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Tæpar 274
milljónir til
Vestfjarða

Sögufrægt skemmtiferðaskip
Breska skemmtiferðaskipið Queen Elizabeth 2 kom
til Ísafjarðar á mánudag og
lá við legufæri í Skutulsfirði.
Um 1800 farþegar komu
með skipinu og settu þeir
svip sinn á bæinn og nutu
veðurblíðunnar. Queen Eliza-

beth 2 smíðuð í Clydebank í
Skotlandi árið 1967. Skipið
er eitt af síðustu skipunum
sem var í áætlunarferðum
yfir Atlantshafið en í september 2007 hafði skipið siglt
samtals 5,6 milljón sjómílur,
farið 25 hringferðir um hnött-

inn og siglt yfir Atlantshafið
801 sinni.
Queen Elizabeth 2 var
lengi flaggskip Cunard skipafélagsins eða þar til Queen
Mary 2 leysti það af hólmi
árið 2004. Skipið er ekki
nefnt eftir Elísabetu II Eng-

landsdrottningu eins og margir telja heldur eftir fyrirrennara skipsins, Queen Elisabeth sem var reyndar nefnt
eftir móðir drottningarinnar. Þetta verður í síðasta
sinn sem skipið heimsækir
Ísafjörð og Ísland en áætlað

er að leggja því í lok ársins
meðal annars vegna þess að
uppfyllir ekki lengur öryggiskröfur. Búið er að selja
það til fjárfesta í Dubai sem
hyggjast gera það upp í upprunalegum stíl frá árinu
1967 og nota sem lúxushótel.

Gleðisveit Gaulverjahrepps drottnar enn á ný
Gleðisveit Gaulverjahrepps
var enn sem fyrr sigursæl á
Evrópumeistaramótinu í Mýrarbolta, en þær stúlkurnar hafa
drottnað yfir kvennariðlinum
frá árinu 2005. Sigurvegarar í
karlaflokki, Aðskilnaðarhreyfing Vestfjarða, unnu hins
vegar í fyrsta sinn í ár, en Evrópumeistararnir frá því í fyrra,
Trifan Ivonov, mættu ekki til
leiks. Þó mætti á mótið nýtt
lið, Wakiki Nullrocks, sem
skipað var að hluta sömu leikmönnum. Um 50 leikir voru
leiknir á laugardag og sunnu-

dag á þremur völlum, 17 lið
voru skráð í karlaflokk, en 9 í
kvennaflokk. Veðurblíða var
hin mesta yfir helgina og setti
hún mark sitt á mótið og blés
mönnum svo mikilli leikgleði
í brjóst að allt ætlaði um koll
að keyra þegar best lét. Þá
gengu nýjungar í refsidómum
vel í áhorfendur, en samkvæmt nýjum reglum var
óbótamönnum gert að „kyssa
á bágtið“ og þurftu misyndismenn að leika með svartan
hauspoka.
Að lokinni keppni var hald-

ið veglegt lokahóf og sveitaball í Félagsheimilinu á Hnífsdal, þar sem hið epíska dansband Kraftlyfting fór á kostum
og skilaði öllu því „gurli“ sem
lofað hafði verið, að meðtöldum töfrabrögðum Kolbeins
Einarssonar og danskennslu í
boði Péturs Magnússonar. Ótal gestasöngvarar komu þá
fram með sveitinni, og má þar
nefna Rúnar Óla Karlsson,
Sunnevu Sigurðardóttur og
Guðmundur M. Kristjánsson.
Frekar má lesa um mótið í
ár á síðu 13 inni í blaðinu.

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur samþykkt
framlag til jöfnunar á
tekjutapi vegna fasteignaskatts á árinu 2008, og
renna kr. 273.671.246 til
sveitarfélaga á Vestfjörðum, eða ríflega 10% heildarframlagsins sem nemur
2.464 milljónum króna.
Framlaginu er ætlað að
koma til móts við sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins vegna lækkaðra tekna þeirra af fasteignaskatti í kjölfar breytingar á álagningarstofni
mannvirkja er tók gildi í
árslok 2000.
Mest kemur í hlut Ísafjarðarbæjar eða 136 milljónir. Þá fær Vesturbyggð
tæpar 48 milljónir og Bolungarvíkurkaupstaður rúmar 30 milljónir. Strandabyggð fær tæplega 15
milljónir og Súðavíkurhreppur fær ríflega 14 og
hálfa milljón. Tálknafjarðarhreppur fær ríflega
8,8 milljónir, Árneshreppur tæplega 3,9 milljónir,
Kaldrananeshreppur tæplega 3,6 milljónir og Bæjarhreppur tæplega 2,4
milljónir.
Framlagið skiptist þannig á milli landshluta að
Norðurland eystra fékk
585,5 milljónir, Suðurland 525,7 milljónir,
Austurland 381,3 millj.,
Reykjanes 328,2 millj.,
Vesturland 311,5 millj.,
Vestfirðir 273,7 millj.,
Norðurland vestra 209,6
millj. og höfuðborgarsvæðið 28,6 milljónir.
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Frábær veiði í
Ísafjarðardjúpi
Laxveiðimenn í Ísafjarðardjúpi hafa ekki farið tómhentir heim í sumar en
mikið af fiski hefur veiðst í
Laugardals- og Langadalsá.
Að sögn Kristjáns Steinþórssonar, veiðivarðar Langadalsár, hefur veiði verið
með besta móti. „Það sem
af er sumri hafa veiðst 146
laxar og ein bleikja sem er
gríðarleg aukning frá því í
fyrra. Tímabilið byrjar hérna
21. júní og veiddist fyrsti
laxinn á fyrstu dögum, en
til samanburðar veiddist
fyrsti laxinn í fyrra ekki fyrr
en 6. júlí. Við vorum með
hóp hérna um daginn sem
var að veiða á þrjár stengur
í sex daga og tók 62 laxa,

það sýnir kannski hvað áin
hefur gefið vel“, segir Kristján.
Í Laugardalsá kvarta
menn svo sannarlega ekki
undan veiðileysi en veiðimenn hafa mokað fisk upp
á bakkann það sem af er
sumri. „Nú þegar hafa
veiðst 254 laxar sem er
meira en það sem veitt var
á öllu síðasta sumri“, að
sögn Sigurjóns Samúelssonar, veiðivarðar Laugardalsár, en tímabilið endar
20. september. „Þetta er því
mikið betra en í fyrra og ég
hef ekki orðið var við neinn
veiðimann sem fer ekki
ánægður í burtu að lokinni
veiði í ánni“.

Eldri borgurum
fjölgar á Vestfjörðum
Yngra fólki hefur fækkað
á Vestfjörðum síðastliðin
tíu árin, en eldra fólki hefur
fjölgað, samkvæmt tölum
frá Hagstofu Íslands. Árið
1998 voru íbúar á Vestfjörðum, 65 ára og eldri, 885
talsins, en nú tíu árum síðar
eru þeir 972. Er það tæplega
11% fjölgun.
Íbúum á aldrinum 15-64

ára hefur hins vegar fækkað
um 14,4%, úr 5.597 í 4.791,
og íbúum fjórtán ára og
yngri hefur fækkað um rúm
29%, úr 2.174 árið 1998 í
1.536 árið 2008. Á tímabilinu fækkaði konum og körlum um tæp 16%, konum úr
4.459 í 3.757, en körlum úr
4.197 í 3.542.
– eirikur@bb.is

Nýbygging Grunnskólans á Ísafirði.

Framkvæmdum við
nýbyggingu GÍ að ljúka
Kostnaður við viðbyggingu
Grunnskólans á Ísafirði er
kominn í tæpar 444 milljónir
króna. Þetta kom fram á fundi
byggingarnefndar framtíðarhúsnæðis Grunnskólans á Ísafirði sem haldinn var í síðustu
viku. Vestfirskir verktakar
hafa verkið með höndum sem
er það stærsta sem hefur verið
ráðist í á Ísafirði í mörg herrans ár. Tilboð Vestfirskra
verktaka í bygginguna hljóðaði upp á 371 milljón króna er

102,7% af kostnaðaráætlun
sem hljóðaði upp á 361 milljón króna. Verkinu átti að vera
lokið 1. júlí 2008 og eiga nemendur næsta hausts að hafa
aðgang að hinu nýja skólahúsnæði. Byggingarnefnd lét
bóka á fundinum að hún gerir
ekki athugasemd við tafirnar
sem orðið hafa á verkinu þar
sem þær koma ekki til með að
hafa áhrif á kennslu næsta
skólaárs.
Framkvæmdir hófust í sum-

arið 2006 og þá hafði tengibygging milli gamla skólans
og barnaskólans verið rifin.
Nýbyggingin sem um ræðir
er um 1.800m² að stærð á
tveimur hæðum og á að hýsa
kennslu í sérgreinum. Þá hafa
einnig staðið yfir framkvæmdir við skólalóðina og telst
verkið vera á áætlun. Greiðslur til verktaka eru komnar í
7.281.700kr. Búið er að helluleggja Aðalstrætið og unnið
er að hellulögn í portinu.

Saga húsnæðismála Grunnskólans á Ísafirði er löng og
spannar margar bæjarstjórnir
en undanfarin misseri hefur
mikið verið unnið. Má þar
nefna að búið er að endurgera
múrhúð á gagnfræðaskóla
húsinu, samkomusalurinn
hefur verið tekinn í gegn og
mötuneyti hefur verið komið
upp, búið er að taka í gegn
framhlið gamla barnaskólans
og margt verið gert í Kaupfélagshúsinu. – thelma@bb.is

Leikskólinn lánaður sem gistiaðstaða fyrir ættingja starfsmanns
Leikskólinn Eyrarskjól á
Ísafirði var fyrir stuttu notaður
sem gististaður fyrir ættingja
og vini eins starfsmannsins
og vakti það athygli bæjarbúa.
Blaðinu barst eftirfarandi
ábending frá lesenda. „Það
þekkist ekki annar staðar að
leikskólar og lóðir séu notaðar
í þetta. Ég á börn sem leika
sér stundum þarna og finnst
það nú ekki boðlegt að þarna
sé fólk sem gistir inni og leggur fellihýsum á lóðinni“, segir
lesandinn sem vill ekki láta
nafn síns getið og spyr: „Hver
leyfir slíkt og hvað finnst forsvarsmönnum hjá bænum um
þetta mál. Hér í bæ eru fyrirtæki sem byggja afkomu sína

á að leigja út gistirými og bærinn er með aðstöðu fyrir fellihýsi. Er þetta forsvaranlegt
gagnvart þeim, eða er bærinn
kominn í samkeppni við þau?“
Jóna Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri á Eyrarskjóli, segir
ætlunina ekki hafa verið að
taka nein viðskipti frá fyrirtækjum í bænum. „Ég gaf
starfsmanni leyfi til að leyfa
ættingjum að gista á dýnum í
leikskólanum yfir helgi vegna
ættarmóts. Ég lít ekki svo á að
það hafi verið að taka viðskipti
frá neinu fyrirtæki frekar en
að ég myndi leyfa þeim að
gista í tjaldi í garðinum hjá
mér. En þetta mun að minnsta
kosti aldrei gerast aftur.“

Margrét Geirsdóttir, forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar tekur undir að þetta
muni ekki eiga sér stað aftur
og segir fyrirspurnina vera
réttmæta. „Hvorki leikskólafulltrúi eða undirrituð höfðu
hugmynd um að þetta leyfi
hefði verið gefið. Það er ekki
ætlun Skóla- og fjölskylduskrifstofu að vera í samkeppni
við aðila sem starfa að þjónustu við ferðamenn í bæjarfélaginu – síður en svo. Það er
heldur ekki ætlun Skóla- og
fjölskylduskrifstofu að lána
eða leigja húsnæði í eigu sveitarfélagsins. Þetta mun ekki
eiga sér stað aftur.“

Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði.

