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Kanadíska fyrirtækið Fish 24/
7 International hefur boðið um
320 milljónir króna í þrotabú
rækjuvinnslunnar Bakkavíkur í
Bolungarvík. Á DV-vefnum er
greint frá því að kanadíska fyrir-
tækið hefur lagt fram óformlegt
tilboð upp á 160 milljónir króna
í Bakkavík auk fyrirheits um að
leggja 160 milljónir í hlutafé fyr-

irtækisins að auki. Þá hefur fyr-
irtækið gert samning um að flytja
um 2.500 tonn af rækju til vinnsl-
unnar í Bolungarvík frá Kanada.
Heimildir DV herma að skuldir
Bakkavíkur nemi um 200 millj-
ónum króna. Kristinn Skúlason
fer fyrir Fish 24/7 International.
Hann er ættaður frá Vestfjörðum
og hefur unnið í rækjuvinnslu til

fjölda ára. Kristinn er nú fram-
kvæmdastjóri rækjuvinnslu í
Kanada sem vinnur úr um sjö
þúsund tonnum af rækju á ári.

Fish 24/7 International hefur
tvisvar lagt fram kauptilboð í
þrotabú Bakkavíkur. Annað
þeirra lagði fyrirtækið fram stuttu
eftir að Bakkavík fór í þrot en
því var hafnað. Að því er fram

kemur á DV bauð Tryggvi Guð-
mundsson, skiptastjóri þrotabús
Bakkavíkur, Kristni til fundar
vegna kauptilboðsins eftir að DV
grennslaðist fyrir um málið hjá
Byggðastofnun. Áður hafði
Tryggvi svarað Kristni því að
hann efaðist um að tilboðið gæti
gengið í gegn. Tryggvi vildi ekki
tjá sig um stöðu málsins við DV

enda hefði hann ekki heimild til
að tjá sig um einstaka kauptilboð.

Fish 24/7 International hefur
mestmegnis unnið að kaupum
og sölum á rækju. Félagið hefur
meðal annars keypt gáma með
rækju til að selja til Evrópu, Asíu
og Bandaríkjanna. Kristinn stofn-
aði það fyrir fjórum árum.

– thelma@bb.is

Kanadískt fyrirtæki vill kaupa
þrotabú Bakkavíkur í Bolungarvík

Minnisvarði til heiðurs látinna sjó-
manna frá Súðavík var afhjúpaður á
laugardag. Fjölmenni var samankomið
við vígslu minnisvarðarins sem fór fram
að lokinni guðsþjónustu í Súðavíkur-
kirkju. Eftir athöfnina voru kaffiveiting-
ar í Félagsheimilinu á vegum sveitar-
stjórnar. Forsaga minnisvarðans er sú
að eftir að Sigríður Sigurgeirsdóttir
missti mann sinn og son með bátnum
Freyjan m/b frá Súðavík hafði hún alltaf
löngun til þess að byggður yrði minnis-
varði í Súðavík. Fyrir nokkrum árum
stofnuðu aðstandendur hennar sjóð í
þeim tilgangi að safna fé til að reisa
minnisvarða sem yrði þeim sem minnst
er, byggðarlaginu í Súðavík og sjóðnum
sjálfum til sem mests sóma.

Árið 2008 fór fram samkeppni um
minnisvarða og var verk eftir Guðmund
Lúðvík Grétarsson valið úr innsendum
tillögum. Verkið er samsett úr fjórum
misháum steinsteyptum súlum og útúr
þeim koma fjögur pör af höndum steypt-
um í brons, niður hendurnar lekur vatn
í tjörn sem umlykur verkið.

Látinna
sjómanna

minnst

Frá afhjúpun minnisvarðans á laugardag.



FIMMTUDAGUR     19. ÁGÚST 2010 33333



44444 FIMMTUDAGUR     19. ÁGÚST 2010

Fyrsti byggðakjarninn endurbyggður?
Óstofnað áhugamannafélag

hefur í hyggju að endurbyggja
fyrsta byggðakjarna Suðureyrar
eins og hann var við upphaf
byggðar á Suðureyri. Félagið
hefur sótt um lóðir til þessara
framkvæmda til bæjaryfirvalda.
Umhverfisnefnd tók erindið fyrir
á síðasta fundi benti á að verið er
að vinna deiliskipulag af Suður-

eyri og vísaði erindinu til deili-
skipulagsvinnunnar.

„Verkefnið snýst um að grafa
upp heimildir um fyrstu húsin
sem voru byggð á Suðureyrar-
mölum og endurteikna þau í staf-
rænt form. Ég er kominn með
nokkuð magn af gögnum og
komin er gróf mynd af því hvern-
ig upphaf byggðar var um alda-

mótin 1900. Húsin Babýlón og
Rómarborg voru fyrstu íbúðar-
húsin en heimildum greinir á um
hvort var byggt fyrst. Babýlón
var fyrsta húsið sem var byggt
sérstaklega sem íbúðarhús en
Rómarborg var byggt fyrr en þá
sem verbúð og síðan endurbyggt
sem íbúðarhús,“ segir Elías
Guðmundsson sem fer fyrir

verkefninu.
„Síðan hef ég fundið heimildir

um fyrstu verslunina á Suðureyri
sem var útibú Ásgeirsverslunar
frá Ísafirði en húsið stóð fyrir
neðan Rómarstíg og var byggt
1891. Einnig voru flottar veiða-
færageymslur við Rómarstíginn
sem mynduðu fyrstu götumynd-
ina á Suðureyri,“ bætir Elías við.

Elías segir að nú sé bara að bíða
og sjá hvort leyfi fáist fyrir end-
urbyggingunni frá bæjaryfirvöld-
um.

„Það merkilega við þessa
vinnu er að tæknilega er hægt að
endurbyggja þessa flottu götu-
mynd því engin hús standa á þess-
um lóðum í dag.“

– thelma@bb.is

Námskeið í sigl-
ingu seglbáta
Skútueigendur á Ísafirði

hafa í hyggju að halda náms-
keið í siglingu seglbáta.

„Hugmyndin er sú að
kennslan fari fram nokkur
kvöld og myndi enda með
siglingu um Ísafjarðardjúp,“
segir Halldór Sveinbjörnsson
siglingamaður. Ekki er kom-
in tímasetning á námskeiðið
en skipulag þess mun ráðast
af þátttöku.
„Menn hafa í gegnum tíðina
lýst yfir áhuga á siglingum
og sagt að það vanti nám-
skeið af þessu tagi, svo nú er
um að gera að grípa tækifær-
ið,“ segir Halldór. Hann hvet-
ur alla áhugasama um að hafa
samband við sig í síma 894
6125 eða á dori@bb.is.

Menntaskólinn á Ísafirði
verður settur í 41. skipti mið-
vikudaginn 25. ágúst en
skrifstofa skólans hefur nú
opnað á ný að loknu sumar-
leyfi. Kennsla hefst sam-
kvæmt stundaskrá 26. ágúst
og eru margir eflaust farnir
að hlakka til að setjast á
skólabekk á ný eftir sumarið.

Þær upplýsingar fengust
hjá skrifstofu skólans að tölur
yfir fjölda nemenda á haust-
önn verði ekki komnar á
hreint fyrr en eftir helgi en
síðustu ár hafa um 330 nem-
endur stundað nám við skól-
ann að jafnaði.

Menntaskólinn
settur 25. ágúst

Ísfirskar fótboltapæjur á Siglufirði
Fjörutíu þátttakendur frá Boltafélagi Ísafjarðar tóku þátt í

Pæjumóti á Siglufirði um þar síðustu helgi. BÍ tefldu fram liðum
í öllum flokkum mótsins, sem sagt 4.,5.,6. og 7. flokki. 96 lið tóku
alls þátt í mótinu. Mótið gekk vel í alla staði að sögn Guðrúnar
Karlsdóttur, stjórnarmanns í BÍ, og stelpurnar voru heimabæ
sínum til sóma. Bestum árangri náði 6. flokkur B sem spilaði til
úrslita við Stjörnuna og hafnaði í öðru sæti.

„Öll umgjörð um mótið var til fyrirmyndar og veðrið sveik okk-
ur ekki,“ segir Guðrún Karlsdóttir stjórnarmaður BÍ. „Þetta er
alltaf mjög skemmtilegt mót og vel að því staðið. Veðrið klikkar
yfirleitt aldrei. Það er mikil stemmning í kringum mótið og öll hús
sem hægt er að nýta eru nýtt fyrir gistingu, við vorum til að mynda
að þessu sinni í Rauða kross húsinu. Svo eru öll græn svæði nýtt
fyrir tjaldsvæði og þar myndast of stemmning þar sem foreldrar
flokkanna safnast saman.“

Þetta var í 20 sinn sem Pæjumótið var haldið og var því meira
um dýrðir en vanalega. „Það eru alltaf kvöldvökur og í ár voru
Jóhanna Guðrún og Jógvan að syngja á torginu,“ segir Guðrún.

Meðfylgjandi myndir frá mótinu tók Guðrún Karlsdóttir.
– thelma@bb.is
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Spurningin
Hvort stýrir fjármál-

unum á þínu heimili?
Alls svöruðu 406.

Hann sögðu 60 eða 15%
Hún sögðu 97 eða 24%

Bæði sögðu 175 eða 43%
Er einstæð/ur

sögðu 74 eða 18%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Malbikuð heimreið

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Norðaustlæg átt með
vætu, en þurrt SV- og
Vestanlands. Kólnandi

veður. Horfur á laugar-
dag: Útlit fyrir norðanátt

með áframhaldandi vætu,
en yfirleitt þurrt syðra.

Svalt fyrir norðan. Horfur
á sunnudag: Útlit fyrir
norðanátt með áfram-
haldandi vætu, en yfir-

leitt þurrt syðra.

Stækkun sorpurðunarsvæðis-
ins að Klofningi í Önundarfirði
er heimil samkvæmt úrskurði
Umhverfisráðuneytisins. Kæru
Íbúasamtaka Önundarfjarðar var
vísað frá starfsleyfis urðunarstað-
arins að Klofningi, en samtökin
kærðu þá ákvörðun að nýtt um-
hverfismat skyldi ekki fara fram.
Umhverfisráðuneytið hefur ný-
lega staðfest ársgamlan úrskurð

Skipulagsstofnunar um að heim-
ila stækkun urðunarsvæðisins.
Kæru samtakanna var vísað frá
vegna formgalla. Meint brot á
skilyrðum starfsleyfis sem fram
koma í kærunni, eiga nefnilega
ekki við um stækkun urðunar-
svæðisins heldur eiga að fara til
Umhverfisstofnunar sem gefur
út starfsleyfi og hefur eftirlit með
því. Formaður Íbúasamtaka Ön-

undarfjarðar í samtali við frétta-
stofu Ríkisútvarpsins að úrskurð-
urinn kæmi sér ekki á óvart.
Næsta skref samtakanna væri að
vinna að málinu á vettvangi Um-
hverfisstofnunar.

Klofningur er rétt fyrir utan
Flateyri og tekur við sorpi til
urðunar víða að á Vestfjörðum,
bæði óbrennanlegu sorpi og ösku
frá sorpbrennslustöðinni. Íbúa-

samtök Önundarfjarðar hafa
lengi átalið Ísafjarðarbæ fyrir
kæruleysislega umgengni um
svæðið og að ekki sé farið eftir
skilyrðum í starfsleyfi. Þannig
er bænum gefið að sök að nota
öskuna úr sorpbrennslunni til að
dreifa yfir annað sorp, en askan
fjúki svo yfir berjalyng og vatns-
ból.

Starfsleyfi fyrir urðunarstað-

inn við Klofning í Önundarfirði
rann út 1. júlí í fyrra og hefur
verið unnið eftir bráðabirgðaleyfi
á meðan nýtt starfsleyfi var í
vinnslu. Ísafjarðarbær hefur hug
á að notast áfram við urðunar-
staðinn við Klofning næstu ár og
verður hann þá stækkaður og
betrumbættur samkvæmt áætl-
unum bæjaryfirvalda.

