Áskorun að sýsla
með samfélagið sitt

Edda María Hagalín er ein af því unga fólki sem
hefur snúið aftur heim. Hún ólst upp við Silfurgötuna á Ísafirði en býr núna við Skipagötu. Hún
lauk háskólaprófum syðra og starfaði þar um
tíma en er núna fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar.
Og svo er það dúntekjan í Æðey á sumrin. –
Edda María er í viðtali vikunnar.

– sjá bls. 6 og 7.
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Gert klárt
fyrir sumarið!

Kjarasamningar SGS samþykktir með yfirgnæfandi meirihluta
Félagsmenn í Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga samþykktu nýjan
kjarasamning Samtaka atvinnulífsins sem skrifað var undir 29.
maí síðastliðinn. Rafrænni kosningu lauk á hádegi á mánudag og
var samningurinn samþykktur

með 87,5% atkvæða. Kosningaþátttaka var aðeins 28,1%. Á
kjörskrá voru 657 einstaklingar
en aðeins 184 greiddu atkvæði.
Nei sögðu 19 eða 10,33% og
auðir og ógildir seðlar voru fjórir
sem svarar til 2,17%. Þrátt fyrir

frekar dræma þátttöku í kosningu
eru niðurstöðurnar afgerandi. Atkvæðagreiðsla var rafræn og stóð
frá kl. 12. júní til 22. júní.
Samningarnir teljast því samþykktir og gilda ákvæði og launabreytingar því frá 1. maí síðast-

liðnum. Þegar nýir samningar
taka gildi er alltaf hætta á að
einhverjar upplýsingar vanti þegar kemur að útborgun launa. Félagsmenn eru því beðnir að fylgjast vel með hvort launaleiðréttingar vegna endurnýjaðra kjara-

samninga komi fram á launaseðlum strax við næstu útborgun. Ef
upp koma vafaatriði sem varða
leiðréttingar er best að hafa samband við skrifstofu félagsins á
Ísafirði eða á Patreksfirði og fá
aðstoð við úrlausn vandans.

Bæjarstjórn eingöngu skipuð konum
Í tilefni af 100 ára kosningarafmæli kvenna, var fundur
bæjarstjórnar í Ísafjarðarbæ
á föstudag einungis skipaður
konum. Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarritari var staðgengill bæjarstjóra og í
hennar stað ritaði Hjördís
Þráinsdóttir fundinn. Nanný
Arna Guðmundsdóttir, forseti bæjarstjórnar stýrði
fundinum. Fyrir Í-listann
komu inn þær Erla Rún
Sigurjónsdóttir fyrir Kristján
Andra Guðjónsson og Inga
María Guðmunsdóttir fyrir
Sigurð Hreinsson. Fyrir Dlista sátu fundinn Sif Huld
Albertsdóttir, Martha Kristín
Pálmadóttir og Guðný
Stefanía Stefánsdóttir fyrir
þau Jónas Þór Birgisson,
Daníel Jakobsson og Kristínu
Háldánsdóttur. Fyrir B-lista
sat fundinn Helga Dóra
Kristjánsdóttir fyrir Marzellíus Sveinbjörnsson. Fyrir

fundinn mættu þeir Marzellíus Sveinbjörnsson og
Kristján Andri Guðjónsson,
bæjarfulltrúar og færðu öllum konunum rós. Dagskrá
bæjarstjórnarfundarins var
að venju fjölbreytt. Fyrir
fundinum lá meðal annars

fyrir tillaga forseta um ályktun um mikilvægi tónlistarskóla á landsbyggðinni, jafnréttisáætlun og tillaga um
tónleika í Tunguskógi í
sumar í tilefni 100 ára kosningarafmælis kvenna, svo
eitthvað sé nefnt. Þess má

geta að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti tillögu
forseta bæjarstjórnar til 363.
fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 19. júní 2015.
Tillaga er á þessa leið: Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkir að haldnir verði

hátíðartónleikar í Tunguskógi í tilefni af 100 ára
kosningarafmæli kvenna.
Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að undirbúa viðburðinn og leggja viðauka vegna
hans fyrir bæjarstjórn hið
fyrsta. – ellathora@bb.is

Lundavarp fer
seint af stað

Samstaða óháð pólitík
Glatt var á hjalla í móttöku bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, sem
haldin var í hádeginu á föstudag,
19. Júní. Til móttökunnar voru
mættar allar þær konur sem kosnar hafa verið í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar eða þeirra sveitarfélaga sem sameinuðust inn í Ísafjarðarbæ. Það eru tæplega fjöru-
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tíu konur sem setið hafa í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og þeirra
sveitarfélaga sem mynduðu Ísafjarðarbæ við sameiningu.
Til móttökunnar mættu fjórtán
fyrrverandi bæjarfulltrúar og var
öllum vel til vina. Á bæjarstjórnarfundin sama morgunn var mikil
samstaða og öll mál samþykkt

samhljóða þrátt fyirir að mörg
pólitísk mál væru á dagskrá.
„Óskaplega var gaman að sjá
þennan föngulega hóp kvenna
saman kominn og mikil samstaða
til staðar óháð pólitík“ sagði
Þórdís Sif Sigurðardóttir, sviðsstjóri stórnsýslu- og fjármálasviðs hjá Ísafjarðarbæ.

Lundastofninn við strendur
landsins hefur átt undir högg
að sækja síðasta áratuginn en
því er þó misskipt, við suðurströndina er stofninn hruninn
en fyrir norðan land er ástandið
mun betra og á vissum stöðum
mjög gott, eins og í Ísafjarðardjúpi. Erpur Snær Hansen,
sviðstjóri vistfræði rannsókna
hjá Náttúrustofu Suðurlands,
leiðir lundarannsóknir á landinu. Hann segir í Morgunblaðinu að lundinn hafi komið afar
seint til landsins, að jöfnu sé
von á honum um miðjan apríl
en hann hafi ekki verið að skila
sér fyrr en í maí.
Salvar Baldursson í Vigur

segir í samtali við BB að allir
fuglar séu á eftir áætlun. „Teistan er seinna en vandalega,
lundinn fylgir venjulega í kjölfarið á teistunni,“ segir Salvar.
Hann segir þó nokkuð mikið
af fugli í Djúpinu og miðað
við fuglager um víðan sjó er
nóg æti í Djúpinu. Í Vigur er
mikið æðarvarp og segir Salvar æðarfuglinn hafi verpt 10
til tveimur vikum seinna en á
undanförnum árum. „Æðarfuglinn var farinn að verpa um
mánaðamótin apríl - maí á
góðviðriðsárunum eftir 2000.
Nú er þetta í svipuðu fari og
var fyrir 30 árum.“
– smari@bb.is
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Ritstjórnargrein

