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Oft verður góður hestur úr
göldum fola
Erik Ashley Newman er fjórði ættliðurinn sem á heima í Aðalstræti 13 á
Ísafirði. Í viðtali í miðopnu rekur hann
ferilinn frá erfiðum unglingsárum til
Kaffi Edinborgar í dag

Mikill áhugi fyrir meistaranámi
í haf- og strandsvæðastjórnun
Mikil aðsókn er í meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetur Vestfjarða en 55 umsóknir höfðu
borist er blaðið hafði samband
við Sigríði Ólafsdóttur, fagstjóra námsins fyrir helgi.
„Það kemur okkur á óvart
hversu mikil eftirspurn er eftir
þessi námi og við erum ofsalega glöð með það.“ Umsóknarfrestur rann út á fimmtudag
og farið verður yfir umsóknirnar í þessari viku. „Við gerðum ráð 14-20 nemum og ég
held að við munum ekki taka
inn fleiri, það er ýmislegt sem
þarf að prufukeyra svo best er
að fara sér ekki of geyst.“ Sig-

ríður segir meirihluta umsækjenda vera erlenda, aðallega
frá Bandaríkjunum og Evrópu. Íslendingarnir í hópnum
er undir tug. „Margir umsækjenda eru með meistaragráðu í
öðru fagi og vilja bæta við sig
og finnst þetta spennandi kostur.“
Þetta er í fyrsta sinn sem
heil námsleið á háskólastigi
verður kennd frá upphafi til
enda í staðbundnu námi á
Vestfjörðum og í fyrsta sinn
sem þetta tiltekna nám er
kennt á Íslandi. „Það eru heldur ekki margir skólar sem
bjóða upp á námið erlendis
og allavega er þetta nýtt af

Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði.
nálinni í Evrópu. Það er því ríður og bætir við að allt líti Háskólasetur Vestfjarða en
mikið frumkvöðlastarf að vel út og að ráðnir hafi verið innritun, gæðaeftirlit og útskrift verður í höndum Háþróa hvernig svona nám eigi kennarar fram á vorið.
Öll kennsla námsleiðarinn- skólans á Akureyri.
að fara fram og hver mark– thelma@bb.is
miðin eru og slíkt“, segir Sig- ar mun fara fram á Ísafirði við

Vinna
hafin
Vinna við Bolungarvíkurgöng gengur vel og
má búast við því að fjöldi
starfsmanna eigi eftir að
aukast hægt og bítandi á
næstunni. „Við erum
búnir að vera í aðstöðusköpun og erum byrjaðir
í svokallaðri forskeringu
Hnífsdalsmegin, þ.e.a.s.
erum að fjarlægja efni frá
gangamunna. Það er komið nokkuð vel af stað. Þá
erum við í undirbúningi
Bolungarvíkurmegin og
erum að byrja í forskeringu þar eftir helgina“,
segir Rúnar Ágúst Jónsson, staðarstjóri Ósafls.
„Það eru núna starfandi
við þetta um tíu manns
og það fer hægt og bítandi
að aukast. Stefnan er að
ráða sem mest af heimamönnum og það hefur
gengið svona bærilega.
Það fór rólega af stað en
hefur verið að mjatlast
inn núna og við erum
bjartsýnir á að geta ráðið
í þær stöður sem við
þurfum.“
Rúnar segir að viðræður við mögulega undirverktaka á svæðinu séu
í gangi. Eru það fyrirtæki
á svæðinu en ekki er hægt
að greina frá því að svo
stöddu hvaða verktaka
um er að ræða. Rúnar
segir að undirbúningsvinna við gerð snjóflóðavarna í Bolungarvík sé
að hefjast og að verklegar
framkvæmdir hefjist í lok
mánaðarins.
– halfdan@bb.is
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Beinbrot í slysum

Viggo Mortensen á Ísafirði
Dansk-ameríski stórleikarinn Viggo Mortensen sást á Ísafirði í síðustu viku. Kristín Henrýsdóttir, starfsmaður Vesturferða segir hann hafa komið þrisvar við hjá Vesturferðum, kíkt þar á netið og keypt nokkur póstkort. „Mér fannst
ég eitthvað kannast við hann en áttaði mig ekki á því í fyrstu hver þetta var. Hann var mjög viðkunnuglegur og
spjallaði stutt við mig áður en hann fór,“ sagði Kristín. Hann virðist kunna vel við sig á norðanverðum Vestfjörðum
því hann sótti bæinn heim einnig í júlí 2005. Viggo, sem starfsmenn Vesturferða hafa gefið hið íslenska nafn Vigfús
Marteinsson, er best þekktur fyrir hlutverk sitt sem Aragorn í þríleik Peter Jackson um Hringadróttinssögu árin
2001-2003. Einnig var hann kosinn eitt af 50 fegurstu fólki heims af People Magazine árið 2002.

Tvö slys urðu á Ísafirði á dögunum og
beinbrotnuðu báðir þeir sem fyrir þeim urðu.
Á miðvikudag fótbrotnaði kona þegar hún
rann á gólfi á vinnustað sínum. Tilkynning um
slysið barst klukkan 15.27. Seinni part
laugardags handleggsbrotnaði maður þegar
hann datt af þaki í Tunguskógi á Ísafirði.

Sóðaskapur
við Sundahöfn

Hvimleið sjón blasir við
ferðamönnum er þeir koma í
land við Sundahöfn á Ísafirði.
Beitningamenn og fiskvinnslufyrirtæki við höfnina eiga
það til að kasta slógi og grút í
höfnina, oft við þá staði sem
ferðamenn skemmtiferðaskipa koma í land í fyrsta sinn.
Lyktin og sjónin sem blasir við
ferðamönnum er því óskemmtileg. Einnig fara fuglar mikið í
þetta sem skapar oft mikið
ónæði.
„Ég er búinn að berjast við
þetta í mörg ár,“ segir Hafsteinn Ingólfsson hjá Sjóferðum Hafsteins og Kiddýar.
„Beitningamenn eru oft að
kasta þessu í höfnina og einnig

á þetta til að flæða upp úr
ræsunum þegar frárennslið frá
fiskmarkaðnum stíflast. Ég
hef reynt að tala við hafnarstjórann um málið en það virðist alltaf vera eitthvað um
þetta.“
Aðspurður segist Hafsteinn
ekki hafa fengið kvartanir frá
ferðamönnum. „Nei, ég hef
nú ekki fengið kvartanir og
satt að segja hefur þetta oft
verið meira en núna. Minni
fiskvinnsla þýðir að það er
minna um þetta en áður. Þetta
snýst bara fyrst og fremst um
að halda svæðinu hreinu og
snyrtilegu, það reynum við að
gera.“
– nonni@bb.is

Slógi og grút er oft kastað í Sundahöfn.

Illa lyktandi fiskúrgangur er víða við höfnina.

Verið er koma flotbryggjunni fyrir í Flateyrarhöfn. Ljósm: Páll Önundarson.

Nýrri flotbryggju komið fyrir á Flateyri
Fuglarnir sækja um leið í ætið.

Glæfraakstur á
Ísafjarðarhöfn
Glæfraakstur á sér stað af og til á Ísafjarðarhöfn eins
og þessar myndir sem ljósmyndari blaðsins náði af
ökumanni að reykspóla á dögunum bera glögglega vitni
um. Að sögn lögreglunnar á Ísafirði skapar akstur af
þessu tagi mikla hættu. „Ökumaður getur ekið út í sjó og
keyrt á hluti sem eru á höfninni, svo hann er ekki eingöngu að valda sjálfum sér og farþegum hættu heldur
öllu í kringum sig“, segir Hörður Harðarson, lögregluþjónn á Ísafirði. Ökumenn sem staðnir eru að reykspólun
eiga yfir höfði sér sekt. Lögreglan hvetur fólk að tilkynna
ef það verður vitni að slíku athæfi.

Nýrri flotbryggju sem Ísafjarðarbær keypti á dögunum er verið að koma fyrir á Flateyrarhöfn þessa dagana.
Bryggjan, sem er að gerðinni Heavy duty pontoon M2712HDS, er framleidd af Marinetek Finland OY í Helsinki
og samningur um kaup á henni frá Bátalandi ehf. var undirritaður í maí. Framkvæmdirnar eru hluti af uppbyggingu hafnarinnar á Flateyri, en í ár verðum um 40 milljónum króna varið í það verkefni.
– nonni@bb.is
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„Vilja bara halda sínar ræður“
Gunnlaugur Finnbogason, smábátasjómaður og formaður smábátafélagsins Eldingar á norðanverðum Vestfjörðum, er óhress með Hafrannsóknastofnun
og kallar eftir nýrri hugsun í stofnunina. Hann segir nýútkomnar tillögur sem kalla á enn frekari niðurskurð í aflaheimildum ekki til þess fallnar að auka
bjartsýni. „Það var náttúrlega mjög slæmt þegar þorskurinn var skorinn niður í fyrra og núna kemur það sem reiðarslag að það eigi að fara að skera niður
ýsuna. Hún hefur verið að bjarga einhverju, þó hún sé náttúrlega verðminni en þorskurinn. En menn voru að reyna að róa í hana og núna á að fara að
skera af því“, segir Gunnlaugur.Hann er lítið hrifinn af því sem forstjóri stofnunarinnar hefur fram að færa. „Maður hefur tvisvar hitt hann á fundum og
mér finnst aldrei eins og það sé hægt að ræða við þessa menn. Þeir vilja yfirleitt bara fá að halda sínar ræður sjálfir og eru fastir í þeim gömlu kenningum
sem þeir hafa alltaf haft og hafa allar klikkað. Ég held það þurfi að fá einhverjar nýjungar þarna inn, einhverja nýja hugsun“, segir Gunnlaugur.

Um 50 milljónir til jarðhitaleitar á Vestfjörðum
Orkuráð hefur úthlutað um
50 milljónum króna til jarðhitaleitar á sjö stöðum á Vestfjörðum þar sem ekki nýtur
hitaveitu. Alls var úthlutað
172 milljónum króna til jarðhitaleitar á 29 stöðum á landinu og miðað við kostnaðaráætlanir umsækjenda verður
á næstunni starfað við jarðhitaleit fyrir nærri 300 millj-

ónir. Össur Skarphéðinsson
iðnaðarráðherra var viðstaddur afgreiðslu ráðsins og sagði
við það tækifæri að þetta væri
hin íslenska leið til þess að
vinna sig út úr vanda sem
meðal annars steðjar að vegna
þorskaflabrests og hækkandi
orkuverðs. Fjárfesting í innviðum og nýjum orkugjöfum
búi í haginn fyrir framtíðina.

Úthlutun Orkuráðs er að
mestu liður í mótvægisaðgerðum stjórnvalda vegna
þorskaflaskerðingar. Átakinu
er einnig ætlað að stuðla að
lækkun húshitunarkostnaðar
sem nýtist bæði íbúum staðanna og skattgreiðendum
vegna minni niðurgreiðslna,
og ennfremur verður jarðhitaleitin væntanlega til þess að

draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og nýta betur raforku.
Umsóknir um styrki voru
samtals 35, þar af 12 sem töldust almennar og 23 sérstakar
mótvægisumsóknir. Af umsóknunum voru 29 samþykktar en sex var hafnað.
Þeir sem nú fá úthlutað í
sérstaka mótvægisátakinu á
Vestfjörðum eru Árneshrepp-

ur sem fær 5,8 milljónir,
Kaldrananeshreppur sem fær
4 milljónir, Magnús Magnússon fyrir Hveravík í Steingrímsfirði fær 8 milljónir,
Súðavíkurhreppur 9,1 milljónir, Tálknafjarðarhreppur 8
milljónir og 8 milljónir koma
í hlut Vesturbyggðar fyrir
bæði Bíldudal og Patreksfjörð.

Að auki fær Arnór Heiðar
Ragnarsson úthlutað 5 milljónum í almennu leitarátaki
vegna Bjarkarlundarhverfis.
Rétt er að geta þess að Súðavíkurhreppur fær tvo styrki,
annars vegar vegna mótvægisaðgerða 2008 og hins vegar
vegna umsóknar frá árinu
2006.
– thelma@bb.is

Leggur til að framkvæmda- Útskriftaveisla
leyfi fyrir varnargarð verði veitt í Háskólasetri
Umhverfismálaráð Bolungarvíkur leggur til að framkvæmdaleyfi vegna varnargarðs í Traðarhyrnu verði
veitt. Á síðasta fundi ráðsins
var lögð fram umsókn bæjarstjóra Bolungarvíkur fyrir
hönd sveitarfélagsins um
framkvæmdarleyfi vegna fram-

kvæmda á 720 metra löngum
og allt að 22 metra háum snjóflóðagarði ásamt gerð átta
snjóflóðakeilna ofan garðsins.
Áætlað er að keilurnar verði
12 metra háar og 40 metra
breiðar. Umhverfismálaráð
Bolungarvíkur telur framkvæmdina í samræmi við

Atvinna
Gámaþjónusta Vestfjarða óskar eftir
starfsmanni, t.d. bílstjóra á olíubíl og vélamönnum.
Upplýsingar gefa Hagalín eða Ragnar í
símum 897 6727 eða 892 0660.

gildandi deiliskiplag. Ráðið
hefur kynnt sér matsskýrslu
um framkvæmdina og getur
staðfest að hún sé sú sama og
þar er lýst.
Umhverfismálaráð hefur
einnig kynnt sér álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum varnargarðsins og tekur undir sjónarmið
Skipulagsstofnunar um að
varnarmannvirkin komi til
með að breyta ásýnd svæðisins til langframa, neikvæð
áhrif af framkvæmdinni verði
á landslag, sjónræn áhrif, uppkaup 6 húsa og niðurrif þeirra.
Ráðið telur að deiliskipulagið
sýni að tekið hafi verið mið af
þessu og að vandað hafi verið

Bolungarvík.
til landmótunar. Þá er fornleifarannsóknum lokið á svæðinu.
– thelma@bb.is

Á laugardag hélt Háskólasetur Vestfjarða útskriftarveislu fyrir þá fjarnemendur sem eru að útskrifast úr háskólanámi í
vor. Í ár eru 19 einstaklingar
að útskrifast úr fjarnámi úr
ýmsum fögum. 12 eru að
útskrifast frá Háskólanum
á Akureyri (6 í grunnskólafræði, 5 í hjúkrunarfræði og
einn úr viðskiptafræði), 4
að útskrifast frá Kennaraháskóla Íslands (2 í grunnskólafræði og 2 í þroskaþjálfafræði) og 3 að útskrifast frá Háskóla Íslands (1
með BA í íslensku, 1 með
MS í næringarfræði og 1 í

framhaldsnámi í næringarráðgjöf).
Allir nemendur hafa á
einn eða annan hátt nýtt sér
aðstöðu Háskólasetursins
við háskólanámið. Voru öllum nemendum færðar gjafir
frá Háskólasetrinu í tilefni
áfangans. – nonni@bb.is

Smíðavöllur fyrir Áætlunarferðir til
unga athafnamenn Vigurs að hefjast

Smíðavöllur mun rísa á
Ísafirði innan tíðar og verður hann starfræktur frá 11.
júní til 11. júlí. Um er að
ræða tilraunaverkefni í
sumar á vegum Ísafjarðarbæjar, Vestfirskra verktaka
og Eimskipa. „Vestfirskir
verktakar útvega allt timbur
og nagla auk þess sem maður verður á verksvæði þeirra
ef á þarf að halda á auglýstum opnunartíma. Eimskip leggur til vörubretti
sem verða grunnar að kof-

unum. Ísafjarðarbær leggur til
landsvæði, unglinga úr vinnuskólanum og eitthvað af verkfærum. Ísafjarðarbær leggur
áherslu á að um tilraunaverkefni er að ræða“, segir í tilkynningu frá Margréti Halldórsdóttur, íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar.
Unglingar úr Vinnuskólanum verða til aðstoðar á auglýstum tíma milli kl. 13 og 16
og verður þá hægt að fá lánuð
verkfæri. Allir krakkar eru

velkomnir og ekkert gjald
verður tekið nema ef húsbyggendur vilja flytja byggingarnar heim, en þá þarf
að greiða efniskostnað.
Forsaga málsins er sú að
átta ára gömul stúlka, Karólín Þóranna Lárusdóttir,
sendi í vetur bréf til bæjarstjóra og óskaði eftir lóð
undir kofa. Bærinn er með
þessu að koma til móts við
hana og aðra unga athafnamenn.
– thelma@bb.is

Sumarið er komið og Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar
hófu áætlunarferðir til Vigur
á þriðjudag. Að sögn Hafsteins Ingólfssonar, eiganda
Sjóferða, leggst sumarið þokkalega í hann. „Það er ekki
ástæða til annars en að vera
bjartsýnn með farþegafjölda
ef veður helst gott. Eitt helsta
vandamálið er án efa hækkandi olíuverð, þegar verð á
olíu hækkar um 60% hefur
það auðvitað gríðarleg áhrif á

reksturinn.“
Aðspurður segist Hafsteinn
eiga von á góðu sumri í Vigur,
vel hafi viðrað um vorið og
lítið rignt sem sé gott fyrir
fuglalífið. Það er þó eitt sem
gæti sett strik í reikninginn
þegar kemur að farþegum í
júní. „Það er ótrúlegt hvað
það munar á farþegafjölda
þegar fótboltakeppni stendur
yfir“, segir Hafsteinn, en Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu verður nú út júní.

„Þegar heimsmeistarakeppnin
stóð yfir fyrir tveim árum
munaði heilmiklu. Undarlegt
hvað landinn nennir að hanga
inni yfir imbanum yfir hásumar.“
Eyjaskeggjar í Vigur eru
bjartsýnir á sumarið. Hugrúnu
Magnúsdóttur, bónda í Vigur,
lýst ljómandi vel á sumarið.
Hún segir að mikið sé af fugli
og ætti gestum Vigurs því ekki
að leiðast í sumar.
– nonni@bb.is
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Félagsheimili Bolungarvíkur.