– thelma@bb.is

Stækka má urðunarsvæðið við Klofning

Ábúðahlutfall lunda yfir meðallagi
Erpur Snær Hansen hjá Náttúrustofu

Suðurlands fór í sumar hringinn í kring-
um landið og kannaði ábúðahlutfall lunda
á völdum stöðum. Hann fór m.a. í Gríms-
ey við Steingrímsfjörð og í Vigur í Ísa-
fjarðardjúpi. Náttúrustofa Vestfjarða
aðstoðaði hann við talningu í Vigur og í
síðustu viku var farið til að athuga af-
komu í Vigur. Í stuttu máli var ábúðahlut-
fall (egg eða ungi) í Grímsey og Vigur á
bilinu 75-80% sem telst alveg ágætt.
Afkoman (ungar/kofur) í Vigur var síðan
um 63% sem er um eða yfir meðallagi.

Notuð er til verksins sérstök holu-
myndavél. Myndavélin samanstendur af
gleraugu, batterí og um 3 m kapli sem er
með myndavél á endanum. Myndavélin
er með infrarauðu ljósi svo maður sér í
myrkri. Maður síðan ýtir kaplinum inn í
lundaholurnar þangað til maður hefur
kannað alla kima hennar. Í rannsókninni
kom í ljós að útlit er fyrir að mjög fáar
lundapysjur komist á legg í Vestmanna-
eyjum, Akurey, Ingólfshöfða og Papey.

– thelma@bb.is Lundi lendir í Látrabjargi.

,,Því miður verður að segjast alveg eins og er að umrædd fram-
kvæmd er að okkar dómi algjörlega óþörf og gott dæmi um það þeg-
ar opinberir aðilar kasta fjármunum alþýðu beint út um gluggann,
eins og Jón Sigurðsson hefði sennilega orðað það sjálfur.“

Þessi orð létu þeir Hallgrímur Sveinsson, fyrrverandi bóndi og
staðarhaldari á Hrafnseyri í 40 ár og Hreinn Þórðarson, bóndi á Auð-
kúlu í Arnarfirði, falla í ,,Opnu bréfi til Íslendinga,“ sem m.a. hefur
birst á bb.is og hér í blaðinu.

Þegar menn á borð við Hallgrím Sveinsson koma að umræðu um
Hrafnseyri hljóta menn að leggja við hlustir. Á 40 ára starfsferli
hlýtur hann að hafa tengst staðnum með allt öðrum hætti en margur
hver sem á hátíðastundum lofsyngur óskabarn þjóðarinnar, sem þar
fæddist, og skal þó ekki lítið úr þeirri venju gert.

En hví hrökkva þeir félagar Hallgímur og Þórður svo illilega við?
Höggið kemur frá Vegagerðinni, sem vegna fyrirhugaðra hátíðahalda
á næsta ári til að minnast 200 ára afmælis Jóns Sigurðssonar, hyggst
leggja nýja heimreið að bænum auk fjölda bílastæða, hvar væntanlega
verður ekki sparað malbikið. Þetta mun, segja þeir félagar: ,,brjóta
upp landsvæði í miðjum hvamminum sem bærinn stendur í og er
stórkostlegur frá náttúrunnar hendi. Auk þess munu spillast mörg
ræktuð tún á þeirri leið.“

BB tekur undir með greinarhöfundum og spyr: Er einhver þörf á
flennistóru bílaplani á Hrafnseyri, þegar ,,svo virðist sem fæðingar-
staður forsetans eigi að vera mannlaust eyðibýli eins og verið hefur
síðastliðin fimm ár nema rétt yfir hásumarið?“ Halda menn virkilega
að 200 ára afmælis forsetans verði best minnst með nýrri heimreið
og bílastæðum fyrir eðalvagna ráðamanna þjóðarinnar, malbiksklessu
e.t.v. á stærð við fótboltavöll, þá stuttu stund sem þeir staldra þar við
þennan eina dag ársins? Væri ekki nær, eins og bréfritarar leggja til,
að fjármunirnir sem í þetta bruðl eru ætlaðir, verði nýttir ,,til þess að
lagfæra vegina í firðinum hans (Jóns), Arnarfirði?“ Ef svo væri gert
myndu ef til vill fleiri leggja leið sína þangað til að bera augum fæð-
ingarstað mannsins, sem  kallaður er sómi lands vors, sverð þess og
skjöldur, og kynna sér lífshlaup hans.

Jón Sigurðsson – Hrafnseyri. Maðurinn og staðurinn. Nöfn sem
þurfa að lifa með þjóðinni. Það væri þjóðþrifaverk að Hrafnseyri
kæmist í þjóðbraut og er þá átt við að þangað verði bílfært utan há-
sumarið. Alþingi Íslendinga og Vegagerðinni stendur slík fram-
kvæmd nær en að ráðast í óþarfa landbrot í hvamminum sem geymir
fæðingarstað forsetans. Látum náttúrufegurð Hrafnseyrar njóta frið-
helgi um leið og almenningi er greidd leið til að njóta hennar og
þeirrar sögu sem þar er varðveitt.                                                s.h.
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Sótt var um 28 frávik vegna
samræmdra könnunarprófa

Sérkennarar við Grunnskólann
á Ísafirði lögðu 21 sinnum grein-
andi próf fyrir alls 18 börn vegna
vísbendinga um lestrar- og/eða
stærðfræðivanda á síðasta skóla-
ári. Gögn bárust frá sérfræðing-
um Skóla- og fjölskylduskrif-
stofu vegna 24 athugana og grein-
inga fyrir 21 nemanda. Þá bárust
gögn frá greiningarstofnunum ut-
an svæðis fyrir sautján börn, þar
af voru niðurstöður greiningar
fyrir fjórtán börn. „Það eru að
einhverju leyti sömu börnin sem
eru að fara í athuganir í skóla og
hjá sérfræðingum utan skóla þar

sem oft þarf að skoða marga þætti
áður en niðurstaða er fengin,“
segir í ársskýrslu GÍ fyrir skólaár-
ið 2009-2010.

Í lok hvers skólaárs sækja kenn-
arar um sérkennslu fyrir sína
nemendur fyrir næsta skólaár. Þar
kemur fram rökstuðningur fyrir
því hvers vegna nemandi þarf
sérkennslu og hversu mikil þörfin
er. Að þessu sinni hefur verið
sótt um sérkennslu fyrir allt frá 6
börnum í árgangi upp í 15 börn í
einum árgangi fyrir skólaárið
2010-2011.

Við skólann störfuðu tólf stuðn-

ingsfulltrúar allan veturinn í 8,85
stöðugildum, sem fylgdu nem-
endum með sérþarfir eftir í nánu
samstarfi við kennara og deildar-
stjóra. Auk þess voru tveir stuðn-
ingsfulltrúar ráðnir tímabundið í
hlutastörf hluta af skólaárinu.
Meginreglan er að nemendur
fylgi sínum bekk eins og hægt er
en fái sérnámsefni til að vinna að
og sérkennslu eftir því sem við
verður komið.

Sótt var um 28 frávik og und-
anþágur vegna samræmdra könn-
unarprófa í 4., 7. og 10. bekk sem
fram fóru í september. Sótt var

um lestraraðstoð og/eða ritunar-
skil á tölvutæku formi fyrir tólf
nemendur, túlkað var fyrir tvo
nemendur í stærðfræðiprófinu og
undanþágur fengnar í öðru próf-
inu eða báðum fyrir fjórtán nem-
endur.

Nemendur af erlendum upp-
runa voru alls 49 í skólanum í
vetur og er þá átt við nemendur
þar sem annað foreldri eða báðir
foreldrar hafa annað móðurmál
en íslensku. Mjög misjafnt er
hversu færir þessir nemendur eru
í íslensku og fer það m.a. eftir því
hversu langan tíma börnin hafa

búið á Íslandi og því málum-
hverfi sem þau búa við heima.
Tíu nemendur nutu sérstakrar ís-
lenskukennslu fyrir nemendur
með annað móðurmál en íslensku,
í alls 14 kennslustundir á viku,
ýmist einir eða nokkrir saman í
hóp. Kennsluna annaðist íslensku-
kennari sem hefur sérhæft sig í
kennslu af þessu tagi. Túlkun
var fengin fyrir fjögur tungumál
á skólaárinu; spænsku, tælensku,
makedónísku og pólsku. Leitast
var við að finna túlka sem eru
innan svæðis.

– thelma@bb.is

Helstu kostir við samrekstur
skóla felast í betri tengingu og
aukinni samþættingu milli
skólastiga. Þetta kemur fram í
svörum sveitarfélaga í könnun
á vegum Kjarasviðs á fram-
kvæmd samreksturs skóla.
Könnunin var gerð í samvinnu
við Félag leikskólakennara og
Skólastjórafélag Íslands. Þá
þykir þetta fyrirkomulag auka
líkur á að fagmenntað fólk fáist
til starfa. Einnig er nefnt að
stigin læri hvert af öðru, þá sér
í lagi grunnskólastigið af leik-
skólastiginu. Fækkun stjórn-
enda þykir vera kostur og eins
að fyrirkomulagið auðveldi
sameiginlega stefnu í skóla-
málum. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga er um að ræða
14 skóla með leik- og grunn-
skólastig í samrekstri. Þrjá
skóla með grunn- og tónlistar-
skóla í samrekstri og sjö skóla
þar sem öll þrjú stigin eru rekin
saman undir stjórn eins skóla-

stjóra.
Tvö sveitarfélög á Vestfjörð-

um eru með samrekna grunn-,
leik og tónlistarskóla, Tálkna-
fjarðarhreppur og Súðavíkur-
hreppur, eitt með grunn- og
tónlistarskóla í samrekstri og
það er Strandabyggð. Í könn-
uninni kom fram að nemendur
á grunnskólaaldri eru mun
fleiri í samreknum skólum en
nemendur á leikskólaaldri.
Þannig lá hlutfall grunnskóla-
barna af heildarfjölda barna á
bilinu 63-97%. Ekki var óskað
eftir upplýsingum um fjölda
nemenda í tónlistarskólanum.

Nokkuð var um sveitarfélög
hafi verið að leita eftir hagræð-
ingu í rekstri með þessu rekstr-
arformi og betri nýtingu hús-
næðis. Þá voru einnig nokkur
dæmi um að leitast hefði verið
við að ná meiri samfellu milli
leik- og grunnskóla og auka á
stöðugleika í starfsmannahaldi
til að tryggja fagmennsku.

– thelma@bb.is

Betri tenging í sam-
reknum skólum

 Öll þrjú skólastigin eru í samrekstri í Súðavíkurhreppi.

Leikritið Emil í Kattholti verð-
ur frumsýnt á Ísafirði 16. nóvem-
ber, á degi íslenskrar tungu. Það
er Litli leikklúbburinn sem stend-
ur að verkinu en leikstjóri er
Kómedíuleikarinn Elfar Logi
Hannesson. „Ef mér skjátlast
ekki þá er þetta fyrsta uppfærslan
á Emil í Kattholti á Vestfjörðum.
Önnur verk Astrid Lindgren hafa
verið sett upp eins og t.d. Ronja
ræningjadóttir og Bróðir minn
Ljónshjarta á Súgandafirði og
Lína langsokkur á Patreksfirði
en það er alveg kominn tími á að

mesti prakkari Norðurlandanna
stígi á svið á Vestfjörðum,“ segir
Elfar Logi. Þá er þetta í fyrsta
sinn á árinu 2000 sem LL setur
upp barna- og fjölskylduleikrit.

Áheyrnarprufur verða um miðj-
an mánuðinn en æfingar hefjast í
september. „Við munum þá leita
að Emil og Idu og öðrum íbúum
Kattholts og Smálandanna í Sví-
þjóð. Þetta er stór og viðamikil
sýning og með þeim stærri sem
LL hefur ráðist í um árabil,“ segir
Elfar Logi.