FIMMTUDAGUR 7. ÁGÚST 2008

3

Hjólaði 497 km á þremur dögum
Bolvíkingurinn Hávarður Olgeirsson hjólaði á
reiðhjóli frá Reykjavík til
Bolungarvíkur á dögunum. „Þetta var skemmtileg
afþreying og góð leið til að
njóta sumarsins. Það var
mjög hlýtt og gott veður.
Ég gisti undir berum
himni fyrstu nóttina þar
sem ég sá engan tilgang í
að tjalda í svo góðu veðri.“
Hávarður segist hafa verið
um það bil þrjá daga og
þrjá klukkutíma á ferðalaginu. „Ég var með GPS
tæki á ferðinni og samkvæmt því var ég 497 km
frá efra Breiðholtinu þar
sem ég lagði af stað og þar
til ég var kominn á leiðarenda. Ég var á ferðinni í
rúma 42 klukkutíma og
stopp í sjö tíma, fyrir utan
þann tíma sem ég svaf. Ég
var með mat, tjald, búnað
og fatnað meðferðis og ég
vil ekki vita hversu þungt
hjólið var, held það sé
betra að vita það ekki.“
Aðspurður segir Hávarður ferðalagið hafa
verið ansi erfitt. „Þetta var
helvíti erfitt og ég held ég
hafi hjólað síðustu 250 km
bara á þrjóskunni. Ég
hjólaði í fjórum leggjum.
Fyrst frá Breiðholti í Hvalfjörðinn, þaðan í Búðardal
og þaðan í botn Ísafjarðar
og svo hjólaði ég alla leið
til Bolungarvíkur, en það
var lengsti spottinn eða um
170 km. Svo var ég með
mótvind mest allan tímann. Það hefði verið mun
auðveldara að hjóla frá
Bolungarvík til Reykjavíkur því þá hefði ég ekki

Hávarður Olgeirsson hjólaði frá Reykjavík til Bolungarvíkur.
verið með norðanáttina í
fangið. Það var svo furðulegt að ég gat hjólað endalaust en svo þegar ég var
kominn á leiðarenda gat ég
varla gengið upp tröppur.
Ég fékk alltaf smá auka
kraft þegar á leið. Sérstaklega þegar ég var kominn
á Óshlíðina þá virtust
gömlu heimahagarnir gefa

mér auka orku.“
Hávarður segir hugmyndina fyrst hafa komið
upp í vinnunni. „Ég var að
fara að fara kíkja vestur í
sumarfrí og var ekki búinn
að ákveða hvað ég ætti að
gera skemmtilegt. Ég er að
vinna með öðrum Vestfirðingi og sú hugmynd
kom upp í vinnunni að

hjóla vestur. Hann lagði af
stað einum og hálfum sólarhring á undan mér
ásamt félaga sínum, en ég
var einn á ferð allan
tímann.“ Þá segist Hávarður hafa fundist ferðalagið
mjög skemmtilegt. „Þetta
var rosalega gaman og
sérstaklega þótti mér
skemmtilegt að hjóla

Ísafjarðardjúpið. Það var
svo fallegt. Ég mæli hiklaust með því, þó ekki sé
nema að hjóla bara inn í
einhvern fjörðinn. Margir
höfðu áhyggjur af umferðinni og það var þung
umferð frá Hvalfirðinum
að Bröttubrekku en síðan
var hún ekkert skapleg og
angraði mig ekkert.“

Hávarður segist alveg
geta hugsað sér að gera
þetta aftur. „Það er aldrei
að vita. Ég hef allavega
hitt fullt af fólki sem hefur
lýst því yfir að það hafi
alltaf dreymt um að gera
þetta. Svo það getur vel
verið að ég fari með hópi
fólks þessa leið einhvern
tímann seinna.“

Alls seldust 41 fasteign í fjölbýli og sérbýli á Ísafirði síðustu 12 mánuðina.

Mikill samdráttur í fasteignakaupum
Töluvert færri fasteignir í
sérbýli hafa selst á undanförnum tólf mánuðum á Ísafirði,
en tólf mánuðina þar á undan,
samkvæmt verðsjá Fasteignamats ríkisins. Frá júlí 2007 til
júlí 2008 seldust 17 fasteignir
í sérbýli, en árið þar á undan
seldust 65 sams konar fast-

eignir. Flest sérbýli sem seldust undanfarið ár voru á bilinu
150-210 fermetrar, eða tíu
talsins. Aðeins eitt sérbýli
seldist af stærðargráðunni 70110 fermetrar, og sömuleiðis
af stærðargráðunni 270-370
fermetrar. Í stærðargráðunum
110-150 fermetrar og 210-270

fermetrar seldust tvær fasteignir í hvorum flokki. Sú
skipting er svipuð og árið á
undan, þó eðlilega seljist heldur minna í hverjum flokki fyrir
sig. Meðalverð á fermetrann
var 70.302 kr. undanfarið ár,
en 450 krónum hærra árið á
undan, og er þá miðað við

staðgreiðsluverð.
Svipað er uppi á teningnum
hvað varðar fasteignir í fjölbýli. Á fyrra tímabilinu seldust
55 fasteignir í fjölbýli, en einungis 24 á því síðara. Hins
vegar virðast fasteignir í fjölbýli nú seljast á hærra verði,
þó þann fyrirvara verði að hafa

á er um jafn fá hús er að ræða
að fasteignir sem seljast annað
árið geta verið annarra gæða
en þær sem selst hafa hitt árið.
Það breytir þó ekki því að
meðalstaðgreiðsluverð fyrir
fasteign í fjölbýli síðustu tólf
mánuðina er 115.214 kr., en
tólf mánuðina þar á undan

79.698 kr.
Verðsjá fasteigna birtir upplýsingar um verð íbúðarhúsnæðis samkvæmt kaupsamningum. Upplýsingar um verð
íbúðarhúsnæðis í sveitarfélögum með færri en 10 kaupsamninga á árinu 2000 birtast
ekki.
– eirikur@bb.is
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Sigurjón Hallgrímsson, Sigríður Guðrún Guðjónsdóttir
og Kristinn H. Gunnarsson heiðruðu afmælisbarnið
með nærveru sinni.

Þórður ásamt börnum sínum. F.v. Jón Ólafur, Gunnar, Inga Bára, Hjalti, Ásthildur, Þórður, Sigríður og Halldóra.

Fögnuðu Þórði níræðum
Þórður Júlíusson, fyrrum
útgerðarmaður á Ísafirði, varð
níræður þann 4. ágúst og
fagnaði því með fjölskyldu
og vinum í Oddfellowshúsinu.
Fjölmargir gestir komu langa
leið til að fagna þessum áfanga
með Þórði, til að mynda kom
dóttir hans frá Danmörku
ásamt sonum sínum. Glatt var
á hjalla og fóru fjölmargir
ræðumenn upp í púlt og rifjuðu upp gamla tíma.
Þórður er sonur hjónanna
Júlíusar Geirmundssonar og
Guðrúnar Jónsdóttur og fæddist í Fljótavík á Hornströndum. Hann kvæntist Aðalheiði
Báru Hjaltadóttir og saman
áttu þau átta börn. Meðfylgjandi myndir voru teknar í afmælinu.

Ásthildur Cesil tók lag fyrir föður sinn við undirleik Guðmundar Hjaltasonar.

Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda
flokksins flutti afmælisbarninu kveðju.

Hjónin Ragnheiður Hákonardóttir og Guðbjartur
Ásgeirsson mættu að sjálfsögðu til veislunnar.

„Ægilega sæll
og þakklátur“
Tæplega 80 manns tóku þátt í Biggísmótinu á Tungudalsvelli á sunnudag en það var haldið í tilefni af 60 ára afmæli
Birgis Jónssonar matreiðslumeistara á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði. Afmælisbarnið stóð fyrir þriggja daga
veislu um helgina en golfmótið fór fram á sjálfan afmælisdaginn sem og veisla í sal Frímúrara á Ísafirði um
kvöldið.
„Þetta var í einu orði sagt frábært. Allt gekk svo vel,
sama á hvaða nótum það var. Ég á bara ekki orð til að lýsa
því, þetta var svo yndislegt. Allir hjálpuðust að við að láta
hlutina ganga upp og veðrið var yndislegt. Ég er svo
ægilega sæll og þakklátur öllum sem komu að þessu; samstarfsfólki, golffélögum, Golfklúbbi Ísafjarðar svo ég tali
nú ekki um fjölskylduna mína og hvað þá konuna mína
sem hefur lagt ómælda vinnu í afmælisfögnuðinn“, segir
Birgir.
Þröstur Marsellíusson og Rögnvaldur Magnússon fóru
með sigur af hólmi á Biggísmótinu og héldu síðan til veislu
um kvöldið þar sem börn Birgis stóðu fyrir ýmsum uppákomum. „Ég er sko sprelligosi en þau slá mér við. Þetta
var alveg frábært kvöld og ég er alveg í sæluvímu með
hvernig til tókst. Ég er svo heppinn að eiga svona góða að.
Þetta er það sem gefur lífinu gildi og það er ekki hægt að
biðja um meira“, segir Birgir.
– thelma@bb.is

Birgir Jónsson ásamt þátttakendum í Biggísmótinu.
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Mikið var borðað af kjötsúpu að vanda. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Fjölmenni snæddi kjötsúpu
Á annað hundrað manns
mættu í kjötsúpuferð til
Hesteyrar í Jökulfjörðum
um helgina. „Þetta gekk
ljómandi vel hjá okkur.
Hérna voru 120 manns allt
í allt. Dagurinn var aðeins
vindasamari en aðrir dagar á undan og við þurftum
að hafa varðeldinn aðeins

utar en vanalega vegna
háfjöru, en það kom ekkert að sök og það var ekki
undan neinu að kvarta.
Það var mikið sungið og
spilað og mikið borðað af
kjötsúpu“, segir Hrólfur
Vagnsson á Hesteyri.
Þá byrjaði dagurinn
undarlega að sögn Hrólfs

en tveir bátar strönduðu
út fyrir Hesteyri. „Það bilaði stýri á bát og annar
ætlaði að hjálpa honum en
ekki fór betur en að hann
strandaði líka. Og í þokkabót strandaði ensk skúta
við Seleyri sama dag. En
allir komust heim til sín án
mikilla vandræða.“
Kjötsúpuferðin á Hesteyri er árlegur viðburður.

Ríflega 30% samdráttur í þorskveiðum

Tónlistin var í hávegum höfð í kjötsúpuferðinni.

Alls var landað 8.011
tonnum af þorski á Vestfjörðum á tímabilinu janúar-júní í ár, samkvæmt
bráðabirgðatölum úr Lóðs,
en það er ríflega 30% samdráttur frá sama tímabili árið áður er 11.565 tonn af
þorski komu á land. Samdráttur var í veiðum á öllum
helstu tegundum nema rækju
og skarkola. Landað var
4.881 tonni af ýsu á tíma-

bilinu í ár, en 5.192 tonnum í
fyrra og munar þá tæpum sex
prósentum. Herslumuninn
vantaði til að jafn mikill steinbítur kæmi á land, en 3.834
tonnum var landað í ár á miðað
við 3.990 tonn í fyrra, og telst
samdrátturinn vera tæp 4%.
Grálúðuveiði dróst saman um
21%, en 777 tonn komu á land
í ár á miðað við 982 tonn í
fyrra.
Hlýraveiðar drógust sam-an

um ríflega helming, úr 343
tonnum í fyrra í 162 tonn í
ár. Þá dróst ufsaveiðin
saman um 49% og fer úr
588 tonnum í fyrra í 304
tonn í ár. Eins og áður segir
hefur rækjuveiði hins vegar
heldur glaðst, en í fyrra
veiddust 171 tonn á tímabilinu á miðað við 545 tonn
í ár. Það er þreföldun og
ríflega það.
– eirikur@bb.is

Ölvaður bílstjóri ók
yfir tjald á Þingeyri
Aðfararnótt laugardags
var húsbíl ekið um tjaldstæðið á Þingeyri, og er
ökumaður grunaður um
ölvun við akstur. Ökumaðurinn ók meðal annars yfir
hluta tjalds, þar sem erlendur ferðamaður þurfti að
gerast viðbragðsfljótur og
velta sér undan er hann sá
bílljósin nálgast tjaldið.
Ökumaður bílsins var handtekinn. Annar ökumaður,
sem einnig var grunaður um
ölvun við akstur, var síðan
stöðvaður á Barðaströnd á
laugardaginn.
Eins og gefur að skilja
voru málefni umferðarinnar
hugleikin lögreglunni á
Vestfjörðum á helginni,

enda gríðarmikið keyrt um
vegi fjórðungsins þessa mestu
ferðahelgi ársins, og voru 40
ökumenn stöðvaðir fyrir of
hraðan akstur. Sá sem hraðast
ók var stöðvaður á Gemlufallsheiði á 140 km hraða, þar
sem hámarkshraði er 90 km/
klst.
Engar skipulagðar útihátíðir
voru á Vestfjörðum á helginni,
en Mýrarboltamótið var líklega fjölmennasti viðburður
helgarinnar. Ekki er annað vitað en að mótið hafi farið vel
fram, „að minnsta kosti utan
vallar“, líkt og segir í tilkynningu frá lögreglu, en eins og
kunnugt er fer mýrarboltinn
fram með þó nokkrum látum.
Sjö umferðaróhöpp voru

tilkynnt í vikunni. Á þriðjudaginn valt bifreið með
eftirvagn á veginum upp
Tungudal á Ísafirði. Ökumaður var fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði til aðhlynningar en var ekki talinn alvarlega slasaður. Bifreiðin
skemmdist mikið og varð
að flytja hana ásamt eftirvagninum af vettvangi á
vörubifreið. Önnur óhöpp
voru minniháttar og slysalaus.
Einn maður gisti fangageymslur á Ísafirði aðfaranótt sunnudagsins vegna
ölvunar og tveir aðfaranótt
mánudags af svipuðu tilefni.
– eirikur@bb.is

Fjölskylduferð í Seyðisfirði
T veir skútueigendur flýðu glys og gaum helgarinnar með fjölskyldur sínar og skemmtu
sér í Seyðisfirði í 20 stiga hita og logni. Um er að ræða skúturnar Ísoldin og Lísan. Menn
tóku sjóleikföng sín með og skemmtu sér með börnunum. Þá var Seyðisfjörðurinn skoðaður hátt og lágt á sjókajökum. Einnig voru neðansjávarspeglar með í för og gátu ungir
sem aldnir skemmt sér við að skoða sjávarbotninn. Á mánudag heimsóttu tveir kafarar
fjölskyldurnar og köfuðu á þremur stöðum í firðinum. Fundu þeir meðal annars í leiðangrinum hvalbein frá gamalli hvalstöð.
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Búið að tengja allar skolplagnir í Fjarðarstræti

Ný bensínstöð í Bolungarvík
Ný bensínstöð var opnuð í Bolungarvík á föstudag við verslun Olís á hafnarsvæðinu.
Er það ÓB stöð á vegum Olís, sem sagt sjálfsafgreiðslustöð þar sem hægt verður að
versla bensín og olíu. Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir var fyrst til að prufa nýju dælurnar
en hún ekur einum bílanna hjá Þotunni sem er verktakafyrirtæki á staðnum. Einar
Guðmundsson útibústjóri Olís í Bolungarvík var að vonum hæstánægður með nýju
bensínstöðina að því er frá segir á vikari.is. Framkvæmdir hennar hafa staðið yfir frá
því í byrjun júní. Formleg opnun stöðvarinnar mun verður síðar í mánuðinum.