Deilur um fjármögnun
endurbóta hafa ekki
áhrif á framkvæmdina

Framkvæmdir við endurbætur á Víkurbæ, félagsheimili Bolvíkinga, eru svo til á
áætlun. Eins og fram hefur
komið hafa endurbæturnar,
eða öllu heldur fjármögnun
þeirra, valdið nokkrum deilum
í bæjarstjórn. Þær deilur virðast þó ekki hafa haft áhrif á
framkvæmdina sjálfa.
„Þetta er allt á áætlun, en

fór að vísu einhverjum dögum
seinna af stað er upphaflega
var áætlað. Það var búið að fá
lánsfjármagn að stórum hluta,
en okkur þótti sú fjármögnun
of dýr og erum núna að leita
hagkvæmari leiða“, segir Elías Jónatansson, bæjarstjóri í
Bolungarvík. Lánsfjármagnið
sem Elías ræðir um er óverðtryggt framkvæmdalán Spari-

sjóðs Bolungarvíkur með
breytilegum vöxtum.
„Framkvæmdir hafa gengið
mjög vel og verktakinn hefur
staðið fyrir sínu. Verklok eru
áætluð í lok desember, en það
getur haft áhrif á verktímann
að það hafi verið byrjað seinna
en til stóð“, segir Elías Jónatansson, bæjarstjóri.
– halfdan@bb.is

Ný framleiðsla á sérmerktum fisk merkt vörumerkinu Fisherman er hafin hjá Íslandssögu.

Vistvænn fiskur á Suðureyri
Fiskvinnslan Íslandssaga á
Suðureyri hefur hafið framleiðslu á sérmerktum fisk,
merktum vörumerkinu Fisherman. Fiskurinn er framleiddur sem vistvæn vara eftir
tveggja ára þróunar- og ímyndarstarf sem klasaverkefni
Sjávarþorpið Suðureyri hefur
staðið fyrir. Vistvænn fiskur
merkir að fiskurinn er rekjanlegur frá sjómanni til verslunar, hann er eingöngu veiddur
á króka og lítil olía er notuð
við veiðarnar.
Fiskurinn er framleiddur í
vistvænu veiðisamfélagi sem

er sjálfbært með orku og fullnýtir allar afurðir sem koma
að landi. Til að byrja með er
markhópurinn sjóstangveiðimenn sem taka fisk með sér
heim að lokinni veiðiferð í
sérhönnuðum kælitöskum en
sala til verslana sem sérhæfa
sig í vistvænum vörum víða
um heim er í farvegi sem lofar
nokkuð góðu að því er fram
kemur í tilkynningu.
Von er á um 1.500 erlendum sjóstangveiðimenn komi
í sumar á vegum fyrirtækisins
Hvíldarkletts.
– thelma@bb.is
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„Heppilegast að ein lögreglusamþykkt verði í gildi á Vestfjörðum“
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum vill að ein lögreglusamþykkt gildi fyrir allt umdæmið. Hún hefur óskað eftir
heimild sveitarfélaganna til
þess að yfirfara lögreglusamþykkt þeirra með hagsmuni
íbúa, sveitarfélaga og lögreglunnar á Vestfjörðum í huga.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið kynnti lögreglusamþykkt fyrir landið allt í nóvember 2007 þar sem fram kemur
að hún gildi fyrir öll sveitarfélög, nema þau setji sér nýja
lögreglusamþykkt fyrir 1. des-

ember 2008.
„Lögreglustjórinn á Vestfjörðum telur nauðsynlegt að
skoða verði lögreglusamþykkt nr. 1127/2007 með tilliti
til þess hvort hún fullnægi
þeim kröfum og þörfum sem
sveitarfélögin hafa til slíkra
samþykkta en þegar liggur
fyrir það mat lögreglustjóra
að heppilegast sé að ein samþykkt verði í gildi, verði því
komið“, segir í bréfi sem
Kristín Völundardóttir lögreglustjórinn á Vestfjörðum
hefur sent sveitarfélögum í

fjórðunginum.
Ísafjarðarbær og Bolungarvíkurkaupstaður hafa nú þegar
samþykkt að lögreglustjórinn
á Vestfjörðum yfirfari lögreglusamþykkt þeirra og er
vinna við endurskoðun þeirra
hafin. Hin sveitarfélögin sem
lögreglustjóri hefur óskað eftir
heimild frá eru Árneshreppur,
Bæjarhreppur, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur,
Strandabyggð, Súðavíkurhreppur, Tálknafjörður og
Vesturbyggð.
– thelma@bb.is

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Bogi tekur við
stjórntaumunum

Reykjanes.

Bjartsýn á sumarið í Reykjanesi
Útlitið er bjart hjá Ferðaþjónustunni í Reykjanesi í
Ísafjarðardjúpi í sumar að
sögn Sigríðar Línberg
Björnsdóttur sem nýverið
tók við rekstri ferðaþjónustunnar ásamt manni
sínum Gunnari Línberg
Sigurjónssyni. „Við erum
svakalega bjartsýn og glöð
með þetta allt saman. Það
verður nóg að gera í sumar, mikið um pantanir og

við munum taka vel á móti
fólki.“ Sigríður segir
ferðamannastrauminn nú
þegar vera hafinn. „Það
eru aðallega erlendir
ferðamenn, svokallaðir
hostel ferðamenn sem elda
ofan í sig sjálfir og gista í
svefnpokaplássum.“
Þá verður mikið um ættarmót í sumar og segir
Sigríður þau vera af
mismunandi stærðar-

gráðu, allt frá 50 manns og
upp í 250 manns. „Svo er
Sportkafarafélag Íslands á
leiðinni sem er svakalega
spennandi. Við ætlum að
bjóða upp á köfun í sundlauginni í sumar. Við
prófuðum að bjóða eldri
nemendum að kafa um
síðustu helgi þegar grunnskólinn í Súðavík heimsótti
okkur og það vakti gífurlega lukku.“ Aðspurð um

uppákomur og nýjungar í
sumar segir Sigríður
ekkert vera ákveðið. „Við
erum rétt að koma okkur í
gang en við erum svo sem
með fullt af hugmyndum
og búandi okkur til
skýjahallir. En enn sem
komið er erum við bara að
undirbúa okkur fyrir
sumarið,“ segir Sigríður
Línberg Björnsdóttir.
– thelma@bb.is

Olíuhreinsistöðin að Hvestu?
Bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ hefur verið tilkynnt að
frekari athuganir fyrirtækisins
Íslensks hátækniiðnaðar á
staðsetningu olíuhreinsistöðvar á Vestfjörðum beinist nú
að landi Hvestu í Arnarfirði.
„Eftir ítarlegar yfirferðir sérfræðinga okkar, athuganir fyrirliggjandi gagna, úttektir og
skoðanaferðir bæði að Hvestu
við Arnarfjörð og Söndum við

Dýrafjörð liggur fyrir að áhersla verður lögð á frekari athuganir varðandi staðsetningu
fyrirhugaðrar olíuhreinsistöðvar í Hvestudal við Arnarfjörð“, segir í bréfi frá Íslenskum hátækniiðnaði.
Fagaðilar frá tveimur fyrirtækjum, annars vegar Línuhönnun og hinsvegar aðili frá
útlöndum, hafa á vegum fyrirtækisins skoðað aðstæður og

borið saman á þeim tveimur
stöðum sem horft hefur verið
til vegna byggingar olíuhreinsunarstöðvar, Hvestu í
Arnarfirði eða Sandar og
Hólar í Dýrafirði.
Á kynningarfundi í Arnarfirði í febrúar sagði Hilmar
Foss, framkvæmdastjóri Íslensks hátækniiðnaðar Arnarfjörðinn henta einkar vel fyrir
mögulega byggingu olíu-

hreinsistöðvar sökum þess
hve djúpur hann er og að hafaldan bærist ekki inn í fjörðinn. Á fundinum kom fram að
kostnaður við að reisa slíka
stöð sé 300 milljarðar og er
gert ráð fyrir því að ársveltan
verði svipuð. Nokkur áhugi
virðist vera um málið hjá íbúum Arnarfjarðar en 150 manns
mættu á fundinn.
– thelma@bb.is

Skólaslit Grunnskólans á
Þingeyri fóru fram í Þingeyrarkirkju á fimmtudag.
Töluverðar breytingar verða
á næsta skólaári en fjórir
starfsmenn skólans eru að
halda á önnur mið og hætta
störfum í GÞ. Starfsmönnunum, Berglindi Hrönn
Hlynsdóttur, Guðrúnu Íris
Hreinsdóttur og Þóreyju
Sjöfn Sigurðardóttur voru
veittar viðurkenningar frá
skólanum fyrir gott samstarf undanfarin ár og þeim
óskað velfarnaðar á nýjum
vettvangi. Fjórði starfsmaðurinn er Ellert Örn skólastjóri og við starfi hans tekur
Bogi Ragnarsson. Bogi
kemur hann til starfa um
mánaðamótin júlí ágúst.
Dagskráin var með hefðbundnu sniði og fór fram

afhending vitnisburða og
viðurkenninga til nemenda.
Davíð Sighvatsson hlaut
viðurkenningu góðan námsárangur í textílmennt í 7.
bekk, Arnar Logi Hákonarson fyrir góðan námsárangur í smíði í 7. bekk, Sigríður
Hlín Jónsdóttir fyrir góðan
námsárangur í 8. bekk,
Klara Alexandra Birgisdóttir fyrir góðan námsárangur í 9. bekk, Fríða Dögg
Ragnarsdóttir fyrir góðan
námsárangur í 10. bekk og
fyrir góðan námsárangur í
dönsku,Maciej Sierzputowsky í 8. bekk fyrir mestu
framfarir í 8.-10. bekk og
Fríða Dögg Ragnarsdóttir
fyrir störf í nemendaráði.
Aron Ásbjörn Sigurðarson
flutti kveðjuræðu 10. bekkinga.
– thelma@bb.is

Undir meðaltali
í öllum greinum
Nemendur í NV-kjördæmi eru undir landsmeðaltali í öllum þeim námsgreinum sem nemendur 10. bekkja
eru prófaðir samræmt í.
Þetta kemur fram í fyrstu
niðurstöðum samræmdra
prófa sem Námsmatsstofnun hefur nú birt. Ekki eru
sérstaklega birtar niðurstöðu skóla á Vestfjörðum.
Í íslensku voru nemendur í
Norðvesturkjördæmi með
meðaleinkunnina 6,5 á meðan landsmeðaltal var 6,7.

Í stærðfræði var meðaleinkunnin 5,3 (lmt 5,8), í
ensku 6,5 (lmt 6,9), í dönsku
var það 6 (lmt 6,3), í náttúrufræði 4,8 (lmt 5,7) og í
samfélagsgreinum var meðaleinkunnin 5,7 en landsmeðaltal 6. Þess er sérstaklega getið í niðurstöðunum
að samanburður milli landshluta í þremur síðustu námsgreinunum sé ómarktækur
með öllu þar sem hlutfall
nemenda í þessum greinum
er ólíkt eftir skólum.
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Ný bensínstöð í Bolungarvík

3G samband á Ísafirði
Eigendur svokallaðara 3G farsíma á Ísafirði geta tekið gleði sína því Síminn á föstudag
fyrir þriðju kynslóðar farsímatækni á svæðinu. Eins og kom fram í BB fyrir stuttu hafa
starfsmenn Símans unnið að uppsetningu 3G kerfisins í bænum, og eftir prófanir á
kerfinu, var lokið við uppsetningu á föstudag. Viðskiptamenn Símans sem eiga farsíma
sem getur nýtt sér þessa tækni standa nú fjölmargir nýir möguleikar til boða s.s.
myndsímtöl, sjónvarp í símann sem og háhraðainternet í símann. Fyrir þá sem hafa
svokallaðan netlykil Símans stendur einnig háhraðainternet til boða í fartölvur.

Fyrsta skóflustungan að nýrri sjálfsafgreiðslustöð Olís hf. í Bolungarvík var
tekin í síðustu viku. „Áætlað er að stöðin verði risin í lok þessa mánaðar og þá
geta glaðbeittir bílstjórar tekið eldsneyti á nýrri bensínstöð í bænum. Stór og
mikið sandfjall stendur nú á framkvæmdasvæðinu enda var kamburinn fylltur
upp af sandi á sínum tíma er hafnarsvæðið var stækkað“, segir á vikari.is. Á
sama tíma er Olís að byggja nýja stöð á Ísafirði. Fyrir eru tvær bensínstöðvar á
Ísafirði, við Hafnarstræti og á Skeiði, og ein bensínstöð í Bolungarvík.

Ritstjórnargrein

Hvað sem öðru líður
Hætt er við að annar tónn verði í ræðum manna á komandi
þjóðhátíð en verið hefur undanfarin ár. Lítið mun fara fyrir
lofsöngnum um aukinn kaupmátt og almenna velmegun enda
blasir nú við hallarekstur og samdráttur í hagkerfinu: ,,Það er
alveg ljóst að árið 2009 verður allt annað en 2008“ er haft eftir
formanni fjárlaganefndar Alþingis. Stríðsfyrirsagnaletrið yfir
,,útrásina“ er horfið af síðum dagblaðanna og ofurlaun orðin
feimnismál. Meðbyr ofurframkvæmdatímabilsins hefur snúist
upp í andhverfu sína. Hvarvetna blasa hættumerkin við. Afleiðingar fjárfestingarfyllirís undanfarinna ára verða ekki umflúnar.
Eitt árið enn boðar Hafrannsóknastofnunin samdrátt í veiðum. Og enn eitt árið telja sérfræðingar stofnunarinnar að ef
farið verði að tillögum þeirra séu góðar horfur á að hrygningarstofn þorsksins fari vaxandi, að yfirgnæfandi líkur séu á að
viðmiðunarstofninn, sem kvótinn byggist á, verði að minnsta
kosti jafn stór eftir fjögur ár og hann er nú. Kannski stærri! Er
ekki orðalagið nokkuð kunnuglegt eftir liðlega tveggja áratuga
tímaskeið kvótakerfisins? ,,Þeir (hjá Hafró) eru með ákveðin
niðurnegld vinnubrögð sem byggjast á ansi stórum hluta á
togararallinu sem margir telja að sé ofmetið. Það er eins og
menn komist ekkert úr þessu fari,“ segir formaður Farmannaog fiskimannasambands Íslands og vill fá svör um áhrif hvala
á fiskistofnana. ,,Leyfður þorskafli stjórnvalda er nú 130 þúsund tonn. Þetta er minni afli en verið hefur síðastliðin 98 ár, ef
undan eru skilin heimsstyrjaldarárin. Nú þarf að segja stopp.
Setjum á jafnstöðuafla, 220 þúsund tonna þorskveiði árlega
næstu þrjú árin,“ segir Guðjón A. Kristjánsson, formaður
Frjálslyndaflokksins. ,,Metum síðan árangurinn. Ég spái því
að hann verði betri en það sem við höfum gert frá 1984 með
kvótabraskkerfinu,“ segir Guðjón, sem jafnframt vill til að öll
leiga á kvóta milli útgerða verði stöðvuð frá og með næstu áramótum.
Vegna stórfellds niðurskurðar þorskveiða á yfirstandandi
veiðiári stendur ríkissjóður frammi fyrir miklum fjárútlátum;
mótvægisaðgerðum eins og það heitir á máli stjórnvalda.
Stóran, ef ekki stærstan, hluta þessa fjármagns á eftir að sækja
í ríkiskassann. Er álitlegt að ganga lengra í takmörkun veiða?
Treysta stjórnvöld sér til að mæta með einum eða öðrum hætti
15 milljarða samdrætti aflaverðmætis til viðbótar? Flogið
hefur fyrir að frekari takmörkun fiskveiða frá því sem nú er
verði ekki mætt með auknum mótvægisaðgerðum.
Stjórnvöld standa frammi fyrir miklum vanda. Fiskifræði
sjómanna og sérfræðinga Hafró eiga litla samleið. Fer ekki að
koma tími á endurmat á fiskveiðistjórnunarkerfinu þegar horft
er til afraksturs tveggja áratuga? Hversu lengi ætlum við að
berja höfðinu við steininn?
Hvað sem öðru líður er óskandi að þjóðhátíðarveðrið verði
hagstætt og að við getum áfram horft stolt fram á veginn,
minnug þess að kapp er best með forsjá.
s.h.

Á þessum degi fyrir 18 árum

Stálu trillu úr höfninni
Þrír ölvaðir menn, sem stálu trillu í Reykjavíkurhöfn aðfararnótt sunnudags, voru heppnir að ekki fór illa fyrir þeim þegar
trillan varð olíulaus í mynni Borgarfjarðar og þá rak í átt að
Þormóðsskeri. Er lögregla og björgunarsveitarmenn frá Akranesi
fundu trilluna á reki voru tveir mannanna sofandi en sá þriðji
allsendis áhyggjulaus uppi á dekki að dorga.
Lögreglan í Reykjavík fékk um klukkan hálfþrjú aðfararnótt
sunnudags tilkynningu um að fimm tonna trillu, Evu ÍS, hefði
verið stolið í Reykjavíkurhöfn. Lýst var eftir trillunni og fannst
hún úr lofti um klukkan hálf níu um morguninn í mynni Borgarfjarðar. Lögregla og björgunarsveitarmenn frá Akranesi fundu
bátinn um 11 sjómílur norðvestur af Akranesi, skammt frá Þormóðsskeri. Báturinn var þá vélarvana og átti hann stutt rek eftir
í skerið. Einn af hinni sjálfskipuðu áhöfn var að dorga uppi á
dekki og hafði fengið nokkra þorska. Einnig höfðu mennirnir
veitt eitthvað í grásleppunet.
Í ljós kom að drepist hafði á vélinni er olían kláraðist. Nóg
eldsneyti var í varatanki trillunnar, en mennirnir kunnu ekki að
skipta á milli tanka. Björgunarsveitarmenn kipptu því í lagin og
sigldu trillunni fyrir eigin vélarafli til Akraness, þar sem þjófarnir
voru látnir sofa úr sér í fangageymslum lögreglunnar.

