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Ólögmæt
uppsögn

Sest í nýjan stól
Margrét Geirsdóttir hefur tekið við stöðu
forstöðumanns Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar. Í miðopnu er rætt
við Margréti um nýja starfið, félagsmálin í Ísafjarðarbæ og tónlistina þar sem
hún ætlar nú að draga saman seglin

Verkamannastörfum fækkar en sérfræðistörfum fjölgar
Fyrirsjáanleg er fjölgun sérfræðistarfa á Ísafirði að sögn
Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra sem segist vilja aðstoða
það verkafólk sem misst hefur
vinnuna að undanförnu. Segir
hann það ljóst að verkamannastörfum hafi fækkað á svæðinu og eitthvað þurfi að gera.
„Þetta höfum við verið að
upplifa á undanförnum árum
og ég hef talað fyrir því að
þegar fyrir liggur hverja vantar
vinnu og hafa ekki menntun
eða reynslu til að sækja um

þau störf sem eru í boði, þá
verði boðið upp á námskeiðahald til að þetta fólk geti sest á
skólabekk í vetur og þjálfað
sig upp í önnur störf. Ég vil
leggja allt mitt af mörkum til
að tryggja að við missum ekki
þetta fólk af svæðinu og ég
veit að það er samstaða um
það hjá Ísafjarðarbæ“, segir
Halldór.
Ísafjarðarbær auglýsti talsvert af lausum störfum í vor.
Ráðið hefur verið í stöðu yfirmanns Skóla- og fjölskyldu-

skrifstofu, stöðu grunnskólafulltrúa, fulltrúa á fjármálasviði og starf í bókhaldi. Þó
eru enn nokkrar stöður lausar
í skólum sveitarfélagsins eins
og kom fram í frétt hér í blaðinu nýlega, bæði kennarastöður og staða umsjónarmanns
með lengri viðveru og deildarstjóra á unglingastigi. Þá hafa
stofnanir á vegum hins opinbera auglýst laus störf fyrir
sérfræðimenntaða og eru fleiri
slíkar auglýsingar væntanlegar.
– halfdan@bb.is

Flest sérfræðistarfanna eru á Ísafirði.

Héraðsdómur Vestfjarða hefur dæmt skjólstæðingum Verkalýðsfélags Vestfirðinga í vil gegn
Fiskvinnslunni Kambi
ehf. á Flateyri en málssóknin byggðist á ólögmætri uppsögn á ráðningarsamningi. Gerð var
krafa um laun út ráðningartímann, en til vara gerð
karfa um að skjólstæðingum félagsins yrðu
greidd laun út kjarasamningsbundinn uppsagnarfrest.
Dómur Héraðsdóms
Vestfjarða staðfestir þá
túlkun félagsins að í raun
hafi verið um ólögmæta
uppsögn á ráðningarsamningi að ræða með
því að víkja skjólstæðingum Verk-Vest fyrirvaralaust úr starfi og felst
á að greiddar verði bætur
samkvæmt varakröfu um
heildartekjutap. Þá var
Kambur ehf. sömuleiðis
dæmdur til að greiða
dráttarvexti frá brottvikningardegi ásamt málskostnaði.
Þess ber að geta að
samkvæmt lögum getur
Fiskvinnslan Kambur
áfrýjað málinu til Hæstaréttar. – thelma@bb.is
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Dagurinn í dag

Heyskapur gengur vel á Vestfjörðum

16. ágúst 2007 –228. dagur ársins

Heyskapur hefur gengið vel hjá flestum bændum á Vestfjörðum. Sigurður
Jarlsson héraðsráðunautur segir að almennt hafi bændum gengið vel, en þó
með einhverjum undantekningum. Meirihluti bænda sem byrjuðu á venjulegum tíma fengu mjög góða tíð og voru búnir að hirða sín tún áður en rigningarnar byrjuðu. Sem kunnugt er voru miklir þurrkar í júní og langt fram í júlí.
Sigurður segir að vestfirskir bændur hafi ekki orðið fyrir búsifjum vegna þurrkanna. „Uppskeran er þokkalega góð og heyið nokkuð gott“, segir Sigurður.

Þennan dag árið1941 kom Winston Churchill forsætisráðherra Breta til Reykjavíkur af fundi með Franklin D.
Roosevelt Bandaríkjaforseta á herskipi undan ströndum
Nýfundnalands. Heimsókn Churchill vakti mikla athygli,
enda var hann þá orðinn persónugervingur baráttu hins
frjálsa heims.

Bolvíkingar
fá fleiri rásir

Bolvíkingar fá aukið sjónvarpsefni með uppsetningu
nýs sendis á staðnum. Þar
með verða í boði 14 sjónvarpsrásir og fjórar útvarpsrásir í gegnum Digital Ísland, líkt og er á Ísafirði,
þar með talið allar aukarásir
enska boltans. Í öðrum þéttbýliskjörnum á Vestfjörðum verða eingöngu í boði
sjö sjónvarpsrásir og fjórar
útvarpsrásir, að sögn Gests
G. Gestssonar, framkvæmdastjóra tæknisviðs Vodafone,
sem sér um dreifikerfi 365
miðla.
Þeir sjónvarpsnotendur
sem tengdir eru ADSLsjónvarpi Símans, og eru

áskrifendur að Sýn 2 geta
nú þegar séð allar hliðarrásir
enska boltans að sögn Lindu
Bjarkar Waage, forstöðumanns ytri og innri samskipta Símans. Aðspurð
hvernig liði uppfærslu á
ADSL-sjónvarpi Símans á
Vestfjörðum, þ.e. í ADSL2,
líkt og komið er víða um
land, sagði Linda að ekki
væri fyrirhugað að ráðast í
þær breytingar á þessu ári.
Vestfirðingar verða því
að láta sér lynda enn um
sinn að sitja ekki við sama
borð og aðrir landsmenn,
hvað varðar framboð á erlendu sjónvarpsefni.
– bb@bb.is

Skólasetning
Menntaskólinn á Ísafirði verður settur
miðvikudaginn 22. ágúst kl. 09:00 á sal
skólans. Sama dag fá nemendur stundatöflur, bókalista og skóladagbækur. Þá
verður heimavist opnuð en þar eru nokkur
herbergi laus.
Enn er hægt að bæta við nokkrum nemendum í grunndeild málmiðna og vélstjórnarbraut fyrsta árs og í tréiðn 2. ár. Hár- og
snyrtibraut er ný námsbraut og þar er laust
fyrir örfáa nemendur.
Umsóknir um töflubreytingar verða að
berast til ritara skólans að skólasetningu
lokinni. Töflubreytingar verða gerðar 22.
og 23. ágúst. Kennsla hefst skv. stundaskrá fimmtudaginn 23. ágúst. Umsóknarfrestur um dreifnám í einstökum fögum er
til 27. ágúst.
Skólameistari.

Umrædd lóð á Skeiði sem Atlantsolíu hafði verið úthlutað undir bensínstöð.

Atlantsolía frestar
enn framkvæmdum

Atlantsolía hefur farið fram
á frest til næsta vors til að hefja
framkvæmdir við lóð félagsins á Skeiði í Skutulsfirði. Bréf
þessa efnis var lagt fyrir bæjarráð Ísafjarðarbæjar fyrir
stuttu. Fyrirtækið sótti fyrst
um lóð undir sjálfsafgreiðslubensínstöð á Skeiði árið 2004.
Fljótlega fékk Orkan leyfi til
að byggja bensínstöð á bílaplaninu við Bónus og reis sú

stöð í desember 2005. Síðan
þá hefur Atlantsolía sótt um
frestun á byggingu stöðvar á
lóðinni. Fyrr á árinu var haft
eftir framkvæmdastjóra Atlantsolíu að ástæðan fyrir því
að dregist hefur að reisa bensínstöð á Skeiði sé sú að afgreiðsla bæjarins hafi verið
of seinleg á sínum tíma, og
þegar lóðinni var loks úthlutað
hafi fyrirtækið verið búið að

snúa sér annað.
Atlantsolía getur haldið lóð
sinni á Skeiði um ókomna tíð
þar sem erindi um úthlutun
lóðarinnar var afgreitt frá
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar en
ekki frá umhverfisnefnd eins
og venjan er. Þegar umhverfisnefnd afgreiðir lóðaúthlutanir er jafnan settur sá fyrirvari
að framkvæmdir verði að hafa
hafist innan árs, ella falli út-

hlutunin úr gildi. Við afgreiðslu bæjarstjórnar á þessari tilteknu úthlutun var hins vegar
ekki kveðið á um að framkvæmdir hæfust innan ákveðins tíma, heldur einungis að
skilað yrði inn teikningum og
sótt um byggingarleyfi innan
árs. Þetta gerði Atlantsolía og
hefur því uppfyllt öll skilyrði
úthlutunarinnar.
– tinna@bb.is

Gleymast hafnir landsins í umræðunni um mótvægisaðgerðir?
Fulltrúar Í-lista í hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar furða
sig á því að höfnum landsins
hafi hvergi verið gefinn gaumur í umræðunni um mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar
vegna niðurskurðar á þorskveiðiheimildum. Ljóst þykir
að tekjumissir hafna verður
mikill og þótti hann þó nægur
fyrir, ef brottfall aflaheimilda

frá Flateyri vegna lokunar
fiskvinnslunnar Kambs ehf.
er talið með, auk kvótasetningar smábáta í ýsu og steinbít, svo vitnað sé í söguna.
Í bókun Kristjáns Andra
Guðjónssonar, sem lögð var
fram á fundi hafnarstjórnar,
kemur fram að allt hafi þetta
verið aðgerðir af hálfu stjórnvalda, nema sala aflaheimilda

á Flateyri. Aðgerðirnar orsaka
mikið tekjutap hafna Ísafjarðarbæjar og ljóst má vera að
viðskiptavinir hafnanna geti
engan veginn borið meiri
álögur af hendi hafnarsjóðs.
Einnig verði erfitt fyrir hafnir
Ísafjarðarbæjar að halda óbreyttu
þjónustustigi við minnkandi
tekjur.
Í bókunninni segir ennfrem-

ur að fulltrúar Í-lista óska eftir
því að horft verði sérstaklega
til tekjustofna hafna Ísafjarðarbæjar, þar sem áætlaður niðurskurður aflaheimilda mun
bitna þungt á rekstrinum.
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar
tekur undir bókun Í-lista og
lýsir yfir áhyggjum vegna versnandi stöðu hafnarsjóðs vegna
fyrirsjáanlegs tekjumissis.
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Þverun Þorskafjarðar ekki á áætlun
Vegagerð í Þorskafirði verður boðin út í haust en ekkert bólar á þverun Þorskafjarðar.
Gísli Eiríksson umdæmisstjóri Vegagerðarinnar segir að þverun fjarðarins sé ekki komin á fjögurra ára vegaáætlun og því verði einhver bið á framkvæmdum við hana. Í haust
verða framkvæmdir við bundið slitlag boðnar út. Um er að ræða kafla í austanverðum
Þorskafirði, frá Kinnastöðum inn að afleggjaranum upp á Þorskafjarðarheiði. Vegurinn
er uppbyggður að mestu leyti og því ekki dýr framkvæmd að leggja á hann slitlag. Þverun fjarðarins er hins vegar framkvæmd að allt annarri stærðargráðu. Sturla Böðvarsson,
forseti Alþingis, lét hafa eftir sér í Svæðisútvarpinu að fjörðurinn yrði þveraður og það
væri ekkert vafamál. Sveitarstjórnir í Barðastrandasýslu sendu í sumar frá sér mótmæli
þar sem talið var að fjörðurinn yrði ekki þveraður og vísuðu í samþykktir fyrri samgönguráðherra. Þingmenn Norðvesturkjördæmis funduðu í síðustu viku þar sem fjallað
var um framkvæmdir á sviði vegagerðar í kjördæminu. Þingmenn kjördæmisins eru einhuga um þá stefnu að við endurbyggingu Vestfjarðavegar númer 60 eigi að miða við að
unnið verði í samræmi við tillögu Vegagerðarinnar um þverun Þorskafjarðar án þess að
nefna neinar tímasetningar í því sambandi.
– smari@bb.is

Séð niður í Þorskafjörð.

