lokað bráðlega, en sagan
virðist vera uppspuni frá
rótum. „Við lokum bara á
kvöldin“, sagði Jóhannes
Jónsson, stofnandi verslun-
arkeðjunnar þegar blaðið
hafði samband við hann.

„Þessi saga kemur upp á
hverju einasta ári. En við
munum ekki yfirgefa Vest-
firðinga. Það er ekkert slíkt
í farvatninu og þessi saga
er búin til einhvers staðar
þar sem við höfum ekki
fengið að leggja orð í belg“,
sagði Jóhannes og bað
blaðamann fyrir kærar kveðj-
ur til Vestfirðinga. Eins og
fram kom í máli Jóhannesar
er þetta ekki í fyrsta sinn
sem hann hefur þurft að
leiðrétta orðróm sem þenn-
an. Í janúar árið 2000 hafði

hann samband við blaðið
og sagði ekki vanþörf á að
auglýsa sérstaklega að Bón-
us væri alls ekki að hætta
verslunarrekstri á Ísafirði.

Verslun Bónus hefur ver-
ið vel tekið af Ísfirðingum
og nærsveitamönnum síðan
hún var opnuð seint á síð-
ustu öld. Árið 2006 voru
Jóhannesi afhent verðlaun
ísfirskrar alþýðu.

– halfdan@bb.is

Jóhannes Jónsson.

Brýn þörf er fyrir dag-
foreldra í Ísafjarðarbæ

Mikil þörf er fyrir dagfor-
eldra í Ísafjarðarbæ en brátt
verður einungis ein dag-
mamma starfandi í sveitarfé-
laginu. „Þrjár dagmömmur
eru starfandi í Ísafjarðarbæ í
dag, sem full þörf er fyrir, en
nú eru tvær þeirra að hætta.
Það er því bráð nauðsyn að fá
fleiri til starfa. Markaðurinn
er til staðar því fullt af for-
eldrum hafa þörf fyrir dagfor-
eldra. Það væri því tilvalið
fyrir einhverjar sem eru sjálfar
með lítil börn og koma þeim

ekki inn á leikskóla eða til
dagmömmu að spreyta sig á
því að taka að sér aukabörn í
vetur“, segir Sigurlína Jónas-
dóttir, leikskólafulltrúi á Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar. Að hennar sögn
geta þeir sem vilja gerast dag-
foreldar spreytt sig á því tíma-
bundið þar sem börnin eru
tekin inn í leikskóla næsta vor.

Halldóra Norðdahl, sem allt
stefnir í að verði eina dag-
mamman í sveitarfélaginu í
vetur ef fleiri bjóða sig ekki

fram, hefur starfað við barna-
gæslu um árabil. „Þetta er
æðislegt starf fyrir þá sem hafa
ekki þörf á að vinna í stórum
hópi og hafa aðstöðu til að
sinna því. Þetta er ofsalega
gefandi og notalegt starf. Ég
hef verið í þessu í níu ár og
farin að kvíða fyrir að hætta
sjálf.“

Halldóra segir mikla þörf
vera fyrir dagforeldra en hún
er þéttsetin og rúmlega það.
„Ég er búin að bóka fimm
börn næsta vetur og komin

með fimm á biðlista. Ný dag-
mamma má taka að sér fjögur
börn fyrsta árið svo hún gæti
hæglega fyllt hjá sér strax á
fyrsta degi.“ Halldóra skýtur
því að, að margir kostir séu
við starfið.

„Mér finnst það voða nota-
legt að þurfa ekki að hafa mig
til á morgnana, fara út í kuld-
ann og skafa af bílnum og
hafa áhyggjur af bensínkostn-
aði til og frá vinnu,“ sagði
Halldóra Norðdahl.

– thelma@bb.is

Elstu krakkarnir á Eyrarskjóli fóru ásamt kennurum sínum í útskriftarferð til Vigur í Ísafjarðardjúpi í síðustu viku.
Siglt var á Ingólfi, skipi Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar, og komið aftur eftir hádegi. „Þau fengu lasagne í hádegismat.
Það var bara eitt barnanna af 22 sem hafði komið áður í Vigur“, segir Guðrún Kristjánsdóttir, eða Kiddý eins og hún
er alltaf kölluð. „Ég geri þetta árlega, hef ábyggilega gert þetta í fimmtán eða sextán ár. Þetta er eini leikskólinn sem
fer alltaf í útskriftarferð til Vigur. Þegar maður er búinn að fara með börnin inn í Vigur, þá er sumarið komið hjá Sjó-
ferðum“, segir Kiddý. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.
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Togararnir Júlíus Geirmundsson ÍS og Páll Pálsson ÍS leggja af stað í siglingu með landkrabbana um Skutulsfjörð og Ísafjarðardjúp.

Vel heppnuð hátíðarhöld á Ísafirði
Hátíðarhöld vegna sjómanna-

dagsins á Ísafirði voru vel heppn-
uð. „Sjómannadagurinn skip-
ar mikilvægan sess í hugum
Íslendinga, á þessu ári eru 70
ár síðan hann var fyrst haldinn
hátíðlegur og Ísfirðingar voru
frumkvöðlar á því sviði eins
og mörgu öðru sem lýtur að
sjávarútveginum. 1938 riðu
þeir á vaðið ásamt Reykvík-
ingum og efndu til sérstaks
hátíðardags fyrir sjómenn“,
sagði Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður NV-kjördæmis í
ræðu sinni í sjómannadags-
messu í Ísafjarðarkirkju.

Hátíðarhöldin voru með
hefðbundnu sniði og hófust á

laugardag með fjölskyldusigl-
ingu á togurunum Páli Páls-
syni og Júlíusi Geirmunds-
syni. Að því loknu var nýtt
björgunarskip Björgunarfé-
lags Ísafjarðar vígt og það síð-
an notað í björgunaræfingu
sem þyrla Landhelgisgæsl-
unnar tók þátt í.

Þá fór fram hefðbundin
skemmtidagskrá á hafnar-
bakkanum við Edinborgar-
húsið þar sem boðið var upp á
koddaslag, tunnuhlaup og
aðra leiki. Á sjálfan sjómanna-
daginn var haldin sjómanna-
dagsmessa í Ísafjarðarkirkju
og Salómon Sigurðsson heiðr-
aður fyrir störf sín á sjó. Þessir gömlu sjómenn, Hákon Bjarnason og Ásgeir Guðbjartsson, létu sig ekki vanta við hátíðarhöldin.

Björgunaræfing fór fram á Pollinum.

Krakkarnir skemmtu sér vel tunnuhlaupi.

Boðið var upp á pylsur og kók í tilefni dagsins.
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Hart var barist í koddaslagnum.

Salómon Sigurðsson var heiðraður á sjómannadaginn.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri og Gerður Eðvarsdóttir létu sig ekki vanta á höfnina.

Anna Ragnheiður Grét-
arsdóttir og Þorsteinn Örn

Gestsson sigruðu án for-
gjafar á sjómannadags-

móti Íssins ehf., á Ísafirði í
golfi sem haldið var á

Tungudalsvelli á sunnu-
dag. Alls tóku 32 kylfingar

þátt í mótinu sem var
fyrsta mót sumarsins hjá

Golfklúbbi Ísafjarðar.
Þorsteinn Örn (GÍ) sigraði

eins og áður sagði í
karlaflokki án forgjafar á

77 höggum. Annar varð
Chatchai Phothiya (GBO)

á 78 höggum og þriðji varð
Gunnar Már Elíasson
(GBO) á 80 höggum.

Í karlaflokki með forgjöf
sigraði Janus Pawel

Duszak (GBO) á 67 högg-
um, annar varð Jón Hall-

dór Oddsson (GÍ) á 70
höggum og þriðji varð

Guðni Ólafur Guðnason
(GÍ), einnig á 70 höggum. Í

kvennaflokki án forgjafar
sigraði Anna Ragnheiður

Grétarsdóttir (GÍ) á 85
höggum, önnur varð Krist-

ín Karlsdóttir (GÍ) á 98
höggum og þriðja varð

Anna Guðrún Sigurðar-
dóttir (GÍ) á 106 höggum.

Í kvennaflokki með forgjöf
sigraði Anna Guðrún á 73
höggum, Anna Ragnheið-
ur varð önnur á 74 högg-

um og Kristín þriðja,
einnig á 74 höggum.

Anton Helgi Guðjónsson

(GÍ) sigraði í unglinga-
flokki án forgjafar á 74

höggum, annar varð Emil
Pálsson (GÍ) á 91 höggi og
þriðji varð Óli Rafn Krist-
insson (GÍ) á 95 höggum. Í
unglingaflokki með forgjöf
sigraði Anton Helgi einnig
á 61 höggi, Óli Rafn varð

annar á 73 höggum og
Emil þriðji á 77 höggum.

Farandbikar mótsins fyrir
lægsta skor fékk Anton

Helgi Guðjónsson.
Nánd-arverðlaun á 6./15.

braut fékk Chatchai
Phothiya (GBO) og Ágúst

Þór Gestsson (GR) á 7./16.
braut.

Á myndinni eru verð-
launahafar á mótinu.

Ragnheiður og
Þorsteinn sigruðu

Nemendur í 7. bekk Grunn-
skólans á Ísafirði afhentu
foreldrum sínum yfirlýs-
ingu þess efnis að þeir yrðu
reyklausir næsta árið. Að
árinu liðnu verður það í
þeirra höndum að endur-
nýja yfirlýsinguna ef áhugi
er fyrir hendi. Var það gert
í kjölfar Evrópusamkeppni
reyklausra bekkja sem bekk-
urinn hefur verið þátttak-
andi að í vetur. Allir 7. og
8. bekkir á landinu geta tek-
ið þátt, svo fremi að enginn
nemendanna reyki. Á al-
þjóðavísu heitir samkeppn-

in „Smokefree Class Com-pe-
tition“.

Í ár munu yfir 20 Evrópu-
þjóðir taka þátt í keppninni.
7. RÞ í GÍ gerði stuttmynd um
skaðsemi reykinga og bauð
foreldrum sínum á sýningu
hennar. Við það tilefni afhentu
börnin foreldrunum yfirlýs-
inguna sem kvittuðu fyrir mót-
tökunni. Að því er fram kemur
á vef Grunnskólans á Ísafirði
var kvöldið vel heppnað kvöld
og foreldrar afar ánægðir með
framtak barna sinna.

Keppnin var fyrst haldin í
Finnlandi fyrir sautján árum

en Ísland er nú með í níunda
sinn. Lýðheilsustöð stendur
fyrir keppninni á landsvísu
þar sem krakkar í 7. og 8.
bekk keppast um að vekja
sem mesta athygli á skað-
semi reykinga. Engan skal
kannski furða að nemendur
hafi afhent foreldrum sín-
um slíka yfirlýsingu þar
sem að í gegnum verkefnið
komust þau að ýmsu ógeð-
felldu við sígarettur og má
þar nefna að alls kyns eitur
er í sígarettum, m.a. kvika-
silfur, rottueitur, aceton og
kveikjarabensín.

Reyklaust ár hjá 7.
bekk Grunnskólans

Grunnskólinn á Ísafirði.
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„Fer alltaf í köfunargallann á vorin og tíni rauðmaga í Ön-
undarfirði og fer svo í gallanum í hylji inni í Langadalsá á
haustin að smala laxi í klak fyrir veiðifélagið. Það er alveg
frábær skemmtun. Sennilega er ég sá eini fyrir utan laxinn
sem hefur séð flesta veiðistaði þar neðan yfirborðsins.“

Stundar skotveiðina ýmist
með myndavél eða byssu

Hilmar Pálsson er fæddur á
Suðureyri við Súgandafjörð
1. október árið 1952. „Ég
fæddist í Valdagamlahúsinu,
eins og það var kallað, nánast
beint á móti afa og ömmu“,
segir hann. „Húsið var kennt
við Valda gamla, sem hét fullu
nafni Valdimar Þorvaldsson.

