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Valdimar Lúðvík Gíslason í Bolungarvík hefur farið tugþúsundir
ferða um Óshlíðina og aldrei fengið á sig stein. Hann var lengi í forystu

í bæjarmálum í sínu byggðarlagi og liggur aldrei á skoðunum sínum. Hann
talar umbúðalausa vestfirsku, eins og sagt er. Sjá viðtal í miðopnu.
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Sextíu sagt upp hjá KNH á Ísafirði
Sextíu starfsmönnum var

sagt upp hjá verktakafyrirtæk-
inu KNH á Ísafirði um mánaða-
mótin. Það eru um þrír af hverj-
um fjórum starfsmönnum fyrir-
tækisins. Að sögn Sævars Óla

Hjörvarssonar hjá KNH eru
nánast engin verkefni framund-
an í haust þó að talsvert sé að
gera núna. Uppsagnirnar eru
viðbrögð við þeirri staðreynd að
í haust verður ekkert fyrir allt

þetta starfsfólk að gera ef
ekkert bætist við, svo að upp-
sagnarfrestur verði runninn á
enda þegar þar að kemur.

Sumir af þessum starfsmönn-
um eru nú að fá uppsagnarbréf

í annað skipti frá fyrirtækinu,
en hingað til hefur tekist að
komast hjá því að fólk missi
vinnuna þegar á hólminn er
komið.

Alls var 173 starfsmönnum

fyrirtækja sagt upp í hópupp-
sögnum í júní, samkvæmt upp-
lýsingum frá Vinnumálastofn-
un. Þar af voru fjögur fyrirtæki
í byggingageiranum og eitt í
fiskvinnslu.

Aðgerðahópurinn Áfram vest-
ur hefur lagt til að uppbyggingu
Vestfjarðavegar 60 frá Bjarka-
lundi að Þingeyri verði lokið á
næstu fimm árum. Heimilt verði
að afla fjár með skuldabréfaút-
gáfu til að kosta framkvæmdirn-
ar. Aðrar framkvæmdir á Vest-
fjörðum verði eftir sem áður fjár-
magnaðar af vegafé.

Þetta kemur fram í umsögn
sem hópurinn hefur sent Alþingi
vegna tillögu til þingsályktunar
um fjögurra ára samgönguáætlun
fyrir árin 2009-2012. Kristinn H.
Gunnarsson í hópnum Áfram

vestur segir dæmi um að fram-
kvæmdir hafi verið fjármagnaðar
með skuldabréfaútgáfu. „Þetta
var gert á sínum tíma þegar hring-
veginum var að ljúka á 8. áratugn-
um og ég held að einhverju leyti
til þess að opna veginn um Djúp-
ið á sama tíma.“

Í hópnum Áfram vestur eru 13
manns með búsetu á Vestfjarða-
kjálkanum: Kristinn H. Gunn-
arsson í Bolungarvík, Halldór
Halldórsson á Ísafirði, Eyrún
Ingibjörg Sigþórsdóttir á Tálkna-
firði, Ragnar Jörundsson á Patr-
eksfirði, Sigmundur Þórðarson á

Þingeyri, Hlynur Þór Magnússon
á Reykhólum, Eggert Stefánsson
á Ísafirði, Sigurður Pétursson á
Ísafirði, Magnús Ólafs Hansson
á Patreksfirði, Kristmann Krist-
mannsson á Ísafirði, Sigurður J.
Hafberg á Flateyri, Haukur Már
Sigurðarson á Patreksfirði og
Sigurður J. Hreinsson á Ísafirði.

Í umsögn hópsins segir:
„Vegalengdin frá Bjarkalundi

að Þingeyri er um 193 km og
tilheyrir þjóðvegi 60, Vestfjarða-
vegi. Vegurinn þar er liðlega
hálfrar aldar gamall. Frá 2002 er
búið að leggja um 60 km af nýjum

vegi á leiðinni frá Bjarkalundi
að Flókalundi. Eftir eru um 65
km á þeirri leið og auk þess 69
km frá Flókalundi yfir Dynjand-
isheiði um Arnarfjörð og yfir
Hrafnseyrarheiði að Þingeyri.
Samtals eru 134 km gamlir og úr
sér gengir vegir enn í notkun eða
um 69% af leiðinni. Vonir standa
til þess að í haust verði lokið við
16 km til viðbótar frá Kjálkafirði
í Vatnsfjörð. Gangi það eftir
verða 118 km eftir eða 61%. Nú-
verandi vegur um heiðarnar er
að jafnaði ófær að vetrarlagi.

Þessi kafli í stofnvegakerfi

landsins er sá versti sem er í
notkun og nærri því sá eini sem
ekki hefur verið endurnýjaður
með heilsárvegi. Þegar lokið er
Héðinsfjarðargöngum, Hófa-
skarðsleið og nýjum vegi um
Vopnafjarðarheiði, framkvæmd-
ir sem allar eru á lokastigi, verður
umræddur vegarkafli frá Bjarka-
lundi að Þingeyri sá eini sem
ekki er fær allt árið. Hellisheiði
eystra er að vísu í tölu stofnvega
en vegur um Vopnafjarðarheiði
og Háreksstaðaleið hefur að
miklu leyti komið í staðinn.“

– thelma@bb.is

Fjár aflað með útgáfu skuldabréfa

Vonast til að ganga frá ráðningu sem fyrst
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, bæjarfulltrúi

Framsóknarflokksins í Ísafjarðarbæ, segist mjög
ánægð með þann áhuga sem verið er að sýna
starfi bæjarstjóra sveitarfélagsins og fjölbreyttan
hóp umsækjenda. „Þetta er flottur hópur þó ég
persónulega hefði viljað sjá fleiri konur sækja
um.“

Aðspurð um það hvenær verði ráðið í nýja
starfið segir Albertína það enn vera óljóst. „Málið
er núna í vinnslu hjá Capacent en reynt verður að
flýta þessu sem kostur er og vonast er til að hægt
verði að ganga frá ráðningu sem fyrst.“

Eins og fram hefur komið var það skilyrði
framsóknarmanna fyrir meirihlutasamstarfi við
Sjálfstæðisflokkinn að bæjarstjóri yrði faglega
ráðinn fyrir sveitarfélagið. Óskað var eftir ein-
hverjum með þekkingu og reynslu af fjármálum,
stjórnun og rekstri og æskilegt er að hann hafi há-
skólamenntun sem nýtist í starfi. 29 sóttu um en
ráðningarstofan Capacent sá um að auglýsa starfið.

– thelma@bb.is Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini
Berghildur Árnadóttir, starfsmað-Berghildur Árnadóttir, starfsmað-Berghildur Árnadóttir, starfsmað-Berghildur Árnadóttir, starfsmað-Berghildur Árnadóttir, starfsmað-
ur Sýslumannsins í Bolungarvíkur Sýslumannsins í Bolungarvíkur Sýslumannsins í Bolungarvíkur Sýslumannsins í Bolungarvíkur Sýslumannsins í Bolungarvík

Berghildur starfar við innheimtu vanrækslugjalds hjáBerghildur starfar við innheimtu vanrækslugjalds hjáBerghildur starfar við innheimtu vanrækslugjalds hjáBerghildur starfar við innheimtu vanrækslugjalds hjáBerghildur starfar við innheimtu vanrækslugjalds hjá
sýslumannsembættinu í Bolungarvík. Hún fluttist tilsýslumannsembættinu í Bolungarvík. Hún fluttist tilsýslumannsembættinu í Bolungarvík. Hún fluttist tilsýslumannsembættinu í Bolungarvík. Hún fluttist tilsýslumannsembættinu í Bolungarvík. Hún fluttist til

Ísafjarðar frá Ólafsvík á unglingsaldri til að sækjaÍsafjarðar frá Ólafsvík á unglingsaldri til að sækjaÍsafjarðar frá Ólafsvík á unglingsaldri til að sækjaÍsafjarðar frá Ólafsvík á unglingsaldri til að sækjaÍsafjarðar frá Ólafsvík á unglingsaldri til að sækja
framhaldsnám. Eins og svo margir aðrir ílengdist húnframhaldsnám. Eins og svo margir aðrir ílengdist húnframhaldsnám. Eins og svo margir aðrir ílengdist húnframhaldsnám. Eins og svo margir aðrir ílengdist húnframhaldsnám. Eins og svo margir aðrir ílengdist hún

fyrir vestan og býr nú í Hnífsdal.fyrir vestan og býr nú í Hnífsdal.fyrir vestan og býr nú í Hnífsdal.fyrir vestan og býr nú í Hnífsdal.fyrir vestan og býr nú í Hnífsdal.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að flytja vestur á firði þegar ég var 15 ára gömul.

Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?
Á sólríkri eyju í suðurhöfum.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar ég eignaðist strákana mína tvo.

Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?
Þegar Sparisjóðurinn fór á hausinn!

Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Hef ekki uppgötvað það ennþá.

Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?
Allt með Michael Bolton.
Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?

Weekend at Bernies.
Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?

Óbærilegur léttleiki tilverunnar eftir Milan Kundera.
Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?

Borgarferð til Amsterdam á því herrans ári 2007!
Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?

Barcelona.
Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?

Gríma, hundurinn minn er besta gjöf í heimi!
Fékk hana frá mági mínum og systir.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Já auðvitað er líf á öðrum hnöttum.

Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Hárblásara og sléttujárns.

Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?
Fiskvinnsla í Ólafsvík.

Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?
Innheimta, það er svo gefandi og ástríðufullt starf.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Whoopi Goldberg.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Bolungarvík (ég þáði mútur fyrir þetta svar).
Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?

Fyrsti kossinn, það var á fallegum sumardegi, sól í heiði og
fagur grænt grasið, sumargolan lék um okkur. Kossinn tók

fljótt af, ég sæl og rjóð í kinnum, sumarástin reisir sig upp og
kveikir sér í rettu, það skiptir engum togum hann missir

eldspýtuna í hárið á mér og kviknar þar heljar bál. Man bara
eftir sársaukanum við það að hann er að berja mig í höfuðið til

að slökkva eldinn og sviðalyktinni sem þessu fylgdi.
Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?

Hundurinn minn og Birna Ketils samstarfs-
kona mín eru aðal áhugamálin í dag.

Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?
Vefsíða Landsbankans.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Ég ætlaði að verða prinsessa, það mistókst!

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Góða skapið.

En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?
Þegar ég fer í fýlu milli þess sem ég er í góðu skapi.

Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?
Subaru Legacy wagon árgerð 1996.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Júróvisjón dagur og afmælisdagurinn
minn, tveir bestu hátíðisdagar ársins.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Eldri systra minna (var hótað líkams-

meiðingum ef svarið yrði annað).
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Sandra Kim.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?

Kvöldin eru viðkunnanlegust við mig.
Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?

Ég er í tvíburamerkinu.
Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?

Þetta reddast, og ef það reddast ekki þá ertu í djúpum skít.

Ögurballið
verður 17. júlí

Hið víðfræga og árlega
Ögurball verður haldið 17.
júlí. Ballið er jafnan vel sótt
og skemmtileg stemmning
myndast á svæðinu þar sem
krökkt er af fólki, innandyra
sem utan. Fólk tekur ýmist
með sér tjald og gistir yfir
nótt eða ferðast með rútu
eða á einkabílnum til þess
að sækja dansleikinn.

Að venju verður boðið
upp á rabbabaragraut með
rjóma í danspásum, sem
mörgum þykir ómissandi
hluti af reynslunni. Að venju
verður það dúettinn Halli
og Þórunn sem annast um
stuðið á ballinu eins og þeim
einum er lagið, en 18 ára
aldurstakmark er á Ögur-
ball.

Sex vilja starf
hafnarstjóra
Hafnarstjórn Bolungar-

víkur hefur lagt til að Heiðar
Hermannsson verði ráðinn
í stöðu yfirhafnarvarðar við
Bolungarvíkurhöfn en höfn-
in hafði óskað eftir að ráða
yfirhafnarvörð frá og með
1. ágúst.

Sex sóttu um starfið en
auk Heiðars voru það Bjarni
H. Ingólfsson, Jakob Magn-
ússon, Jakob H.S. Ragnars-
son, Jóhann Bragason og
Magnús Már Jakobsson.

Helgi Björns
með nýja plötu

Ísfirski tónlistarmaðurinn
Helgi Björnsson gefur nú út
aðra plötu sína ásamt Reið-
mönnum vindanna. Platan
inniheldur tólf gömul lög
sem hljómsveitin gefur nýj-
an blæ. Fyrri plata reið-
mannanna seldist í um 7.000
eintökum og er því mikil
spenna fyrir nýju plötunni.
Hún ber heitið Þú komst í
hlaðið og er óbeint framhald
af plötunni Ríðum sem
fjandinn frá árinu 2008.