Unnið að frum- Telur einsýnt að tekjustofnathugunum ar standi ekki undir rekstri

Skortur á frumupplýsingum
tefur rannsóknavinnu við staðarval fyrirhugaðrar olíuhreinsistöðvar á Vestfjörðum. Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga, segir að
unnið sé að mati hugsanlegar
staðsetningar fyrir stöðina í
Dýrafirði og Arnarfirði. Skýrsla um frumathuganir á staðarvali verður kynnt í haust.
Ekki er enn orðið ljóst hvort
stöðin komist hreinlega fyrir
en hún þyrfti gríðarmikið
land. Einnig þarf að meta
hafnarskilyrði og gera sjómælingar. Mæla þarf Dýrafjörðinn en síðustu mælingar
sem voru gerðar þar voru
framkvæmdar af Dönum árið
1880. Aðalsteinn segir það
tefja verkið hversu lítið sé til
af frumupplýsingum um staðarhætti á Vestfjörðum. Bolla-

leggingar um olíuhreinsistöð
verða alla vega til þess að þessara upplýsinga verður aflað
og segir Aðalsteinn það mjög
gott upp á framtíðarverkefni
á Vestfjörðum. Einungis er
um að ræða frumathuganir á
staðsetningu en síðar þyrfti
olíuhreinsistöð að fara í umhverfismat.
Að mati Aðalsteins er það
nokkuð ljóst að kostnaður við
það falli hvorki á ríki né
sveitarfélögin. Landsvirkjun
borgi umhverfismat fyrir sínar
virkjanir og álverin hafa
einnig greitt fyrir sín umhverfismöt. Sama hlýtur að gilda
um olíuhreinsistöðina. Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra hefur sagt að ráðuneytið
muni ekki ráðast í neinar athuganir vegna byggingar olíuhreinsistöðvar á Vestfjörðum.
– smari@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
telur það einsýnt að tekjustofnar sveitarfélaga standi
ekki undir rekstri þeirra og
að útbóta sé þörf. Kemur
þetta fram í ályktun ráðsins
um tekjustofna sveitarfélaga og mögulega hlutdeild
þeirra í fjármagnstekjuskatti. Deilt hefur verið um
fjármagnstekjuskattinn og
hvort sveitarfélögin eigi að
fá skerf af honum. Bæjarstjórar Bolungarvíkur og
Ísafjarðarbæjar hafa lagt
áherslu á að ríkið gefi eftir
hluta af skattinum til sveitarfélaganna. Bæði fjármála-

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar skorar á ríkisstjórnina að breyta tekjustofnum sveitarfélaga.
ráðherra og formaður efna- fráleitar eða sagt sveitarfélöghags- og skattanefndar hafa unum að hætta að eyða um
tekið fálega í allar slíka hug- efni fram. Ályktun bæjarráðs
myndir og hafa sagt þær ýmist er svohljóðandi:

„Bæjarráð Ísafjarðarbæjar leggur áherslu á að tekjustofnar sveitarfélaga standi
undir rekstri þeirra, nauðsynlegum framkvæmdum og
afborgunum lána. Svo er
ekki í dag og þess vegna er
mikilvægt að ríki og sveitarfélög semji um leiðréttingu
tekjustofna sveitarfélaganna.
Fjármagnstekjuskattur er
ein leið til þess að fjölga
tekjustofnum sveitarfélaga.
Hægt er að ná því markmiði
með því að hluti skattsins
renni beint til sveitarfélaga
og hluti hans fari í gegnum
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.“

100 ára afmælishátíð

Búnaðarsambands Vestfjarða
Páll annar
aflahæsti togari
landsins í júlí

100 ára afmælishátíð Búnaðarsambands Vestfjarða verður haldin að Núpi í Dýrafirði
laugardaginn 18. ágúst kl. 13:00. Hátíðarræðu dagsins flytur Haraldur Benediktsson,
formaður Bændasamtaka Íslands.

Páll Pálsson ÍS var annar
aflahæsti togari landsins í júlí
samkvæmt samantekt Fiskifrétta. Áhöfn Páls kom að
landi með 631 tonn, 50 tonnum minna en áhöfn aflahæsta
togarans, Ottó N Þorláks RE.
Þá var Gunnbjörn ÍS aflahæsti
rækjubáturinn með 155 tonn,
en eins og sagt hefur verið frá
hefur rækjuveiði verið ágæt
frá því í vor.
Þá er Gullbjörg ÍS í fjórða
sæti á lista yfir aflahæstu smábáta undir 10 tonnum, Auður
ÍS í fimmta sæti og Hrönn ÍS
í því áttunda. Gestur Kristins
var aflahæsti vestfirski smábáturinn yfir 10 tonnum með
88 tonn úr 29 róðrum og situr
hann í 10. sæti á landsvísu, en
Hrólfur Einars vermir 12. sæt-

Blönduð dagskrá:
· Heyskapur með gamla laginu
· Gömlu vélarnar og nýju vélarnar
· Kynning á skógrækt – Skjólskógar
· Línudans
· Handverk. Einstaklingar og hópar
sýna verk sín. Sölusýning
Áhugasamir skrái sig í síma 456 3773

Páll Pálsson ÍS 102.
ið með 86 tonn úr 25 róðrum.
Þorsteinn BA er eini vestfirski dragnótabáturinn sem
kemst á lista, situr þar í 10.
sæti með 51 tonn úr 5 veiðiferðum, og Jóhanna Gísladóttir ÍS er í 4. sæti yfir aflahæstu línubáta landsins með
104 tonn úr einni veiðiferð.
– halfdan@bb.is

· Húsdýr – hægt að fara á hestbak
· Kerruferðir. Dráttarvélar með vagna – Safarí
· Harmonikkutónar
· Hlíð, hús sr. Sigtryggs Guðlaugssonar og
fjölskyldu til sýnis
· Kvenfélagskonur selja kaffi í tjaldi

Tilvalið að líta við í Skrúð!
Allir velkomnir! Stjórn Búnaðarsambands Vestfjarða
„Rjómaballið“ verður haldið um kvöldið. Húsið opnar
kl. 19:00. Skráning í síma 456 3251.
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Bókasafnsfræðingur þriðji
tekjuhæsti Vestfirðingurinn
Það kom flestum forvitnum
á óvart þegar þeir rýndu í
álagningu skattstjórans á Vestfjörðum að í þriðja sæti yfir
hæstu útsvarsgreiðendur, og
þar af leiðandi þriðji tekjuhæsti einstaklingurinn á Vestfjörðum, væri kona að nafni
Inga María Guðmundsdóttir.
Reyndustu skattskrárskoðendur gátu ekki komið fyrir
sig hvaða óþekkta kona þetta
væri innan um þekkta lækna
og framkvæmdastjóra sem
hafa verið fastagestir á listanum undanfarin ár.
Inga María er ekki fyrrverandi forstöðumaður Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar eins og margir héldu í
fyrstu, heldur bókasafnsfræðingur á Ísafirði. Bæjarins besta
fékk Ingu Maríu til að gera
grein fyrir sjálfri sér og aukabúgreininni sem er orðin talsvert fyrirferðameiri en hún
sjálf þorði að vona.

Miðstöð fyrir
dúkkulísuleiki
– Nú eru bókasafnsfræðingar ekki þeir sem koma fyrst
upp í hugann þegar maður
hugsar um fólk í góðum tekjum.
„Nei, enda eru mánaðarlaun
fyrir bókasafnsfræðing í hálfu
starfi ekki nema um 100 þúsund krónur, þannig að það
telur ekki mikið. Aðaltekjurnar koma frá heimasíðu sem
ég byrjaði á fyrir um níu árum
síðan. Það er vefurinn dressupgames.com sem gengur að
mestu út á að vera eins konar
miðstöð fyrir alls konar dúkkulísuleiki á Internetinu. Síðan
hef ég sjálf verið að leika mér
að því að forrita nokkra svoleiðis leiki, en aðalvinnan
gengur út á að uppfæra tengla
yfir á aðrar leikjasíður.
Ég byrjaði á þessu árið 1998
og það hefur tekið níu ár að
byggja þetta upp. Núna er
komin mjög mikið traffík, en
þessir leikir eru mjög vinsælir
hjá ákveðnum hópum, aðallega stelpum á aldrinum 9 til
13 ára.“

Krakkarnir gleyma
sér í þessum heimi
– Þessir leikir ganga flestir
út á að klæða dúkkur upp í
hina og þessa búninga. Má
ekki segja að þetta sé stafræn
útgáfa af gömlu úrklippudúkkulísunum?
„Já, það má að vissu leyti
segja það. En ég er með alls
konar aðrar útfærslur á þessu.
Það eru til leikir sem ganga út
á að innrétta dúkkuhús og búa
til vélmenni eða bíla, svo nefnt
sé dæmi. Það má segja að þetta
gangi allt út á eitthvað sem

má skapa og krakkarnir geta
leikið hlutverkaleiki með.
Ég hef alltaf haldið því fram
að ástæðan fyrir því að þetta
er vinsælt sé sú að þetta er
leikur hjá börnunum sem
gengur út á miklu meira en
bara að klæða dúkkur í föt,
eins og fullorðnir virðast oft
halda. Ég hef séð krakka í
svona leikjum, og þeir tala
við sjálfa sig og gleyma sér
alveg í þessum heimi.“

Leikirnir vinsælir til
markaðssetningar
– Og þessi tegund leikja á
Netinu hefur notið aukinna
vinsælda undanfarin ár?
„Jú, og á síðasta ári hafa
sérstaklega margir farið að átta
sig á því. Það þýðir að sjálfsögðu að leikjaframleiðendur
og stór tölvufyrirtæki eru líka
farin að taka eftir þessu og
samkeppni hefur aukist mikið
síðasta árið eða svo.
Fyrirtæki eru líka í auknum
mæli að einbeita sér að því
sem á bransamáli er kallað
„viral-marketing“, sem gengur út á að vekja athygli á sér
með vöru, t.d. einföldum tölvuleik, sem menn senda á milli
sín. Einstaka sinnum ganga
slíkir leikir eins og eldur í
sinu um Netið, t.d. tölvuleikur
sem var mjög vinsæll fyrr
á árinu þar sem Geir H. Haarde
var í aðalhlutverki. Fatafyrirtæki eins og Levi´s, Tommy
Hilfinger og fleiri hafa verið
að gefa út svona dress-up leiki,
en svo hefur maður séð ólíklegustu fyrirtæki leika sama
leikinn, eins og til dæmis Taco
Bell skyndibitakeðjuna sem
gáfu út leik sem gekk út
að klæða sósupakka í föt.
Mitt starf gengur að mestu
út á að finna leiki á netinu og
gefa út tengla á þá. Þannig
virkar dressupgames.com sem
eins konar miðstöð fyrir alla
þá sem hafa áhuga á svona
leikjum.“