Hann segir uppfærsluna leggj-

ast vel í sig. „Þetta er spennandi
og ögrandi verkefni en það eru
svo margir sem þekkja og dýrka
hann Emil,“ segir Elfar Logi. Ef-
laust er óþarfi að kynna prakkar-
ann en fyrir þá örfáu sem ekki
vita það fjallar leikritið um Emil
sem var svo dæmalaust fríður að
hann leit út fyrir að vera engill
en gerði fleiri skammarstrik en
dagarnir eru í árinu. Emil gerði
líka margt gott og það má segja
honum til hróss að hann gerði al-
drei sama skammarstrikið nema
einu sinni.          – thelma@bb.is

Emil í Kattholti á Ísafirði

Leita að upplýsing-
um um merktar tófur

Melrakkasetur Íslands í Súða-
vík hefur farið þess á leit við
ferðafólk á Hornströndum að það
veiti setrinu upplýsingar um
merktar tófur sem verða á vegi
þeirra um friðlandið. Á árunum
2003-2007 fór fram fjölþjóðleg
rannsókn á refum í Hornvík sem
stýrð var af Dr. Eli Geffen frá
háskólanum í Tel Aviv í Ísrael
en samstarfsaðilar hans voru Dr.
Miki Cam frá sama skóla, pró-
fessor Anders Angerbjörn frá
Stokkhólmsháskóla, dr. Eva
Fuglei frá Norsk Polar Institutt í
Noregi, dr. Þorleifur Eiríksson
frá Náttúrustofu Vestfjarða og
Páll Hersteinsson prófessor við
Háskóla Íslands.

Rannsóknin gekk út á að meta
framlag foreldra við umönnun
yrðlinga og var gerður saman-
burður á grendýrum og gelddýr-
um, hvað varðar efnaskipti og

orkuþörf, stærð óðala og fleira.
Á þessum árum voru nokkur dýr
eyrnamerkt og sett á þau sendi-
tæki.

Enn eru nokkur þessara dýra í
friðlandinu og hefur Melrakka-
setrinu borist nokkrar tilkynn-
ingar og myndir af merktum dýr-
um. „Það væri gaman að fá fleiri

upplýsingar um merkt dýr og
myndir ef til eru, ásamt nánari
upplýsingum um staðsetningu og
tíma. Myndir og upplýsingar
hjálpa okkur að fá einhverja
mynd af ástandi og afkomu dýr-
anna á svæðinu,“ segir á vef Mel-
rakkaseturs.

– kristjan@bb.is

Melrakkasetur Íslands í Súðavík hefur farið þess á leit við
ferðafólk á Hornströndum að það veiti setrinu upplýsingar

um merktar tófur sem verða á vegi þeirra um friðlandið.
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Blindan
breytir lífinu
– Helga Friðriksdóttir líffræðingur á
Ísafirði segir frá ævi sinni og reynslu
„Sjónin fór nokkuð snögglega

fyrir rúmu ári. Það breytir auð-
vitað lífinu mikið. Ég get ekki
ekið bíl, ekki horft á sjónvarp eða
lesið. Ég á erfitt með að þekkja
fólk nema af röddinni. Þess vegna
er mikilvægt að fólk kynni sig
fyrir mér. Þetta hefur hins vegar
áhrif á miklu fleiri en mig, bæði
fjölskyldu og vini. Ég þarf þó
ekki að kvarta vegna þess að
fyrir utan sjónina er ég við góða
heilsu. Blindan hefur auk þess
aukið þolinmæði mína! Síðast
en ekki síst á ég frábæra fjöl-
skyldu og vini.“

Nánar segir af blindunni, til-
drögum hennar og afleiðingum
síðar í þessu spjalli.

Helga Friðriksdóttir hefur ver-
ið búsett á Ísafirði lengstum frá
haustinu 1977 þegar Smári Har-
aldsson eiginmaður hennar réðst
til kennslu við Menntaskólann á
Ísafirði en sjálf fór hún eftir barn-
eignarfrí að vinna á Rannsókna-
stofu fiskiðnaðarins á Ísafirði.
Þau hjónin eru bæði líffræðingar
að mennt og kynntust í því námi.

Börn þeirra Helgu og Smára
eru þrjú.

Elst er Elín sem búsett er í
Vínarborg með sínum kærasta
sem er að læra óperusöng. Elín
er með meistarapróf í leikhús-
fræðum og vann í nokkur ár við
Íslensku óperuna. Núna hefur
hún hug á því að ljúka öðru
meistaraprófi í Vínarborg og þá í
menningarfræðum.

Næstur er Friðrik Hagalín, sem
er vélfræðingur að mennt og
starfar í Reykjavík. Hann á sam-
býliskonu og hún á einn son.

Yngstur er Halldór sem er í
tónsmíðadeild Listaháskóla Ís-
lands og hefur stundað tónlist af
miklum krafti á undanförnum
árum. Þess má geta, að þrátt fyrir
mikið annríki í tónlistinni varð
hann dúx á stúdentsprófi frá
Menntaskólanum á Ísafirði í fyrra
samhliða því að ljúka framhalds-
prófi í píanóleik.

Komin af ÞorvaldiKomin af ÞorvaldiKomin af ÞorvaldiKomin af ÞorvaldiKomin af Þorvaldi
á Þorvaldseyriá Þorvaldseyriá Þorvaldseyriá Þorvaldseyriá Þorvaldseyri

Helga er fædd í Reykjavík sum-
arið 1953, dóttir Elínar Þorbjarn-
ardóttur og Friðriks Jónssonar.
Hún á einn bróður, Björn, sem er
þremur árum eldri.

„Móðir mín var fædd undir

Eyjafjöllum, barnabarn Þorvald-
ar Bjarnarsonar á Þorvaldseyri.
Þorvaldur var stórbóndi á sinni
tíð. Fjárfesti í togaraútgerð í upp-
hafi tuttugustu aldar, tapaði öllu
og lést í hárri elli sáttur við Guð
og menn. Hann er af mörgum
talinn fyrirmynd Halldórs Lax-
ness að Birni á Leirum í Paradís-
arheimt.

Faðir minn var fæddur í Reyk-
javík og ólst upp á Grímsstaða-
holtinu. Hann var sonur Jóns Frí-
manns Friðrikssonar og Helgu
Jónsdóttur. Faðir hans lést frá
fimm börnum þeirra þegar faðir
minn, sem var elstur þeirra al-
systkinanna, var tólf ára gamall.
Helga amma mín var orðlögð
dugnaðarkona, sem sá fyrir sér
og börnunum með þvottum og
mjöltum á nærliggjandi bæjum.
Fyrir hjónaband hennar og Jóns
hafði hún eignast fjögur börn,
sem ólust upp að hluta til hjá
henni og að hluta annars staðar.“

Skólaganga ogSkólaganga ogSkólaganga ogSkólaganga ogSkólaganga og
sumarvinnasumarvinnasumarvinnasumarvinnasumarvinna

„Fyrstu árin mín voru í Norður-
mýrinni, að Skarphéðinsgötu 6,
en sumarið 1960 flytjum við vest-
ur á Nesveg. Fyrst gekk ég í
Melaskóla og Hagaskóla og síðan
í Menntaskólann í Reykjavík. Af
kennurum mínum í Melaskóla
eru mér sérlega minnisstæð þau
Tryggvi Tryggvason söngvari og
Rannveig Löve. Í Hagaskóla
kenndi Jón Baldvin Hannibals-
son mér íslensku eitt árið, en
hann varð síðar skólameistari á
Ísafirði.

Í MR voru margir eftirminni-
legir samtíða mér, eins og Össur
Skarphéðinsson og Tinna Gunn-
laugsdóttir, sem var í bekk með
mér. Á mínu fyrsta ári var Davíð
Oddsson á sínu síðasta ári. Rekt-
orar á minni tíð voru þeir Einar
Magnússon (Einar Magg) og
síðan Guðni Guðmundsson (Guðni
kjaftur). Þetta var ágætur tími.“

Helga vann ýmsa vinnu á
skólaárum á sumrin. „Ég vann í
þrjú sumur í fiski í Bæjarútgerð
Reykjavíkur og líka í mjólkurbúð
í nokkur sumur. Um sumarið að
loknu stúdentsprófi var ég það
sem kallað var gangastúlka á
Landspítalanum.“

Líffræði og salmonellaLíffræði og salmonellaLíffræði og salmonellaLíffræði og salmonellaLíffræði og salmonella

ekkert og hafði engar áhyggjur.
Við kynntumst góðu fólki sem
við höfum ennþá samband við,
bæði Íslendingum, Norðmönn-
um og Kúrdum.“

Sumt framandiSumt framandiSumt framandiSumt framandiSumt framandi
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

„Þegar við komum heim til
Íslands árið 1982 fórum við
Smári bæði að vinna í Reykjavík.
Um sumarið losnaði líffræðistað-
an sem Smári hafði gegnt á Ísa-
firði og líka rannsóknastaðan
mín. Við ákváðum því að flytja
vestur og ég sé ekki eftir því. Við
keyptum íbúð á Hlíðarvegi 3 þar
sem við vorum í nokkur ár áður
en við keyptum okkur raðhús í
Miðtúninu.

Þó að ég hafi kunnað vel við
mig á Ísafirði, þá var mér sumt
framandi. Margar götur voru með
malarslitlagi og gangstéttir vant-
aði víða. Þetta fór frekar illa með
fínu skóna hjá borgarstúlkunni.
Þá var minna vöruúrval en í
Reykjavík. Til dæmis var erfitt að
ná í ávexti. Ég man að einu sinni

og falaðist eftir starfskröftum
hans.

„Við slógum til og fórum vest-
ur þá um haustið. Þá var tiltölu-
lega nýlega búið að opna leiðina
um Ísafjarðardjúp. Vegurinn var
slæmur og ég var komin átta og
hálfan mánuð á leið. Maður var
þreyttur eftir þetta ferðalag en
það voru engin eftirköst. Við
ákváðum í upphafi að vera tvö ár
á Ísafirði og fara síðan í fram-
haldsnám. Fyrra árið bjuggum
við á heimavist Menntaskólans
og seinna árið í Sundstræti 28.
Ég vann á Rannsóknastofu fisk-
iðnaðarins á Ísafirði hjá Jóni Jó-
hannessyni 1978-79.“

Á Veðurstofunni í OslóÁ Veðurstofunni í OslóÁ Veðurstofunni í OslóÁ Veðurstofunni í OslóÁ Veðurstofunni í Osló
„Eftir það fórum við til Oslóar

þar sem Smári fór í framhalds-
nám í sjávarlíffræði. Ég fór hins
vegar að vinna á Veðurstofunni í
Osló. Það var mjög skemmtileg
reynsla. Þá var mikill kuldi en
alltaf gott veður!

Það var frjálslegt og þægilegt
að vera námsmaður. Maður átti

Eftir stúdentspróf 1973 lá leið
Helgu í nám í líffræði í Háskóla
Íslands, en hún kveðst ung hafa
ákveðið að leggja stund á þá
fræðigrein. Árið 1976 lauk hún
BS-prófi í líffræði. Þegar hún
var á öðru ári í háskólanum kynnt-
ust þau Smári, en hann var í
líffræðinámi eins og hún en kom-
inn aðeins lengra. Þau gengu síð-
an í hjónaband 1975.