Sú fyrri var miðuð að
hestamennsku og öllu sem
henni fylgir en á þessari ríða
Helgi og reiðmennirnir hans
um víðari völl og blanda
saman vinsælum lögum
tengdum hestamennsku og
öðrum lögum tengdum ferða-
lögum.

Óheimilt að veiða við brúna yfir Vöðin
Veiðar við brúna yfir Vöðin í Önundar-

firði hafa verið kærðar til lögreglu en ekki
er heimilt að stunda veiðar þar. Sýslumað-
urinn á Ísafirði hefur komist að þeirri niður-
stöðu og áliti í samráði við Fiskistofu að
hvorki veiðar á silungi né laxi séu heimilar
á brúnni yfir Vöðin og vegfyllingunni að
henni. Vitað er til þess að lax hafi verið
veiddur við brúna, en unnið er að því að
rækta upp lax í Hestá.

Samkvæmt íslenskum lögum eru lax-
veiðar í sjó með öllu óheimilar. Laxinn
stoppar við brúna á göngu sinni upp í
Hestá og er þar auðveld bráð veiðiþjófa.
Veiðar við brúna yfir Vöðin geta valdið
tjóni á fiskirækt í Hestá og fiskigengd í
Bjarnardalsá og Korpu. Menn hafa verið að veiðum við Vöðin í Önundarfirði í heimildarleysi.



FIMMTUDAGUR     8. JÚLÍ 2010 55555

Dagskrá um Drangajökul verð-
ur á vegum Snjáfjallaseturs í Dal-
bæ á Snæfjallaströnd laugardag-
inn 10. júlí frá kl. 15 til 18. Þar
verður opnuð sýning þar sem
gerð verður grein fyrir sérstöðu
Drangajökuls og breytingum á
honum í gegnum tíðina, leiðum
yfir jökulinn, aðdráttum yfir hann
fyrr á tímum og lífríki og jarð-
fræði svæðisins.

Helgi Björnsson, jöklafræð-
ingur á raunvísindastofnun Há-
skóla Íslands, og Haukur Jóhann-
esson, jarðfræðingur hjá Íslensk-
um orkurannsóknum, verða með
erindi. Oddur Sigurðsson, jökla-
fræðingur á Veðurstofu Íslands,
og Eyþór Einarsson, grasafræð-
ingur hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands, leggja auk þeirra til texta
í skrá ásamt fleirum. Ferðaþjón-

ustan Svaðilfari í Skjaldfannardal
mun kynna hestaferðir sínar í
kringum Drangajökul og sýnt
verður úr kvikmynd Páls Stein-
grímssonar Ísaldarhesturinn sem
er að hluta tekin í slíkri ferð.

Drangajökull er fimmti stærsti
jökull landsins en hefur þó lítt
verið kannaður. Hann er að ýmsu
leyti frábrugðinn öðrum jöklum.
Saga hans er þó allvel þekkt þar
sem hann olli nokkrum búsifjum
á harðindatímabilinu sem kennt
er við litlu ísöld. Hann virðist
ekki fara eins halloka fyrir heims-
hlýnun undanfarinna ára eins og
aðrir jöklar landsins. Ekkert
þátttökugjald er á dagskrána og
allir eru velkomnir.

Sjá nánar á www.snjafjalla-
setur.is.

– thelma@bb.is

Dagskrá og sýning um
Drangajökul í Dalbæ

Gönguleikurinn Fjallapassinn
hefur verið endurvakinn. Leikur-
inn var áður í gangi yfir sumar-
tímann árin 2007 og 2008 og
naut þá mikilla vinsælda. Mark-
mið Fjallapassans er að hvetja
einstaklinga og fjölskyldur til að
nýta sér þær leiðir til heilsuefl-
ingar sem felast í náttúrunni.

„Með þátttöku í skemmtileg-
um leik getur hver og einn fundið
fjall við sitt hæfi til að klífa og
eflt um leið sitt líkamlega og
andlega þrek, svo ekki sé talað
um þá mikilvægu samverustund
sem fjölskyldur og vinir geta átt

með þátttökunni,“ segir í tilkynn-
ingu. Leikurinn gengur út á að
fara ákveðnar gönguleiðir eða
klífa ákveðin fjöll og stimpla í
passa með stimplum sem þar er
að finna. Því næst er passanum
skilað inn og verða nöfn hepp-
inna göngugarpa dregin út að
leik loknum.

Þær gönguleiðir sem eru í
Fjallapassanum í ár eru Nausta-
hvilft, Fossavatn, Buná í Tungu-
dal, Þjófaskarð, Valagil og Mýra-
fell. Eiga þátttakendur að fara að
minnsta kosti 4 af þessum 6
gönguleiðum áður en þeir skila

passanum sínum inn en leikurinn
stendur til 10. september og eru
vegleg verðlaun í boði fyrir
heppna þátttakendur. Eins og

áður eru það grasrótarsamtökin
Heilsuefling í Ísafjarðarbæ sem
standa fyrir leiknum og nú í
samstarfi við Héraðssamband

Vestfirðinga.
Allar nánari upplýsingar er að

finna á fjallapassinn.is.
kristjan@bb.is

Fjallapassinn hefur göngu sína á ný

Fasteignamat á Vestfjörðum lækkar
Heildarfasteignamat á Vest-

fjörðum lækkar um 1,2% árið
2011. Heildarmat fasteigna á
landinu öllu lækkar um 8,6% og
verður rúmlega 4.000 milljarðar
króna. Mat íbúðarhúsnæðis á
landinu öllu lækkar um 10% og
verður rúmlega 2.600 milljarðar
króna. Heildarfasteignamat á
höfuðborgarsvæðinu lækkar um
10,4%, á Suðurnesjum um 7,4%,
á Vesturlandi um 6,4%, á Norð-
urlandi vestra um 0,7%, á Norð-
urlandi eystra um 4,4%, á Austur-
landi um 0,8% og á Suðurlandi
um 3,4% en á Vestfjörðum um
1,2% eins og áður segir.

Í lögum, sem tóku gildi í byrjun
árs 2009, er kveðið á um að hver
einasta fasteign skuli metin ár-
lega í ljósi kaupsamninga um
sambærilegar eignir og eigendum
tilkynnt niðurstaðan í júní-
mánuði. Þar segir ennfremur að
fasteignamat á hverjum tíma

skuli endurspegla markaðsverð-
mæti (staðgreiðsluverð) fasteign-
ar í febrúar.

Fasteignamat íbúðarhúsnæðis
fyrir árið 2010 var unnið á síðasta
ári í samræmi við nýju lögin.
Fasteignamat íbúðarhúsnæðis,
sem nú er kynnt vegna ársins
2011, er því gert í annað sinn
miðað við breyttar forsendur.
Niðurstöður fasteignamats ráðast
af gangverði á fasteignamarkaði.
Við endurmatið í ár var stuðst
við upplýsingar úr tugum þús-
unda þinglýstra kaupsamninga
undanfarinna sex ára. Þá er tekið
mið af mörgum ólíkum þáttum
varðandi eiginleika og gerð
hverrar fasteignar, svo sem stærð,
byggingarári, byggingarflokki,
byggingarefni og staðsetningu.
Upplýsingarnar eru greindar
tölfræðilega og settar í reiknilík-
ön sem notuð eru við að meta eign-
ir landsmanna.  – thelma@bb.is Heildarfasteignamat á Vestfjörðum lækkar um 1,2% árið 2011.
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Spurningin
Ætlar þú á útihátíð um

verslunarmannahelgina?
Alls svöruðu 160.

Já sögðu 23 eða 14%
Nei sögðu 137 eða 86%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðvestlæg átt með
vætu fyrir norðan, en
skúrum syðra. Fremur
svalt fyrir norðan, en

áfram milt syðra. Horfur
á laugardag: Suðvest-

læg átt og skúrir en víða
bjart veður fyrir austan.
Hiti 8-15 stig. Horfur á
sunnudag: Suðlæg átt,
skýjað með köflum og
úrkomulítið, en víða

síðdegisskúrir. Fremur
milt í veðri um land allt.

Ritstjórnargrein

Þetta átti ekki að vera svona
verið flautaður af. Og eftirlitsdómarinn, Hæstiréttur, kveðið upp
dóm, sem óneitanlega fellur í misjafnan jarðveg. Margir prísa og
lofa Hæstarétt í hástert fyrir áræði á meðan hrifning annarra er ekki
að sama skapi og svo eru það þeir, sem líkja niðurstöðunni við vísu,
sem eftir er að botna. Það boðar aldrei gott að fara með hálfkveðnar
vísur, segja menn.

Árum saman var frjálst framsal aflaheimilda talið möndull kvóta-
kerfisins, um það snerist virkni kerfisins. Um síðir gerði Halldór
Ásgrímsson, margfaldur fyrrverandi ráðherra þá játningu að
,,framsalið hafi verið ágalli alla tíð,“ og hafi  ,,sært réttlætiskennd
þjóðarinnar.“ Þetta átti ekki að vera svona, sagði hann. Það var
aldrei ætlun Alþingis að braskað væri með þjóðarauðinn. En, þetta
varð bara svona. Og heldur bara áfram að vera svona ,,og einginn
fær gert við því,“ eins og segir í einu kvæða Nóbelsskáldsins.
Kvótakerfið er átakanlegasta dæmið um lög sem fjöldi þingmanna
og ráðherra (fyrrum og núverandi) hafa lýst yfir að þörf væri
breytinga á og haft þar stór orð um líkt og skilyrði fyrir stjórnarstuðn-
ingi. Kannast einhver athafnir í kjölfar orða?

Ekkert af þessu átti að vera svona! Það er bara svona!
Er nema von að almenningur sé uggandi yfir að lagasmíðar hins

háa Alþingis tryggi öryggi og réttlæti, grundvöll þjóðfélagsins.
s.h.

Einu sinni enn. Setningin hljómar kunnuglega. Líkt og frá Stjórn-
inni og Siggu Beinteins. Svo er þó ekki. Hér er ekki um gamanmál
eða afþreyingarefni að ræða, heldur dauðans alvöru. Það er dauðans
alvara að hvað eftir annað skuli gloppur í lögum frá Alþingi koma í
veg fyrir að þau gagnist í þá veru sem hugur þingmanna stóð til þá
samþykkt voru. Nú síðast: Frávísun Hæstaréttar á kröfu um frystingu
eigna tiltekinna aðila vegna gruns um vangreiddan virðisaukaskatt;
máli sem byggt var á nýlegum lögum. Skattur er nefnilega ekki
alltaf sama og skattur í augum Hæstaréttar. Það gleymdist að
minnast á virðisaukann í nýju lögunum.

Með lögum frá 2001 var bannað að binda verðtryggingu lána í
íslenskum krónum við erlendar myntir. Þáverandi viðskiptaráðherra
segir að öllum hafi mátt vera þetta ljóst. Þrátt fyrir skýr lagaákvæði
viðgekkst þetta eigi að síður í þvílíkum mæli að engan óraði um
umfang, fyrr en spilin voru lögð á borðið. Lánastofnanir, með
herdeildir alls kyns sérfræðinga á snærum sínum, sem öðrum fremur
hefðu átt að hafa til að bera þekkingu á gildandi lögum, paufuðust
ekkert við iðju sína; lánin runnu út eins og heitar lummur, viðskipta-
vinirnir skrifuðu undir af fúsum og frjálsum vilja og allir voru sælir
og glaðir þar til spilaborgin hrundi. Stjórnvöld og eftirlitsstofnanir,
í hlutverki dómaratríósins, létu leikinn fljóta eins og það er kallað,
þegar ekki þykir taka að eltast við skiterí. En, nú hefur leikurinn

Bogga er Sprakki Súðavíkurhrepps
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps

veitti Vilborgu Arnarsdóttur, eða
Boggu eins hún er kölluð, sóma-
titilinn Sprakki Súðavíkurhrepps
2010 við hátíðlega athöfn. Var
þar verið að afhjúpa skilti með
stærstu styrktaraðilum Ragga-
garðs og ákvað sveitarstjórnin
að nýta tækifærið og veita titilinn
og hafa Súðvíkingar því eignast
Sprakka Súðavíkurhrepps.