Vill ekki sjá
pop-up auglýsingar
– En hvaðan koma tekjurnar
eiginlega? Maður verður ekki
var við neitt mikið auglýsingaflæði á síðunni þinni.
„Nei, ég hef alltaf haft það
mottó að yfirkeyra ekki með
auglýsingar. Sjálfri finnst mér
ömurlega leiðinlegt að heimsækja síður sem eru að drukkna
í auglýsingum, sérstaklega
pop-up auglýsingum sem ég
hef alltaf lagt blátt bann við.
Ég vildi frekar fá minna af
auglýsingum og byggja umferðina upp hægt og rólega.
Það sem fólki finnst ótrúlegt
er að svona miklar tekjur geti
komið af svona litlum aug-

lýsingum. En umferðin er bara
orðin svo mikil. Í síðasta mánuði var ég til dæmis með 7
milljón heimsóknir á síðuna
og yfir 40 milljón síðuflettingar. Þegar umferðin er svona
mikil safnast þetta saman.
Í gegnum undirfyrirtæki
Google tölvufyrirtækisins fæ
ég alltaf viðeigandi auglýsingar á síðuna. Þetta forrit frá
þeim leitar eftir ákveðnum
orðum og setur inn viðeigandi
auglýsingar. Þannig kæmi til
að mynda auglýsing frá hundamatsframleiðanda inn á tengil
yfir á leik sem gengur út á að
klæða upp hunda.
Svo kemur oft fyrir að fyrirtæki skrá auglýsingar beint

hjá mér í gegnum Google
Adsense.“

Ekki tilbúin að segja
skilið við bókasafnið
– Nú eru margir sem að
reyna fyrir sér í þessum punktur-com heimi. Fæstir eiga þó
erindi sem erfiði og með fullri
virðingu hefur maður fyrirfram litla trú á svona fyrirtækjum. En hvernig hefur þú
farið að þessu, og hvað ert þú
að gera öðruvísi en þeir sem
fara lóðbeint á hausinn?
„Ég er búin að vera mjög
lengi að þessu, og þetta hefur
verið sígandi lukka. Í þessum
bransa er stofnkostnaðurinn

lítill sem enginn, það geta allir
reynt þetta og þess vegna reyna
þetta mjög margir. Sumir eru
mjög ákafir og keyra fram úr
sjálfum sér. Ætli þessi kvenlega varfærni hafi ekki komið
sér vel fyrir mig. Úthaldsleysi
skýrir líka að stórum hluta
hvers vegna svona lítið verður
úr flestum þeim sem byrja.
Þegar ég byrjaði var þetta
bara áhugamál og var lengst
af lítið meira en það. Þetta
vatt þó upp á sig hægt og
rólega og nú er svo komið að
ég gæti alveg haft lifibrauð af
þessu. En mér finnst ennþá
mjög gaman að vinna í síðunni, þó ég sé eiginlega farin
að líta á hana sem mína aðal-

vinnu. Ég er alls ekki búin að
fá leið á þessu. Maður veit
svo sem aldrei hvað svona
hlutir endast lengi.“
– En þú ert ekki tilbúin að
segja skilið við bókasafnið?
Heldurðu ekki að þú myndir
sakna fólksins þar?
„Jú, alveg klárlega. Það
getur vel verið að það komi
einhvern tímann að því að ég
hætti að vinna úti, en vonandi
verður það ekki alveg strax.
Ég er hrædd um að það yrði
afskaplega einmannalegt að
sitja ein yfir tölvunni alla daga,
og það yrði mjög skrítið að
hætta að vinna úti. Enda engin
ástæða til þess, í það minnsta
ekki strax.“
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Bitland kom með 600 tonn af tjöru

Dagný sýnir í Reykjavík

Hollenska flutningaskipið Bitland kom til hafnar á Ísafirði í síðustu viku. Úr
skipinu var dælt 600 tonnum af tjöru til vegagerðar. Skipið liggur við Mávagarðinn og er furðulegt að sjá svo stórt skip við svo litla bryggju. Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, segist vona að þetta verði í síðasta sinn
sem skip af þessari stærðargráðu leggst upp á bryggjunni. „Það fylgir því alltaf
áhætta að leggja svo stórum skipum við svona lítinn bryggjustúf. Það er á áætlun
að gera nýja olíubryggju og vonandi kemur hún sem fyrst“, segir Guðmundur.

Glerlistakonan Dagný Þrastardóttir frá Ísafirði hefur
opnað sýningu í elsta húsi Reykjavíkur, húsnæði Handverks og hönnunar. Sýningin verður í sal sem heitir Á
skörinni og er á efri hæð Aðalstrætis 10. Dagný segir að
þetta sé fyrsta einkasýning hennar í Reykjavík en um
sölusýningu er að ræða. Glermyndir úr smiðju Dagnýjar
verða á sýningunni sem verður uppi til 6. september.

Efast um hlutdeild sveitarféByggðastefna laga í fjármagnstekjuskatti
– samgöngur og menntun
Ritstjórnargrein

Hólahátíð var haldin s.l. sunnudag. Meðal ræðumanna á hátíðinni var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra,
sem sagði að byggðastefna á Íslandi ætti í grundvallaratriðum
að snúast um tvennt, samgöngur og menntun. ,,Komum samgöngumálum í lag í öllum landshlutum - þar á meðal háhraðatengingum - byggjum upp kraftmikil háskólasetur og þá mun
önnur atvinnustarfsemi, verslun og viðskipti fylgja í kjölfarið.
Fólkið á stöðunum mun sjá til þess. Um þetta ber háskólinn á
Hólum órækt vitni.“
Fyrir tæpu ári var hátíð á Hólum, forsætisráðherra færði
staðnum bókasafn séra Ragnars heitins Fjalars að gjöf og þáv.
landbúnaðarráðherra tilkynnti upp úr eins manns hljóði að
hann myndi flytja frumvarp á haustþingi um að Hólaskóli yrði
gerður að háskóla. Af þessu tilefni sagði Morgunblaðið: ,,Reynsla okkar Íslendinga er sú, að háskólar hafa reynzt mikil lyftistöng fyrir byggðirnar, sem þeir starfa í. ... Segja má að starfssemi Háskólans á Akureyri hafi stöðvað þá þróun fækkunar
sem hafin var á Akureyri og í Eyjafirði.“ Og blaðið bætti við:
,,Ganga má út frá því sem vísu að Alþingi samþykki frumvarp
landbúnaðarráðherra.“
BB flutti Hólamönnum hamingjuóskir. Þeir væru greinilega
í náðinni á sama tíma og Vestfirðingar mættu sætta sig við alls
kyns fyrirslátt ótal ,,humm-humm-nefnda“ embættismanna
og álitsgjafa, sem hefðu það helsta markmið að þvælast fyrir
framgangi háskóla á Vestfjörðum; líkt og gerðist er
Vestfirðingar börðust fyrir stofnun menntaskóla á Ísafirði á
sínum tíma.
Aftur að ræðu utanríkisráðherra sem sagði byggðir, sem
áður hafi vaxið og dafnað, geta breyst í jaðarsvæði sem eigi sér
lítillar viðreisnar von. ,,Þegar ástæður þessa eru skoðaðar rekumst við alltaf á að sama lögmál er að verki, þ.e. staðirnir eða
byggðalögin duttu úr alfaraleið, misstu mikilvægustu lífæðarnar við aðra landshluta eða útlönd, og tókst ekki að halda í við
önnur svæði hvað menntun og menningu varðar.“
Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hefur boðað
aðgerðir til að rétta hlut landsbyggðarinnar. Ljóst er að þar
nægir ekki að horfa til skaðans sem hlýst af minnkandi þorkveiði. Rætur vandans eru fleiri. Þær stærstu felast í því sem
utanríkisráðherra kom inn á er hún sagði að byggðirnar hefðu
misst mikilvægustu lífæðarnar og að þeim hefði ekki tekist að
halda í við önnur svæði hvað menntun varðar.
Það þurfti ekki nema eitt haustþing til að gera Hólaskóla að
háskóla. Það þurfti ekki álit ótal nefnda og álitsgjafa til að
moða úr. Frumvarp ráðherrans nægði til að koma málinu í höfn.
Eiga Vestfirðingar von á heimsókn ráðherra með bein í nefi
líkt og sá er lofaði Hólamönnum háskóla fyrir tæpu ári? Og
þeir fengu! Vestfirðingar höfðu sigur í menntaskólamálinu.
Þeir munu berjast til þrautar fyrir háskóla.
s.h.

Á þessum degi fyrir 48 árum

Blindi maðurinn
og fegurð Íslands
Það var gaman að koma til Íslands. Það er fagurt, svipmikið
land með miklum óbyggðum víðáttum og bláum fjöllum.Þannig mælti þýzkur ferðalangur, sem fréttamaður Mbl.
Hitti snöggvast er hann var á ferð hér í bænum. Ummælunum
hefði ekki verið veitt athygli, ef ekki hefði staðið dálítið sérstaklega á. Maðurinn sem var að lýsa fegurð Íslands, víðsýni
og bláma fjallanna er BLINDUR. Hvernig gat hann talað um
fegurð og liti? Við nánari eftirgrennslan kom í ljós, að blindi
ferðamaðurinn hafði ferðazt langleiðir á hestbaki um hálendi
Íslands og við spurðum hann: Er nokkuð varið í það fyrir
blindan mann að ferðast um landið? Getur hann notið útsýnisins? Heinrich Teiwes, hinn blindi ferðamaður svaraði:
–Þótt augun séu blind, get ég fundið hvernig umhverfið er –
og dóttir mín, Ingeborg fylgdi mér á ferðinni og hún er vön að
lýsa fyrir mér, því sem fyrir augu ber, fjöllunum, jöklunum,
fljótunum. Ég veit eftir ferðina að Ísland er mjög fallegt land.

Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Frjálslynda flokksins í Norðvesturkjördæmi,
efast um að hlutdeild sveitarfélaga í fjármagnstekjuskatti
sé skynsamleg leið. „Mér
finnst það vera ágæt rök hjá
fjármálaráðherra að þetta yrði
til þess að ríku sveitarfélögin
fengju mest og þá sérstaklega
á höfuðborgarsvæðinu en
landsbyggðin sæti eftir. En ég
tek fram að ég hef ekki sett

mig vel inn í málið“, segir
Kristinn. Hann segir að vissulega séu til sveitarfélög á
landsbyggðinni þar sem innheimtur er talsverður fjármagnstekjuskattur og nefnir
sem dæmi Bolungarvík.
„En menn verða að átta sig
á hversu óstöðugur skattstofn
þetta yrði. Fyrst og fremst er
um að ræða tekjur sem verða
til við sölu á hlutabréfum og
þau eru bara seld einu sinni.“

Kristinn segist vera hræddur
um að enn meira muni halla á
fámennari og fátækari sveitarfélög fái þau formlega hlutdeild í fjármagnstekjuskatti.
Hann segir að til séu aðrar
leiðir til að rétta hlut þeirra.
„Það væri skynsamlegra að
sveitarfélögin fengju hlutdeild
í óbeinum sköttum eins og
virðisaukaskatti og tollum. Ég
flutti frumvarp um það snemma
á þingmannsferli mínum.“

Hann segir að dreifing teknanna færi þá eftir íbúafjölda
hvers sveitarfélags. „Mestur
partur af verslun og umsýslu
þjóðarinnar fer fram á höfuðborgarsvæðinu. Með þessu
væri hægt að dreifa skatttekjum af því milli allra sveitarfélaga og rétta hlut landsbyggðarinnar, því ekki veitir af“,
segir Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Frjálslynda flokksins.
– smari@bb.is

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Vestfirðingar duglegir að
heimsækja Blóðbankann
Blóðbankinn verður ekkert
á ferðinni um Vestfirði á þessu
ári, en fyrir stuttu var send út
tilkynning um að mikil þörf
væri á blóði og nauðsynlegt
væri að stækka blóðgjafahóp
bankans. Samkvæmt upplýsingum sem fengust á rannsóknadeild Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði hefur Blóð-

bankinn ekki heimsótt Vestfirði um árabil en það sé afar
flókið ferli enda blóð afar
vandmeðfarið.
Þegar Blóðbankinn sendir
áskorun eins og þá fyrir helgi,
eru ríkar ástæður að baki en
bankinn sinnir heilbrigðisstofnunum um land allt og á
þessum árstíma reynist oft erf-

itt að halda uppi nægum
blóðhlutabirgðum.
„Við erum búin að skipuleggja ferðir um Norður- og
Vesturland í september og
fram í október, síðan verðum
við á ferðinni í nágrannabyggðarlögum Reykjavíkur,
framhaldsskólum og stórum
fyrirtækjum“, segir Sigríður

Ósk Lárusdóttir, forstöðumaður blóðsöfnunarferða.
„Vestfirðingar hafa verið
duglegir að koma til okkar
hingað í Blóðbankann þegar
þeir eru á ferðinni í höfuðborginni. Við komum kannski
til ykkar í vor,“ sagði Sigríður
Ósk Lárusdóttir.
– thelma@bb.is
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„Heilbrigðisráðuneytið hefur dregið aðeins í land með fyrri yfirlýsingar
en ég var viðstödd þegar ráðherra tilkynnti að hér yrði reist hjúkrunarheimili innan nokkurra ára. Og ef ráðuneytið ætlar að draga í land
finnst mér það mjög alvarlegt og finnst að við þurfum að beita okkur
fyrir því að fá hjúkrunarheimili sem við höfum svo mikla þörf fyrir.“

Söngkonan, kennarinn og félagsráðgjafinn sest í nýjan stól
Margrét Geirsdóttir var ráðin forstöðumaður
Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar í
sumar en þar hefur hún unnið sem félagsráðgjafi í
árafjöld. Skóla- og fjölskylduskrifstofan sinnir
málaflokkunum; fræðslumál, félagsmál, íþrótta- og
tómstundamál og barnavernd. Hlutverk skrifstofunnar er að veita grunnskólum og leikskólum
Ísafjarðarbæjar sérfræðiaðstoð og ráðgjöf. Einnig
er hlutverk skrifstofunnar að veita íbúum Ísafjarðarbæjar félagslega ráðgjöf, leiðbeiningar og úrlausnir eftir því sem við á í þjónustu og styðja við
þátttöku þeirra í samfélaginu. Það er því í mörg
horn að líta fyrir Margréti í nýja starfinu.
Ísfirðingar þekkja Margréti
þó betur fyrir söng en til
margra ára hefur hún troðið
upp á böllum og uppákomum
með hinum víðfræga BG.
Bæjarins besta settist niður
með Margréti og spurði hana
út í nýju stöðuna, félagsmál
Ísafjarðarbæjar og tónlistina.
– Nú tókst þú við stöðu forstöðumanns Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar þann 1. júlí, en þú varst
búin að vinna þar lengi áður.
„Jú það má segja að ég sé
búin að vinna hérna síðan að
skrifstofan var stofnuð árið
2000, en ég byrjaði einmitt í
júlímánuði og skrifstofan var
stofnuð það sumar þegar þessi
tvö svið, skóla- og fjölskyldusvið, voru sameinuð. Ég hef
unnið sem ráðgjafi öll árin, en
ég hóf nám við félagsráðgjöf
við Háskóla Íslands árið 2003
og mun klára nú í haust.
Annars er ég með tónmenntakennarapróf frá Tónlistarskólanum í Reykjavík.“
–Hvernig leggst nýja starfið
í þig?
„Það leggst ágætlega í mig.
Ég hef kennt í mörg ár sem
kemur mér til góða upp á
skólahliðina að gera, og starfað þá bæði við tónlistar- og
grunnskóla. Svo hefur starf
mitt hér sem félagsráðgjafi og
námið við það nýst mér vel
við hina hlið starfsins sem
snýr að fjölskyldunni, barnaverndar- félags- og öldrunarmálum. Þetta er afar víðfeðmt
og stórt svið innan bæjarins.
Nú eru í pípunum skipulagsbreytingar, væntanlega í haust,
sem ég ætla nú ekki að fara út
í nánar þar sem enn hefur ekkert verið ákveðið.“
– Fylgir ekki gríðarlegt álag
starfinu?
„Ég er nú bara rétt að máta
mig í þennan stól og ætla að

gefa mér þann tíma sem ég
þarf til að setja mig inn í starfið. Að sjálfsögðu fylgir mun
meiri stjórnun þessu starfi en
því gamla þar sem ég var mun
meira á kafi í einstaklingsmálunum þó að ég muni gera
það að einhverju leyti í gegnum nýju stöðuna líka. Það tekur mann alltaf tíma að komast
inn í nýtt starf, og ég tala nú
ekki um ef það er viðamikið,
svo ég ætla að gera raunhæfar
kröfur til sjálfrar mín.“

Skemmtileg „djobb“
– Hvað kom til þess að þú
fórst út í þennan geira til að
byrja með?
„Ég var búin að kenna við
Grunnskólann í Súðavík frá
1989 þar til einn vetur eftir
flóð. Manni hættir til að tala
um Súðavík, fyrir og eftir flóð
sem er nú ekki sanngjarnt, en
þannig var þetta hjá mér. Auk
þess að vinna við grunnskólann var ég að kenna við útibú
Tónlistarskóla Ísafjarðar í
Súðavík. Tíminn í Súðavík var
mjög gefandi og góður í reynslubankann enda vann ég þar
með mjög skemmtilegu og
faglegu fólki en eftir að ég
hætti þar flutti ég mig alfarið
út í Tónlistarskóla á Ísafirði.
Ég var í kórstjórn bæði unglinga- og barnakórs og kenndi
á píanó og blokkflautu. Ég var
því í mörgum mjög skemmtilegum störfum auk þess sem
ég var þá stjórnandi Sunnukórsins sem var reglulega
skemmtilegt „djobb“. Allt í
einu beit ég það í mig að ég
vildi prófa eitthvað nýtt, sem
ég á til að gera. Ekki það að ég
staldri stutt við í starfi, heldur
hef ég áhuga á svo mörgu. Ég
prófaði að sækja um og fékk
starf sem ráðgjafi. Mér líkaði
það vel og sótti um nám á

þeim forsendum að ég gæti
sinnt því utan skóla að mestu
leyti. Um er að ræða 120 eininga háskólanám og þrátt fyrir
að ýmislegt úr fyrra námi
mínu, eins og sálfræðin úr
kennaranáminu, nýttist og
fækkaði þeim einingum sem
ég þurfti að skila voru gerðar
mætingakröfur á mig svo að á
tímabilum þurfti ég að mæta
einu sinni í viku suður til þess
fara ekki niður fyrir 80% mætingarskyldu í ákveðnum fögum. En nú sé ég fyrir endann
á þessu og stefni á að klára
síðustu þrjá kúrsana í haust
og get þá farið að titla mig
félagsráðgjafa, með góðri
samvisku. Þetta voru þær
menntunarlegu forsendur fyrir
því að ég sótti um starf forstöðumanns Skóla- og fjölskylduskrifstofu, sem félagsráðgjafi og kennari.“

Kennarinn og
félagsráðgjafinn
– Nú snúast þessi tvö störf,
félagsráðgjafinn og kennarinn, að miklu leyti um mannleg samskipti, eru þau sambærileg að einhverju leyti?
„Já, það er svolítið eins og
það loði við mann þörfin fyrir
að vera innan um fólk. Í Tónlistarskólanum ríkir samvera,
samspil, skemmtilegheit og
söngur eins og í kórunum. Í
Tónlistarskólanum vinnur
hópur af metnaðarfullum
kennurum sem hafa skilað frábæru tónlistarfólki út í samfélagið. Störfin reyna á samskipti og kristallast í þeirri
ánægju sem maður getur haft
af því að vera í kringum fólk.
Svo er rosalega gaman að vera
að kenna tónmennt í grunnskóla og vera með allt frá litlu
krílunum í fyrsta bekk og upp
í tíunda bekk.
Félagsráðgjafinn kemur oft
inn á miklu sárari og erfiðari
svið en það gleymist oft í vandamálatalinu að það eru líka
margar ánægjulegar stundir.
Ef það væri ekki væru nú líklega fáir í þessu starfi. Vandamálið hefur hins vegar verið
að það hefur gengið mjög illa
manna félagsráðgjafastöður á
landsbyggðinni. Þess vegna
fannst mér alveg nauðsynlegt
að afla mér menntunar í því
sem ég var að vinna við, það

var kannski það sem rak mann
út í nám ásamt því að ég hafði
áhuga á því. Ég held að næsti
félagsráðgjafi frá Ísafirði sé á
Blönduósi og svo á Snæfellsnesi. Það er enginn fullmenntaður félagsráðgjafi á Vestfjörðum - fyrr en ég klára námið í haust.
Starfinu getur fylgt nokkur
einangrun og minnir að því
leiti á tónmenntakennarann
sem hættir til að verða einangraður í sínu starfi innan
skólans. Maður verður því að
hafa vakandi auga með því og
reyna að vinna með öðrum
kennurum, t.d. í þemavinnu,
til þess að verða ekki einhver
eyja. Það er öllum nauðsynlegt að flétta þræðina. Það er
eins með félagsráðgjafann og
ég hef vonast eftir því að
hingað komi annar félagsráðgjafi. Félagsmálin eru sívaxandi málaflokkur, og koma til

með að verða enn stærri þáttur
af starfi Skóla- og fjölskylduskrifstofunnar þar sem fólk er
að verða æ meðvitaðra um sín
félagslegu réttindi. Það hefur
verið algjör bylting í þeim efnum og aukist að fólk komi og
afli sér upplýsinga um rétt
sinn. Fólk er miklu óhræddara
við að leita sér aðstoðar eða
ráða.“