„Í líffræðináminu vann ég tvö
sumur hjá Fiskmati ríkisins við
hreinlætiseftirlit í frystihúsum.
Þá fór ég um allt land að taka út
frystihúsin og kynntist meðal
annars gömlu fiskmatsmönnun-
um hér fyrir vestan. Þegar lengra
kom í náminu og eftir að því
lauk vann ég við salmonellurann-
sóknir á Rannsóknastofu Háskól-
ans. Þá var maður að eltast við
sýnatökur hér og þar á hótelum.“

Til Ísafjarðar 1977Til Ísafjarðar 1977Til Ísafjarðar 1977Til Ísafjarðar 1977Til Ísafjarðar 1977
Jón Baldvin Hannibalsson

skólameistara vantaði líffræði-
kennara að Menntaskólanum á
Ísafirði og talaði þess vegna við
Smára Haraldsson sumarið 1977
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Á þessum tíma var líka venja
að fara á haustin í byrjun septem-
ber með elstu krakkana í skólan-
um inn í Djúp. Við fórum þannig
nokkrar ferðir með þeim. Þá var
gist í Reykjanesi og stundum var
Jón Reynir þáverandi jarðfræði-
kennari og núverandi skólameist-
ari líka með hópnum. Farið var í
Kaldalón og jökulgarðurinn
skoðaður og plöntulífið og nátt-
úran yfirleitt. Svo vorum við að
grilla nánast við jaðarinn á skrið-
jöklinum ofan úr Drangajökli og
deginum síðan lokið með kvöld-
vöku. Þetta voru mjög skemmti-
legar og ógleymanlegar ferðir.

Eftir að ég fór að kenna tók ég
eins árs nám í uppeldis- og kenn-
slufræði við Háskóla Íslands. Ég
tók líka svæðisleiðsögunám á
Vestfjörðum á þessum árum.“

FormaðurFormaðurFormaðurFormaðurFormaður
sóknarnefndarsóknarnefndarsóknarnefndarsóknarnefndarsóknarnefndar

„Ég er ekki mikið í félagsstarfi,
nema hvað ég hef starfað aðeins
innan kirkjunnar, t.d. verið for-
maður sóknarnefndar Ísafjarðar-

kom ég í búð og sá fáeina banana.
Ég greip í bananana en um leið
hrifsaði önnur kona þá úr hönd-
unum á mér.“

KennslustörfinKennslustörfinKennslustörfinKennslustörfinKennslustörfin
„Eftir að ég hætti á Rannsókna-

stofu fiskiðnaðarins kenndi ég
við Grunnskólann á Ísafirði í tvö
ár eða 1986-88. Það voru hátt í
þrjátíu í bekk og mikil breidd í
hópunum. Mér fannst það mjög
góð reynsla og góður skóli fyrir
kennsluna mína í Menntaskólan-
um þar sem ég kenndi líffræði í
tíu ár.

Kennslan í Menntaskólanum
átti vel við mig. Mér fannst ég ná
vel til krakkanna. Einna efti-
rminnilegust er mér dimissiónin
á vorin á síðasta degi krakkanna
sem voru að ljúka lokaprófum í
skólanum. Þá kom hópurinn til
okkar eldsnemma í morgunverð
í skringilegum búningum. Þetta
var svo mikil gleði og krakkarnir
okkar muna vel eftir þessu. Marg-
ir af þessum gömlu nemendum
eru vinir manns enn í dag.

kirkju undanfarin ár. Þar hef ég
unnið með mjög góðu fólki, bæði
innan sóknarnefndar og með
starfsfólki.

Helsta verkefni sóknarnefndar
hefur verið að ljúka við smíði
Ísafjarðarkirkju. Merkast þar er
gerð altaristöflunnar, Fuglar
himinsins, sem er hugverk Ólafar
Nordal listamanns. Verkið sam-
anstendur af meira 700 leirfugl-
um sem bæjarbúar og gestir
þeirra mótuðu.“

Skotland ogSkotland ogSkotland ogSkotland ogSkotland og
heilbrigðiseftirlitheilbrigðiseftirlitheilbrigðiseftirlitheilbrigðiseftirlitheilbrigðiseftirlit

„Það urðu dálítil umskipti hjá
okkur árið 2000 þegar Smári fékk
ársleyfi frá störfum og fór til
frekara náms í Edinborg. Þá var
ég að kenna fram að jólum og
var með strákana hérna heima en
Elín var farin til Reykjavíkur í
háskóla. Eftir það fórum ég og
synirnir út til Edinborgar til
Smára. Hann var að kynna sér
fullorðinsfræðslu og líka fræðslu
í hinum dreifðari byggðum Skot-
lands. Þarna var ég líka komin

með hálfs árs leyfi frá skólanum
og við vorum í Edinborg fram á
vor. Halldór fór í ellefu ára bekk
í grunnskóla en Friðrik fór í
verkamannavinnu.

Eftir að við komum frá Skot-
landi ákvað ég að skipta um starf.
Ég sá auglýsingu um starf heil-
brigðisfulltrúa á Vestfjörðum,
sótti um og fékk það. Mér líkaði
þetta afskaplega vel, þetta er fá-
mennur vinnustaður en góður og
með góðu fólki og náin tengsl
við Náttúrustofu Vestfjarða. Að-
setrið er í Bolungarvík en maður
þurfti að aka um alla Vestfirði.
Auðvitað þurfti ég að fara Ós-
hlíðina daglega en ég notfærði
mér áætlunarbílinn hjá Valdimar
Lúðvík Gíslasyni. Ég sakna ferð-
anna með Valdimar Lúðvík og
spjallsins við hann.“

Sjónin fór í fyrraSjónin fór í fyrraSjónin fór í fyrraSjónin fór í fyrraSjónin fór í fyrra
„Um það leyti sem við fórum

til Skotlands fyrir áratug tók ég
að finna fyrir einkennilegheitum
í hægra auganu og ég fór að sjá
illa með því. Ég fór reyndar til

augnlæknis áður en ég fór til
Skotlands en hann vildi ekkert
gera úr þessu. Eftir að við komum
til baka er tekin mynd af höfðinu
á mér sem ekkert sést á.

Árið 2004 er síðan aftur tekin
mynd og þá notað skyggniefni
en það hafði gleymst við fyrri
myndatöku. Þá kemur í ljós
bandvefjaræxli alveg við sjón-
taugarnar. Ég er fljótlega gripin
á skurðarborð en var þá búin að
missa mikla sjón á hægra auga.

Eftir aðgerðina stóð sjónin í
stað í nokkur ár en í fyrra hrakaði
henni stórlega á báðum augum
og í nóvember var ég greind lög-
blind, eins og það heitir. Það er
samkvæmt skilgreiningu sjón
sem er minni en fimmtán prós-
ent.“

Merkingar mikilvægarMerkingar mikilvægarMerkingar mikilvægarMerkingar mikilvægarMerkingar mikilvægar
„Ég treysti mér ekki til að fara

ein niður í bæ“, segir Helga þegar
hún er spurð hvort hún geti farið
sinna ferða hjálparlaust. „Ég nota
hins vegar göngustígana til úti-
vistar vegna þess að ég þekki þá
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svo vel. En það er slæmt þegar
einhver breyting verður eða
óvænt hindrun. Ég er hræddust
við að fara yfir gatnamótin og svo
er ég alltaf svolítið hrædd við
hjólreiðamenn.

Eitt sem ég held að menn átti
sig ekki á fyrr en þeir missa sjón-
ina sjálfir, er hvað yfirborðs-
merkingar á gönguleiðum eru
mikilvægar. Það vantar svo víða
að mála og viðhalda sebrabraut-
unum yfir götur og viðhalda kant-
merkingum. Allar málaðar línur
á götum hjálpa mér mikið en oft
er lagt yfir þær nýtt slitlag og
síðan látið hjá líða að mála á ný.
Það er alveg lygilegt hvað það
hefur mikið að segja að hafa
góðar merkingar.

Ég er nýlega búin að senda
bæði Vegagerðinni og bænum
bréf sem ég vona að þeir taki
tillit til og bæti merkingarnar.
Annars eru veturnir sérlega slæm-
ir því að þá er snjór yfir öllu. Það
verður allt hvítt.“

Leið illa að verðaLeið illa að verðaLeið illa að verðaLeið illa að verðaLeið illa að verða
að hætta að vinnaað hætta að vinnaað hætta að vinnaað hætta að vinnaað hætta að vinna

„En ég er vel sett því að ég á
svo góða vini hér í bænum sem
viðra sig með mér og ég fer með
í leikfimi. Ég vil einkum nefna
vinkonu mína Ólöfu Bergmanns-
dóttur sem er mér mikil hjálpar-
hella.

Það eru mikil viðbrigði að
hætta að vinna. Maður hefur
verið svo vinnutengdur og mér
leið illa að verða að hætta að
vinna. Enginn velur sér þetta
sjálfur.

Ég hreyfi mig mikið, bæði
geng og skokka, og er mikið í
tækjasalnum niðri á Endurhæf-
ingardeild Heilbrigðisstofnunar-
innar. Ég verð að nefna hvað hún
Sigurveig Gunnarsdóttir er frá-
bær. Bæði er gott að geta komið
þarna reglulega og fengið þá
hjálp sem maður þarf og líka er
svo gott fyrir sálina að hitta fólkið
þarna.

Líka hlusta ég mikið á hljóð-
diska og hef aldrei „lesið“ eins
mikið og eftir að ég varð blind.
Diskana fæ ég senda frá Blindra-
bókasafni Íslands. Þá hef ég feng-
ið talgervil í tölvuna mína og
mikla aðstoð við hann og fleira
frá Þjónustu- og þekkingarmið-
stöð fyrir blinda.“

– Hlynur Þór Magnússon.

Ég er hrædd-
ust við að fara

yfir gatna-
mótin og svo
er ég alltaf

svolítið hrædd
við hjól

reiðamenn.

Einar Þór Gunnlaugsson
kvikmyndagerðarmaður hefur
undanfarin ár unnið að gerð
heimildarmyndarinnar Norð
Vestur, sem verður frumsýnd
í haust. Þá eru 15 ár liðin frá
því að snjóflóðið féll á Flateyri,
en myndin segir björgunarsögu
flóðsins. Einar er sjálfur frá
Hvilft í Önundarfirði. „Myndin
segir björgunarsögu vegna
snjóflóðsins á Flateyri í októ-
ber 1995,“ segir Einar í samtali
Morgunblaðið.

„Hún flokkast sem mynd í
fullri lengd og verður um 100
mínútur. Hún segir líka að
hluta til frá byggðinni á norð-
anverðum Vestfjörðum, það er
að segja bæjarkjörnunum í
kringum Ísafjörð, sem mér

fannst mikilvægt til þess að við
skiljum björgunaraðgerðirnar.
Það eru bæjarfélögin í kring sem
eru með björgunarsveitir og það
eru líka þessi fjöll sem skilja að
og eru illfær á veturna. Ég reyni
að láta það koma fram, hvar stað-
irnir eru og hvað þeir eiga sam-
eiginlegt og hvaða karakter þeir
hafa.“

Þegar Einar er spurður hvort
eitthvað hafi komið honum á
óvart við gerð myndarinnar kem-
ur ýmislegt upp í hugann. Þó er
það aðallega tvennt. „Það sem
kom mér mest á óvart var hve
margir vildu að þetta yrði skrásett
í einhverju formi og einnig hvað
þetta gat tekið mikla orku. Ég
man eftir tilvikum þar sem ég
fann að ég þurfti að hvíla mig vel

á milli viðtala, ekki það að maður
tæki þetta inn á sig, heldur var
þetta bara svo dramatískt.