„Bogga hefur með eljusemi,
óbilandi trú og getu leitt saman
íbúa Súðavíkur, fyrirtæki og fleiri
í samvinnu við uppbyggingu garðs-
ins. Bogga hefur sýnt hversu
mikils virði það er að geta starfað
sem ein heild að sameiginlegu
markmiði. Það er ekki sjálfgefið
að sjá slík verkefni keyrð áfram
af slíkri hugsjón og ná jafn mikl-
um árangi og við höfum orðið

hér vitni að,“ segir í tilkynningu.
Eins og margir vita var tekið

upp á því að útnefna tónlistar-
manninn Mugison Sóma Súða-
víkur árið 2008. Hefur Mugison
staðið undir merkjum sem Sómi
Súðavíkur en ekki var á þeim
tíma ákveðið að um hefðbundinn
eða árlegan viðburð yrði að ræða
heldur frekar útnefningu slíkra
sómatitla þegar góð tilefni eru

til.
„Bogga hefur röggsemina í

blóðinu og framkvæmdagleðina
í hjartanu. Hún hefur sótt um og
fengið styrki, virkjað sjálfboða-
liða, unnið sjálf í garðinum ásamt
því að baka nokkur tonn af klein-
um til styrkar garðinum og má í
raun segja að kleinubakstur sé
orðin stór hluti af lífi Boggu,“
segir jafnframt í tilkynningu, en

við tilefnið var henni afhent
kleinujárn úr eik sem gert er af
Arnari Guðmundssyni húsa-
smíðameistara, merkt Sprakki
Súðavíkur 2010.

Orðið sprakki er fornt skálda-
mál og þýðir samkvæmt íslensku
orðabókinni röskleikakona, hetja,
dugnaðarkona eða kvenskörung-
ur.

– kristjan@bb.is

Bæði aldursforseti og starfsaldursforseti
Eiríkur Finnur Greipsson, odd-

viti Sjálfstæðisflokksins í Ísa-
fjarðarbæ, segir að það sé einlæg
von hans að sú ákvörðun að ráða
faglega bæjarstjóra eigi eftir að
reynast bæjarfélaginu vel.

„Að sjálfsögðu urðu það mér
vonbrigði að ná ekki þeim áfanga
sem að var stefnt, þ.e. að ég yrði
bæjarstjóri. En þar sem við sjálf-
stæðismenn náðum ekki þeim
áfanga að fá hreinan meirihluta,
þá urðum við að ganga til sam-
starfs við annað hvort B-lista eða
Í-lista. Farsælt og gott samstarf
undanfarinna 12 ára með fram-
sóknarmönnum varð síðan for-
senda þess að við sjálfstæðis-
menn ákváðum að ganga til
meirihlutasamninga við þá að
nýju, þó krafa þeirra væri sú að
auglýst yrði eftir bæjarstjóra,“
sagði Eiríkur á bloggsíðu sinni
þar sem hann greinir frá fyrsta

fundi nýrrar bæjarstjórnar á dög-
unum.

Eiríkur boðaði fundinn sem
starfsaldursforseti nýkjörinnar
bæjarstjórnar, setti hann og stýrði
kosningu forseta bæjarstjórnar. Í
setningarávarpi sínu óskaði hann
nýkjörnum bæjarfulltrúum til
hamingju með kjörið og lýsti yfir
þeirri einlægu von og ósk að sam-
starfið í bæjarstjórn verði ánægju-
legt og byggt á gagnkvæmu trausti
allra bæjarfulltrúa, íbúum og
samfélagi okkar öllu til hagsbóta
og velfarnaðar. „Öll erum við
hingað komin til að hafa áhrif í
þá átt að gera gott samfélag betra.
Hlutverk mitt hér sem fundar-
boðanda og starfsaldursforseta
er að stjórna kjöri forseta bæjar-
stjórnar og óska ég því eftir til-
lögum um skipan í það virðulega
embætti.“

Hann segir að það sé skondið

að hann sem aldrei hafi verið í
bæjarstjórn en var í sveitarstjórn
(hreppsnefnd Flateyrarhrepps)
þangað til fyrir rétt tæpum 15

árum skuli hafa náð þeim merka
áfanga að vera nýr í bæjarstjórn,
vera aldursforseti og líka starfs-
aldursforseti. Hann átti í rúm 13

ár sæti í hreppsnefnd Flateyrar-
hrepps og þar af í 9 ár sem odd-
viti.

– thelma@bb.is

Eiríkur Finnur Greipsson.
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Spurningin
Ætlar þú á útihátíð um

verslunarmannahelgina?
Alls svöruðu 160.

Já sögðu 23 eða 14%
Nei sögðu 137 eða 86%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðvestlæg átt með
vætu fyrir norðan, en
skúrum syðra. Fremur
svalt fyrir norðan, en

áfram milt syðra. Horfur
á laugardag: Suðvest-

læg átt og skúrir en víða
bjart veður fyrir austan.
Hiti 8-15 stig. Horfur á
sunnudag: Suðlæg átt,
skýjað með köflum og
úrkomulítið, en víða

síðdegisskúrir. Fremur
milt í veðri um land allt.

Ritstjórnargrein

Þetta átti ekki að vera svona
verið flautaður af. Og eftirlitsdómarinn, Hæstiréttur, kveðið upp
dóm, sem óneitanlega fellur í misjafnan jarðveg. Margir prísa og
lofa Hæstarétt í hástert fyrir áræði á meðan hrifning annarra er ekki
að sama skapi og svo eru það þeir, sem líkja niðurstöðunni við vísu,
sem eftir er að botna. Það boðar aldrei gott að fara með hálfkveðnar
vísur, segja menn.

Árum saman var frjálst framsal aflaheimilda talið möndull kvóta-
kerfisins, um það snerist virkni kerfisins. Um síðir gerði Halldór
Ásgrímsson, margfaldur fyrrverandi ráðherra þá játningu að
,,framsalið hafi verið ágalli alla tíð,“ og hafi  ,,sært réttlætiskennd
þjóðarinnar.“ Þetta átti ekki að vera svona, sagði hann. Það var
aldrei ætlun Alþingis að braskað væri með þjóðarauðinn. En, þetta
varð bara svona. Og heldur bara áfram að vera svona ,,og einginn
fær gert við því,“ eins og segir í einu kvæða Nóbelsskáldsins.
Kvótakerfið er átakanlegasta dæmið um lög sem fjöldi þingmanna
og ráðherra (fyrrum og núverandi) hafa lýst yfir að þörf væri
breytinga á og haft þar stór orð um líkt og skilyrði fyrir stjórnarstuðn-
ingi. Kannast einhver athafnir í kjölfar orða?

Ekkert af þessu átti að vera svona! Það er bara svona!
Er nema von að almenningur sé uggandi yfir að lagasmíðar hins

háa Alþingis tryggi öryggi og réttlæti, grundvöll þjóðfélagsins.
s.h.

Einu sinni enn. Setningin hljómar kunnuglega. Líkt og frá Stjórn-
inni og Siggu Beinteins. Svo er þó ekki. Hér er ekki um gamanmál
eða afþreyingarefni að ræða, heldur dauðans alvöru. Það er dauðans
alvara að hvað eftir annað skuli gloppur í lögum frá Alþingi koma í
veg fyrir að þau gagnist í þá veru sem hugur þingmanna stóð til þá
samþykkt voru. Nú síðast: Frávísun Hæstaréttar á kröfu um frystingu
eigna tiltekinna aðila vegna gruns um vangreiddan virðisaukaskatt;
máli sem byggt var á nýlegum lögum. Skattur er nefnilega ekki
alltaf sama og skattur í augum Hæstaréttar. Það gleymdist að
minnast á virðisaukann í nýju lögunum.

Með lögum frá 2001 var bannað að binda verðtryggingu lána í
íslenskum krónum við erlendar myntir. Þáverandi viðskiptaráðherra
segir að öllum hafi mátt vera þetta ljóst. Þrátt fyrir skýr lagaákvæði
viðgekkst þetta eigi að síður í þvílíkum mæli að engan óraði um
umfang, fyrr en spilin voru lögð á borðið. Lánastofnanir, með
herdeildir alls kyns sérfræðinga á snærum sínum, sem öðrum fremur
hefðu átt að hafa til að bera þekkingu á gildandi lögum, paufuðust
ekkert við iðju sína; lánin runnu út eins og heitar lummur, viðskipta-
vinirnir skrifuðu undir af fúsum og frjálsum vilja og allir voru sælir
og glaðir þar til spilaborgin hrundi. Stjórnvöld og eftirlitsstofnanir,
í hlutverki dómaratríósins, létu leikinn fljóta eins og það er kallað,
þegar ekki þykir taka að eltast við skiterí. En, nú hefur leikurinn

Bogga er Sprakki Súðavíkurhrepps
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps

veitti Vilborgu Arnarsdóttur, eða
Boggu eins hún er kölluð, sóma-
titilinn Sprakki Súðavíkurhrepps
2010 við hátíðlega athöfn. Var
þar verið að afhjúpa skilti með
stærstu styrktaraðilum Ragga-
garðs og ákvað sveitarstjórnin
að nýta tækifærið og veita titilinn
og hafa Súðvíkingar því eignast
Sprakka Súðavíkurhrepps.

„Bogga hefur með eljusemi,
óbilandi trú og getu leitt saman
íbúa Súðavíkur, fyrirtæki og fleiri
í samvinnu við uppbyggingu garðs-
ins. Bogga hefur sýnt hversu
mikils virði það er að geta starfað
sem ein heild að sameiginlegu
markmiði. Það er ekki sjálfgefið
að sjá slík verkefni keyrð áfram
af slíkri hugsjón og ná jafn mikl-
um árangi og við höfum orðið

hér vitni að,“ segir í tilkynningu.
Eins og margir vita var tekið

upp á því að útnefna tónlistar-
manninn Mugison Sóma Súða-
víkur árið 2008. Hefur Mugison
staðið undir merkjum sem Sómi
Súðavíkur en ekki var á þeim
tíma ákveðið að um hefðbundinn
eða árlegan viðburð yrði að ræða
heldur frekar útnefningu slíkra
sómatitla þegar góð tilefni eru

til.
„Bogga hefur röggsemina í

blóðinu og framkvæmdagleðina
í hjartanu. Hún hefur sótt um og
fengið styrki, virkjað sjálfboða-
liða, unnið sjálf í garðinum ásamt
því að baka nokkur tonn af klein-
um til styrkar garðinum og má í
raun segja að kleinubakstur sé
orðin stór hluti af lífi Boggu,“
segir jafnframt í tilkynningu, en

við tilefnið var henni afhent
kleinujárn úr eik sem gert er af
Arnari Guðmundssyni húsa-
smíðameistara, merkt Sprakki
Súðavíkur 2010.

Orðið sprakki er fornt skálda-
mál og þýðir samkvæmt íslensku
orðabókinni röskleikakona, hetja,
dugnaðarkona eða kvenskörung-
ur.

– kristjan@bb.is

Bæði aldursforseti og starfsaldursforseti
Eiríkur Finnur Greipsson, odd-

viti Sjálfstæðisflokksins í Ísa-
fjarðarbæ, segir að það sé einlæg
von hans að sú ákvörðun að ráða
faglega bæjarstjóra eigi eftir að
reynast bæjarfélaginu vel.

„Að sjálfsögðu urðu það mér
vonbrigði að ná ekki þeim áfanga
sem að var stefnt, þ.e. að ég yrði
bæjarstjóri. En þar sem við sjálf-
stæðismenn náðum ekki þeim
áfanga að fá hreinan meirihluta,
þá urðum við að ganga til sam-
starfs við annað hvort B-lista eða
Í-lista. Farsælt og gott samstarf
undanfarinna 12 ára með fram-
sóknarmönnum varð síðan for-
senda þess að við sjálfstæðis-
menn ákváðum að ganga til
meirihlutasamninga við þá að
nýju, þó krafa þeirra væri sú að
auglýst yrði eftir bæjarstjóra,“
sagði Eiríkur á bloggsíðu sinni
þar sem hann greinir frá fyrsta

fundi nýrrar bæjarstjórnar á dög-
unum.