Alvaran verður
ekki umflúin
Þjóðhátíðardagurinn, haldinn hátíðlegur samkvæmt hefðbundinni
venju, víðast hvar, að viðbættum trumbuslætti á Austurvelli höfuðborgarinnar, og dagur aldarafmælis kosningaréttar kvenna, eru runnir
úr tímaglasinu, og fólk klæðst hvunndagsfötum á ný. Veruleikinn
tekinn við, bitur að margra mati.
Á laugardaginn gengu mörg hundruð ungra kvenna og karla út úr
æðstu menntastofnunum landsins með prófskírteini í hönd á vit
nýrra tíma og tækifæra, að því er ætla verður að loknu námi sem til
var stofnað til að leggja grundvöllinn að framtíð hvers og eins þeirra.
Undir eðlilegum kringumstæðum skyggir fátt á fögnuðinn þegar
slíkum áfanga á lífsgöngunni er náð. Það verður þó að segjast eins og
er, að það stakk í augu að sjá í þessum glæsta hópi hjúkrunarfræðinga
ganga frá prófborði með sorgarband um handlegg, til að tjá mótmæli
gegn lagasetningu stjórnvalda gegn verkfalli starfsstéttar, sem segja
má að sé möndlum heilbrigðiskerfisins, að meira eða minna leyti.
Það hlýtur að vera eitthvað meira en lítið að í samfélaginu þegar
sú hætta vofir yfir að heilbrigðiskerfið hrynji, sakir þess mikla fjölda
hjúkrunarfræðinga sem tilkynnt hefur brotthvarf frá störfum, hver
sem niðurstaða gerðardóms í deilu þeirra kann að verða. Ólíklegt
verður að teljast að uppsagnir hjúkrunarfræðinga, margra hverra
með áratuga starfsreynslu og sérmenntun að baki, séu marklitlar.
———
,,Vilji og löngun fólks, kvenna og karla, ungra sem gamalla, til að
hafa áhrif, til að breyta heiminum til hins betra, verður alltaf til
staðar,“ voru lokaorð Sigríðar Ragnarsdóttur, skólastjóra, Tónlistarskóla Ísafjarðar, í gagnmerkri ræðu á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn;
þörf og réttmæt áminning um að baráttunni fyrir nýjum áfangasigrum
og varðveislu þegar áunninna réttinda, lýkur aldrei. ,,Konum gengur
hægt að öðlast völd í atvinnulífinu, launajafnrétti á langt í land, störf
kvenna eru ekki metin á við karlastörf. Hljómar þetta kannski kunnuglega?“ spurði Sigríður.
Það var vel til fundið, 19. júní, að hóa saman öllum þeim konum
sem kosnar hafa verið stjórn Ísafjarðar og þeirra sveitarfélaga sem
sameinuðust í Ísafjarðarbæ á sínum tíma. Þá er það mikil og góð frétt
að bæjarráð Bolungarvíkur verður einungis skipað konum næsta
árið. Vissulega fylgja því væntingar. Full þöf er á því að konur láti
meira til sín taka á sviði sveitarstjórnarmála, en verið hefur.
s.h.

Úr hjólastól í flugstól
Íþróttakonan Arna Sigríður Albertsdóttir frá Ísafirði, sem
lamaðist fyrir neðan brjóst í
skíðaslysi þegar hún var sextán
ára, brá sér fyrir skömmu úr
hjólastólnum í flugstól. Frá þessu
er greint í máli og myndum í
Sunnudagsblaði Moggans. Upphaf sögunnar um flugstólinn íslenska má rekja til hugmyndar
Brands Bjarnasonar Karlssonar
þegar hann sá frönsku myndina
Intouchables, en í henni fer lamaður maður í svifvængjaflug.
Brandur, sem er lamaður fyrir
neðan háls, kom að máli við Gísla
Steinar Jóhannesson og úr varð
að hanna og smíða flugstól. Gísli
og Samúel Alexandersson reka
fyrirtækið True Adventure, en
þeir fljúga um loftin blá með
ferðamenn sem upplifa íslenska
fegurð eins og fuglinn fljúgandi.
Þegar Arna Sigríður heyrði
fyrst af flugstólnum í fyrra varð
hún spennt að prófa. Hún var
ekki lengi að hugsa sig um þegar
henni var boðið í flug nú fyrir

skemmstu. Hún keyrði einn fallegan laugardag til Víkur í Mýrdal
til að „stökkva“ fram af fjalli í
svifvæng og varð ekki fyrir vonbrigðum. Bíða þurfti allan daginn
eftir rétta vindinum og hafði Arna
langan tíma til að hugsa um flugið. „Ég hélt ég yrði meira stressuð
en kannski veit ég bara ekkert
hvað ég er að fara út í,“ sagði
Arna hlæjandi fyrir flug.
Arna Sigríður hefur ekki setið
auðum höndum síðan hún lenti í
slysinu fyrir átta árum. Hún æfir
handahjólreiðar af miklu kappi
og stefnir á Ólympíuleikana í Ríó
í Brasilíu árið 2016. Einnig stundar hún skíðaíþróttina í sérútbúnum stól á veturna og hefur æft
handbolta og körfubolta. Nú eiga
handahjólreiðarnar hug hennar
allan og æfir hún tvisvar á dag.
Hún segir þessa íþrótt njóta vaxandi vinsælda meðal fólks í hjólastólum í heiminum. Vegalengdin
sem hún keppir í er 15 til 25
kílómetrar. Hún vinnur nú hörðum höndum að því að ná nógu

mörgum stigum til að mega
keppa á Ólympíuleikunum.
Arna Sigríður hefur starfað
með átakinu „Stattu með taugakerfinu“ en tilgangur verkefnisins er að semja bréf til að senda
aðalritara Sameinuðu Þjóðanna
um að setja sem þróunarmarkmið
að skoða taugakerfið. Til þess
hafa þau safnað undirskriftum
landsmanna en það þarf vissan
fjölda til að hægt sé að senda
bréfið.
„Við mænuskaða er engin
lækning enn til en tilgangurinn
er að búa til einn góðan gagnabanka um mænuskaða. Ef við
tökum krabbamein sem dæmi,
þá eru til lyf við því og mörg
lyfjafyrirtæki sjá sér hag í að búa
þau til og fá pening til rannsókna.
En við mænuskaða er líklegra að
lækning felist í einhvers konar
aðgerð og þarf því að finna upp
nýja tækni. Lyfjafyrirtækin græða
lítið á því og þá er erfiðara að fá
fjármagn til rannsókna og það
vantar,“ segir Arna Sigríður.

Spurning vikunnar
Velur þú íslenskar vörur fram yfir erlendar?
Alls svöruðu 549.
Já sögðu 124 eða 23%
Nei sögðu 425 eða 77%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Í hjólastólnum að flugi loknu. Ljósm. Morgunblaðið/Ásdís.
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Sinubruninn: Orkubúið hlýtur að endurnýja dreifikerfið segir sveitarstjóri
Pétur Georg Markan, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, telur að
Orkubú Vestfjarða hljóti að endurnýja dreifikerfið í Ísafjarðardjúpi eftir sinubrunann í Laugardal í síðustu viku. Hann segir
ekki nokkurn vafa leika á því að
eldurinn byrjaði út frá gamalli
raflínu. „Það voru einfaldlega
vitni að því þegar kviknaði í.
Aukinheldur hafa íbúar í Laugardal horft upp á alla vega tvö
önnur skipti þar sem kviknað
hefur í út frá gömlum línum en
þá var lukkan með okkur og
náðist að slökkva í áður en eldurinn breiddist út. Það tókst ekki
fyrr en eftir kröftuga og kostnaðarsama aðgerð. Ég trúi ekki öðru
en að ábyrgt og metnaðarfullt

fyrirtæki eins og Orkubúið hljóti
að skoða af alvöru að uppfæra
dreifikerfið í Djúpinu. Núverandi
aðstæður eru ekki fólki bjóðandi“
segir Pétur. Hann bendir einnig á
að dreifikerfið hafi verið til vandræða í vetur og straumlaust á
löngum köflum.
Slökkvistarf gekk vel að sögn
Péturs við erfiðar aðstæður. „Við
teljum okkur hafa tekið góða
ákvörðun í byrjun ákveðið var
að berjast við eldinn af fullu afli,
minnug þess að það var kannski
gert heldur seint þegar eldar loguðu í Laugardal fyrir þremur árum. Það hefur sennilega verið
það sem reið baggamuninn og
við náðum að hefta útbreiðslu
eldsins og kæfa hann að lokum