Við fluttum frá Suðureyri
til Flateyrar þegar ég var nokk-
urra mánaða gamall. Faðir
minn var framkvæmdastjóri
frystihússins þar fyrir Einar
ríka og gerði út tvo stóra tog-
ara. Þarna vorum við í nokkur
ár þangað til föður mínum
bauðst framkvæmdastjóra-
staða á Sauðárkróki árið 1958
eða þar um bil. Þar áttum við
heima til 1961 þegar við flytj-
um aftur heim í Súgandafjörð.
Þá er ég á níunda ári og byrja
að ganga í skóla á Suðureyri.

Mér er minnisstætt þegar
verið var að skrá mig í skól-
ann. Ég var spurður hvar ég
væri fæddur og ég sagðist vera
fæddur í Valdagamlahúsinu.
Þarna átti ég heima til 1975
en þá flytja foreldrar mínir til
Reykjavíkur.“

Nám og kennslustörfNám og kennslustörfNám og kennslustörfNám og kennslustörfNám og kennslustörf

„Ég gekk í Menntaskólann
á Ísafirði og lauk þaðan stúd-
entsprófi. Áður var ég tvo vet-
ur á Núpi í Dýrafirði og lauk
þaðan landsprófi. Bjarni Páls-
son skólastjóri á Núpi tók af
mér það loforð, að ég kæmi
aftur seinna þegar ég hefði
lokið námi og kenndi íþróttir.
Þá strax var ég búinn að setja
stefnuna á Íþróttakennara-

skólann á Laugarvatni, fór
þangað eftir stúdentspróf og
útskrifaðist 1978. Fór þaðan
beint á Núp til Bjarna. Kenndi
við héraðsskólann til 1983 og
var síðan skólastjóri barna-
skólans á Núpi einn vetur.

Næsta haust tekur Skarp-
héðinn Ólafsson svili minn
við skólastjórn í Héraðsskól-
anum í Reykjanesi við Ísa-
fjarðardjúp. Hann vantaði
kennara og ég fór til hans. Þar
kenndi ég fram til vorsins
1989 en kenndi síðan einn
vetur í Grunnskóla Bolungar-
víkur. Sumarið 1990 byrja ég
að starfa hjá Vátryggingafé-
lagi Íslands á Ísafirði og hef
verið þar síðan.“

FjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldan
Eiginkona Hilmars til 35 ára

er Guðbjörg Bergþóra Skarp-
héðinsdóttir frá Þingeyri við
Dýrafjörð. Guðbjörg er skrif-
stofustjóri hjá Héraðsdómi
Vestfjarða og hefur gegnt því
starfi í meira en áratug í tíð
þriggja héraðsdómara, fyrst
Jónasar Jóhannssonar, síðan
Erlings Sigtryggsonar og núna
Kristins Halldórssonar.

Börn þeirra Guðbjargar og
Hilmars eru þrjú: Páll Janus,
f. 1978, Hugrún Lilja, f. 1980,
og Sindri Viðar, f. 1987. Páll
er búinn að gefa foreldrum
sínum eitt afabarn, Hrefnu
Dís, og annað er á leiðinni
núna í maí. Sambýliskona
hans er Elísa Stefánsdóttir frá
Ísafirði. Hugrún býr á Selfossi
með sínum kærasta, Steinari
Nóna Hjaltasyni. Sindri er enn

Hvannadalsá.
Í skotveiðinni eru alltaf

rjúpnaveiðar og gæsaveiðar á
haustin. Og svartfugl vor og
haust ef maður kemst í hann.

Svo er eitt áhugamál enn
sem ég er búinn að stunda
síðan 2001. Það er kajakróður.
Við erum með sterkan og góð-
an klúbb hér á Ísafirði, Sæfara,
með gott húsnæði þar sem við
geymum bátana og búnaðinn
og getum farið í sturtu. Þar er
meira að segja heitur pottur.
Þetta stundum við mikið bæði
vetur og sumar, hvenær sem
færi gefst. Stundum förum við
langa túra, bæði inn í Jökul-
firði og í Arnarfjörðinn, og
svo bara í firðina hér í kring.
Reykjanesið inni í Djúpi er
mjög góður staður til að vera
með kajak og skoða náttúr-
una.“

– Eru Vestfirðir að ein-
hverju leyti heppilegri en aðrir
landshlutar fyrir kajakíþrótt-
ina?

„Já, þessir löngu innfirðir
gefa gríðarlega möguleika.
Jökulfirðirnir eru hrein para-
dís fyrir kajakræðara. Við höf-
um með okkur allan búnað og
ef það gerir eitthvert leiðinda-
veður, þá förum við bara í
land og tjöldum og höfum það
rólegt. Yfirleitt förum við ekki
langt frá landi þó að við þver-
um einstaka firði.“

– Er þetta sport ekkert
hættulegt?

„Ekki neitt hættulegra en
hvað annað. Venjulega eru
menn fleiri saman, nánast allt-
af a.m.k. tveir saman. Áður
en menn byrja er gengið í
gegnum ákveðinn skóla og
síðan er þetta alltaf æft öðru
hverju, að velta og fara úr
bátnum og upp í hann aftur og
annað slíkt. Ef menn fara var-
lega, þá er þetta langt frá því
að vera hættulegt.“

– Er mikið um að kajak-
menn komi til Vestfjarða
gagngert til að stunda þessa
íþrótt?

„Það er töluvert um að menn
komi hingað vestur og fái hér
leiðsögn. Meðal annars hefur
Sæfari boðið gegnum Vestur-
ferðir að fólk er hreinlega sótt
á kajak á flugvöllinn hér á
Ísafirði og svo er farið í túra
hér í kring.“

Að veiða gæsAð veiða gæsAð veiða gæsAð veiða gæsAð veiða gæs

í heimahúsum.

Blak, göngu-Blak, göngu-Blak, göngu-Blak, göngu-Blak, göngu-
ferðir, köfun ...ferðir, köfun ...ferðir, köfun ...ferðir, köfun ...ferðir, köfun ...

Hilmar er þekktur útivistar-
maður og veiðimaður og raun-
ar hefur hann stundað ýmsar
íþróttir innanhúss sem utan
alla sína tíð. Hvað er helst að
nefna í þessum efnum?

„Ekki síst hefur blakið átt
hug minn síðan 1990, þegar
ég byrjaði að spila öldunga-
blak hér á Ísafirði. Ég hef
stundað það síðan og meðal
annars sótt mörg öldungamót
í blaki. Núna á vordögum vor-
um við að halda 33. Öldunga-
mótið hér á Ísafirði en við í
blakfélaginu Skelli sáum um
það mót. Þátttakendur voru
sennilega yfir 700, fólk allt
yfir 30 ára og sá elsti kominn
á áttræðisaldur.

Hvers konar útivist hefur
alltaf verið mjög ofarlega á
blaði hjá mér. Gönguferðir um
Hornstrandir hef ég stundað
mikið og raunar víða um land.
Við erum búin að ganga nán-
ast allar leiðir á Hornströnd-
um, Laugaveginn að sjálf-
sögðu og yfir Fimmvörðuháls,
svo dæmi séu tekin.

Síðasta árið mitt á Núpi
byrjaði ég að stunda köfun.
Ég var á fullu í því sporti árin
í Reykjanesi og svo framan af
eftir að ég flutti á Ísafjörð, en
minna nú seinni árin. Fer samt
alltaf í gallann á vorin og tíni
rauðmaga í Önundarfirði og
fer svo í gallanum í hylji inni
í Langadalsá á haustin við að
smala laxi í klak fyrir veiðifé-
lagið. Það er alveg frábær
skemmtun. Sennilega er ég sá
eini fyrir utan laxinn sem hefur
séð flesta veiðistaði þar neðan
yfirborðsins.“

VeiðiskapurVeiðiskapurVeiðiskapurVeiðiskapurVeiðiskapur
og kajakróðurog kajakróðurog kajakróðurog kajakróðurog kajakróður

„Og svo er auðvitað veiði-
mennskan og þar er stang-
veiðin heldur ofar á blaði en
skotveiðin. Bæði hnýti ég
flugur og veiði eingöngu á
flugu, mikið í silungsánum
hérna í kring. Svo hef ég oft
tekið einn-tvo túra á sumri
sem leiðsögumaður laxveiði-
manna í ánum inni í Djúpi,
Langadalsá, Laugardalsá og

Flestir á norðursvæði Vestfjarða þekkja
eða kannast við Hilmar Pálsson hjá VÍS, sem

hefur starfað á skrifstofu félagsins síðustu
átján árin. Hann er staðgengill svæðisstjóra

en í daglegu starfi hans felst m.a. að skoða
öll fasteignatjón, innbústjón og þess háttar.

Jafnframt er Hilmar við almenna afgreiðslu
á skrifstofunni, tryggingasölu og annað sem
til fellur. Hann segir að starfið sé fjölbreytt

og líflegt og krefjist mikilla samskipta við
fólk. Þar er Hilmar vissulega á réttri hillu,
því að hann er einstakt ljúfmenni og lipur-
menni eins og óteljandi viðskiptavinir hans

hafa kynnst. Í spjallinu hér á eftir ræðir
hann æviferlinn, fjölbreytt áhugamálin úti í

náttúrunni og síðast en ekki síst edrú-
mennskuna á seinni árum.

– Skotveiðin, þú veiðir helst
gæs og rjúpu ...

„Já, ég fer yfirleitt fimm til
sjö túra á hverju hausti að
veiða gæs. Aðallega fer ég í
Önundarfjörð og Dýrafjörð en
líka veiði ég inni í Inndjúpinu
og á ströndinni þar fyrir utan.“

– Er það mikil kúnst að
skjóta gæs?

„Ég verð nú að segja að það
sé dálítil kúnst. Maður kemur
sér fyrir í myrkrinu fyrir birt-
ingu og leggur út gervigæsa-
hópa eftir ákveðnum reglum
og reynir að líkja sem mest
eftir hegðan gæsarinnar í
sjálfri náttúrunni. Síðan er að
kalla á gæsirnar með gæsa-
flautu sem líkir eftir kvaki
þeirra og reyna að lokka þær
til sín. Svo er þetta auðvitað
bráð sem er á hraðri ferð og
kúnst að hitta.“

– Eruð þið með hunda til að
sækja bráðina?

„Yfirleitt er það nú ekki.
Ég hef einu sinni tekið þátt í
gæsaveiði með hund. Það var
vel þjálfaður hundur sem sótti
hverja einustu gæs. Það voru
hátt í tuttugu sem lágu. Svo
voru tvær sem flugu frá okkur
og við týndum en hundurinn
fann þær.“

Hundar eigaHundar eigaHundar eigaHundar eigaHundar eiga
heima í sveitheima í sveitheima í sveitheima í sveitheima í sveit

– Núna í vor varstu með
hund um tíma ...

„Já, ég ákvað ég að fá mér
hund. Fékk Labrador-hund og
hafði hann í mánuð. Hugsaði
mér meðal annars að hafa
hann með í veiðiferðir. En síð-
an áttaði ég mig á því að þetta
væri of bindandi. Ég með öll
mín áhugamál út um hvippinn
og hvappinn þar sem hann
gæti ekki verið með, svo sem
í kajakferðunum. Auðvitað er
þetta líka binding fyrir alla
fjölskylduna.

Þegar við síðan skruppum
suður á 30 ára útskriftaraf-
mælið mitt frá Íþróttakenn-
araskóla Íslands á Laugar-
vatni, þá fórum við með hund-
inn og skiluðum honum þang-
að sem hann kom, á sveitabæ
rétt hjá Hellu. Gamli eigand-
inn var mjög ánægður að fá
að passa hann meðan við vær-
um á Laugarvatni. Við reynd-
um aftur á móti að hugsa þetta

mál til enda, að við værum að
binda okkur næsta áratuginn,
og niðurstaðan varð sú að
hundurinn varð eftir á sínu
fyrra heimili.

