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Breytir grasi í mjólk
Rætt við Árna Brynjólfsson,
bónda á Vöðlum í Önundarfirði og formann
Búnaðarsambands Vestfjarða, um aldarafmæli sambandsins, breytingarnar í
landbúnaðinum, hljómsveitina Hjónabandið og fleira. Sjá miðopnu.

Fuglar himinsins afhjúpaðir
Fuglar himinsins, nýtt altarisverk í Ísafjarðarkirkju, var
vígt við messu á sunnudag.
Fjölmennt var við vígsluna.
Höfundur verksins er listamaðurinn Ólöf Nordal. Um
750 leirfuglar prýða altarisvegginn, sem er um 90m², en
þeir voru búnir til af bæjarbúum um páskana undir leiðsögn
listamannsins. Séra Magnús
Erlingsson, sóknarprestur í
Ísafjarðarkirkju, segir daginn
hafa verið afskaplega ánægjulegan. „Það var full kirkja þó
ekki væri setið í hliðarsalnum.
Við dreifðum blöðum þar sem
fuglarnir voru númeraðir og
þeir sem gerðu fugl gátu fundið sinn“, segir Magnús. Það
er óhætt að segja að Fuglar

himinsins sé óvenjulegt altarisverk. Magnús segir það vera
rétt en almennt sé fólk mjög
hrifið. „Ég heyrði til dæmis í
gamalli konu um helgina sem
leist ekkert á hugmyndina
þegar hún kom fyrst fram. Svo
er hún búin að sjá verkið og
finnst það vera stórkostlegt.“
Ólöf hafði að leiðarljósi að
verkið ætti að hafa víða skírskotun, vera sprottið úr íslenskri menningarhefð, tengjast umhverfinu og hafa persónuleg tengsl við sóknarbörnin í söfnuðinum. Fuglar
himinsins er einstakt verk því
aldrei fyrr hefur á Íslandi verið
farin sú leið að láta sóknarbörnin búa til altarislistaverk
og líta má svo á að hver fugl

Frá vígslu altaristöflunnar á sunnudag.
sé eins og bæn eða vitnis- vígð, en þrátt fyrir að þetta unnar hafa arkitekt hennar og
burður viðkomandi einstakl- langur tími sé liðinn hefur ekki heimamenn á Ísafirði látið sig
ings í kirkjunni. 12 ár eru liðin enn verið komið fyrir altaris- dreyma um að fá altaristöflu á
frá því að Ísafjarðarkirkja var töflu en frá byggingu kirkj- hinn stóra kórvegg kirkjunnar.

Jákvæður rekstur
Tekjur Ísafjarðarbæjar
fyrstu sex mánuði ársins
voru 1.450 milljónir króna
samkvæmt skýrslu um
rekstur og fjárfestingar
bæjarins. Samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins er
gert ráð fyrir að tekjur
bæjarins á árinu öllu
verði 2.356 m.kr. Gjöld
án reiknaðra liða voru
1.187 m.kr., en eiga að
verða 2.072 á árinu.
Gjöld skiptast þannig að
laun og launatengd gjöld
voru tæplega helmingur
gjalda, eða 552 milljónir
og eiga að verða 1.189 samkvæmt áætlun fyrir árið.
Önnur rekstrargjöld
voru 623 m.kr. en eiga
að verða 814 milljónir
samkvæmt áætlun fyrir
árið, og fjármagnskostnaður var 8 m.kr. en á að
verða 69 m.kr. Tekjur
umfram gjöld voru því
267 m.kr. fyrstu fjóra
mánuði ársins, en gert er
ráð fyrir að þær verði 184
m.kr. allt árið í ár.
Fjárfestingar í janúarjúní voru 121 milljón, en
gert er ráð fyrir 322 milljónum í fjárfestingar allt
árið. Framlegð frá rekstri
á tímabilinu var því jákvæð um 267 m.kr. og
um 146 m.kr. þegar fjárfestingar hafa verið teknar með í reikninginn.

2

FIMMTUDAGUR 23. ÁGÚST 2007

Svisslendingar heimsækja Vestfirði

Dagurinn í dag

23. ágúst 2007 –235. dagur ársins
Þennan dag árið1967 töpuðu Íslendingar fyrir Dönum í
landsleik á Idrætsparken í Kaupmannahöfn með fjórtán
mörkum gegn tveimur. Mörk Íslendinga gerðu Helgi
Númason og Hermann Gunnarsson.

Þjóðverjar eru útlendinga duglegastir að sækja Vestfirði heim samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands.
Gistinætur þýskra ferðamanna voru í fyrra liðlega 9.400 talsins í fjórðungnum, en Þjóðverjar hafa allt frá
árinu 1998 og líklega lengur verið efstir á þessum lista. Frakkar koma næstir með tæplega 3.600 gistinætur, en Svisslendingar eru þeir þriðju með 2.000 gistinætur og virðist stór hluti þeirra Svisslendinga sem
á annað borð heimsækja Ísland koma vestur. Bretar, Hollendingar, Ítalir og Bandaríkjamenn eru einnig
duglegir við að heimsækja Vestfirði. Athygli vekur að Svíar standa einungis að baki 236 gistinóttum á
Vestfjörðum, en kannanir í Svíþjóð sýna iðulega að Ísland er einn vinsælasti áfangastaður þjóðarinnar.