áður en í óefni var komið.“ Þyrla
Landhelgisgæslunnar var kölluð
til í síðustu viku. „Þyrlan náði
upp á hjallana þar sem erfitt var
að koma að vélum og tækjum og
hún slökkti síðustu glæðurnar.
Þannig náðum við að koma í veg
fyrir gríðarlegt tjón á fasteignum
og trjárækt sem hefur verið stunduð í dalnum í á annan áratug.“
Pétur vill koma á framfæri
þakklæti til slökkviliðanna á Ísafirði, á Hólmavík og í Bolungarvík sem öll voru kölluð inn í
Laugardal. „Það má ekki gleyma
þætti okkar ágæta slökkviliðsstjóra í Súðavík, honum Yordan
Yordanov, sem stýrði aðgerðum
með miklum sóma,“ segir Pétur.
– smari@bb.is

Fimm deiliskipulög ógild
Fimm deiliskipulög í Ísafjarðarbæ eru ógild og þarf að taka
þau upp aftur. „Um mitt síðasta
kjörtímabil var fresturinn til að
ljúka auglýsingu deiliskipulags
þrír mánuðir, það reyndist of
knappur tími og strangt til tekið
eru þau ógild og þess vegna þarf
að taka þau upp aftur,“ segir Gísli
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar. Fyrrnefndir þrír
mánuðir eru að sögn Gísla Halldórs, tíminn frá því að bæjarstjórn
auglýsir skipulag til umsagnar
þar til það er auglýst í Stjórnartíðindum. „Þetta gerðist í fleiri
sveitarfélögum. Í dag er búið að
lengja tímann upp í sex mánuði
vegna þess að þetta virkaði ekki.“
Ekki er búið að auglýsa skipu-

lögin á ný. Aðspurður segir hann
ekki geta svarað hvers vegna það
hafi ekki verið gert. „Það hefði
þurft að vera búið að gera þetta
fyrr.“ Ekki þarf að taka upp alla
skipulagsvinnuna heldur fyrst of
fremst lögformlega hlutann og
auglýsingaferlið. Gísli Halldór
segist vonast til að því verði lokið
fyrir áramót. Hvort þetta hafi taf-

ið byggingaframkvæmdi segir
Gísli Halldór að það geti verið
svo í einhverjum tilvikum. „Eins
og til dæmis á Suðureyri, þar er
áhugi að gera spennandi hluti og
þar hefði trúlega hægt að byrja í
haust. Við teljum okkur geta klárað skipulagið þar fyrir áramót,“
segir Gísli Halldór Halldórsson
bæjarstjóri.
– smari@bb.is

Landsbankinn að yfirtaka
sparisjóðinn í Bolungarvík
Fyrir helgina var skrifað undir
samkomulag milli Landsbankans
og Sparisjóðs Norðurlands um
að hafinn verði undirbúningur að
samruna félaganna. Sameinað
fyrirtæki yrði rekið undir nafni
Landsbankans og við hann rynnu
allar eignir og skuldbindingar
sparisjóðsins inn í Landsbankann
og hann tæki við rekstri allra
útibúa sjóðsins. Stjórn sparisjóðsins leitaði til Landsbankans
fyrir tveimur vikum til að kanna
áhuga á samruna, vegna óvissu
um framtíð sjóðsins, og hafa viðræður staðið frá þeim tíma.
FIMMTUDAGUR 25. JÚNÍ 2015

Sparisjóður Bolungarvíkur sameinaðist Sparisjóði Norðurlands
í fyrra og við sameiningu núna
myndi Landsbankinn taka við útibúinu þar.
Samruni lýtur lögbundnu ferli
sem tekur að lágmarki fjórar vikur, frá því hann er fyrst auglýstur
með formlegum hætti, og er háð
aðkomu bæði Fjármálaeftirlits og
Samkeppniseftirlits. Samkvæmt
því samkomulagi sem fyrir liggur
munu stofnfjáreigendur í sparisjóðnum fá greitt með hlutabréfum í Landsbankanum. Heildarendurgjald til þeirra yrði 594

milljónir króna með fyrirvara um
áreiðanleikakönnun.
Steinþór Pálsson bankastjóri
Landsbankans segir um þetta mál
skv. fréttatilkynningu: „Stjórn
Sparisjóðs Norðurlands ses. óskaði eftir afstöðu Landsbankans
til samruna félaganna í ljósi þess
að sjóðurinn hefur ekki uppfyllt
kröfur eftirlitsaðila um eiginfjárhlutfall. Að fengu samþykki eftirlitsaðila teljum við að samruni
fyrirtækjanna geti gengið greiðlega fyrir sig og að Landsbankinn
geti haldið úti öflugri þjónustu á
svæði Sparisjóðs Norðurlands.“

Frá slökkvistörfum í Laugardal. Ljósm: Halldór Sv.