Framkvæmdir við útrás skolplagna á Ísafirði ganga samkvæmt áætlun en verkinu á
að vera lokið 1. desember. „Búið er að tengja allt Fjarðarstrætið og allar gömlu
lagnirnar orðnar aflagðar. Einungis á eftir að tengja á einum stað en það er við
dælubrunn við sjúkrahúsið og við þurfum að grafa frá Fjarðarstrætinu og meðfram
kirkjugarðinum til að komast þangað. Allt annað er orðið tengt og komið rúma 100
metra út í sjó“, segir Úlfar Önundarson, hjá Úlfari ehf. sem sér um framkvæmd
verksins. Að staðaldri hafa 4-6 menn unnið að verkinu en hafist var handa í maí.

Ritstjórnargrein

Mál er að þessari ósvinnu linni

Framlagning skattskrár staðfesti tvennt sem öllum er ljóst,
meira að segja heldur sinnulausum stjórnvöldum: Tekju- og
stéttaskipting í þjóðfélaginu heldur áfram að aukast og þeim
fjölgar stöðugt sem í skjóli heimskulaga frá hinu háa Alþingi
geta ákveðið sjálfir framlag sitt til samfélagsins. Með hverju
ári eykst ranglætið í skiptingu tekna milli ríkis og sveitarfélaga.
Árlega fjölgar þeim sem greiða ekki eina krónu til sveitarfélaganna, sem þó veita þeim engu síður en öðrum þegnum
sínum alls kyns þjónustu. Bros umsjónarmanns ríkiskassans
heldur áfram að breikka meðan neglur sveitarstjórnarmanna
stingast æ fastar inn í kreppta hnefa. Ekki ólíklegt að gamalkunnur boðskapur fyrrum æðstaprests til sveitarstjórnarmanna
hljómi á ný: Herðiði sultarólina!
Ríkisstjórnin hafði boðað 1% lækkun tekjuskatts hjá almenningi um síðustu áramót. Við það var ekki staðið. Féll ekki að
hagkerfinu, að sögn. Þriðjungur aldar er nú liðinn síðan fyrst
var að marki vakin athygli á að tekjuskattur í núverandi mynd
væri sérskattur á launþega. Þrátt fyrir ábendingar margra
mætra manna hafa stjórnvöld ekki haft uppi burði til að leiðrétta ranglætið sem viðgengst í skattheimtu þegnanna með
þessum hætti, sama hvaða flokkar hafa verið við völd og sama
hvaða stefnur þeir kenna sig við. Sýndarmennskuna hefur þó
ekki skort. Í gegnum árin hefur hverri nefndinni á fætur annarri verið komið á koppinn til endurskoðunar á skattakerfinu.
Síðast, á miðju ári 2002, nefnd ,,til að gera úttekt á skattsvikum.“
Tillögur þessarar sjálfsagt ágætu nefndar hafa rykfallið í
skúffu fjármálaráðherra síðan í desember 2005!
Endalaust má deila um hvort skattar séu of háir eða ekki.
Stjórnvöld hafa síðasta orðið í þeim efnum. Hitt er með
ólíkindum hvað þegnunum er mismunað þegar kemur að því
að gjalda keisaranum það sem keisarans er. Að púltekjur
verkafólks og ellilífeyrir, í mörgum tilfellum útslitinna gamalmenna, skuli bera margfalda skattprósentu fjármagnstekna er
stjórnvöldum til vansa, vægt til orða tekið. Mál er að þessari
ósvinnu linni.
Leiðbeinendur unglinga á vegum höfuðborgarinnar lögðu
tímbundið niður vinnu fyrir nokkru til að vekja athygli á
launakjörum þeirra, sem ku ekki ná atvinnuleysisbótum. Það
er sum sé ábatasamara að vera á atvinnuleysisbótum en að
kenna ungu fólki hagnýt störf. Skattskráin ber því reyndar
órækt vitni að það eru fleiri en leiðbeinendur, já býsna margir,
margra stétta, sem væru betur settir með atvinnuleysisbætur
en þær tekjur sem skattskráin gefur til kynna að þeim hafi
tekist að öngla saman. En það er önnur saga.
Hugmyndin um hljómleika gegn fátækt á Íslandi er kannski
ekki svo galin þegar allt kemur til alls! Af opinberum gögnum
að dæma þarf ekki að leita langt yfir skammt eftir liðstyrk til
góðverka af því tagi. Yfirskrift hljómleikanna gæti verið: Öreigar allra skattskráa, sameinist!
s.h.

Á þessum degi fyrir 22 árum

Flugleiðir kynna landið
Söludeild Flugleiða hefur í sumar gert mikið átak til þess að kynna
landsbyggðina og það sem hún hefur að bjóða ferðafólki. Fyrir nokkru
kom hópur að sunnan í kynnisferð hingað vestur undir forystu og að
frumkvæði Sveins Sæmundarsonar hjá Flugleiðum. Þarna var um að
ræða sölufólk frá ýmsum ferðaskrifstofum og tilgangurinn var að leyfa
því að sjá með eigin augum hvað það var að selja.
Hópurinn kom með morgunvél að sunnan, en tíðindamaður BB slóst
í förina inni á flugvelli. Fyrst var Byggðasafn Ísafjarðar skoðað undir
leiðsögn Jóns Sigurpálssonar. Síðan var farin skoðunarferð á vegum
Ferðaskrifstofu Vestfjarða. Sverrir Hestnes framkvæmdastjóri var hópnum til halds og trausts og leiðbeiningar hvert sem farið var, en auk hans
var Pétur Bjarnason sannkallaður fræðslustjóri hópsins um Ísafjörð og
nágrenni.
Að sjálfsögðu var komið við hjá Óskari Friðbjarnarsyni, þar sem
boðið var upp á hákarl og brennivín. Mér fór eins og fleirum að hafa aldrei þótt hákarl verulega ljúffengur fyrr en þarna hjá Óskari. Ég hefði aldrei trúað því að mé ætti jafnvel eftir að þykja lyktin af hákarli góð.[…]
Þegar dagur þessi var að kvöldi kominn leyndi sér ekki að ferðaskrifstofufólkið sunnlenska var stórhrifið af hinni vestfirsku söluvöru sinni – og
vissi nú betur hvað það var að selja.

Unnið var við að lesta Surprise þegar blaðamann bar að garði.

Á leið í rannsóknarleiðangur til Grænlands
Á föstudag var verið að
undirbúa skipið Surprise ÍS
46 til ferðar til Grænlands en
það mun flytja vistir og búnað
fyrir rannsóknir vísindamanna
sem munu dvelja skammt frá
Constable Point næstu vikurnar. Að sögn vísindamannanna
er ætlunin að skoða bora eftir
jarðsýnum á Grænlandi næstu
tvær til þrjár vikurnar. Hópurinn er á vegum Jarðfræði-

stofnunnar Danmerkur og
Grænlands (Geological Survey of Denmark and Greenland) en borfyrirtækið Faxe
Kalk mun sjá um boranir.
Rannsóknirnar fara fram á
Jameson landgrunninum stutt
frá Constable Point en í hópnum eru sex vísindamenn, þar
af tveir jarðfræðingar sem sjá
um borun og tveir starfsmenn
á rannsóknarstofu sem munu

sjá um að greina sýnin.
Þegar blaðamann bar að
garði voru þeir í óða önn við
að lesta Surprise. Þau komu
til Ísafjarðar á fimmtudag og
höfðu unnið nánast sleitulaust
við að ferma frá því að þau
komu. Þau virtust kunna vel
við sig á Ísafirði. „Þetta er
fallegur bær og gaman að
heimsækja hann. Það var ekki
upphaflega á áætlun að heim-

sækja Ísafjörð en búnaðurinn
sem við vorum með var of
þungur fyrir flugvélar þannig
að við þurftum að flytja þetta
með skipi. Við fundum engan
skipstjóra á Akureyri til að
flytja okkur yfir í gegnum ísinn, við þurftum að koma til
Ísafjarðar til að finna alvöru
skipstjóra sem var tilbúinn að
flytja þetta“, segja vísindamennirnir.
– nonni@bb.is

Engin hátíð í Súðavík í ár
Engin sumarhátíð verður í
Súðavík í ár að sögn Ómars
Más Jónssonar, sveitarstjóra
Súðavíkur. Síðustu ár hafa
Álftfirðingar verið duglegir
að halda hátíðir en mikið hefur
borið á Bryggjudögum og
Listadögum í Súðavík. „Það
verður því miður engin hátíð
í ár. Ein ástæðan er að það
vantaði einhvern til að halda

þessar hátíðir og halda utan
um þær. Það hefur auðvitað
mikið verið um að vera í Súðavík og því kannski fínt að taka
eitt ár í frí, en þessar hátíðir
hafa hvílt mikið á mörgu duglegu fólki hérna á svæðinu“,
segir Ómar. Aðdáendur álftfirsku hátíðanna þurfa þó ekki
að örvænta því að vonir standa
til að haldin verði hátíð á næsta

ári.
„Það er auðvitað mikill
missir af þessum skemmtilegu
viðburðum og fólk hefur haft
orð á því. Hinsvegar hafa
umræður þegar farið af stað
um hvað gera skal á næsta ári
og við stefnum á það að halda
hátíð þá. Ein hugmyndin er
að sameina þessar hátíðir og
að Súðavíkurhreppur haldi

eina stóra hátíð í samvinnu
við Félag sumarbúa, Félag
brottfluttra Álftfirðinga og
Seyðfirðinga vestra og Sumarbyggð“, segir Ómar. Hann
bætir við að allar hugmyndir
séu enn á umræðustigi og ekkert ákveðið. Það er þó ljóst að
Súðvíkingar ætla að tapa næsta
sumar með trompi.
– nonni@bb.is
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Fjarskiptabylting á sjó í vændum
Síminn hefur tekið í notkun nýjan sendi á Bolafjalli sem mun stækka þjónustusvæði
fyrirtækisins á svæðinu umtalsvert. „Við leggjum metnað okkar í að veita viðskiptavinum
okkar sem besta þjónustu og hluti af því er að tryggja gott samband um land allt, hvort
sem það er í dreifbýli, þéttbýli eða uppi á öræfum.“ segir Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans. Dreifikerfi Símans er hið stærsta á landinu og telur alls 790 senda um land
allt. Því til viðbótar eru 137 3G sendar, meðal annars á Ísafirði.
Uppbyggingin heldur hratt áfram, en á þessu ári og hinu næsta setur Síminn upp 200
senda um allt land. Stór hluti þessara senda eru langdrægir GSM sendar og langdrægir
3G sendar. „Langdrægu 3G sendarnir nýtast ekki bara á landi, heldur tryggja þeir sjómönnum og öðrum sæfarendum farsímasamband og háhraða netsamband. Það er því
óhætt að segja að um fjarskiptabyltingu á sjó sé að ræða og að þetta muni hafa mikil áhrif
á sjómenn og sjávarþorpin í landinu,“ segir Sævar og bætir við:
„Síminn hefur stærsta dreifikerfið og stefnir á að halda þeim yfirburðum auk þess að
vera í fararbroddi með tækninýjungar og þróun á fjarskiptamarkaði.“

Látrabjarg hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.

Samgöngumál helstu hömlur
í ferðaþjónustu á Vestfjörðum
Flestir heimamenn á suðurfjörðum Vestfjarða eru sammála um að ferðamönnum
megi fjölga á svæðinu við
Látrabjarg. Þetta kemur fram
í viðhorfskönnun meðal landeigenda á svæðinu sem ferðamálafræðinemarnir Rannveig
Guðmundsdóttir og Ragnhildur Sveinbjarnardóttir unnu í
vetur. Í könnuninni koma fram

ýmsar hugmyndir um tækifæri í ferðaþjónustu á svæðinu
og má þar nefna menningartengda ferðaþjónustu, fjórhjólaþjónustu og siglingar
undir Látrabjarg.
Helstu hömlur fyrir frekari
uppbyggingu ferðaþjónustu
eru að flestra mati samgöngur
til og á svæðinu. Sögðu viðmælendur að það þurfi að gera

stórátak í vegamálunum til að
fólk komist skammlaust um
svæðið. Einn benti á að á næstu
árum yrðu siglingar með
Breiðafjarðarferjunni Baldri
líklega lagðar af en ferjan er
stór flutningsaðili ferðamanna
inn á svæðið. Þetta verður líklega gert þegar búið verður að
malbika alla firðina frá Gilsfirði að Barðaströnd.