Aðspurður hvað standi upp úr
eftir að hafa skoðað þessa atburði
svona vel segir Einar að tengist
stöðunni eins og hún er í dag.
„Maður finnur að margir hafa
dregið mikinn styrk úr þessari
reynslu – styrk sem lýsir sér í
bjartsýni og framtíðarhugmynd-
um, þó að snjóflóðið sé mörgum
enn í fersku minni. Þeir sem eru
frá Flateyri eða tengjast staðnum
á annan hátt, til dæmis hags-
munaböndum eða tilfinninga-
böndum, hafa allir áhuga á því
að byggja staðinn upp aftur og
eru að átta sig á því að fimmtán
ár eru ekkert langur tími. Þetta er
í raun stuttur tími, Og þess vegna

kemur mest á óvart hvað
viðhorfin til framtíðarinnar eru
jákvæð.“

Einar segist finna að þessi
jákvæðni á sér djúpar rætur.
„Fólk veltir fyrir sér tækifær-
um til að bæta atvinnuástand-
ið, auðga mannlífið, fá fólk til
að flytja til staðarins, halda
uppi skólastarfi, og umfram
allt halda staðnum í byggð og
viðhalda reisn hans. Einn við-
mælandi lýsti þessu þannig að
þegar tíu ár hefðu verið liðin
frá snjóflóðinu á Flateyri þá
hefði Flateyri verið eins og
boxari sem fengið hefði þungt
högg og væri kominn á hnén,
en færi ekki alveg niður. Og
núna er hann staðinn upp.“

– thelma@bb.is

Björgunarsaga snjóflóðsins
á Flateyri frumsýnd í haust

Skemmtiferðaskipið Re-
gatta lagðist upp að bryggju
við Sundahöfn á fimmtudag.

Um borð voru um 600 farþegar

auk áhafnar en skipið er um
30 þús. brúttótonn að stærð.

Farþegar skipsins nýttu
daginn í að skoða Ísafjörð en

einnig áttu fjölmargir bókaðar
ferðir á vegum Vesturferða

m.a. í Vigur og á kayak í Ön-
undarfirði. Þetta var fyrsta

heimsókn skipsins til Íslands
og var Ísafjörður fyrsti

áfangastaður þess hérlendis.
– kristjan@bb.is

Skemmtiferðaskipið Regatta á Ísafirði
Regatta kemur að Sundahöfninni á Ísafirði.
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Kristinn Kristjánsson, liðstjóri GÍ púttar hér á 9. flöt. Ljósmyndir: Benedikt Hermannsson.

Besti árangur Bolvíkinga til þessa

Borgnesingurinn Bjarki Pétursson tekur upphafshöggið
á 1. braut. Sveit hans hafnaði í 5. sæti deildarinnar.

Sveit Golfklúbbs Bolungar-
víkur hafnaði í fjórða sæti í 3.
deild í sveitakeppni GSÍ sem
fram fór á Tungudalsvelli um
helgina eftir æsilegan úrslitaleik
um þriðja sætið við Golfklúbbinn
Jökul frá Ólafsvík. Þrátt fyrir að
lokatölur leiksins við GJÓ hafi
verið 3-0 réðust úrslitin ekki fyrr
en á síðustu holunum. Þannig
fóru tvímenningsleikir Rögn-
valdar Magnússonar og Janusz
Pawel Duszak í bráðabana en
Janusz tapaði á 19. holu en Rögn-
valdur á 21. holu. Jón Steinar
Guðmundsson og Elías Jónsson
töpuðu síðan fjórmenningsleik
sínum á 18. holu.

Árangur Bolvíkinga á sveita-
keppninni í ár er sá besti til þessa
og var sveit GBO aðeins hárs-
breidd frá því að komast upp í 2.
deild eftir naumt tap fyrir Golf-
klúbbi Sandgerðis í undanúrslit-
um. Fyrir keppnina var markmið
Bolvíkinga að halda sér í 3. deild
og var því árangurinn í takti við
væntingar. Þá endaði sveit Golf-
klúbbs Ísafjarðar í sjötta sæti
deildarinnar.

Golfklúbburinn á Hellu og
Golfklúbburinn í Sandgerði urðu
í tveimur efstu sætunum og leika
því í 2. deild á næsta ári. Golf-
klúbbur Sauðárkróks og Golf-

klúbbur Hveragerðis falla hins
vegar niður um deild.

Lokastaðan í 3. deildinni var
þessi:

1. Golfklúbburinn Hellu.
2. Golfklúbburinn Sandgerði.
3. Golfklúbburinn Jökull Ól

afsvík.
4. Golfklúbbur Bolungarvíkur.
5. Golfklúbbur Borgarness.
6. Golfklúbbur Ísafjarðar.
7. Golfklúbbur Sauðárkróks.
8. Golfklúbbur Hveragerðis.

– kristjan@bb.is

Veðrið setti strik í reikninginn á laugardaginn og notuðu
keppendur hvert tækifæri til að komast undir regnhlífina.
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Nefnd um sorpmál í Ísa-
fjarðarbæ hefur ákveðið að
hafin verði leit að nýjum urð-
unarstað í stað Klofnings í Ön-
undarfirði. Hefur sviðstjóra
framkvæmda- og rekstrarsviðs
Ísafjarðarbæjar verið falið það
hlutverk. Urðunarstaðurinn
hefur verið umdeildur meðal
íbúa á Flateyri enda svæðið
nálægt byggð og útivistar-
svæði íbúa.

Urðunarstaðurinn er á veg-
um Funa og hefur starfsleyfi
þar sem heimilt er að urða allt
að 1.000 tonn af almennum
óbrennanlegum úrgangi á ári
en starfsleyfið rann út 1. júlí
2009. Hefur verið unnið eftir

bráðabirgðaleyfi síðan. Í aðal-
skipulagi Ísafjarðarbæjar er
ætlunin að nýta urðunarstað-
inn við Klofning næstu ár og
stækka hann og betrumbæta.
Er því ljóst að þörf er á breyt-
ingu á aðalskipulaginu.

Ekki er liggur fyrir hvaða
staðir koma til greina en til
fróðleiks má geta að í forathug-
un vegna sorpeyðingar árið
1990 þegar skoðuð var hag-
kvæmni sorpurðunar og sorp-
brennslu var einnig könnuð
möguleg staðsetning fyrir urð-
un. Svæðin sem þá voru helst
voru talin koma til greina voru
Arnardalur, Bolungarvík og
Önundarfjörður.

Leitað að nýj-
um urðunarstað

Vegaframkvæmdum í tengs-
l-um við Bolungarvíkurgöng
er að ljúka. „Vegavinnan hefur
gengið vel, búið er að setja
fyrra lag af klæðningu í Bol-
ungarvík og búið að malbika
stærsta hlutann af veginum í
Hnífsdal. Svo verður vegurinn
í jarðgöngunum malbikaður í
þessari viku,“ segir Einar Hrafn
Hjálmarsson aðstoðarstaðar-
stjóri Ósafls í Bolungarvík.
Hann segir vinnu innan gang-
anna einnig ganga vel.

„Það verður stór áfangi þeg-
ar búið er að malbika veginn í
göngunum. Þá er aðallega eftir
uppsetning rafbúnaðar, skilta,
stika og málun á veginum.“
Göngin verða 8,7 metra breið
og 5,1 kílómetri að lengd.
Einnig hafa verið byggðir 310

metra langir steinsteyptir veg-
skálar og lagðir þrír kílómetra
langa vegir og tvær 15 metra
langar steinsteyptar brýr.

Rafskaut ehf á Ísafirði sér
um rafmagnsvinnu í göngun-
um og Vestfirskir verktakar
hafa séð um öll steypt mann-
virki sem tengjast göngunum,
svo sem brýr og vegaskála.
Forsvarsmenn Ósafls segjast
hafa lagt sig í líma við að fá
Vestfirðinga í störfin og hefur
samstarfið bæði við heima-
menn og verkkaupa gengið
mjög vel. Samkvæmt áætlun
eiga göngin að opna í septem-
ber og segir Einar Hrafn útlit
fyrir að það standist. „Ætli það
verði þó ekki seinnipart sept-
ember.“

– thelma@bb.is

Vegaframkvæmdum
að ljúka í Hnífsdal

Búið er að malbika að stærstum hluta nýjan veg í Hnífsdal.

Vill byggja smáhýsi í Tungudal
Athafnamaðurinn Guðmundur

Tryggvi Ásbergsson hefur sótt
um leyfi til að reisa 20 smáhýsi í
Tungudal. Ætlunin er að leigja
þau út ferðamönnum. „Þetta er
áframhald á því sem maður er
byrjaður á,“ segir Guðmundur en
hann opnaði gistiheimili á Suður-
eyri fyrr á árinu. Umsókn Guð-
mundar og teikning af smáhýsun-
um, unnin af Tækniþjónustu Vest-
fjarða, var lögð fram á síðasta
umhverfisnefndarfundi. Fyrir-
hugað er að húsin verði á svæði
sem er innan og vestan við tjald-
svæðið í Tungudal. Nefndin lét

bóka að hún telji hugmyndina
spennandi og fól tæknideild að
skoða kostnað við uppbyggingu
vegar inn að svæðinu og útfærsl-
ur á skipulagi. Nefndarmenn tóku
þó fram að hugmyndin falli ekki
að aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar
2008-2020.

Aðspurður segist Guðmundur
vera tilbúinn að ráðast í fram-
kvæmdir um leið og leyfi fæst.
„Það er allt tilbúið frá minni hendi
og nú bíð ég bara eftir grænu
ljósi. Ég reikna þó með því að
byrja á tíu húsum fyrsta árið,
þetta tekur allt sinn tíma.“ Eins

og fyrr sagði hyggur Guðmundur
á frekari landvinninga í ferða-
málabransanum með þessari
hugmynd en hann opnaði Gisti-
heimilið 66 á Suðureyri um pásk-
ana. Segir hann aðsóknina í gisti-
heimilið hafa verið samkvæmt
vonum. „Þessi ferðageiri er eigin-
lega ári á undan þannig að það
má segja að mitt fyrsta ár verði í
raun næsta sumar. Þegar ég opn-
aði í ár voru allar ferðaþjónustur
búnar að panta fyrir sumarið. En
það hefur verið talsvert af fyrir-
spurnum frá erlendum ferðaskrif-
stofum fyrir næsta sumar.“

Gerir athugasemd
við aðalskipulag

Skipulagsstofnun hefur mælt
með að stærð svæða komi fram
þar sem það er unnt í tillögu að
aðalskipulagi Bolungarvíkur fyr-
ir árin 2008-2020. Í bréfi sem
stofnunin sendi bæjaryfirvöldum
segir að skipulagstillagan sé að
mestu leyti vel unnin, nákvæm
og skýr. Í lýsingu og stefnumörk-
un um einstök svæði er þó ekki í

öllum tilvikum gerð grein fyrir
stærð og þéttleika. Hefur stofnun-
in því mælt með að bætt verði úr
því eftir bestu getu áður en það
verður auglýst.

Vinna við gerð aðalskipulags-
ins hófst vorið 2006, en þá samdi
Bolungarvíkurkaupstaður við
Teiknistofuna Eik um ráðgjöf í
verkefninu. Eldra aðalskipulag

er frá árinu 1980 og náði það
aðeins yfir þéttbýli sveitarfélags-
ins. Mikil áhersla var lögð á sam-
ráð við og virka þátttöku íbúa og
hagsmunaaðila við gerð aðal-
skipulagsins. Settur var á fót
skipulagshópur hagsmunaaðila
sem vann að gerð skipulagstil-
lögunnar undir leiðsögn ráðgjafa.

– thelma@bb.is

Nefnd um sorphirðu í Ísafjarð-
arbæ hefur lagt til að sótt verði
um undanþágu hjá Umhverfis-
stofnun, til áframhaldandi rekst-
urs sorpbrennslunnar í Funa til
allt að sex mánaða. Umhverfis-
stofnun hafði áminnt rekstrarað-
ila Funa og gefið út að endurbæt-
ur þyrftu að eiga sér stað svo
stöðin fyllti ákvæði starfsleyfis.
Beiðni sveitarfélagsins um frest-
un byggist á því að vegna um-
fangs hafi dregist að vinna út-
boðsgögn. Þau hafa nú verið lögð
fram og ákveðið að hefja útboðs-
ferli sem taka mun 6-12 vikur.