En þetta var góð og skemmti-
leg reynsla. Ég fór alltaf með
hann í göngutúr klukkan sjö á
morgnana. Þetta eru góð og
þakklát dýr og ég gat ekki
hugsað mér að hafa hann inni-
lokaðan allan daginn. Eða eins
og eitt sinn var sagt: Hundar
eiga heima í sveit. Að minnsta
kosti hundar eins og þessi,
sem þurfa bæði mikla athygli
og mikla hreyfingu.“

Rjúpan ogRjúpan ogRjúpan ogRjúpan ogRjúpan og
svartfuglinnsvartfuglinnsvartfuglinnsvartfuglinnsvartfuglinn

– Rjúpnaveiðin er frábrugð-
in gæsaveiði ...

„Já, það er allt öðruvísi
veiði. Rjúpnaveiðin er góð úti-
vist þar sem maður gengur úti
í náttúrunni. Núna síðustu árin
hef ég veitt nær eingöngu inni
í Mjóafirði. Þegar ég var í
Reykjanesinu stundaði ég
rjúpnaveiði töluvert mikið. Í
kennaraverkfallinu mikla var
lítið um peninga og það haust-
ið skaut ég eitthvað á þriðja
hundrað rjúpur sem fóru í
Vöruval á Ísafirði og svo tók
ég bara nauðsynjavörur út á
það.

Þetta er líka mjög skemmti-
leg veiði, sérstaklega í skóg-
lendinu þar sem maður tekur
nánast allan fugl á flugi. Það
var ekkert óvenjulegt á þeim
árum þegar ég var í Nesinu að
maður kæmi heim með þrjátíu
til fjörutíu fugla eftir kannski
þriggja tíma veiðiferð, og
stundum eina og eina gæs að
auki.“

– Er rjúpan ekki styggur
fugl? Oft er hún vappandi í
húsagörðum ...

„Það fer nú mikið eftir veðr-
áttunni hversu stygg hún er.
Líka eftir snjóalögum. Ef hún
er á berangri og lítill snjór, þá
er hún mjög stygg. Aftur á
móti þar sem ég var mest að
veiða í Kelduskóginum inni í
Ísafirði og þar í kring, þá var
hún í háu kjarri og maður labb-
aði að henni þangað til hún
flaug upp og skaut hana á flug-
inu. Yfirleitt er hún nú frekar
spök, blessunin.“

– Svo er það svartfuglinn ...
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„Að lokum sá ég enga leið aðra en að
skrúfa bara fyrir. En það gat ég ekki án þess

að fá hjálp. Það var mikið gæfuspor. Ég sé
það betur og betur eftir því sem árin líða,
hvað þetta er miklu heilbrigðara líferni.“

„Þá fer maður út á bát. Við
förum hér út á Djúpið og undir
Bjarnarnúpinn og undir Grænu-
hlíð og út fyrir Ritinn. Eins út
með Stigahlíðinni. Þegar
hópurinn finnst, þá er bara að
reyna að komast í færi. Mest
er þetta langvía og stuttnefja.
Teistu skýt ég aldrei. Ég hef
aldrei getað fengið mig til
þess. Hún er líka mjög smá og
lítill matur á henni. Það er
töluvert teistuvarp í Reykja-
nesinu, í grjótinu við Hvera-
víkina rétt fyrir neðan skólann.
Á vorin voru þær oft með
manni í sundlauginni á morg-
nana.“

LjósmyndunLjósmyndunLjósmyndunLjósmyndunLjósmyndun
og matreiðslaog matreiðslaog matreiðslaog matreiðslaog matreiðsla

– Þú ert líka úti í náttúrunni
einfaldlega til þess að skoða
hana án þess að veiða ...

„Já, það er vissulega mikið
áhugamál mitt. Náttúruskoð-
un almennt og þó einkum
fuglaskoðun og ljósmyndun
úti í náttúrunni. Þá eru fuglarn-
ir skotnir með myndavél en
ekki byssu.“

– Eitt áhugamálið enn: Þú
ert áhugamaður um matreið-
slu ...

„Það byrjaði nú næstsíðasta
eða síðasta veturinn minn hér
í Menntaskólanum. Þá fórum
við Guðbjörg á matreiðslu-
námskeið í Húsmæðraskólan-
um. Þarna kviknaði áhugi
minn á eldamennsku. Ég hef
alla tíð haft mjög gaman af
því að elda. Meira geri ég það
við hátíðleg tækifæri en konan
eldar nú mun meira en ég, þó
að ég geri það vissulega líka.
En ég sé alveg um villibráð-
ina.“

Tvær veiðisögurTvær veiðisögurTvær veiðisögurTvær veiðisögurTvær veiðisögur

– Áttu ekki eina eða tvær
veiðisögur?

„Eitt sinn var ég inni í
Skálavík í Mjóafirði og gæsir
á túnunum fyrir neðan. Ég var
með góðan riffil sem Kristján
í Svansvík lánaði mér og
læddist í þokkalegt færi, mið-
aði á hausinn á einni gæsinni
og skaut. Skotið lenti samt
ekki í hausnum og særð gæsin
flaug upp og út á sjó. Ég gat
auðvitað ekki skilið hana eftir
þar, þannig að ég fór heim til
Geirs bónda og fékk lánaðan
hjá honum bát, reri út á fjörð-
inn og sótti gæsina. Maður
reynir af fremsta megni að
skilja ekki eftir særða bráð.
Þess vegna er mér mjög illa
við að fara á kvöldflug í gæs,
eins og margir stunda, að vera
að skjóta undir myrkrið og
týna svo særðum fuglum. Það
gengur ekki.

Annað sinn var ég við veið-
ar í Laugardalsá og var í gljúfr-
unum undir brúnni. Þar er

pyttur í ánni við brúarstöpl-
ana. Þetta var á þeim árum
þegar ég veiddi líka á maðk.
Við vorum eitthvað að ræðast
við þarna félagarnir undir
brúnni og flotholtið og maðk-
urinn hjá mér virðast hafa farið
niður í pyttinn. Þegar ég tek
eftir því og ætla að fara að
spóla inn, þá er tekið hraust-
lega á móti og eftir snarpa
viðureign lá tólf punda ný-
gengin hrygna á bakkanum.
Svona gerast nú hlutirnir
stundum.“

– Þú varst með riffil að
veiða gæs, sagðirðu. Er ekki
venjan að nota haglabyssu?

„Jú, yfirleitt eingöngu hagla-
byssa. Fyrstu gæsirnar mínar
sem ég veiddi á Núpi skaut ég
samt með stórum riffli. Þá
kunni ég bara ekki annað.“

Gæsin á viðGæsin á viðGæsin á viðGæsin á viðGæsin á við
lambalærilambalærilambalærilambalærilambalæri

– Rjúpnastofninn hefur átt
erfitt uppdráttar á undanförn-
um árum. Hvað með gæsina?

„Henni hefur fjölgað alveg
gífurlega. Þegar ég kom keyr-
andi vestur í lok apríl var gríð-
arlega mikið af gæs út allan
Hrútafjörð, bæði heiðagæs og
grágæs, og líka nánast á hverju
einasta túni hér út allt Ísa-
fjarðardjúp.“

– Það er öllu meiri matur í
gæsinni en teistunni ...

„Já, góð gæs dugar alveg
fyrir fjóra til fimm. Þetta er
góð búbót. Eins og lamba-
læri.“

– Hvernig gengurðu frá
gæsinni til geymslu?

„Fyrst læt ég hana hanga
tvo til fjóra daga eftir hitastigi.
Svo fer ég með hana í bílskúr-
inn, reyti hana og svíð, tek
síðan innan úr og pakka henni
í plast og set í frysti. Maður
nýtir allan fuglinn eins og
hann leggur sig, tekur bæði
hjarta og fóarn og lifur og
nýtir það seinna í sósugerð.“

Ekki umEkki umEkki umEkki umEkki um
annað að ræða ...annað að ræða ...annað að ræða ...annað að ræða ...annað að ræða ...

– Þú sækir fundi hjá AA-
samtökunum í hverri viku og
hefur gert það í mörg ár. Varla
er það að ástæðulausu ...

„Já, ég sæki AA-fundi tvis-
var í viku hér á Ísafirði ef ég
mögulega get og er á staðnum
á annað borð. Ég annast
þriðjudagsfundina en fyrstu
árin sá ég um sunnudagsdeild-
ina, mætti þá fyrr til að hita
kaffi og því um líkt. Ég fór í
meðferð sumarið 2001. Fann
að ég var hættur að ráða við
áfengisneysluna. Það var
ekkert um annað ræða ef ég
ætlaði að lifa sæmilegu lífi.
Ég gat ekki boðið fjölskyld-
unni upp á þetta, þannig að ég
dreif mig inn. Fyrst var ég á
Vogi og svo í eftirmeðferð á

Vík. Þetta hefur gengið ljóm-
andi vel síðan. Þetta eru að
verða sjö ár.

Ég byrjaði seint að drekka.
Var kominn um tvítugt þegar
ég smakkaði fyrst áfengi og
gerði mjög lítið af því fyrstu
árin. En þegar ég var að kenna
á Núpi var oft fengið sér í glas
með samkennurum. Ekki
mikið annað til skemmtunar.
Þannig ánetjaðist ég þessu

smátt og smátt. Eftir að ég
kom hingað úteftir innan úr
Reykjanesi fór ég meira að
sulla í þessu einn. Að lokum
sá ég enga leið aðra en að
skrúfa bara fyrir. En það gat
ég ekki án þess að fá hjálp.
Það var mikið gæfuspor. Ég
sé það betur og betur eftir því
sem árin líða, hvað þetta er
miklu heilbrigðara líferni.

Það er ákveðinn kjarni sem

sækir AA-fundina hér á Ísa-
firði. Oft eru tólf-fjórtán
manns á fundum. Á sumrin
tvístrast fólk meira en þá koma
bara gestir í staðinn. Það er
einmitt það góða við AA-
mennskuna – maður getur
labbað inn á fund hvar sem er
í heiminum og allir skilja
mann. Jafnvel þó að maður
tali bara íslensku, ef út í það
fer. Vandamálið er það sama

hjá okkur öllum.“
Nú er sumarið að ganga í

garð. Heimahnýttar flugur
bíða þess að verða vættar í
silungsánum og laxveiðiánum
við Djúp. Gönguskórnir eru á
sínum stað. Kajakinn. Köfun-
arbúningurinn. Haglabyssan.
Myndavélin.

Hilmar Pálsson er ekki
vanur að sitja auðum höndum.
Allra síst síðustu sjö árin.
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Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga hvetur félags- og trygg-
ingamálaráðherra til að sjá til
þess að Íbúðalánasjóður hald-
ist sem heildstætt lánakerfi
fyrir alla landsmenn.

„Aðalfundur Verkalýðsfé-
lags Vestfirðinga beinir þeim
orðum til Jóhönnu Sigurðar-
dóttur félags- og trygginga-
málaráðherra, að hún standi
sérstakan vörð um almenn út-
lán Íbúðalánasjóðs þannig að

sjóðurinn verði áfram eitt
heildstætt lánakerfi fyrir alla
landsmenn“, segir í ályktun
sem samþykkt var á aðalfundi
félagsins.

Í greinargerð sem fylgir
ályktuninni segir: „Ekki er
ljóst hvaða tilgangi það á að
þjóna hjá ríkisstjórninni að
boða óljósar og ótímasettar
breytingar á Íbúðalánasjóði
eins og staðan í efnahagsmál-
um þjóðarinnar er um þessar

mundir. Öll óvissa í þeim efn-
um er einungis fallin til að
skapa ótta og villa um fyrir
íbúðarkaupendum, sem mega
eiga von á hækkun vaxta al-
mennra íbúðalána komi til
afnám ríkisábyrgðar á almenn
útlán sjóðsins.