Kunnáttumenn ráðnir til MÍ
Unnið er að því að
tryggja rekstrarfjármagn
til framtíðar fyrir afreksmannabraut Menntaskólans á Ísafirði og segist
Hermann Níelsson, íþróttakennari skólans, vera
bjartsýnn um að það takist. Brautin gengur út á að
veita þeim nemendum
sem leggja stund á íþróttir
tækifæri til að ná hámarksárangri í sinni grein.
Eins og á síðasta ári verður
boðið upp á kennslu í
knattspyrnu, körfubolta,
göngu- og svigskíðum,
sundi, glímu og golfi.
Þær breytingar verða á
í vetur að boðið verður
upp á kennslu í kajakróðri,
en stærsta breytingin er
eflaust sú að ráðnir verða
þjálfarar í hlutastarfi til
kennslu í hverri einustu
grein, og eru þetta allt miklir kunnáttumenn á sínu
sviði. „Það er ennþá opið
fyrir skráningar fyrir þá
sem vilja koma inn. Það
verða allir að skrá sig aftur
á brautina, þó þeir hafi
verið á henni í fyrra“, segir
Hermann Níelsson, en
skráningar fara fram bæði
hjá honum og hjá ritara
skólans.
Sótt hefur verið um
fjármagn til mannaráðninga hjá Vestfjarðanefndinni svokölluðu sem hefur
tekið vel í erindið. Það
kemur þó ekki endanlega
í ljós fyrr en á miðjum
vetri, þegar gengið verður
frá fjárlögum, hvort framtíðarfjármagn fáist í rekstur brautarinnar.
– halfdan@bb.is

Ásvaldur Guðmundsson á Núpi mátaði sig við stýrið á gömlu Sandsýtunni, fornfrægri jarðýtu sem lagði marga vegi hér vestra. Myndir: Páll Önundarson.

Fjölmenni fagnaði aldarafmæli
Búnaðarsamband Vestfjarða fagnaði aldarafmæli með
veglegri hátíðardagskrá á Núpi í Dýrafirði á laugardag.
„Þetta gekk ljómandi vel og þó að útilokað sé að slá fastri
tölu á fjöldann þá teljum við að það hafi verið á bilinu 350400 manns sem komu við og fögnuðu með okkur. Þetta var
virkilega gaman og veðrið lék við okkur“, segir Árni Brynjólfsson, formaður Búnaðarsambands Vestfjarða.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar í búnaði sl. öld eins og
glögglega mátti sjá á sýningu þar sem gömul vinnubrögð
til sveita voru rifjuð upp. Einnig var boðið upp á afþreyingu
af ýmsum toga fyrir nútíma fjölskylduna og Haraldur
Benediktsson, formaður Bændasamtaka Íslands, flutti hátíðarræðu. Stemmningin var fullkomnuð með ljúfum
Harmónikkutónum og að sögn Árna hefur hann ekki
heyrt annað en allir hafi farið sáttir og sælir af fögnuðinum.
„Ég vil koma þökkum til allra sem lögðu hönd á plóg til að
afmælið yrði sem best úr garði gert, en það var allt unnið
í sjálfboðavinnu.“
– thelma@bb.is

Menn tóku til hendinni til þess að sýna gestum vinnubrögð til sveita.

Tryggja á að uppbyggingu GSM-sambands á Vestfjörðum verði lokið 2008
Gert er ráð fyrir að vinna
við síðari áfanga uppbyggingar GSM-farsímaþjónustunnar á þjóðvegum landsins
geti hafist í kringum áramót.
Eins og greint hefur verið frá
voru nýlega afhent útboðsgögn vegna áfangans og hafa
þeir bjóðendur sem uppfylltu
skilyrði forvals frest til að
skila tilboðum til 16. október.
Síðari áfanginn snýst um að
koma á GSM-sambandi á þá
stofnvegi sem verða án þjón-

ustu að loknum fyrri áfanganum sem nú er unnið að. Má
þar nefna ýmsa fjallvegi svo
sem Bröttubrekku, heiðar á
Vestfjörðum svo sem Gemlufallsheiði, Dynjandisheiði og
Kleifaheiði, einnig Öxarfjarðarheiði og Hellisheiði eystri.
Í þessum áfanga verður
einnig komið upp GSM-þjónustu á þeim ferðamannasvæðum sem eru í nágrenni þessara
stofnvega, til dæmis Krýsuvík
og við Eiríksstaði í Haukadal.