Borce tekur við tölvunni úr höndum Steingríms Rúnars Guðmundssonar, starfsmanns Netheima.

Borce fékk nýja tölvu að gjöf
Eins og áður hefur komið
fram lenti Borce Ilievski, þjálfari KFÍ, í því að eigum hans
var stolið af hótelherbergi í
Reykjavík á dögunum. Meðal
þeirra muna sem var stolið
var fartölva þjálfarans. Fartölvan var ekki aðeins mikil-

væg þegar kom að starfi hans
hjá KFÍ, heldur einnig mikilvægt samskiptatæki Borce við
fjölskyldu sína, en hún býr úti
í Makedóníu. Nokkrir velunnarar KFÍ tóku sig saman og
ákváðu að gefa Borce nýja
fartölvu, Hewlett-Packard að

gerð, og var honum afhent
tölvan í síðustu viku. Aðspurður sagðist Borce vera afar þakklátur þeim sem komu að kaupunum:
„Mig langar bara að koma
þökkum til Hamraborgar, Netheima og Lögsýnar fyrir þessa

frábæru gjöf. Ég nota tölvuna
mikið enda er ekki auðvelt að
vera svona langt frá fjölskyldunni, þetta kemur sér því mjög
vel. Ég vil einnig þakka íbúum
Ísafjarðar sem hafa sýnt mér
hjálpsemi og vináttu eftir að
ég lenti í þessu leiðinda atviki.“

Fer eftir fjármagni hvað gerist
Miklar framkvæmdir eru
fyrirhugaðar hjá ísfirskum
hestamönnum. „Það stendur
til að byggja bæði völl og höll
og allan djöfulinn“, segir
Marinó Hákonarson, formaður hestamannafélagsins Hendingar. „Þetta er sitthvor aðgerðin. Það verður sennilega
byrjað á reiðhöll ef það fást
peningar í það. En núna er
verið að tala um bætur fyrir
völlinn í Hnífsdal sem nema

um 60-70% af því sem nýr
reiðvöllur í Engidal myndi
kosta okkur“, segir Marinó og
vísar þar til samningaviðræðna Ísafjarðarbæjar og
Hendingar um bætur fyrir
völlinn í Hnífsdal sem þarf að
víkja fyrir nýjum veg til Bolungarvíkur.
„Við viljum láta óháðan aðila meta hvað við töpum miklu
með því að missa völlinn,
burtséð frá því í hvað við

notum svo peningana. Þetta
þarf að gera áður en við framkvæmum eitthvað í Engidal,
því það er algjört grundvallaratriði að maður framkvæmir
aldrei fyrr en maður veit hvað
maður hefur af peningum.
Þetta mannvirki í Hnífsdal var
á sínum tíma byggt á ábyrgð
örfárra fjölskyldna og ég vil
ekki sjá það gerast aftur.“
„Það ber ennþá mikið í milli
í þessum samningum og ég

reikna með því að við förum
að koma okkar sjónarmiðum
á framfæri ef við gefumst upp
á þessu. Ég held að það sé
öllum Ísfirðingum fyrir bestu
að vita hvernig þessi mál
standa. Við hestamenn erum
taldir vera bölvaðar frekjur
með kröfur langt umfram það
sem eðlilegt er, en við erum
að byggja okkur kröfur á úttekt
sem Tækniþjónusta Vestfjarða gerði“, segir Marinó.
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Dæmdur fyrir brot á atvinnuréttindum

GÍ slitið við hátíðlega athöfn
Grunnskólanum á Ísafirði var slitið í 134. sinn á fimmtudag við hátíðlega athöfn í
Ísafjarðarkirkju. Nemendur 10. bekkjar kvöddu samnemendur og kennara með
fjölbreyttum tónlistaratriðum auk þess sem Jóhanna Stefánsdóttir flutti ávarp fyrir
þeirra hönd. Hefð er fyrir því að veita verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunn í 8., 9.
og 10. bekk en auk þess voru veitt verðlaun fyrir góðan árangur á ýmsum öðrum
sviðum. Hæstu meðaleinkunn í 10. bekk hlaut Silja Rán Guðmundsdóttir. Í 9. bekk
voru Arnór Freyr Fjölnisson og Sigmundur Ragnar Helgason efstir og jafnir.

Karlmaður hefur fyrir héraðsdómi Vestfjarða verið dæmdur til greiðslu sektar fyrir
brot gegn lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Honum var gert að sök að hafa
ráðið til sín fjóra Letta á mismunandi tímapunkti til vinnu við fyrirtæki í Bolungarvík og nýtt sér starfskrafta þeirra án þess að fyrir lægju tilskilin atvinnuleyfi. Maðurinn var dæmdur til að greiða 120.000 króna sekt til ríkissjóðs eða sæta tíu daga
fangelsi í stað sektarinnar yrði hún ekki greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins. Honum var einnig gert að greiða 111.552 krónur í sakarkostnað.

Samkvæmt teikningum verður svæðið allt hið glæsilegasta.

Aðalstrætið á Ísafirði fegrað
Sundurtætt gata og vinnuvélar að störfum er sú sjón
sem blasir við fólki við Aðalstræti á Ísafirði. Þar eru hafnar
framkvæmdir sem eru hluti af
frágangi lóðar Grunnskólans
á Ísafirði en framkvæmdum
við viðbyggingu skólans fer
senn að ljúka. Gatan verður
hellulögð og gerð aðgengilegri en aðal anddyri skólans
eftir breytingar verður við Aðalstræti.
Auk framkvæmda við Aðalstræti mun skólalóðin einnig
verða gerð upp. Settur verður
upp lítill sparkvöllur og skólalóðin gerð hin glæsilegasta.
Samkvæmt upplýsingum frá
Ísafjarðarbæ er óvíst hvenær
framkvæmdum við Aðalstræti
lýkur en áætlað er að framkvæmdum við skólalóðina
verði lokið fyrir 1. september.
– nonni@bb.is

Glímukappar frá íþróttafélaginu Herði kynntu
fangbrögð íslensku glímunnar fyrir ferðamönnum í
Neðstakaupstað.

Íslenska glíman kynnt fyrir
ferðamönnum

Svona er umhorfs í Aðalstræti þessa dagana.

Harðverjar í þjóðfánalitunum héldu kynningu á
glímuíþróttinni fyrir farþega skemmtiferðaskipsins
Discovery í Neðstakaupstað á Ísafirði á fimmtudag.
Er þetta í fyrsta sinn sem haldin er glímusýning fyrir
farþega skemmtiferðaskipa en það verður fastur liður
í sumar er skip koma til bæjarins. „Sýningin vakti
mikla athygli og lukku hjá ferðamönnunum. Ég veit
ekki betur en þetta sé í fyrsta sinn á öllu landinu sem
farþegum skemmtiferðaskipa er boðið upp á glímusýningu“, segir Hermann Níelsson, þjálfari glímudeildar íþróttafélagsins Harðar.
– thelma@bb.is

Nota frekar Vodafone en NMT síma

Áður fyrr er skipverjar á
skuttogaranum Páli Pálssyni
ÍS hugðust heyra í vinum og
ættingjum notuðust þeir við
NMT síma. Þurftu þeir þá að
fara upp í brú skipsins og
hringja þaðan, einn í einu. Nú
hefur orðið breyting á, því eftir
stækkun dreifikerfis Vodafone hefur komið í ljós að
mun betra er að hringja heim
úr Vodafone símum heldur en
að notast við NMT símann í
brúnni. Þessu komst blaða-

maður bb.is er hann hringdi í
Pál Halldórsson, skipstjóra á
Páli Pálssyni. Skipið var statt
við Nesdýpi er Páll svaraði í
símann, en nær mætti halda
að það sé statt í næsta húsi.
„Jú, menn eru sama og
hættir að nota NMT símana.
Það heyrist miklu betur í
Vodafone símunum,“ segir
skipstjórinn, „Þetta er auðvitað miklu betra fyrir mennina
ef þeir hyggjast heyra í fjölskyldu og vinum. Þeir þurfa

ekkert að koma til mín upp í
brú, einnig geta 15 talað í einu
í stað eins áður.“ Aðspurður um
drægni kerfisins svarar Páll:
„Ég er nú ekki með það alveg
á hreinu. Ég hef séð það draga
a.m.k. 47 mílur út af landi.“
Samkvæmt upplýsingum
frá Vodafone hefur fyrirtækið
verið að vinna markvisst að
því að stækka dreifikerfi og
mun það ljúka við að setja
upp 50 nýja sendi áður en
árinu lýkur. – nonni@bb.is

Skipverjar á Páli Pálssyni ÍS notast frekar við Vodafone en NMT þessa dagana.
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Metsumar hjá Breiðavík
Allt bendir til að metaðsókn
verði hjá Ferðaþjónustunni í
Breiðavík í sumar en ferðamannastraumurinn þar hefur
aukist ár frá ári. „Sumarið
leggst vel í okkur og við erum
að fjölga herbergjum með baði
og bæta við okkur öðrum matsal. Við erum sem sagt að
bæta við okkur 11 herbergjum
og verðum héðan í frá með
tvo matsali, annan sem tekur
50 manns og hinn 70. Og þetta
er bara upphafið af einhverju
stærra og meira“, segir Birna
Mjöll Atladóttir sem rekur ferðaþjónustuna ásamt manni sín-

um Keran Ólasyni. Birna segir
nýtinguna á hótelherbergjum
verða 70% ef marka má bókanir. „Það verður fjölgun í herbergjum með baði en fækkun
í svefnpokaplássi en það stafar
af því að við erum að fækka
herbergjum sem eru ekki með
baði og nýta þau undir starfsfólk. Þetta fyrirkomulag leggst
bara mjög vel í okkur.“
Ferðamannastraumurinn til
Breiðavíkur er þegar hafinn
og var tekið á móti fyrsta stóra
hópnum fyrir stuttu. „Það er
búið að vera reitingur og maí
var satt að segja ekki spenn-

andi, en það verður sprenging
í júní og júlí“, segir Birna og
bætir við að þau eigi von á
óvenju mörgum eldri borgurum alls staðar af landinu enda
hafi þau góða aðstöðu til að
tala á móti þeim. Hún vill
einnig benda á að nú sé víkin
orðin þráðlaus og þau bjóði
upp á frítt internet sem sérstaklega útlendingarnir kunna vel
að meta.
Breiðavík er vestasta gistihús í Evrópu enda aðeins 12
km frá Látrabjargi sem er vestasta horn álfunnar. Bjargið er
eitt helsta aðdráttarafl ferða-

manna til svæðisins auk þess
margbrotna fuglalífs sem þar
finnst. Í fréttum í síðustu viku
var greint frá því að lundapörum fari fækkandi í Bretlandi.
Birna segist ekki hafa orðið
fækkun á lundanum í Látrabjargi. „Við höfum ekki orðið
vör við fækkun á lunda. Í fyrra
var lítið um æti en nú er talað
um að það sé mun meira svo
hann ætti að koma vel út í
sumar. Við viljum þó benda
fólki á að það fari eftir því
hvenær tíma dags farið er að
skoða lundann.“
– thelma@bb.is

Breiðavík.

Framkvæmdum við Grunnskólann á Ísafirði miðar vel.

Framkvæmdir
við GÍ ganga vel

Framkvæmdum við viðbyggingu Grunnskólans á
Ísafirði miðar vel og eru á áætlun. Að sögn Vestfirskra
verktaka, sem sjá um framkvæmdina, er þessa dagana
verið að vinna að því að leggja gólfefni og setja upp
innréttingar og hreinlætisaðstöður. Því ætti ekkert að
vera því til fyrirstöðu að framkvæmdum verði lokið á
áætlun og húsið afhent í júlí. Framkvæmdir hófust
sumarið 2006 og kostnaðaráætlun við nýbygginguna
var 361 milljón króna, en tilboð Vestfirskra verktaka
var 10 milljónum hærra.

Saladmaster
eigendur athugið!
Haldið verður matreiðslunámskeið á Ísafirði laugardaginn 28. júní kl. 11 og 16 í
Kiwanishúsinu á Skeiði.
Allir Saladmaster eigendur eru velkomnir, en skráning fer fram í síma 555 0350 frá
kl. 9-15 og hjá Elínu í síma 899 8184. Einnig er hægt að skrá sig á eldamennska@
eldamennska.is.
Nánari upplýsingar fást á eldamennska.is.

Til sölu
Rekstur kaffihússins Langa Manga er til
sölu.
Upplýsingar í síma 892 4568.

Djúpmenn fengu kaffi á Litlabæ í síðustu viku. Frá vinstri: Kristján Kristjánsson,Bjarni Salvarsson, Salvar
Baldursson, Halldór Halldórsson, Lilja Kristjánsdóttir, Sara Rut Snorradóttir, Ragnar Kristjánsson með son sinn
Kristján Eðvald og Svanhildi Garðarsdóttur konu sína fyrir framan, Sigríður Hafliðadóttir, María Guðröðardóttir, Arnþór Kristjánsson fyrir framan, Ástrún Jakobsdóttir með dóttur sína Unni Hafdísi, Hugrún Magnúsdóttir, Aðalsteinn Valdimarsson, María Bjarnadóttir og Sigurjón Samúelsson. Mynd: Margrét Karlsdóttir.

Djúpmenn þáðu kaffi í Litlabæ
Á miðvikudag í síðustu viku
buðu hjónin Kristján Kristjánsson og Sigríður Hafliðadóttir, bændur á Hvítanesi í
Skutulsfirði, sveitungum sínum og vinum úr Ögurhreppi
hinum forna í kaffisamsæti á
Litlabæ. Í húsinu hafa staðið
yfir miklar endurbætur að

undanförnu, en Litlibær er
hluti af húsasafni Þjóðminjasafns Íslands.
„Að koma að Litlabæ er eins
og að fara aftur í aldir, sérlega
þó utandyra. Þar eru hlaðnir
grjótgarðar í mörg hundruð
metra vís sem án efa eru nokkur hundruð ára gamlir. Eru

þar geymd óteljandi handbrögð sem vitna um líf fólksins á fyrri öldum. Innanhúss
er allt snyrtilegt og vel unnið,
þó ekki sé nú öllum endurbótum þar lokið. Kaffihlaðborðið
hennar Siggu var til fyrirmyndar enda konan þekkt fyrir frábæra matseld árum sam-

an“, segir Margrét.
Litlibær er timburhús frá
1896 með steinhlöðnum veggjum upp að langhliðum og torfi
á þökum. Upphaflega bjuggu
tvær fjölskyldur í húsinu og
var því þá skipt í miðju með
þvervegg. Húsið hefur verið í
vörslu safnsins frá 1999.

Weera sigraði á Vélvirkjamótinu
Opna Vélvirkjamótið í golfi fór
fram á Syðridalsvelli í Bolungarvík
á laugardag. Þrjátíu kylfingar tóku
þá í mótinu sem gekk vel enda
veður gott. Sigurvegari mótsins var
Weera Khiansanthiah, GBO, með
42 punkta en Guðmundur Gísli
Geirdal, GO, varð annar með 39
punkta. Daníel Ari Jóhannsson,
GBO, varð þriðji með 38 punkta.
Weera Khiansanthiah voru einnig
veitt verðlaun fyrir besta skor án
forgjafar en hann lék á 72 höggum
sem þykir mjög góður árangur
miðað við aðstæður Syðridalsvallar. Nándarverðlaun hlutu Jón
Steinar Guðmundsson á 3/12 braut
og Valdís Hrólfsdóttir á 5/15 braut. Verðlaunahafar á mótinu ásamt Víði Benediktssyni, framkvæmdastjóra Vélvirkjans.
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Halldór bæjarstjóri í 10 ár
Halldór Halldórsson, eða
Haddi bæjó eins og hann er
oft kallaður, fagnaði á laugardaginn 10 ára setu í stól bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Í tilefni
dagsins ræddi blaðamaður
Bæjarins besta við bæjarstjórann.