Íbúafundur í Hnífsdal
Mánudaginn 29. júní halda íbúasamtökin í
Hnífsdal opinn fund í gamla Barnaskólanum
í Hnífsdal. Auk almennra umræðna um málefni íbúanna verður á fundinum gerð tillaga
að nýtingu framkvæmdaframlags Ísafjarðarbæjar. Einnig verða teknar saman ábendingar vegna umhverfismála í dalnum.
Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
1. Tillaga að nýtingu framkvæmdaframlags
Ísafjarðarbæjar.
2. Ábendingar til Ísafjarðarbæjar vegna
umhverfismála í Hnífsdal.
3. Kynning á hugmyndum um fornleifauppgröft í Hnífsdal.
4. Önnur mál.
Íbúar eru hvattir til að mæta á fundinn. Þeir
sem ekki komast en hafa ábendingar eru vinsamlega beðnir um að hafa samband við
stjórn í tölvupósti eða á Facebook síðunni
„Betri Hnífsdalur“.
Stjórn íbúasamtakanna í Hnífsdal.
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Áskorun að sýsla
með samfélagið sitt
Edda María Hagalín tók við
starfi fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar haustið 2013. Hún segir
starfið fjölbreytta áskorun sem
sé henni að skapi. Hún er borinn
og barnfæddur Ísfirðingur og fyrir ættfræðiþyrsta má geta þess að
hún dóttir Ingibjargar Snorradóttur Hagalín og Salmars Jóhannssonar.
Edda María segist hæstánægð
að vera komin aftur heim á Ísafjörð með manni sínum Alexíusi
Jónassyni, vélsmið og óðalsbónda úr Æðey í Ísafjarðardjúpi,
og dætrum þeirra tveimur. Von
er svo á þriðja barninu á allra
næstu dögum. Það virðist þó ekki
hægja á þessum dugnaðarforki
sem hún Edda María er, en drifkraftur og fyrirvaraleysi hafa
komið henni á þann stað þar sem
hún er í dag.
Blaðamaður kíkti í heimsókn
til Eddu Maríu í nýja húsið hennar, en fjölskyldan er nýflutt á
nýtt heimili í Skipagötunni sem
þau festu kaup á í síðasta mánuði.
Hún segist vera hæstánægð með
nýja heimilið enda sé það á æskustöðvunum hennar.
„Ég bjó lengst af í Silfurgötunni þar sem rakarastofan er. Ég
er því algjör Eyrarpúki og afar
ánægð að hafa fundið hús á Eyrinni og vera komin aftur í hverfið
mitt.“
Edda María gekk alla sína lögbundnu skólagöngu á Ísafirði,
bæði á grunnskóla- og framhaldsskólastigi. Eftir að hún útskrifaðist sem stúdent af raungreinabraut
Menntaskólans á Ísafirði árið
2002 tók við ævintýraríkt ár á
framandi grundu.
„Ég tók mér ársfrí frá námi til
að ferðast um. Við fórum fjórar
vinkonur saman á Evrópuflakk.
Byrjuðum á þriggja vikna ferð til
Benidorm og fórum þaðan upp
til Frakklands þar sem ég og önnur vinkona mín leituðum okkur
að vinnu. Við vorum þrjár vikur
í París að reyna að fá vinnu á
hóteli eða einhverju slíku og svo
viku í Reims, þar sem við freistuðum þess að fá vinnu við vínberjatínslu. Það gekk nú ekki þar
sem krafa var gerð að maður talaði frönsku og við fórum því til
Englands og sameinuðumst hinum tveimur vinkonum okkar.
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Við fengum þar vinnu á litlum
veitingastað í hundrað manna
þorpi við veginn á leiðinni til
Oxford. Við bjuggum á hæðinni
fyrir ofan veitingastaðinn og ég
hélt að ég myndi dvelja þar um
tíma. En eins og með svo margt í
mínu lífi breyttust hlutirnir nánast
fyrirvaralaust. Þegar ég var rétt
búin að vinna þar í um viku bauðst
mér nefnilega að fara sem aupair til Ítalíu hjá Sigurjónu Sverrisdóttur og Kristjáni Jóhannssyni
óperusöngvara. Þar var ég í sjö
mánuði áður en ég sneri heim til
Íslands.“
Tileinkaði sér ítalskar
siðareglur og kaffidrykkju
„Þetta var yndislegur tími. Ég
ferðaðist mikið um Ítalíu, en
heimili þeirra var við Gardavatnið sem er svo fallegt, að manni
leið eins og maður vaknaði við
listaverk á hverjum morgni. Ég
lærði mikið á þessari dvöl og ég
held að það sé öllum hollt að
kynnast annarri menningu en
sinni eigin. Ég fékk í það minnsta
víðari sýn á lífið við að kynnast
annarri menningu og þjóð.
Menningin í Ítalíu er mjög
skemmtileg og stór partur hennar
felst í matar- og kaffihúsamenningu. Ég kunni mjög vel að meta
það, en ég myndi segja að ég hafi
verið frekar ómenningarleg þegar
ég byrjaði á þessu millilandaflakki. Til dæmis drakk ég ekki
bjór, te eða kaffi. Ég lærði þó að
drekka bjór og te í Englandi og
kaffi á Ítalíu. Enda var manni
réttur kaffibolli nánast um leið
og maður lenti á Ítalíu, þar sem
það var svo sjálfsagt að allir
drykkju þennan drykk. Ég drekk
nú reyndar ekki svona vélarkaffi,
en finnst voða gott að nostra við
að hella mér upp á með expressokönnu á eldavélarhellu og flóa
mjólk með. Fæ mér svo stundum
cappuccino til að gera mér dagamun. Það mætti því segja að
kaffidrykkja mín sé enn svolítið
svona á ítalskan máta.
Ég lærði einnig að elda alls
kyns pasta, sem kom sér afar vel
á mögru háskólaárunum sem
fylgdu í kjölfarið,“ segir Edda
María hlæjandi.
„Ítalir eru mun siðprúðari en
Íslendingar að mörgu leyti, og

þó mér hafi fundist sumar siðareglurnar furðulegar í fyrstu, hef
ég tileinkað mér þær. Eins og
sem dæmi er aldrei í lagi að fara
út með blautt hárið á Ítalíu og
sérstaklega ekki að vetri til. Maður fer ekki út fyrir hússins dyr
nema vera búin að hafa hárið til.
Eins er enginn berleggjaður á
almannafæri, maður er alltaf í
sokkabuxum. Annað er bara ósiðsamlegt,“ segir Edda glottandi.
Háskólanám í viðskiptafræði
„Ég byrjaði að velta því fyrir
mér úti á Ítalíu hvað ég ætti að
taka mér fyrir hendur þegar heim
væri komið. Ég vissi bara að mig
langaði í háskólanám en hafði
ekki grænan grun hvers konar
nám það ætti að vera. Ég lagðist
því yfir námskrár skólanna og
hallaðist strax að viðskiptafræðinni og leist best á Háskólann í
Reykjavík, sem þá var tiltölulega
nýr. Einna mest var það smæð
skólans sem heillaði mig þar sem
ég kom úr litlu bæjarfélagi og
litlum skóla. Enda kom á daginn
að það hentaði mér mjög vel þegar ég hóf mína skólagöngu þar
stuttu eftir að ég kom heim til
Íslands haustið 2003. Mikið var
lagt upp úr því að hafa bekkina
litla og mikið um hópsamstarf.
Maður var því ekki einn í mannmergðinni eins og ég ímynda mér
að hefði væri í Háskóla Íslands.
Ég útskrifaðist úr viðskiptafræðinni 2006 og þessi ár voru
einn skemmtilegasti tími lífs
míns. Bekkurinn minn var mjög
samheldinn og ég eignaðist margar vinkonur sem ég held enn sambandi við í dag. Maður var í skólanum alla daga allan daginn og
stundum langt fram á nótt, en við
höfðum aðgang að skólanum allan sólarhringinn. Oft vorum við
kannski tíu manna hópur klukkan
fjögur um nótt að læra fyrir stærðfræðipróf.
Einnig fórum við í nokkrar
utanlandsferðir í tengslum við
námið, til dæmis fór ég í tengslum við einn áfangann til Brüssel
í tengslum við Evrópusambandið
og menningarferð til London að
heimsækja íslensk fyrirtæki. Ég
held að við höfum notið mjög
góðs af því hvað skólinn var nýr
af nálinni og þar af leiðandi lítill