Þá á að bæta GSM-samband á
nokkrum ferðamannasvæðum
í þjóðgörðunum við Snæfellsjökul og Jökulsárgljúfur. Uppbyggingu skal lokið á 22 mánuðum en þó skal ljúka 75%
verksins á árinu 2008. Lögð
verður sérstök áhersla á að
flýta uppbyggingu svæða á
Vestfjörðum og Norðausturlandi og tryggt að þeim svæðum verði lokið árið 2008. Í
síðari áfanga verða settir upp
42 sendar, byggð 27 hús og

reist 27 möstur.
Fjarskiptasjóður vinnur að
því markmiði fjarskiptaáætlunar að GSM-farsímaþjónusta
verði aðgengileg á Hringveginum og öðrum helstu stofnvegum og á helstu ferðamannastöðum. „Vinna við
fyrri áfanga er í fullum gangi
og unnið er að því að uppbyggingu vegna GSM farsímaþjónustu á öllum Hringveginum ljúki um næstu áramót í samræmi við markmið

fjarskiptaáætlunar. Þá verður
farsímanotkun einnig möguleg á Fróðárheiði, Steingrímsfjarðarheiði, Þverárfjallsvegi,
Fagradal og Fjarðarheiði í lok
ársins svo og á nokkrum ferðamannsvæðum“, segir í tilkynningu frá samgönguráðuneytinu.
Fjarskiptasjóður vinnur
einnig að undirbúningi útboðs
sem snýst um það að allir
landsmenn sem þess óska hafi
aðgang að háhraðatengingum.

„Í sumar hefur verið unnið
með markaðsaðilum að því
að greina þau svæði á landinu
sem marksaðilar telja sig ekki
geta sinnt vegna fámennis án
þess að fá til þess styrk úr
fjarskiptasjóði.
Stefnt er að því að sú vinna
klárist um miðjan september.
Vinna við gerð útboðsgagna
er einnig langt komin en hún
sýnst að miklu leyti um að
skilgreina þær kröfur sem
gerðar verða til þjónustunnar.
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Atvinnuleysi eykst á Vestfjörðum
Atvinnulausum á Vestfjörðum fjölgaði mikið
milli mánaða eða um 24.
Meðalfjöldi atvinnulausra
á Vestfjörðum var 46 í júlí
eða 1,1% af áætluðum
mannafla á Vestfjörðum
en var 0,5% í júní. Ástæða
aukningar atvinnuleysis
eru aðallega uppsagnir í

sjávarútvegi. Atvinnuleysi kvenna var 1,1% í
júlí en var 0,8% í júní sl.
og atvinnuleysi karla var
1,1% í júlí en 0,4% í júní.
Atvinnulausir karlar
voru 27 í júlí en 9 í júní
og atvinnulausar konur
voru 19 í júlí en 13 í júní.
Langflestir eru án

atvinnu í Ísafjarðarbæ eða
42 og þar af eru 32 konur,
því næst kemur Vesturbyggð þar sem fimm eru á
atvinnuleysisskrá. Þá
vekur athygli að á sama
tíma í fyrra voru engar
konur á skrá yfir atvinnulausa og einungis 21 karlmaður. Lausum störfum

fjölgaði þó mikið á Vestfjörðum eða úr 27 í júní í
41 í síðasta mánuði. Meðal
þeirra starfa sem eru í
boði er staða landslagsarkitekts, beitningarmanns, afgreiðslumanns
í bakaríi og kokks. Skráð
atvinnuleysi á landsvísu
var 0,9% í júlímánuði eða

að meðaltali 1.578 manns
sem eru 53 færri en í júní
og minnkaði um 3% milli
mánaða. Atvinnuleysi
hefur ekki verið svo lítið í
einstökum mánuði síðan í
október 2000. Tölurnar
eru fengnar úr skýrslu
Vinnumálastofnunar.
– thelma@bb.is

Gistinóttum fjölgar
Gífurleg fjölgun gistinátta hefur verið á tjaldsvæðum á Vestfjörðum
síðasta áratuginn samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Árið 1998
voru þær liðlega 5.500
talsins en ári síðar um
6.700. Sprenging varð
aldamótaárið 2000 þegar
gistinæturnar urðu fleiri
en 11 þúsund og hafa þær
ekki farið undir 10 þúsund nátta markið síðan
þá. Flestar voru þær sumarið 2003 eða rúmlega
22.600, ári síðar voru þær
liðlega 21 þúsund, tæplega 17 þúsund árið 2005
og í fyrra um 18.500.
Af skiljanlegum ástæðum eru ekki til tölur yfir
árið sem nú líður, enda
nóg eftir af vertíðinni þó
mesti annartíminn sé
kannski liðinn. Ástæða er
til bjartsýni þar sem veður var með eindæmum
gott mestan hluta sumars
og mál manna að umferð
ferðamanna hafi verið
mjög mikil á tjaldsvæðum fjórðungsins í ár, en
varla þarf að taka það
fram að veður skiptir
tjaldbúa máli þegar kemur að því að velja náttstað.
Á landsvísu hefur fjölgun gistinátta á tjaldsvæðum verið jöfn og stöðug
síðasta áratuginn.

Enn er leitað að munum sem talið er að geti varpað ljósi á upphaf byggðar í Skutulsfirði og Eyrarbæinn
sem stóð þar sem minnismerki Ragnars Kjartanssonar, myndhöggvara, um drukknaða sjómenn stendur nú.

Fornleifauppgröftur hafinn að nýju
Fornleifauppgröftur er hafinn að nýju á Eyrartúni á Ísafirði en fyrir þremur árum
fundust þar ýmsir munir sem
taldir eru vera frá 19. öld. Má
þar nefna sem dæmi flöskubrot og öngla, hnappa og brot

úr leirpípum og keramiki. Eyrarbærinn stóð á bæjarhólnum
nokkru norðan við þann stað
þar sem minnismerki Ragnars
Kjartanssonar, myndhöggvara, um drukknaða sjómenn
stendur nú. Bærinn hefur trú-

lega verið margbyggður á
sama stað í aldanna rás eins
og venja var. Hann var rifinn
ekki allmörgum árum eftir að
Ísafjarðarkirkja, sem brann
árið 1987, var fullgerð árið
1863.