Íbúðalánsjóður hefur staðið
af sér fyrri atlögur banka og
sparisjóða, sem geystust inn á
íbúðalánamarkaðinn með gylli-
boðum um endurfjármögnun

og hærra lánshlutfall til íbúða-
kaupenda. Þeir íbúðakaupend-
ur sem tóku lán hjá bönkum
og sparisjóðum standa nú
frammi fyrir þeirri staðreynd
að vextir lánanna verði hækk-
aðir umtalsvert. Sú aðför að
skipulagi og útlánum Íbúða-
lánasjóðs sem nú er verið að
gera kemur til með að bitna
harðast á íbúðakaupendum á
landbyggðinni.“

– thelma@bb.is

Vill að félags- og tryggingamálaráð-
herra standi vörð um Íbúðalánasjóð

Meirihluti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur telur ekki
rétt að íhlutast í málefni
annarra sveitarfélaga.

Ástæðan er bókun Soffíu
Vagnsdóttir um málefni
flóttamanna sem til stendur
að fari til Akraness. Þegar
sú bókun var lögð fram
hafði bæjarstjórn Akranes-
kaupstaðar samþykkt ein-
róma að taka á móti flótta-
mönnum.

„Um er að ræða krefjandi
verkefni sem meirihlutinn

telur að Akraneskaupstaður
geti sinnt með sóma og ósk-
ar þeim velfarnaðar í því
starfi sem framundan er“,
segir í bókun bæjarstjórnar
Bolungarvíkur. Eins og
greint hefur verið frá lagði
Soffía fram bókun þar sem
hún undraðist neikvæða
umræðu vegna komu flótta-
fólks til Akraness og lagði
til að kannaðar yrðu leiðir í
samráði við félagsmála-
ráðuneytið til að taka á móti
fólkinu til Bolungarvíkur.

Vilja ekki íhlutast
í málefni annarra

Vestfirðingar fá tæpar
sex milljónir í sinn hlut
vegna átaks til atvinnu-
sköpunar í úthlutun styrkja
frá Nýsköpunarmiðstöð
fyrir fyrri hluta árs 2008.

Fyrirtækið Fossadalur á
Ísafirði hlaut tvo styrki, sá
fyrri nemur einni milljón
króna en sá síðari sem er
fyrir rafgreiningu, er tvær
milljónir króna. Þá hlaut
Jóhann Ólafsson á Ísafirði
400.000 krónur og sama
upphæð rann til Jóns Þórð-

arsonar á Bíldudal. Al-
menningsfélagið Hús og
fólk á Flateyri hlaut 1 millj-
ón króna og Sigurður Arn-
fjörð Helgason milljón.

Umsóknir voru að þessu
sinni 148 talsins. Heildar-
upphæð sem sótt var um
alls 403.000.000 miljónir
króna. Að þessu sinni var
úthlutað 36.235.000 millj-
ónum, styrkupphæðir eru
frá 150.000 til 2.000.000
sem deilast á 35 verkefni.

– thelma@bb.is

Sex milljónir
til Vestfjarða

 5,8 milljónir fara til Vestfjarða við úthlutun
styrkja vegna átaks til atvinnusköpunar.

Sigurður Pétursson, oddviti
Í-listans, hefur óskað eftir því
að tillögur að innkaupareglum
fyrir Ísafjarðarbæ verði lagðar
fram og segir að slíkar reglur
muni koma í veg fyrir handa-
hófskennd og vafasöm vinnu-
brögð meirihluta bæjarstjórn-
ar í framtíðinni. Hann lagði
fram svohljóðandi bókun.

,,Bæjarfulltrúar Í-listans
átelja þau handahófskenndu
vinnubrögð, sem meirihluti
Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks viðhafa í sam-
bandi við framkvæmdir á veg-
um bæjarins. Bæjarfulltrúar
Í-listans í Ísafjarðarbæ aug-
lýsa hér með eftir tillögum
um innkaupareglur fyrir sveit-

arfélagið, sem hafa verið í
smíðum í meira en hálft ár. Á
bæjarstjórnarfundi 6. desem-
ber s.l., lögðu bæjarfulltrúar
Í-listans fram tillögu um að
nefnd á vegum bæjarins sæi
um að semja innkaupareglur,
en þeirri tillögu var hafnað,
þar sem slíkar reglur væru í
vinnslu. Enn bólar ekki á slík-
um tillögum. Innkaupareglur
koma í veg fyrir vinnubrögð
eins og þau sem viðhöfð eru
nú við gatnagerð á Flateyri og
koma í veg fyrir slík handa-
hófskennd og vafasöm vinnu-
brögð í framtíðinni.“

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri lagði í kjölfarið fram
svohljóðandi bókun: ,,Nauð-

synlegt er að upplýsa um
ástæðu þess, að samþykkt var
að semja beint um gatnagerð
á Flateyri. Ástæðan er sú að
bæjartæknifræðingur telur
það hagstæðara að semja beint
um þetta verk en að bjóða það
út. Meginreglan er sú að bjóða
út verk hjá Ísafjarðarbæ, en
ávallt þarf að leggja mat á það
hvaða leið er hagstæðust.
Samkvæmt lögum er viðmið
kr. 10 milljónir vegna fram-
kvæmda þannig að fjárhæðin
í þessu tilfelli er töluvert neðan
við það viðmið. Þá skal upp-
lýst, að reglur Ísafjarðarbæjar
um innkaup eru í vinnslu hjá
bæjartæknifræðingi.“

Forsaga málsins er sú að

heimilað hefur verið að semja
beint við verktaka um fram-
kvæmdir við gatnagerð á Flat-
eyri. Óskað hefur verið eftir
því að lokið verði við fram-
kvæmdir sem hófust á síðasta
ári í tengslum við sjóstang-
veiði. Ljúka þarf niðursetn-
ingu niðurfalla og setja götu
og gangstíga í rétta hæð. Áætl-
aður kostnaður er 6,5 milljónir
en verktaki hefur boðist til að
fjármagna verkið þannig að
það verði greitt í febrúar á
næsta ári. Þessu til viðbótar
þarf að gera ráð fyrir vaxta-
kostnaði. Sigurður Pétursson
bæjarráðsmaður lét bóka að
hann telji réttast að þetta verk
fari í útboð nú þegar.

Átelur meirihlutann fyrir
handahófskennd vinnubrögð

Flateyri við Önundarfjörð. Ljósm: Mats Wibe Lund.
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Samkaup Úrval óskar
eftir starfsmanni í kjöt-
deild. Starfið felur m.a.
í sér að sjá um kjötborð

verslunarinnar.

Upplýsingar hjá verslunar-
stjóra í síma 861 4668.

Stefnt er að því að ferða-
þjónusta verði rekin í Arnardal
í Skutulsfirði og verður fyrsti
áfangi hennar opnaður í sum-
ar. „Hugmyndin er sú að
byggja upp ferðaþjónustu í
dalnum með tjaldsvæði og
veitingastað í fjósinu sem við
höfum gert upp auk þess sem
við stefnum að því að byggja
smáhýsi síðar meir“, segir Anna
Sigríður Ólafsdóttir, ein þeirra
sem hyggst reka ferðaþjón-
ustuna. Gert er ráð fyrir að

veitingastaðurinn og hluti
tjaldstæðisins verður opnað í
ár en hugmyndin er að ferða-
þjónustan verði rekin allan
ársins hring. „Á sumrin mun-
um við sinna ferðamönnunum
en á veturna er hugmyndin að
vera með ýmiskonar viðburði
og námskeiðahald“, segir Anna
Sigríður.

„Ég legg áherslu á að geta
boðið upp á heildstæða þjón-
ustu og til að mynda er þetta
kjörið fyrir ættarmót eða

önnur mannamót þar sem þeir
sem vilja geta verið í tjöldum
en aðrir í smáhýsum. Svo gæti
fólkið borðað saman í fjósinu
og haft hlöðuna út af fyrir sig
fyrir kvöldskemmtanir og
annað slíkt sem er vinsælt þeg-
ar fólk kemur saman“, segir
Anna Sigríður.

Anna Sigríður mun sjálf sjá
um eldamennskuna í sumar
en hefur í hyggju að bjóða til
sín gestakokkum. „Við erum
alveg heilluð af murikka

pönnum sem Steini kokkur í
Netagerðinni er að selja og
ætlum að bjóða upp á svo-
kölluð murikkakvöld þar sem
verður boðið upp á eitthvað
góðgæti af gaspönnunum
finnsku. Svo erum við með
stórt grill sem húsbóndinn í
Arnardal hlóð sjálfur það er
skemmtilegt að nota það í
grillpartýum. Við á stefnum
svo á eins og allavega eitt hlöðu-
ball í sumar, svona ekta sveita-
ball.“             – thelma@bb.is

Ferðaþjónusta í Arnardal

Börn sem alist hafa upp í Hnífsdal komu saman um helgina og var það í fyrsta sinn sem slíkir endurfundir áttu
sér stað. „Við ákváðum að efna til endurfunda þar sem okkur langaði til að rifja upp gömul kynni. Við miðuðum
við árgangana 1970-80 en svo mikil ánægja var með mótið að við höfum ákveðið að opna þetta fyrir alla aldurshópa
þegar við höldum aftur endurfundi að fjórum árum liðnum. Vonandi vilja sem flestir vera með þá“, segir Þórunn
Auðunsdóttir, einn Hnífsdælinganna.Margir komu um langan veg til að taka þátt í endurfundunum sem hófust á
því að komið var saman við minnisvarða látinna sjómanna í Hnífsdalskirkjugarði þar sem minnst var eins sjó-
manns sem horfinn er úr hópnum. Að því loknu var haldið í gamla barnaskólann, skoðaðar myndir og rifjaðar upp
gamlar minningar. Þá var farið í leiki eins og áður fyrr, svo sem hafnabolta, fótbolta og ratleik. Um kvöldið kom
hópurinn saman í Félagsheimilinu í Hnífsdal, borðaði saman og var með skemmtidagskrá. Kvöldið endaði svo á
dansleik í Edinborgarhúsinu.                                                                                                                  – thelma@bb.is

Hnífsdalsbörn áttu endurfundi
Hnífsdælingar sem fæddust á árunum 1970-1980 rifjuðu upp gömul kynni.

Gunnar og skipverjar komu saman í
skipinu sem hann hefur stýrt í 14 ár.

Gunnar Arnórsson, skip-
stjóri á frystitogaranum
Júlíusi Geirmundssyni ÍS,
var kvaddur af skipverjum
sínum á laugardag. Voru
honum færð blóm og þakkir
fyrir samstarfið en hann hef-
ur verið skipstjóri á Júlíusi
frá því um áramótin 1993-
4. Þar áður var hann stýri-
maður á Bessa ÍS í 17 ár.
Aðspurður hvort hann sé
að hætta á sjó segir Gunnar
svo vera, allavega í bili.

„Maður á aldrei að segja
aldrei en meiningin er að

koma í land.“ Aðspurður
sagðist Gunnar ekki geta
gefið upp hver myndi taka
við af honum, enda væri
það undir forsvarsmönnum
Hraðfrystihússins-Gunn-
varar komið.

Júlíus Geirmundsson ÍS-
270 er frystitogari með 25
manna áhöfn. Hann var
smíðaður í Póllandi 1989.

Skipstjóri til móts við
Gunnar er Ómar Ellertsson.
Júlíus Geirmundsson er
flaggskip Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar í Hnífsdal.

Gunnar hætt-
ir með Júlíus

Gunnar Arnórsson kvaddi skipverja sína og sjóinn,
að minnsta kosti í bili. Myndir: Magnús Snorrason

og Veigar Gíslason.