Náttúran hefur löngum verið mikið aðdráttarafl í ferðamennsku og er Látrabjarg í
Vesturbyggð dæmi um náttúrusvæði á Íslandi þar sem
stórbrotin náttúra með einu
þéttsetnasta fuglabjargi heims
er aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Ferðamennska á svæðinu er í sókn og ferðamönnum
hefur verið að fjölga á svæð-

inu undanfarin ár. Því er að
mörgu að huga við skipulag
ferðamennsku á svæðinu við
Látrabjarg og margir eiga þar
hagsmuna að gæta, svo sem
landeigendur, ferðaþjónustuaðilar, aðrir íbúar og ferðamenn.
Markmið rannsóknarinnar
var að kanna viðhorf íbúa og
frístundahúsaeigenda Vestur-

byggðar og Tálknafjarðarhrepps til nýtingar svæðisins
við Látrabjarg til ferðamennsku. Gagna var aflað með
spurningalistum og viðtölum
við íbúa og frístundahúsaeigendur. Rannsóknin tók til
margra þátta, svo sem gildi
svæðisins, áhrifa ferðamennsku á umhverfi og samfélag.
– thelma@bb.is

Gestamet
slegið í Vigur
Gestamet var slegið í Vigur
á mánudag í síðustu viku þegar Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar fluttu 350 farþega á
einum degi í eyjuna. Tvö
skemmtiferðaskip voru við
Ísafjörð þennan dag með samtals um 1.700 farþega og fóru
bátar Sjóferða, Guðrún og
Bliki, fjórar ferðir hvor með
ferðamenn í Vigur auk þess
sem báturinn Ingólfur fór eina
ferð.
Hugrún Magnúsdóttir, húsfreyja í Vigur, sagði að bakað

hefði verið á vöktum fyrir
komu allra þessara ferðamanna til þess að allir fengu
nóg með kaffinu að lokinni
leiðsögn. Venja er að leiðsögumenn af skemmtiferðaskipum fari með í þessar ferðir
og voru þeir 13 þennan dag.
Fyrra gestametið var 312
ferðamenn í Vigur á einum
degi en það var sett um sumarið 2004. Veður var með eindæmum gott þennan dag og
hjálpaði það mikið við flutningana.
– nonni@bb.is

Gestamet var slegið í Vigur í síðustu viku þegar 350 farþegar af
skemmtiferðaskipum heimsóttu eynna. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

8

FIMMTUDAGUR 7. ÁGÚST 2008

Búðir í vöggu evrópsks körfubolta
Hvað gera ungir og
áhugasamir körfuboltaiðkendur þegar skortur
er á andstæðingum í
næsta nágrenni? Umvafinn fjöllum á norðvesturhluta Íslands eru
æfingaleikir sjaldgæf
fríðindi enda ekkert
sjálfsagt að finna verðugt lið í nálægri fjarlægð. Næsta lið er á
Patreksfirði og er ekki
sjálfgefið að skipuleggja
leik, sérstaklega þar
sem leiðin er oft ófær á
veturna. Yfirþjálfari
KFÍ, hinn makedónski
Borce Illievski, hóf störf
á Ísafirði fyrir um tveim
árum síðan og fékk
hann þá hugmynd að
fara með unglingaflokka félagsins til Serbíu á æfingabúðir. Þetta
var gert í fyrra og gaf
góða raun, því var
ákveðið að fara aftur í
ár og hófst því undirbúningurinn. Ákveðið
var að fara til bæjarins
Sokobanja í Serbíu en
ferðalagið var langt og
strangt og ekki ódýrt.
Unglingaflokkkar KFÍ hófust þá handa við fjáröflun og
lögðu þeir ýmislegt fyrir sig.
Safnað var dósum, unnin voru
verkefni fyrir ýmis fyrirtæki
og safnað var áheitum fyrir
sniðskotamaraþon þar sem
slegið var Íslandsmet. Með
dugnaði krakkana og gjafmildi bæjarbúa tókst þetta og
loksins hafði takmarkinu verið náð, stefnan var sett á Serbíu. Með í för voru tveir krakkar frá Borgarnesi sem heyrt
höfðu af ferðinni, en sjálfsagt
var að leyfa þeim að koma
með. Því fleiri því betri.

Langt ferðalag
Ferðalagið út var ekkert grín
enda er Sokobanja ekki á áætlunarleið íslenskra flugfélaga.
Þegar mætt var á Keflavíkurflugvöll klukkan hálfsex að
morgni var langt og strangt
ferðalag framundan fyrir
ferðalangana en það skyggði
engan veginn á tilhlökkunina.
Þriggja tíma flug til Frankfurt
var aðeins byrjunin en við tók
flug til Sofia, höfuðborgar
Búlgaríu, og þaðan lá leiðin
til Serbíu með rútu, en stutt er
frá Sofia að landamærunum.
Austan við járntjaldið forna
eru hlutirnir öðrvísi en krakkarnir eiga að venjast. Þegar
keyrt var í gegnum íbúðahverfi í útjaðri Sofia var hægt
að sjá á andlitum ferðalanganna að fólk hefur það gott á
Íslandi samanborið við það
sem þarna sást. Að lokinni
vegabréfaskoðun voru ferðalangarnir komnir á serbneska

Íslenski hópurinn. Ljóst er að KFÍ hefur að skipa mjög efnilegum körfuboltamönnum.
grund en gist var fyrstu nóttina
nálægt landamærunum, enda
langt ferðalag að baki. Daginn
komust ferðalangar loksins á
áfangastað en þar tók Borce
Illievski, þjálfari meistaraflokks og unglingaflokka KFÍ,
vel á móti sínum mönnum.

Körfubolti og
meiri körfubolti
Sprækir krakkarnir létu
ferðalagið lítið á sig fá og voru
fljótir að koma sér fyrir á
þriggja stjörnu hótelinu. Framundan var þétt en skemmtileg
dagskrá og nóg af körfubolta
en þjálfarar á körfuboltabúðunum eru mjög virtir í sínu
fagi á þessum slóðum. Vaknað var á hverju degi klukkan
sjö og morgunmatur snæddur
hálftíma seinna. Serbneskir
bragðlaukar munu víst vera
öðruvísi en þeir íslensku en í
fyrstu var ekki mikið borðað
af diskum ferðalanganna. Sem
dæmi um almennilegheitin í
stjórnendum búðanna var
þessu kippt snögglega í liðinn
og framvegis fengu Íslendingar mat sem var meira í takt við
því sem þeir voru vanir. Að
loknum morgunmat tók venjulega við dagur stútfullur af
körfubolta; tvær tveggja tíma
æfingar með góðri hvíld á
milli auk þess sem fyrirlestrar
og leikir við önnur lið voru á
kvöldin.
Krakkarnir kvörtuðu ekki
yfir því að fá að handleika
tuðruna frá morgni til kvölds
enda til þess ferðin gerð.

Hitinn var nokkuð sem fólk
við 66. lengdargráðu er ekki
vant, en hann steig upp í rúmar
30 gráður yfir hádaginn. Til
allrar lukku voru æfingarnar
á morgnanna og seinnipart
dags þannig að ekki var æft
þegar sólin var hvað hæst á
himni. Æft var úti á steyptum
velli en ekki parketi líkt og
tíðkast á æfingum heima fyrir.
Því fylgja tilheyrandi skrámur
og eymsl en með í för var

Helgi læknir sem tileinkaði
sér austur evrópskar lækningaraðferðir við að gera að sárum leikmanna. Hún felur í sér
mikið af vatni og að því loknu
eru sárin pensluð með joði.
Fyrsti leikurinn var strax að
loknum fyrsta heila deginum.
Mótherjarnir, lið að nafni
Dubochica frá borginni Leskovac, voru Ísfirðingum vel
kunnir en liðin tvö mættust í
æfingabúðum sem farið var í

til Serbíu í fyrra. Þá fengu
KFÍ menn vænan skell en
greinilegt var að það skyldi
ekki henta í þetta sinn. Hefndu
þeir tapsins með 46-42 sigri
og greinilegt að KFÍ menn
voru ekki komnir til Serbíu til
þess eins að liggja í sólinni,
hér skyldi verða spilaður
körfubolti!
Næsti leikur var hjá 8. og 9.
flokki við stórt og sterkt makedónskt lið að nafni Kuma-

nova, þrátt fyrir stærðina voru
Íslendingarnir fullvissaðir um
að þeir væru á sama aldri.
Stelpurnar úr 8. flokk og Heiðrún úr Borgarnesi spiluðu með
og allt liðið stóð sig vel á móti
makedónsku risunum, þó sérstaklega Björgvin frá Borgarnesi og Kormákur en fóru þeir
oft illa með andstæðinginn.
Eftir jafnan og spennandi leik
marði Kumanovo tveggja
stiga sigur, 44-42, en sigurinn

Krakkarnir komu þjálfurum búðanna skemmtilega á óvart með færni sinni,
en þeir bjuggust ekki við miklu af íslenskum körfuboltaköppum.
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Tíminn var nýttur til að spila sem flesta æfingaleiki og gekk vel. Krakkarnir þurftu þó að lúta í lægra haldi fyrir liði þjálfara og foreldra.
hefði getað fallið KFÍ í skaut
með smá heppni. Íslendingarnir voru hvergi nær af baki
dottnir enda engin skömm að
tapa gegn svo sterku liði,
krakkarnir voru að spila góðan
körfubolta og leggja sig fram
á æfingum og í leikjum. Það
er ekki sjálfgefið fyrir vestfirska körfuboltakappa að fá
æfingaleik og því var hvert
tækifæri nýtt til að skipuleggja
leiki gegn hinum liðum búðanna og liðum á svæðinu.
Þreyttur var æfingaleikur við
sameinað lið Leskovac og
Kumanova og kom þar bersýnilega í ljós hve frábæru
liði KFÍ hefur að skipa í 10.
flokki. Leikurinn var einstefna
frá fyrstu mínútu og fóru Vestfirðingar á kostum, léku austur
Evrópubúana oft grátt og sigruðu með 31 stiga mun, 83-52.
Skipti engum togum hvaða
leikmenn voru inn á vellinum,
liðið virkaði sem smurð köfuboltavél og áttu mótherjarnir
aldrei möguleika.

Veðurguðirnir
minna á sig
Hitastigið fór að hækka eftir
því sem dagarnir liðu og víkingarnir voru minntir á mikilvægi þess að drekka mikið af
vatni og bera á sig sólarvörn.
Hausverkur og þess háttar
smákvillar geta fylgt í svona
miklum hita og kom það fyrir
að nokkrir krakkar þurftu leyfi

frá æfingum þegar hitinn var
hvað mestur. Þetta kemur þó
fyrir besta fólk eins og var
grínast með að yfirfararstjórinn, og því yfirpredikarinn,
hafi sjálfur fengið sólsting
eftir að hafa ekki fylgt eigin
ráði, en það er kannski eðlilegt
að menn gleymi sér í hita
leiksins. Gott var þá að skella
sér á sólbaðstað Sokobanjabúa til að kæla sig niður en
íbúar bæjarins flykkjast að
ánni sem rennur í gegnum bæinn þegar sólin er hæst í loft.
Frídagurinn í búðunum var
einnig notaður til að kæla sig
niður en þá var farið í vatnsrennibrautargarð í nágrenni
bæjarins.
Þar sem engar æfingar voru
á frídeginum var slegið upp
æfingaleik milli úrvalsliðs
búðanna og þjálfara ásamt foreldrum. Leikurinn hófst að
loknum kvöldmat og var eftirvæntingin mikil enda heiður
körfuboltamanna að veði. Að
loknum tíu mínútum var útlitið ekki bjart fyrir þjálfara og
foreldra, sprækt úrvalsliðið
leiddi leikinn 14-9. Veðurguðirnir komu þá til bjargar
með mestu hellidembu sem
menn hafa séð ásamt tilheyrandi þrumum og eldingum,
Leikurinn var flautaður af
vegna veðurs. Daginn eftir var
ákveðið að klára leikinn, þjálfarar og foreldrar voru greinilega búnir að endurskipuleggja sinn leik í millitíðinni

og mættu sterkir til leiks. Það
fór svo á endanum að reynslan
reyndist sterkari en snerpan
og fóru þjálfarar og foreldrar
með sigur af hólmi.

Haldið heim
hlaðin verðlaunum
Síðustu dagarnir voru nýttir
grimmt til að spila æfingaleiki.
Haldið var til nágrannabæjarins Aleksina þar sem 9. og 10.
flokkur spiluðu gegn heimamönnum. Íslensku víkingarnir
vöktu mikla athygli þar í bæ
hjá serbneskum yngismeyjum
á ritaraborðinu sem okkar
menn gáfu hýrt auga. Þeir létu
það ekki trufla sig og stormuðu til sigurs 58-79 þar sem
Stefán Diego átti sannkallaðan
stórleik, en fast á hæla hans
kom Guðmundur Jóhann Guðmundsson sem sýndi oft lipra
takta. Haldið var heim til búðanna þar sem KFÍ stelpur spiluðu gegn stjörnuliði stelpna í
búðunum. Sigurganga KFÍ
hélt þar áfram og náðist öruggur 44-21 sigur og er ljóst
að stelpurnar standa vel að
vígi gagnvart serbneskum
körfuboltastelpum. Á síðasta
deginum var spilaði 10. flokkur gegn sterku liði frá Rússlandi. Liðið er skipað stórum
og kraftmiklum íþróttamönnum frá borginni Magnimagorska sem stendur undir rótum Úralfjalla í Rússlandi.
Þrátt fyrir góðan leik var rúss-

neski björninn of stór biti fyrir
Íslendingana og unnu Rússarnir með 13 stiga mun. Í
heildina spiluðu KFÍ menn
sex leiki, unnu fjóra og töpuðu
tveimur. Þetta verður að teljast
mjög góður árangur enda er
svæðið vagga evrópsks körfuknattleiks og margir sem fæðast með boltann í höndunum.
Að loknum kvöldmat síðasta dagsins var komið að
verðlaunaafhendingunni og
fóru KFÍ menn ekki tómhentir
þaðan. Leó Sigurðsson fékk
verðlaun fyrir vítaskot í efsta
flokki og Vera Óðinsdóttir
fékk verðlaun fyrir eftirtekt
og ástundun. Þá fékk KFÍ sérstök stuðningsverðlaun fyrir
öflugt foreldrastarf og stuðning við búðirnar en 8 foreldrar
fylgdu krökkunum 21.Rétt er
að geta þess að ekki fylgdu
margir foreldrar frá hinum liðunum, ef það var nokkur. Daginn eftir var haldið í hina löngu
heimleið og voru það þreyttir
en ánægðir körfuboltakappar
sem lentu í Keflavík seint að
kvöldi.
Fararstjórarnir vildu að eitt
kæmi fram um krakkana sem
voru með í för. Það var sama
hvert komið var og hvað var
gert, framkoma og háttalag
krakkana var ætíð til fyrirmyndar svo ekki bar neinn
skugga á. Þau voru sjálfum
sér, foreldrunum, félaginu,
bæjunum og öllu Íslandi til
mikillar fyrirmyndar.