Tóftir bæjarins munu hafa
verið jafnaðar út á dögum viðreisnarstjórnarinnar á sjöunda
áratug nýliðinnar aldar. Fornleifastofnun og Byggðasafni
Vestfjarða standa að greftrinum og Guðrún Alda Gísla-

dóttir, fornleifafræðingur, hefur umsjón með verkinu. Afar
lítið er vitað um upphaf byggðar í Skutulsfirði. Ýmsir telja
að Eyri hafi verið landnámsjörð en fyrir því er engin vissa
þótt almennar líkur séu nokkrar.

Telur niðurstöðu úrskurðanefndarinnar í það minnsta umdeilanlega
Andri Árnason, lögmaður
Súðavíkurhrepps, telur þá
niðurstöðu úrskurðarnefndar
um skipulags- og byggingarmál að Birnustaðir teljist ekki
vera „þegar byggt hverfi“ og
nýbyggingar þar því ekki undanþegnar skipulagsskildu, í
það minnsta umdeilanlega.
Segir hann að sá skilningur
komi hvorki fram í skipulagsog byggingarlögum, né í greinargerð laganna og að í fljótu
bragði virðist ekki vera fyrir
hendi dómafordæmi hvað
þetta varðar.
„Telja verður að orðin „þegar byggðum hverfum“ geti

bæði átt við hverfi í þéttbýli
sem dreifbýli, sbr. skilgreiningu orðabókar Menningarsjóðs: „þar sem bæir standa í
hvirfingu“. Þá verður einnig
að hafa í huga, að umrætt
byggingarleyfi var veitt á svæði
sem þegar var „helgað“ fyrir
mannvirki, þ.e. eldri vélageymslu og hjall. Þarna var
því ekki verið að taka undir
svæði sem ekki hafði fyrir
skipulagslega stöðu“, segir
Andri í minnisblaði til Súðavíkurhrepps.
Málsatvik eru deilur landeigenda Birnustaða og eigenda sumarbústaðar á jörðinni

um staðsetningu vélageymslu
fyrir þá fyrrnefndu og á málið
sér nokkra forsögu. Eigendur
sumarhússins telja að vélageymslan standi of nálægt lóð
þeirra og muni valda verulegum grenndaráhrifum og er þar
helst minnst á útsýnisskerðingu, skugga, snjósöfnun og
hávaðamengun frá vélum.
Úrskurðarnefnd skipulagsog byggingarmála taldi að
ekki hafi legið fyrir fullnægjandi meðmæli/samþykki Skipulagsstofnunar vegna umsóknarinnar þar sem álit stofnunarinnar hafi snúið að umsókn
um byggingu vélaskemmu á

öðrum stað. M.a. þess vegna
var byggingarleyfi ógilt. Andri
telur þessa niðurstöðu nefndarinnar hæpna. „Skipulagsstofnun hafði veitt meðmæli
sín fyrir byggingu skemmunnar á þeim stað þar sem
upphaflega var sótt um byggingarleyfi, að því gefnu að
gætt yrði sjónarmiða sbl. um
fjarlægð milli bygginga. [...]
Umrædd vélaskemma var
hins vegar að lokum reist fjær
en upphaflega stóð til og með
því var enn frekar gætt þeirra
fyrirvara sem getið var í
ummælum Skipulagsstofnunar um fjarlægð milli húsa,

auk grenndarsjónarmiða. Slík
smávægileg breyting á staðsetningu húss, sérstaklega eins
og hér stendur á, getur hins
vegar vart talist fela í sér kröfu
um nýja umsókn stofnunarinnar. A.m.k. ekki svo að
valdið geti ógildingu byggingarleyfisins“, segir Andri í
minnisblaði sínu.
„Í úrskurði sínum vísar
nefndin auk þessa að nokkru
leyti til grenndarsjónarmiða,
einkum með vísan til ákvæða
skipulagsreglugerðar um frístundabyggðir. Erfitt er hins
vegar að meta hversu mikil
grenndaráhrif hin nýja bygg-

ing hefur á nærliggjandi hús,
en hins vegar er ítrekað, að
með færslu byggingarinnar
nokkuð til norð-vesturs frá því
sem upphaflega var gert ráð
fyrir, hefur verið horft til
þeirra athugasemda sem gerðar voru vegna grenndaráhrifa.
Í úrskurði nefndarinnar virðist
þó ekki mikil vigt vera lögð í
grenndarsjónarmið, þó e.t.v.
hafi slík sjónarmið ráðið
miklu um niðurstöðu hennar“,
segir Andri í niðurlagi minnisblaðsins.
Hreppsnefnd hefur tekið
málið fyrir og verður lagt fyrir
byggingarnefnd.