Tók við eftir
erfiða tíma
Halldór tók við starfi bæjarstjóra þann 7. júní 1998. Á
þeim tíma var ekki mikil
ástæða til að halda að tíu árum
síðar myndi Halldór ennþá
vera í stólnum ef tekið var
mið af árunum á undan. „Þegar ég tók við var ég sjötti bæjarstjórinn á sjö árum. Eftir
sameiningu sveitarfélaganna
var kosið árið 1996. Sá meirihluti sprakk haustið 1997 og
fljótlega eftir að það var boðað
til kosninga. Þá byrjaði fólk
að nefna við mig þann möguleika að ég yrði bæjarstjóraefni sjálfstæðismanna. Svo í
kosningabaráttunni 1998 var
ég spurður hvort ekki mætti
auglýsa mig sem bæjarstjóraefni, sem var auðvitað auðsótt.“

Margt batnað
á áratuginum
Halldór segir áratuginn hafa
verið viðburðaríkan og að
margt hafi tekist vel. „Þegar
ég flutti til Ísafjarðar 1996 var
margt kraftmikið að gerast
hérna. Árið á undan höfðu
snjóflóðin fallið á Flateyri og
Súðavík og það var rosalegur
drungi yfir bænum. Það var
einnig ótti yfir kvótamálum
en um þetta leyti var Guggan
seld. Þrátt fyrir allt þetta fann
ég að það var mikill kraftur í
fólki á svæðinu.“
Halldór segir að þrátt fyrir
að fólki hafi eitthvað fækkað
í heildina þá sé hann ánægður
með það starf sem hann hefur
skilað. „Okkur hefur tekist vel
til með Þróunarsetrið og Háskólasetrið. Fyrir tíu árum
voru 5 – 6 manns í slíkum
störfum. Í dag eru það um 40
– 50 manns. Nýjar atvinnugreinar hafa náð að hasla sér
völl í bæjarfélaginu á síðustu
tíu árum enda algjör nauðsyn
því sjávarútvegurinn hefur
alltaf verið að dragast saman.“
Halldór er einnig ánægður
með hvernig útlit bæjarins
hefur breyst á tímabilinu.
„Útlit bæjarins hefur tekið
stórkostlegum framförum,
fólk þyrfti helst að skoða
myndir til að átta sig á því.
T.d. hafði ekki verið malbikuð
hér gata í 20 ár einfaldlega
vegna þess að hér var engin
malbikunarstöð. Það er margt
búið að gera en það er hrikalega margt eftir, eins og alltaf.“

Hæðir og lægðir
Erfiðasti tíminn í starfinu

upp á áratuginn sérstaklega.
„Við héldum þó upp á fyrsta
árið man ég. Hinsvegar var
maður ekkert að hugsa um
hvar maður yrði eftir tíu ár og
hvort maður yrði ennþá hérna,
ég var bara einbeittur að því
að klára tímabilið og sjá svo
til. En sem betur fer hefur þetta
á heildina gengið býsna vel,
það sé ekki hægt að segja annað.“

var að sögn Halldórs þegar
sviptingar urðu í atvinnumálum í Ísafjarðarbæ.
„Erfiðasti tíminn var þegar
Básafell var að liðast í sundur
og fólk var að missa vinnuna
á Þingeyri og Flateyri. Þar
áður höfðu líka verið sviptingar í atvinnulífinu. Á þessum
tíma tók bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ákvörðun um að allur
byggðakvóti færi á Þingeyri,
það var mjög umdeilt.“
Hann bætir við að lögð hafi
verið áhersla á að vinna gegn
þessari fækkun, en það hafi
verið erfitt og tekið oft á.
Halldór segist hafa að mörgu
leyti verið viðbúinn samdrætti
í sjávarútvegi, brugðist hafi
verið við þessu t.d. með því
að reyna að fjölga störfum á
vegum hins opinbera í Ísafjarðarbæ.
„Það hefur tekist. Ég bendi
á Vestfjarðaskýrsluna með
samþykkt um 80 ný störf, búið
er að ráða í 28 störf nú þegar.“
Mikla erfiðleika hefur hann
að eigin sögn ekki þurft að
takast á við á hinu pólitíska
sviði, það séu auðvitað alltaf
átök en það sé hluti af starfinu.

Bjartsýnn á
framtíðina

Nokkrir atburðir
standa upp úr
Þegar Halldór lítur á árin
tíu í heild sinni er hann jákvæður og telur reynsluna
hafa verið mjög skemmtilega.
„Mér hefur fundist, og
heimamenn skynja þetta kannski ekki eins vel og fólk sem
stendur fyrir utan, að fólk horfir mikið til okkar. Við fáum
mikið af fyrirspurnum og
heimsóknum frá öðrum sveitarfélögum og fólk er mikið að
velta því fyrir sér hvað við
erum að gera og hvernig við
náum árangri þrátt fyrir erfiða
stöðu í atvinnumálum því við
erum sá landshluti sem er með
hvað hæsta hlutfallið í veiðum
og vinnslu og verðum því fyrir
mestum skakkaföllum þegar
dregur saman.“
Hann segir nokkra atburði
standa upp úr í gegnum árin,
helst sé þá að nefna opnun
Þróunarsetursins og opnun
Háskólasetursins, menningarhúsin og framkvæmdir sem
ráðist hefur verið í. Halldór
segir það verk sem hann sé
hvað stoltastur af, sé byggðaáætlunin sem Vestfirðingar
skrifuðu sjálfir árið 2002:
„Alþingi bjó til byggðaráætlun sem okkur leist ekki á, því
var ekkert annað að gera en
að útbúa aðra sjálf.“ Á heildina litið er það árangur af góðum verkum sem hann er
ánægðastur með og samskipti
við hið ágæta fólk í starfi og
pólitík.
„Auðvitað verður maður að
njóta þess líka að vera í kringum fólk. Þetta er gleðin, þetta
er hamingjan.“

Hélt upp á fyrsta árið

Halldór segist ekki hafa séð
sjálfan sig í bæjarstjórasætinu

tíu árum seinna þegar hann
tók við. Hann sé ekki mikið

fyrir að halda upp á svona
tímamót og muni ekki halda

Aðspurður segir Halldór
drauminn vera að búa á Ísafirði eftir tíu ár, „Það er auðvitað draumur að búa á Ísafirði
í framtíðinni. Ég veit nú ekki
hvar ég verð í starfi en það er
á hreinu að ég verð ekki endalaust í starfi bæjarstjóra. Mér
og konu minni finnst mikil
lífsgæði fólgin í því að búa
hérna en störf ráða auðvitað
miklu og ráða oft staðsetningu
fólks.“
Halldór telur ekki ástæðu
til annars en að vera bjartsýnan á framtíð Ísafjarðarbæjar.
„Ég ætti kannski að fá lánaða ritgerð dóttir minnar“,
segir Halldór og hlær en dóttir
hans sigraði einmitt í ritgerðarsamkeppni Rotary á Ísafirði
um framtíðarsýn Ísafjarðarbæjar. „Ísafjarðarbæ eftir tíu
ár sé ég sem stað sem hefur
minnkað enn meira í hlutfalli
starfa í veiðum og vinnslu, þó
ekki nema væri vegna annars
en tækninýjunga. Við erum
með fyrirtæki sem er fremst í
heimi í því fagi að fækka störfum í fiskvinnslu og útgerð,
það heitir 3X Technology.
Þetta gerir fyrirtæki enn samkeppnishæfari. Við munum
halda áfram að byggja upp
nýjar atvinnugreinar til að
vega upp á móti.“
Halldór telur að þrátt fyrir
að ólíklegt sé að olíuhreinsunarstöð verði á þessu svæði
muni slík stöð hugsanlega rísa
í Vestur-Barðastrandasýslu,
það sé nokkuð sem Ísafjörður
mun hafa gagn af. Það sem sé
gott fyrir Vesturbyggð sé gott
fyrir Ísafjarðarbæ. Hann telur
einnig að fólk muni uppgötva
þau miklu lífsgæði sem bjóðast á svæðinu og að fólk muni
leita í það, þetta muni hafa
góðar afleiðingar fyrir bæjarfélagið.
„Hér áður fyrr var talað um
að þar sem fyrirtækin væru,
þar vildi fólkið vera. Í dag er
hinsvegar algengara að það
sé sagt að þar sem fólkið vill
vera, þar vilja fyrirtækin vera.
Ég tel að Ísafjarðarbær sé
þannig bær að fólk vilji vera
hérna, og ef fólkið helst hérna
og er að koma frekar en að
fara, þá komi fyrirtækin til
okkar því þau þurfa á vinnuaflinu að halda. Ég hef því
mjög bjarta framtíðarsýn á
þetta svæði.“
– nonni@bb.is
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„Ég náði ágætum tökum á beitningunni og fékk að beita hjá þeim þrjá bala á
dag eftir að ég var kominn með svolítinn hraða. Síðan byrjaði Geiri með litlu
Gugguna og bauð mér í fullt starf og þar var ég um tíma og beitti sex bala á
dag. Ég hafði gaman af því að kynnast þessu starfi og þessari útgerð, kynnast
köllunum sem unnu við þetta og þeim sem heimsóttu beitningarskúrana daglega.“

Hjálpar mér að hjálpa öðrum
Fyrir nokkrum mánuðum keypti Erik Newman meirihluta í Kaffi Edinborg á Ísafirði og tók við rekstri
staðarins. Erik er 28 ára að aldri og var búsettur fjarri
Ísafirði tvo þriðju hluta þess sem af er ævi hans, enda
þótt hann eigi uppruna sinn á Ísafirði. Hann er fjórði
ættliðurinn sem býr í húsinu gamla við Aðalstræti 13.
Raunar er fimmti ættliðurinn kominn þar til sögunnar. „Ég á tvö yndisleg börn, Söru Emily Newman sem
er á fimmta ári og Hörð Christian Newman á þriðja
ári. Sambýliskona mín og ég slitum samvistum á síðasta hausti og börnin búa hjá okkur til skiptis. Núna
hef ég kynnst yndislegri konu, Thelmu Ólafsdóttur,
sem er búsett í Reykjavík - hún er reyndar úr Hnífsdal - en ætlar að prófa að vera hérna á Ísafirði í sumar.“
„Ég átti heima á Ísafirði fyrstu
þrjú æviárin. Þá tók pabbi við
útibúi Sandfells hf. á Akureyri
og við fluttumst þangað. Þar
ólst ég upp og var búsettur þar
næstu fimmtán árin eða til átján ára aldurs. Þá flutti ég suður
á höfuðborgarsvæðið til móður minnar og var þar í tvö ár.
Þórir Hinriksson afi minn
átti heima í Aðalstræti 13, húsinu þar sem langamma og
langafi áttu heima. Hann var
að flytja brott og mamma
keypti íbúðina, fékk hér vinnu
og fluttist inn í gamla ættarhúsið og spurði hvort ég vildi
ekki koma með. Ég var ekki
að gera neitt spes í Reykjavík,

var að vinna á bílaþvottastöð
og ekkert sérstakt lá fyrir,
þannig að ég ákvað að flytja
til Ísafjarðar og vera hér einhvern tíma. Hugsaði mér að
vísu ekki að vera hér til frambúðar.
En hér hef ég verið síðan.
Þetta var í ágúst árið 2000
þannig að þetta eru að verða
átta ár.“

Beitning og
sjómennska
„Eftir að ég kláraði grunnskóla fór ég í kokkanám í
Verkmenntaskólanum á Akureyri, var þar í tvö ár og vann

samhliða á veitingahúsum.
Eftir að ég fór suður vann ég á
bílaþvotta- og bónstöðinni í
Samtúni í Reykjavík. Þegar
ég kom hingað vestur fór ég
að leita mér að vinnu og var
alveg til í að prófa hvað sem
var. Afi kom mér til Jónasar
og Gulla Finnboga sem gerðu
út Norðurljósið og ætluðu að
kenna mér að beita. Ég hafði
aldrei séð beitningarbala og
vissi ekki einu sinni hvað línubátur var.
Ég náði ágætum tökum á
beitningunni og fékk að beita
hjá þeim þrjá bala á dag eftir
að ég var kominn með svolítinn hraða. Síðan byrjaði Geiri

með litlu Gugguna og bauð
mér í fullt starf og þar var ég
um tíma og beitti sex bala á
dag. Ég hafði gaman af því að
kynnast þessu starfi og þessari
útgerð, kynnast köllunum sem
unnu við þetta og þeim sem
heimsóttu beitningarskúrana
daglega. Allt annað fólk og
allt önnur menning en ég hafði
nokkru sinni kynnst.
Svo bauðst mér að fara á
sjó. Ég hafði aldrei prófað það
heldur. Ég var sjómaður í eitt
og hálft ár á netabát frá
Grundarfirði og kom hingað
bara í fríum. Eina sjómennskan mín eftir það var eitt sumar
á grásleppu með afa. Hann
keypti gamlan eikarbát til að
gera út á grásleppu frá Barðaströnd.
Mér fannst ekkert sérlega
gaman að vera í sjómennskunni. Reyndar fín vinna og
gaman að prófa þetta en mér
fannst ekki gott að vera alltaf
svona lengi í burtu að heiman.“

Í mötuneyti
Grunnskólans
„Þegar ég var á bátnum í
Grundarfirði meiddist ég í
baki og átti að hvíla mig. Var
hérna heima hjá mömmu og
þá bauðst mér að taka við
rekstri mötuneytisins í Grunnskóla Ísafjarðar. Mötuneytið
var þá annað en það er í dag,

þar sem SKG-veitingar sjá
núna um það eldhús.
Þetta var áttatíu prósent
starf. Ég ætlaði að nota kokkamenntunina mína í það. Þetta
reyndist að vísu ekki mikið
kokkarí, aðallega að smyrja
samlokur og búa til súpur, en
ég var í þessu einn vetur.“

Félagsmiðstöðin
og meiri ábyrgð
„Félagsmiðstöð Ísafjarðarbæjar var í sama húsnæði. Jón
Björnsson þáverandi forstöðumaður fékk mig til að
koma á eina og eina vakt og
aðstoða, og áður en þessum
vetri lauk bauð hann mér fullt
starf í félagsmiðstöðinni. Þetta
var nú eins og með sjóinn, ég
hafði ekki einu sinni komið í
félagsmiðstöð þegar ég var í
skóla. Mér fannst spennandi
að prófa eitthvað nýtt. Ég er
nú þannig gerður að ég er alltaf
til í að prófa eitthvað nýtt.
Síðan var ég í fullu starfi í félagsmiðstöðinni veturinn eftir
sem frístundaleiðbeinandi
með unglingunum.
Ég var mjög áhugasamur í
þessu starfi og var þarna í
fimm ár. Samhliða fór ég að
mennta mig frekar og fór að
læra tómstunda- og félagsmálafræði við Kennaraháskólann. Smátt og smátt vann
ég mig upp í félagsmiðstöðinni, fékk aukna ábyrgð og
meira starf. Loks varð ég forstöðumaður Félagsmiðstöðva
Ísafjarðarbæjar og rak samhliða því Gamla Apótekið
fyrir sveitarfélagið og Dægradvöl yngri barna og hafði
mjög gaman af.“

Ekki rólegra
á Kaffi Edinborg
- Er rólegra í núverandi
starfi en í öllu þessu félagsstarfi?
„Alls ekki. Það er mikið
starf að reka Kaffi Edinborg.
Þar er ég í miklu meira en
fullri vinnu. Mínar hugmyndir
varðandi staðinn voru aðrar
en að hafa bara kaffi og samlokur og kökur, eins og þar
var fyrst. Ég var hérna mikið
sem gestur eftir að staðurinn
opnaði og síðan fór Þórir
Traustason vinur minn að reka
staðinn og ég var mikið í
kringum hann.
Þarna er gott eldhús og ég
sá alltaf fyrir mér að þarna
væri vel hægt að reka góðan
veitingastað. Þegar ég keypti

mig inn í Kaffi Edinborg og
tók við rekstrinum fór ég strax
að vinna í mínum hugmyndum og setja upp matseðil og
reka staðinn sem veitinga- og
kaffihús með bistró-matseðil.“
- Hvernig gengur?
„Mjög vel og öllum vonum
framar. Það er mikið að gera í
matsölu og töluvert meira en
ég bjóst við. Það hefur verið
tekið mjög vel í þetta.“

Að vinna með fólki
- Hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur unnið við?
„Það skemmtilegasta finnst
mér að vinna með fólki. Bæði
í félagsmiðstöðinni þar sem
maður var alltaf í tengslum
við unglingana og líka í Kaffi
Edinborg. Störfin eru kannski
ekki ósvipuð nema hvað aldurshópurinn er annar. Ég á
erfitt að gera þarna upp á milli.
Núna er ég reyndar meira við
matseldina, en það er þessi
mannlegi þáttur sem ég hef
mest gaman af í starfi - að
vera í tengslum við fólk og
reyna að gera eitthvað skemmtilegt og eitthvað nýtt. Alveg
eins og í félagsmiðstöðinni,
að vera með alla þessa dagskrá
og alla þessa viðburði og
reyna að gera eitthvað fyrir
krakkana.
Þetta er það sama sem ég
geri á Kaffi Edinborg - að
vera með skemmtanir, lifandi
tónlist og alls kyns menningarviðburði. Maður má bara
ekki missa dampinn og verða
hugmyndasnauður. Þess vegna
eru allar hugmyndir um starf
sem fellur vel inn á Kaffi Edinborg vel þegnar.“

Ballansinn betri hér
- Hefurðu trú á framtíð Ísafjarðar?
„Já, ég hef mikla trú á framtíð Ísafjarðar. Ég hef aldrei
misst þá trú og tala gegn því
þegar fólk heldur því fram að
hér sé allt að fara til fjandans
og byggðin sé á leiðinni að
leggjast af. Ég hef trú á framtíðinni hér vegna þess að fólkið sem býr hér í dag er einfaldlega fólk sem vill búa
hérna. Í mínum huga er framtíðin björt fyrir Ísafjarðarbæ.
Hérna er ballansinn betri en
á höfuðborgarsvæðinu. Auðvitað finnur maður fyrir margumræddri efnahagskreppu,
hækkunum á matvöru og
bensíni og öðrum almennum
hækkunum, og það kemur

FIMMTUDAGUR 12. JÚNÍ 2008

11

„Ég á Ísafjarðarbæ og starfsfólki bæjarins mikið að þakka að ég skuli
hafa náð að vinna mig upp eins og ég hef gert. Fyrsta skrefið kannski
var að fá að sýna af mér sjálfstæði og fara að vinna fyrir bæinn. Að fá
ábyrgð og vera fenginn til að reka mötuneyti Grunnskólans var mikið
stökk fyrir mig, þar sem mér fannst mér vera sýnt mikið traust.“

auðvitað við mann. Ég tel
samt að við hér fyrir vestan
munum koma ágætlega út úr
kreppunni miðað við t.d. það
sem gerist syðra.“