Verður aldrei
ónæmur
– Finnst þér það vera kostur
eða galli í þessu starfi að búa
í svona litlu samfélagi?
„Það eru bæði plúsar og
mínusar við það. Nándin gerir
það að verkum að mörgum
getur þótt það óþægilegt að
hitta mann á mannamótum
hvort sem það er árshátíðir,
böll eða hvað sem er. Það á
ekki að vera ókostur, maður

verður bara að líta þannig á að
eitt er vinnan og annað einkalífið. Hver á sitt einkalíf og
mér kemur ekkert við hver er
úti á kaffihúsi eða á balli.
Þannig er það nú bara.“
– Tekurðu málin nærri þér
eða hefur þér tekist að mynd
skráp við því?
„Maður verður aldrei alveg
ónæmur og það hafa komið
upp mál sem virkilega ná til
manns, en auðvitað nær maður
að mynda skráp. Maður má
þó aldrei gleyma að maður er
að vinna með fólki og tilfinningar þess og það ber að virða.
Maður sjóast í því og auðvitað
eru líka gleðistundir.“
– Maður getur ímyndað sér
að þetta sé mjög gefandi starf.
„Já, það er það, rétt eins og
kennarinn. Mér finnst ég alltaf
vera að gera bara skemmtilega
hluti“, segir Margrét og hlær.
– Er félagsmálastarfið í
Ísafjarðarbæ í sífelldri þróun
eða er það komið á gott ról?
„Við reynum alltaf að vera
að fylgjast með því hvað er að
gerast annars staðar. Við
höfum borið þá gæfu, sem ef
til vill helgast af litlu samfélagi, að við getum haldið öðruvísi utan um mál en á stærri
stöðum. Gott dæmi um þetta
er umræðan um hjúkrunarheimili undanfarin misseri.
Við höfum tilhneigingu hér
vestra til að leysa öll mál svo
ef fólk er komið á það stig að
það þurfi meiri þjónustu hefur
hún verið veitt. Kerfin hafa
unnið þannig saman, heimahjúkrun, heimaþjónusta, læknisþjónusta og þjónustan á Hlíf.
Svo það hefur ekki skapast
neitt vandamál hérna, sem
heitið getur, en við líðum fyrir
það að hafa enga biðlista. Við,
sem störfum í þessum málaflokki, vitum það vel að hér er
fólk sem ætti að vera á hjúkrunarheimili en við höfum bara
ekki biðlistann til þess að sýna
það.
Núna hefur bærinn tekið þá
ákvörðun að loka þjónustudeildinni á Hlíf í áföngum sem
felur í sér að hætt verður að
veita nýju heimilisfólki viðtöku og smám saman mun
starfsemin falla niður. Það
verður þó gert án þess að
skerða þjónustu við það heimilisfólk sem fyrir er. Þessi
starfsemi hefur verið bænum
afskaplega dýr því hann hefur
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„Ég hef alltaf haft rosalega gaman að músík. Mér finnst gaman að syngja og enn skemmtilegra
að láta aðra syngja sem kórstjórnandi. Maður fær svo mikla ánægju út úr því að móta, samræma og skapa eitthvað með fullt af fólki og það er alveg toppurinn þegar maður er ánægður
með útkomuna eftir að hafa unnið að því í einhvern tíma. Minn eigin söngur hefur verið mest á
ballstiginu og það hefur verið mjög gaman, en nú ætla ég að fara draga í land.“

verið að ofþjónusta þar inn
miðað við framlagið frá ríkinu. Sem sagt ríkið gerir ráð
fyrir ákveðinni þjónustu en
bærinn veitir miklu meiri
þjónustu því fólkið þarf meiri
þjónustu en gert er ráð fyrir í
lögum að stofnunin eigi að
veita. Því skapast misræmi
upp á tugi milljóna á ári sem
bærinn hefur greitt. Eftir áralangar tilraunir bæjarins til að
fá heilbrigðismálaráðuneytið
til að koma inn með hærra
hlutfall af kostnaði er ljóst að
ráðuneytið ætlar ekki að gera
það og því hefur Ísafjarðarbær
tekið ákvörðun um að leggja
þessa deild niður. Þá er spurning hvort myndast muni biðlisti eftir þjónustu fyrir fólk
sem er í brýnni þörf fyrir pláss
á hjúkrunarheimili. Heilbrigðisráðuneytið hefur dregið aðeins í land með fyrri yfirlýsingar en ég var viðstödd þegar
ráðherra tilkynnti að hér yrði
reist hjúkrunarheimili innan
nokkurra ára. Og ef ráðuneytið ætlar að draga í land finnst
mér það mjög alvarlegt og
finnst að við þurfum að beita
okkur fyrir því að fá hjúkrunarheimili sem við höfum svo
mikla þörf fyrir.
Félagsþjónustan í Ísafjarðarbæ hefur eflst mjög mikið.

Félagsmálanefndin og barnaverndarnefndin hafa verið
virkar og þjónustuhópur aldraðra er að gera átak til að
samþætta heimaþjónustu og
–hjúkrun svo haldið verði betur og þéttar um þá einstaklinga
sem þurfa á þjónustunni að
halda, og ætlar hópurinn að
sækja um styrk frá ráðuneytinu vegna þessa. Opinbera
stefnan er sú að öll milliþjónusta í öldrunarmálum detti út.
Eldri borgarar eiga að vera
inni á heimilum sínum eins
lengi og þeir mögulega geta,
sem er jákvætt, en til þess að
það sé hægt þarf að veita meiri
stuðning inn á heimilin. Þegar
það er ekki lengur möguleiki
er hjúkrunarheimili lausnin og
síðan taki sjúkrahúsin við, en
ekki fyrr. Fólk er þá sjálfstætt
svo lengi sem það hefur getu
til og er stutt í því.
Félagsþjónustan hefur einnig aukist á öðrum sviðum, t.d.
hefur félagsleg ráðgjöf aukist
mikið þar sem fólk er að koma
og leita ráða. Fjárhagsaðstoðin og félagsleg fyrirgreiðsla,
peningaleg, eru svo dæmi um
málaflokka sem eru yfirleitt
síðasta úrræðið sem gripið er
til eftir að allur annar réttur
fólks er þrotinn eða sá réttur
dugar ekki til að fólk hafi í sig

og á. Þá kemur til kasta sveitarfélagsins, samkvæmt lögum.“

Dregur saman
seglin í söngnum
– Þú hefur verið afar virk í
tónlistarlífinu með Baldri
Geirmundssyni, hvernig hefur
þér tekist að finna tíma fyrir
það í fullu starfi og námi?
„Ég hef alltaf haft rosalega
gaman að músík. Mér finnst
gaman að syngja og enn
skemmtilegra að láta aðra
syngja sem kórstjórnandi.
Maður fær svo mikla ánægju
út úr því að móta, samræma
og skapa eitthvað með fullt af
fólki og það er alveg toppurinn
þegar maður er ánægður með
útkomuna eftir að hafa unnið
að því í einhvern tíma. Minn
eigin söngur hefur verið mest
á ballstiginu og það hefur
verið mjög gaman, en nú ætla
ég að fara draga í land. Eða
reyna það allavega, ég hef
talað um það í tvö-þrjú ár að
hætta þessu og það hefur ekki
ennþá orðið. Nú erum við að
fara spila á Rjómaballinu en
Búnaðarsamband Vestfjarða
fagnar 100 ára afmæli í ár og
því verður haldið heljarinnar

ball á Núpi á laugardag. Við
höfum samt verið óvenju hörð
á því að vera ekkert að spila í
sumar. Stundum hefur þetta
verið alltof mikið að vera í
100% vinnu, í hljómsveitinni,
í náminu og fyrir utan að sinna
fjölskyldunni en ég á þrjár
stelpur og eitt barnabarn.“
– Já ég get ímyndað mér að
það sé oft á tíðum mikið álag
á þér.
„Já, sérstaklega þegar ég lít
til baka, kannski ekki á meðan
á því stendur. Ég er líka farin
að finna fyrir því að það er
erfiðara að snúa sólarhringnum við heldur en það var en
ég eldist rétt eins og allir hinir.“
– Hvað hefurðu verið að
sinna hljómsveitarlífinu lengi?
„Upphafið að þessu var árið
1976, ég held að ég hafi ekki
einu sinni verið orðin 16 ára
þegar ég söng á mínu fyrsta
balli. Það var með Ásgeir og
félögum og það eru hundrað
ár síðan“, segir Margrét og
brosir. „Ég var með þeim í
u.þ.b. þrjú ár og síðan var
ekkert meir þar til árið 1990
þegar Baldur byrjaði að hnippa
í mig úti á götu og spyrja mig
hvort ég ætlaði ekki að koma
og syngja mér sér og hljómsveitinni. Ég var ólétt á þess-

um tíma og því ekkert voðalega upplögð en ákvað samt
að slá til. Stúlkan mín fæddist
í desember og ég var byrjuð
að æfa með BG í janúar. Þá
var hljómsveitin stór, með sex
meðlimum, en ég held að það
séu nú komin tólf ár síðan að
við byrjuðum að spila saman
bara tvö. Við höfum unnið
saman sleitulaust síðan og það
hefur verið fullt að gera og
mjög gaman.
– Hefur þig aldrei langað til
þess að verða atvinnusöngkona?
„Ég er náttúrulega búin að
vera það á þennan hátt, en nei,
mig hefur ekki langað til þess.
Þegar ég er á balli með einhverjum öðrum hef ég ekki
þá þörf að fara upp á svið og
syngja með hljómsveitinni,
það væri það síðasta sem ég
myndi gera. Vissulega get ég
skemmt mér konunglega að
syngja með Baldri en bara upp
að vissu marki. Ég hef enga
djúpa þörf fyrir að vera uppi á
sviði. Ég gæti alveg hætt á
morgun og myndi ekkert
sakna þess sérstaklega. Ef ég
hef þörf fyrir eitthvað þá er
það að vera með kór.“
– Saknarðu þess að stjórna
kór?
„Já ég verð að viðurkenna

að ég sakna þess. Mér finnst
það æðislegt. Ég hef alveg
gaman af því að dufla við tónlist en það þarf ekkert sérstaklega að snúast um böll, getur
alveg verið eins gaman að
vinna við hana heima í bílskúr.“
– Nú þegar þú ert í svona
krefjandi starfi færðu ekki
útrás í tónlistinni?
„Jú, jú vissulega geri ég það
en jafnframt finn ég að ég
þarf að draga saman seglin á
ballsviðinu, það er bara alveg
nóg að vera í 100% starfi.“

Líst vel á framtíðina
– Hvernig lítur svo framhaldið út hjá þér?
„Ég er bara að einbeita mér
að því að koma mér inn í starfið. Við erum bara tvær í félagsþjónustunni og sú sem tók
við gamla starfinu mínu er í
sömu sporum og ég var á sínum tíma en hún er kennari.
Nú er ég að kenna henni mitt
starf ásamt því að koma mér
inn í mitt starf svo maður
verður bara að gefa þessu
tíma. En mér líst vel á framtíðina og held að allt verði í
sómanum. Ég mun allavega
gera mitt besta til þess“, segir
Margrét.
– thelma@bb.is
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Slá upp stoðveggjum við Patreksskóla

Gistinóttum fjölgar mikið
Heildarfjöldi gistinátta ferðamanna á Vestfjörðum hefur aukist mjög síðasta áratuginn eða svo. Að því er fram kemur í tölum frá Hagstofu Ísland
voru þær um 75% fleiri í fyrra en árið 1998 þegar þær voru rétt tæplega
40 þúsund. Aukningin var mest á árunum 1998-2001, en frá 2003
hefur fjöldinn verið á bilinu 65-70 þúsund. Hlutfall erlendra ferðamanna
virðist einnig hafa aukist nokkuð. Árið 1998 stóðu þeir á bakvið rúmlega
fjórðung allra gistinátta, en í fyrra var hlutfall útlendinga um 37%.