Sæbjúgnaleiðangur út frá Aðalvík
Nýlega var farinn stuttur leiðangur á

vegum Hafrannsóknastofnunar á Hann-
esi Andréssyni SH, í Aðalvík til að
kanna útbreiðslu og magn sæbjúgans
brimbúts (Cucumaria frondosa) á svæð-
inu. Töluvert hefur veiðst af brimbút
sem aukaafla við hörpudiskveiðar bæði
hérlendis og í Kanada og hefur yfirleitt
verið skilað í sjóinn aftur þar sem talið
er að dýrin drepist. Veiðar á brimbút hóf-
ust í Kanada rétt eftir aldamótin síðustu
og lofa góðu þar sem þessi tegund þykir
eftirsóknarverð vegna útlits og bragðs,
en möttullinn er nýttur til matar.

Veiðar á brimbút, hófust á Íslandi
árið 2003 og er aflinn seldur til manneld-
is í Kína. Við veiðarnar er notaður léttur
skíðisplógur 2 m að breidd. Aðalveiði-
svæðin hafa verið í sunnanverðum
Breiðafirði, Faxaflóa og Aðalvík.

Könnunin var gerð á svæði út af
Aðalvík á 23-30 m dýpi. Þéttleikinn var
mikill, 0,5 kg/m2, og voru sæbjúgun að
meðallengd 19 cm og möttulþyngdin
160 gr votvigt. Veiðihæfni plógsins er
óþekkt en í 15 mínútna togi veiddust
400-800 kg. Mjög lítið var um aukaafla
aðeins einstaka ígulker og krossfiskar.
Frá þessu var greint á vef Hafrannsókna-
stofnunar.

– thelma@bb.is Magn og útbreiðsla sæbjúgans var kannað út frá Aðalvík nýlega.
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Frábært tæki-
færi á Tálknafirði
Til sölu: Vélsmiðja á Tálknafirði.
Byggðastofnun auglýsir eftir tilboðum í

Strandgötu 41, Tálknafirði. Fastanúmer
hjá FMR 212-4483. Um er að ræða 364m²
hús byggt 1965 sem í var rekin vélsmiðja.

Tilboð skulu send Byggðastofnun, Ár-
torgi 1, 550 Sauðárkróki, fax 455 5499 eða
hjalti@byggdastofnun.is.

Fasteignamat eignarinnar er krónur
6.120.000.- Brunabótamat eignarinnar er
kr. 26.850.000.-.

Nánari upplýsingar eru veittar í Byggða-
stofnun í síma 4555 5400.

Frestur til að skila inn tilboðum rennur
út 12. júní 2008. Sjá einnig fleiri eignir á
heimasíðu Byggðastofnunar, www.
byggdastofnun.is

Til sölu: Strandgata 32, Tálknafirði.
Byggðastofnun auglýsir eftir tilboðum í

Strandgötu 32, Tálknafirði. Fastanúmer hjá
FMR 212-4481. Um er að ræða 136,6m²
hús, byggt 1965, sem í var rekið pósthús
og seinna veitingastaður.

Fasteignamat eignarinnar er krónur
6.082.000.- Brunabótamat eignarinnar er
kr. 30.450.000.- Tilboð skulu send Byggða-
stofnun, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki, fax
455 5499 eða hjalti@byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar eru veittar í Byggða-
stofnun í síma 455 5400.

Frestur til að skila inn tilboðum rennur
út 12. júní 2008. Sjá einnig fleiri auglýstar
eignir á heimasíðu Byggðastofnunar,
www.byggdastofnun.is.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
Síminn er 456 4560

Ók á veggi í jarðgöngunumÓk á veggi í jarðgöngunumÓk á veggi í jarðgöngunumÓk á veggi í jarðgöngunumÓk á veggi í jarðgöngunum
Ungur maður ók jeppabifreið utan í hliðarveggi í afleggjaranum í jarðgöngunum á leiðinni til Súgandafjarðar í síð-

ustu viku. Bíllinn hafði kastast nokkrum sinnum á milli hliðarveggja áður en hún staðnæmdist en þá snéri hún í
öfuga átt. Ökumaðurinn sem grunaður er um ölvun við akstur, húkkaði sér síðan far til Suðureyrar án þess að láta

lögreglu vita af árekstrinum. Engin slys urðu á fólki. Bifreiðin sem er breytt jeppabifreið er talsvert skemmd að
framan, speglar brotnuðu og miklar rispur eru á hliðum jeppans. Vinstra framhjólið brotnaði af við áreksturinn.

Mikill mildi var að fáir voru á ferli þegar þetta gerðist. Loka varð göngunum til Súgandafjarðar vel á annan klukku-
tíma þar til kranabíll sótti jeppabifreiðina. Slökkvibíll var hafður til taks því einhver olía hafði lekið úr bifreiðinni.

Tveir aðilar buðu í borun
vinnsluholu í Tungudal í Skut-
ulsfirði, en tilboð voru opnuð
fyrir stuttu. Boðnar voru út
tvær mismunandi boraðferðir
og tvær mismunandi lengdir,
ekki síst til að „auka sam-
keppnina þannig að tveir hel-
stu borverktakar á Íslandi
hefðu möguleika á að bjóða í
verkið með þeim tækjum sem
til eru í landinu“, eins og segir
í tilkynningu frá Sölva R.

Sólbergssyni, framkvæmda-
stjóra orkusviðs Orkubús
Vestfjarða. Ræktunarsam-
band Flóa og Skeiða á Selfossi
bauð 87 m.kr. í skáborun með
350 metra fóðringu, og 133
m.kr. í skáborun og 850 metra
fóðringu. Jarðboranir í Kópa-
vogi buðu 124 m.kr. í stefnu-
borum með 350 metra fóðr-
ingu og 155 m.kr. í stefnubor-
un með 850 metra fóðringu.

Niðurstaða útboðsins verð-

ur nýtt til að meta ávinning á
móti áhættu. Um er að ræða
veik surtarbrandsrík jarðlög á
6-800 metra dýpi. Nú hefst
yfirferð tilboða og saman-
burður á aðferðum sem sam-
kvæmt útboði má ekki taka
lengri tíma en sex vikur.

„Önnur boraðferðin er svo-
kölluð „skáborun“ þar sem
borturninum er skekkt um 15°
og eftir að borun hefst er ekki
hægt að breyta stefnu borkrón-

unnar. Hin aðferðin er svo-
kölluð „stefnuborun“ þar sem
fyrst er borað lóðrétt niður á
350 metra dýpi, en þar fyrir
neðan er beygt út úr holunni
og borðað eftir það með 35°
halla. Halla og stefnu holunnar
er stýrt með mælitækjum sem
eru niðri í borstrengnum. Upp-
hæðir í tilboðinu taka mið af
1.200 metra borlengd í ská-
boruninni og 1.350 metrum í
stefnuborunni“.

Fjögur tilboð bárust í bor-
un vinnsluholu í Tungudal

Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ geta ekki mælt með því að
heimiluð verði stofnun lög-
býla á jörðunum Leiru og Kjós
í Jökulfjörðum. Þetta kemur
fram í umsögn bæjarstjóra,
sem sjávar- og landbúnaðar-
ráðuneytið hafði óskað eftir.
Forsaga málsins er sú landeig-
andi í Leirufirði sótti um til
landbúnaðarráðuneytisins að
tvö lögbýli á jörðunum Leiru
og Kjós verði endurstofnuð,
með það að markmiði að kom-
ast í skógræktarverkefni Skjól-
skóga. Lögum samkvæmt
missa jarðir lögbýlisrétt 50
árum eftir að jörðin fer í eyði

og eru jarðir í Jökulfjörðum
þar á meðal. „Þó þetta sé nið-
urstaðan er það mjög umhugs-
unarvert að mati undirritaðs
að skipulagsákvæði gangi eða
muni ganga það langt að þau
komi jafnvel í veg fyrir starf-
semi sem hefur verið á jörð-
unum frá árinu 1964, þ.e.
skógrækt“, segir í umsög-
ninni.

Bæjarstjóri í samráði við
bæjarlögmann, telur ekki hægt
að heimila stofnun lögbýla á
framangreindum jörðum og
vísar til skipulagslegrar stöðu
svæðisins. „Skipulagsákvæð-
in verða endanlega ákveðin

þegar bæjarstjórn fær skipu-
lagstillögur til umfjöllunar og
ákvarðanatöku. Því skal sam-
kvæmt lögum ljúka fyrir lok
ársins 2008.“ Skipulagstillög-
ur norðan og sunnan Djúps
verða kynntar fyrir bæjarfull-
trúum innan tíðar. „Taka þarf
tillögurnar til umræðu og gefa
góðan tíma til þess áður en
skipulagið verður samþykkt
endanlega. Í þeirri umræðu
munu eflaust sjónarmið bæj-
arfulltrúa til landnýtingar
norðan Djúps vera misjöfn,
t.d. hvað varðar heimild til
stofnunar lögbýla og o.fl.“,
segir í umsögn bæjarstjóra.

Hann lýkur umsögninni á
að segja að hann hafi alltaf
verið hlynntur því að stækka
Hornstrandafriðland þannig
að það næði til Jökulfjarða
allra og Snæfjallastrandar.
„Friðland þarf ekki að vera
þannig að allt sé bannað þar
enda höfum við séð mörg
dæmi um slíkt víða um land.
Það er heldur ekki þannig að
allt sé bannað í Hornstranda-
friðlandi. Þar gilda sérstakar
reglur um byggingar, ekki
bönn, þar eru gefnar heimildir
fyrir vélknúnum ökutækjum
til að flytja vöru langar leiðir
frá sjó til sumarhúsa o.s.frv.“

Ekki hægt að mæla með
stofnun lögbýla í Leirufirði

Kjós í Leirufirði. Ljósm: Mats.
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Nýr vefur Einarshúss í loftiðNýr vefur Einarshúss í loftiðNýr vefur Einarshúss í loftiðNýr vefur Einarshúss í loftiðNýr vefur Einarshúss í loftið
Ný vefsíða hefur verið opnuð fyrir Einarshús í Bolungarvík en vefurinn hefur verið í
vinnslu um nokkurt skeið. Listakonan Nína Ivanova hefur haft veg og vanda að gerð
síðunnar og þykir hún hafa heppnast með miklum ágætum. Hinn aldni panell á
veggjum hússins er bakgrunnur síðunnar og gamlir myndarammar sem hanga á veggj-
unum munu varpa upp myndum af því iðandi lífi sem fram fer í húsinu hverju sinni.
Reynt verður eftir fremsta megni að gera þeim viðburðum skil sem verða í boði í
þessu merka húsi í það og það skiptið og uppákomur auglýstar eftir því sem við á.“

Fá nýjan harðbotna gúmmíbátFá nýjan harðbotna gúmmíbátFá nýjan harðbotna gúmmíbátFá nýjan harðbotna gúmmíbátFá nýjan harðbotna gúmmíbát
Slysavarnarfélagið Tindar í Hnífsdal fær í sumar nýjan harðbotna gúmmíbát af gerðinni

Atlantic 21. Báturinn er, eins og nafnið gefur til kynna, 21 fet á lengd og hefur tvo
70 hestafla mótora sem duga til að koma bátnum á 32-33 sjómílna hraða í sæmilega

meinlausum sjó. Báturinn verður geymdur í gömlu slökkvistöðinni í Hnífsdal sem félag-
ið hefur fengið til afnota. „Hann verður væntanlega notaður með Gunnari Friðriks-
syni. Þegar verið er að fara í lengri bráðaútköll, til dæmis norður á Strandir, getur

hann farið á undan með lækni og veitt fyrstu hjálp“, segir Halldór Óli Hjálmarsson.

Útboð – jarðvinna
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í

jarðvinnu við borplan innan við Kolfinnu-
staði í Tungudal í Skutulsfirði.

Helstu verkþættir eru:
· Fjarlægja mold og annað ónothæft
  fyllingarefni.
· Fylla í planið með frostfríu fyllingarefni.
· Grafa skurði fyrir vatnslögn auk annarra
  verka sem unnin verða í tímavinnu.
Helstu magntölur:
· Gröftur og brottflutningur efnis 900m³.
· Fyllingarefni, 1.200m³.
· Lagnaskurðir, 300 m.
Verklok eru áætluð 5. júlí 2008.
Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu Orku-

bús Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði. Til-
boð verða opnuð á sama stað fimmtudag-
inn 12. júní 2008, kl. 11:00.