Eiríkur boðaði fundinn sem
starfsaldursforseti nýkjörinnar
bæjarstjórnar, setti hann og stýrði
kosningu forseta bæjarstjórnar. Í
setningarávarpi sínu óskaði hann
nýkjörnum bæjarfulltrúum til
hamingju með kjörið og lýsti yfir
þeirri einlægu von og ósk að sam-
starfið í bæjarstjórn verði ánægju-
legt og byggt á gagnkvæmu trausti
allra bæjarfulltrúa, íbúum og
samfélagi okkar öllu til hagsbóta
og velfarnaðar. „Öll erum við
hingað komin til að hafa áhrif í
þá átt að gera gott samfélag betra.
Hlutverk mitt hér sem fundar-
boðanda og starfsaldursforseta
er að stjórna kjöri forseta bæjar-
stjórnar og óska ég því eftir til-
lögum um skipan í það virðulega
embætti.“

Hann segir að það sé skondið

að hann sem aldrei hafi verið í
bæjarstjórn en var í sveitarstjórn
(hreppsnefnd Flateyrarhrepps)
þangað til fyrir rétt tæpum 15

árum skuli hafa náð þeim merka
áfanga að vera nýr í bæjarstjórn,
vera aldursforseti og líka starfs-
aldursforseti. Hann átti í rúm 13

ár sæti í hreppsnefnd Flateyrar-
hrepps og þar af í 9 ár sem odd-
viti.

– thelma@bb.is

Eiríkur Finnur Greipsson.
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Markaðsdagurinn í Bolungar-
vík heppnaðist vel og þó nokkur
erill var á hátíðinni þrátt fyrir
veðurguðirnir hafi ekki verið í
sínu besta skapi. „Þetta var ótrú-
lega gaman og gekk rosalega
vel,“ segir Sigríður Hulda Guð-
björnsdóttir, einn af skipuleggj-
endum hátíðarinnar. „Það var
ekkert sem fór forgörðum þessa
helgi nema veðrið sem var það
eina sem var að stríða okkur en
við létum það ekki standa í vegi
fyrir að við skemmtum okkur
vel.“ Í fyrsta sinn var bænum
skipt í tvennt, efri- og neðribæ,
sem skreyttir voru í rauðum og
bláum lit sem eru litir Ung-
mennafélags Bolungarvíkur.
Sigríður Hulda segir þessa nýj-
ung hafa heppnast afar vel. „Fólk
hafði orð á því að það væri meiri
stemmning fyrir hátíðinni og fólk
tók litaskiptingunni mjög vel.“

Dagskrá Markaðsdagsins stóð
yfir í tvo daga að þessu sinni og
segir Sigríður Hulda að það hafi
einnig heppnast mjög vel.

Markaðsborðin voru þung af
vöruúrvali og margt var fyrir
stafni fyrir jafnt unga sem aldna
á hátíðinni. Á dagskránni var
meðal annars að finna brekku-
söng með Benna Sig í gryfjunni
við Hreggnasa og skemmtidag-
skrá á hátíðarsvæðinu bak við
Grunnskólann þar sem fram
komu m.a. þjóðlagahljómsveitin
Rósin okkar, bolvíska ungl-
ingahljómsveitin Stelpurnar hans
Hermanns og ísfirska hljóm-
sveitin Óminnishegrar ásamt því
sem Þröstur Jóhannesson spilaði
lög af væntanlegri plötu. Þá kom
danskur stúlknakór og söng
óvænt fyrir gesti og hljómsveitin
Buff gaf Markaðsdagsgestum
smjörþefinn af því sem koma

skyldi á balli um kvöldið sem
haldið var í íþróttahúsinu. „Á

ballinu voru hátt í 300 manns og
þar voru öll dýrin í skóginum

vinir,“ segir Sigríður Hulda.
– thelma@bb.is

 Góð stemmning var á hátíðinni.

Markaðsborðin svignuðu í Bolungarvík
Ungir sem aldnir undu sér vel á Markaðsdeginum.
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Hreppaflutningar
á gömlu fólki í nútímanum

Valdimar Lúðvík Gíslason bif-
reiðastjóri í Bolungarvík hefur
ekki minnstu hugmynd um fjölda
þeirra ferða milli Bolungarvíkur
og Ísafjarðar sem hann hefur lagt
að baki. Enda varla von. Hann
hefur keyrt farþega á milli í marga
áratugi og gerir enn. „Þegar mest
var, þá var ég að fara sex-sjö
ferðir á dag“, segir hann. Telja
má víst að ferðirnar á milli skipti
nokkrum tugum þúsunda.

Allan þennan tíma hefur Valdi-
mar Lúðvík aldrei fengið grjót á
bílinn á Óshlíðinni og aldrei snjó-
spýju. „Eina óhappið sem hefur
hent mig á Óshlíð var þegar bíll-
inn fauk út af í Seljadalnum fyrir
allmörgum árum og lenti niðri í
fjöru. Ég slapp svolítið lemstrað-
ur. Það var ekkert miðað við að-
stæður. Ég var lagður mjög vel
niður af þeim sem hélt utan um
mig. Sem betur fór var ég einn í
bílnum.“

Valdimar Lúðvík er fæddur á
Fremri-Ósi í Bolungarvík 8. júlí
1939 og ólst þar upp til tíu ára
aldurs þegar fjölskyldan fluttist
niður í þorpið – niður á Malir,
sem kallað var. Foreldrar hans
voru Gísli Valdimarsson sem var
frá Ósi og Margrét Magnúsdóttir
sem var úr þorpinu í Bolungarvík.
Systkinin voru átta og Valdimar
Lúðvík næstelstur.

Hann er tvíkvæntur. Fyrri kon-
an var Anna Jóna Hálfdánsdóttir
en seinni konan er Kristný Pálma-
dóttir. Þau Anna Jóna skildu en
eiga saman sex börn, fjóra stráka
og tvær stelpur.

Bjarni EiríkssonBjarni EiríkssonBjarni EiríkssonBjarni EiríkssonBjarni Eiríksson

Drengurinn ólst upp við venju-
leg sveitastörf þess tíma. „Um
leið og maður gat haldið á ein-
hverju var maður látinn vinna.
Fyrsta launavinnan mín var hins
vegar þegar ég var tólf ára gamall
í fiskmati hjá Bjarna Eiríkssyni
útgerðarmanni og kaupmanni í
Bolungarvík. Fyrsta raunveru-
lega vinnan mín byrjaði hins veg-
ar fermingarárið mitt þegar ég
var fjórtán ára í fiski hjá Bjarna.

Þegar ég kom ákaflega spennt-
ur að fá uppgert fyrir mína fyrstu
launavinnu á ævinni fékk ég út-
borgað hjá gjaldkera svokallað
barnakaup. En þegar ég kem út
er gamli maðurinn Bjarni Eiríks-
son kominn þar og réttir mér
umslag og segist ætla að borga

mér meira því að ég hafi verið
svo duglegur. Mér þótti svo vænt
um Bjarna eftir þetta að ég held
að ég hefði jafnvel gengið í sjóinn
fyrir hann. Þetta var mikið hrós
fyrir óharðnaðan ungling. Svona
viðurkenning situr í manni alla
tíð.“

BílaútgerðinBílaútgerðinBílaútgerðinBílaútgerðinBílaútgerðin
hófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árum

Valdimar Lúðvík byrjaði að
keyra um leið og hann fékk bíl-
prófið árið 1956. „Þá var ég
reyndar búinn að eiga bíl í heilt
ár á móti mági mínum sem þá
var, Ármanni Leifssyni. Við keypt-
um saman vörubíl sem hann
keyrði en ég átti helminginn í
bílnum.“

Þannig byrjaði hann bílaút-
gerðina sextán ára gamall fyrir
55 árum.

„Svo tók ég meirapróf árið
1958 en byrjaði að keyra sem
atvinnumaður 12. október 1964
og hef verið það síðan. Ég var
fyrsti maðurinn í Bolungarvík
sem hafði það sem aðalatvinnu
að flytja fólk. Þegar ég fékk bíl-
prófið sautján ára keypti ég mér
fólksbíl og byrjaði þá strax að
keyra fólk þó að það yrði ekki
fullt starf fyrr en átta árum síðar.“

Sérleyfi á leiðinni milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar fékk
hann árið 1982 og var þriðji mað-
urinn sem það fékk. Aðeins þrír
menn hafa verið með sérleyfis-
akstur milli Ísafjarðar og Bolung-
arvíkur frá 1950 þegar vegurinn
um Óshlíð var opnaður. Sá fyrsti
var Þórir Bjarnason, bróðir Matt-
híasar, og síðan Þorkell Jónsson
þangað til Valdimar Lúðvík tók
við fyrir tæpum þremur áratug-
um.

Minkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörð
– Þú hefur komið mikið við

sögu sveitarstjórnarmála í Bol-
ungarvík.

„Já, ég byrjaði nokkuð ungur
eða rúmlega þrítugur árið 1970
þegar ég fór í framboð með Kar-
vel Pálmasyni. Hann var í fyrsta
sæti en ég í öðru og hann komst
inn sem aðalmaður en ég ekki.
Svo fór hann á þing árið eftir og
þá tók ég sæti hans í hreppsnefnd
Hólshrepps í Bolungarvík. Síðan
var ég í sveitarstjórn í nærri tutt-
ugu ár eða fram til 1990. Þetta

var dálítið langur tími.
Ég kom þarna eins og minkur

í hænsnahjörð, ungur og gagn-
rýninn. Þetta voru miðaldra menn
og yfir það sem voru þarna fyrir.
Það var gaman að þessu fyrst. En
þeir fóru nú fljótlega að taka mark
á mér.“

Þegar BolungarvíkÞegar BolungarvíkÞegar BolungarvíkÞegar BolungarvíkÞegar Bolungarvík
tók stakkaskiptumtók stakkaskiptumtók stakkaskiptumtók stakkaskiptumtók stakkaskiptum

„Þegar ég byrjaði var Bolung-
arvík bara þorp í Hólshreppi.
Engin gata malbikuð og engar
gangstéttir og frumstætt að öllu
leyti. Á næstu tveimur áratugum
var Bolungarvík byggð upp sem
kaupstaður en kaupstaðarréttind-
in fengust árið 1974. Það var
mikil uppbygging á þessum ár-
um. Bæjarstjórnin var samhent
og lítið um ágreining. Menn unnu
saman sem einn maður. Þannig
næst þetta. Þetta næst aldrei með
eintómu hnútukasti. Við vorum
aldrei í fjölmiðlum heldur leyst-
um málin hérna heima. Við vor-
um með afskaplega góðan bæjar-
stjóra, Guðmund heitinn Krist-
jánsson, og síðan tók Ólafur
Kristjánsson við af honum. Þetta
var mjög samhent forysta allan
tímann.“

Valdimar Lúðvík var í bæjar-
ráði allan tímann og formaður
bæjarráðs frá 1978 þegar Sjálf-
stæðisflokkurinn missti meiri-
hlutann. „En samstarfið var mjög
gott áður og það breyttist ekkert“,
segir hann.

„Við malbikuðum hér allar
götur og lögðum gangstéttir,
byggðum skóla og dagheimili,
sundlaug og íþróttahús, áhalda-
hús, heilsugæslustöð og sjúkra-
hús og íbúðir aldraðra. Á þessum
tíma breyttist flest í Bolungarvík
og það var til þess tekið hvað
þetta væri snyrtilegur og huggu-
legur bær. Því hefur reyndar farið
aðeins aftur núna. Það þarf að
gera átak í þeim efnum. Það er
enginn vandi.

Á þessum tíma urðu líka breyt-
ingar á Óshlíðarveginum. Hann
var lagður þrisvar sinnum. Fyrst
var hann opnaður árið 1950, svo
var honum breytt á sjötta áratugn-
um og aftur á níunda áratugnum.
Í upphafi var þetta einbreiður
vegur með útskotum og lagður
hátt uppi í hlíð og miklar brekkur
og illa ræstur fram. Á veturna
voru miklir svellbólstrar og vont

að aka þessa leið í snjó.“

VestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingar
á villigötumá villigötumá villigötumá villigötumá villigötum

Samgöngumál hafa alla tíð
verið Valdimar Lúðvík hugstæð.
Enda kannski engin furða í ljósi
atvinnu hans í áratugi.

„Ég tel upp á að við Vestfirð-
ingar höfum alltaf verið á villi-
götum í þeim efnum, sérstaklega
hér á norðanverðum Vestfjörð-
um, að bera ekki gæfu til að
standa saman.“ Hann telur að
það hafi verið mikið óráð að láta
sér detta í hug leggja landshluta-
vegi bæði á norðanverðum kjálk-
anum og sunnanverðum til að
tengja svæðið við aðra lands-
hluta.