Verktakafyrirtækið Ásel á Ísafirði stendur nú í lóðaframkvæmdum og byggingu
stoðveggja við Patreksskóla. Aðspurður um verkið segir Skafti Elíasson framkvæmdastjóri að í augnablikinu sé verið að slá upp veggjum og steypa, jafna út
lóðina og koma henni í réttar hæðir. „Svo förum við væntanlega í að laga
einhverja kanta og hleðslur. Lengra förum við líklega ekki í haust. Við sjáum til
hvað sumarið endist, en þetta er tveggja ára verk“, segir Skafti. Aðspurður
segist hann hafa fimm menn í vinnu á Patreksfirði, smiði og gröfukalla.

Ástarandinn kominn yfir Bolvíkinga
Ástarvikan er hafin í Bolungarvík en fjöldi manns setti
hátíðina formlega á sunnudag
með því að sleppa 300 gasblöðrum til himins með ástarkveðju til heimsbyggðarinnar.
„Ástarvikan leggst vel í
okkur og við erum klár í slaginn“, segir Birna Hjaltalín
Pálmadóttir, framkvæmdastjóri Ástarvikunnar í ár. „Það
er góð stemmning í bænum,
það eru komin rauð hjörtu í
gluggana og kveikt á ljósaseríum svo að það lítur út fyrir að
ástarandinn sé kominn yfir
bæjarbúa. Við setningu hátíðarinnar í gær voru ástarvikubörnin verðlaunuð, sem eru
tvö þetta árið, en megintilgangur Ástarvikunnar er að
hvetja til kærleiksríkra samskipta með jákvæðni og uppbyggingu hvert við annað og
að leggja sitt af mörkum til að
fjölga Bolvíkingum.

Meðal þess sem er í boði á
þéttskipaðri dagskrá er faðmlaganámskeið, listsýning leikskólabarna, ævintýraskútusigling, tónleikahald og flutningur ástarljóða vestfirskra
skálda. Hápunktur hátíðarinnar er Heilsueflingarhláturhátíðarkvöld sem haldið verður
í Víkurbæ á laugardag þar sem
dúettinn Dúo Jazz Bonnie and
Clyde hefja leikinn en síðan
mun gamanleikkonan góðkunna Edda Björgvinsdóttir
stíga á svið og fara með uppistand um ástina. Það fjallar
um eiturefnaúrgangsskrímsli
sem eyðileggur allt ástarlíf.
Edda mun gera grín að sjálfri
sér auk þess sem hún gefur
góð ráð til að rotna ekki innan
frá og halda kynorkunni fram
í rauðan dauðann. Þá verða
fjöldaástarlög sungin og í tilkynningu er lofað frábærri
stemmningu inn í nóttina.

300 ástarvikublöðrum var sleppt til himins með ástarkveðju til heimsbyggðarinnar.

Ástarvikubörnin voru tvö í ár Guðrún Stella Gissurardóttir tók við verðlaununum fyrir hönd dóttur sinnar og Sigurgeir Þórarinsson fyrir hönd barnabarnsins síns.

Bolvíkingurinn, Pálmi Gestsson leikari
lét sig ekki vanta á setningu ástarvikunnar.

STAKKUR SKRIFAR

Ástarvikan í Bolungarvík
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.

Nýjasta tíska er sú að efna til bæjarhátíða af ýmsum toga en með misjöfnum afleiðingum. Nægir að minna á deilur um Halló Akureyri. Bæjaryfirvöld ákváðu að takamarka aðgang að tjaldstæðum bæjarins og útiloka
aldurshópinn 18 til 23 ára. Hverju sem er að þakka, er ljóst að hátíðin fór
fram með þeim hætti að tengja mætti við siðað fólk. Var það ánægjuleg nýlunda. Á meðan slógust menn drukknir og drukku mikið á Neistaflugi á
Neskaupstað. Í Vestmannaeyjum fór Þjóðhátíð fram með venjubundnum
hætti, að því þó frátöldu að engin kynferðisbrot voru kærð.
Þar ber nýrra við og ber að fagna því. Þó var eitt blygðunarsemisbrot
kært. Maður klæddur skotapilsi lyfti því upp og kom þá í ljós að fyrir innan
var nánast ekki neitt, að minnsta kosti ekki nærbuxur og lítið annað að sögn
þeirra sem fengu tækifæri til að líta hina meintu dýrð. Skemmtu þáttagerðarmenn á Bylgjunni sé konunglega yfir smæðinni undir pilsinu. Verður það
að teljast illa gert gagnvart þeim ólánsama manni sem sterkur grunur liggur
á að hafi verið mjög ölvaður. Annars hefði hann varla komið sér í þá stöðu
að leyfa þjóðinni að gera stórt grín að litlu.
Nýlokið er listasumri í Súðavík. Það er frábært framtak og nú stendur
Ástarvika í Bolungarvík. Hugmyndin er góð. Kærleikur á ávallt rétt á sér og
er mun betra tilefni til hátíðahalda en samkoma sem hefur það eitt að

markmiði að keppa um hver verður drukknastur eins og stundum sýnist
raunin um hátíðir Verslunarmannahelgarinnar. Hinu verður ekki neitað að
mörg börn hafa komið undir um þá góðu helgi, þótt ekki hafi til staðið. Hin
opinbera yfirlýsing aðstandenda Ástarvikunnar er sú, að tvö börn hafi
komið undir í síðastu Viku. Vonandi gengur enn betur nú og standa vonir
til að fleiri börn komi undir að þessu sinni. Ekki hefur heyrst að karlar
klæddir skotapilsum láti til sín taka.
Yfirlýst stefna Ástarvikunnar er að fjölga Bolvíkingum og sannast sagna
veitir ekki af. Þeim hefur fækkað líkt og Vestfirðingum öllum. Það er ekki
gott fyrir þá sem búa hér á Vestfjörðum. Hin brennandi spurning er hvernig
á að örva Bolvíkinga, eða ætti kannski að segja Bólvíkinga í tilefni Ástarvikunnar, til bólfara og getnaðar. Það verður óneitanlega spennandi að sjá
hvaða brögðum verður beitt að þessu sinni til að slá met síðasta árs. Ekki
hefur heyrst að halda eigi einstökum aldursflokkum frá gamninu.
Boðskapurinn um ást og umburðarlyndi dugar vonandi til fleiri fæðinga
í framhaldi þessarar skemmtilegu viku en síðast. Kannski er Ástarvikan
fyrst og fremst gefandi hugmynd og fæðing barna af bolvísku foreldri kærkominn bónus. Óneitanlega hlýtur að vera gaman að standa að undirbúningi
hátíðarinnar og ófæddu barnanna.
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Fimm tóku þátt í forvali vegna Óshlíðarganga
Fimm verktakar og verktakahópar skiluðu inn gögnum vegna forvals um gerð Óshlíðarganga en frestur til að skila inn gögnum rann út í síðustu viku. Um er að ræða
jarðgöng milli Hnífsdals og Bolungarvíkur, ásamt byggingu forskála og vega. Göngin
eiga að vera 8,7 metra breið, og 5,1 kílómetri að lengd. Einnig á að byggja um 310
metra langa steinsteypta vegskála, og 3 kílómetra langa vegi og tvær 15 metra langar steinsteyptar brýr. Verið er að meta gögnin og þeir sem þykja hæfir til verksins fá
send útboðsgögn. Vonast er til að ljóst verði í haust hver hreppir verkefnið.

Vill leggja út eldiskvíar í Dýrafirði
Útgerðarfélagið Álfsfell ehf. á Ísafirði hefur óskað eftir að fá að leggja út
eldiskvíar á Dýrafirði, annars vegar innan Þingeyrarodda og hins vegar innan
Sveinseyrar. „Við stefnum á að vera með seiðakvíar þarna næsta vor“, segir
Davíð Kjartansson útgerðarmaður. „Það þarf hins vegar mörg leyfi til þess að
það gangi upp, frá höfninni, Heilbrigðiseftirlitinu, Ísafjarðarbæ og Fiskistofu.“
Davíð segir að ef svör allra þessara stofnana verða jákvæð verði ráðist í verkið.
„Þetta fer þó eftir aðstæðum og er enn á frumstigi“, segir Davíð.

Skemmtiferðaskipið Van Gogh við Ásgeirsbakka.

Vilja nýta Ásgeirsbakka sem
hafnaraðstöðu skemmtiskipa
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur tekið tilboði Geirnaglans ehf. á Ísafirði í annan
áfanga þekju og lagna á Ásgeirsbakka. Geirnaglinn bauð
tæpar kr. 32 milljónir króna
en einnig barst tilboð frá Almenna byggingarfélaginu ehf.
í Reykjanesbæ upp á tæpar 40

milljónir kr. Kostnaðaráætlun
hönnuða var rúmlega 34 milljónir króna. Tilboð voru opnuð
samtímis á tæknideild Ísafjarðarbæjar og hjá Siglingastofnun Íslands.
Miklar framkvæmdir hafa
staðið yfir við Ásgeirsbakkann á Ísafirði á undanförnum

misserum. Gömul stálþil sem
hafa staðið sína plikt síðan
1955 hafa verið fjarlægð og
ný sett niður í þeirra stað.
Hafnarstjórn hefur bent á að
nú hylli undir lok endurbyggingar Ásgeirsbakka og fjöldi
skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar fer vaxandi. Er hafnar-

stjóra því falið að kanna
möguleika á að afla fjár hjá
samgönguyfirvöldum til að
dýpka og breikka sundin inn
á Pollinn til að Ásgeirsbakki
geti nýst í meira mæli sem
hafnaraðstaða fyrir skemmtiferðaskip.
– thelma@bb.is

Aukin aðsókn að Hótel Eddu

Aðsókn ferðamanna að
sumarhóteli Hótel Eddu á Ísafirði hefur verið mjög góð í
sumar. „Það er dálítil lægð
núna strax eftir verslunarmannahelgi, eins og eðlilegt
er. Auk þess hefur veðrið ekki
verið jafn gott þessar fyrstu
vikur ágústmánaðar eins og

það var í júní og júlí“, segir
Kristín Ólafsdóttir, starfsstúlka í móttöku Hótel Eddu,
„en það hefur verið mun meira
að gera í sumar en var í fyrrasumar“. Kristín bætir því við
að henni finnist sérstaklega
að Íslendingar hafa sótt meira
á hótelið í ár en fyrri ár.