og samheldinn. Ég held að hlutirnir hafi breyst nokkuð í dag
eftir að skólinn stækkaði og
komst meira á legg.“
Edda María lét ekki staðar
numið eftir útskriftina og fór strax
í meistaranám þó svo að hún væri
komin með starf hjá Deloitte í
Reykjavík.
„Mikið var um vísindaferðir á
vegum skólans, meðal annars til
fyrirtækja sem voru með kynningar, og það varð til þess að á
síðustu önninni minni ákvað ég
að prófa að sækja um starf hjá
Deloitte. Ég fékk starfið og vann
því 50% vinnu meðfram náminu.
Þarna fann ég mig í reikningsog bókhaldi. Þetta var umhverfi
sem átti mjög vel við mig. Ég
dreif mig því í meistaranám í
reikningshaldi og endurskoðun
við HR samhliða fullu starfi.
Einhvern veginn féll bara allt
sjálfkrafa í farveg. Púsluspilin
röðuðust upp og leiddu mig þessa
leið, en í raun og veru var ekkert
af þessu planað mikið fyrirfram.“
Lét barneignir ekki hægja
á útskrift og starfsframa
„Ég útskrifaðist með meistaragráðuna árið 2009 en eignaðist
fyrstu stelpuna mína, Katrínu
Fjólu, haustið 2008. Þannig að
ég kláraði meistaranámið í fæðingarorlofinu.“
Aðspurð segir hún að ekki hafi
hvarflað að sér að taka sér frí frá
námi til að eignast frumburðinn.
„Ég vildi bara klára þetta verkefni sem ég var byrjuð á. Svo
hittist tímasetningin líka svo vel
á, að ég sá ekki þörf á því að taka
mér hlé. Ég fór vestur til að eiga
í september 2008 og bjó hjá
mömmu og Hæa [Hávarði G.
Bernharðssyni] í tvær vikur en
fór svo beint aftur í skólann og
missti því bara rétt aðeins af byrjun skólaársins. Allir tímarnir
mínir voru eftir klukkan 16 á
daginn og því gátu maðurinn
minn og tengdamamma skipst á
að dekka mig með barnið, en á
þessum árum bjó yngri bróðir
minn líka hjá okkur og hjálpaði
mikið með stelpuna. Hefði ekki
getað þetta án þeirra hjálpar. Þetta
gekk því allt upp,“ segir hún brosandi. „Auðvitað var maður þreyttur, en mér fannst aldrei neitt ann-

að í boði.“
Næsta barn mætti til leiks 2012
þegar Edda María var enn við
störf hjá Deloitte. Þá bjó fjölskyldan hjá tengdamömmu hennar eftir að hafa farið illa út úr
kaupum á húsi árið 2007.
„Eins og svo margir aðrir sátum við uppi með stóra skuld sem
bara óx og óx, en við náðum að
selja húsið þó svo að við þurftum
að borga með sölunni. Á sama
tíma missti maðurinn minn föður
sinn og tók við vetursetu í Æðey,
en fjölskylda hans á eyjuna. Það
var því mjög rökrétt ákvörðun að
flytja inn til tengdamömmu. Við
mæðgur bjuggum þar enn þegar
Auður Ýr fæðist í desember
2012, en vetursetu var hætt í Æðey þá um haustið og skilaði
Alexíus sér þá til okkar. 1. mars
fór ég aftur að vinna þangað til
ég fór um sumarið með Alexíusi
út í Æðey til að dvelja yfir sumarið með stelpurnar og hjálpa til
við dúntínsluna.
Á þeim tímapunkti vorum við
aðeins farin að hugsa okkur til
hreyfings og hver næstu skref
okkar ættu að vera. Ég hafði alltaf
sagt að mig langaði til þess að
flytja vestur áður en elsta dóttirin
byrjaði í skóla. Þegar ég frétti
svo að einhver væri að fara hætta
hjá Ísafjarðarbæ fór ég að fylgjast
með auglýsingum og sá skömmu
seinna að auglýst var eftir fjármálastjóra. Ég taldi að það væri
nú eitthvað fyrir mig og sótti um
starfið í fæðingarorlofinu. Og svo
fór að ég fékk starfið. Ég var á
leiðinni í land frá Æðey eftir
sumartörnina þegar Daníel þáverandi bæjarstjóri hringdi og tilkynnti mér það.
Ég var reyndar á leið til Grikklands í vinkonuferð, en um leið
og ég sneri aftur til landsins dreif
ég mig í Mosfellsbæinn þar sem
við bjuggum, til að pakka niður
búslóðinni og flutti inn á mömmu
og Hæa til að byrja með. Maðurinn minn var bundinn í Æðey
eins og öll önnur sumur og fram
á haust, en nú þarf ekki lengur að
hafa vetursetu þar eftir að sjálfvirk veðurstöð var sett upp á staðnum og fjárstofninn látinn fara.
Ég byrjaði svo hjá Ísafjarðarbæ
1. október.“
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Starfið skemmtileg áskorun
Edda María segist afar ánægð
í starfi sem sé bæði fjölbreytt og
krefjandi.
„Það hentar mér mjög vel, en
ég er vön því frá starfi mínu í
Deloitte að koma inn á ýmis svið
þar sem ég var að vinna með alls
kyns ólík fyrirtæki, frá hvalveiðifyrirtækjum til tannlæknastofa.
Það á mjög vel við mig að takast
á við ólík verkefni og í starfi
mínu sem fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar hef ég umsjón með um
70 ólíkum deildum. Ég hafði ekki
mikla þekkingu á rekstrarsamsetningu sveitarfélaga þegar ég
tók við starfinu og vissi því í
raun og veru ekkert hvað ég væri
að fara út í.
Þetta er afar krefjandi og
skemmtilegt starf. Fjölbreytnin
er mikil þar sem maður er að
sýsla með allt frá leikskólum til
hafna. Maður er í raun að sýsla
með samfélagið sitt og er því
ekki sama hvernig að því er staðið, og auðvitað hefur maður því
metnað að koma starfinu vel frá
sér. Ég er því varla að tíma að
FIMMTUDAGUR 25. JÚNÍ 2015

fara í fæðingarorlof, það er svo
mikið að gera og svo gaman í
vinnunni,“ segir Edda María og
skellihlær. „Ég verð í burtu í tvo
mánuði í fæðingarorlofi og verð
svo í 50% starfi til að byrja með,
en vonandi gengur allt vel svo
maður geti hellt sér út í starfið
aftur. En það kemur auðvitað bara
í ljós.
Margt hefur komið mér á óvart,
til dæmis bara það hversu miklir
peningar fara í að reka sveitarfélag. Maður tekur ákveðnum hlutum sem sjálfsögðum, eins og að
fá rennandi vatn inn í húsið sitt
eða að sorpið manns sé sótt, en
spáir ekki í hvað það kostar. Ekki
átti ég von á þegar ég tók við
starfinu að ég myndi verða sérfræðingur í sorplögum og álagningu fasteignagjalda. Það er svo
mikið sem felst að baki slíkra
verkefna og maður þarf stundum
að liggja yfir úrskurðum og reglugerðum til að koma sér betur inn
í málin.
Ég bjóst við að liggja megnið
af tímanum yfir fjárhagsætlunargerð og ársreikningum, en það

hefur komið mér á óvart hve lítinn
tíma ég hef í raun og veru fyrir
þau verkefni. Það er bara svo
margt annað sem þarf líka að
huga að. Ég er enn að koma mér
inn í hlutina og það er alltaf af
nógu að taka. Þetta er því áskorun
sem er mér að skapi.“
Forréttindi að ala
upp börn á Ísafirði
Edda María segist afar ánægð
með að hafa flutt aftur heim á
Ísafjörð.
„Okkur líður mjög vel á Ísafirði, og stelpurnar, sem eru sex
og tveggja ára, eru hæstánægðar
að búa hér. Bæði á ég hér fjölskyldu og mun hægara fyrir
manninn minn að ferðast út í
Æðey yfir sumarið. Hann og eldri
dóttirin fóru strax eftir að skólanum lauk út í Æðey og verða þar í
sumar. Ég kemst nú ekki strax,
þar sem ég á von á barni í lok júní.
Þetta er í fyrsta sinn síðan ég
veit ekki hvenær þar sem ég er
ekki farin út í Æðey á þessum
árstíma. Eyjan er algjör paradís,
sérstaklega fyrir börn, enda taldi