„Við eigum að leggja áherslu
á veginn suður í Flókalund og
áfram í Bjarkalund. Brýnast er
að klára það. Síðan á að gera
göng undir Kollafjarðarheiði til
að opna leiðina milli Ísafjarðar
og Patreksfjarðar þannig að leiðin
verði greið frá Ísafirði og Patreks-
firði til Reykjavíkur. Þá værum
við komin með bestu samgöngur
á Íslandi. Aksturstíminn frá Ísa-
firði til Reykjavíkur yrði innan
við fjóra tíma og tveir tímar á
milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar.
Þetta er alveg raunhæft.“

Gott að setjastGott að setjastGott að setjastGott að setjastGott að setjast
að í Bolungarvíkað í Bolungarvíkað í Bolungarvíkað í Bolungarvíkað í Bolungarvík

Valdimar Lúðvík nefnir átökin
sem voru í Bolungarvík varðandi
jarðgangagerðina milli Bolung-
arvíkur og Hnífsdals.

„Það var ekki einhugur um það
hér hvaða leið ætti að fara. Sumir
vildu fara fram í Syðridal, sem er
mikil snjóakista og veðravíti, en
aðrir vildu fara þá leið sem valin
var, sem betur fer. Þetta er afar
vel lukkuð framkvæmd, að mér
finnst, og mikið framfaraspor
fyrir Bolungarvík.

Hér á norðanverðum Vest-
fjörðum mun verða eitt atvinnu-
svæði þegar jarðgöngin verða
tekin í notkun. Að mínum dómi
er mjög gott fyrir fólk sem flytur
á þetta svæði að setjast að í Bol-
ungarvík. Hér er afskaplega góð
aðstaða og þjónusta eins og ég
taldi upp áðan. Og allar vega-
lengdir mjög stuttar til að sækja
þjónustuna. Það er talsverður
munur á Ísafirði þar sem fólk býr

inni í firði eða úti í Hnífsdal. Hér
geta börnin bara labbað í skólann
og tónlistarskólann og íþrótta-
húsið eða sundlaugina í staðinn
fyrir að fara í strætisvagni eða
þurfa að láta keyra sig á milli.“

Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-
ustu á einn staðustu á einn staðustu á einn staðustu á einn staðustu á einn stað

– Sérðu fyrir þér í náinni fram-
tíð að sveitarfélögin á norðan-
verðum Vestfjörðum sameinist í
eitt?

„Nei, ég sé það ekki fyrir mér.
Það á ekki að sameina bara sam-
einingarinnar vegna. Ekki nema
við höfum einhverja hagræðingu
af því. Núna er komið álit
hundrað daga nefndarinnar svo-
kölluðu og þar kemur fram að
við græðum ekkert á sameiningu
fjárhagslega. Við Bolvíkingar
myndum hins vegar missa mörg
störf yfir á Ísafjörð, kannski tutt-
ugu störf. Ráðhúsið okkar myndi
tæmast inn á Ísafjörð og við
yrðum hér að ýmsu leyti mjög
afskipt.

Hins vegar eigum við að taka
upp mjög náið og gott samstarf.
Það hefur að vísu verið að hluta
til en það er hægt að auka það
mikið. Ég held að reynslan af
þessum sameiningum hafi iðu-
lega verið þannig að hagnaðurinn
hefur fyrst og fremst falist í því
að safna öllu á einn stað. Við
höfum reynslu af þessu hér fyrir
vestan þegar Ísafjarðarbær varð
til með sameiningu sveitarfélaga
fyrir fjórtán árum. Þingeyri, Flat-
eyri og Suðureyri eru bara svefn-
bæir frá Ísafirði. Öll þjónusta er
komin til Ísafjarðar og fólk verð-
ur að sækja hana þangað. Það er
engin ánægja með það.

Jafnvel hefur verið talað um
að taka skólana af þessum stöð-
um og láta börnin sækja skóla á
Ísafirði. Þá væri nú lítið eftir.“

HreppaflutningarHreppaflutningarHreppaflutningarHreppaflutningarHreppaflutningar
nútímansnútímansnútímansnútímansnútímans

„Það nýjasta er að fara að flytja
gamla fólkið hreppaflutningum.
Það er svo arfavitlaust að það
nær ekki nokkurri einustu átt.
Við nútímamenn erum lengi bún-
ir að hneykslast á hreppaflutning-
unum á fyrri tíð, sem þó voru
nauðsyn við þær aðstæður sem
þá voru. Þá voru erfiðleikar og
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Hreppaflutningar
á gömlu fólki í nútímanum

Valdimar Lúðvík Gíslason bif-
reiðastjóri í Bolungarvík hefur
ekki minnstu hugmynd um fjölda
þeirra ferða milli Bolungarvíkur
og Ísafjarðar sem hann hefur lagt
að baki. Enda varla von. Hann
hefur keyrt farþega á milli í marga
áratugi og gerir enn. „Þegar mest
var, þá var ég að fara sex-sjö
ferðir á dag“, segir hann. Telja
má víst að ferðirnar á milli skipti
nokkrum tugum þúsunda.

Allan þennan tíma hefur Valdi-
mar Lúðvík aldrei fengið grjót á
bílinn á Óshlíðinni og aldrei snjó-
spýju. „Eina óhappið sem hefur
hent mig á Óshlíð var þegar bíll-
inn fauk út af í Seljadalnum fyrir
allmörgum árum og lenti niðri í
fjöru. Ég slapp svolítið lemstrað-
ur. Það var ekkert miðað við að-
stæður. Ég var lagður mjög vel
niður af þeim sem hélt utan um
mig. Sem betur fór var ég einn í
bílnum.“

Valdimar Lúðvík er fæddur á
Fremri-Ósi í Bolungarvík 8. júlí
1939 og ólst þar upp til tíu ára
aldurs þegar fjölskyldan fluttist
niður í þorpið – niður á Malir,
sem kallað var. Foreldrar hans
voru Gísli Valdimarsson sem var
frá Ósi og Margrét Magnúsdóttir
sem var úr þorpinu í Bolungarvík.
Systkinin voru átta og Valdimar
Lúðvík næstelstur.

Hann er tvíkvæntur. Fyrri kon-
an var Anna Jóna Hálfdánsdóttir
en seinni konan er Kristný Pálma-
dóttir. Þau Anna Jóna skildu en
eiga saman sex börn, fjóra stráka
og tvær stelpur.

Bjarni EiríkssonBjarni EiríkssonBjarni EiríkssonBjarni EiríkssonBjarni Eiríksson

Drengurinn ólst upp við venju-
leg sveitastörf þess tíma. „Um
leið og maður gat haldið á ein-
hverju var maður látinn vinna.
Fyrsta launavinnan mín var hins
vegar þegar ég var tólf ára gamall
í fiskmati hjá Bjarna Eiríkssyni
útgerðarmanni og kaupmanni í
Bolungarvík. Fyrsta raunveru-
lega vinnan mín byrjaði hins veg-
ar fermingarárið mitt þegar ég
var fjórtán ára í fiski hjá Bjarna.

Þegar ég kom ákaflega spennt-
ur að fá uppgert fyrir mína fyrstu
launavinnu á ævinni fékk ég út-
borgað hjá gjaldkera svokallað
barnakaup. En þegar ég kem út
er gamli maðurinn Bjarni Eiríks-
son kominn þar og réttir mér
umslag og segist ætla að borga

mér meira því að ég hafi verið
svo duglegur. Mér þótti svo vænt
um Bjarna eftir þetta að ég held
að ég hefði jafnvel gengið í sjóinn
fyrir hann. Þetta var mikið hrós
fyrir óharðnaðan ungling. Svona
viðurkenning situr í manni alla
tíð.“

BílaútgerðinBílaútgerðinBílaútgerðinBílaútgerðinBílaútgerðin
hófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árumhófst fyrir 55 árum

Valdimar Lúðvík byrjaði að
keyra um leið og hann fékk bíl-
prófið árið 1956. „Þá var ég
reyndar búinn að eiga bíl í heilt
ár á móti mági mínum sem þá
var, Ármanni Leifssyni. Við keypt-
um saman vörubíl sem hann
keyrði en ég átti helminginn í
bílnum.“

Þannig byrjaði hann bílaút-
gerðina sextán ára gamall fyrir
55 árum.

„Svo tók ég meirapróf árið
1958 en byrjaði að keyra sem
atvinnumaður 12. október 1964
og hef verið það síðan. Ég var
fyrsti maðurinn í Bolungarvík
sem hafði það sem aðalatvinnu
að flytja fólk. Þegar ég fékk bíl-
prófið sautján ára keypti ég mér
fólksbíl og byrjaði þá strax að
keyra fólk þó að það yrði ekki
fullt starf fyrr en átta árum síðar.“

Sérleyfi á leiðinni milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar fékk
hann árið 1982 og var þriðji mað-
urinn sem það fékk. Aðeins þrír
menn hafa verið með sérleyfis-
akstur milli Ísafjarðar og Bolung-
arvíkur frá 1950 þegar vegurinn
um Óshlíð var opnaður. Sá fyrsti
var Þórir Bjarnason, bróðir Matt-
híasar, og síðan Þorkell Jónsson
þangað til Valdimar Lúðvík tók
við fyrir tæpum þremur áratug-
um.

Minkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörðMinkur í hænsnahjörð
– Þú hefur komið mikið við

sögu sveitarstjórnarmála í Bol-
ungarvík.

„Já, ég byrjaði nokkuð ungur
eða rúmlega þrítugur árið 1970
þegar ég fór í framboð með Kar-
vel Pálmasyni. Hann var í fyrsta
sæti en ég í öðru og hann komst
inn sem aðalmaður en ég ekki.
Svo fór hann á þing árið eftir og
þá tók ég sæti hans í hreppsnefnd
Hólshrepps í Bolungarvík. Síðan
var ég í sveitarstjórn í nærri tutt-
ugu ár eða fram til 1990. Þetta

var dálítið langur tími.
Ég kom þarna eins og minkur

í hænsnahjörð, ungur og gagn-
rýninn. Þetta voru miðaldra menn
og yfir það sem voru þarna fyrir.
Það var gaman að þessu fyrst. En
þeir fóru nú fljótlega að taka mark
á mér.“

Þegar BolungarvíkÞegar BolungarvíkÞegar BolungarvíkÞegar BolungarvíkÞegar Bolungarvík
tók stakkaskiptumtók stakkaskiptumtók stakkaskiptumtók stakkaskiptumtók stakkaskiptum

„Þegar ég byrjaði var Bolung-
arvík bara þorp í Hólshreppi.
Engin gata malbikuð og engar
gangstéttir og frumstætt að öllu
leyti. Á næstu tveimur áratugum
var Bolungarvík byggð upp sem
kaupstaður en kaupstaðarréttind-
in fengust árið 1974. Það var
mikil uppbygging á þessum ár-
um. Bæjarstjórnin var samhent
og lítið um ágreining. Menn unnu
saman sem einn maður. Þannig
næst þetta. Þetta næst aldrei með
eintómu hnútukasti. Við vorum
aldrei í fjölmiðlum heldur leyst-
um málin hérna heima. Við vor-
um með afskaplega góðan bæjar-
stjóra, Guðmund heitinn Krist-
jánsson, og síðan tók Ólafur
Kristjánsson við af honum. Þetta
var mjög samhent forysta allan
tímann.“

Valdimar Lúðvík var í bæjar-
ráði allan tímann og formaður
bæjarráðs frá 1978 þegar Sjálf-
stæðisflokkurinn missti meiri-
hlutann. „En samstarfið var mjög
gott áður og það breyttist ekkert“,
segir hann.

„Við malbikuðum hér allar
götur og lögðum gangstéttir,
byggðum skóla og dagheimili,
sundlaug og íþróttahús, áhalda-
hús, heilsugæslustöð og sjúkra-
hús og íbúðir aldraðra. Á þessum
tíma breyttist flest í Bolungarvík
og það var til þess tekið hvað
þetta væri snyrtilegur og huggu-
legur bær. Því hefur reyndar farið
aðeins aftur núna. Það þarf að
gera átak í þeim efnum. Það er
enginn vandi.

Á þessum tíma urðu líka breyt-
ingar á Óshlíðarveginum. Hann
var lagður þrisvar sinnum. Fyrst
var hann opnaður árið 1950, svo
var honum breytt á sjötta áratugn-
um og aftur á níunda áratugnum.
Í upphafi var þetta einbreiður
vegur með útskotum og lagður
hátt uppi í hlíð og miklar brekkur
og illa ræstur fram. Á veturna
voru miklir svellbólstrar og vont

að aka þessa leið í snjó.“

VestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingar
á villigötumá villigötumá villigötumá villigötumá villigötum

Samgöngumál hafa alla tíð
verið Valdimar Lúðvík hugstæð.
Enda kannski engin furða í ljósi
atvinnu hans í áratugi.