Orkubú Vestfjarða.

Atvinna
Lyfja Ísafirði leitar að sjálfstæðum og

metnaðarfullum starfsmanni. Starfið felst
í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina við val á
vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu
lyfja gegn lyfseðli, frágangi á uppgjörum,
afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf
um val og notkun þeirra auka annarra til-
fallandi verkefna. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf 1. júlí nk.

Um er að ræða starf alla virka daga kl.
10-18 og þriðja hvern laugardag kl. 11-13.
Hæfniskröfur: Reynsla af verslunarstörfum
er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyf-
sali Lyfju Ísafirði í síma 456 3009 eða um
netfangið jonas@lyfja.is.

Umsóknir sendist í gegnum heimasíðu
Lyfju hf., (www.lyfja.is) eða í Lyfju Ísafirði.

bb.is – fréttavefur Vestfirðinga

Stefnt er að því að fyrirtæki
sem sérhæfir sig í menningar-
tengdri ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum með áherslu á frön-
skumælandi ferðamenn verði
stofnað í haust. „Aukinn áhugi
þessa hóps á Íslandi og kröfur
um persónulegri og fjölbreytt-
ari kynni af landi, þjóð og mat-
armenningu kallar á breyttar
áherslur í ferðaþjónustu.

Hugmyndin er að bjóða upp
á ferðir þar sem ferðamenn
komast í nánara samband við

daglegt líf í landinu eins og
landbúnað, sjávarútveg, hátíð-
ir og síðast en ekki síst allt
sem tengist mat og matar-
menningu, en margar frönsku-
mælandi þjóðir eru mikið
áhugafólk um mat“, segir í
bréfi til bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar þar sem greint er frá
undirbúningi að stofnun fyrir-
tækisins. „Vestfirðir urðu fyrir
valinu til að prófa þessa hug-
mynd vegna mikilla tengsla
við hafið og sjávarútveg,

grósku og nýsköpunar í ferða-
þjónustu auk stórfenglegrar
og einstæðrar náttúru.“

Verkefnið hefur eins og er
stöðu frumkvöðlaverkefnis en
ef allt gengur eftir verður fyr-
irtækið stofnað í haust og opn-
uð heimasíða og prentaðir út
bæklingar með upplýsingar
um ferðir fyrir sumarið 2009.
Fyrsta vinnuferðin um Vest-
firði verður farin í byrjun júní.

Forsvarsmenn fyrirtækisins
hefur óskað eftir stuðningi

bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ.
„Mjög mikilvægt er fyrir
umsóknina og framtíð verk-
efnisins að fyrirtæki og sveit-
arfélög á Vestfjörðum sýni því
áhuga með bæði beinum
styrkjum og hugmyndum um
samstarf“, segir í bréfinu.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
tók erindið fyrir á síðasta fundi
sínum og vísaði því til at-
vinnumálanefndar til umsagn-
ar.

– thelma@bb.is

Ferðaþjónusta fyrir frönsku-
mælandi ferðamenn í bígerð

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
fagnar áhuga iðnaðarráðherra
á styrkingu innviða Vestfjarða
í orkumálum og óskar jafn-
framt eftir svörum um það
hvernig eigi að styrkja raf-
orkuflutningskerfi til fjórð-
ungsins. Þetta kemur fram í
eftirfarandi ályktun sem var
samþykkt samhljóða á bæjar-
stjórnarfundi. „Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar ítrekar að í
bókun bæjarstjórnar á 242.

fundi var þess sérstaklega get-
ið að iðnaðarráðherra hafi lýst
því oftar en einu sinni að hann
leggur áherslu á úrbætur í raf-
orkumálum á Vestfjörðum.
Bæjarstjórn er einnig kunnugt
um áætlanir um styrkingu raf-
orkukerfisins innan svæðisins
með byggingu nýrra aðveitu-
stöðva og kapla í gegnum tvö
væntanleg jarðgöng á Vest-
fjörðum. Því átaki er fagnað
sem og miklum og jákvæðum

áhuga iðnaðarráðherra á styrk-
ingu innviða Vestfjarða.

Bókun bæjarstjórnar sneri
að skýrslum Landsnets um
raforkuflutningskerfi Vest-
fjarða og skýrslu um staðar-
valsathuganir fyrir netþjónabú
á Íslandi. Bæði atriðin snúa
að iðnaðarráðherra sem einnig
er ráðherra byggðamála þó
gagnaflutningar falli undir
samgönguráðuneyti og yfir-
stjórn flestra orkufyrirtækja

sem koma að Landsneti heyri
undir fjármálaráðuneyti. Fyrst
og fremst er óskað svara um
það með hvaða hætti styrkja
eigi raforkuflutningskerfið til
Vestfjarða með tilvísun til
skýrslu Landsnets þar sem
fjórar leiðir eru kynntar. Fyrir-
spurnin kemur ekki síst með
tilvísun til umræðna á Alþingi
þar sem ekki kemur fram afs-
taða iðnaðarráðherra til ein-
hverra af þessum fjórum leiðum.“

Fagna áhuga iðnaðarráðherra
á raforkumálum Vestfjarða

Össur Skarphéðinsson ræsir Tungudalsvirkjun undir leiðsögn Kristjáns Pálssonar frá Orkubúi Vestfjarða.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 5. JÚNÍ 20081818181818

Hótel Núpur!
Kökuhlaðborð alla
sunnudaga í sumar
frá kl. 15-17. Verð

kr. 1.490.- og kr. 990.-
fyrir 6-11 ára
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Þjálfari KFÍ illa leikinnÞjálfari KFÍ illa leikinnÞjálfari KFÍ illa leikinnÞjálfari KFÍ illa leikinnÞjálfari KFÍ illa leikinn
Borce Ilievski, þjálfari Körfuknattleiksfélags Ísfirðinga, var rændur á leið til heimkynna sinna í Makedóníu á dögunum og
hefur verið kyrrsettur á Íslandi þar til hann fær nýtt vegabréf. Borce var á leið í sumarfrí til fjölskyldu sinnar og var
staddur á hóteli í Reykjavík. Hann brá sér frá í klukkutíma og er hann sneri aftur hafði töskunni hans verið rænt. Taskan
fannst seinna um daginn en hafði verið tæmd af öllum verðmætum. Borce tapaði meðal annars fartölvu, gjöfum fyrir
börn og konu, myndavél, þjálfaraefni sem hann hefur sankað að sér í mörg ár og ýmsu fleiru. Ingólfur Þorleifsson,
formaður KFÍ, segir málið hafa verið kært til lögreglu og sé í rannsókn. „Við erum ekki sáttir með að hótelið segist
ekkert geta hjálpað Borce. Ekkert benti til innbrots svo allt bendir til að bæði herbergin hafi verið opnuð með lykli.“

Þingeyri við Dýrafjörð. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Siglingar olíuflutninga-
skipa um Vestfirði geta verið
varhugaverðar, bæði þar sem
þar eru að finna mikilsverð
fiskimið sem og uppeldisslóð-
ir fiskungviðs og jafnframt eru
veður válind. Þetta segir Svend-
Aage Malmberg haffræðingur
í grein sem birt hefur verið á
Þingeyrarvefnum.

„Bent skal á að á undanförn-
um árum, a.m.k. tveimur ára-
tugum, var háð barátta um að
beina siglingaleiðum olíuflutn-
inga við Suðvesturland út fyrir
Eldey og djúpt fyrir Reykja-
nesskaganum. Það var mikið

olíuslys við Lands End á Suð-
ur Englandi (Torry Canyon
1967) sem hrundi af stað við-
leitni til að breyta siglinga-
leiðum olíuflutningaskipa þar
suður frá. Við tókum til við
að vinna að svipuðu máli varð-
andi olíuflutninga við Ísland.
Þá var einkum horft til veður-
hams og hrygningaslóða á Sel-
vogsbanka og annars staðar á
landgrunninu fyrir Suðvest-
urlandi. Málefnið var ekki
átakalaust við hagsmunaaðila
og fór í strand um hríð. Að lok-
um virðist málið hafa leysts á
árinu 2007„, segir í greininni.

Svend-Aage segir Græn-
landssund í þessum efnum
vera engin undantekning hvað
varðar fiskislóð og veðurham
með jafnframt tilheyrandi ís-
ingu. Að auki gætir svo hafíss,
bæði rekís og borgarís, á slóð-
inni. „Og þótt heimsskautaís-
inn minnki þá mun Græn-
landsjökull væntanlega enn
eiga langa lífdaga og skila
borgarísnum, oft stórfelldum,
djúpristum og hörðum, til sjáv-
ar. Þaðan bera hafstraumar
ísinn síðan suður um Græn-
landssund og einnig að nokkru
inn á norðurmið, verandi hin

mesta vá skipaumferðar. Þann-
ig virðast aðstæður í sjónum fyr-
ir Vestfjörðum geta verið áhættu-
samar og ekki kjörnar fyrir
mikla olíuflutninga til sjós
frekar en á hrygningaslóðum
fyrir Suðvesturlandi, hvað þá
að beina þeim inn á firði.
Olíuvinnslan virðist heldur
ekki vera í takt við viðleitnina
til að styðja við ásýnd landsins
út á við í umhverfismálum á
líðandi stundum. Svo má
minna á almennt náttúrufar á
landi fyrir vestan, þótt þessi
áminning beinist eingöngu að
sjónum“, segir í greininni.

„Siglingar olíuflutningaskipa
fyrir Vestfirði varhugaverðar“

Sumarbústaður var fluttur
með sýslumannsvaldi af lóð-
inni á Laugareyri í Skötufirði
á dögunum. Héraðsdómur
Vestfjarða heimilaði að land-
eigandi mætti bera mannvirk-
ið út af jörð sinni með beinni
aðfarargerð. Umrætt mann-
virki mun hafa staðið í landi
jarðarinnar Kleifa leigulaust
um áratugaskeið. Hinn 3. sept-
ember 2003 rituðu landeig-
andi og leigutakar undir leigu-
samning um lóðina til fjögurra
ára og var leigugjald 5.000

krónur á ári.
Samningurinn rann út um

síðustu áramót en er landeig-
andi sótti um leyfi hjá Súða-
víkurhreppi um að rífa húsið
kom í ljós að leigutakarnir
hefðu selt það. Hinn nýi eig-
andi krafðist þess að sveitar-
félagið myndi hafna erindinu
og sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps ákvað að samþykkja
ekki niðurrif á sumarhúsinu
þar sem eignarhald á því væri
óljóst. Var því farið með málið
fyrir dóm.

Fyrir dómi kom það ótvírætt
fram að sóknaraðili væri
eigandi jarðarinnar Kleifa í
Skötufirði og að leigusamn-
ingur væri útrunninn. Varn-
araðilar vefengdu ekki að hin
umdeildu mannvirki stæðu nú
án heimildar á jörðinni enda
var leigutími lóðarleigusamn-
ingsins liðinn. Niðurstaða máls-
ins var sú að landeigandi fékk
því fram að mannvirkið yrði
fjarlægt af landareign sinni en
vegna ákvæðis í leigusamn-
ingi var honum gert að bera

kostnað af aðgerðinni.
Þegar dómur var uppkveð-

inn voru lagðar fram ljós-
myndir sem sýndu fram á að
hluti hússins hafði verið fjar-
lægður af hinum nýja eiganda
þess og fluttur að Garðstöðum
í Ögurvík. Landeigandi sá síð-
an um að flytja hinn helming
hússins að viðstöddum sýslu-
manni og var það sem eftir
var af sumarbústaðnum flutt
að Garðstöðum eins og fyrri
helmingurinn.