Dýrmæt reynsla
Að sögn Sævars Óskarssonar, ritara KFÍ og yfirfararstjóra, er ferð sem þessi afar
dýrmæt leikmönnunum og félaginu öllu. „Þarna úti spila
þau rosalega mikinn körfubolta, svo mikið að það jafnast
bara á við hálft tímabil í
körfubolta á nokkrum dögum.
Framfarirnar sem við sáum á
krökkunum voru ótrúlegar“,
segir Sævar. Að hans sögn
var þjálfararateymið í búðunum frábært og fengu krakkarnir mjög góða þjálfun.
„Fyrrum Júgóslavía er auðvitað vagga evrópsks körfubolta og þeir vita alveg hvað
þeir eru að gera. Það er farið í
allt saman af mikilli nákvæmni og hlutirnir eru sýndir
eins oft og þarf til, það var
stundum eins og hver og einn
væri bara með einkaþjálfara,
svo gott var starfsliðið þarna
úti. Þegar við komum fyrst þá
voru þjálfararnir efins enda
lítið heyrt um Ísland. Þeir óttuðust að þurfa að byrja frá
grunninum en þeim varð strax
ljóst að krakkarnir okkar eru
engir aukvisar og höfðu þeir
orð á því hvað þeir væru vel
þjálfaðir og góðir körfuboltamenn. Reynslan sem krakkarnir öðlast þarna úti er ómetanleg enda var það þannig
áður fyrr að náðum við kannski 3-4 mótum á ári fyrir sunnan þar sem spilaðir voru 3-4

leikir. Í ljósi þess hver erfitt er
að komast á svoleiðis mót er
þetta gríðarlega dýrmætt og
ég er ekki efins um það að
þetta sé hagvæmnasta leiðin
til að byggja upp meistaraflokka framtíðarinnar. Við búum svo vel að vera með toppþjálfara, hann Borce, og liggur
kannski helst styrkleiki KFÍ í
honum. Hann á heiðurinn að
baki hugmyndinni og skipulagningu ferðarinnar frá a til
ö. Hann er með góð tengsl í
Serbíu og hefur valið þessar
búðir síðustu ár með það að
hliðsjón að fá sem besta þjálfara. Við höfum ekki orðið fyrir
vonbrigðum en þetta eru topp
þjálfara sem við höfum fengið
og krakkarnir tekið miklum
framförum“, segir Sævar.
Hann vill þó ekki meina að
ferð sem þessi sé lítið mál,
gríðarleg vinna hafi legið að
baki fjáröflun og skipulagningu og var stuðningur einstaklinga og fyrirtækja einstakur. „Það er ótrúlegt hve
stuðningur bæjanna hér í kring
var góður. Þetta væri aldrei
hægt nema með þessari aðstoð
og munaði þá kannski mest
um stuðning Sparisjóðsins í
Bolungarvík, en hann var afar
rausnarlegur. Mig langar bara
að koma þökkum mínum til
allra sem lögðu hönd á plóg á
einn eða annan hátt, það er
dýrt að senda krakkana í svona
en þessi ótrúlegi stuðningur
var ómetanlegur“, segir Sævar.
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Vantar fólk í vinnu á Vestfjörðum

Góð berjaspretta
Vestfirðingar ættu að eiga von á góðri berjasprettu í ár en hún er óvenju snemma á
ferðinni og nú þegar finnast fullþroskuð ber. „Berjasprettan er frekar snemma á
ferðinni en þar hefur rigningin hjálpað mikið til og einnig hve hlýtt það hefur verið,
segir Ásthildur Cecil Þórðardóttir, áhugamanneskja um berjatínslu. Aðspurð um
samanburð milli ára segir Ásthildur að berin hafi ekki verið eins snemma á ferðinni í
fyrra. „Þá var engin rigning svo það var bara góð berjaspretta í giljum og brekkum þar
sem lækir eru. Rigningin kom núna á besta tíma og berin njóta góðs af.“

Gagnavinnsla
– Snjóflóðasetur Veðurstofu Íslands á Ísafirði
Snjóflóðasetur Veðurstofu Íslands óskar
eftir að ráða starfsmann í gagnavinnslu.
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi reynslu af tölvuvinnslu, t.d. bókhaldi eða annarri
gagnavinnslu. Sjálfstæð vinnubrögð eru
mikilvægur eiginleiki við vinnu af þessu
tagi og áhugi á náttúru- og veðurfari landsins æskilegur. Góð íslensku kunnátta er
skilyrði.
Snjóflóðasetrið er staðsett í Þróunarsetri
Vestfjarða á Ísafirði. Í húsinu eru ýmsar
rannsókna-, mennta- og þjónustustofnanir
og er vinnustaðurinn því fjölmennur og líflegur.
Um er að ræða starf til u.þ.b. tveggja ára.
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall og ráðningartímabil verður samkvæmt samkomulagi. Veðurstofan áskilur
sér rétt til að hafna öllum umsækjendum.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Grímsdóttir
forstöðumaður Snjóflóðaseturs í síma 843
0413, netfang: harpa@vedur.is eða á skrifstofunni.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt starfsferilsskrá skal
skilað til Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar,
Árnagötu 2-4, Ísafirði fyrir 1. september nk.

Fjöldi atvinnulausra hefur ekki verið lægri á Vestfjörðum um árabil en níu manns
eru á skrá hjá Vinnumálastofnun. „Talan hefur verið ansi lág hjá okkur undanfarið.
Atvinnuleysi er mjög lítið á Vestfjörðum og það er aðallega þar sem þenslan er sem
mest, eins og á höfuðborgarsvæðinu. Hér hins vegar vantar fólk í vinnu“, segir
Auður Matthíasdóttir, hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða. Á vef Svæðisvinnumiðlunar á Vestfjörðum eru þrettán störf auglýst, eða alls 21 stöðugildi. Meðal
annars er leitað eftir húsasmið, vélamönnum, matráði og leikskólakennara.

Gott sumar hjá ferðaþjónustunni Grunnavík
Mikið hefur verið að gera
hjá ferðaþjónustunni Grunnavík upp á síðkastið og sumarið
hefur verið mjög gott. Að sögn
Friðriks Jóhannssonar hjá
Grunnavík hefur verið svipað
að gera og í fyrra en þá var metsumar hjá fyrirtækinu. Hann
gerir þó ráð fyrir að ágúst verði
eitthvað lakari miðað við bókanir en vonast til að gott veður

muni ýta undir lausatraffíkina.
Niðursveiflan í efnahagslífinu
hefur þó engan veginn farið
framhjá Friðriki. „Lausatraffíkin hefur verið minni miðað
við síðustu ár, þetta eru aðallega ferðir sem eru bókaðar
langt fram í tímann sem við
erum að fá. Olíuverð hefur
líka haft sín áhrif og aukakostnaðurinn við það fer að

taka í, þá neyðumst við til að
hækka taxtann“, segir Friðrik.
Ísbjarnarfár hefur einnig sett
strik í reikninginn upp á síðkastið hjá ferðaþjónustunni.
„Þetta hefur haft áþreifanleg
áhrif á fjölda farþega hjá okkur. Svona mál eru bæði í senn
hlægileg og grátleg en þetta
getur auðvitað stórskaðað lítil
fyrirtæki sem þetta sem þrífast

á þessu“, segir Friðrik. Hann
segir þetta bæði vera Íslendinga og erlenda ferðamenn,
en auk þess að hætta við geri
margir Íslendingar varúðarráðstafanir með því að ráða
skyttu til að koma með sér.
„Við vonum bara að fólk verði
búið að gleyma þessu sem
fyrst. Við hristum þetta þá af
okkur“, segir Friðrik.

Deildarmyrkvi sást á Ísafirði
Deildarmyrkvi var sjáanlegur á
Ísafirði og víðar á Vestfjörðum á
föstudag en þá varpaði tunglið skugga
sínum á sólina. Samkvæmt Google
map skyggði á 55% af skífu sólar
þegar mest var. Deildarmyrkvinn
hófst kl. 8.15 og lauk rúmlega 10. Sólmyrkvar verða þegar sól, fullt tungl og
jörð liggja í beinni línu þannig að
skuggi tunglsins fellur á jörðu.
Á sama tíma var almyrkvi á sólu
sýnilegur í norðurhluta Kanada,
Grænlandi, Síberíu, Mongólíu og
Kína. Þegar tunglið skyggir að fullu á
sól er talað um almyrkva en það
nefnist deildarmyrkvi þegar skuggi
þess hylur aðeins hluta sólar. Ekki er
hægt að horfa á sólmyrkva með berum
augum enda getur það valdið skaða á
augum en hann var vel greinilegur í
gegnum svarta filmu, eins og meðfylgjandi mynd sýnir, og eins brugðu sumir
á það ráð að horfa á hann í gegnum
geisladisk.
– thelma@bb.is

Deildarmyrkvinn var vel sjáanlegur á Ísafirði.

STAKKUR SKRIFAR

Vestfirskir skattakóngar
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.

Álagningarskrá skattstjóra landsins er komin fram og vekur athygli líkt
og áður. Núverandi og fyrrverandi íbúar Vestfjarða vekja athygli hvar sem
þeir búa á landinu. Fyrrverandi sýslumaður Ísfirðinga og hæstaréttardómari
varð skattakóngur Suðurlands og fyrrverandi útgerðarmaður á Flateyri varð
kóngurinn á Reykjanesi. Það vekur nokkra athygli, enda var umræðan á
þeim nótum að útlitið væri ekki bjart varðandi útgerð og fiskvinnslu á Flateyri. Hinrik Krisjánsson er nú búsettur í Hafnarfirði og miðað við skrár
skattsins hefur honum gengið vel með útgerðina og nýtur vonandi góðs af.
Það er alltaf gott þegar vel gengur. Steinþór Bjarni Kristjánsson hefur einnig gert það gott þó ekki sé það í líkingu við Hinrik.
Það hlýtur að vakna umræða um það hvernig afrakstri í sjávarútvegi er
skipt þegar horft er á álagningarskrárnar og þá sem verma efstu sætin á listum skattgreiðenda. Margir hafa viljað útrýma álagningarskrám, talið þær
vera af hinu verra og ýta undir hnýsni um hagi náungans og hreinlega bera
keim af persónunjósnum. Sá málflutningur á rétt á sér að einhverju leyti. En
það hlýtur líka að vera réttur manna á þeim stöðum sem eiga undir högg að
sækja að vita hverju unnt er að skila þar, sé rétt á spilum haldið.
Það vekur óneitanlega eftirtekt að Steinþór Bjarni Kristjánsson skattakóngur Vestfjarða er með 61,3 milljónir króna í gjöld og þar af eru rúmlega

60,6 milljónir vegna tekjuskatts og fjármagnstekjuskatts. Það segir auðvitað
þá sögu að minnstur hluti þessara gjalda rennur til sveitarfélagsins. Það er
gott að eiga tekjuháa einstaklinga og fyrirtæki í sveitarfélögum, en lakara
ef lítið skilar sér til sveitarfélagsins. Það er því ekki furða þótt talsmenn
sveitarfélaga kvarti undan því að fá lítið í sinn hlut. Sveitarfélög annast
þjónustu næst íbúum sínum og þurfa að hafa ráð á því.
En það er af sem verið hefur undanfarin ár að læknar og embættismenn
ásamt skipstjórum hafi skipað efstu sætin á hákarlaskrám skattsins. Nú
blasir við að margir hafa leyst til sín uppsafnaðar fjármagnstekjur og búast
má við því miðað við ástand á markaði með hlutabréf að slíkar tölur sjáist
ekki næstu árin. Á sama tíma hafa launamennn verið að semja um kjör,
sem eru á mjög hógværum nótum. Það er eftirtektarvert. Sýna tölur álagningarskráa að bil milli almennings og þeirra sem kunnað hafa að spila úr
góðærinu sé að aukast? Verður það til að hafa áhrif á stjórnmálaþróun eða
hafa allir notið góðs af því?
Þegar maður ber nærri 300 milljónir króna í gjöld er ljóst að um miklar
tekjur er að ræða og vart verða þær raktar til annars en þess að verið er að
leysa inn hagnað. Þá vakna spurningar um það hvernig hagnaðurinn er til
orðinn og einhverjir spyrja um sanngirni. Er hún til?
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Aðsóknarmet í Bolungarvík

Tveir nýir leikmenn til liðs við KFÍ
KFÍ hefur fengið aukinn liðstyrk fyrir komandi átök. Það eru þeir Daniel Kalov og Alexandar
Davitkof, sem er kallaður „Peran“ í heimalandi sínu, eru leikmenn sem hafa spilað undir Borce
Illievski í Makedóníu og þekkir hann því vel til þeirra. Alex er 25 ára gamall framherji, 197 sentímetrar að hæð og hefur meðal annars spilað með liðunum BC Pirates Stip og BC Astibo. Daniel er
19 ára bakvörður sem hefur spilað með BC Stipion og BC Stip í Makedóníu. Það sem er áhugavert
við Daníel er að hann er heilir 203 sentímetrar og því mjög hávaxinn fyrir bakvörð. Báðir hafa þeir
leikið með unglingalandsliðum Makedóníu en þeir eru væntanlegir vestur á firði um miðjan ágúst.