„Ég tel upp á að við Vestfirð-
ingar höfum alltaf verið á villi-
götum í þeim efnum, sérstaklega
hér á norðanverðum Vestfjörð-
um, að bera ekki gæfu til að
standa saman.“ Hann telur að
það hafi verið mikið óráð að láta
sér detta í hug leggja landshluta-
vegi bæði á norðanverðum kjálk-
anum og sunnanverðum til að
tengja svæðið við aðra lands-
hluta.

„Við eigum að leggja áherslu
á veginn suður í Flókalund og
áfram í Bjarkalund. Brýnast er
að klára það. Síðan á að gera
göng undir Kollafjarðarheiði til
að opna leiðina milli Ísafjarðar
og Patreksfjarðar þannig að leiðin
verði greið frá Ísafirði og Patreks-
firði til Reykjavíkur. Þá værum
við komin með bestu samgöngur
á Íslandi. Aksturstíminn frá Ísa-
firði til Reykjavíkur yrði innan
við fjóra tíma og tveir tímar á
milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar.
Þetta er alveg raunhæft.“

Gott að setjastGott að setjastGott að setjastGott að setjastGott að setjast
að í Bolungarvíkað í Bolungarvíkað í Bolungarvíkað í Bolungarvíkað í Bolungarvík

Valdimar Lúðvík nefnir átökin
sem voru í Bolungarvík varðandi
jarðgangagerðina milli Bolung-
arvíkur og Hnífsdals.

„Það var ekki einhugur um það
hér hvaða leið ætti að fara. Sumir
vildu fara fram í Syðridal, sem er
mikil snjóakista og veðravíti, en
aðrir vildu fara þá leið sem valin
var, sem betur fer. Þetta er afar
vel lukkuð framkvæmd, að mér
finnst, og mikið framfaraspor
fyrir Bolungarvík.

Hér á norðanverðum Vest-
fjörðum mun verða eitt atvinnu-
svæði þegar jarðgöngin verða
tekin í notkun. Að mínum dómi
er mjög gott fyrir fólk sem flytur
á þetta svæði að setjast að í Bol-
ungarvík. Hér er afskaplega góð
aðstaða og þjónusta eins og ég
taldi upp áðan. Og allar vega-
lengdir mjög stuttar til að sækja
þjónustuna. Það er talsverður
munur á Ísafirði þar sem fólk býr

inni í firði eða úti í Hnífsdal. Hér
geta börnin bara labbað í skólann
og tónlistarskólann og íþrótta-
húsið eða sundlaugina í staðinn
fyrir að fara í strætisvagni eða
þurfa að láta keyra sig á milli.“

Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-Ekki alla þjón-
ustu á einn staðustu á einn staðustu á einn staðustu á einn staðustu á einn stað

– Sérðu fyrir þér í náinni fram-
tíð að sveitarfélögin á norðan-
verðum Vestfjörðum sameinist í
eitt?

„Nei, ég sé það ekki fyrir mér.
Það á ekki að sameina bara sam-
einingarinnar vegna. Ekki nema
við höfum einhverja hagræðingu
af því. Núna er komið álit
hundrað daga nefndarinnar svo-
kölluðu og þar kemur fram að
við græðum ekkert á sameiningu
fjárhagslega. Við Bolvíkingar
myndum hins vegar missa mörg
störf yfir á Ísafjörð, kannski tutt-
ugu störf. Ráðhúsið okkar myndi
tæmast inn á Ísafjörð og við
yrðum hér að ýmsu leyti mjög
afskipt.

Hins vegar eigum við að taka
upp mjög náið og gott samstarf.
Það hefur að vísu verið að hluta
til en það er hægt að auka það
mikið. Ég held að reynslan af
þessum sameiningum hafi iðu-
lega verið þannig að hagnaðurinn
hefur fyrst og fremst falist í því
að safna öllu á einn stað. Við
höfum reynslu af þessu hér fyrir
vestan þegar Ísafjarðarbær varð
til með sameiningu sveitarfélaga
fyrir fjórtán árum. Þingeyri, Flat-
eyri og Suðureyri eru bara svefn-
bæir frá Ísafirði. Öll þjónusta er
komin til Ísafjarðar og fólk verð-
ur að sækja hana þangað. Það er
engin ánægja með það.

Jafnvel hefur verið talað um
að taka skólana af þessum stöð-
um og láta börnin sækja skóla á
Ísafirði. Þá væri nú lítið eftir.“

HreppaflutningarHreppaflutningarHreppaflutningarHreppaflutningarHreppaflutningar
nútímansnútímansnútímansnútímansnútímans

„Það nýjasta er að fara að flytja
gamla fólkið hreppaflutningum.
Það er svo arfavitlaust að það
nær ekki nokkurri einustu átt.
Við nútímamenn erum lengi bún-
ir að hneykslast á hreppaflutning-
unum á fyrri tíð, sem þó voru
nauðsyn við þær aðstæður sem
þá voru. Þá voru erfiðleikar og
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mikil fátækt en núna er það ekki.
Það er hægt að sýna fram á að
miklu hagkvæmara væri að reka
lítil dvalarheimili á Þingeyri,
Flateyri og Suðureyri í staðinn
fyrir að flytja allt gamla fólkið til
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Starfsmaður í móttöku
Háskólasetur Vestfjarða leitar að starfsmanni

í hálft starf í móttöku til að annast símsvörun,
umsjón með kaffistofu og almenn ritarastörf.
Starfsmaðurinn þarf að geta hafið störf þann 1.
september nk.

Starfsmaðurinn þarf að vera fjölhæfur og
sveigjanlegur og geta leyst móttökuritara af.

Starfsmaðurinn vinnur fyrir allar stofnanir í
Vestra-húsinu en er ráðinn af Háskólasetri
Vestfjarða. Í húsinu vinna um 40 starfsmenn við
rannsóknir, kennslu og þjónustu, auk náms-
manna og gesta.

Starfssvið:
· Símsvörun
· Almenn ritaraþjónusta.
· Umsjón með kennslustofum.
· Umsjón með kaffistofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
· Þjónustulund og hæfni í mannlegum
  samskiptum.
· Áreiðanleiki.
· Grunnkunnátta í helstu tölvuforritum.
· Góð kunnátta í íslensku og ensku.
· Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.

Upplýsingar um starfið:
Peter Weiss forstöðumaður, sími 450 3045

eða weiss@uwestfjords.is.

Umsóknir sendist sem viðhengi á weiss@
uwestfjords.is eða í bréfpósti.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí 2010.

andi meirihlutasamstarfi með
sjálfstæðismönnum að starf bæj-
arstjóra yrði auglýst, en það var
gert í byrjun júní.

Meðal umsækjenda eru Ragn-
ar Jörundsson, bæjarstjóri Vest-
urbyggðar, og Ágúst Kr. Björns-
son, fyrrverandi sveitarstjóri í
Súðavíkurhreppi og Hrunamanna-
hreppi. Listinn yfir umsækjendur

29 manns sóttu um stöðu bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar. Um-
sóknirnar verða í kjölfarið teknar
til úrvinnslu hjá Capacent og
verður þeirri vinnu ásamt ákvörð-
un meirihlutans í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar um ráðningu
hraðað eins og kostur er. Fram-
sóknarmenn í Ísafjarðarbæ settu
það sem skilyrði fyrir áframhald-

er þannig:
Alfreð Erlingsson – Ísafjörður

– Pípulagningameistari og við-
skiptafræðingur

Ágúst Kr. Björnsson – Mos-
fellsbær – Fyrrverandi sveitar-
stjóri

Ágúst Már Garðarsson – Reyk-
javík –Yfirmaður í eldhúsi

Ágúst Önundarson – Kópa-

vogur – MS í fjárfestingastjórnun
Ármann Jóhannesson – Reyk-

javík – Byggingaverkfræðingur
Ásgeir Magnússon – Akureyri

– Forstöðumaður
Ásthildur Sturludóttir – Reyk-

javík – Verkefnastjóri
Björn Ingimarsson – Akureyri

– Rekstrarráðgjafi
Björn Rúriksson – Selfoss –

Rekstrarráðgjafi
Daníel Jakobsson – Mosfells-

bær – Útibússtjóri
Garðar Garðarsson – Akranes

– Vaktmaður
Guðmundur Ingi Gunnlaugs-

son – Hella – Bæjarstjóri
Gunnar G. Magnússon – Flat-

eyri – Yfirvélstjóri
Húni Heiðar Hallsson – Akur-

eyri – Ml í lögfræði
Jarrett Iovine – Reykjavík –

BA finnska
Jón Guðmundur Ottósson –

Kópavogur – Fyrrverandi for-
stöðumaður

Jón Hrói Finnsson – Ólafs-
fjörður – Þróunarstjóri

Magnús Guðjónsson – Kópa-
vogur – Framkvæmdastjóri

Marthen Elvar Veigarsson
Olsen – Ísafjörður – Afgreiðslu-
stjóri

Nína Björg Sæmundsdóttir –
Kópavogur – Rekstrar- og við-
skiptafræðingur

Ragnar Jörundsson – Patreks-
fjörður – Bæjarstjóri

Ragnar Sigurðsson – Akureyri
– Lögfræðingur

Ragnar Sær Ragnarsson –
Reykjavík – Framkvæmdastjóri

Sigurður Sigurðsson – Garða-
bær – Byggingaverkfræðingur

Stefán Torfi Sigurðsson – Ísa-
fjörður – Viðskiptafræðingur

Valdimar Sigurjónsson – Hafn-
arfjörður – Forstjóri

Vilhjálmur Wiium – Reykja-
vík – Umdæmisstjóri

Þorgeir Pálsson – Hólmavík –
Forstöðumaður

Þorsteinn Fr. Sigurðsson –
Garðabær – Rekstrarhagfræð-
ingur                  – kristjan@bb.is

29 sækja um stöðu bæjarstjóra

Meta viðbrögð refa við umferð ferðamanna
Fyrstu rannsóknarvikunni í

Hornvík hjá Melrakkasetri Ís-
lands þetta árið er lokið. Er
þetta þriðja árið í röð sem farið
er á svæðið til að meta viðbrögð
refa við aukinni umferð ferða-
manna um óðul þeirra og í ná-
grenni við greni. Með í för var
m.a. Abby Sullivan, nemandi við
Háskólasetur Vestfjarða, en
hann fylgdist með ferðamönn-
um og refum í átta klukkustund-
ir á dag í fimm daga.

Þá vaktaði Jean Larson greni
og fylgdist með samskiptum
yrðlinga og foreldra þeirrra.
Einnig voru með í för þeir Tobi-
as Mennle og Frank Drygala, en
þeir hafa áður komið og kvik-
myndað refi. Þeir dvelja í Horn-
vík til að mynda fjölskyldulíf
refanna en myndin þeirra fjall-
ar um heilt ár í lífi refafjöl-
skyldu á Íslandi, ásamt eldgos-
um og fleiri náttúrufyrirbærum.

Myndin verður hluti af norrænni
náttúrulífsseríu.

Í þetta sinn var einnig með í
ferð Leslie Chan frá Hong Kong
en hann hefur verið að ferðast
um heiminn undanfarin þrjú ár
til að ljósmynda dýr fyrir bók
sem fjallar um öll þau dýr í
heiminum sem geta kallast ein-
kennisdýr á hverju svæði.

Ester Rut Unnsteinsdóttir
framkvæmdastjóri Melrakka-
seturs fór með fólkinu en auk
þess fór hún á öll þekkt greni til
að kanna hlutfall í ábúð og safna
gögnum fyrir Melrakkasetrið og
Náttúrustofu Vestfjarða. Var
ástand dýranna á svæðinu
svipað og áður en um helmingur
dýranna virðist vilja leika við
ferðamenn. Hin dýrin eru feimn-
ari og haga sér líkara því sem
refir gera þar sem skotveiðar
eru stundaðar.

– kristjan@bb.is
Fyrstu rannsóknarvikunni í Hornvík hjá Melrakkasetri

Íslands þetta árið er lokið. Mynd: Daníel Bergmann.
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refanna en myndin þeirra fjall-
ar um heilt ár í lífi refafjöl-
skyldu á Íslandi, ásamt eldgos-
um og fleiri náttúrufyrirbærum.

Myndin verður hluti af norrænni
náttúrulífsseríu.

Í þetta sinn var einnig með í
ferð Leslie Chan frá Hong Kong
en hann hefur verið að ferðast
um heiminn undanfarin þrjú ár
til að ljósmynda dýr fyrir bók
sem fjallar um öll þau dýr í
heiminum sem geta kallast ein-
kennisdýr á hverju svæði.