4

FIMMTUDAGUR 23. ÁGÚST 2007

FIMMTUDAGUR 23. ÁGÚST 2007

5

Komin á æskuslóðirnar

Sóley Guðmundsdóttir tók
í sumar við stöðu framkvæmdastjóra Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra á Vestfjörðum. Hún er menntaður þroskaþjálfi og fæddur og uppalinn
Ísfirðingur. Hún kemur í stað
Laufeyjar Jónsdóttur, sem
sinnt hafði starfi framkvæmdastjóra síðustu 16 ár og segist
Sóley taka við góðu búi.
– Þú ert fædd og uppalinn
Ísfirðingur, hvenær fluttir þú
frá Ísafirði?
„Ég flutti til Reykjavíkur
25 ára gömul en hef alltaf
komið reglulega til Ísafjarðar
í gegn um tíðina. Ég fór í nám
fyrir sunnan og vann síðan
um tíma úti í Svíþjóð og síðan
á höfuðborgarsvæðinu Nú hef
ég nýlokið framhaldsnám í
sérkennslufræðum og mannauðsstjórnun. Ég notaði tækifærið þegar ég eignaðist
yngsta barnið mitt 2003 að
drífa mig aftur í nám. Ég hafði
því nýlokið framhaldsnáminu
þegar staðan við svæðisskrifstofuna var auglýst. Ég hef
alltaf litið á mig sem mikinn
Ísfirðing og alltaf haft sterkar
taugar hingað. Ég vissi því að
hverju ég var að ganga varðandi fólkið og umhverfið.
Viðtökurnar sem ég hef fengið
í bænum hafa verið yndislegar. Maður er kysstur og kjassaður úti á götu og allir voða
glaðir.
– Ákvaðstu að sækja um
það strax og þú sást auglýsinguna?
„Nei, ég þurfti að hugsa mig
vel um þar sem umsókn um
þetta starf hafði áhrif á fjölskyldu mína en ég á þrjú börn
og eiginmann sem ákvörðunin
hafði líka áhrif á. Maðurinn
minn er borinn og barnfæddur
Hafnfirðingur og hann sagði
við mig á fyrsta stefnumótinu
að hann myndi aldrei flytja
frá Hafnarfirði. Margir hvöttu
mig til að sækja um en hann
hvatti mig manna mest og vóg
það þungt. En erfiðast er að
við skiljum elstu dóttur mína
eftir í Hafnarfirði. Hún er orðin 18 ára og gengur í Flensborgarskólann, hún er einnig
í landsliðinu í golfi svo það
hentaði henni betur að verða
eftir. Hún hefur ekki sömu
aðstöðu til að æfa golf allan
ársins hring á Ísafirði eins og
í Hafnarfirði. En hún er í góðum höndum hjá móður minni
Rögnu Sólberg.“
– Hvernig líst þér á starfið?
„Mér líst mjög vel á þetta.
Hugmyndafræðilega séð er
staðið mjög vel að hlutunum
og margt er til fyrirmyndar á
Vestfjörðum. Unnið er að því
að koma til móts við fólk með
einstaklingsmiðaðri nærþjónustu. Hún felst í því að þjónustan er færð inn á heimili
einstaklingsins og eða í nærumhverfi hans í staðinn fyrir
að bjóða upp á þjónustuna eingöngu á stofnunum eins og
áður fyrr. Margt hefur breyst

á Ísafirði á undanförnum árum, búið er að leggja Bræðratungu niður og fólk er flutt
inn í litlar íbúðir sem eru einstaklingsmiðaðar.
Stofnunin hér er í nútíðinni
og speglar stefnu félagsmálaráðuneytisins um að veita nærþjónustu og stöndum við því
vel að vígi hér á Vestfjörðum.
Það er mun erfiðara að útfæra
þessa stefnu í Reykjavík
vegna fjöldans. Á svæðisskrifstofunni vinnur hæft starfsfólk
og finnst mér mjög spennandi
að takast á við starfið. Ég þarf
bara að halda vel við það sem
þegar hefur verið unnið að og
bæta svo við. Helsta fyrirsjáanlega breytingin er að málefni fatlaðra færist yfir til
sveitarfélaga, en það hefur
legið lengi fyrir að sveitarfélögin yfirtaki þjónustu við
fatlaða eins og aðra þjónustu
sem þegnar sveitarfélaganna
fá. En það þarf að vanda vel
til verka og mun taka einhvern
tíma því að um flókið ferli er
að ræða. En ég tel að flutningurinn verði til góðs því að
nærþjónusta verður mun skilvirkari og markvissari þegar
allir þættir þjónustunnar eru í
nágrenninu og miklu eðlilegri
fyrir þá sem nýta sér þjónustuna.
– Sérðu mikinn mun á þjónustunni hér vestra og í Reykjavík?
„Stefnan er alltaf sú sama
hvar sem maður er á landinu
allir vinna eftir sömu stefnu
og gera sitt besta. Spurningin
er bara sú hvað hægt er að
gera á hverjum stað og í Reykjavík er það erfiðara vegna
langra biðlista og það er helsti
munurinn sem ég sé. Að vera
í fámennari sveitarfélögum
hefur sína kosti en líka galla,
kosturinn við það í þessu tilfelli er að hér eru ekki biðlistar
og allt gengur hraðar en aftur
á móti vantar okkur fleira
fagfólk hingað vestur sem er
gallinn.“