„Að því loknu mun vonandi
hefjast vinna við breytingar á

sorphirðunni. Útboðslýsingin
byggir á flokkun sorps, endur-
vinnslu og urðun og því mun
endurbygging á vélbúnaði Funa
verða óþarfur ef niðurstaða út-
boðsins verður jákvæð. Með till-
iti til þeirra miklu fjárhagslegu
hagsmuna sem hér er um að ræða,
er mikilvægt að ekki verði farið
útí kostnaðarsamar aðgerðir í
málaflokknum á meðan á útboðs-
ferlinu stendur og óhjákvæmi-
legar breytingar verða væntan-
lega á allri meðferð sorps í bæj-
arfélaginu,“ segir í bókun nefnd-
arinnar.

Nefndin hefur einnig óskað
eftir því að gerð verði ný kostn-

aðaráætlun um endurbyggingu á
Funa, þar sem tekið verði tillit til
kostnaðar við nauðsynlega end-
urbyggingu vélbúnaðar stöðvar-
innar, s.s. brennsluofns, snigla,
hreinsibúnaðar og alls þess sem
endurnýja þarf eða bæta þarf við
til að rekstur stöðvarinnar verði
samkvæmt núgildandi reglum
um starfsemi stöðvarinnar og
krafna þar um. Þá er mikilvægt
að fyrir liggi ennfremur áætlaður
árlegur viðhalds- og rekstrar-
kostnaður stöðvarinnar. Gerð
kostnaðaráætlunarinnar verði
lokið fyrir lok útboðs á sorphirðu
og sorpförgun í Ísafjarðarbæ.

– thelma@bb.is

Útboð um sorphirðu í Ísa-
fjarðarbæ í farvatninu

Óskað hefur verið eftir undanþágu til áframhaldandi reksturs Funa til allt að 6 mánaða.
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Af kvótum og fleiru

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.

Stakkur skrifar

smáar

Opið bréf að vestan
Á næsta ári munum við Ís-

lendingar minnast 200 ára af-
mælis Jóns Sigurðssonar með
ýmsum hætti. Meðal annars á
að leggja nýja heimreið og fjölda
bílastæða á fæðingarstað Jóns,
Hrafnseyri við Arnarfjörð, í
minningu hans. Því miður verð-
ur að segjast alveg eins og er,
að umrædd framkvæmd er að
okkar dómi algjörlega óþörf og
gott dæmi um það þegar opin-
berir aðilar kasta fjármunum
alþýðu beint út um gluggann,
eins og Jón Sigurðsson hefði
sennilega orðað það sjálfur.

Ekkert bendir til annars en
núverandi heimreið að Hrafns-
eyri, með lítils háttar lagfæring-
um, geti þjónað staðnum vel
næstu árin, miðað við óbreyttar
forsendur. En svo virðist sem
fæðingarstaður forsetans eigi að
vera mannlaust eyðibýli eins
og verið hefur síðastliðin fimm
ár, nema rétt yfir hásumarið.
Því er vandséð hvaða tilgangi
það á að þjóna að verja miklum
fjármunum í nýja heimreið.

Samkvæmt teikningu Vega-
gerðarinnar, dags. 15. 07. 2010,
á hin nýja heimreið, sem örugg-
lega verður malbikuð, að brjóta
upp landsvæði í miðjum hvamm-
inum sem bærinn stendur í og
er stórkostlegur frá náttúrunnar
hendi. Auk þess munu spillast
mörg ræktuð tún á þeirri leið.

Þannig háttar til á Hrafnseyri,
að þegar þörf er á fleiri bíla-
stæðum á sumrin en vant er,
svo sem eins og 17. júní, þá
geta gestir lagt bifreiðum sínum
á svokallaðri Kirkjuflöt og allir
ánægðir. Á stærri Hrafnseyrar-
hátíðum er hægt að leggja
hundruðum bifreiða fyrir neðan
bæinn og þá ganga gestir stuttan
spöl heim á staðinn. Þetta gerist
á 10 til 20 ára fresti.

Miðað við það sem hér hefur
komið fram, leggjum við ein-
dregið til að þeim fjármunum
sem verja á í nýja heimreið og
bílastæði á fæðingarstað Jóns
Sigurðssonar verði varið til
þess að lagfæra vegina í firðin-
um hans, Arnarfirði. Ekki veitir
af.

Þetta bréf er skrifað til að vekja
athygli á óþarfa peningaaustri
úr sameiginlegum sjóði þjóð-
arinnar. Spyrja má hvort við
Íslendingar ættum ekki að stíga
á stokk í tilefni af afmæli Jóns
forseta og strengja þess heit að
hætta öllu óþarfa bruðli. Það
mundi honum örugglega þykja
góð afmælisgjöf.

Hallgrímur Sveinsson,
Hreinn Þórðarson.

Hallgrímur Sveinsson bjó á
Hrafnseyri í 40 ár og Hreinn
Þórðarson er bóndi á Auðkúlu
í Arnarfirði.

Áskriftarsíminn er 456 4560

Álfheiður Ingadóttir heilbrigð-
isráðherra segir heilbrigðisráðu-
neytið líta svo á að óeðlilegt hafi
verið af Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði að borga yfirlækninum,
Þorsteini Jóhannessyni, fyrir
bakvaktir í gegnum einkahluta-
félagið Skurðlæknirinn ehf. Þá
hafi hún sem ráðherra kallað eftir
frekari upplýsingum um málið,
sem er nú til skoðunar hjá heil-
brigðisráðuneytinu. Þetta er haft
eftir henni á dv.is. Þar er einnig
greint frá því að Þorsteinn hafi

selt sjúkrahúsinu þjónustu í gegn-
um einkahlutafélag í sinni eigu.
Um var að ræða bakvaktir en
greiðslur fyrir þær fóru í gegnum
einkahlutafélagið Skurðlæknir-
inn ehf. sem síðan greiddi Þor-
steini laun fyrir vaktirnar. Var sá
hátturinn hafður á í sjö ár eða frá
2002 til 2009. Hreinn rekstrar-
hagnaður einkahlutafélagsins var
rúm sex og hálf milljón króna
árið 2008.

Þröstur Óskarsson, framkvæmda-
stjóri Heilbrigðisstofnunar Vest-

fjarða, segir í samtali við DV
fleiri lækna hafa fengið greidd
laun fyrir bakvaktir í gegnum
einkahlutafélög í þeirra eigu.
Tekjur Þorsteins hafa vakið at-
hygli fyrir vestan en samkvæmt
álagningarskrá fyrir árið 2009
hækkuðu tekjur hans um 7,2 millj-
ónir króna á milli ára. Þorsteinn
segir hluta skýringarinnar vera
að hann hafi áður rukkað fyrir bak-
vaktir í gegnum einkahlutafélag-
ið en sé nú hættur því.

– thelma@bb.is

Rannsaka launagreiðsl-
ur Þorsteins yfirlæknis

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Til sölu er úrvals hey 20-250
rúllur. Uppl. gefur Ragna í síma
456 4814.

Er með ódýra gistingu í Reykja-
vík. Uppl. í síma 692 1404.

Til sölu eru nokkur dekk og
felgur. 4 stk. 265/75/16, 20%
slitin heilsársdekk, 1 stk. nýtt
sumardekk 265/70/16 á álfelgu,
4 stk. 14" Volvo felgur af gömlu
240 bílunum, 185/65/15 negld
dekk á 5 gata stálfelgu og tvö
dekk P/215/70/15, negld, keyrð
800 km. Uppl. gefur Árni í síma
894 4713  eða á netfanginu
trukkurinn@simnet.is.

Til leigu er björt og góð 2ja
herb. íbúð ca. 80m² á eyrinni á
Ísafirði í vetur. Stórar svalir.
Leigist með eða án húsgagna.
Uppl. í síma 867 6657 eða á netf.
gentlespace@simnet.is.

Til sölu er 17 vetra brúnn hest-
ur. Góður reiðhestur fyrir vana
reiðmenn. Uppl. gefa Telma
Björk í síma 849 8720 eða Gest-
ur í síma 865 5699.

Áhugamönnum um stjórn-
mál leiðist ekki þessa dagana.

Alltaf kemur eitthvað nýtt upp og þó það sé ekki skemmtilegt
má þó brosa út í annað. Viðskiptaráðherra var sóttur á Horn-
strandir og eftir viðtal við forsætis- og fjármálaráðherra varð
ljóst að hann ætti sér framhaldslíf. Skipti þá engu þótt óvíst
væri um það hvernig upplýsingar bærust á milli herbergja í
viðskiptaráðuneytinu og kenndi hver öðrum um ófarirnar. Í
alvöru skáldsögu myndi slíkt háttalag ótvírætt leiða til þess
að skúringakonan yrði rekin. Í þessu tilviki raunveruleikans
fær hún vonandi framhaldslíf.

Mörgum er enn í fersku minni þegar fyrrverandi þingmaður
og lengi formaður Frjálslynda flokksins  sagði í BB að hann
væri ekki hættur í pólitík. Forvitnilegt væri nú að vita hvar
hans pólitísku afskipti koma nú fram. Margir velta vöngum
yfir því hvað hann hafi átt við með yfirlýsingu sinni. En
sennilega fáum við að vita í fyllingu tímans hver þau hafa
verið og hvernig starfskröftum hans hefur verið varið síðan
þingsetu lauk.

Athyglisvert hefur verið að fylgjast með umræðu um
kvóta í landbúnaði. Þar virðast eiga að gilda önnur sjónarmið
en í sjávarútvegi. Í fyrra tilvikinu eiga nýliðar ekki að kom-

ast auðveldlega að, en í hinu síðara skal kvótinn afturkallaður
eftir svokallaðri fyrningarleið. Þó vantar lítillega upp á það
að útfærsla skýrist og hvernig takast skuli á við afleiðingar
þess að taka frá þeim sem nú eiga kvótann réttmætan ráð-
stöfunarrétt samkvæmt lögum. En það er óneitanlega eftir-
tektarvert að fylgjast með því að ekki sýnist vera samræmi
milli þess hvernig kvótastjórnun er háttað í landbúnaði
annars vegar og sjávarútvegi hins vegar.

Embættaveitingar hafa að undanförnu verið umræddar og
ýmislegt gengið á. Ekki skal á það lagður dómur hér hvernig
til hefur tekist en það leiðir óneitanlega hugann að því með
hverjum hætti Íslendingar muni takast á við regluverk
Evrópusambandsins með núverandi aðferðum hér á landi.
En talandi um Evrópusambandið verður mörgum hugsað til
þess hvernig sjávarútvegsráðherra  og landbúnaðar notar
hvert tækifæri til þess að tala niður stefnu forsætisráðherra
og Samfylkingar um inngöngu í Evrópusambandið. Ríkis-
stjórnin var mynduð um það að sækja um inngöngu, en ann-
ar stjórnarflokkurinn er í stjórnarandstöðu, ekki einu sinni
hlutlaus. Það ferli hlýtur að hafa sinn gang, nema andróðurs-
starfsemi einstakra ráðherra verði ofan á. Samstaða skilar oft-
ast betri árangri þótt aðeins sé um leiðir til að leysa ágreining.

Það er ódýr-
ara að vera
áskrifandi!
Síminn er
456 4560
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„Ég er búinn að vera með þessa
hugmynd í kollinum mjög lengi
og það má eiginlega segja að ég
sé í startholunum,“ segir Jón Ól-
afsson tónlistarmaður en hann er
með ævisögu súgfirska tromm-
arans Rafns Jónssonar í bígerð.

„Ég sé fyrir mér að þetta verður
svona falleg og skemmtileg hetju-
saga um frábæran karakter sem
setti stóran svip á íslenska tón-
listarsögu.“ Rafn Jónsson eða
Rabbi eins og hann var gjarnan
kallaður lést þann 27. júní árið
2004 eftir langvinna baráttu við
sjúkdóminn MND. Hann gerði
meðal annars garðinn frægan í
hljómsveitum eins og Grafík,
Bítlavinafélaginu og Sálinni hans
Jóns míns ásamt því að vera iðinn
við trommuleik með hinum ýmsu
tónlistarmönnum. Hann lagði
kjuðana á hilluna árið 1993.