– thelma@bb.is

Sumarbústaður fluttur
með sýslumannsvaldi

Sumarhúsið flutt af landi Kleifa.
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Ásgeir S. Sigurðsson á Ísa-
firði afhenti Byggðasafni
Vestfjarða veglegt harmo-
nikkusafn til varðveislu við

formlega athöfn í Turnhúsinu
í Neðstakaupstað á Ísafirði á
fimmtudag í síðustu viku.

„Það er ósköp góð tilfinning

sem fylgir því að þetta sé orðið
að veruleika. Þetta hefur haft
þó nokkurn aðdraganda en ég
lýsti því fyrst opinberlega yfir

að ég vildi gefa Ísafjarðarbæ
safnið til varðveislu árið 2002
þegar landsmót harmonikku-
félaga var haldið á Ísafirði“,

segir Ásgeir. Sett hefur verið
upp sýning á völdum harmo-
nikkum úr safni Ásgeirs í
Turnhúsinu. Þar mun safnið

verða til húsa fyrst um sinn en
það telur um 130 harmonikk-
ur. „Þarna er til sýnis lítill hluti
safnsins en líklega verður
skipt um af og til“, segir Ás-
geir. Þess má geta að þetta
fyrsta hljóðfærasafnið á Ís-
landi svo kunnugt sé.

Ásgeir hefur safnað harmo-
nikkum í tæpa tvo áratugi.
Elsta harmonikkan í safni hans
er frá árinu 1830, og er því frá
upphafsárum hljóðfærisins í
því formi sem það þekkist í
dag. „Það eru komin 19 ár
síðan ég byrjaði að safna
harmonikkum en ég byrjaði
ekki af krafti fyrr en síðustu
5-6 árin. Ég hef fengið ómet-
anlega aðstoð frá vinum og
stuðningsmönnum, m.a. ann-
ars í harmonikkufélaginu og
um allt land.“

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar sagði er
möguleikinn á harmonikku-
safni var kynntur fyrir bæjar-
ráði í vetur, að án efa væri
harmonikkusafn Ásgeirs mjög
verðmætt og mikilvægt að
varðveita það í bænum og
stilla því upp til sýnis. Sér-
staða safnsins væri mikil og
þess vegna gæti það verið
áhugavert fyrir gesti bæjarins.
Þá gæti það einnig verið
grunnur að stærra hljóðfæra-
safni sem yrði hér í tónlistar-
og menningarbænum Ísafirði.
Safnið verður opið á opnun-
artíma Byggðasafnsins.

– thelma@bb.is

Ásgeir Sigurðsson við afhendingu harmonikkusafnsins. Á myndinni eru einnig Messíana Marzellíusdóttir, eiginkona Ásgeirs og Björn Baldursson starfsmaður Byggðasafnsins.

Fyrsta harmonikkusafnið opnað
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er uppþvottavél, kera-
mik helluborð og ofn, allt í hvít-
um lit. Uppl. í síma 844 3731.

Til sölu er 160 hestafla BMW
bátavél með öllu. Uppl. í síma
868 6233 og 456 4802.

Til sölu er 16 feta árabátur með
stórsegli og fokku. Fjögurra
ghestafla utanborðsmótor.
Tvær handsnúnar færavindur.
Flotgalli og björgunarvesti.
Uppl. í síma 863 3591.

Til sölu er Vallargata 9, Flateyri.
Fyrir þá sem hefðu áhuga, þá
verðum við til viðtals 4.-11. júlí.
Uppl. í síma 897 7601.

Óska eftir gömlum myndavél-
um fyrir lítið eða gefins. Uppl. í
síma 847 8531.

Til leigu er herbergi í miðbæ
Reykjavíkur. Húsgögn fylgja.
Laus 15. ágúst. Uppl. í síma
895 0482 eftir kl. 17.

Svartir karlmannsskór nr. 44
voru teknir í misgripum og aðrir
skór án innleggja skildir eftir í
staðinn í afgreiðslu HSÍ. Ef þú
ert með ranga skó, vinsamleg-
ast hafið samband við afgreiðslu
HSÍ.

Óska eftir lítið notuðum Abfles
bumbubana. Uppl. í síma 690
1060 (Jón).

Vantar vanan beitningarmann
í 3-4 mánuði. Ef þú hefur áhuga,
hafðu samband við Birnu í síma
868 6791.

Til sölu eru golfskór nr. 44 og
45. Á sama stað er til sölu golf-
sett fyrir börn. Upplýsingar í
síma 897 6795.

Þú sem stalst reiðhjólinu mínu
á bak við blokkina að Dalbraut
í Hnífsdal, vinsamlegast skilaðu
því strax. Um er að ræða vín-
rautt fjallahjól.

Boltafélag Ísafjarðar óskar eftir
nothæfri þvottavél, gefins eða
fyrir lítinn pening. Áhugasamir
hafi samband við Óskar í síma
456 3945.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Gunnar Línberg Sigurjónsson og Sigríður Línberg Björnsdóttir tóku nýverið við rekstri Ferðaþjónustunnar í Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi.

Gunnar Línberg Sigurjóns-
son og Sigríður Línberg Björns-
dóttir tóku nýverið við rekstri
Ferðaþjónustunnar í Reykja-
nesi í Ísafjarðardjúpi. Spenn-
andi tímar eru framundan í
rekstri á Nesinu, því eins og
alkunna er stendur yfir lagning
nýs Djúpvegar sem liggur nán-
ast á bæjarhlaðinu hjá þeim.
Þar að auki eru ýmsar hug-
myndir uppi um að gera Reyk-
janes að draumastað þeirra
sem áhuga hafa á sjósporti
ýmis konar.

Bæjarins besta sló á þráðinn
í miðjum maímánuði og ræddi
við Gunnar um nýjungar í
rekstrinum og þær breytingar
sem vonlegar eru þegar nýi
vegurinn verður tekinn í notk-
un.

Verður algjör byltingVerður algjör byltingVerður algjör byltingVerður algjör byltingVerður algjör bylting
Gunnar og Sigríður tóku við

1. apríl af Guðbrandi Bald-
urssyni.

„Við vorum bara ráðin til
að reka staðinn. Þetta er mjög
spennandi, sérstaklega eftir að
nýi vegurinn kemur um nesið.
Það verður algjör bylting, það
er alveg á hreinu og það verður
gaman að taka á móti fólki
þegar vegurinn kemur og það
verður orðið malbikað nánast
alla leið til Reykjavíkur.“

– Það er nú þegar orðið auð-
veldara að keyra til Reykja-
ness, er það ekki?

„Jú, en vegurinn er samt
ennþá mjög hrár. En mér skilst
að það eigi að byrja að klæða
núna strax í júní. Og þá fara
hlutirnir að gerast. Eins og
eðlilegt er þá hefur vegurinn
ekkert verið neitt glæsilegur
meðan á framkvæmdum hefur
staðið, en það ætti að breytast
í næsta mánuði.“

Fólk stoppi meiraFólk stoppi meiraFólk stoppi meiraFólk stoppi meiraFólk stoppi meira
yfir vetrartímannyfir vetrartímannyfir vetrartímannyfir vetrartímannyfir vetrartímann

– Hvernig heldur þú að
reksturinn eigi eftir að breytast
með veginum? Á þetta eftir
að verða jafnari traffík, eða
bara einfaldlega meiri?

„Ég er að gæla við þá
hugmynd að fólk stoppi meira
hérna yfir vetrartímann. Veg-
urinn kemur til með að liggja
hér nánast um hlaðið, það
verður lítill afleggjari, ekki
nema svona hálfur kílómetri í
mesta lagi. Þá er náttúrlega
boðið upp á kaffi og með því.“

– Hingað til hefur nú verið
heldur rólegt yfir vetrartím-
ann, en það á væntanlega eftir
að breytast og umsvifin eftir
að aukast.“

„Jú, jú. Maður vonar það.
Við höfum nú tekið á móti
fólki yfir vetrartímann, til
dæmis fólki sem hefur verið
að bíða þegar Steingríms-
fjarðarheiði hefur verið ófær.
Þá höfum við reynt að vera í
samstarfi við Vegagerðina

þannig að þegar heiðin er
lokuð erum við í símasam-
bandi og erum látnir vita ef
þeir geta hleypt einu holli yfir.
Og við hringjum í þá ef það er
hópur fólks að bíða svo þeir
viti af því. Svo erum við með
gistingu og allt til alls fyrir þá
sem treysta sér ekki til að
halda áfram út af veðri.“

EilífðarviðhaldEilífðarviðhaldEilífðarviðhaldEilífðarviðhaldEilífðarviðhald

– Nú á þetta væntanlega
eftir að breyta rekstrinum yfir
sumartímann líka. Leiðin hef-
ur legið yfir Eyrarfjallið og
túristar sem eru kannski að
fara vestur til Ísafjarðar fara
ekkert framhjá ykkur.

„Nei það er alveg rétt. En
það breytist. Svo verður nátt-
úrlega hætt að nota heiðina
þegar vegurinn verður kominn
þannig að öll umferð á eftir að
fara hér um. Og við höfum
upp á margt að bjóða. Bæði

skyndirétti og fínni mat, kaffi
og alls konar með því og svo
framvegis.“

– Og svo er það náttúrlega
sundlaugin.

„Já mikið rétt. Ég er einmitt
að þrífa hana núna og gera
klára fyrir sumarið.“

– En hvernig er ástandið á
eignunum? Núna er þetta gríð-
arlega stórt og útheimtir mikið
viðhald.

„Já það er í ýmis horn að
líta. Ástandið er bara þokka-
legt. Þegar maður er með
svona stórt húsnæði, þá er
sama hvar maður er, það er
alltaf eilífðarverkefni að halda
því við.“

Lausatraffíkin eykstLausatraffíkin eykstLausatraffíkin eykstLausatraffíkin eykstLausatraffíkin eykst
– Hingað til hefur Reykja-

nes aðallega verið fyrir ættar-
mót og stærri hópa. Reiknarðu
ekki með að það eigi eftir að
breytast og lausatraffíkin eigi

Draumastaður áhuga-
manna um sjósport

Vildu styrkja fátæk börn í útlöndumVildu styrkja fátæk börn í útlöndumVildu styrkja fátæk börn í útlöndumVildu styrkja fátæk börn í útlöndumVildu styrkja fátæk börn í útlöndum
Tvær röskar stúlkur héldu tombólu á dögunum og söfnuðu sex þúsund krónum sem þær færðu Rauða kross-
inum á Ísafirði. Þær báðu sérstaklega um að peningarnir færu í að styrkja fátæk börn í útlöndum. Stelpurnar

hafa áður haldið tombólu til hjálpar börnum í vanda. Eitt sinn héldu þær tombólu á Hlíf á Ísafirði og sögðu að
gamla fólkið hefði verið ánægt með að fá tækifæri til að styrkja gott málefni. Stelpurnar sögðu einnig að fólk
væri yfirleitt ánægt með að fá tækifæri til að eignast hluti sem það vantaði á tombólum og gæti styrkt fólk í
vanda í leiðinni. Stelpurnar heita Hafdís Haraldsdóttir og Ingunn Rós Kristjánsdóttir. Auk þeirra tóku þátt í

tombólunni þau Guðjón Andri Kristjánsson, Oddný Eva Kristjánsdóttir og Magnús Guðjón Jensson.

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ferð þú í ferðalag í sumar?Ferð þú í ferðalag í sumar?Ferð þú í ferðalag í sumar?Ferð þú í ferðalag í sumar?Ferð þú í ferðalag í sumar?
Alls svöruðu 484.Alls svöruðu 484.Alls svöruðu 484.Alls svöruðu 484.Alls svöruðu 484.