Málefni fatlaðra
í sífelldri þróun
– Nú hafa orðið miklar
framfarir í málefnum fatlaðra
á undanförnum áratugum,
ekki satt?
„Jú, en það hefur ekki gerst
í neinum stökkum heldur er
það sífelld þróun þegar unnið
er með fólk. En margt hefur
breyst til batnaðar. Eins og
það að fyrir nokkrum áratugum voru þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda á stórum
stofnunum, en nú er búið að
leggja flestar stóru stofnanirnar niður hér á landi. Einstaklingarnir fluttu á sambýli
sem eru minni einingar. Nú er
stefnan og þróunin að horfa
mun meira á einstaklinginn
og koma til móts við þarfir
hans og óskir. Eins og gert
hefur verið hér og búa allir

þeir sem nýta okkar þjónustu
í litlum einingum. Það hentar
ekki öllum það sama og er
reynt að taka tillit til þess.
Það eru heilmikil fræði í
kringum þetta og ýmsar hugmyndir. Dr. Tom Shakespeare
sem er virtur fræðimaður í
fötlunarfræðum frá Bretlandi
bendir t.d. á að samfélagið
geri fólk stundum fatlaðaðra
en það er. Tökum sem dæmi
að líkamlega fatlaður maður
ætli á kaffihús en þarf að fara
upp tröppur til að komast inn
á kaffihúsið. Hann verður frá
að hverfa þar sem hann kemst
ekki inn því að aðgengi fyrir
fatlaða er ekki til staðar. Þar
gerir umhverfið það að verkum að hann er fatlaðri en hann
er í raun og missir því hin
sjálfsögðu lífsgæði að geta farið á kaffihús eins og aðrir.
Samfélög er búin til af ófötluðum og hönnuð á þann hátt
að þau gera fatlað fólk fatlaðra
en þeir eru í raun og veru.
Sumum finnst of langt
gengið í þessum fræðum og
öðrum of stutt, en ég tel milliveginn alltaf vera bestan. Við
höfum náð langt og erum enn
að þróast.
Fyrir nokkrum áratugum
var mikið talað um blöndun
innan skólanna, sem sagt að
fatlaðir myndu ganga í sömu
skóla og fá sömu menntun og
önnur börn. Nú hefur það þróast í skóla án aðgreiningar sem
felst í því að allir fatlaðir sem
og ófatlaðir hafa sama rétt á
að fá að stunda sitt nám í
heimaskóla það þarf bara að
búa til réttar aðstæður fyrir
hvern og einn nemanda. Hver
skóli á að vera fær um að
sinna öllum nemendum sínum. Allt snýst þetta um viðhorf, þróun og viðhorf haldast
í hendur. Ef viðhorfið er að
fatlaðir eigi að vera sér í einum
hóp, þá er það eins og að segja
að allir sem eru örvhentir eigi
að halda sig saman. Ef viðhorfið er að það eigi að draga
fólk í dilka þá breytist vitaskuld ekki neitt.
Mér hefur alltaf fundist viðhorf Ísfirðinga til fatlaðra vera
almennt mjög gott. Þó að ég
viti að mörgum hafi fundist
sárt og óskiljanlegt þegar
Bræðratungu var lokað. Ég
get skilið að fólki hafi fundist
það og ekki síst þar sem þetta
var ekki svo gömul stofnun,
en nú er unnið eftir annarri
hugmyndafræði Við myndum
ekki vilja að við værum skikkuð til þess að búa með 20
öðrum manneskjum sem við
völdum ekki sjálf að búa með
í stað þess að geta búið
sjálfstætt eða með einstaklingum sem við viljum búa með.
En að mínu mati er viðhorfið á Ísafirði, og á Vestfjörðum
yfir höfuð, mjög jákvætt og
það hefur verið unnið mjög
vel með fólkinu, og það eru
viðhorfin sem eru lykilatriðin.“

Hlakkar til að
takast á við starfið
„Starfið hér vestra er öflugt.
Hér á Ísafirði er til að mynda
í Sindragötunni tvær þriggja
herbergja íbúðir þar sem tveir
einstaklingar búa saman í
hvorri íbúð. Í sama húsi er
einnig rekin skammtímavistun. Svo búa einstaklingar í
eigin íbúðum í bænum sem
hafa sólarhringsþjónustu sem
er algjörlega sniðin að þeim.
Þeir geta því verið á sínu heimili en fengið þá aðstoð sem
þeir þurfa. Í gamla húsnæði
Pósts og síma er hæfingarstöð
sem er mjög öflug. Fólkið sem
starfar þar býr til alls kyns
muni sem eru til sölu, til
dæmis öskubakka, kerti og
fleira. Þar er einnig dósamóttaka.
Vesturafl, miðstöð fyrir fólk
sem býr við skert lífsgæði,
vegna geðsjúkdóma, hóf starfsemi í vetur sem er samstarfsverkefni Svæðisskrifstofunnar, Ísafjarðarbæjar og heilbrigðistofnunarinnar. Það er
mjög spennandi verkefni sem
er til fyrirmyndar enda heilmikil þörf fyrir slíkt starf.
Það er því margt spennandi
í gangi hérna, og vitaskuld
einskorðast það ekki við Ísafjörð heldur einnig alla Vestfirði. Við reynum að sníða
þjónustuna að þörfum allra
svo þeir sem vilja geti búið

sem næst sínum heimabyggðum. Það er það sem felst í
nærþjónustunni, að úrræði eru
búin til á staðnum eftir því
sem þörf er á. Auðvitað er
ekki allt fullkomið, sumt hentar ekki og getur mannekla
stundum komið í veg fyrir að
við getum sinnt þjónustunni
sem skyldi.
Ég er full tilhlökkunar að
takast á við starfið, auðvitað
er þetta krefjandi og ábyrgðar
mikið starf en ég er full tilhlökkunar við ögrandi verkefni. Ég er að vinna með góðu
fólki sem styður við bakið á
mér.“