„Við Rabbi vorum alltaf góðir
félagar og eftir að hann veiktist
var ég hluti af hans stuðning-
steymi sem létti undir með fjöl-
skyldunni,“ segir Jón en þeir
Rafn spiluðu saman í Bítlavina-
félaginu. „Við vorum góðir félag-
ar og ég þekkti hann vel fyrir
veikindin. Svo fylgdist ég vel
með honum í veikindunum og
alveg til endaloka,“ segir Jón en
á meðan á veikindunum stóð
hugsaði hann alltaf að einhver yrði
að skrifa sögu Rafns. „Þá ætlaði
ég í rauninni ekki að vera rithöf-
undurinn en núna er ég tilbúinn í
það og finnst það í rauninni bara
sjálfsagt mál,“ segir Jón en hann
hefur áður skrifað ævisögu ís-
lensk tónlistarmanns, bókina
Söknuður ævisögu Vilhjálms Vil-
hjálmssonar sem kom út í fyrra.

„Það er margt mjög áhugavert

sem gerðist í lífinu hans Rabba.
Tengingin við Vestfirði er mikil-
væg en mikið af íslensku poppi
og rokki er einmitt ættað þaðan,“
segir Jón en Rafn fæddist á Suð-
ureyri við Súgandafjörð og var
hann stór partur af tónlistarlífinu
fyrir vestan á sínum tíma.

Jón ætlar einnig að fara ýtar-
lega yfir hvernig sjúkdómurinn
breytti lífi trommarans og hvern-
ig Rafn barðist hetjulega gegn
honum. „Lífið hans Rabba tók
náttúrulega algjöra u-beygju þeg-
ar hann greindist með MND en
mjög fáir vissu eitthvað um sjúk-
dóminn þá,“ segir Jón en MND
er eins konar hreyfitaugahrörn-
unar sjúkdómur og ekki er al-
mennilega vitað hvað veldur því
að fólk greinst með sjúkdóminn.
Rafn var meðal þeirra sem stofn-
uðu MND félagið, sem er fyrir

Þessi mynd var tekin af Rafni Jónssyni í byrjun tíunda ára-
tugarins þegar hann var nýbúinn að greinast með hreyfi-

taugahrörnunarsjúkdóminn, MND. Mynd: Fréttablaðið/bg.

þá sem greinast með þennan erf-
iða sjúkdóm. „Það hafa allir gott
af því að lesa um ævi og baráttu
Rabba. Ekki bara útaf tónlistinni

heldur líka til að minna sig á
hvað maður sjálfur hefur það
gott,“ segir Jón að lokum.

– thelma@bb.is

Bók um ævi og baráttu Rabba Jóns

Stjórn Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga hefur unnið með Fjármála-
eftirlitinu að þeim úrbótum sem
eftirlitið óskaði eftir að yrðu
gerðar, að sögn Finnboga Svein-
björnssonar, formanns stjórnar
sjóðsins. Finnbogi segir að ósk-
um um úrbætur hafi þegar verið
komið í réttan farveg og að þeim
sé nú að mestu lokið. Hann segir

ennfremur að allir lífeyrissjóðir í
landinu hafi verið teknir til at-
hugunar hjá FME. Mismiklar úr-
bætur þurfti að framkvæmda á
innra skipulagi sjóðanna. Sam-
kvæmt frétt úr Fréttablaðinu sem
birtist hér að ofan voru m.a. gerð-
ar alvarlegar athugasemdir við
útfyllingu á skýrslum um sundur-
liðun fjárfestinga sjóðsins sem

sendar eru Fjármálaeftirlitinu á
þriggja mánaða fresti. Skýrslurn-
ar voru illa unnar og verklagi við
útfyllingu skýrslnanna verulega
ábótavant.

Einnig var gerð alvarleg at-
hugasemd við skil á gögnum frá
sjóðnum til Fjármálaeftirlitsins,
en gögn hafa nokkuð oft borist
eftir skilafresti. „Okkar sjóður er

ekki stór og yfirbygging lítil, en
mikil áhersla var lögð á ýmiskon-
ar verkferla starfsfólks og stjórn-
ar sem og skýrsluskil til FME og
að starfaaðgreiningu yrði komið
í betra horf sem þegar hefur verið
bætt úr. Þá er einnig látið í veðri
vaka að innheimta iðgjalda hefði
ekki verið með eðlilegum hætti,
en þar var um svokallaða RSK

innheimtu sem sjóðunum er falið
að innheimta,“ segir Finnbogi
Sveinbjörnsson og bætir við að
eins og staðan sé í dag, standi
ekkert út af borðinu varðandi
efndir á úrbótum á athugasemd-
um FME af hálfu lífeyrissjóðsins
þrátt fyrir að annað sé látið í
veðri vaka í fréttinni.

– thelma@bb.is

„Úrbætur komnar í réttan farveg“

Alvarlegar athugasemdir gerðar við
starfsemi Lífeyrissjóðs Vestfirðinga

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur
gert margvíslegar athugasemdir
við starfsemi Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga. Þar á meðal eru tvær
alvarlegar athugsemdir. Fjallað
er um málið á vefsíðu FME. Þar
segir að framkvæmd var athugun
á starfsemi Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga með heimsókn og gagna-
öflun dagana 23.-24. febrúar
2010. Í kjölfar athugunarinnar
rituðu fulltrúar Fjármálaeftirlits-
ins skýrslu þar sem fram komu
athugasemdir eftirlitsins og kröf-
ur um úrbætur er skyldi vera lok-
ið innan nánar tiltekinna tíma-
marka. Voru drög að skýrslunni
afhent sjóðnum þann 29. mars
2010 og honum gefið tækifæri
til að koma sjónarmiðum sjóðs-
ins og frekari upplýsingum á
framfæri. Í endanlegri útgáfu
skýrslunnar þann 8. júní 2010,
var tekið tillit til þeirra athuga-
semda eftir því sem tilefni þótti
til.

Meðal þess sem kemur fram er
að gerð var athugasemd við að
framkvæmdastjóri uppfyllir ekki
skilyrði laga um að hafa staðist
próf í verðbréfaviðskiptum. Skil-
yrðið þarf að uppfylla frá og með
1. janúar 2011 ef framkvæmda-
stjóri hyggst áfram sinna eigna-
stýringu fyrir sjóðinn.

Gerð var athugasemd við að
sjóðurinn hefði ekki haldið skrá
um tilkynningaskyld viðskipti
starfsmanna með fjármálagern-
inga eins og ber að gera samkvæmt
gildandi verklagsreglum sjóðsins
um verðbréfaviðskipti. Þá var ekki
framfylgt öðrum ákvæðum er
varða tilkynningaskyldu þeirra
starfsmanna, sem koma að ákvörð-
unum eða framkvæmd viðskipta
sjóðsins með fjármálagerninga,
um öll viðskipti fyrir eigin reikn-
ing og verðbréfaeign þeirra þegar
þeir tóku við starfi. Gerð var at-
hugasemd við að engir verkferlar
væru til staðar hjá sjóðnum varð-

voru engar verklagsreglur fyrir-
liggjandi hjá sjóðnum um inn-
heimtu iðgjalda.

Gerð var athugasemd við að
ekki væri til staðar heildstæð
áhættustýring hjá sjóðnum. Þá
voru engir skjalfestir verkferlar,
verklýsingar, innri eftirlitsferla-
lýsingar og lítið um innri reglur
hjá sjóðnum. Farið var fram á að
sjóðurinn hæfi vinnu við að móta
innra eftirlit hjá sjóðnum og
áhættustýringu. Gerð var alvar-
leg athugasemd við skil á gögn-
um frá sjóðnum til Fjármálaeftir-
litsins, en gögn hafa nokkuð oft
borist eftir skilafresti.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga hef-
ur nú þegar brugðist við flestum
athugasemdum Fjármálaeftirlits-
ins með viðeigandi úrbótum.
Önnur atriði eru enn í vinnslu og
hefur Fjármálaeftirlitið lagt
áherslu á að þeim verði komið í
viðunandi horf innan skamms
tíma, að því er segir á visir.is.

andi fjárfestingaferli, ákvarðanir
og framkvæmd þess.

Gerðar voru alvarlegar athuga-
semdir við útfyllingu á skýrslum
um sundurliðun fjárfestinga sjóðs-
ins sem sendar eru Fjármálaeftir-
litinu á þriggja mánaða fresti.
Skýrslurnar voru illa unnar og
verklagi við útfyllingu skýrsln-
anna verulega ábótavant. Gerð

var athugasemd við það hversu
lágt hlutfall ógreiddra iðgjalda-
krafna væri í lögfræðilegri inn-
heimtu þrátt fyrir aldur þeirra.
Fjármálaeftirlitið fór fram á að
sjóðurinn kæmi viðeigandi kröf-
um í formlegt innheimtuferli í
samræmi við reglugerð um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda
og starfsemi lífeyrissjóða. Þá

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista á Ísafirði.
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Hjálpaði börnum í Albaníu
Ferðalangurinn Baldur Sigur-

laugsson er nýkominn heim frá
Albaníu þar sem hann vann sjálf-
boðaliðastörf á vegum Nordjobb.
Með honum í för var hópur ung-
menna frá Norðurlöndunum en
hópurinn keyrði saman frá Sví-
þjóð til Albaníu þar sem þau
dvöldu í litlum smábæ. Fólst
starfið þeirra m.a. í því að veita
börnum félagsskap með því að
leika við þau og liðsinna. Bæjar-
ins besta náði tali af Baldri og
forvitnaðist um ferðalagið.

– Hvernig kom það til að þú
tókst þátt í þessu verkefni?

„Ég var staddur á Ítalíu þegar
ég fékk tölvupóst frá Nordjobb í
Svíþjóð. Þar var mér sagt að það
væri verið að leita að átján sjálf-
boðaliðum til þess að fara í leið-
angur til Albaníu að aðstoða börn
í bænum Marqinet, en bærinn
varð fyrir miklum áföllum fyrir
nokkrum árum. Þá sendi ég þeim
tölvupóst og fékk inni í verkefn-
inu ásamt 17 öðrum sjálfboða-
liðum frá Norðurlöndunum. Við
hittumst síðan öll í Svíþjóð í tvo
daga, um mánuði fyrir brottför,
þar sem við kynntumst öll. Við
lögðum af stað í endaðan júní og
keyrðum yfir átta lönd. Ég heim-
sótti þannig átta lönd á sjö dög-
um. Við keyrðum í gegnum Sví-
þjóð til Þýskalands, þaðan til
Austurríkis, þaðan til Slóveníu
og frá Slóveníu lá leiðin til Króa-
tíu. Þaðan fórum við til Bosníu,
þaðan til Svartfjallalands og loks
komum við til Albaníu.“

Hópurinn keyrði alla þessa leið
á tveimur langferðabílum og kom
ýmislegt upp á, að sögn Baldurs.

„Við lentum í smá veseni, það
byrjaði strax í Þýskalandi þegar
sjálfskiptingin í öðrum bílnum
bilaði með þeim hætti að hún fór
ekki í fjórða gír. Þá þurftum við
að keyra á Autobahn á 60 km
hraða og þýsku vörubílstjórarnir
voru sko aldeilis ekki hrifnir af
því. En það reddaðist, við fund-
um eitthvert verkstæði í Slóveníu
og þeir fiffuðu þetta til þannig að
bíllinn rokkaði á milli gíra alla
ferðina. Hann átti það til að skipta
snöggt úr fjórða gír í þann fyrsta,
með tilheyrandi látum. Í Svart-
fjallalandi sprakk dekk á bílnum
en að öðru leyti gekk þetta ágæt-
lega. Reyndar keyrðum við í heil-
an sólarhring eftir að bíllinn bil-
aði svo að við myndum komast á
leiðarenda á réttum tíma. Á leið-
inni gistum við í tjöldum á hinum
ýmsu stöðum. Eitt sinn gistum
við í garði og eitt skiptið gistum
við á ströndinni í Króatíu og á
mjög huggulega tjaldsvæði í
Bosníu.“

– Síðan komið þið til Albaníu,
hvað tók þar við?