Sumarhótelið opnaði í júní
og lokar aftur þann 19. ágúst.
Það er rekið á heimavist
Menntaskólans á Ísafirði undir
merkjum Hótels Eddu. Um
samstarfsverkefni Hótels Eddu
og Hótels Ísafjarðar er að ræða
en hið síðarnefnda stóð fyrir
hótelrekstri á vistinni um

árabil. Í húsakynnum heimavistarinnar eru 40 gistiherbergi með gestamóttöku og
veitingaaðstöðu.
Að auki er tjaldsvæði á lóð
skólans og aðstaða til svefnpokagistingar í skólabyggingunni.
– tinna@bb.is

Bolvíkingar ekki að eyða um efni fram
Í umræðum um hlutdeild
sveitarfélaga í fjármagnstekjuskatti hefur verið haft
eftir Pétri Blöndal, formanni
efnahags- og skattanefndar, að
sveitarfélögin eigi að líta í
eigin barm og hætta að eyða
um efni fram. Sveitarstjórnarmenn í Bolungarvík hafa
verið í framvarðasveit þeirra
sem hafa bent á tekjumissi
sveitarfélagana vegna fjármagnstekjuskattsins. Í tilfelli

Bolungarvíkur stenst fullyrðing Péturs ekki. Minnkandi
tekjur en ekki aukin eyðsla er
vandi sveitarfélagsins ef marka
má úttekt og mat eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga.
Nefndin fór yfir ársreikninga Bolungarvíkur fyrir árið
2005. Þar kemur fram að
hallarekstur hafi verið á árinu
og að ekki sé von á viðsnúningi miðað við fjárhagsáætlun

ársins 2007. Í mati nefndarinnar segir að orsakir fjárhagsvandans séu fækkun íbúa,
breytingar í atvinnulífi og þróun tekjustofna sveitarfélaga.
Stærstur hluti skatttekna fari í
rekstur lögbundinna verkefna
sveitarfélaga. Þá er félagslega
íbúðakerfið þungur baggi og
segir í mati eftirlitsnefndarinnar að kerfið sé Bolungarvík
erfiðara en flestum öðrum
sveitarfélögum á landinu.

Vegna fjárskorts hafi viðhalds- og endurnýjunarþörf
ýmissa eigna og mannvirkja
verið sinnt mjög takmarkað. Í
mörgum tilfellum þolir það
enga bið. Þá segir skýrt og
skorinort að sveitarfélagið hafi
ekki nægar tekjur til að standa
undir þeirri þjónustu sem það
veitir og reksturinn stefni í
óefni verði ekki viðsnúningur
í fjármálum þess.
– smari@bb.is

Bolungarvík.
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Níunda Listasumarið að baki

Fjöldi manns lagði leið
sína til Súðavíkur um helgina þar sem hið árlega
Listasumar var haldið.
Boðið var upp á fjölbreytta menningarviðburði jafnt úr smiðjum
heimamanna sem landsþekktra listamanna. Má
þar nefna Andreu Gylfadóttur og Blúsmenn
hennar, tenórana þrjá
Gunnar og Guðbjörn
Guðbjörnssyni og Kára
Friðriksson og hljómsveit-

ina góðkunnu Todmobile.
Á veglegri dagskránni
var meðal annars að finna
kraftakeppni í Raggagarði, listasýningu, kvikmyndasýningu og brekkusöng við varðeld sem er
ómissandi liður í Listasumri. Hátíðin sem í senn
hefur verið til skemmtunar
og menningarauka hefur
verið fastur liður í tilveru
Súðvíkinga í ágúst frá því
hún var fyrst haldin árið
1999. – thelma@bb.is

Pálína Vagnsdóttir framkvæmdastjóri Listasumars skvettir hér á eldinn. Ljósmyndir Þorsteinn J. Tómasson.

Hraustir menn og konur tókust á í kraftakeppni.

Blúsmenn Andreu voru á meðal þeirra sem komu fram.

Sem og tenórarnir þrír sem vöktu mikla lukku.

Mikið fjör var við brekkusönginn sem er ómissandi liður í Listasumri.

FIMMTUDAGUR 16. ÁGÚST 2007

13

Golfklúbbur Ísafjarðar í 3. deild

Það var margt um manninn í félagsheimilinu þegar
kvikmyndin Foreldrar eftir Súðvíkinginn Ragnar
Bragason var sýnd við opnun Listasumarsins.

Listasumrinu lauk að vanda með notalegri
stund í Súðavíkurkirkju þar sem hátíðargestir
hlýddu á tónlistarflutning.

Sveit Golfklúbbs Fljótdalshéraðs (GFH) sigraði í
sveitakeppni 4. deildar
Golfsambands Íslands sem
haldin var á Tungudalsvelli
á Ísafirði á laugardag og
sunnudag. Sveit GFH lék
holurnar 54 á 620 höggum.
Í öðru sæti varð sveit Golfklúbbs Ísafjarðar á 623 höggum, en hana skipuðu þeir
Gunnlaugur Jónasson, Högni
Gunnar Pétursson, Jóhann
K. Torfason, Magnús Gautur Gíslason og Þorsteinn
Örn Gestsson. Fyrstu tvær
sveitirnar unnu sér keppnisrétt í 3. deild á næsta ári.
Í þriðja sæti varð sveit
Golfklúbbs Bolungarvíkur
á 630 höggum, sveit Golfklúbbs Vatnsleysustrandar
varð í 4. sæti á 646 höggum, sveit Golfklúbbs Siglufjarðar varð í 5. sæti á 689
höggum, sveit Golfklúbbsins Mostra í Stykkishólmi
varð í 6. sæti á 677 höggum
og sveit Golfklúbbsins í Vík
í Mýrdal varð í 8. sæti á
708 höggum.
Sturla Höskuldsson (GFH)
fór fyrsta hring mótsins á
33 höggum eða tveimur
höggum undir pari vallarins. Vallarmetið á Auðunn
Einarsson, sem lék í tvígang
á 31 höggi á fyrsta EVKmótinu árið 1999.

Frá mótinu sem haldið var í Tungudal um helgina.
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Sjá um vef- og tæknimál Háskólasetursins

Mannlífið

Vef- og tæknimál Háskólaseturs Vestfjarða verða falin á hendur verktaka utan fyrirtækisins í stað þess að ráða í stöðu vef- og tæknistjóra. Staða vef- og tæknistjóra hjá
Háskólasetrinu var auglýst laus í júlí og var umsóknarfrestur til 23. júlí. Tekið var fram í
starfsauglýsingunni að til greina kæmi að verkefnin yrðu falin verktaka utan fyrirtækisins,
það sem á tölvumáli kallast að úthýsa. Þrjár umsóknir bárust Háskólasetrinu, þar á
meðal frá vestfirskum fyrirtækjum. Sem fyrr segir var ákveðið að úthýsa vef- og tæknimálum, munu Netheimar sjá um tæknihliðina en Snerpa um vefmál setursins.

Smáauglýsingar
Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stórholti. Laus 1. sept. Upplýsingar
í síma 690 2255.
Óska eftir að taka íbúð á leigu
á Ísafirði frá september. Er reyklaus og reglusamur. Upplýsingar í síma 867 9068.
Til leigu eða sölu er 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í blokk á eyrinni.
Laus í endaðan ágúst. Uppl. í
síma 892 4061 (Hermann).
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði í 10 mánuði, frá
20.08-20.06.2008. Uppl. í síma
00 47 480 70 568.
Vegna flutnings er til sölu stórt
og vel með farið hjónarúm með
náttborðum. Selst á kr. 30 þús.
Einnig ársgamall ísskápur á kr.
15.000. Uppl. í síma 894 4612.
Til sölu er vel með farið Hyundai
pínaó. Uppl. í síma 897 6733.
Til sölu eru góð Bridgestone
sumardekk á felgum. Stærð:
205/70 R15. Passa undur Subaru
Forrester. Uppl. í síma 865 9637.
Til sölu er Toyota Corolla LiftBack, árg. 2000, ekinn 108 þús.
km. Uppl. í síma 869 4843.
Til sölu er Toyota Landcruiser,
LX árg. 2004, ekinn 67 þús. km.
Uppl. í síma 869 4843.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1997, ekinn 205 þús. km. Á
sama stað er til sölu Suzuki
Belano árg. 1996, ekinn 167
þús. km. Uppl. í síma 863 8013.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.
Til sölu er kerruvagn á kr. 10
þús. Uppl. í síma 663 9736.
Óska eftir að leigja 4ra herb.
íbúð á Ísafirði, helst á eyrinni.
Reglusöm og reyklaus. Uppl. í
síma 661 2865.

Áskriftarsíminn
er 456 4560

Afmæli

Í tilefni 100 ára afmælis
okkar þann 18. ágúst og
21. október verður opið
hús að Gnípu, sumarhúsinu að Núpi, laugardaginn
18. ágúst frá kl. 18:00.
Vonumst til að sjá sem
flesta ættingja og vini.
Klæðnaður eftir veðri.
Sigurlaugur og Margrét.

Spurning vikunnar
Eiga sveitarfélög að fá
hlutdeild í fjármagnstekjuskatti?
Alls svöruðu 361.
Já sögðu 313 eða 87%
Nei sögðu 37 eða 10%
Alveg sama sögðu
11 eða 3%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Hlíðarvegspúkar gerðu sér glaðan dag
Um 120 núverandi og fyrrverandi íbúar við Hlíðarveg á Ísafirði
komu saman á laugardag í svokölluðu Hlíðarvegspúkapartýi og
gerðu sér glaðan dag, grilluðu og sungu undir stjórn Hlíðarvegspúkans Rúnars Þórs Péturssonar. Þá var að sjálfsögðu skipst á
sönnum og lognum sögum af Hlíðarvegspúkum yfir matnum. Partýið þótti heppnast með eindæmum vel og ekki spillti veðrið fyrir,
logn og blíða. Þetta var í tíunda sinn sem Hlíðarvegspúkapartýið er
haldið. Hefð er fyrir því að heiðra rótgróna Hlíðarvegspúka og að
þessu sinni var heiðraður. Guðmundur Sölvason og hjónin Arnór
Stígsson og Málfríður Halldórsdóttir. Hlíðarvegspúkinn Steinþór
Friðriksson bauð síðan allri hersingunni á dansleik í Krúsinni þar
sem hljómsveitin Synir Ísafjarðar spiluðu fyrir dansi. Meðfylgjandi
myndir frá Hlíðarvegspúkapartýinu tók Þorsteinn J. Tómasson.
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Skemmtiferðaskip lenti í árekstri
Skemmtiferðaskipið Ocean Majesty sem átti að koma til Ísafjarðar á laugardag í síðustu viku
lenti í árekstri við annað skemmtiskip, Thomson spirit, í Noregi. Bæði skipin hafa komið til
Ísafjarðar áður. Áreksturinn varð í Geirangursfirði sem er við Álasund og mun hafa orðið þegar
skipin voru að leggjast að. Ekki er vitað hvers vegna áreksturinn varð. Enginn farþegi skipanna
mun hafa slasast, en samtals eru ríflega 2.000 farþegar á skipunum. Skemmdir munu ekki hafa
verið miklar en þó var talið öruggast að fresta frekari ferðum Ocean Majesty í bili. Skipið
áætlaði tvær komur til Ísafjarðar í sumar og er sú síðari enn á dagskrá í byrjun september.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Norðlæg átt, 5-10 m/s. Lítilsháttar
vær með köflum norðan- og austanlands, annars bjart
veður Horfur á laugardag: Hæg norðlæg eða breytileg
átt og léttskýjað víða um land, síst þó á norðausturhorninu. Horfur á sunnudag: Útlit fyrir suðlæga átt og
hlýnandi veður.