dóttir mín niður dagana að komast þangað. Margir taka þátt í
dúnleitinni og á þessum árstíma
eru kannski 15 manns í húsi og
mikil stemmning. Ég hlakka til
að komast út í eyjuna, en ég á
von á au-pair frá Finnlandi sem
gæti þá haft auga með stelpunum.
Mér finnst þetta mjög skemmtilegt samfélag og margt hefur
breyst frá því að ég var krakki.
Margt til hins betra. Okkur finnst
forréttindi að geta alið börnin
okkar upp í svona vernduðu umhverfi, sérstaklega eftir að við
fluttum í Skipagötuna. Maður
þekkir alla, en bæjarritarinn og
umhverfisfulltrúinn búa nánast á
sama bletti og ég og við eigum
öll börn á sama aldri. Svo skemmir ekki fyrir að bæjarstjórinn á
hús í sömu lengju og við höfum
því í gamni nefnt þetta bæjarskrifstofugötuna,“ segir Edda
María hlæjandi.
„Síðan er svo margt í boði fyrir
börn hvað varðar tómstundir. Mér
finnst fyrirkomulagið að flestar
tómstundir séu á skólatíma algjör
snilld. Elsta dóttirin er í tónlistar-

námi og íþróttum og allt búið
fyrir klukkan 16 fyrir utan dansinn og skíðin. Talandi um forréttindi, þá er það algjör draumur að
geta skutlað barninu upp á dal,
skotist heim og sótt hana svo
aftur að æfingu lokinni. Þetta
væri nú ekki hægt hvar sem er.
Eldri dóttirin er afar félagslynd
og sækir mikið í að leika við
skólafélaga sína í lok vinnudags,
þá er svo gott að þekkja til foreldranna svo maður geti leyft
henni að fara í heimsóknir. Ég er
ekki svo viss um að það væri svo
auðvelt fyrir sunnan.
Allt tekur svo stuttan tíma hér
vestra og nánast allt til alls. Ég
sakna einskis að sunnan. Það sem
ekki fæst hér er auðvelt að panta
og fá sent. Það tekur í raun og
veru mun minni tíma að panta
sér af netinu heldur en að fara til
dæmis í Ikea, sem er svakalegur
tímaþjófur. Nú er ég loks komin
í eigið húsnæði og get farið að
koma mér fyrir og skjóta rótum.
Ég gæti því ekki verið ánægðari
að vera komin aftur heim á Ísafjörðinn minn,“ segir Edda María.
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Ítreka kröfu um skipulagsvald sveitarfélaga
Skipulags- og mannvirkjanefnd Ísafjarðarbær hefur ítrekað
við Skipulagsstofnun að skipulagsvald sveitarfélaga á strandsvæðum eigi að færa út að einni
sjómílu frá grunnlínupunktum.
Skipulagsstofnun óskaði eftir
umsögn Ísafjarðarbæjar um
aukna framleiðslu á regnbogasilungi og laxi í Dýrafirði, alls
um 2000 tonn. Afstaða nefndarinnar byggir meðal annars á þeirri
staðreynd að í þeirri umfangsmiklu aukningu fiskeldis sem nú

er í gangi, sé verið að breyta
verulega ásýnd fjarða og flóa auk
þess sem núverandi nýting þeirra
svæða breytist óhjákvæmilega.
„Það er óeðlilegt á allan hátt,
að það fólk og sveitarstjórnir sem
búa næst þeim svæðum sem
ákveðið er að breyta í útliti og
nýtingu, ráði litlu sem engu um
þau mál,“ segir í umsögn nefndarinnar. Það er mat nefndarinnar
að þar sem löggjafinn gerir ekki
ráð fyrir gerð skipulags fyrir
svæðið ættu allar framkvæmdir

innan þess að fara í mat á umhverfisáhrifum. Að frumkvæði
sveitarfélaga á Vestfjörðum og
Fjórðungssambands var unnin
nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð

fyrir nokkrum árum. Nefndin
segir að það væri til mikilla bóta,
ef til væri samsvarandi skipulag
fyrir nýtingu Dýrafjarðar.
Skipulags- og mannvirkja-

nefnd er þeirrar skoðunar að þau
mannvirki sem staðsett eru utan
netalaga eigi jafnframt að vera
byggingarleyfisskyld.
– smari@bb.is

Aðkomutogarar stöðugt mikilvægari fyrir Ísafjarðarhöfn
Stjórnsýsluhúsið Ísafirði
– rekstraraðili mötuneytis –

Auglýst er eftir rekstraraðila að mötuneyti
Stjórnsýsluhússins á Ísafirði frá 1. ágúst 2015.
Reksturinn er miðaður við að framreiddur
sé hádegisverður fyrir starfsfólk í Stjórnsýsluhúsinu alla virka daga ársins.
Frekari upplýsingar um rekstrarform, aðstöðu
og annað gefur Hallgrímur Magnús Sigurjónsson í síma 440 3143 og 844 3143.

Síðustu ár hefur löndunum aðkomutogara á Ísafirði fjölgað
jafnt og þétt frá byrjun júní og út
árið og núna eru þær að komast
af stað að þessu sinni. „Þetta hafa
ekki síst verið skip frá Gjögri og
Nesfiski og HB Granda. Það hafa
verið stærstu skipin sem hafa
landað hér yfir sumarið og fram
undir áramót. Gjögur er með
Áskel og Vörð, HB Grandi með
Ásbjörn og Ottó N. Þorláksson
og Helga María hefur líka landað
hérna. Skipin frá Nesfiski, Berglín og Sóley Sigurjóns, eru ekki
farin að landa hér ennþá núna,
þau hafa verið á rækju en koma
væntanlega hingað í haust. Ísfisktogarinn Frosti frá Grenivík

Guðmundur. „Og eins og krafan
er orðin í dag, þegar alltaf er
verið að senda ferskar fiskafurðir
til útlanda, þá eru menn kannski
að veiða hér úti í einn til tvo daga
þannig að menn eru ekki að vinna
eldri en þriggja daga fisk og senda
hann síðan ferskan á markað erlendis. Þetta er mynstur sem hefur rutt sér mikið til rúms og Ísafjörður liggur mjög vel við til að
taka á móti þessum skipum.“
Fjárhagur hafnarsjóðs er góður. „Það hefur verið mjög góður
rekstur á höfnum Ísafjarðarbæjar
undanfarin ár og skilað verulega
góðum afgangi til bæjarsjóðs,“
segir Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri.

hefur líka landað mikið hér undanfarin ár. Það er mikil lyftistöng
fyrir höfnina að fá þessi aðkomuskip. Við segjum að við lifum
fyrst og fremst í þjónustu við
fiskiskipaflotann,“ segir Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri.
Ætla má að tekjur Ísafjarðarhafnar af löndunum aðkomutogara nemi um 15-20 milljónum
króna á ári. Þær felast í aflagjöldum, sem eru hlutfall af verðmæti aflans. Fiskurinn sem þessi
skip leggja upp á Ísafirði er fluttur
brott í kælibílum og síðan vinna
fyrirtækin hann í sínum húsum.
„Ísafjörður liggur mjög vel við
gjöfulum fiskimiðum,“ segir