Ester Rut Unnsteinsdóttir
framkvæmdastjóri Melrakka-
seturs fór með fólkinu en auk
þess fór hún á öll þekkt greni til
að kanna hlutfall í ábúð og safna
gögnum fyrir Melrakkasetrið og
Náttúrustofu Vestfjarða. Var
ástand dýranna á svæðinu
svipað og áður en um helmingur
dýranna virðist vilja leika við
ferðamenn. Hin dýrin eru feimn-
ari og haga sér líkara því sem
refir gera þar sem skotveiðar
eru stundaðar.

– kristjan@bb.is
Fyrstu rannsóknarvikunni í Hornvík hjá Melrakkasetri

Íslands þetta árið er lokið. Mynd: Daníel Bergmann.
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Börnin sungu með hljómsveitinni Hjaltalín. Ljósmyndir: Davíð Davíðsson.

Kántrítaktar og kúabingó
Mikill fjöldi fólks sótti Dýrafjarðardaga sem haldnir voru í níunda

sinn um helgina. „Það sótti svipaður fjöldi hátíðina og í fyrra og allt
gekk eins og í sögu. Ég er rosalega sátt og það byrjaði ekki að rigna
fyrr en hátíðinni lauk,“ segir Erna Höskuldsdóttir, einn af skipuleggj-
endum hátíðarinnar. Dagskráin var sett af sr. Hildi Ingu Rúnarsdóttur
á föstudag og tók þá við þéttskipuð dagskrá sem lauk á sunnudag.
Aðspurð hvað hafi staðið upp úr á hátíðinni segir Erna að erfitt sé að
velja úr.

„Mér fannst grillveislan á víkingasvæðinu mjög vel heppnuð og
kúabingóið við Simbahöllina vakti mikla lukku. Svo voru það
þessar fjölmörgu sýningar sem einstaklingar héldu en margir leggja
hátíðinni lið svo að dagskráin fari sem best úr garði. Það er það sem
gerir hátíðina svo frábæra.“ Hátíðin einkenndist af tónlist, leiklist,
listsýningu og skemmtilegum menningarviðburðum ásamt íþrótta-
viðburðum. Þá vakti einnig athygli þegar Hjaltalín steig á stokk að
hljómsveitarmeðlimir höfðu fengið sér til aðstoðar börn úr Dýrafirði
og nágrenni.

Meðal þeirra fjölmörgu viðburða sem voru í boði var strandblakmót
á vellinum við íþróttamiðstöðina, ganga um slóðir Gísla Súrssonar
undir leiðsögn Þóris Guðmundssonar, bátsferðir með Björgunarsveit-
inni Dýra, Perlurnar sýndu kántrítakta á víkingasvæðinu og sigling
með víkingaskipinu Vésteini.

Að vanda sveif víkingaandinn yfir vötnum á Dýrafjarðardögum.
Þar mátti sjá víkinga á vappi meðal annarra hátíðargesta eins og
fram kemur á meðfylgjandi myndum. Víkingameyjar að dansa vikivaka.

Kúabingóið vakti mikla lukku en leikurinn byggðist á því hvar kýrin Huppa lét skítinn falla er hún gekk um réttina.
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Sumar, atvinna og atvinnuleysi

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.

smáar
Utanborðsmótor 3,5 hp. Vant-
ar varahluti(festingu) í nýleg-
an gangfæran mótor. Fyrsti
kostur að fá „slátur“ úr göml-
um. Annar kostur að selja
þennan. Uppl. í síma 892 0854.

Til leigu er Silfurgata 8a á Ísa-
firði frá 7. ágúst. Upplýsingar
í síma 897 8355 á kvöldin.

Vantar varahluti (festingu) í
nýlegan gangfæran mótor.
Fyrsti kostur að fá „slátur“ úr
gömlum. Annar kostur er að
selja þennan. Upplýsingar í
síma 892 0854.

Par með tvö lítil börn leitar að
húsi/íbúð í langtímaleigu á
Ísafirði. Uppl. gefa Ásta í síma
824 0644 eða Skúli í síma 896
7626.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í mið-
bæ Ísafjarðar. Leiga er kr. 70
þús. pr. mán. auk rafmagns
og hita. Einn mánuður fyrir-
fram. Laus 1. júlí. Upplýsing-
ar í síma 867 9365.

Óska eftir að leigja herbergi
með aðgang að eldunarað-
stöðu og salerni. Uppl. gefa
Davíð í síma 846 4443 og Layf-
ey í síma 691 2645.

Til sölu er 14" sjónvarp. Verð
kr. 5.000. Upplýsingar í síma
846 6368.

Eins árs fress fæst gefins. Er
svartur og hvítur. Mjög gæfur
og kelinn. Sandkassi fylgir.
Uppl. í síma 856 4804.

Tæplega 70m², 3ja herb. íbúð
er til leigu í Bolungarvík. Leiga
er 50 þús. á mánuði auk hita
og rafmagns. Einn mánuður
fyrirfram. Laus 1. ágúst. Uppl.
í síma 868 6846.

Orlofsíbúðir á Akureyri til
leigu. Margar stærðir. Allar
íbúðirnar eru við eða í mið-
bænum. Upplýsingar, verð og
myndir eru á vefsíðunni www.
gistingakureyri.is eða í síma
896 3256.

Smáauglýsingar bb.is

Stakkur skrifar Sumarið er komið. Það er
gott fyrir okkur öll. Alþjóða gjald-

eyrissjóðurinn segir að kreppan sé að baki. Skyldi fólkið sem er
háð matargjöfum góðgerðasamtaka hafa skilið þau merku boð?
Skyldu fyrirtæki á borð við KNH ehf. vita af því að kreppan sé bú-
inn og nú sé bjart framundan? Varla. Því ef svo hefði verið væri
vart verið að segja upp tugum starfsmanna eða hvað? Forystumenn
atvinnulífsins á Íslandi hafa marg sinnis beint því til ríkisstjórnar
að grípa til aðgerða sem örva atvinnulífið í landinu. Alltaf vonum
við óbreyttir skattgreiðendur að svo verði. Enn er vonin ekki gefin
upp á bátinn, þótt eina sólskinið framundan sé það sem kemur af
himnum ofan.

Ekki skal því haldið fram að ekkert hafi verið gert af hálfu
Alþingis og ríkisstjórnar. En hefur hið rétta verið gert? Því mun
framtíðin ein svara og rétt gæti verið að bíða eftir því ef ekki væri
fyrir það að Íslendingum bráðliggur á að koma hjólum atvinnu-
lífsins á fullan snúning. En verkefnin eru ekki auðveld. Þá má
heldur ekki gleyma því að þeir sem skipa nú ríkisstjórn tóku þau
að sér og annar stjórnarflokkurinn hafði verið í ríkisstjórn á undan
og vissi hvað beið. En almenningur á ekki auðveld skref framundan.
Atvinnuleysi sem slagar í 10% af þeim fjölda sem er á vinnumarkaði
er vont og sem fyrr segir þarf að snúa ofan af. Hitt væri óskandi að
um leið og það gerist myndi fólk, einkum hið yngra skapa sér gott

vinnusiðferði og hugsa meira um það hvers vegna vinnum við
vinnuna okkar og að það sé mikilvægt að vinna vel, gefa sig í það
verk ef svo má að orði komast. Hið meinta góðæri skilaði mörg-
um inn á vinnumarkaðinn, sem höfðu lítinn metnað annan en
þann að hirða kaupið sitt. Enginn má skilja þessi orð að sanngjörn
laun eigi ekki alltaf við. Þau eiga alltaf við og oftast í samræmi við
vinnuframlag.

Atvinna er nauðsyn. Án hennar þrífst samfélagið engan veginn.
Atvinnuleysi er böl. Hættan er sú, nú um þessar mundir, að því
lengur sem fólk er án atvinnu því verr gangi því að komast inn á
vinnumarkað og laga sig að þeim kröfum sem líf með atvinnu
gerir til okkar allra. Það má ekki gerast. Þess vegna er athyglisvert
að nú er í gangi mikil umræða um það hversu við Íslendingar
höfum ofmetið menntunarstig þjóðarinnar. Eitt mikilvægasta
verkið framundan er að skapa með þjóðinni ný viðhorf byggð á
grunni þess siðferðis að við berum öll ábyrgð á okkur sjálfum og
um leið einnig ákveðna ábyrgð á samborgurum okkar. Það er um
þetta grundvallaratriði sem samfélag snýst. En um leið verður
fólk að eiga frelsi til athafna svo fremi það skaði ekki aðra með
þeim. Þessi sjónarmið gera kröfu til þess að Alþingi, sem fer með
lagasetningarvald, taki upp betri vinnubrögð og skapi sér traust.

Þangað til skulum við vona að sumarið verði gott og sólríkt svo
við söfnum kröftum fyrir veturinn og baráttuna.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að ráða Jónu Símoníu
Bjarnadóttur, sagnfræðing, skjala-
vörð og ræðismann Dana á Ísa-
firði, í starf forstöðumanns Bæj-
ar- og héraðsbókasafns, Héraðs-
skjalasafns og Ljósmyndasafns
Ísafjarðar. Við mat á umsækjend-
um var leitað til ráðningarstofu
þar sem lagt var mat á umsóknir
út frá fjölmörgum atriðum auk
þess sem rætt var við alla um-
sækjendur.

Eiríkur Finnur Greipsson for-
maður bæjarráðs gerði grein fyrir
viðtölum við umsækjendur um
starfið á fundi bæjarráðs á
föstudag. Eins og fram hefur
komið sóttust fimm konur eftir
starfinu, þær Edda Björg Krist-
mundsdóttir, Guðfinna M. Hreið-
arsdóttir, Guðrún Sv. Guð-
mundsdóttir og Jóna Símonía
Bjarnadóttir, allar búsettar á Ísa-
firði, og Pernilla Rein, Hnífsdal.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
falið bæjarstjóra að ganga frá
ráðningarsamningi við Jónu Sím-
oníu um starfið.

Jóna Símonía
forstöðumaður

Nefnd sem skipuð hefur verið
um sorpmál í Ísafjarðarbæ hefur
verið falið að leggja fram tillögur
í haust um framtíð sorpbrennslu-
stöðvarinnar Funa í Engidal,
byggðar á viðhaldsþörf, afkasta-
getu og rekstrarkostnaði og hvort
aðrir möguleikar séu í boði.
Nefndin skal fjalla um öll mál
sem lúta að hirðingu, meðhöndl-
un og förgun sorps í Ísafjarðarbæ

og vinna að sorpmálum með
áherslu á aukna flokkun, hag-
kvæmni, endurvinnslu og endur-
nýtingu.

Einnig eiga nefndarmenn að
leggja mat á útboð í sorpmálum
fyrir Ísafjarðarbæ sem byggt er á
vinnu endurskoðunarhóps um
sorpmál á kjörtímabilinu 2006-
2010. Þá á nefndin að marka
framtíðarstefnu bæjarins í mála-

flokknum þar sem horft verði
15-20 ár fram í tímann. Þá skal
hún leggja mat á gildandi gjald-
skrár fyrir sorpeyðingu og þörf á
breytingu vegna meiri flokkunar
og skilagjalds fyrir einstaklinga
og fyrirtæki. Þetta kemur fram í
erindisbréfi sem bæjarráð hefur
samþykkt fyrir nefndina.

Í nefndinni sitja Kristín Hálf-
dánsdóttir formaður, Marzellíus

Sveinbjörnsson varaformaður og
Henrý Bæringsson. Varamenn
eru Róbert Hafsteinsson, Kristján
Andri Guðjónsson og Geir Sig-
urðsson.

Auk kjörinna fulltrúa og þeirra
sem starfa skulu með nefndinni
hefur bæjarstjóri rétt á að sitja
fundi nefndarinnar með málfrelsi
og tillögurétti.

– thelma@bb.is

Tillögur um framtíð Funa væntanlegar í haust

Níu lið tóku þátt í púttmóti á vegum Hlífar, íbúða aldraðra á Ísafirði, sem fór fram á púttvellinum á Torfnesi. Þar kepptu íbúar á
móti starfsmönnum. „Það var yfirburðasigur hjá íbúunum. Við starfsmennirnir munum koma betur undir þetta búnir á næsta ári og
lofum þá harðari keppni,“ segir Maron Pétursson, forstöðumaður Hlífar. Að móti loknu var slegið upp grillveislu sem á sjöunda tug
manns sóttu. „Þetta var mjög vel heppnað og ég veit ekki betur en að allir hafi verið ánægðir,“ segir Maron.