Býr í ættaróðalinu
Amsterdam
– Hvernig hefur fjölskylda
þín tekið flutningnum?
„Þetta er nú búinn að vera
svolítill tætingur þar sem ég
fékk að vita að ég fengi stöðuna 7. júní og var byrjuð að
vinna 15. Ég fékk því sumarfrí
í einn klukkutíma, lauk fyrra
starfi mínu í Öskjuhlíðarskóla
á hádegi og var byrjuð í þessari
kl. 13“, segir Sóley kímin.
„Það vildi svo til að ég
keypti ásamt bróður mínum
gamalt hús á Ísafirði í vetur,
kallast Amsterdam og amma
okkur bjó í og var það búið að
vera í ættinni frá því 1902. Nú
hafði húsið ekki verið í eigu
fjölskyldunnar í sjö ár og á
meðan var það gert haganlega

upp af Kristni Jónssyni. Síðasti eigandi þess, tónlistarmaðurinn Mugison, hafði samband við Gísla bróðir minn
þegar hann ákvað að selja því
hann vissi að við höfðum
áhuga á að eignast æskustöðvar föður okkar Guðmundar H.
Gíslasonar. Við urðum himinlifandi með það tækifæri og
keyptum húsið. Ætlunin var
að við gætum nýtt það sem
frístundahús, áður en ég vissi
var ég flutt inn og farinn að
sækja vinnu þaðan. Reyndar
er það bara til skamms tíma á
meðan ég finn annað húsnæði
þar sem húsið er lítið fyrir
nútímafjölskylduna en dugði
þó átta manna fjölskyldu
snemma á síðustu öld.
Maðurinn minn er enn við
vinnu í Hafnarfirði en börnin
eru sátt við að vera hér. Stelpan mín sem er 12 ára er nú
þegar búin að eignast vini á
siglinganámskeiði og strákurinn sem er þriggja og hálfs
byrjar á leikskóla í haust. Ég
hafði oft hugsað til þess hvað
það væri mikil synd að geta
ekki leyft börnunum mínum
að vaxa úr grasi hér á Ísafirði
því mér þótti yndislegt að alast
hér upp. Og nú er ég einmitt
að gera það. Maðurinn minn á
bara eftir að finna sér vinnu.
Lífið snýst um að hafa réttu
viðhorfin og þegar þau eru til
staðar þá reddast allt einhvern
veginn“, segir Sóley með bros
á vör.
– thelma@bb.is
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Fleiri nemendur skráðir

Færðu Hólskirkju peningagjöf
Hólskirkju í Bolungarvík voru færðar 100 þúsund krónur að gjöf
fyrir stuttu, en gjöfin er gefin í minningu hjónanna Halldóru
Hjálmarsdóttur og Hallgríms Jónssonar. Það voru börn þeirra hjóna
sem gáfu þessa höfðinglegu peningagjöf og vildu með því minnast
afmælis foreldra sinna sem hefðu orðið hundrað ára á þessu ári.
Það voru systkinin Ester, Friðgerður, Garðar, Svanhvít og Rut
Hallgrímsbörn sem komu saman í Bolungarvík af þessu tilefni.

Menntaskólinn á Ísafirði var settur í 38. sinn í gær. 307 nemendur höfðu skráð sig til
náms á haustönn við MÍ í júní og eru það töluvert fleiri en voru skráðir á sama tíma í fyrra.
Að því er fram kemur á vef skólans er þó enn hægt að bæta nokkrum nemendum við í
grunndeild málmiðna og á vélstjórnarbraut 1. og 2. árs og í tréiðn 2. ár. Hár- og snyrtibraut er ný námsbraut til tveggja ára og þar er laust fyrir örfáa nemendur. Umsóknarfrestur um dreifnám í einstökum áföngum er til 27. ágúst. Kennsla hófst í dag samkvæmt
stundaskrá. Nýr skólameistari hefur tekið til starfa, en það er Jón Reynir Sigurvinsson.