Aðsókn í sundlaug Bolungarvíkur hefur aukist til mikilla muna, við
tilkomu nýju vatnsrennibrautarinnar. Hátt í tvo þúsund fleiri gestir hafa
sótt sundlaugina þessa tvo sumarmánuði en á sama tímabili í fyrra.
Aukning í júnímánuði á milli ára var 100% og stefnir í aðsóknarmet
núna í júlí. Mikil ánægja er með nýju aðstöðuna í sundlaugargarðinum
og vatnsrennibrautin slær í gegn hjá gestum á öllum aldri. Í veðurblíðunni undanfarna daga hefur aðsóknin verið sem aldrei fyrr.

Galtarviti. Ljósm: Mats Wibe Lund.

„Reyndum að dúndra inn eins
mikið af rugli og við gátum“
Til stendur að gefa út plötu
til styrktar Galtarvita á næsta
ári og til að vekja athygli á
staðnum. Tónlistarmaðurinn
Gunnar Tynes eyddi júlímánuði á Galtarvita ásamt fleiri
listamönnum með það að
markmiði að semja lög fyrir
plötuna. „Óli [Ólafur Jónasson, eigandi Galtarvita] fékk
þá hugmynd að gefa út safnplötu með lögum eftir vini sína
og kunningja sem tengst hafa
vitanum“, segir Gunnar.
„Hann hafði svo samband
við mig til að fá ráð um framleiðslu og þvíumlíkt. Mér fannst
strax augljósara að gera plötu
á staðnum, sem tengdist staðnum, og konseptið væri þaðan
– í stað þess að skrifa bara
Galtarviti framan á plötuna
og láta sem hún hefði eitthvað
með vitann að gera.“
Úr varð að Gunnar og Ólafur buðu fjölmörgum tónlistarmönnum út á Galtarvita til
ráða bruggs og lagasmíða, og
munu mest hafa verið 11

manns í vitanum í einu. „Við
fórum út í vita til að henda
niður hugmyndum. Við unnum ekkert af efninu til enda,
heldur höfðum þetta mjög
hrátt, byrjuðum á að finna
stemningu, reyndum að dúndra
inn eins mikið af alls konar
rugli og við gátum og stefnum
að því að gera meiri lög úr
þessu á næstu mánuðum. Ég
á eftir að leggjast yfir þetta og
sjá hvað við erum með í höndunum.“
Verkefnið er komið skammt
á veg, og segir Gunnar að það
séu margir spennandi möguleikar í stöðunni. „Þetta voru
ekki endilega bara tónlistarmenn“, segir Gunnar. „Og
betra að það skyldu vera færri
en fleiri í einu. Þetta er það
lítill staður að maður nær ekki
að fókusa ef það eru margir
þarna.“ Segir Gunnar að ljóst
hafi verið snemma að margir
sem hefðu áhuga á að koma
að verkefninu kæmust ekki á
þessum tíma, og var því

brugðið á það ráð að vinna
grunnvinnuna á Galtarvita og
hleypa síðan fleirum að. „Við
erum með 20-30 hugmyndir
sem við ætlum að setja á netið
og bjóða fólki að nálgast þar
stakar rásir og hljóðbúta. Fólk
getur þá haft frjálsar hendur
með að þróa músíkina, bæta
við, semja texta og slíkt, og
skilur síðan eftir efnið á heimasíðunni.“ Þegar nokkur sarpur
laga er tilbúinn stendur til að
gefa út disk með besta efninu.
„Disknum á svo að fylgja notendanafn og lykilorð að heimasíðunni þar sem fólk getur
hlustað á hin lögin sem voru
ekki á disknum, og mögulega
verður áfram hægt að nálgast
rásirnar af lögunum, svo fólk
geti haldið áfram að búa til
nýja músík úr þessum hugmyndum, svo þeir sem hafa
áhuga á að kukla í þessu geti
það og verkið haldi áfram að
þróast á netinu.“ Segir Gunnar
að útlit sé fyrir að efniviðurinn
verði kominn á netið í haust.

Gunnar Tynes er meðlimur
í hinni heimsfrægu obskúrambíent sveit múm, sem hefur
á undanförnum árum unnið
mikið á Galtarvita með góðum
árangri. Segir Gunnar að staðurinn sé feikna góður til að
vinna grunnvinnu fyrir músík.
„Það vita það allir tónlistarmenn að það er erfiðast að
byrja á verkefnum, og það er
mjög gott að vinna þá vinnu í
kyrrðinni á Galtarvita.“
Fyrr í sumar var kvikmyndin Heiðin sýnd í Bæjarbíói í
Hafnarfirði í fjáröflunarskyni
fyrir starfsaðstöðu listamanna
á Galtarvita, en undanfarin ár
hafa aðstandendur Galtarvita
boðið listamönnum að dvelja
í vitanum að sumri til, og hafa
fjölmargir erlendir sem innlendir listamenn og þegið boðið. Fram til þessa hafa listamenn aðeins haft athvarf í takmörkuðu rými íbúðarhúsnæðis, en þótt næði og einangrun
sé aðdráttarafl vitans mun bætt
vinnuaðstaða gefa listamönn-

um meiri möguleika. Vitamenn munu hafa í hyggju að
gefa fornu húsnæði á staðnum
hlutverk vinnustofu og endurbyggja gamalt fjós, um 30
fermetra, og mun það taka tillit
til mismunandi þarfa listamanna. Með endurbættu fjósi
eykst rými og aðstaða batnar í
húsnæði sem fyrir er.
Meðal þeirra sem hafa dvalið í vitanum eru eins og áður
segir hljómsveitin múm: Örvar Þóreyjarson Smárason,
Kristín Anna Valtýsdóttir,

Gyða Valtýsdóttir og Gunnar
Örn Tynes, Samuli Kosminen,
Ólöf Arnalds, Eirikur Orri
Ólafsson, og auk þess Cristine
Mullenberg frá Sviss, Guðmundur Oddur Magnússon
(Goddur), Daníel Björnsson,
Ásthildur Magnúsdóttir, Unnur Auðars Jónasson, Sigrún
Sigurðardóttir, Þorsteinn Bachman og hópurinn „4 Riders“:
Agnar Kristján Þorsteinsson,
Jóhann Ævar Grímsson, Ottó
Geir Borg og Ómar Örn
Hauksson. – eirikur@bb.is
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Bílasala á Ísafirði hefur dregist verulega saman á síðustu mánuðum.

Verulegur samdráttur í bílasölu á Ísafirði
Sala á bílum hefur dregist
verulega saman í versnandi
efnahagsástandi síðustu mán-

uði að sögn umboðsaðila bílaumboðanna á Ísafirði. Að
sögn Bergmanns Ólafssonar

Steinþór Bjarni
gjaldahæstur
Steinþór Bjarni Kristjánsson á Ísafirði, greiðir
hæstu opinberu gjöldin á
Vestfjörðum en samkvæmt
álagningarskrá skattstjórans á Vestfjörðum greiðir
Steinþór 61.355.095 krónur
í opinber gjöld. Næstur
kemur Ásgeir Guðbjartsson
á Ísafirði sem greiðir 29,
338,293 krónur, þá Jakob
Valgeir Flosason í Bolungarvík sem greiðir 24,671,
514 krónur, Guðrún Jónsdóttir á Patreksfirði sem
greiðir 22,883,974 krónur
og Freyr Héðinsson á Patreksfirði sem greiðir 22,843,
084 krónur. Jóhannes Héðinsson á Patreksfirði greiðir
22,017,887 krónur, Rafn
Pálsson á Ísafirði greiðir
21,579,184 krónur, Sigurður Guðjónsson á Þingeyri

Steinþór Kristjánsson.
greiðir 20,994,308 krónur,
Soffía Þóra Einarsdóttir á
Ísafirði greiðir 18,676,863
krónur og Guðný Guðmundsdóttir á Suðureyri
greiðir 11,376,773 krónur.
Hæstu gjaldendur á Vestfjörðum:

Gjöld samtals:
Steinþór Bjarni Kristjánsson, Ísafirði
Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði
Jakob Valgeir Flosason, Bolungarvík
Guðrún Jónsdóttir, Patreksfirði
Freyr Héðinsson, Patreksfirði
Jóhannes Héðinsson, Patreksfirði
Rafn Pálsson, Ísafirði
Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri
Soffía Þóra Einarsdóttir, Ísafirði
Guðný Guðmundsdóttir, Suðureyri

kr. 61.355.095.kr. 29.338.293.kr. 24.671.514.kr. 22.882.974.kr. 22.843.084.kr. 22.017.887.kr. 21.579.184.kr. 20.994.308.kr. 18.676.863.kr. 11.376.773.-

Tekjuskattur og fjármagnstekjuskattur:
Steinþór Bjarni Kristjánsson, Ísafirði kr. 60.649.218.Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði
kr. 29.347.487.Guðrún Jónsdóttir, Patreksfirði
kr. 22.871.010.Jakob Valgeir Flosason, Bolungarvík kr. 22.472.869.Freyr Héðinsson, Patrekfirði
kr. 21.848.353.Rafn Pálsson, Ísafirði
kr. 21.103.076.Jóhannes Héðinsson, Patreksfirði
kr. 20.820.724.Soffía Þóra Einarsdóttir, Ísafirði
kr. 18.105.707.Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri
kr. 17.490.045.Guðný Guðmundsdóttir, Suðureyri
kr. 11.400.009.Útsvar:
Arnheiður Guðlaugsdóttir, Hólmavík
Óskar Hörður Gíslason, Patreksfirði
Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri
Jón Björgvin G. Jónsson, Patreksfirði
Guðmundur Sigurðsson, Hólmavík
Inga María Guðmundsdóttir, Ísafirði
Þorbergur Högnason, Ísafirði
Fjölnir Freyr Guðmundsson, Ísafirði
Magnús Hauksson, Ísafirði
Helgi K. Sigmundsson, Ísafirði

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.730.111.3.546.286.3.496.760.3.435.616.3.184.248.2.955.048.2.928.702.2.870.932.2.661.058.2.476.145.-

hjá Bílatanga ehf., umboðsaðila Toyota og Suzuki á Ísafirði, hefur bílasala dregist
saman um 60% á síðustu mánuðum. „Ég hef orðið var við
mikinn samdrátt í sölu á bæði
notuðum og nýjum bílum. Það
er mikið af fólki sem kemur
og vill losa sig við bíla en það
finnst bara enginn til að taka
við lánunum. Margir lentu í
verulegum vandræðum þegar
krónan féll, en ef lánið var
tekið í erlendri mynt var lánið
oft orðið meira en andvirði
bílsins“, segir Bergmann.
Að sögn Bergmanns gekk
salan mjög vel framan af árinu
og frá janúar til apríl var áhugi
mikill. Þegar krónan féll um
páskana og sá fram á erfiðleika
í efnahag hríðféll salan. „Eftir
páska var sem slökkt væri á
ljósi og fólk hætti að kaupa.