Hlutverk Edinborgarhússins
„Ég hef mikla trú á samfélaginu hér og fólkinu sem hér
býr. Ferðaþjónustan er í sókn,
ekki síst sjóstangaveiðin. Ég
hef þá trú að náttúra Vestfjarða
og friðland Hornstranda muni
laða hingað mikið af ferðafólki. Mitt hlutverk í rekstri
veitingastaðar er að hyggja að
menningarlega og félagslega
þættinum hér á Ísafirði. Þá er
í senn horft til heimafólksins
og ferðafólksins sem hingað
leggur leið sína.
Umgengni fólks um Edinborgarhúsið, menningarhúsið

okkar, er einstaklega góð. Ég
er þeirrar skoðunar, að Edinborgarhúsið og allt starfið sem
þar fer fram, listaskólinn og
salirnir og Kaffi Edinborg,
muni skipa veglegan sess í
menningarlífinu á Ísafirði í
framtíðinni. Hér á Ísafirði er
mikil og sterk hefð fyrir tónlist
og ýmiskonar menningu og
við sem þar komum við sögu
ætlum öll að leggja okkur fram
við að gera eins vel og við getum.“

Óregla og vonleysi
á unglingsárum
- Fyrir nokkrum árum birtist
mjög opinskátt viðtal við þig
hér í Bæjarins besta þar sem
þú sagðir frá erfiðleikum
þínum og baráttu á unglingsárum.
„Já, þegar ég var mjög

ungur var ég í mikilli óreglu.
Byrjaði strax þegar ég var í
grunnskóla. Þetta óreglutímabil ævi minnar hafði margs
konar áhrif á mitt líf, eins og
fram kom í viðtalinu - að detta
út úr skóla, missa vinnuna,
vandamál í fjölskyldunni, tapa
trúnni á sjálfan mig og allt
sem slíku fylgir. Þessu tímabili lauk fyrir þegar ég fór í
meðferð hjá SÁÁ átján ára
gamall eða fyrir tíu árum.“
- Hvernig voru sjálfsvirðingin og sjálfstraustið þegar
þú varst átján ára gamall og
kominn í þrot?
„Sjálfsvirðingin var lítil og
léleg. Og var það löngu fyrr.
Það var eins og ég fengi meira
sjálfstraust þegar ég var undir
áhrifum, en auðvitað var það
ekkert annað en falskt sjálfstraust. Svo rennur víman af,
og til þess að líða eins, þá þarf

maður að gera þetta aftur.
Þetta er hluti af vítahringnum.
Ég hafði ekki mikla trú á mér
sjálfum og mínu lífi. Mér
fannst ekki mikið til mín
koma. Það tók töluverðan tíma
að vinna sig upp úr því.
Hluti af vítahringnum er að
drekka áfengi og nota einhver
efni sem fylla upp í eitthvað
sem vantar. Það er þetta falska
sjálfstraust og þessi falska
sjálfsvirðing sem tapast þegar
maður er ekki undir áhrifum.
Þörfin fyrir að drekka í sig
kjark og líða ekki vel nema
undir áhrifum. Að hætta í
neyslunni krefst þess að maður læri upp á nýtt að lifa með
sjálfum sér.“

Að fá ábyrgð
- Annað núna?
„Líðanin og sjálfstraustið

og sjálfsvirðingin eru með allt
öðrum hætti en þá var. Þetta
hefur komið smátt og smátt
með árunum. Ég á Ísafjarðarbæ og starfsfólki bæjarins
mikið að þakka að ég skuli
hafa náð að vinna mig upp
eins og ég hef gert. Fyrsta
skrefið kannski var að fá að
sýna af mér sjálfstæði og fara
að vinna fyrir bæinn. Að fá
ábyrgð og vera fenginn til að
reka mötuneyti Grunnskólans
var mikið stökk fyrir mig, þar
sem mér fannst mér vera sýnt
mikið traust. Svo fór ég að
vinna með unglingunum í félagsmiðstöðinni og láta eitthvað af mér leiða þar.
Samhliða þessu eflast sjálfstraustið og sjálfsvirðingin þegar maður sér og finnur að
maður getur látið gott af sér
leiða og gefið eitthvað af sér.
Og þetta að fá að vinna mig

upp hjá bænum smátt og smátt
og verða að lokum forstöðumaður er mér ómetanlegt.“

Samtökin
- Eitthvað sem þú gerir
reglulega til að halda edrúmennskunni við?
„Já, ég er í samtökum sem
hjálpa mér að halda mér við.
Starfið þar inni hefur byggt
mig upp og haft mikil áhrif á
líf mitt. Þar hef ég kannski
allra mest fundið þá tilfinningu að ég get látið gott af
mér leiða með því að miðla af
reynslu minni og hjálpa þeim
sem eru að koma inn í samtökin og hafa svipaðan bakgrunn
og ég.
Það hefur hjálpað mér óskaplega mikið að hjálpa öðrum.“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Undirbúningur Markaðsdagsins hafinn

Úr efsta sæti í það þriðja
Leikmenn BÍ/Bolungarvíkur þurftu að sætta sig við tap gegn Hömrunum/Vinum á ÍR-velli í Reykjavík á laugardag. Leikar fóru 2-1
heimamönnum í vil. Tapið sendi Vestfirðinga úr efsta sæti B-riðils
þriðju deildar niður í það þriðja. Liðið hefur sex stig eftir þrjá leiki.
Hamrarnir/Vinir og Þróttur V. hafa stigi meira, en síðarnefnda liðið
mætir Djúpmönnum á Torfnesvelli um næstu helgi. Með sigri getur
BÍ/Bolungarvík því komist upp um a.m.k. eitt sæti á töflunni.

Einn veglegasti viðburður sumarsins í Bolungarvík, Markaðsdagurinn, verður haldinn þann
5. júlí nk. Undirbúningur fyrir hátíðina er kominn á fullt skrið að sögn Birgis Olgeirssonar,
ferðamálafulltrúa Bolungarvíkurkaupstaðar: „Jú, jú, laukrétt, við erum strax byrjuð að
undirbúa og mikil tilhlökkun í loftinu. Dagskráin er ekki komin á hreint en við erum byrjuð
að taka á móti beiðnum um bása fyrir markaðinn sívinsæla. Þar myndast oft mikil stemmning enda hefur fólk alltaf gaman að því að gera góð kaup.“ Fólki er bent á að vilji það
vera með bás á Markaðsdegi er hægt að hafa samband við Birgir í síma 891 7504.

Ótímabært að gagnrýna tillögur
um uppbyggingu háskólakennslu
Meirihluti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar telur ótímabært að vera með yfirlýsingar
í garð menntamálaráðuneytisins og ráðherra í tengslum
við tillögur nefndar um uppbyggingu háskólakennslu á
Vestfjörðum. Hefur hann því
fellt tillögu minnihlutans þar
sem lýst er yfir miklum vonbrigðum með vinnubrögð
ráðuneytisins varðandi tillögurnar. „Rétt er að nefndin hefur skilað af sér og eru tillögur
hennar í meðförum ráðuneytisins. Mikilvægt er að vanda
undirbúning málsins og væntir meirihlutinn þess að mennta-

málaráðherra og ríkisstjórn
muni innan tíðar leggja fram
metnaðarfullar tillögur um eflingu háskólastigsins á Vestfjörðum.
Nauðsynlegt er að minna á
að háskólastigið á svæðinu
hefur eflst jafnt og þétt á örfáum árum eins og sjá má á
kröftugri og fjölbreyttri starfsemi Háskólaseturs Vestfjarða,
sem mun m.a. hefja kennslu í
staðbundnu meistaranámi n.k.
haust verði eftirspurn góð.
Starfsemi Háskólaseturs mun
án nokkurs vafa verða góður
grunnur að stofnun háskóla á
Ísafirði í fyllingu tímans,“ segir í bókun sem Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar
lagði fram er tillaga Í-listans
var lögð fram.
Arna Lára Jónsdóttir, bæjarfulltrúi Í-listans lagði í kjölfarið fram svohljóðandi bók-

un: ,,Það vekur furðu að meirihluti Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks skuli ekki
vera tilbúinn að styðja bókun
Í-lista, sem kveður á um að
ýta á eftir tillögum nefndar
um uppbyggingu háskólaseturs á Vestfjörðum. Það vekur
enn meiri furðu, að Svanlaug
Guðnadóttir, fulltrúi Framsóknarflokks, skuli standa að
þessari bókun meirihluta, þar
sem Framsóknarflokkur hefur
margoft lýst yfir stuðningi sínum við stofnun Háskóla Vestfjarða í flokkssamþykktum
sínum.“
Svanlaug Guðnadóttir svaraði með eftirfarandi bókun;
,,Undirrituð tekur það skýrt
fram, að afstaða mín til sjálfstæðs háskóla hér á Ísafirði
hefur á engan hátt breyst. Það
hefur verið okkur framsóknarmönnum til margra ára mikið

kappsmál, að hér rísi sjálfstæður Háskóli. Hins vegar
þar sem nefnd er að störfum
og ég hef ekki vitað til þess að
hún hafi lokið störfum sínum,
tel ég ekki tímabært að svo
stöddu, að lýsa yfir vonbrigðum með framgang málsins.“
Birna Lárusdóttir, forseti,
lagði þá fram svohljóðandi
bókun meirihluta: ,,Það er
skýr afstaða meirihlutans, að
hástemmdar bókanir á þessu
stigi verði uppbyggingu háskólanáms á Vestfjörðum ekki
til framdráttar. Allar tilraunir
minnihlutans til að gera málið
að pólitísku þrætuepli dæma
sig sjálfar.“
Magnús Reynir Guðmundsson lagði fram svohljóðandi
bókun Í-lista við 10. lið. ,,Það
er álit bæjarfulltrúa Í-listans,
að það sé heiðarlegast að vinna
þannig að málum í bæjarstjórn

Ísafjarðarbæjar, að vilji bæjarfulltrúa komi ávallt skýrt fram
í mikilsverðum málum, eins
og stofnunar sjálfstæðs háskóla á Ísafirði.“
Tillaga Í-listans sem var
upphafið af þessum deilum
hljóðar svo: ,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar lýsir miklum
vonbrigðum með vinnubrögð
menntamálaráðuneytis varðandi tillögur um uppbyggingu
háskólakennslu á Vestfjörðum. Það er ljóst að tillögur
nefndar sem ráðherra skipaði
um frekari uppbyggingu háskólastarfs á Vestfjörðum hafa
nú legið fyrir svo vikum og
mánuðum skiptir, án þess að
ráðherra eða ráðuneyti hafi
gert þær opinberar eða kynnt
þær fyrir alþingismönnum eða
almenningi. Vinnubrögð menntamálaráðuneytisins í þessu máli
vekja upp efasemdir um vilja

þess og ráðherrans um uppbyggingu háskólastarfsemi á
Vestfjörðum.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
vill ítreka afstöðu sína og taka
undir samþykkt Fjórðungsþings Vestfirðinga frá fyrra
ári um að stofnaður verði
Háskóli Vestfjarða. Þá tekur
bæjarstjórn undir bréf stjórnar
Fjórðungssambandsins til
menntamálaráðherra frá 29.
apríl síðastliðnum, þar sem
lögð er áhersla á að ákvörðun
um sjálfstæðan og öflugan
háskóla eða sambærilega háskólastofnun séu þau skilaboð
sem íbúar Vestfjarða vænta
frá stjórnvöldum. Frekari
seinkun á þeirri niðurstöðu
skapi vantrú um vilja stjórnvalda í þeim efnum,“ segir í
ályktun Í-listans í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar.
– thelma@bb.is

Jóhanna Kristjánsdóttir látin
Jóhanna Kristjánsdóttir frá Kirkjubóli í
Bjarnardal í Önundarfirði lést4. júní sl., en
hún varð 100 ára þann
7. maí. Jóhanna fæddist
árið 1908 og var þriðja í
röð fjögurra barna þeirra
Kristjáns Guðmundssonar og Besseabe Halldórsdóttur.
Bræður hennar voru
Ólafur Þ. Kristjánsson
skólastjóri, Guðmundur
Ingi Kristjánsson bóndi
og skálds og Halldór
Kristjánsson alþingismaður.
Jóhanna ólst upp á
Kirkjubóli og bjó þar allt
til árisins 2003, þegar
hún var 95 ára, er hún
flutti til Patreksfjarðar.
Jóhanna var lengi í stjórn
Sambands vestfirskra
kvenna, er mikil bindindismanneskja, áhugakona um garðyrkju og
skógrækt, hannyrðakona og skáldmælt.

Frá undirskrift samningsins.

Björgunarfélag Ísafjarðar semur við Vodafone
Björgunarfélag Ísafjarðar
hefur samið við Vodafone um
að fyrirtækið annist heildarfjarskiptaþjónustu fyrir félagið. Samningur þess efnis var
undirritaður í Guðmundarbúð
á Ísafirði á föstudagskvöld en
gildistími samningsins er þrjú
ár. Þá munu félagsmenn í
Björgunarfélaginu og fjölskyldur þeirra njóta góðs af
samningnum í formi sérkjara
á fjarskiptaþjónustu Vodafone. Vodafone hefur á undan-

förnum misserum unnið markvisst að bættum fjarskiptum á
Vestfjörðum. Uppbyggingin
hefur meðal annars tryggt öruggt GSM samband á fjölmörgum svæðum sem ekki
höfðu notið slíkrar þjónustu
áður, bæði á sjó og landi. Meðal svæða sem komist hafa í
GSM samband á þessu ári fyrir tilstilli Vodafone eru Jökulfirðir, Drangajökull, Strandir,
Gemlufallsheiði og stór svæði
við Ísafjarðardjúp. Þá er GSM

þjónusta nú í boði á hafsvæðinu kringum Vestfirði, í allt
að 120 kílómetra fjarlægð frá
landi.
„Fjölgun viðskiptavina úr
hópi þeirra sem sinna björgunar- og neyðarhjálparstarfi á
Íslandi er mikið ánægjuefni
fyrir Vodafone, enda gera slíkir aðilar miklar kröfur um öryggi þjónustunnar og stærð
þjónustusvæða. Fyrr á þessu
ári samdi Slysavarnafélagið
Landsbjörg – landssamtök

björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi – við
Vodafone auk þess sem Neyðarlínan færði sín viðskipti til
Vodafone. Við bjóðum Björgunarfélag Ísafjarðar og alla
þeirra félagsmenn velkomna
í viðskipti“, segir í tilkynningu
frá Vodafone.
Björgunarfélag Ísafjarðar er
öflug björgunarsveit, skipuð
sérþjálfuðu björgunarfólki
sem vinnur fórnfúst starf við
björgun fólks og verðmæta.

Björgunarfélagið er vel búið
tækjum til björgunar á sjó og
landi og hópar félagsmanna
sérhæfa sig á ólíkum sviðum.
Bíla- og vélsleðaflokkur er
starfandi innan félagsins,
sérhæft skyndihjálparfólk,
fjallabjörgunarfólk og björgunarhundaflokkur. Björgunarfélag Ísafjarðar rekur björgunarskipið Gunnar Friðriksson auk þess sem öflugur
slöngubátaflokkur starfar innan félagsins. – thelma@bb.is

FIMMTUDAGUR 12. JÚNÍ 2008

13

Hvetur ökumenn til að huga að börnunum

KFÍ setur Íslandsmet
Unglingaflokkar KFÍ settu Íslandsmet á föstudag er þeir skoruðu úr 10.000 sniðskotum
(lay-ups). Markmiðið var að skora körfurnar á sem stystum tíma og setja þannig nýtt
Íslandsmet. Á endanum náðu krakkarnir að setja metið á þeim glæsilega tíma tveim
tímum, fimmtíu og níu mínútum og fimmtíu og fimm sekúndum. Samkvæmt kfi.is var
það Sunna Sturludóttir sem skoraði síðustu körfuna og voru krakkarnir rétt að hitna
þegar hún var skoruð. Tilraunin var hluti af fjármögnum unglingaflokka fyrir æfingaferð
til Serbíu. Krakkarnir vilja koma þökkum til allra þeirra sem hétu á þau og styrktu.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, hvetur ökumenn til að gæta vel að
börnum að leik yfir sumartímann. „Undirritaður vill af gefnu tilefni óska eftir því við
ökumenn að þeir gæti sérstaklega vel að börnum að leik í íbúagötum og víðar í
bænum. Nú er sumar og börn önnum kafin að leik sínum, þau skjótast út á götur á
milli bíla og út úr görðum, upptekin af flestu öðru en því að gá fyrst til beggja hliða“,
segir Halldór í tölvupósti til bb.is. „Það hvílir mikil ábyrgð á okkur ökumönnum við
þessar aðstæður og vill undirritaður hvetja til aðgæslu vegna barnanna okkar.“

Elfar Logi Hannesson í hlutverki Steins Steinarr í tvíleiknum Búlulala-Öldin hans Steins. Í baksýn er Þröstur Jóhannesson tónlistarmaður. Mynd: Ágúst Atlason.