Sælkeri vikunnar er Ásta Björk Friðbertsdóttir á Suðureyri

Spariplokkfiskur
og rababarakaka
Sælkeri vikunnar býður upp
á hinn gamla, góða plokkfisk
í sparibúningi en Ásta segir
að uppskriftin sé uppáhald
húsbóndans á heimilinu.
Plokkfiskurinn er svo að
sjálfsögðu borinn fram með
rúgbrauði og smjöri. Í eftirrétt
er svo dýrindis rabarbarabaka.

við fiskinn og setjið ost yfir
allt. Bakið í ofni þar til osturinn er bráðnaður.

Spari plokkfiskur
1/2 kg soðin ýsa
4 soðnar kartöflur, meðal
stórar
1/2 laukur saxaður
1 grænt epli saxað
16 vínber skorin í sundur

Þeytið saman egg og sykur,
blandið hveiti og rabarbara
saman við og setjið neðst í
eldfast mót.

Blandið þessu saman í eldfast mót og gerið síðan jafning

Tjöruhúsið slær í gegn
Smjörsteiktur koli. Steinbítur í rjómasósu. Vel pipraður
plokkari og fiskisúpa. Allt
þetta, og reyndar miklu fleira,
er á boðstólum í Tjöruhúsinu
í Neðstakaupstað. Hjónin
Magnús Hauksson og Ragnheiður Halldórsdóttir hafa síðustu fjögur sumur verið með
veitingarekstur í Tjöruhúsinu
og er óhætt að segja að mikill
stígandi hafi verið í rekstrinum. Tappinn var svo endanlega tekin úr í sumar og hefur
verið vitlaust að gera alveg
frá því þau opnuðu um miðjan
júní. Vitað er um fólk sem
gerir sér ferð til Ísafjarðar einvörðungu til að borða í Tjöruhúsinu. Þegar þau eru spurð
hver galdurinn sé segir Magnús að hugmyndin sjálf sé galdurinn. Konseptið heitir það
víst á viðskiptamáli.
„Konseptið að vera með
ferskan fisk, borinn fram á
frekar einfaldan máta er farið
að leggjast vel í Íslendinga.
Við vissum reyndar frá því
við vorum með Sjómannastofuna að útlendingar eru

hrifnir af þessu. Ragnheiður
kom með þessa hugmynd að
bera fram steiktan fisk á pönnum og meðlætið á pönnunni.
Fólk skammtar sér matinn
sjálft og ef það er ekki mett þá
steiki ég bara meira. Þetta
hefur gefist mjög vel. Eins og
einn veraldarvanur kúnni
sagði þá er þúsundir nokkuð
svipaðra veitingastaða til í
heiminum, þ.e. með fínan
borðsal, frambærilegan mat
og góða þjónustu. En það eru
ekki margir eins og Tjöruhúsið. Fólk er tilbúið í að prófa
eitthvað nýtt.“

Neðsti hefur
aðdráttarafl
– Tjöruhúsið er hluti af
Byggðasafni Vestfjarða en
safnið sjálft er til húsa í Turnhúsinu. Ragnheiður segir að
staðsetningin hjálpi.
„Það er mikið af fólki sem
kemur hingað til að fara á
safnið og lítur kannski í kaffi
eða mat til okkar. Tjöruhúsið

sjálft er mjög sérstakt og í því
góður andi. Svo er rosalega
notalegt að sitja útí í góðu
veðri í Neðstakaupstað. Neðsti hefur mikið aðdráttarafl.“
– Að fornum sið spilar veðrið mikið inn í þennan rekstur.
Magnús segir það í raun skipta
öllu máli.
„Það er búið að vera afskaplega gott veður í sumar. Það
skilar sér í því að sunnanverðu
við húsið er gott að sitja úti
langt fram á kvöld. Við höfum
oftar en einu sinni þurft að
vísa fólki frá vegna þess að
við önnum ekki meiru. Í fyrra
var mikið um suðvestanáttir
sem skella beint á hurðina hjá
okkur og þá gat stundum verið
hráslagalegt hérna. “

Nákvæmis
eldamennska
– Magnús er listakokkur.
Nokkuð sem þarf ekki að segja
Ísfirðingum en hann rak Sjómannastofuna um árabil og
vandfundinn sá Ísfirðingur

sem hefur ekki borðað hjá
þeim hjónum.
„Aðalatriðið í þessari eldamennsku minni er að hráefnið
sé nýtt. Ég fæ ferskan fisk að
morgni sem ég elda hann svo
í hádeginu og á kvöldin. Ég
elda allt sjálfur og er einungis
með tvær pönnur í gangi í
einu því það er nákvæmis
eldamennska að elda fisk. Því
getur það komið fyrir að fólk
þurfi að bíða í einhvern tíma
sé mikið að gera. Fólk verður
að hafa í huga að þetta er enginn skyndibitastaður“, segir
Magnús.
– Orðsporið berst hratt út
spurnir berast af fólki sem
kemur sérferðir til Ísafjarðar
til að borða á Magga og
Rönku. Nú síðast kom hópur
fisflugmanna frá Reykjavík í
mat í Tjörunni. En verður
Tjöruhúsið opið næsta sumar?
„Við tökum eitt sumar fyrir
í einu“, segir Ragnheiður og
bætir við að þau ætli að hafa
opið eitthvað fram í september, rétt eins og síðasta sumar.
– smari@bb.is

Jafningur
30 g smjörlíki
30 g hveiti
4 dl mjólk
Salt og pipar
Blandið jafningnum saman

Rabarbarabaka
400 g rabarbari
1/2 dl hveiti
2 egg
2 1/2 dl sykur

1 1/4 dl hveiti
1 1/2 dl púðursykur
50 g smjörlíki
Myljið saman og stráið yfir
rabarbarann. Bakið við 200 c
í 45 mín. Berið fram með
rjóma eða ís.
Ég skora á Helgu Guðný
Kristjánsdóttir í Botni sem
næsta matgæðing.

Létu gott af sér leiða
með tombóluhaldi

Fjórar hressar stelpur héldu tombólu á Ísafirði á dögunum
og söfnuðu 3.600 krónum. Þær Hafdís Bára, Aldís Huld og
Brynja Dís Höskuldsdætur og Birta Rut Rúnarsdóttir fóru
með peningana á skrifstofu Rauða krossins á Ísafirði og fengu
að fræðast um hvað Rauði krossinn gerir við peninga sem
börn á Íslandi safna með tombóluhaldi. Á hverju ári safna börn
um 400-500 þúsund krónum sem eru notaðar til að styrkja
börn sem eiga um sárt að binda. Í fyrra var söfnunarfénu varið
til að aðstoða börn í Sierra Leone og árið 2005 rann féð til
aðstoðar börnum í kjölfar flóðbylgjunnar í Asíu og árið 2004
voru heyrnardauf börn í Palestínu aðstoðuð. Rauði krossinn
leggur metnað í að fræða börn um það hvernig tombólupeningunum er varið og fá þau send heim bréf sem útskýrir á hvern
hátt peningarnir koma að góðum notum fyrir jafnaldra þeirra
sem minna mega sín.
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Stofnvegir Vestfjarða í farsímasamband á næsta ári

Allir stofnvegir á Vestfjörðum verða komnir í farsímasamband á næsta ári. Annar
áfangi í þéttingu farsímakerfisins hefur verið boðinn út en
forval fór fram í vor. Þrjú fyrirtæki fengu útboðsgögn;
Síminn, Vodafone og sviss-

neska fyrirtækið Amitello.
Samtals eiga 860 kílómetrar
að komast í samband í þessum
öðrum áfanga á landinu.
Í fyrsta áfanga voru Steingrímsfjarðarheiði og Flatey.
Búið er að setja einn sendi á
Steingrímsfjarðarheiði og er

unnið að því að setja upp
annan þar. Reiknað er með að
sá sendir verði kominn upp í
lok október. Farsímasamband
er komið á í Flatey eins og
frægt er orðið. Verið er að
semja um samnýtingu á mastri
sem Neyðarlínan á í Flatey og

er reiknað með að þar verði
komið farsímasamband í nóvember sem á að ná til yfir
helmings leiðarinnar um Barðaströnd.
Samkvæmt fjarskiptaáætlun eiga öll lögbýli landsins
rétt á háhraðanettengingu og

var markmiðið samkvæmt áætluninni að allir landsmenn sem
þess óskuðu ættu að vera komnir með háhraðatengingu árið
2007. Fara þurfti í mikla undirbúningsvinnu fyrir verkefnið. Stefnt er að því að verkið
verði boðið út á haustmánuðum.

Silver
Wind á
Ísafirði

Skemmtiferðaskipið
Silver Wind lagðist að
bryggju á Ísafirði á mánudag. Rétt rúmlega 300
farþegar voru með skipinu og fóru þeir margir í
ferðir um Ísafjörð og nágrenni, auk þess sem einhverjir fóru út í Vigur.
Silver Wind siglir undir fána Ítalíu og er 16.927
brúttótonn. Skemmtiferðaskipavertíðinni fer
senn að ljúka og aðeins
eiga fimm skip eftir að
koma til Ísafjarðar í sumar. Tvö þeirra komu í
gær.
– tinna@bb.is

Sólsetur við Ísafjarðardjúp

Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Styttist í undirritun viljayfirlýsingar um vatnsverksmiðju
Viljayfirlýsing um opnun
vatnsverksmiðju á Ísafirði
verður undirrituð um miðjan
mánuðinn. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að hann og bæjarlögmaður séu að vinna að drögum
að viljayfirlýsingu milli bæjarins og fjárfestanna sem
koma að verkefninu. Hann
getur ekki upplýst hverjir þeir
eru að svo stöddu. „Viljayfir-

lýsingin mun snúast um samstarf okkar og þann tímaramma sem við ætlum að setja
okkur“, segir Halldór. Verksmiðjan myndi rísa á hafnarsvæðinu á Ísafirði og nýta vatn
úr Vestfjarðagöngum. Viðræður hafa staðið yfir í rúmt
hálft ár.
Í kjölfar viðræðna Halldórs
við fjárfestana samþykkti bæjarstjórn um miðjan mars að

Halldór Halldórsson.

fela atvinnumálanefnd að láta
kanna möguleika á stofnun
fyrirtækis til nýtingar ferskvatns úr Vestfjarðagöngum.
Þá ákvað atvinnumálanefnd
Ísafjarðarbæjar í lok maí að
leita til Fjárfestingarstofu til
að athuga hvort möguleiki
væri á að láta kanna grundvöll
fyrir rekstri annað hvort bjóreða vatnsverksmiðju á Ísafirði.
– smari@bb.is

Eins og sjá má er stórgrýtið stærra en lögreglubíllinn. Mynd: Guðmundur Páll Jónsson.

Stórgrýti féll á Óshlíð
Stórgrýti féll á veginn um
Óshlíð, rétt innan við Seljadal, á föstudagsmorgun.
Einnig féllu tvö minni grjót
á veginn. Talið er að minni
grjótin hafi verið um 1 tonn
en hið stærra á bilinu 4-5
tonn. Olli það töluverðum
skemmdum á vegriði og
malbiki.

Grjótið valt mjög nærri
veðurstöðvarmastri sem er
í dalnum og talið með ólíkindum að ekki hlaust meira
tjón af. Ekki var mikil umferð þegar grjóthrunið varð
og því engir ökumenn í
hættu. Vegagerðin hefur
lokið við hreinsun vegarins.
– thelma@bb.is