Já, innanlands sögðuJá, innanlands sögðuJá, innanlands sögðuJá, innanlands sögðuJá, innanlands sögðu
269 eða 56%269 eða 56%269 eða 56%269 eða 56%269 eða 56%

Já, erlendis sögðuJá, erlendis sögðuJá, erlendis sögðuJá, erlendis sögðuJá, erlendis sögðu
142 eða 29%142 eða 29%142 eða 29%142 eða 29%142 eða 29%

Nei sögðu 73 eða 15%Nei sögðu 73 eða 15%Nei sögðu 73 eða 15%Nei sögðu 73 eða 15%Nei sögðu 73 eða 15%

BÍ/Bolungarvík sigraði
Álftanes á Torfnesvelli á

laugardag. Lokastaðan var
2-1  eftir spennandi viður-
eign. Andri Rúnar Bjarna-
son og Goran Vujic gerðu

mörk heimaliðsins. Liðið
er nú í efsta sæti B-riðils

með sex stig eftir tvo leiki.
Þess má geta að liðunum

var báðum spáð góðu
gengi í sumar, BÍ/Bolung-
arvík var spáð fyrsta sæti í

riðlinum en Álftanesi öðru.

Annar sigur hjá
BÍ/Bolungarvík
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðaustan 8-13 m/s og rigning með köflum sunnan
og vestantil, en annars úrkomulítið. Hiti breytist lítið. Horfur á laugar-Horfur á laugar-Horfur á laugar-Horfur á laugar-Horfur á laugar-
dag: dag: dag: dag: dag: Áframhaldandi suðaustlæg átt og vætusamt um landið sunnan- og

vestanvert, en annars yfirleitt þurrt. Áfram fremur hlýtt. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á
sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: Áframhaldandi suðaustlæg átt og vætusamt um landið

sunnan- og vestanvert, en annars yfirleitt þurrt. Áfram fremur hlýtt.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

eftir að aukast?
„Jú jú. Ég er núna að taka á

móti gríðarlega miklu af pönt-
unum frá túristum sem eru að
koma og hafa pantað í gegnum
ferðaskrifstofur. Þá eru það
bara hjón eða kannski fullur
fólksbíll af fólki. Núna um
helgina voru bókuð ein hjón,
en allt í einu komu fjórir til
viðbótar, þar af tveir í tjaldi.“

– En ættarmótin eru samt
ennþá stór hluti af rekstrinum,
er það ekki?

„Jú, mér sýnist stefna í sjö
eða átta ættarmót í sumar.“

Þarf að finnaÞarf að finnaÞarf að finnaÞarf að finnaÞarf að finna
flakið afturflakið afturflakið afturflakið afturflakið aftur

„Menn hafa komist að því
að Reykjanes er þvílík kajak-
paradís. Sérstaklega eftir að
Reykjafjörður var brúaður og
landfyllingin kom í Mjóafirði,
þá eru þeir með straumröst
þar líka. Þá sigla þeir yfir flak-
ið af henni Kolbrúnu sem

Sportkafarafélag Íslands fann.“
– Reykjanes og Reykja-

fjörður hafa nú lengi verið tal-
in mikil paradís fyrir kafara,
er það ekki?

„Jú, og ég er nú kafari sjálf-
ur. Og núna getur maður sagt
að hérna sé komin mjög góð
þjónusta við sportkafara, því
ég á og er með hérna stærstu
köfunarloftpressu í einkaeigu
á landinu. Núna geta kafarar
sem sagt fyllt á loftkúta sína á
staðnum. Og núna eftir að
flakið af Kolbrúnu fannst er
þetta sérstaklega áhugaverður
staður. Það þarf að vísu að
finna flakið aftur, því belgur-
inn er farinn.“

DraumastaðurDraumastaðurDraumastaðurDraumastaðurDraumastaður
kafaranskafaranskafaranskafaranskafarans

– Þannig að sjósportið á eftir
að koma sterkt inn í Reykja-
nesi. En ætlið þið nokkuð að
fara út í einhvers konar útleigu
á kafjökum og öðru slíku?

„Nei, ekki við sjálf kannski,
en það er vel mögulegt að það
yrði í gegnum þriðja aðila. Ef
það er einhver hópur sem vill
koma og fara í kajakferðir er
ekkert mál að redda því, annað
hvort í gegnum mig eða Hall-
dór Sveinbjörnsson á Ísafirði.

Svo hef ég verið að byggja
upp auka köfunarbúnað til að
geta boðið fólki sem langar
að prufa að kafa að fikra sig
áfram í sundlauginni með mér.
Ég er með aðstoðarkennara-
réttindi og það dugar til að
fara sem leiðbeinandi í laug.
Ef menn fá síðan brennandi
áhuga á köfun geta þeir skráð
sig á námskeið hjá mér. Þegar
ég verð svo kominn með
nægilegan fjölda er nóg fyrir
mig að hringja eitt símtal og
þá kemur fólk frá Köfunar-
skólanum úr bænum og heldur
námskeið hér á staðnum.

Hér erum við með gistingu,
við erum með laugina, við er-
um með frábæra skoðunar-
staði allt í kring, og núna erum

við með köfunarloftpressu.“
– Þannig að þú ert bara

bjartsýnn fyrir sumarið?
„Já, ég er bara bjartsýnn á

framtíðina. Við erum ekkert
að tjalda hérna til eins sumars,
við erum búin að selja allt
okkar í bænum og erum flutt í
Reykjanes.“

– En þið eruð ekki Vestfirð-
ingar? Hvernig kom það til að
þið tókuð að ykkur rekstur í
Reykjanesi?

„Nei, ég er Gaflari. En við
höfum þekkt Guðbrand Bald-
ursson í 17 ár og höfum síð-
ustu átta árin lagt leið okkar
vestur í Vatnsfjörð á hverju
sumri. Í fyrrasumar var Guð-
brandur kominn til starfa í
Reykjanesi svo við heimsótt-
um hann þangað. Við sáum
að það var það brjálað að gera
hjá honum að við hjálpuðum
honum í mánuð. Út frá því
fengum við svo þetta starf og
erum hingað komin til að gera
góða þjónustu enn betri.“

– halfdan@bb.is

„Af því að sumarið er komið
þá ætla ég að gefa uppskriftir af
ýmsu léttu góðgæti sem mér
finnst tengjast sumrinu. Byrja á
dásamlegum smábollum sem eru
dýrðlegar sem forréttur eða bara
léttur réttur, étinn af pönnunni.
Bestar nýsteiktar og eru upprunar
úr uppskriftaþáttum gyðjunnar
Nigellu Lawson, eins og margar
af mínum uppáhalds uppskrift-
um“, segir Ylfa.

Djúpsteiktar rækjubollur
250 g hráar rækjur (hráar

rækjur fást m.a. í samkaup og
eru ekki bleikar að lit, heldur
blá-gráleitar. Þær taka svo falleg-
an bleikan lit við suðu/steikingu)

Hvítlauksgeiri
Vorlaukur
50 g hveiti
1 msk. Sjerrí (má sleppa)
1 tsk Salt
Hvítlauksgeirinn og vorlauk-

arnir settir í matskurðarvél og
hakkaðir, rækjurnar, hveitið og
sérríið sett saman við og allt
hakkað saman. Sett í ísskáp í
u.þ.b. 10 mínútur áður en það er
steikt á pönnu í litlum bollum.
Súraldinsafi (lime) kreistur yfir
kökurnar þegar þær eru tilbúnar
og þá er bara að njóta.

Besta bernaisesósa veraldar
Nú ætla allir að grilla og vilja

bera góða sósu með. Ég luma á
einni gífurlega góðri bernaise-
sósuuppskrift sem bær jafnvel
þá sem hafa andúð á bernaise,
bráðna eins og smjör. Enda er
innihaldið nánast bara smjör!!
Þessa bernaisesósu er ótrúlega
auðvelt að útbúa en hún útheimtir
árvekni og mikla athygli!

Aðal krydd bernaisesósunnar
er estragon/esdragon. Það getur
líka heitað Tarragon, Dragon, eða
Fáfnisgras. Um daginn heyrði ég
meira að segja enn eitt nýtt ís-
lenskt heiti yfir þetta annars dá-
samlega krydd, en ég nennti ekki
að leggja það á minnið. Nóg er
nú samt! Gæti þó hafa heitað
Drekagras.

Vaskurinn er hálffylltur af ís-
köldu vatni og best er að hafa
nokkra ísmola með í vatninu.
Þetta er gert í öryggisskyni ef
sósan ætlar að hlaupa. Þá er skál-
inni bara skellt í vaskinn og hrært
„like hell“!!

Hráefni:

3 eggjarauður
4 tsk estragon þurrkað
Örlítil skvetta af estragon ediki
(eða bara hvítvínsediki)
½ tsk salt
300 grömm smjör, brætt en
ekki látið sjóða.
Skvetta af sítrónu safa ef vill.
nokkur blöð saxað ferskt
estragon ef vill (fæst frá
garðyrkjustöðinni Túni, merkt
“Fáfnisgras”)

Þeytið eggjarauður, krydd og
edik í hitaþolinni skál með písk
eða handþeytara. Hellið bræddu,
heitu smjörinu í mjórri bunu
saman við og hrærið vel á milli
og á meðan. Það er ágætt að eitt
helli og annar þeyti. Þegar allt
smjörið er komið saman við má
setja sítrónu og ferskt estragon
útí ef vill. Það má alls ekki hita
sósuna upp, þá fer hún í kekki.
Það er best að halda henni heitri
í vatnsbaði.

Paprikur með
fetaosti og möndlum

Að lokum, hrottalega gott salat
sem er bæði gott með grillkjötinu
sem og bara sjálfstæður réttur
með brauði. Hægt er að útbúa
þetta bæði í grillinu í ofninum og
á útigrillinu.

Hráefni:
8 rauðar eða gular paprikur
100 g fetaostur
70-80 g afhýddar möndlur
Söxuð steinselja
Sítrónusafi
Matskeið af jómfrúarolíu

Hafið grillið rauðglóandi og
raðið paprikunum á grind undir
því ef ofninn er notaður, annars
ofan á grillristinni úti. Þegar
hýðið verður svart og blöðrótt er
paprikunum snúið þannig að þær
grillist á öllum hliðum. Þá eru
þær settar í skál og henni lokað
með plastfilmu. Látið standa í
10-20 mínútur. Þá eru paprikurn-
ar afhýddar skornar í sundur og
fræin fjarlægð. Loks eru þær
skornar í mjórri ræmur eða bita
og raðað á fat. Dreifið fetaosti
yfir, kreistið safa úr sítrónu, sullið
olíunni yfir og dreifið steinselj-
unni. Þá er allt tilbúið.

Ég skora á Elenor Vagnsson í
Bolungarvík að koma kræsingar
frá sínu heimalandi.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Ylfa Mist Helgadóttir í Bolungarvík

Sælkerauppskriftir Ylfu

Sumarlestur í bókasafninuSumarlestur í bókasafninuSumarlestur í bókasafninuSumarlestur í bókasafninuSumarlestur í bókasafninu
Sumarlestur er hafinn á Bókasafninu á Ísafirði, en hann er einkum ætlaður börnum á
aldrinum 7-12 ára. Tilgangurinn er að efla lestur barna yfir sumarmánuðina og viðhalda
lestrarkunnáttunni. Börnin skrá sig til þátttöku á safninu og í hvert sinn sem þau hafa
lesið bók geta þau tekið þátt í happdrætti, sem dregið verður úr í lok sumars. „Sum-
arlesturinn er hvatning til að lesa þó að sumarið sé komið og foreldrar og börn eru
velkomin á bókasafnið til að kynna sér sumarlesturinn og lesa einhverjar af öllum þeim
skemmtilegu bókum sem til eru á bókasafninu“, segir í tilkynningu.

Fjölmenni
fagnaði
Jónasi

Fjölmenni fagnaði fimm-
tugsafmæli Jónasar Guð-

mundssonar, sýslumanns í
Bolungarvík í Einarshúsi á

föstudag. Jónas varð
fimmtugur þann 28. maí
og því var efnt til veislu

þar sem vinir, ættingjar og
kunningjar glöddust með
Jónasi og fjölskyldu hans
yfir þessum tímamótum.
Glatt var á hjalla er ljós-
myndara blaðsins bar að

garði.