Act alone færir sig upp á skaftið
Act alone, eina árlega leiklistarhátíðin á Íslandi, verður
haldin í fimmta sinn í sumar.
Act alone er ein stærsta listahátíðin á landsbyggðinni og
meðal þess sem verður á dagskránni í ár eru einleiknar
danssýningar, fjölmargir íslenskir einleikir og margverðlaunaðar erlendar gestasýningar. Hátíðinni hefur vaxið
mjög ásmegin frá því að hún
var haldin í fyrsta sinn 2004.
Hún vakti þó strax mikla athygli og hefur fest sig rækilega í sessi í listalífinu. Frumkvöðull hátíðarinnar og listrænn stjórnandi hennar frá
upphafi er Elfar Logi Hannesson. Hann hefur sjálfur mikið
dálæti á einleikjum og hefur
samið og sýnt þá ófáa. Má þar
til að mynda nefna Gísla Súrsson sem hefur slegið í gegn
innan sem utan landsteinanna.
Elfar Logi er nú önnum kafinn
við undirbúning Act alone en
gaf sér þó tíma til þess að
segja lítið eitt frá dagskrá
hátíðarinnar.
„Hátíðin verður haldin 2.6. júlí og að vanda höldum
við áfram að byggja ofan á

hana en við höfum aldrei verið
með eins margar sýningar og
fjölbreytta dagskrá og nú. Sú
sýning sem ber kannski hæst
er Völuspá sem kemur frá
Rússlandi og er byggð á einu
besta bókmenntaverki Íslandssögunar. Það verður
mjög fróðlegt að sjá það, en
þetta er sýning sem sýnd hefur
verið víða um heim. Svo erum
við einnig með sýningu frá
Búlgaríu sem er fyrir alla fjölskylduna, Chick with a Trick.
Ég sá hana úti í Albaníu og
varð svo hrifinn að ég fór strax
að vinna í því að fá leikhópinn
á Act alone. Enn er verið að
sýna þessa sýningu út um allan
heim og bæði leikkonan og
sýningin hafa fengið verðlaun
á hinum ýmsu leiklistarhátíðum. Þetta er alveg geggjuð
sýning. Þriðja sýningin á dagskránni sem sýnd hefur verið
út um allan heim er Fragile
frá Tékklandi. Það er finnsk
kona Linnea Happonen sem
leikur í þeirri sýningu en hún
var með mér í Kómedíuskólanum í Danmörku, þannig að
við höldum áfram að flytja
inn fyrrum nemendur þaðan.“

Tvöfaldur Steinn
Steinarr
„Íslensku sýningarnar eru
mjög fjölbreyttar, af ýmsum
gerðum og lengdum. Þar má
nefna sem dæmi sýningu
Möguleikhússins, Aðventu,
barnasýninguna Eldfærin og
Forleik Litla leikklúbbsins
sem var frumsýndur fyrir
skemmstu. Við höldum áfram
að vinna með þemað einn en
nú bætum við einleiknum
dansi við dagskrána. Ísfirðingurinn Saga Sigurðardóttir
ætlar að sýna sólódans sem
hún samdi og eins verður
dansleikhópurinn Pars Pro
Toto með tvær danssýningar.
Tónlist verður einnig á dagskránni en lokasýning hátíðarinnar er Sálmar eftir Þröst
Jóhannesson og fer hún fram
í Haukadal í Dýrafirði. Einnig
verður fluttur útvarpseinleikur
í samstarfi við Útvarpsleikhúsið. Gaman er að geta þess
að við ætlum að minnast
Steins Steinarr í tilefni af aldarafmælinu. Opnunarsýningin
verður einleikur minn, Steinn

Steinarr, sem sýndur verður á
breiðtjaldi í Ísafjarðarbíói, en
hann var tekinn upp fyrir
nokkrum árum. Svo ætlum við
Þröstur að sýna BúlúlalaÖldin hans Steins. Þannig að
það leynist þarna tvíleikur í
prógramminu.
Það verða því mjög fjölbreyttar sýningar sem ættu að
dekka smekk áhorfenda alveg
frá tveggja ára og upp í 102.
Við ætlum að halda áfram með
myndlistarsýninguna sem við
vorum með í fyrra, Vestfirskir
einfarar. Leiklistarnámskeið
verða einnig á sínum stað í
dagskránni. Sigurður Skúlason heldur námskeið í frásögn
og textaskilningi og Benóný
Ægisson verður með kennslustund í því að reka eins manns
leikhús. Hann mun taka allan
pakkann fyrir, allt frá æfingum
til fjármögnunar. Það verður
gaman að sjá hvað kemur út
úr því. Allir eru nú að berjast
við peningana í listinni og
kannski maður fái einhverjar
töfralausnir þarna.
Sýningarstaðirnir verða
fjölbreyttari en áður. Við
byrjum í Ísafjarðarbíói og

færum okkur svo yfir í Hamra
og við bjóðum upp á hádegisleikhús á Hótel Ísafirði sem
heppnast hefur mjög vel í
gegnum tíðina. Við verðum í
Edinborgarhúsinu, í félagsheimilinu á Þingeyri og samkomuhúsinu í Haukadal, í
Tjöruhúsinu og í Bolungarvík.
Við erum því að færa okkur
upp á skaftið svo að sem flestir
fái að njóta. Að hátíðinni
lokinni ætlum við að bjóða
höfuðborgarbúum upp á smá
sýnishorn af hátíðinni og
þriðjudaginn 8. júlí verður
haldin litla Act alone í Iðnó.
Þar verða sýndar þrjár erlendu
sýningar hátíðarinnar.“

Mikill áhugi erlendra listamanna
– Nú verður Act alone haldin í fimmta sinn, bjóstu við
því þegar fyrsta hátíðin var
haldin að þetta yrði svona stórt
dæmi?
„Nei, ég get ekki sagt það.
Þetta er mjög skemmtileg þróun. Við byrjuðum með þrjár
sýningar en nú eru þær 25.

Það voru fleiri sem vildu koma
í ár en við gátum boðið.
Ástæðan var nú líka sú að við
vildum að fólk fengi smá tíma
til að skoða bæinn og slakað
aðeins á. Það var mjög mikil
aðsókn í ár og mun fleiri
erlendir listamenn sóttu um
að koma en íslenskir. Það er
mjög skemmtilegt og sýnir að
hróður hátíðarinnar er að
berast út í heim. Ég er þegar
byrjaður að bóka sýningar
fyrir hátíðina 2009. Það er
komin ein afar áhugaverð sýning sem er svona „off-Broadway“ sýning sem verður sýnd
í New York í haust. Leikarinn
frétti af þessari hátíð og ákvað
að skella sér á næsta ári.
Þetta er nokkuð stór hópur
sem er að koma á vegum
hátíðarinnar, um 20 manns og
allt listafólk. Svo eigum við
von á fjölmörgum gestum en
mér skilst að það gangi vel að
bóka flug og gistingu sýningardagana“, segir Elfar Logi
og búast má við að hátíðin
muni setja töluverðan svip á
bæjarlífið á þeim stöðum sem
hún fer fram.
– thelma@bb.is
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Hjólagarpar heimsóttu Vestfirði

Guðný Hildur nýr félagsmálstjóri
Guðný Hildur Magnúsdóttir hefur hafið störf á bæjarskrifstofunni
í Bolungarvík sem félagsmálastjóri hjá Félagsþjónustunni við
Djúp. Guðný lauk félagsráðgjöf til starfsréttinda frá Háskóla
Íslands árið 1998 og mastersnámi í hagnýtri félagsfræði frá
University og Massachusetts 2001. Guðný hefur starfað við
félagsþjónustu og barnavernd í Reykjavík undanfarin ár. Guðný
er fædd og uppalin í Öndunarfirði. Hún á tvo syni.

Ferðalangar á sex fjórhjólum og einu sexhjóli heimsóttu Dýrafjörð á dögunum. Hjólagarparnir sem
koma frá suðvestur horni landsins tóku hjólin af kerrum í Búðardal og óku áleiðis á norðanverða
Vestfirði. „Þegar Þingeyrarvefurinn rakst á hópinn við sjoppuna á Þingeyri voru þeir nýkomnir í
bæinn eftir akstur út fyrir nes, þ.e. frá Arnarfirði yfir í Dýrafjörð. Hópurinn leitaðist eftir því að
aka sem mest eftir (gömlum) malarvegum og malarslóðum og fengu m.a. góð ráð frá Gunnari
Gísla gröfumeistara, á sjoppuplaninu í leit af krefjandi akstursleiðum“, segir á thingeyri.is. Upphaflega fóru níu garpar af stað en tveir snéru aftur heim til Selfoss í kjölfar jarðskjálftanna.

„Bráðvantar fólk til að taka þátt
í uppbyggingu í sveitarfélaginu“
Enginn hörgull er á störfum
í Ísafjarðarbæ en hins vegar
er skortur á vinnuafli að mati
Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. „Við
erum með margt í pípunum.
T.d. verður bráðlega farið í að
ráða fólk í ný störf á vegum
Innheimtustofnunar og það er
eftir að ráða í 55 störf á grundvelli Vestfjarðaskýrslunnar.
Hins vegar bráðvantar fólk til
að koma vestur, byggja og
taka þátt í uppbyggingunni
með okkur“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Á vef Ísafjarðar-

bæjar má sjá ýmis störf auglýst laus í sveitarfélaginu, t.d.
starfsmenn á héraðsskjalasafnið, forstöðumann skammtímavistunar, kennara í frumgreinanám og starfsfólk í ræstingar við leikskóla. Engu að
síður hefur sáralítið verið um
fyrirspurnir að sögn Halldórs.
„Eins og ég hef margítrekað í
gegnum árin þá vantar fólkið.“
Í haust gerði Ísafjarðarbær
samning við Alsýn um að fyrirtækið stjórnaði atvinnuátaki
í Ísafjarðarbæ. Að sögn Halldórs gengur sú vinna vel en
forsaga málsins er sú að í

byrjun sumars var lögð fram
hjá atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar tillaga um átak til atvinnusköpunar í sveitarfélaginu. Verkefnið gengur út á að

halda námskeið um stofnun
fyrirtækja og rekstur og gera
það aðgengilegra að stofna
fyrirtæki og afla hlutafjár.
Markmiðið er að skapa 50 ný

störf á tveimur árum.
Þess má geta að atvinnuleysi hefur mælst minnst á
Vestfjörðum síðustu mániði
samkvæmt tölum Vinnumála-

stofnunar. Í apríl var 0,6% af
áætluðum mannfjölda í fjórðungnum en þó hafði það aukist
lítillega frá því í mars þegar
það var 0,5%. – thelma@bb.is

LEIKSKÓLINN EYRARSKJÓL
Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði auglýsir lausa stöðu aðstoðarleikskólastjóra. Starfshlutfall er 100% og er
staðan laus frá 5. ágúst nk.
Eyrarskjól er þriggja deilda leikskóli
með börn á aldrinum 1-6 ára og vinnur
samkvæmt Hjallastefnunni. Leikskólakennaramenntun er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Jóna Lind
Karlsdóttir, leikskólastjóri í síma 450
8280, netfang: eyrarskjol@isafjordur.is.
LEIKSKÓLINN SÓLBORG
Leikskólinn Sólborg á Ísafirði auglýsir lausar tvær stöður. Um er að ræða
60% stöðu, vinnutími frá kl. 08:15 til
13:00 og 100% afleysingarstöðu með
vinnutíma frá kl. 09:15 til 17:15. Báðar stöðurnar eru lausar frá 14. ágúst
nk.
Sólborg er fjögurra deilda skóli með
börn á aldrinum 1-6 ára og vinnur eftir
hugmyndafræði Reggio Emilia og eru
einkunnarorð skólans, virðing-gleðisköpun.
Leikskólakennaramenntun er æskileg,
en sæki enginn um með leikskólakennaramenntun, verður ráðið í stöðurnar
með tilliti til menntunar og fyrri starfsreynslu.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björk
Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma
450 8285, netfang: solborg@isafjordur.is.

Vinnuskólaliðar tóku sér hvíld frá því að hreinsa beð og stúta njólum til að láta mynda sig.

Gulstakkar taka bæinn í gegn
Starfsemi Vinnuskólans í Ísafjarðarbæ er komin á fullt og má sjá gulstakka á víð og dreif um bæinn við hin ýmsu
verk. Blaðamaður hitti nokkra hressa 14 ára krakka í Vinnuskólanum við Safnahúsið á Ísafirði og fékk þau til að
taka sér smá hvíld frá verkum sínum og segja sér aðeins frá starfinu. Ungmennin voru langflest sammála að starfið
væri skemmtilegt en þau hafa helst unnið við að þrífa bæinn og stúta njólum eins og einn þeirra komst að orði.
Óhætt er að segja að Vinnuskólaliðar hafi verið heppnir með veður frá því að vinna hófst á þriðjudag en þrátt
fyrir vætutíð hefur einungis rignt á kvöldin og næturnar. Aðspurð hvort mikið verk sé fyrir höndum og Ísafjörður
skítugur bær segja krakkarnir að svo verði a.m.k. ekki eftir að þau hafa lokið verki sínu.Fjölbreytt starfsemi fer
fram í Vinnuskólanum. T.d. býðst krökkunum að vinna við golfvöllinn, á leikskólum, við leikjanámskeið og margt
fleira. Vinnuskólinn er til húsa í gamla Straumshúsinu að Silfurgötu og athygli vekur að búið er að bæta þar við
aðstöðu fyrir fatlaða. Þetta er níunda starfið í röð sem Vinnuskólinn er starfræktur undir stjórn félagsmiðstöðvarinnar. Vinnuskólinn hefur breyst talsvert á þessum tæpa áratug og nú er lögð áhersla á Vinnuskólann sem vinnustað, með sömu starfsskyldur og aðrir almennir vinnustaðir sem ungt fólk sækir vinnu til og eru laun greidd samkvæmt starfskjarasamningum.Fólk sem hefur verkefni fyrir Vinnuskólann er bent á að hafa samband við Helgu
Margréti í síma 892 7051, en ungmennin hafa séð um tiltekt í görðum, slátt og þess háttar.
– thelma@bb.is

Útvegun tímabundinna starfa á bið
Eins og kom fram í fréttum
BB nýlega verður líklega ekkert úr fyrirhugaðari fjögurra
mánaða vinnslustöðvun hjá
fiskvinnslunni Vísi á Þingeyri.
Áður hafði verið sett af stað
átaksverkefni, stjórnað af Alsýn, um að fjölga störfum á
Þingeyri og finna tímabundin

störf fyrir þá starfsmenn Vísis
sem myndu missa vinnuna í
fjóra mánuði. Í ljósi þeirra
frétta um að ekkert verði úr
vinnslustöðvun hefur hluti
verkefnisins er snerist um útvegun tímabundinnar vinnu
fyrir starfsmenn Vísis, verið
settur á bið.

„Við vorum með þó nokkur
störf tilbúin ef til lokanna
kæmi. Þau sneru aðallega að
ferðamennsku og verkefnum
tengd þeim. Hins vegar, í ljósi
fregna um áframhaldandi
vinnslu Vísis, mun ekki reynast þörf fyrir þessi störf,“ segir
Halldór Halldórsson, bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar. Að sögn
Halldórs var þetta hluti af
átaksverkefni Alsýnar og þetta
sé nokkuð sem hægt sé að
hafa í bakhöndinni ef til lokanna kæmi í framtíðinni eða
þörf myndi reynast fyrir það á
annað borð.
– nonni@bb.is
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Myndljóð Eiríks Arnar koma út í haust

Langi Mangi til sölu
Veitinga- og kaffihúsið Langi Mangi á Ísafirði er til sölu. Þetta staðfesti Guðmundur Hjaltason, eigandi Langa Manga. Guðmundur hefur rekið staðinn síðustu
ár eftir að hann keypti hann af Elfari Loga Hannessyni. Hefur Langi Mangi fest sig
í sessi sem fastur punktur í tilveru Ísfirðinga og staðið fyrir hverskyns menningarviðburðum, s.s. tónleikum og myndlistarsýningum. Að sögn Guðmundar hefur
hann haft gaman að en sé orðinn þreyttur á rekstrinum. Aðspurður segist hann
ekki vita hvað taki við: „Ég hef ekkert planað. Ætli það komi ekki bara í ljós?“

Bókaforlagið Mál og menning gefur í haust út myndljóðabók eftir
ísfirska skáldið Eirík Örn Norðdahl. Myndljóð eru svokölluð typógrafía, þ.e.a.s. uppsetning orða, bókstafa og greinarmerkja til að búa
til einhvers konar myndir, abstrakt og annars lags. „þetta verður
vonandi ágætt. Ég er að vinna í þessu og þetta á að koma út í haust.
Ætli þetta verði ekki með seinni skipunum, eins og maður segir. Bókin
verður gefin út með geisladiski, sem á verða upplestrar“, segir Eiríkur.

Listamennirnir þökkuðu fyrir sig og uppskáru mikið lófaklapp frá ánægður tónleikagestum.

Fluttu lög við ljóð Steins Steinarrs
Margir af þekktustu tónlistarmönnum landsins fluttu lög
við ljóð Steins Steinarr í Edinborgarhúsinu á fimmtudagskvöld. Tónleikarnir, sem eru
hugarfóstur Jón Ólafssonar,
tónlistarmanns, samanstóðu
af lögum sem hann hefur
samið í félagi við Sigurð Bjólu
í tilefni 100 ára fæðingarafmælis stórskáldsins. Við undirspil hljómsveitar Jóns sungu
KK og systir hans Ellen Kristjánsdóttir, Þorsteinn Einarsson, Hildur Vala Einarsdóttir
og Svavar Knútur Kristinsson
kvæði Steins. Góð mæting var
á tónleikanna og virtust gestir
ánægðir með þessa sannkölluðu tónlistarveislu.

Jón Ólafsson lék við hvurn sinn fingur. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Fjölmennt var á tónleikunum.