Margar bílasölur lækkuðu
verð á bílum og kom það illa
niður á þeim sem áttu nýlega
bíla, verðgildi bíla þeirra
lækkaði með lækkuðu verði á
nýjum bílum. Þetta skapaði
vandræði fyrir marga sem
vildu selja og sáu fram á að fá
minna fyrir bílinn“, segir Bergmann. Hækkandi olíuverð
hefur einnig haft áhrif á hegðun fólks á bílamarkaðnum að
sögn Bergmanns. Meira af
fólki spáir núna í eyðsluna og
hversu dýrt er að reka þá.
Hann segir að áður fyrr hafi
engin spurt um eldsneytisnotkun en núna komi enginn
inn án þessa að spyrja: „Hverju
eyðir hann?“
Bergmann verður líka var
við að fólk vill losa sig við
stóra bíla sem eyða miklu. „Ég
myndi segja að 80-90 % af

fólki sem kemur og vill losa
sig við bílinn sé á stórum bílum. Aftur á móti verður maður
mikið var við fólk að spá í
sparneytnari bíla og þeir eru
það sem selst helst í dag. Þá er
ég að tala um bíla eins og
Yaris, Auris og tvinnbílinn
Prius sem eyðir að jafnaði aðeins 5 lítrum á hundraðið“,
segir Bergmann.
Hafsteinn Vilhjálmsson,
umboðsmaður Heklu á Ísafirði hefur svipaða sögu að
segja. „Þetta hefur verið mjög
rólegt frá lok mars, þá var
eins og skrúfað hafi verið fyrir
krana og fólk hætti að kaupa
bíla. Ég hef þó orðið var við
það að fólk hefur aðeins farið
að taka við sér á síðustu dögum. Fólk er byrjað að koma
og skoða meira og spá í bílakaupum, enda er alltaf fólk til

sem þarf bíl“, segir Hafsteinn.
Hann hefur einnig orðið var
við vitundarvakningu hjá
neytendum hvað varðar eldsneytisnotkun með hækkandi
olíuverði.
„Fólk spáir meira í sparsömum bílum. Við erum að fá
miklar fyrirspurnir í bíla sem
eru með TDI-dísilvélinni sem
er mjög sparsöm. Hún er
einnig mjög mengunarlítil og
ég hef orðið var við að fólk er
að velta umhverfisþættinum
mikið fyrir sér líka“ segir Hafsteinn, „Fólk spyr hinsvegar
minna um jeppa nema það
þurfi virkilega á þeim að
halda. Þetta er að verða minna
stöðutákn eða leikfang enda
eru margir minni bílar orðnir
fjórhjóladrifnir og hægt að
komast langt á þeim“.
– nonni@bb.is

Unnið að göngustíg í Tungudal
Vinnuvélar hafa hafist handa við gerð
göngustígs í botni Tungudals í Skutulsfirði.
Að sögn Magdalenu Sigurðardóttir hjá Skógræktarfélagi Ísafjarðar er hér um að ræða
áframhald af göngustíg sem var útbúinn í
gegnum Tunguskóg fyrir nokkrum árum.
Hún segir þetta vera langtímaverkefni en
samkvæmt skipulagi á hann að liggja í sveig
um botn Tungudals, yfir ánna og alla leið að
Holtahverfi. Ekki verður lokið við hann að
sinni en þessi áfangi verksins er meðal annars
styrktur af Pokasjóði og Landgræðslu.
Mörgum sveið sú sjón sem blasti við þegar
vinnuvélarnar hófust handa við að ryðja sig
í gegnum gróðurinn. „Ég er ekki hissa á
því“, segir Magdalena, „Þetta lítur auðvitað
illa út í fyrstu. En þegar þessu verður lokið
verður þetta mjög snyrtilegt og mjög skemmtileg gönguleið sem allir ættu að geta notið“.
– nonni@bb.is

Vinna er hafin við að ryðja göngustíg í botni Tungudals.

Auglýst eftir umsóknum um
byggðakvóta Ísafjarðarbæjar
Fiskistofa hefur auglýst eftir
umsóknum um byggðakvóta
til fiskiskipa í Ísafjarðarbæ og
er umsóknarfrestur til og með
13. ágúst. Byggðakvóta þeim
er úthlutað var til Ísafjarðar,
samtals 70 þorskígildislestum, skal úthlutað til skel- og
rækjuveiðibáta þannig: 26
þorskígildislestir koma í hlut
skelveiðibáta og 44 þorskígildislestir koma í hlut rækjuveiðibáta. Skipting byggða-

kvótans milli skelveiðibáta
verður jöfn, en skipting milli
einstakra rækjuveiðibáta verður í hlutfalli við aflahlutdeild
þeirra í rækju þann 1. september 2007. Fiskiskip sem fá
úthlutað samkvæmt þessum
lið geta ekki sótt um frekari
úthlutun byggðakvóta hjá Ísafjarðarbæ á þessu fiskveiðiári.
Öðrum úthlutuðum byggðakvóta verður skipt þannig að
af 129 þorskígildislestum sem

úthlutað var á Ísafjarðarbæ
koma: 36,9 þorskígildislestir
í hlut fiskiskipa á Ísafirði; 8,9
þorskígildislestir í hlut fiskiskipa á Þingeyri, auk þeirra
17 þorskígildislesta, sem er
sérúthlutað til Þingeyrar; 10,6
þorskígildislestir í hlut fiskiskipa á Suðureyri, auk þeirra
20 þorskígildislesta sem er
sérúthlutað á Suðureyri; 54,7
þorskígildislestir í hlut fiskiskipa á Flateyri, auk þeirra

104 þorskígildislesta sem er
sérúthlutað á Flateyri; 17,9
þorskígildislestir í hlut fiskiskipa í Hnífsdal, auk þeirra
34 þorskígildislesta sem er
sérúthlutað í Hnífsdal.
Ákvæði í 4. gr. reglugerðar
nr. 605, um hámarksúthlutun
15 þorskígildistonna til einstaks fiskiskips/báts, verði
fellt niður hvað varðar úthlutanir byggðakvóta í Ísafjarðarbæ.
– thelma@bb.is
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Gleðisveit Gaulverjahrepps
Evrópumeistarar í fjórða sinn
Íþróttamenn óðu drullu
langt upp að hnjám á Ísafirði
á helginni, þegar fram fór hið
víðfræga Evrópumeistaramót
í Mýrarbolta. Subbuskapurinn
var síst minni en síðustu ár,
en keppt hefur verið í þessari
aurugu íþrótt á Ísafirði frá
árinu 2004, og var meiripartur
leikmanna óþekkjanlegur fyrir óhreinindum, öllum þeim
ótal gestum sem mótið sóttu
til heilmikillar skemmtunar.
Um 50 leikir voru leiknir á
laugardag og sunnudag á
þremur völlum. Gleðisveit
Gaulverjahrepps varði Evrópumeistaratitilinn í fjórða

sinn í kvennaflokki, en Aðskilnaðarhreyfing Vestfjarða
hafði sigur í karlaflokki.Trifon
Ivanov, liðið sem vann Evrópumeistaratitil karla í fyrra,
mætti ekki til leiks í ár, en
nýtt lið skipað að hluta sömu
leikmönnum, Wakiki Nullrocks, lék en hafði ekki erindi
sem erfiði og féll út í undanúrslitum. Mótið gekk einstaklega vel fyrir sig að sögn
Smára Karlssonar, drullusokks Mýrarboltans 2008.
„Hér ríkti líka einmuna veðurblíða sem setti svo sannarlega
mark sitt á mótið svo það verður lengi í minnum haft.“

Þá segir Smári að verið sé
að vinna í því að ganga frá
eftir keppnina og að fljótlega
verði farið í að jafna út vellina
í Tungudal, eins og kostur er,
og sá í. „Ég vil þakka öllum
þeim hjartanlega sem lögðu
hönd á plóginn við mótið í
ár“, segir Smári. „Slökkviliðið, starfsmenn áhaldahúss
bæjarins, Veraldarvinir, mikill
fjöldi einstaklinga – og svo
má lengi telja – unnu fórnfúst
og gott starf sem gerði þessa
miklu íþróttaveislu að veruleika.“
Einhver meiðsl voru, eins
og við má búast, en þau voru

öll minniháttar. „Það voru
þessi klassísku meiðsl, snúningur, marblettir og þess háttar“, segir Smári. „Það eru tveir
á hækjum, það er ekki meira.“
Eins og áður segir voru leiknir
um fimmtíu leikir, en til leiks
voru skráð sautján karlalið og
níu kvennalið, og lauk herlegheitunum með glæsilegu
lokahófi og epísku sveitaballi
í Félagsheimilinu í Hnífsdal
með hinum eiturhressu piltum
í dansbandinu Kraftlyftingu.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar á mótinu í Tungudal
um helgina.
– eirikur@bb.is
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Hlíðarvegspúkapartíið á laugardag

Mannlífið

Ellefta Hlíðarvegspúkapartíið verður haldið á laugardag, en þar koma saman núverandi og fyrrverandi
íbúar við Hlíðarveg ásamt gestum. Mikil eftirvænting er að vanda fyrir partíinu og segja skipuleggjendur að mikið sé um fyrirspurnir vegna fagnaðarins. Á annað hundrað manns hafa mætt í veisluna undanfarin ár og er von á að þar verði engin undantekning á í ár. Árlega gera Hlíðarvegspúkar sér glaðan
dag með grilli, söng og spili auk þess að skiptast á sönnum og lognum sögum af Hlíðarvegspúkum.
Undanfarin ár hafa þeir tekið upp á því að veita rótgrónum íbúum við götuna viðurkenningu. Púkarnir
hafa öflugt tónlistarfólk innan sinna raða og verður væntanlega tekið vel í sönginn að venju.

Smáauglýsingar
Til leigu er einbýlishús með 5
svefnherbergjum að Bakkavegi
29 í Hnífsdal. Uppl. í síma 864
6575 og á hulda.haf@hotmail.com
Fjölskylda á ferðalagi tapaði
svartri Canon myndavél á Ísafirði. Miklar minningar og sárt
að sjá af þeim. Ef þú hefur fundið hana, vinsamlegast láttu vita
í síma 869 3904 eða koma henni
á lögreglustöðina.
Til sölu er eins vetra gamall
hestur. Uppl. í síma 892 7575.
Óska eftir notuðum barnavagni.
Má vera mikið notaður. Uppl. í
síma 852 4819 og 866 5491.
Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stórholti 11 frá og með 1. ágúst.
Uppl. í síma 898 9794.
Er einhver góðhjartaður tilbúinn að skjóta skjólshúsi yfir 19
ára nema við MÍ næsta vetur?
Vinsamlegast hafið samband
við Ingibjörgu Ingadóttur í síma
844 8592.
Til leigu er falleg, björt og vel
skipulögð 76m², 2ja herb. íbúð
á eyrinni frá byrjun september
til maí loka 2009. Stórar svalir.
Einhver húsgögn gætu fylgt.
Meðmæli óskast. Uppl. í síma
867 6657.

Ævintýrasiglingar í
Tyrklandi

Fleiri útivistarkort væntanleg
Ferðamálasamtök Vestfjarða hafa á undanförnum
misserum unnið að útgáfu á
veglegum göngu- og útivistarkortum yfir Vestfirði og Dali.
Á síðasta ári komu út fyrstu
fjögur kortin og ná þau yfir
syðri hluta Vestfjarðakjálkans, þ.e. Vesturbyggð, Tálknafjarðarhrepp, Reykhólahrepp
og syðri hluta Stranda, auk
Dalasýslu. Kortin þrjú sem á
vantar til að gera öllum Vestfjarðakjálkanum skil eru væntanleg í næsta mánuði. Þau
spanna Strandir norðan Steingrímsfjarðar, Hornstrandir og
Ísafjarðardjúp.
Kortin fást á helstu ferðamannastöðum á Vestfjörðum
og í Dalasýslu. Þau fást einnig í vefversluninni MagiCraft
og eru send þaðan samdægurs
hvert á land sem er og um
veröld alla. Á kortunum sjö
eru samtals hátt í 300 leiðalýsingar á Vestfjarðakjálkanum og í Dalasýslu, bæði á
íslensku og ensku.
Þetta er viðamesta verkefni
sem Ferðamálasamtök Vestfjarða hafa lagt í frá stofnun
þeirra árið 1984. Kostnaður
við útgáfuna er áætlaður um
11 milljónir króna.

Spurning vikunnar
Ætlar þú á útihátíð um
verslunarmannahelgina?
Alls svöruðu 470.
Já sögðu 38 eða 8%
Nei sögðu 432 eða 92%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Það fór ekki á milli mála að í Tobbu Truntu væru Íslendingar á ferð, enda vel merkt Glitni.
Á köldum vordögum þegar
sumarið stutta virðist aldrei
ætla að færast yfir Ísland
dreymir marga um að láta
milda hafgolu sleikja andlitið,
langt frá ys og þys hversdagsins og hinu svala vori sem er
alls staðar annars staðar ekki
kallað annað en vetur. Það er
eitt að láta sig dreyma og annað að framkvæma. Jóhann
Sigfússon tók síðari kostinn
og skellti sér til Tyrklands í
vor í sannkallaða ævintýraferð. Sigldi hann þar um Miðjarðarhafið á annan hátt en
þessi gamli sjóari er vanur, í
tæplega 50 feta lúxusskútu,
og tók þátt í frægri siglingakeppni. En hvað er það sem
fær Jóhann til að flakka 4000
kílómetra til að taka þátt í
svona ævintýri?

sér svona“.
Á þessum slóðum eru nokkrir Íslendingar með fyrirtæki
sem sérhæfir sig í skútusiglingum um svæðið, en hægt er
að skoða það sem þar er í boði
á www.seaways-sailing.com.
„Ég komst í þetta í gegnum

systurson minn en þegar einn
vantaði í upphaflega hópinn
sem ætlaði að taka þátt í
keppninni var mér boðið með.
Við byrjuðum á því að æfa
okkur í þrjá daga til að kynnast
skútunni og svæðinu. Við
sigldum því um og lékum okk-

ur á daginn en þarna er alltaf
stöðug gola frá ellefu um
morguninn til fimm um daginn. Þegar vindinn lægði
seinnipartinn var auðvitað tilvalið að skella sér í sund í
sjónum en hitinn á honum var
um 20 gráður, alveg tilvalið“.