Yfirburðasigur aldraðra á starfsmönnum
Íbúar Hlífar sýndu starfsmönnunum hvar Davíð keypti ölið.
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Göngum áfram skref fyrir skref
Háskólasetur Vestfjarða var

stofnað árið 2005 en tók til starfa
í janúar 2006. Það er stærsta
stofnunin í Vestrahúsinu á Ísa-
firði og er m.a. leiðandi í sam-
starfi stofnana í rannsóknaklasa
Vestfjarða. Þar er boðið upp á
fjarnám, meistaranám, frum-
greinanám, ráðstefnur og fyrir-
lestra, auk fjölda námskeiða. Pet-
er Weiss veitir Háskólasetri Vest-
fjarða forstöðu.

– Hvað varð til þess að Há-
skólasetur Vestfjarða var sett á
laggirnar á sínum tíma?

„Það var krafa Vestfirðinga að
fá hluta af háskólastarfsemi
landsins, fá hluta af kökunni. Á
þeim tíma voru níu háskólar í
landinu og Vestfirðingar veltu
fyrir sér af hverju þeir gætu ekki
fengið háskóla númer tíu. Mennta-
málaráðuneyti sagði þá að níu
háskólar væru eiginlega nokkr-
um of margir þess vegna fengum
við háskólasetur.“

– Hvert var hlutverkið þá og
hefur það breyst?

,,Hlutverkið var í grunninn að
halda utan um fjarnámið. Það
var ekki mikið meira sett á blað
svona fyrst. Það var nokkuð opið
hvað Háskólasetrið ætti að gera,
sem er bæði gott og vont. Ég
taldi það ekki vera nóg að sjá
bara um fjarnámið enda hefur
Fræðslumiðstöð Vestfjarða séð
prýðilega um það og ekki væri
því nóg að stofna nýja stofnun
sem gerði bara það sama og önn-
ur hefur gert áður. Þannig að við
reyndum í byrjun að koma fólki
hingað vestur. Fyrst með sumar-
háskólum og vettvangsskólum,
og þegar þar var komið var spurn-
ing hvort við gætum ekki gert
heila röð sumar- og vettvangs-
skóla. Þá bjuggum við til þessa
svokölluðu námsleið, sem er
kennd í lotum.“

– Hvað finnst þér standa upp
úr síðustu ár?

„Mér finnst í raun þessi upp-
bygging í heild hafa verið nokkuð
stöðug. Frumgreinanám kom til
sögunnar og meistaranámið. Há-
skólasetrið stendur fyrir um 4
þúsund gistinóttum á ári hér á
svæðinu, allt aðkeypt, og við höf-
um unnið að því að hækka íbúa-
tölu og það koma nú árlega tutt-
ugu nýnemar til okkar sem flytja
hingað. Einnig kemur hingað
starfsfólk og fjölskyldur þess.
Þannig er þetta orðinn svolítill
fjöldi.“

– Og hefur fólki fjölgað ár frá
ári?

„Já, það má segja það. Hægt í
byrjun en er komið alveg á skrið
núna. Það eru u.þ.b. 120 fjarnem-
ar á Vestfjörðum þetta árið og
við viljum ekki að þeir flytji suð-

ur. Það hafa verið samtals um
fjörutíu nemar í frumgreinanámi
síðasta árið en það gekk hins
vegar mikið til baka núna og
sumir hættir. Svo hafa verið tutt-
ugu nemar í meistaranámi og við
reiknum með tuttugu aftur þannig
að samtals verða þá fjörutíu nem-
ar hér hjá okkur.“

Töluverður fjöldi stundar
meistaranámið í haf- og strand-
svæðastjórnun í gegnum Há-
skólasetur Vestfjarða og er mik-
illi meirihluti þeirra útlendingar
eða 86%.

– Hefur kreppan haft einhver
áhrif á starfið?

„Já, þetta hefur auðvitað áhrif
en þau eru bæði vond og góð.
Vandinn er auðvitað að við lend-
um í sama niðurskurði og allir
hinir en á hinn bóginn seljum við
inn í námskeiðin og náum til
erlendra nema hingað vestur. Það
er auðveldara með veikri krónu.
Þannig erum við í raun veru eitt-
hvað sem má kalla menntatengda
ferðamennsku að hluta til. Við
fáum svolítið af Evrópustyrkjum
og öðrum styrkjum utanlands frá

og þannig kreppan hefur ekki
bara neikvæð áhrif. Við hefðum
staðið miklu verr hefðum við
ekki haft tekjur á móti í evrum
og dölum.“

– Hvað ber framtíðin í skauti
sér? Er að vænta einhverra breyt-
inga?

„Við höfum auðvitað miklar
framtíðarvonir en ég held að Há-
skólasetrið muni reyna að ganga
áfram eins og það hefur gengið,
skref fyrir skref. Hægt og bítandi
áfram. Að sjálfsögðu viljum við
halda áfram að bæta við nemend-

um, hvernig sem við gerum það.
Annað hvort með því að taka þá
inn í þessa námsleið sem er eða
að kannski bæta við einni náms-
leið eða slíkt.“

Hjá Háskólasetri Vestfjarða
starfa í kringum tíu manns í fullu
starfi. Öll kennsla er í höndum
stundakennara sem ýmist eru af
svæðinu eða koma hingað í þeim
tilgangi að kenna. Í húsnæði
Háskólaseturs starfa í heild yfir
50 manns við rannsóknir, kenn-
slu og þjónustu hjá ýmsum stofn-
unum og fyrirtækjum.
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Heldur margmiðlunar-
námskeið fyrir unglinga

Önundur Hafsteinn Pálsson á
Flateyri stendur fyrir margmiðl-
unarnámskeiðum þar í bæ. Hann
rekur hljóðverið Tankinn á Flat-
eyri og fékk styrk frá Menning-
arráði Vestfjarða til verkefnisins.
Önundur hélt fyrsta námskeiðið
á dögunum en það er ætlað ungl-
ingum í efstu bekkjum grunn-
skóla.

„Þetta er margmiðlunarnám-
skeið, en ekki í hinum venjulega
skilningi. Við erum að vinna með
marga miðla. Við notumst við
ljósmyndir, videó og teikningar.
Námskeiðið snýst um að búa til
teiknimyndir í bland við þetta
allt. Það má því í raun segja að
þetta séu úrklippu-teiknimynd-
ir,“ segir Önundur.

Þegar við höfðum samband við
Önund var fyrsta námskeiðinu
hjá honum að ljúka. Var þar á
ferðinni sjö manna hópur ungl-
inga á Flateyri.

„Þetta er svona prufukeyrsla,
síðan er planið að bjóða fleirum
upp á þetta. Ég ætla að vera með
námskeið í sumar og reyna síðan
að bjóða þetta með skóla í haust.
Það var Rauðakrossdeildin á
Flateyri sem bauð fyrsta hópnum
á námskeiðið og segir Önundur
kostnaðinn verða niðurgreiddan
vegna þess styrks sem hann fékk
hjá Menningarráði Vestfjarða.

– En hvernig er þetta unnið?
„Við vinnum þessi myndbönd

í lögum, líkt og myndir eru stund-
um unnar í myndvinnsluforritum
ef fólk þekkir það. Forritið sem
er notað til að búta til teikni-
myndirnar virkar þannig að þetta
er allt unnið í lögum.

Ég hugsa að ég bjóði hópum
upp á að gera ýmislegt. Það er
margir sem eru í tónlist svo það
væri hægt að semja lag og búa til
tónlistarmyndband þar sem þess-
ir miðlar eru notaðir. Þá er líka
hægt að bjóða þeim sem ekki
langar að gera það að gera litla 5-

7 mínútna stuttmynd. Þá þarf að
velja tónlistina, hljóðsetja og
talsetja. Það er t.d. farið í hljóð-
vinnslu, myndvinnslu og kvik-
myndagerð,“ segir Önundur.

Námskeiðið fer fram í hljóð-
verinu Tankinum á Flateyri og
segir Önundar þar sé nú búið að

setja upp aðstöðu. Búið sé að
koma fyrir tölvum til vinnslu og
allskyns tækjum og tólum sem
þarf á námskeiði sem þessu. Þá
er að sjálfsögðu fullbúið hljóðver
á staðnum sem notað er til að
taka upp tónlist og talsetja.

– kristjan@bb.is

Önundur Hafsteinn Pálsson.
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Fljótlegt, einfalt og sjúklega gottFljótlegt, einfalt og sjúklega gottFljótlegt, einfalt og sjúklega gottFljótlegt, einfalt og sjúklega gottFljótlegt, einfalt og sjúklega gott
Sælkeri vikunnar býður upp á

kjúklinga-lasagna með mexí-
kósku ívafi sem ætti að slá í gegn
hjá öllum þeim sem dálæti hafa á
mexíkóskri matargerð. Braga
segir sjálf að uppskriftin sé fljót-
leg og einföld og rétturinn sjúk-
lega góður. Í stað hefðbundinna
pasta-platna eru tortilla pönnu-
kökur og fyllingin blanda af ljúf-
fengri salsa sósu, Doritos snakki
og fleira góðgæti.

Kjúklinga-lasagna
3-4 kjúklingabringur
1 stór krukka salsa sósa

2 dollur af osta sósur
1 poki Doritos
1 poki pizza ostur
1 pakki tortilla pönnukökum
(8 stk pakka)

Steikið kjúklinginn. Blandið
öllum sósum saman í skál ásamt
snakkinu, gott er að mylja snakk-
ið niður. Kjúklingnum er blandað

saman við allt og svo er allt bara
sett í eldfast mót eins og lasagna.
Tortilla kökurnar fara á milli og
svo blandan sett ofan á. Osturinn
er svo settur yfir allt og hitað í
ofni þar til osturinn er vel brúnn.

Ég skora á Guðbjörgu Ólafs-
dóttur á Ísafirði að vera næsti
sælkeri vikunnar.

SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn
Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Braga Ósk Bragadóttir á Ísafirði.

Hin heimsþekkta tónlistarkona
Lady Gaga klæddist jakka sem
hannaður var af hinni ísfirsk-
ættuðu Veru Þórðardóttur þegar
hún söng ásamt Elton John á
dögunum. „Ég í rauninni vissi
ekki mikið um þetta fyrr en að-
dáendaklúbburinn hennar hafði
samband við mig og bað um upp-
lýsingar um jakkann,“ svarar
Vera í samtali við visir.is. „Fólkið
hennar (Lady Gaga) hafði upp-
runalega samband við skólann
minn eftir að hafa séð myndir frá
lokasýningunni okkar.“

Vera er 24 ára gömul og nýút-
skrifuð sem fatahönnuður úr
Instituto Marangoni í London.
Skólinn er einn sá virtasti á sínu
sviði á Ítalíu, en er einnig með
aðsetur í París og London. Vera
flutti til London árið 2007 eftir
að hún útskrifaðist úr Verslunar-
skóla Íslands tveimur árum áður.
„Skólinn hafði síðan samband
við mig en það var voða leynd
yfir þessu öllu saman en þau
sögðu að það gæti verið að Lady
Gaga myndi vera í fötunum mín-
um við eitthvað tækifæri. Á
fimmtudaginn kom hún síðan

fram á Tie and Tiara ballinu hans
Elton John síðasta og söng með
honum í jakkanum mínum sem
var alveg ótrúlega frábært. Ég á
ennþá erfitt með að trúa þessu.“

Vera segir í samtali við Vísi
að hún hafi fengið mikið af tæki-
færum í Englandi sem hún sé
mjög þakklát fyrir. Hún vann til
verðlauna í hönnunarkeppni á
Vauxhall Fashion Scout og þá
hafi boltinn byrjað að rúlla. „Eftir
það var ég valin til að opna loka-
sýninguna í skólanum með jakk-
anum sem Lady Gaga klæddist
og það var mikill heiður og hefur
örugglega hjálpað til. Þannig að
það eru rosalega margir litlir
þættir sem spila inn í en það eina
sem skiptir máli er að vinna stað-
fast að markmiðunum sínum og
láta það ekki á sig fá ef manni
tekst ekki alltaf allt sem mann
langar að gera. Það er enginn
fullkominn og maður reynir bara
aftur og lærir af því.“

Vera er dóttir Ísfirðingsins
Þórðar Arnórssonar og á fjölda
ættingja hér vestra. Nánari upp-
lýsingar er að finna á heimasíðu
hennar.

Lady Gaga
klæddist jakka  ís-

firsks fatahönnuðar

Hin heimsþekkta tónlistarkona Lady Gaga klæddist
jakka sem hannaður var af hinni ísfirsk-ættuðu Veru

Þórðardóttur þegar hún söng ásamt Elton John á dögunum.
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