Stefnt að því að opna brúna
yfir Mjóafjörð í október
Áætlað er að ný brú yfir
Mjóafjörð verði opnuð í október. „Verið er að slá upp brúarstöplum yfir fjörðinn og
fyrstu rörin eru komin upp.
Þetta er allt í fullum gangi og
gengur vel“, segir Gísli Guðnason, verkstjóri hjá verktakafyrirtækinu KNH sem ásamt
Vestfirskum verktökum sér
um framkvæmdina. Að sögn
Gísla er vegagerð vel á áætlun
í Ísafjarðardjúpi. „Við erum
að undirbúa klæðningu og för-

um í hana í Ísafirðinum um
eða eftir næstu helgi. Þá er
unnið við grjótvörn og frágang
annars staðar“, segir Gísli.
Þess má geta að samningur
um verkið var með þeim stærri
sem Vegagerðin hefur undirritað á síðustu misserum en
samningsupphæðin var liðlega einn milljarður króna.
Auk vegagerðarinnar er innifalið í verkinu að smíða þrjár
brýr, þá stærstu í Mjóafirði
sem verður 130 metra löng

stálbogabrú, en hinar eru 60
metra brú í Reykjarfirði og 10
m brú við Vatnsfjarðarós.
Þegar framkvæmdum lýkur
verður Djúpvegur lagður
bundnu slitlagi allt milli
Hólmavíkur og Bolungarvíkur. Leiðin er álíka löng og
núverandi leið yfir Eyrarfjall.
Sú leið hefur oft verið lokuð
um fjóra mánuði á ári vegna
snjóþyngsla og þungatakmarkana. Þá hafa vegfarendur
þurft að taka á sig 35 km krók

út fyrir Vatnsfjarðarnes eftir
mjóum og seinförnum vegi.
Reykjanesleiðin liggur hins
vegar meira og minna með
ströndum fram og er því snjóléttari.
Á Vatnsfjarðarhálsi, milli
Mjóafjarðar og Vatnsfjarðar,
fer vegurinn mest í 90 m hæð
yfir sjó. Vegalengdin milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur um
Steingrímsfjarðarheiði verður
496 km.
– thelma@bb.is

Frá framkvæmdum í Mjóafirði. Mynd: Páll Önundarson.
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Gistinóttum á hótelum fækkar

Undirbúningur Dýrafjarðardaga hafinn

Undirbúningur fyrir Dýrafjarðardaga, sem haldnir verða 4 – 6 júlí nk, er kominn á
fullt skrið. Dýrafjarðardagar verða haldnir í sjöunda skiptið í ár og hafa sannað sig
sem einn veglegasti viðburður sumarsins á Þingeyri. Dagskráin í ár er ekki fullkláruð
en ljóst er að allir munu finna eitthvað við sitt hæfi því meðal viðburða verða
kassabílarallí og á laugardeginum nýjung í ár, svokölluð „Súpa í garði og garðaval“.
Þar gefst gestum og gangandi kostur á að sækja íbúa heim í sérmerkt hús þar sem
boðið verður upp á súpu. Gestir geta svo í leiðinni valið um fallegasta garðinn.

Gistinóttum á hótelum á Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum
fækkaði um liðlega 16% milli áranna 2007 og 2008 ef eingöngu er
litið til apríl. Af einhverjum ástæðum eru þessi þrjú landssvæði alltaf
tekin saman í hóp þegar Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur hótela. Vestfjarða er ekki getið sérstaklega, en niðurstaðan
kemur heim og saman við orð Áslaugar Alfreðsdóttur, hótelstjóra á
Hótel Ísafirði, sem sagði að mánuðurinn hafi ollið vonbrigðum.

Kæru vefjarins skutull.is hafnað
Kæru Ólínu Þorvarðardóttur og Bryndísar Friðgeirsdóttur fyrir hönd vefsíðunnar skutull.is á hendur Ísafjarðarbæ
hefur verið hafnað. Samgönguráðuneytið, sem fer með forræði sveitarstjórnamála, kvað
upp úrskurð um málið þann
2. júní síðastliðinn. Kæra skutull.is var tvíþætt. Í fyrsta lagi
sneri hún að rými miðilsins á
vefsíðu Ísafjarðarbæjar, isafjordur.is. Var krafist að hún
fengi sama rými á síðunni og
bb.is og að síðan yrði tengd
þangað beint með svokallaðari RSS-veitu, líkt og bb.is.

Í öðru lagi krafist þess að
auglýsingar sem Ísafjarðarbær
birtir á bb.is yrðu boðnar skutull.is á sambærilegum kjörum.
Ísafjarðarbær krafðist þess að
kærunni yrði vísað frá en til
vara að kærunni yrði hafnað.
Í úrskurðinum kemur fram
að kærandi taldi að „synjun
kærða á beiðninni vera brot
gegn jafnræðisreglu 11. gr.
stjórnsýslulaga nr. 37/1993,
og hamli hún því að skutull.is
fái notið jafnræðis á við annan
áþekkan fréttamiðil á Vestfjörðum, þ.e. bb.is.“ Jafnframt
var talið að synjun Ísafjarðar-

bæjar hefði verið byggð á pólitískum ástæðum en ekki málefnalegum. Vitnuðu kærendur
til ummæla bæjarstjóra í viðtali í svæðistútvarpi Vestfjarða, þar sem kom fram að
hann teldi að um pólitískan
vefmiðil væri að ræða. Kærendur bentu á að ástæður beiðni þeirra um rými á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar hafi verið að
hluta til viðskiptalegs eðlis þar
sem „mikilvægt hefði verið
fyrir nýstofnaða síðu að vera
sýnilega og áberandi og hafi
þeim þótt heimasíða kærða
vera kjörinn vettvangur til

þess, enda fordæmi til slíks,
sbr. fréttastreymi frá bb.is.“
Ísafjarðarbær studdi kröfu
sína um frávísum með því að
erindi kærenda ætti ekki undir
heimild ráðuneytisins til þess
að endurskoða og úrskurða
um ákvarðanir sveitarfélagsins, þ.e. hvort þær hafi verið
lögformlega rétt teknar. Ísafjarðarbær taldi að ákvörðun
sín hafi átt undir frjálst mat
sveitarstjórna sem ætti ekki
að koma til meðferðar hjá
æðra stjórnvaldi vegna sjálfstæðis sveitarfélaga.
Ísafjarðarbær taldi að þær

ákvarðanir um að semja við
bb.is um fréttaveitu inn á vefsíðu Ísafjarðarbæjar og kaup
á auglýsingarými hafi verið
teknar á viðskiptalegum forsendum, en „fréttamiðillinn
Bæjarins besta og bb.is hafi
starfað á Ísafirði um árabil
sem óháð fréttablað og fréttamiðill á Vestfjörðum og hafi
mikla útbreiðslu.“ Hinsvegar
taldi Ísafjarðarbær lítil reynsla
komin á gildi skutull.is sem
auglýsinga- og fréttamiðils, en
hann hafði starfað í innan við
viku þegar beiðni hans um
viðskipti við Ísafjarðarbæ var

lögð fram.
Í úrskurði ráðuneytisins
kemur fram að þó frjálst mat
sveitarstjórna sæti ekki endurskoðun ráðuneytisins sem
slíkt, bæri því hinsvegar að
endurskoða hvort ákvörðum
Ísafjarðarbæjar hafi verið lögmæt. Ráðuneytið taldi að þegar atvik og aðstæður hafi verið
metnar á heildstæðan og hlutlægan hátt „sé ekki unnt að
fullyrða að ómálefnaleg sjónarmið hafi haft áhrif á þá
ákvörðun kærða að hafna beiðni kærenda.“ Því var kröfu
vefsíðunnar skutull.is hafnað.

Sveittir við gróðursetningu
Gróðursetning er hafin af
krafti hjá Skjólskógum á
Vestfjörðum og er áætlað
að um 300 þúsund plöntum
verði plantað á vegum samtakanna í ár. „Allir eru
sveittir við að gróðursetja á
öllum svæðum Vestfjarða.
Þetta er búið að vera mjög
þægilegt vor og engir óþarfa
hlýindakaflar, heldur hefur
bara verið kalt og svo hlýtt
svo engar plöntur hafa verið
að æða af stað í apríl eins
og undanfarin tvö ár“, segir
Kristján Jónsson hjá Skjólskógum Vestfjarða. Plantað
verður trjáplöntum víða um
Vestfirði og má þar nefna
Álftafjörð, Tálknafjörð og
Bjarnafjörð á Ströndum.
Stefnt er að því að gróðursetja sem mest í júní mánuði. „Við verðum að planta

Með tíð og tíma mun vaxa upp
þéttur skógur víða á Vestfjörðum.
á fullu út júní en þá hægir að koma sér vel fyrir um
aðeins á og við munum ein- sumarið“, segir Kristján.
Frá því Skjólskógar á
ungis vera að setja niður í júlí
ef það rignir. Annars eru menn Vestfjörðum tóku til starfa
í heyskap og öðrum verkum á síðasta áratug hafa skógsvo við munum taka okkur arbændur plantað vel yfir
pásu fram í ágúst og plöntum einni milljón skógarplantna
þá restinni. Mestu skiptir þó í jarðir sínar og hefur verið
að koma sem mestu niður í mikil gróska er í trjávexti
júní svo plönturnar fái tíma til víða um fjórðunginn.

Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins
Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins lagðist að bryggju við Sundahöfn á Ísafirði á
fimmtudag í síðustu viku. Skipið, Discovery, sem flutti um 700 manns, er góðkunnur
gestur því það hefur komið við á Ísafirði síðustu sumur. Margt varfarþegum skipsins til
boða s.s. ferðir inn í Vigur og Bolungarvík og leikhópurinn Morrinn steig á stokk þeim
til skemmtunar í Neðstakaupstað.

STAKKUR SKRIFAR

Maður og náttúra
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Afleiðingar jarðskjálftanna miklu á Suðurlandi eru að koma betur í ljós
með hverjum deginum. Á þriðja tug húsa eru ónýt og fólk hefur orðið að
yfirgefa heimili sín. Þess eru dæmi að fólk vilji ekki fara heim til sín þótt hús
þeirra teljist íbúaðarhæf. Ótrúlegt er að enginn skyldi slasast alvarlega, að
ekki sé talað um að allir sluppu lifandi. Síðasta sunnudag dóu tveir í jarðskjálfta í Grikklandi, sem talin var svipaður eða heldur meiri að styrkleika.
Hversu mikið tjón varð fimmtudaginn 29. maí 2008 á enn eftir að koma í
ljós og fólk hefur rúm fjögur ár til að tilkynna tjón á fasteignum.
Vestfirðingar upplifðu snjóflóðin árin 1994 og 1995, sem kostuðu 36
manns lífið og eyðilögðu tugi húsa í Súðavík, á Flateyri og 40 sumarhús í
Tunguskógi í Ísafjarðarbæ. Margt hefur verið gert til þess að koma í veg
fyrir að snjóflóð falli á heimili manna og lög sett til þess að tryggja öryggi
fólks. Er hægt að gera meira og ber okkur að verja tíma, kröftum og fé til
þess að huga frekar að afleiðingum náttúruhamfara á sálarlíf fólks?
Ljóst er að Viðlagatrygging Íslands hefur afar mikla þýðingu er að því
kemur að fást við eignatjón, þótt alltaf verði einhver dæmi þess að fólk fái
ekki bætur sem það sættir sig við. Að auki er við því að búast að ávallt verði
einhver dæmi þess að fólk hafi ekki tryggt innbú sitt. Hvernig ber að bregðast við því? Slík tilfelli eru vandmeðfarin. Sá sem hefur tryggt er ósáttur við

að fá ekki allt sitt bætt og því kunna sértækar aðgerðir sem bæta ótryggðum
tjón að vekja gremju. Hér er komið að viðkvæmum þætti sem tengist því
hvernig höndla skal sálrænar afleiðingar náttúruhamfara. Það mun ekki
hjálpa mörgum að benda á þá staðreynd að í jarðskjálftunum í Kína hafi
tugþúsundir farist og enn fleiri misst heimili sín. Í ríki eins og á Íslandi sem
hefur velferð þegnanna að leiðarljósi og stendur í fararbroddi í þeim efnum, þrátt fyrir pólitískar deilur þar um, gerir samfélagið kröfur um að fólki
sem liðið hefur hörmungar náttúruhamfara sé fylgt eftir.
Eitt hið mikilvægasta sem bíður yfirvalda er að taka upp námsefni í skólum landsins sem leggur áherslu á þá staðreynd að Íslendingar búa í landi
þar sem náttúran lætur til sín taka með reglulegu millibili. Jarðskjálftar,
snjóflóð, flóð, fárviðri og eldgos svo fátt eitt sé talið er hluti tilverunnar.
Kenna þarf íbúum landsins að lifa með þessum ógnum. Við ráðum litlu um
þær, en getum gert margt til að auðvelda sambúð manns og náttúru. Við
þekkjum það af reynslu Vestfirðingar að fylgjast þarf vel með því fólki
sem varð fórnarlömb snjóflóðanna. Hið sama gildir um þá sem hafa upplifað jarðskjálfta á Suðurlandi árið 2000 og aftur nú. Nú þarf að breyta
hugsun allra og takast á við vandann, svo Íslendingar verði betur búnir
undir sambúðina við náttúruna og næstu áföll.
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Kviknaði í út frá rafmagni

Meirihlutasamstarfið 10 ára

Í síðustu viku voru tíu ár liðin frá undirskrift málefnasamnings Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks í Ísafjarðarbæ en þann 2. júní 1998 skrifuðu þau Birna Lárusdóttir
og Guðni G. Jóhannesson undir málefnasamning í Skrúði í Dýrafirði. Ekki er annað
hægt að segja en að samstarfið hafi verið gæfuríkt, enda hafa flokkarnir haldið völdum
í Ísafjarðarbæ æ síðan og skrifað var einnig undir málefnasamninga milli flokkanna árin
2002 og 2006. Í þau skipti var Halldór Halldórsson fulltrúi Sjálfstæðisflokks en þess
má geta að hann mun einnig fagna tíu árum í bæjarstjórastólnum þann 7. júní.

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum var slökkvilið og lögregla kölluð að einbýlishúsi
við Brekkugötu á Þingeyri um kl.20:00 fimmtudaginn 29. maí sl. Þar varð eldur laus
í mannlausu húsi, en íbúarnir voru fjarverandi þegar nágrannar urðu varir við að reyk
lagði frá húsinu. Liðsmenn slökkviliðs Ísafjarðarbæjar á Þingeyri komu fljótt á vettvang
og tókst með snarræði að ráða niðurlögum eldsins. Eldur logaði á miðhæð hússins og
hlutust töluverðar skemmdir af. Eldsupptök eru rakin til rafmagns en talið er að eldur
hafi kviknað í timburmillivegg þar sem rafmagnstengdur hitastillir var staðsettur.

Á fjórða hundrað konur tóku þátt í hlaupinu í ár.

Elsti þátttakandinn 104 ára
Á fjórða hundrað konur á
öllum aldri tóku þátt í kvennahlaupi Íþrótta- og ólympíusambands Íslands á Ísafirði
en hlaupið var haldið um land
allt á laugardag. „Hlaupið
gekk mjög vel, 355 konur tóku
þátt í blíðskaparveðri og er
þetta mikil aukning frá síðasta
ári, þegar þátttakendur voru
um 270 talsins“, segir Ásdís
Birna Pálsdóttir, einn skipuleggjanda hlaupsins á Ísafirði.

Elsti þátttakandinn var Torfhildur Torfadóttir fædd 24.
maí 1904 og er hún sú elsta til
að taka þátt á landsvísu svo
vitað sé. Yngstu þátttakendurnir voru nokkurra mánaða
og fylgdu mæðrum sínum í
vagni. Konurnar byrjuðu á að
hita upp við íþróttahúsið á
Torfnesi. Hægt var að velja
um þrjár vegalengdir, 2,5 km,
5 km og 7 km. Blakfélagið
Skellurnar á Ísafirði stóð fyrir

kvennahlaupinu sem haldið
var á Ísafirði í 19. sinn.
Um 15.000 konur tóku þátt
í Kvennahlaupinu sem haldið
var á 90 stöðum um allt land,
þar af þrettán stöðum á Vestfjörðum. Þá gátu íslenskar
konur hlaupið á um 20 stöðum
víðs vegar um heim. Kvennahlaupið er útbreiddasti og
fjölmennasti íþróttaviðburðurinn hér á landi en stærstu
hlaupin eru í Garðabæ, Mos-

fellsbæ og á Akureyri. Það er
Sjóvá sem er helsti styrktaraðili hlaupsins.
Í ár var yfirskrift hlaupsins
„Heilbrigt hugarfar - hraustar
konur“ og var inntakið að láta
sér líða vel og láta ekki kröfur
um staðalímyndir ræna sig
gleðinni. Hlaupið var haldið í
samstarfi við Lýðheilsustöð
og Megrunarlausa daginn. Meðfylgjandi myndir voru teknar
í hlaupinu. – thelma@bb.is

Elsti þátttakandinn var Torfhildur Torfadóttir 104 ára
íbúi á Hlíf. Hér er hún ásamt tengdadóttur sinni
Guðrúnu Jónsdóttur og barnabörnum sínum.
Konurnar hita upp fyrir hlaupið.

Bolur kvennahlaupsins í ár var fagur fjólublár.

Þátttakendur voru á öllum aldri, hér er
Una Ólafsdóttir Thoroddsen 94 ára.
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Janus og Chatchai sigruðu
Janus Duszak og Chatchai Phothiya frá Golfklúbbi Bolungarvíkur léku til
sigurs á sumarmóti Golfklúbbs Ísafjarðar í gær. Í öðru sæti urðu Grétar
Sigurðsson og Anna Guðrún Sigurðardóttir frá Golfklúbbi Ísafjarðar og í
þriðja sæti lentu þeir Bjarni Pétursson og Jóhann Ævarsson frá GBO. Leikið
var eftir svokölluðu Texas scramble fyrirkomulagi, en þar leika tveir og tveir
saman og gildir betra högg liðsins hverju sinni. Veitt voru sérstök verðlaun
fyrir besta upphafshögg á 6. braut og hlaut þau Anton Helgi Guðjónsson.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Óska eftir 20" strákahjóli. Uppl.
í síma 848 2083 (Kristín).
Til sölu eru fjögur notuð jeppadekk, stærð 275/65 17R. Einnig
fjórar felgur undan Renault.
Upplýsingar í síma 867 2965
eða 863 7246.
Gleraugu í grænu hulstri töpuðust á eyrinni á Ísafirði á miðvikudag í síðustu viku. Finnandi hafi samband við Pétur í
síma 456 7680.
Kvennagolf! Konur, hittust við
golfskálann í Tungudal kl. 17:30
á miðvikudögum. Þátttökugjald
kr. 1000 fyrir aðra en félaga.
Til sölu er 1.-4. bindi af Arnardalsættinni. Upplýsingar í síma
586 1643.
Bílskúrssala að Hafraholti 52 á
laugardag og sunnudag frá kl.
12-17. Allt mögulegt til sölu.
Til sölu eru tvö 20" og eitt 24"
reiðhjól. Sanngjarnt verð. Uppl.
í síma 861 8965.
Til sölu er glæný Apple fartölva.
Lítið sem ekkert notuð. Uppl. í
síma 895 9241.
Til leigu er 50m² íbúð í Álaborg
í Danmörku í júní, júlí og ágúst.
Allan tímann eða hluta af honum. Íbúðin er með allt sem þarf,
húsgögn, ísskáp, eldavél og
örbygljuofn og er staðsett á
besta stað í bænum. Uppl. gefur Sólveig í síma 891 7721.
Til sölu er Palomino Yelling
fellihýsi árg. 2002. Uppl. í síma
456 5044 og 868 6991.