Segir Jóhann. Skipverjar voru
alls tíu undir styrkri leiðsögn
skipstjórans Önundar Jóhannssonar, fyrrverandi flugstjóra.
Öll skipin sem eru í eigu fyrirtækisins eru nefnd eftir
kvenpersónum úr skáldsögum
Halldórs Kiljan Laxness en

Leikvöllur milljarðamæringanna
Hafnarbærinn Göcek er í
norðvestur horni Fethiye flóa
Tyrklands. Vegna staðsetningar sinnar við Miðjarðarhafið og einstaka náttúrufegurð hefur bærinn þróast í sannkallaðann leikvöll hinna ríku.
„Þarna er aragrúi af snekkjum
og glæsihýsum upp á hundruði milljarða króna“, segir
Jóhann brosandi, „Það er ekki
á hvers manns færi að versla
sér hús á svona stað. En svona
er þetta þegar fólk á svona
mikinn pening, þá leikur það

Alls tóku 34 skútur þátt í hinni árlegu siglingakeppni International Göcek Regatta.
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Helgarveðrið

Dáleiðslusérfræðingur á Vestfjörðum

Horfur á föstudag: Hæg austlæg eða breytileg átt og víða
bjart veður, en skýjað suðaustantil og sums staðar súld.
Hiti 8-16 stig, hlýjast í innsveitum norðan- og vestanlands. Horfur á laugardag: Hæg austlæg eða breytileg átt
og léttskýjað vestanlands en skýjað annars staðar. Horfur
á sunnudag: Hæg austlæg eða breytileg átt og léttskýjað
vestanlands en skýjað annars staðar.

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur og sérfræðingur í EFT (Emotional Freedom
Techniques) verður staddur á á norðanverðum Vestfjörðum til 8. ágúst. Með samvinnu
EFT og dáleiðslu hefur Viðar þróað öfluga og árangursríka leið til sjálfsstyrkingar á öllum
sviðum. EFT heyrir undir lífsorkusálarfræði sem tekur á samskiptum orkukerfisins, tilfinninga, vitsmuna og heilsu. Dáleiðsla er hugarástand sem skerpir einbeitingu og athygli
þannig að hugmyndir og hugmyndakerfi skýrast. Viðar mun bjóða upp á einkatíma í
sérgrein sinni en nánari upplýsingar er hægt að fá á heimasíðunni www.theta.is.

Sælkeri vikunnar er Þórdís G. Guðmundsdóttir á Ísafirði

Gott var að svamla í sjónum að lokinni siglingu, enda kjörhitastig.
skip Jóhanns og félaga bar
einmitt nafnið Tobba Trunta
úr bók Laxness, Salka Valka.

Alþjóðleg
siglingakeppni
Tobba Trunta var skráð
ásamt skipverjum í hina 9.
árlegu International Göcek
Regatta, virta siglingakeppni
í Göcek. Í keppninni tóku 34
skútur þátt en skipverjar voru
samtals þrjú hundruð frá ellefu
löndum. Jóhann segir keppnina hafa verið krefjandi en
skemmtilega. „Keppt var fimm
daga í röð þar sem farið var út
að morgni og komið heim um

eftirmiðdaginn. Ég var settur
á spinnekerinn og á fokkuna,
þetta var jú hörkupúl á köflum
en það var alveg þess virði.
Ég hef aldrei siglt svona áður.
Ég er auðvitað gamall sjóari
og því vanur því að sigla, ég
er bara vanari vélinni“, segir
Jóhann. Þrátt fyrir reynsluleysið segist hann hafa verið
fljótur að læra og þetta hafi
ekkert háð honum. Sigur náðist reyndar ekki á mótinu en
það sem skipti meira máli er
auðvitað að vera með og hafa
gaman að.
„Þetta var auðvitað algjört
ævintýri. Það sem vóg þó mest
var þessi góði félagsskapur
sem maður var í. Þetta var

góður hópur af fólki og allir
skemmtu sér vel, enda snerist
ferðin meira um það heldur
en að keppa“, segir Jóhann.
Ekki fór illa um skipverja á
meðan siglingum stóð en skútan er heil 49 fet, útbúin svítum
og lúxusþægindum eins og
setustofu með leðursætum.
Jóhann segir að fólk ætti að
stökkva á svona tækifæri ef
þau gefast. „Það er tilvalið að
safna í góðan hóp og skella
sér í svona ferð. Að sigla um
Miðjarðarhafið í þessu fína
veðri í góðum félagsskap, það
gerist ekki betra“.

Siglingabakterían

En hefur Jóhann smitast af
hinni skæðu skútuveiru sem
svo erfitt er að losna við? „Ja,
það er spurning“, segir Jóhann
og hlær, „Það væri auðvitað
gaman að sigla hérna um
heimaslóðirnar. Þetta er ótrúlega fallegt umhverfi og
skemmtilegar aðstæður. Hinsvegar tekur vinnan sinn toll
og vindurinn er svipaður hér
og í Tyrklandi, það blæs aðallega bara um miðjan dag og
þá er maður einmitt í vinnunni.
Það er samt ekki spurning að
ég reyni að fara aftur til Tyrklands að sigla. Það er nokkuð
sem ég vill ekki missa af.“
– nonni@bb.is

Seiðskrattahorn Ralfs
Ralf Trylla býr yfir ýmsum fróðleik um notagildi hversdagslegra planta. Í reglulegu innleggi Ralfs ætlar hann að
deila þessum fróðleik með lesendum BB. Að þessu sinni
kemur kemur Ralf með ýmsan fróðleik um túnsúru. Ralf
biður fólk sem hefur áhugaverðar uppskriftir eða fróðleik að
senda sér póst á seidskrattahorn@isafjordur.is

Túnsúra
Túnsúra (Rumex acetosa) er fjölær jurt sem vex víða í Evrópu og er sums staðar ræktuð vegna blaðanna sem grænmeti.
Hún er algeng á Íslandi og vex upp í 800-900 m hæð. Túnsúra er stundum ranglega nefnd hundasúra (Rumex Acetosella), en um er að ræða aðra skylda tegund samkvæmt wikipedia vefnum. Það eru ýmis not fyrir túnsúru við matargerð,
svo sem til skrauts, til að fá súrt bragð og sem hleypir fyrir
osta. Laufin hafa sítrónukeim, eða sterkt súrt bragð. Túnsúra/
Hundasúra inniheldur hyperlink carotene, tartaric acid,

oxalates (oxalic acid), anthraquinones (chrysophanol,
emodin, Rhein), Glycosides
(Hyperoside, quercitin-3dgalactoside). Túnsúru má nota
á ýmsan hátt við alþýðulækningar við ýmsum kvillum svo
sem við bólgu, niðurgangi,
skyrbjúg, hita og sem lið í
krabbameinsmeðferð. Te gert
úr stilknum getur haft þvagörvandi áhrif auk þess sem
það hefur ákveðin æðarþrengjandi áhrif. Sögur herma að túnsúra hafi einnig verið
notuð sem ormalyf en sagt er að plantan innihaldi eitur fyrir
sníkjudýr í þörmum. Of mikil neysla á plöntunni getur valdið nýrnaeitrun, sérstaklega hjá börnum.

Grillað lambalæri, einfalt og gott
Sælkeri vikunnar býður upp
á einfalda og góða uppskrift
að grilluðu lambalæri. Einnig
kemur Þórdís með tillögur að
meðlæti. Í eftirrétt er frönsk
súkkulaðikaka sem svíkur
engan sannan súkkulaðiunnanda.
Grillað lambalæri,
einfalt og gott
Gott að krydda lambalærið
með Viking kryddolíu frá
pottagöldrum og með salt og
pipar.Kryddlögurinn settur á
lærið daginn áður og það klætt
í álpappír, þá er það tilbúið
beint á grillið.
Grillið hitað og lærið látið
vera hálftíma á sitt hvorri hliðinni og svo korter á sitthvorri
hliðinni og látið svo standa í
korter.
Sem meðlæti er gott að hafa
grillaðar kartöflur, ferskt salat
og fetaost og búa til góða sósu.

Frönsk súkkulaðikaka
4 egg
2 dl sykur
200 g íslenskt smjör
200 g suðusúkkulaði
1 dl hveiti
Eggin og sykurinn þeytt
saman, smjörið og suðusúkkulaðið brætt saman og því
svo blandað við eggin og sykurinn. Í restina er hveitinu svo
bætt út í og bakað svo við
170°C í 30-35 mín.
Krem
70 g íslenskt smjör
150 g suðusúkkulaði
1-2 msk sýróp
Allt sett í pott og brætt. Gott
er að bera fram þeyttan rjóma
með kökunni.
Ég skora á Ólöfu Á Þorkelsdóttir og Jónas Höfðdal á Ísafirði að koma með uppskrift í
næsta blaði.

Bréfberi
Bréfberi óskast til starfa í Holtahverfinu.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma
456 5000.

Slapp með skrekkinn Kornhæna á ferðalagi
Bílvelta varð á Vestfjarðavegi í
Tungudal í síðustu viku. Að sögn
lögreglunnar var bifreiðin á leið frá
göngunum í átt að Ísafirði er
ökumaður missti stjórn á bifreiðinni
með þeim afleiðingum að hún valt og hafnaði utan
vegar. Bifreiðin er mikið skemmd eftir slysið. Talið er að
orsök slyssins megi rekja til kerru sem bíllinn var með í
eftirdragi en kerran var án bremsubúnaðar.

Kornhæna hefur sést við bæinn Hól
í Önundarfirði í sumar. Þetta er í
annað sinn sem evrópsk kornhæna
sést hér á landi en áður hafði hún
sést á Húsavík. Kornhæna er varpfugl í suður Evrópu og hún þekkist
vel á hljóðinu. Að sögn Böðvars Þórissonar, líffræðings
hjá Náttúrustofu Vestfjarða, er kornhænan farfugl en
Ísland er nú ekki beint viðkomustaður hennar.
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Hornbjargsviti. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Mikilvægt að greina sérstöðu Hornstrandasvæðisins
Landeigendur á Hornströndum sem ekki eru búsettir á
Vestfjörðum, telja líklegra að
sérstaða svæðisins minnki
með aukinni ferðamennsku
heldur en landeigendur sem
búsettir eru í fjórðunginum.
Þetta kemur fram í viðhorfskönnun meðal landeigenda á
svæðinu sem ferðamálafræðinemarnir Rannveig Guðmundsdóttir og Ragnhildur Sveinbjarnardóttir unnu í vetur. Athyglisvert er að marktækt
greinist hér milli hópa eftir
búsetu. Út frá þessu má álykta
að kunnugleiki svæðis, […],
geti gert það að verkum að
tilfinning fyrir áhrifum ferðamennsku á svæðið er ekki eins

sterk hjá þeim sem búsettir
eru utan Vestfjarða. Flestir
viðmælendur voru þó sammála því að „ef það verður
mikill fjöldi á svæðinu þá hlýtur það að hafa áhrif á ímynd
svæðisins og þá kemur náttúrulega líka þörfin fyrir alls
konar aðstöðu hér og þar“,
segir í niðurstöðum rannsóknarinnar sem leiddu í ljós mikilvægi þess að greina sérstöðu
svæðisins og viðhorf þeirra
sem það nýta og móta stefnumótun og framtíðarsýn út frá
slíkum þáttum.
Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á ólík sjónarmið landeigenda varðandi
nýtingu og verndun svæðis-

ins. „Viðhorf landeigenda til
ferðamennsku eru fjölbreytt
og talsvert skiptar skoðanir
varðandi framtíðarnýtingu
svæðisins en endurspeglar það
að hluta til ólík tengsl landeigenda við svæðið og þær
fjölbreytilegu aðstæður sem
eru til staðar. Ólík sjónarmið
komu fram varðandi aðgengi
og aðstöðu, fjölda og dreifingu ferðamanna, friðlýsingar, öryggi og fleira. Niðurstöður sýna að mörgu er ábótavant í skipulagsmálum en
vonir eru bundnar við skipulagsvinnu Ísafjarðabæjar og
samvinnu við hagsmunaðila
Hornstrandasvæðis.“
Hornstrandasvæðið er eitt

af vinsælustu göngusvæðum
landsins. Svæðið býr yfir mikilli sérstöðu vegna fjölbreyttrar náttúru, sögu og búsetuþátta
en engin búseta hefur verið
þar í um hálfa öld. Svæðið
afmarkast af nyrsta kjálka
Vestfjarða og sunnanverðum
Jökulfjörðum og er að hluta
til friðland. Það hefur mikið
aðdráttarafl fyrir ferðamenn
jafnt sem landeigendur en þeir
eru fjölmennur hópur sem
hefur ólík tengsl við svæðið,
meðal annars vegna búsetu og
staðbundinnar þekkingar.
Ferðaþjónusta á svæðinu
einkennist af siglingum í
helstu víkur og firði auk leiðsagnar um svæðið.

Farþegum fjölgaði um 8%
Fyrstu sex mánuði ársins
fjölgaði farþegum um Ísafjarðarflugvöll um 8% samanborið við sama tímabil í fyrra
að sögn Arnórs Jónatanssonar,
svæðisstjóra Flugfélags Íslands á Vestfjörðum. Að sögn
Arnórs hefur sumarið verið
gott og vel hefur gengið að
fylla vélarnar, bæði til og frá
Ísafirði.
Arnór segir helstu ástæðuna

vera hátt verð á bensíni og
dísilolíu en í ár hefur fólk í
auknum mæli ákveðið að
spara peninga og fljúga í stað
þess að keyra. „Þegar það
þurfa að vera þrír saman í bíl
til þess að spara pening á
ferðalaginu þá ákveður fólk
oft að fljúga. Bæði er þetta oft
ódýrara en einnig fljótlegra,
það hefur því heilmikið að
segja“, segir Arnór.