„Það má eiginlega segja að

þar hafi húsgagnaverslanir tekið
á móti okkur, eins einkennilega
og það kann að hljóma keyrðum
við í um 20 mínútur fram hjá
húsgagnaverslunum, sem eru
engar smásmíði í þokkabót. Mjög
skemmtileg upplifun. Síðan
komum við loks til Marqinet sem
er þorpið þar sem við vorum að
vinna. Þar var fólk sem leigði
okkur húsin sín en við höfðum
túlka með okkur þar, sem hjálp-
aði mikið.“

– Um hvað snerist verkefnið?
„Fyrir nokkrum árum sprakk

vopnaverksmiðja á þessum stað.
Það voru þúsundir sem slösuðust
og tæplega þrjátíu sem létu lífið.
Þetta slys skildi eftir sig miklar
afleiðingar og fór mjög illa með
bæði fólk og svæðið. Þarna var
allt í rúst. Verkefnið snerist í raun-
inni um það að hjálpa og kenna
börnum á svæðinu. Við vorum
að leika við þau, kenna þeim
ensku, skapa list og aðstoða þau
við handavinnu. Tilgangurinn
með þessu var m.a. að veita börn-
unum og foreldrum þeirra inn-
blástur. Að fá börnin til þess að

sjá að það er eitthvað annað til.
Fá þau til að einbeita sér frekar
að námi eða einhverju í stað þess
að þau gefist bara upp. Albanía
hefur nefnilega verið mjög lokað
land. Það hefur gengið í gengum
erfiða tíma þar sem kommúnistar
lokuðu landinu algjörlega og það
máttu engir útlendingar fara
þangað inn. Það var einmitt
danskur strákur með mér í ferð-
inni, en mamma hans var fyrsti
útlendingurinn sem fékk að
giftast Albana á um tuttugu ára
tímabili.“

– Hvað voruð þið lengi í Al-
baníu?

„Við vorum í tólf daga Marqi-
net, sem er lítið þorp með um
3.000 íbúa. Vegirnir þarna voru
ónýtir og húsin í lélegu ásig-
komulagi. Við kynntust nokkrum
heimamönnum og meira að segja
einum breskum blaðamanni sem
heitir Andy, hann er stjórnmála-
fræðiprófessor frá Cambridge, al-
veg æðislegur náungi.“

– Þú fórst út í þetta verkefni
fyrir einskæra tilviljun, ekki satt?

„Jú, ég var staddur úti á Ítalíu

og var búinn að vera þar í nokkra
mánuði. Þar fór ég í tungumála-
skóla og næstum því sama dag
og honum lauk átti að byrja fyrsti
fundurinn í Svíþjóð, þar sem við
hittumst fyrst, þannig að þetta
passaði fullkomlega fyrir mig.“

– Lærðirðu eitthvað af þessari
ferð?

„Jú jú, maður lærði helling á
þessu. Við vorum einmitt átján
saman þarna, svo gott sem
ókunnug, og þurftum að koma
ýmsum skilaboðum áleiðis og
það fólst m.a. í sér að tala sænsku,
norsku og dönsku sem gekk bæði
upp og niður. Krakkarnir töluðu
að sjálfsögðu ekki ensku þannig
maður lærði mikið af því að eiga
samskipti við þau og annað fólk.
Maður lærði að koma fram við
fólk sem er með allt öðruvísi
sjónarmið á lífið en maður sjálf-
ur. T.d. má nefna að þjóðardrykk-
urinn þeirra er Rake, en hann er
meðal við öllu hjá Albönum. Það
er gefið við magakveisu, höfuð-
verkjum, svefnleysi, bara nefna
það, Rake er lausn við öllu. Sem
væri svipað og við myndum fá

okkur brennivín við hausverk,
enda um áfengan drykk að ræða.
Það var líka hrikalega spennandi
að ferðast á þennan máta, sem ég
hafði aldrei gert áður. Mér fannst
mjög gaman að sjá hvernig þetta
virkaði allt saman, keyra í gegn-
um þessi lönd og upplifa þetta.“

– Myndir þú mæla með þessu
fyrir aðra?

„Já, alveg hiklaust. Þetta er
alveg pottþétt hlutur sem ég ætla
mér að gera aftur og væri mjög
til í að prófa að fara t.d. til Afríku
með hópi sjálfboðaliða. Ég mæli
með að fólk fari út í sjálfboðaliða-
starf og sérstaklega ef það fær
tækifæri á að vinna með öðrum.
Það er líka æðislegt ef fólk hefur
tök á því að fara í gegnum Nor-
djobb eða álíka samtök og fá
möguleika á að vinna með fólki
á svipuðum aldri, sem er einnig
frá Norðurlöndunum. Hvort sem
það er sjálfboðaliðastarf eða bara
vinna hjá Nordjobb, þá held ég
að það sé virkilega hollt að vinna
með öðrum Norðurlandabúum.
Sjálfboðaliðastarf sem ég fór í
var einmitt frumraun Nordjobb.“
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Hollur og góður grasystingurHollur og góður grasystingurHollur og góður grasystingurHollur og góður grasystingurHollur og góður grasystingur

Nokkur orð frá Vá Vesthópnum til foreldra
Oft hafa foreldrar haft samband við meðlimi Vá Vesthópsins

með spurningar um uppeldi.  Í sumum tilvikum er um að ræða
spurningar foreldra þar sem börn þeirra hafa misstigið sig og er þá
gjarnan leitað ráða.  Í þessu sambandi langar Vá Vesthópinn til að
minna foreldra á eftirfarandi

Áfangar og sigrar – að samgleðjastÁfangar og sigrar – að samgleðjastÁfangar og sigrar – að samgleðjastÁfangar og sigrar – að samgleðjastÁfangar og sigrar – að samgleðjast

Í lífi sérhvers manns skiptast á skin og skúrir. Eitt af hlutverkum
foreldra er að kenna börnunum að halda upp á áfanga og sigra. 
Hér má nefna áfanga er tengjast íþróttum, námi en ekki síður

réttindum sem þau öðlast með aldrinum.  Þannig eru það vissulega
áfangi að mega vera úti lengur en áður skv. útivistarreglunum.
Mega horfa á myndir sem eru bannaðar ákveðnum aldurshópum,
sömuleiðis notkun tölvuleikja, bílprófsaldurinn, sækja dansleiki og
svo framvegis.  Loks 18 ára aldurinn þegar sjálfræðisaldri er náð.

Það er gaman að samgleðjast börnunum þegar þessum áföngum
er náð en jafnframt að minna á ábyrgðina sem þeim fylgir.  Því
auknum réttindum fylgja samfélagsskyldur. Það gleymist allt of oft.
Foreldrar ættu að kenna börnum sínum, mjög snemma, að hátíðarhöld
og áfangasigrum þarf ekki að fylgja áfengisneysla.  Það er hægt að
halda upp á áfanga með mörgum heilbrigðum aðferðum og þeir
verða ógleymanlegir.

„Á sumrin eru týnd fjallagrös,
að minnsta kosti í minni sveit
sem er Mývatnssveit. Þau eru
síðan nýtt í ýmislegt þar á meðal
grasysting sem ég ætla að bjóða
upp á. Í gamla daga var notuð
mjólk sem var orðin súr af elli í
ystingin og grösin notuð til
bragðbætis - þess vegna hefur
rétturinn í sögulega samhengi
vont orð á sér. Í dag er ystingurinn
búinn til úr AB mjólk og létt-
mjólk (ósúrri) ásamt grösunum
sem eru sögð hafa lækningamátt
og er grasystingurinn bráðhollur
réttur.

Í desert þarf að vera ljúffeng
kaka og því ætla ég að bjóða hér
upp á uppáhaldskökuna hennar
mömmu, Bodilsköku.“

Grasystingur

2 lítrar léttmjólk
1 líter AB mjólk
1 bolli heilgrjón
1 hnefi fjallagrös (þvegin í
vatni)
sykur og salt eftir smekk

Léttmjólkin sett í pott og hitað
að suðu, AB mjólkinni svo bætt
útí og aftur hitað að suðu. Þá
hleypur í osta. Því næst eru ost-

arnir færðir upp á fat og í pottin-
um er eftir mysa. Í mysuna fara
heilgrjónin sem eru soðin þangað
til þau verða meir, því næst fjalla-
grösin og er þetta soðið saman í

um tíu mínútur. Sykur og salt
eftir smekk. Ostarnir settur út á
og allt látið malla saman í svolitla
stund.

Bodilskaka
Botn:
200 g smjör
200 g sykur
100 g kókósmjöl
200 g hveiti

3 egg
1 tsk lyftiduft
1 dl mjólk
80 g suðusúkkulaði
1 poki cocktailber

Hrært í deig, súkkulaði og
berjum blandað við síðast.

Skraut:
Hvítur glassúr
Rifið suðusúkkulaði

Bakað við 200°í um það bil 30
mínútur.

Ég ætla að skora á Hólmfríði
Guðjónsdóttur frænku mína í
Bolungarvík.

Fjórir aðilar í Súðavík hafa í
hyggju að setja upp svokallaða
Listasmiðju í húsnæði Fasteigna-
félagsins Langeyri ehf., á Lang-
eyri í Álftafirði. Að sögn Ómars
Más Jónssonar, sveitarstjóra,
verður með verkefninu sérstak-
lega litið til atvinnulausra íbúa
sveitarfélagsins. Þá hafa á annað
tug einstaklinga verið virkir þátt-
takendur í félagsstarfi hreppsins
sem fram fer í Súðavíkurskóla.
Áður fyrr var félagsstarfið ein-

ungis ætlað eldri borgurum og
öryrkjum en síðasta sumar var
það opnað fyrir öllum sem höfðu
áhuga á slíkum félagsskap. Með
Listasmiðjunni mun sá hópur
hafa aðgengi að enn meiri fjöl-
breytni.

Um er að ræða samvinnuverk-
efni handverksfélagsins Kríunn-
ar, Súðavíkurdeildar Rauða kross
Íslands, Fasteignafélagins Lang-
eyri ehf og Súðavíkurhrepps. Ef
af verður yrðu þrjár skrifstofur

nýttar undir starfsemina. Í einu
rýminu yrði handavinnu og smíða-
aðstaða. Í hinum rýmunum yrði
glerbrennsluofn og aðstaða til
glerhandverks. Milli þeirra rýma
yrði gerð hurð þannig að skrif-
stofurnar myndu nýtast sem eitt
sameiginlegt rými undir starf-
semina.

Samhliða Listasmiðjunni yrði
boðið upp á smíðakennslu fyrir
grunnskólabörn. Súðavíkur-
hreppur hefur fjárfest í alhliða

trésmíðavél sem samanstendur
af hefli, sög fræsara og tappa-
borvél. Settir verða upp smíða-
bekkir og keypt nauðsynleg hand-
verkfæri. Þar gefst grunnskóla-
börnum að nema smíðavinnufag
samkvæmt stundaskrá skólans.
Þá er gert ráð fyrir að hreppurinn
greiði Langeyri ehf., leigu fyrir
þann hluta húsnæðisins auk þátt-
töku í sameiginulegu rými.

Í sumar fluttust til Súðavíkur
hjón sem hafa starfað við ýmis-

konar handverksgerð s.s.. skart-
gripagerð og hafa þau áhuga á að
taka þátt í verkefninu að sögn
Ómars Más. „Aðilar eru áhuga-
samir um samstarfið og næsta
skref er að setja upp rekstrar-
áætlun, kalla saman tengda aðila
og útfæra hugmyndina betur og
tímasetja verkþætti en við það
væri miðað að fyrsti hluti aðstöð-
unnar, smíðakennsluaðstaðan
yrði tekin í notkun 1. september,“
segir Ómar.       – thelma@bb.is

Listasmiðja í bígerð í Súðavík
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