Mikið um að
vera í Heydal
í sumar
„Sumarið leggst mjög vel í
okkur“, segir Stella Guðmundsdóttir hjá ferðaþjónustunni
Heydal í Mjóafirði. Ferðamannastraumurinn er að komast í gang og að sögn Stellu
hafa það að mestu verið Íslendingar sem heimsótt hafa
dalinn í apríl og maí. „Nú eru
útlendingarnir farnir að láta
sjá sig og tveir hafa gist á
tjaldsvæðinu svo við erum búin að vígja það í sumar“, segir
Stella.
Mikið verður um að vera
hjá ferðaþjónustunni í sumar
og má þar nefna að tekin verða
í notkun átta upplýsingaspjöld
um fuglana sem búa í Heydal.
Spjöldin verða formlega vígð
þann 22. júní. Einnig fer fram
afhending umhverfisverðlauna Ungmennafélag Íslands
og hluti aflraunamótsins Vestfjarðavíkingsins í Heydal í
sumar.

Spurning vikunnar
Berð þú traust
til lögreglunnar?
Alls svöruðu 709.
Já sögðu 462 eða 65%
Nei sögðu 247 eða 35%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Útbúinn hefur verið veislusalur í uppgerðu fjósi í Heimabæ sem fengið hefur nafnið Marvin.

Ættarmót hjá Arnardalsættinni
Úlfar Ágústsson er í óða
önn að undirbúa ættarmót sem
óhætt er að segja að sé fremur
óvenjulegt þar sem hann þekkir aðeins brot af þeim sem
munu mæta. Arnardalsættin
er ein stærsta ætt á landinu og
finnst Úlfari kjörið að ættin
hittist í Arnardalnum og komi
á ættartengslum.
„Ég ákvað að efna til ættarmóts Arnardalsættarinnar,
bara svona til gamans. Ég er
af þeirri ætt eins og stór hluti
Vestfirðinga og reyndar mikill
fjöldi Íslendinga. Ættin er rekin frá Bárði Illugasyni sem er
fæddur 1710 og Guðnýju
Jónsdóttur konu hans. Þau
keyptu Arnardalinn í kringum
1735 og bjuggu þar til æviloka. Þau áttu sjö börn og af
þeim er mjög stór ættleggur
kominn. Bárður var kallaður
hinn ríki á þeim árum sem
hann bjó í dalnum. Hann
eignaðist mikið af jörðum og
virðist hafa verið stórefnamaður en afar lítið er til af
heimildum um hann. Það er
því engin heilleg mynd til af
hans lífi.“

Mikill áhugi á
ættartengslum
Óhætt er að segja að ættarmótið verði ólíkt hefðbundnum ættarmótum, þar sem
margir sem munu mæta hafa
aldrei hist og ef til vill hafa
enga hugmynd um hvernig
þeir eru skyldir.
„Þetta er frekar biluð hugmynd því þetta er öðruvísi en
öll önnur ættarmót. Venjuleg
ættarmót eru rakin frá ömmum og öfum, eða kannski
langömmu og –afa. Forfeðurnir eru þá lifandi eða nýlega
dáin og alla þekkja tengsl sín
við þá. Þarna erum við að tala
um fólk sem við þekkjum ekkert til en vitum að við erum
skyld kannski í 7. 8. eða 9.ættlið“, segir Úlfar sem gengið
hefur með hugmyndina í maganum síðan 2006.
„Fyrir tveimur árum héldum við áramótabrennu Arnardalsættarinnar en þá höfðum
við nýlega keypt Heimabæ í
Arnardal. Þá setti ég upp
spjöld í hlöðunni og rakti

nokkrar ættir frá Bárði til
þekktra einstaklinga og leyfði
fólki að rekja sig til þeirra.
Fólk hafði greinilega mikinn
áhuga á að finna þessi tengsl.
Það sem mig langar til að gera
nú er að fá í dalinn hæfilega
mikið af fólki af Arnardalsættinni svo við getum rætt um
þessa merku ætt og hvort við
getum ekki myndað einhver
ættartengsl, t.d. með því að
halda ættarmót í Arnardal á
hverju ári eða til lengri tíma.
Ég er búinn að setja saman
dagskrá fyrir föstudag, laugardag og sunnudag helgina 20.
til 22. júní. Sverir Hermannsson flytur m.a. erindi um ættina, en hann er einn af skemmtilegri ræðumönnum sem ég
veit um. Svo verður frændi
hans Magnús Erlingsson sóknarprestur á Ísafirði með athöfn
á laugardagsmorgninum. Á
föstudags- og laugardagskvöldinu verður kvöldvaka í
fjósinu og eins verðum við
með ratleik og annað skemmtilegt fyrir börnin. Svo getur
fólk farið í gönguferðir um
svæðið en þetta er um sól-

stöður sem er besti tími ársins
í Arnardal.

Marvin í Arnardal
Allt er til alls í Arnardal.
„Við höfum útbúið tjaldstæði
og stæði fyrir húsbíla og
tjaldvagna. Fólk hefur aðstöðu
að snyrtingu og eins hefur það
skjól ef það er rigning og getur
verið inni við eldamennsku í
fjósinu við Heimabæ í Arnardal sem gert hefur verið upp.
Ég hef gefið því nafnið Marvin, sem sagt kvenkynsorðið
marvin sem þýðir vin við sjóinn, með skírskotun til Marvins Kjarval sem hér átti
heima og var mjög þekktur
borgari á Ísafirði á sínum tíma.
Marvin er alþjóðlegt nafn að
því leiti að allir eiga auðvelt
með að bera það fram. Töluvert hefur verið um veislur í
stóra salnum í fjósinu í vor í
tengslum við ferðaþjónustu
sem verið er að koma á laggirnar í Arnardal og það hefur
gengið mjög vel.
Tjaldstæðin eru tilbúin og
kostar það 1000 krónur á far-

artæki á nóttu. Þeir sem koma
á föstudegi og fara á sunnudegi þurfa því að borga 2000
krónur. Það verður ekki rukkað sérstaklega fyrir einstaklinga nema fyrir kvöldverð á
laugardeginum. Fólk er hvatt
til að taka þátt í þeim málsverði en það er ekkert skyldugt
til þess. Við vonumst til þess
að þeir sem ætla að taka þátt
muni vera á staðnum í a.m.k.
eina nótt. Við viljum að fólk
spjalli saman og myndi tengsl.
Ég vil benda fólki á að ef
það vill vita hvort það sé af
Arnardalsætt að athuga í Íslendingabók á netinu hvort
það eigi ættir að rekja til
Bárðar Illugasonar. Og ef svo
er þá mæli ég með að fólk
prenti upplýsingar út og komi
með sér á ættarmótið.
Nauðsynlegt er að fólk skrái
sig ef það ætlar að koma svo
við höfum einhverja hugmynd
um fjöldann og farartæki fái
nú örugglega pláss. Allir sem
eru af ættinni eru velkomnir
og sjálfsögðu makar þeirra.
Skráning fer fram í síma 864
0319 og á ulfar@isafjordur.info.
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Minna af innfluttu hráefni
Talsvert minna af sjávarfangi var innflutt til vinnslu á
Vestfjörðum í fyrra en ári áður samkvæmt nýjum tölum frá
Hagstofu Íslands. Hráefnisinnflutningur til fjórðungsins hélst
nokkuð stöðugur á tímabilinu 2000 til 2006, var þá á
bilinu 14-20 þúsund tonn á hverju ári, en í fyrra voru
einungis flutt inn ríflega níu þúsund tonn til vinnslu. Rækja
er uppistaða þess hráefnis sem flutt er til fjórðungsins.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Norðlæg átt, dálítil væta norðaustan- og austanlands, en annars yfirleitt þurrt og bjart. Horfur á laugardag: Hæg vestan eða suðvestanátt. Skýjað við vesturströndina en annars skýjað með
köflum eða léttskýjað. Hiti 7-17 stig, hlýjast austanlands. Horfur á
sunnudag: Hæg vestan eða suðvestanátt. Skýjað við vesturströndina en
annars skýjað með köflum eða léttskýjað. Hiti 7-17 stig, hlýjast austanlands

Viggo Mortensen á Ísafirði
Hinn dansk ættaði stórleikari Viggo Mortensen heimsótti Ísafjörð á dögunum.
Hann virðist kunna vel við
sig á norðanverðum Vestfjörðum því hann heimsótti
Ísafjörð einnig í júlí 2005. Í
þetta skiptið sást hann hjá
Upplýsingamiðstöð ferðamála í Edinborgarhúsinu þar
sem hann að sögn starfsmanna
notaði internetið og keypti
nokkur póstkort. Viggo, sem
starfsmenn Vesturferða hafa
gefið hið íslenska nafn Vigfús
Marteinsson, kom einnig við
á veitingastaðnum Fernando’s
og átti þar spjall við Guðjón
Þorsteinsson.
Að sögn Guðjóns var hann
mjög viðkunnulegur: „Þegar
hann kom þá höfðu einhverjir
krakkar verið að elta hann
þannig að ég gaf honum bara
frið. Hann sat úti í horni og ég
eldaði fyrir hann steinbít í
rjómasósu, sem hann var voða
hrifinn af.“ Á endanum ákvað
Guðjón þó aðeins að ræða við
hann: „Ég sagði honum hvað
mér þætti vænt um myndirnar
sem hann hefur gert og þá
sérstaklega hrifinn af myndunum A History of Violence
og Eastern Promises.“ Guðjón
segir að Viggo hafi verið í
myndaleiðangri og að hann
sé sérstaklega hrifinn af Vest-

Sælkeri vikunnar er Tinna Ólafsdóttir á Ísafirði

Veislumáltíð að hætti Tinnu

Viggo Mortensen ásamt Guðjóni.
fjörðum hvað það varðar; að segir Guðjón: „Hann sagði að og hann var tilnefndur til Óskekki vanti myndefnið á svæð- hann myndi kannski koma arsverðlauna í ár fyrir leik sinn
inu: „Hann sagði að landslagið aftur í haust. Ef menn að hans í kvikmyndinni Eastern Promværi frábært til myndatöku. stærðargráðu vilja koma hing- ises. Hann var kosinn eitt af
Andstæður í landslagi gerðu að aftur og aftur, og þá kannski 50 fegurstu fólki heims árið
Vestfirði að afar stórbrotnu með vini sína, þá þykir manni 2002 af People Magazine.
Viggo er afar fjöltækur listaauðvitað vænt um það.“
og fallegu viðfangsefni.“
Viggo Mortensen er ein maður því auk þess að leika
Viggo var einnig áhugasamur um hugsanlegar stór- skærasta stjarna Hollywood þá er hann listmálari, djassiðjuframkvæmdir á Vestfjörð- en hann er hvað frægastur fyrir tónlistarmaður og ljósmyndum og álit fólks á olíuhreins- hlutverk sitt sem Aragorn, ari, en sýning með ljósmyndunarstöð á kjálkanum, að sögn sonur Arathorn, í þríleik Peter um hans opnaði einmitt í
Guðjóns. Það eru líkur á að Jackson um Hringadróttins- Ljósmyndasafni Reykjavíkur
hann komi hingað aftur í haust sögu frá árunum 2001-2003 síðastliðinn laugardag.

Telja að lukkudýr
sitt hafi verið vegið
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar harmar að
ísbjörninn í Skagafirði hafi verið felldur í
síðustu viku og spyr hvort ekki hefði mátt
þyrma lífi bangsa. „Margir félagsmanna telja
að þarna kunni lukkudýr félagsins að hafa
verið á ferðinni. Að minnsta kosti er sláandi
svipur með því og bjarndýri þessu sem sést á
fréttamyndum frá þessu atviki. Sömu aðilar
telja að hugsanlegt kunni að vera að lukkudýrið, sem fór reyndar á eitthvað flakk fyrir
fáeinum árum, hafi hreinlega verið á heimleið“, segir í tilkynningu félagsins.
„Ef þessi kenning á við rök að styðjast er
það auðvitað enn kaldranalegra að bangsi
hafi látið lífið í hlíðum Tindastóls í Skagafirði. Þeir sem eru hvað sárastir vegna þessa
spyrja, hvað næst fyrst lukkudýrið er ekki
látið óáreitt?
KFÍ mun væntanlega íhuga réttarstöðu sína
í málinu og t.d. hvort ekki sé eðlilegt að gera
kröfu á hendur umhverfisráðuneytinu um
bætur og hið minnsta að fá björninn okkar
aftur uppstoppaðan. Það væri sárabót fyrir
hann að fá að prýða íþróttahúsið okkar góða,
Ísjakann. Þar gæti hann fengið að vera óáreittur og stoltur um ókomna tíð“, segir á kfi.is.

Sælkeri vikunnar að þessu
sinni er Tinna Ólafsdóttir, hótelstarfsstúlka á Ísafirði. „Ég er
haldin gífurlegri fortíðarþrá og
hef alltaf verið sérstaklega
heilluð af áttunda og níunda
áratug síðustu aldar. Mér finnst
því við hæfi að bjóða upp á
veislu með nokkurs konar áttunda áratugar þema. Uppskriftirnar fann ég í gömlum Hjemmet blöðum sem ég held mikið
uppá,“ segir Tinna. Hún bætir
því við að uppskriftirnar séu
miðaðar við fjóra. „Þessir réttir
eru þó ekki síðri á veisluhlaðborðið, og þá væri tilvalið að
hafa eins og eina majonesbrauðtertu með á borðinu, auk
hinna ómissandi tartaletta með
hangikjötssalati. Velji fólk að
bera réttina fram í einni máltíð
er ekki úr vegi að bjóða upp á
létt hanastél með Campari eða
þá vodka í engiferöli með sítrónu áður en sest er að borðum.
Eftir máltíðina er síðan nauðsynlegt að fá sér séniverdreitil.“
Forréttur:
Rækjurönd með ananas
1 pakki fiskhlaup frá Toro
250 g niðursoðinn ananas
(ekki hella safanum)
100 g gúrka
300 g rækjur
1 dl sýrður rjómi (36%)
1,5 dl rjómi
Dálítið af salti og pipar.
Leysið fiskhlaupið upp í 3 dl
af sjóðandi vatni og 1 dl af
ananassafa. Saxið ananashringi
og agúrku smátt. Blandið
kryddinu saman við sýrða
rjómann og síðan uppleystu
hlaupinu. Smækkið rækjurnar
ef þær eru stórar og blandið
þeim saman við hlaupupplausnina ásamt ananas og
agúrku. Blandið þeyttum rjómanum saman við að síðustu.
Látið blönduna bíða í kæli þar
til hún byrjar að stífna. Hellið
blöndunni í mót, helst fisklaga,
en ef það er ekki til má nota
ílangt mót. Reynið að láta rækjur og grænmeti ekki setjast á
botninn. Skreytið með sítrónu
og og gúrku. Berið fram með
brauði og salati ef vill.

Það var alíslenskt fimm manna byrjunarlið sem tók tveggja
stiga skot á tvífara lukkudýrs KFÍ. Mynd: kfi.is.

Aðalréttur:
Innbakaður lax með spínati

500 g spínat
Salt og pipar
4 smjördeigsplötur (frosnar)
4 stórir bitar af feitum og
fínum laxi, roðlausum og
beinlausum
1 eggjarauða
Dill
Rauð paprika, smátt skorin
Sjóðið spínatið þar til það er
orðið alveg mjúkt, hellið því í
sigti og látið vatnið renna vel
af því. Kryddið með salti og
pipar. Látið smjördeigsplöturnar þiðna og ná stofuhita. Skerið
2-3 sm langar rifur þvert á plöturnar með beittum hnífi. Dragið
í endana á deiginu til að teygja
það lítið eitt þannig að það verði
eins og net. Leggið laxinn á
smurða bökunarplötu og deilið
spínatinu niður í fjóra hluta og
setjið þá á laxinn. Setjið smjördeigsnetin yfir laxinn og pakkið
endunum inn undir bitana.
Penslið deigið með eggjarauðunni og bakið allt saman í ofni
við 180°C í um 20 mínútur.
Skreytið með dilli, hakkaðri
papriku og ekki má gleyma sítrónunni sem kórónar hverja
máltíð.
Eftirréttur
Sítrónufrómas
4 egg
125 g sykur
125 g vatn
Safi úr einni sítrónu
½ l rjómi
6 matarlímsblöð
Þeytið egg og sykur saman.
Setjið vatnið í skál og klippið
matarlímsblöðin út í. Setjið
skálina í pott með heitu vatni
og leyfið matarlíminu að bráðna.
Bætið sítrónusafanum við og
kælið. Þeytið rjómann, setjið
saman við eggjahræruna og
hrærið allt varlega saman.
Bætið matarlímsblöndunni við
og hrærið á meðan. Blandið
öllu vel saman og setjið í stóra
kristalsskál, helst á fæti og með
miklu og fallegu munstri. Látið
standa í ísskáp í svolitla stund.
Skreytið með rjóma og rifnum
sítrónuberki.
Ég skora á Aðalbjörgu Sigurjónsdóttur á Ísafirði að koma
með uppskrift í næsta blaði.