Hornótt hátíðarhöld og Hornstrandir
Tvenn hátíðarhöld eru að baki. Þjóðhátíðardagurinn, 17. júní
galt verulega svokallaðra mótmælenda, sem höfðu hátt og
völdu sér þennan dag, sem að mestu hefur verið óumdeildur, til
þess að bera skrílslæti sín á torg. Torgið sem þeir völdu var
Austurvöllur í Reykjavík og margt var gert til þess að setja blett
á hefðbundin hátíðarhöld. Þeir sem mótmæla ættu fremur gera
það með rökum en að haga sér eins og ótíndur skríll. Hin
hátíðarhöldin voru til að minnast 100 ára afmælis kosningaréttar
kvenna og reyndar fleiri, sem máttu sín lítils. Bar þar minna á
skrílslátum og skepnuskap. Kannski var það vegna þess konur
áttu stóran hlut að máli. Þó má engan veginn setja alla undir
sama hatt.
Stór farþegaskip gætu tekið Patreksfjörð upp sem fastan
viðkomustað í Íslandsferðum. Það eru að mestu góð tíðindi,
enda virðist sú útgerð gefa nokkuð af sér ekki síður en fiskveiðar.
Þær eru bundnar kvóta, en ferðaþjónustan býr ekki við kvótakerfi. Rætt hefur verið um ánauð af hálfu ferðamanna og skyldi
engan undra. Búast má við vel á aðra milljón ferðamanna til
Íslands í ár. En hér búa um 330 þúsund manns. Ísland er stórt og
því líklegt til að taka við mörgum ferðamönnum. En hafa þarf
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varann á. Innviðirnir, vegir, hótel og gististaðir og alls konar þjónusta þurfa að vera í stakk búin til þess að ráða við verkefnið.
Margir viðkomustaðir ferðamanna hafa látið mjög á sjá og allt
stefnir í þá átt að Þingvellir, einni helgistaða þjóðarinnar og á
heimsminjaskrá Sameinuðu Þjóðanna, verði ekki svipur hjá sjón,
svo margir ferðamenn koma þar við og skilja ekkert eftir sig nema
ruslið. Löngu er orðið tímabært að taka alvöru umræðu um gjaldtöku fyrir afnotin.
Vestfirðingar hafa talið sig nokkuð afskipta hvað varðar heimsóknir ferðamanna, en hér er þó margt í boði. Nægir að nefna sérferðir í Jökulfirði til skíðaiðkunar og skoðunar á stórbrotinni og
óspilltri náttúru. En nokkuð er víst að illa kunni að fara ef gætum
okkar ekki. Við Vestfirðingar eigum að reyna að standa vörð um
friðlandið á Hornströndum og í Jökulfjörðum. Nú þegar örlar á
,,ofbeit“ á svæðinu. Fari svo að tekinn verði upp sá háttur að
hleypa farþegum skemmtiferðaskipa í land er að mörgu að gæta.
Hafa þarf landeigendur og Náttúruverndarráð með í ráðum. Skapa
þarf viðunandi aðstöðu til þess að gæta öryggis ferðamanna og
vernda náttúruna. Hollt er að hafa í huga að ,,margur verður af
aurum api.“

Stakkur skrifar
Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum
og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það
bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Fólksfækkunin
mest á Vestfjörðum
Í nýrri greiningu Íslandsbanka
á málefnum og fjármálum sveitarfélaga kemur fram að íbúar á
Norðurlandi vestra og Vestfjörðum fá mest í sinn hlut úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga ef horft er á
framlag á hvern íbúa eftir landsvæðum. Undanfarin tvö ár hefur
orðið hlutfallsleg fólksfjölgun á
öllum landssvæðum nema tveimur, Vestfjörðum og Norðurlandi
vestra.
Framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem hlutfall af heildartekjum sveitarfélaganna hefur
síðastliðinn áratug aukist úr 6,7%
í 9,5%. Sveitarfélög á höfuðborg-

arsvæðinu fengu stærstan hluta
af framlagi sjóðsins á síðasta ári,
eða um 37%. Heildarframlög
sjóðsins námu um 35 milljörðum
króna á síðasta ári sem er aukning
um 8% frá árinu áður.
Hlutfallsleg fólksfækkun síðustu 10 ár er einnig mest á þessum
landssvæðum, eða 9,5% á Vestfjörðum og 6% á Norðurlandri
vestra. Á síðustu tveimur árum
er hlutfalsleg fólksfækkun á
Vestfjörðum tæpt 1% en tæp 2%
á Norðurlandi vestra. Hlutfallsleg
fólksfjölgun hefur verið mest
Suðurnesjum síðustu 10 ár, eða
29% og tæp 4% síðustu tvö ár.

Efnt verður til gönguhátíðar í
Súðavík um verslunarmannahelgina. Á hátíðinni verður boðið
upp á fjölbreyttar gönguferðir um
vestfirskt landslag í fylgd heimamanna og hægt verður að heyra
sögur af draugum, huldufólki og
lífinu á stöðunum, fyrr og nú. Í
boði verða morgun-, miðdegis-,
síðdegis- og kvöldgöngur á hina
ýmsu staði í Álftafirði og víðar í
Ísafjarðardjúpi. Gengið verður á
Kofra, í Valagil, um Folafót, úr
Álftafirði yfir í Dýrafjörð, um
Hvítanes í Skötufirði, út að Brúðarhamri og í Arnarnesið, á Sauratinda og Bardaga. Auk þess verða
skipulagðar styttri göngur í þorpinu sjálfu, sigling í Vigur og sérstakir fjársjóðsratleikir fyrir yngri
kynslóðina sem hægt verður að
fara með því að nota gps hnit í

snjallsímum.
Fyrsta gangan verður á föstudagskvöldinu og sú síðasta á mánudagsmorgninum. Göngurnar
verða fjölbreyttar og hæfa bæði
reynslumiklum göngugörpum og
frísku fólki sem vill prófa að
ganga styttri leiðir. Hátíðinni er
ætlað að vera valkostur um verslunarmannhelgina fyrir fólk sem
hefur vill njóta útiveru og skemmtunar, hvort sem það hefur mikla
reynslu af göngum og útivist eða
er rétt að byrja.
Allir eru að sjálfsögðu velkomnir og verður sérstaklega
reynt að hafa umgjörð og dagskrá
hátíðarinnar sem fjölskylduvænasta. Hátíðin er haldin í samvinnu
Súðavíkurhrepps, göngufélags
Súðavíkur og gönguklúbbsins
Vesens og vergangs.

Heiðursgróðursetning
Vigdísar 27. júní á Ísafirði

Skógræktarfélag Ísafjarðar býður fólki
að vera viðstatt gróðursetningu til
heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur
laugardaginn 27. júní kl. 14
Gönguhátíð í Súðavík í Karlsárskógi innan skíðavegar.
Kaffiveitingar og skógarskoðun
að athöfn lokinni.

Atvinna
Vestfiskur ehf. óskar að ráða starfsmann við
harðfiskvinnslu fyrirtækisins. Um framtíðarstarf
með ábyrgð gæti verið að ræða fyrir réttan einstakling.
Upplýsingar um starfið veitir Ævar Einarsson
í síma 893 0960.

Þökkum auðsýnda samúð vegna fráfalls elskulegs föður okkar, tengdaföður, afa og langafa

Jóns Rafns Oddssonar
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða fyrir frábæra umönnun og elskulegheit.
Gunnsteinn, Oddur, Kristín og fjölskyldur.
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Krossgátan

Dagar Íslands

eftir Jónas Ragnarsson
25. júní 1988: Vigdís Finnbogadóttir var endurkosin
forseti Íslands. Hún hlaut 95%
atkvæða en Sigrún Þorsteinsdóttir fékk 5% atkvæða.
25. júní 1990: Elísabet Englandsdrottning og Filippus
maður hennar komu í þriggja
daga opinbera heimsókn.
26. júní 1992: Síðasta brennivínsflaskan var framleidd hjá
ÁTVR, en sú fyrsta var framleidd 1. febrúar 1935. Báðar
flöskurnar voru afhentar Þjóðminjasafninu til varðveislu.
Framleiðslutæki og einkaleyfi
voru seldar einkaaðilum.
27. júní 1921: Rafstöðin við
Elliðaár var vígð, að dönsku
konungshjónunum viðstöddum. Þetta telst stofndagur
Rafmagnsveitu Reykjavíkur.
Framkvæmdir við stöðina
tóku aðeins 18 mánuði en
hún var langstærsta vatnsaflsvirkjun landsins þá.
27. júní 1990
1990: Bob Dylan,
hinn þekkti bandaríski söngvari og lagahöfundur, hélt
tónleika í Laugardalshöll í
tengslum við Listahátíð.
28. júní 1977: Stór stafur var
aftur tekinn upp í þjóðarheitum og nöfnum á íbúum
landa og landshluta þegar
menntamálaráðuneytið gaf
út auglýsingu um breytingar
á þriggja ára gömlum reglum um íslenska stafsetningu.
29. júní 1980: Vigdís Finnbogadóttir, 50 ára leikhússtjóri, var kjörinn forseti Íslands. Hún hlaut 34% atkvæða, Guðlaugur Þorvaldsson 32%, Albert Guðmundsson 20% og Pétur J.
Thorsteinsson 14%. Vigdís var
fyrsta konan í heiminum sem
kosin var þjóðhöfðingi í lýðræðislegum kosningum.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Austlæg átt 3-8 m/s og víða
bjart veður. Hiti 10-20 stig,
hlýjast N- og Vestanlands.
Horfur á laugardag:
NA 5-10 m/s og víða léttskýjað. Hiti 14-20 stig á
Norður- og Vesturlandi.
Horfur á sunnudag:
NA 5-10 m/s og víða léttskýjað. Hiti 14-20 stig á
Norður- og Vesturlandi.
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Lausn á síðustu krossgátu

Lokað í þrjár
vikur í júlí
Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar verður lokað í þrjár vikur
vegna sumarleyfa starfsmanna.
Lokunin stendur frá 13. júlí til og
með 3. ágúst. Svarað verður í
síma á tímabilinu og reynt verður
að leysa úr brýnum erindum. Í
fyrrasumar var skrifstofan lokuð
í tvær vikur á sama tímabili.
Í minnisblaði Þórdísar Sifjar
Sigurðardóttur bæjarritara segir
að ekki hafi orðið vart um kvartanir í fyrra og reynslan hafi sýnt
að umferð um bæjarskrifstofuna
er í algjöru lágmarki á þessum
tíma og sé von og trú starfsmanna
að þessi lokun eigi ekki eftir að
hafa mikil áhrif á þjónustu við
bæjarbúa frekar en í fyrra.

Ólöf Dómhildur
bæjarlistamaður

Sudoku þrautir

Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
er bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar þetta árið. Ákvörðun þessa
efnis var tilkynnt við hátíðarhöld
17. júní á Hrafnseyri. Ólöf Dómhildur dvelur um þessar mundir
á gestavinnustofu í Finnlandi og
gat því ekki veitt viðurkenningunni viðtöku. Þórdís Sif Sigurðardóttir, sviðsstjóri stjórnsýsluog fjármálasviðs Ísafjarðarbæjar
tók við útnefningunni fyrir hönd
Ólafar og flutti kveðju frá listamanninum.
Ólöf Dómhildur er starfandi
myndlistarmaður og félagsmálafrömuður og kennari á norðanverðum Vestfjörðum. Ólöf hefur
tekið þátt í fjölda samsýningar
síðastliðin 10 ár.

þurrgeymsla fyrir salt, bretti og
fylgihluti sem tengjast starfsemi
fyrirtækisins. Húsið erum 460
fermetrar að stærð.

Grettisstund
í Haukadal
Sérstök Grettisstund verður
haldin í paradísadalnum á Gíslastöðum í Haukadal Dýrafirði kl.
20 á sunnudag. Þar munu Einar
Kárason, rithöfundur, og Elfar
Logi Hannesson, leikari, leiða
saman hesta sína og leika með
eina þekktustu Íslendingasöguna,
Grettis sögu Ásmundarsonar.
Einar Kárason hefur leik og
fjallar um Gretti á sinn magnaða
hátt en Einar er mikill sögumaður
sem unun er að hlýða á. Að Einars
þætti loknum mun Elfar Logi
Hannesson sýna einleikinn Gretti
sem hefur sannarlega slegið í
gegn og verið sýndur víða.

Kraftajötnar
etja kappi
Kraftakeppnin Vestfjarðavíkingurinn fer fram á Vestfjörðum
dagana 2.-4. júlí. Keppnin hefst
fimmtudaginn 2. júlí kl. 12:30
við sundlaugina á Hólmavík þar
sem keppt verður í tunnuhleðslu.

Sama dag kl. 17 verður keppt í
drumbalyftu við Hótel Djúpavík.
Keppt verður í legsteinsburði kl.
11 á laugardeginum í Heydal í
Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi og kl.
15 verður keppt í steinapressu í
Raggagarði í Súðavík. Trukkadráttur fer fram við Edinborgarhúsið á Ísafirði kl. 17 og kl. 20
verður keppt í réttstöðulyftu við
Hreggnasa í Bolungarvík.
Keppninni lýkur laugardaginn
4. júní í Dýrafirði. Keppt verður
í kútakasti yfir vegg kl. 11 við
Hótel Núp í Dýrafirði, kl. 15:30
verður keppt í Herkúlesar haldi á
víkingasvæðinu á Þingeyri og kl.
16 verður keppt í steinatökum á
sama stað.

Malbikað fyrir
60 milljónir
Hlaðbær Colas kemur með
malbikunarstöð til Ísafjarðar í
sumar. Í ár er talin þörf á malbikun fyrir um 60 milljónir króna
í Ísafjarðarbæ, en á fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins eru
áætlaðar 20 milljónir króna í
malbikun gatna. Út af standa því
40 milljónir.
Ekki verður malbikað á næsta
ári og hefur Hlaðbær Colas samþykkt að senda reikning fyrir mismuninum í janúar 2016, sem
verður á fjárfestingaráætlun
næsta árs.

Þjónustuauglýsingar

Reisir stálgrindarskemmu
Útgerðarfélagið Birnir ehf. er
að reisa skemmu við Ásgeirsgötu
á Ísafirði. „Það eru einhver þrjú
ár síðan við keyptum húsið, þetta
er finnskt stálgrindarhús af ódýrustu gerð sem við höfum geymt í
portinu. Vestfirskir verktakar eru
núna að slá upp fyrir sökklum og
það verður fljótgert að koma húsinu upp þegar steypuvinnan er
búin,“ segir Jón Guðbjartsson,
einn eigenda Birnis.
Skemman verður fast upp að
frysti sem er í eigu fyrirtækisins
og segir Jón að skemman verði

smáar
Til sölu er vel með farinn Zanussi kæliskápur með frystiskáp.
Mál: 59x59x186. Verð kr. 20 þús.
Uppl. í síma 893 6993.
Til sölu er Prijon sjókajak, lítið
notaður. Galli fylgir og allur annar útbúnaði. Uppl. í s. 899 7177.
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