Ritstjórnargrein

Á að ganga á rétt
hinna öldruðu?
Þegar vel liggur á okkur, einkum á hátíðarstundum, eigum við ekki til nægilega innihaldsrík orð til að vegsama
hlutdeild forfeðra okkar í íslenska velferðarríkinu, sem öllum má ljóst vera að varð ekki til af sjálfu sér heldur fyrir
áratuga fórnfúsa baráttu fólks, sem aldrei missti augun af
því markmiði að búa niðjum sínum betri lífskjör en það
sjálft hafði búið við.
Í beinu framhaldi er rökrétt að spurt sé: Hvernig hefur
okkur tekist að búa hinum öldruðu áhyggjulaust ævikvöld?
Þótt vissulega hafi margt verið vel gert er margt sem á vantar. Hjúkrunarrými fyrir aldraða trjóna trúlega á toppi verkefna sem bíða úrlausnar. Umræðan um biðlista í þessu sambandi er kunn. Þörfin til staðar um land allt.
Hinn 14. nóv. 2006 greindi BB frá því að fulltrúar Ísafjarðarbæjar hefðu verið boðaðir á fund í heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu. Tilefnið var boðskapur heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um byggingu tiltekins
fjölda hjúkrunarrýma víðs vegar um land. Ráðherrann
byggði fyrirætlan sína á ákvörðun um viðbótarframlag til
upp-byggingar hjúkrunarrýma, sem tekin var í samræmi
við tillögur nefndar stjórnvalda og fulltrúa aldraðra sem
kynntar voru l9. júlí 2006. Samkvæmt tillögunum á að veita
1300 hundruð milljónum króna til byggingar nýrra hjúkrunarrýma og einnig að tryggja framkvæmdasjóði aldraðra
aukið fé til frambúðar með því að hætta að nýta fé úr sjóðnum til reksturs öldrunarstofnana. Við þetta er því að bæta að
í bréfi frá Siv Friðleifsdóttur, þ.á.v. heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, sem lagt var fram í bæjarráði Ísafjarðarbæjar
13. nóv. 2006, kemur fram að af 174 nýjum hjúkrunarrýmum,
sem áætlað er að byggja á næstu fjórum árum, verði 10 á
Ísafirði.
Margrét Geirsdóttir, nýráðin forstöðumaður Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, segir í opnuviðtali BB
í síðustu viku, að hér væri þannig að öldrunarþjónustu
staðið, umfram það sem kerfið gerir ráð fyrir, að við gætum
ekki sýnt neina biðlista. ,,Við líðum fyrir að hafa enga biðlista,“ segir Margrét og bætir við að svo virðist sem ,,Heilbrigðisráðuneytið (hafi) 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.“
Undir þessi orð skal tekið. Við getum ekki með neinu
móti sætt okkur við að ráðherraskipti komi í veg fyrir, eða
dragi á langinn, að þau 10 hjúkrunarrými sem búið var að
ákveða að yrðu byggð, verði ekki reist á áður tilteknum
tíma. Það dugir ekki að áhyggjulaust ævikvöld hinna öldruðu
sé aðeins að finna í orði kveðnu.
s.h.

Menntaskólinn á Ísafirði.

„Reksturinn ætti að geta verið í
jafnvægi hér eftir sem hingað til“
Ekki er ástæða til að ætla
annað en að Menntaskólinn á
Ísafirði verði rekinn innan
ramma fjárlaga, að því er fram
kemur í skýrslu Ríkisendurskoðunar um framkvæmd
fjárlaga ársins 2006. Þar segir
að skólinn hafi í áranna rás
verið rekinn nálægt núlli, en
síðustu tvö rekstrarár hafi hins
vegar verið gerð upp með umtalsverðum halla sem megi
rekja til óreglulegra liða og
breytinga á áfangakerfi skólans sem nú hefur verið horfið
frá. Samkvæmt ríkisreikningi
var skólinn rekinn með 8 m.kr.
halla árið 2002, 4 m.kr. afgangi 2003 og 5 m.kr. afgangi
árið 2004, 12 m.kr. halla árið
2005 og 27 m.kr. halla á
rekstrarárinu 2006.
„Afkoma ársins 2006 er í
reynd tæpum 10 m.kr. betri
en bókhaldið sýnir. Um 6,4
m.kr. kostnaður vegna starfsloka fyrrverandi skólameist-

ara og sérfræðivinnu á árinu
2006 var endurgreiddur af
menntamálaráðuneyti á árinu
2007. Þá voru 3,5 m.kr. ofbókuð innritunargjöld frá
skólaárinu 2003/2004 bakfærð á árinu 2006. Þannig er
afkoma áranna 2003 og 2004
ofmetin sem því nemur en
vanmetin að sama skapi á
árinu 2006“, segir í skýrslunni.
Í niðurstöðum Ríkisendurskoðunar segir að hallarekstur
skólans stafi annars vegar af
óreglulegum útgjöldum vegna
starfsmannamála og hins
vegar af breytingum á framboði bóknáms sem nemendafjöldi skólans stóð ekki undir.
„Í áranna rás hefur skólinn
verið rekinn nálægt núlli og
náð að jafna út sveiflur á milli
ára. Árin 2005 og 2006 voru
hins vegar gerð upp með umtalsverðum halla. Ástæðan
voru óreglulegir liðir og breyt-

ingar á áfangakerfi skólans úr
bundnu áfangakerfi í óbundið
en við það jókst kennsla um
3-4 stöðugildi“, segir í skýrslunni.
Þar segir einnig að horfið
hafi verið frá óbundnu áfangakerfi og gripið til hagræðingaraðgerða sem ætlað er að skili
sér að fullu í rekstrinum á
seinni hluta ársins.
„Með samnýtingu áfanga
milli brauta og því að fresta
fámennum áföngum þar til
ásættanleg þátttaka fæst heldur skólinn úti námi með mun
minni kennslu en annars væri.
Þá nýtur skólinn mikils stuðnings frá atvinnulífinu á svæðinu sem hefur m.a. styrkt hann
með kaupum á búnaði. Einstaka fyrirtæki hafa jafnvel
opnað starfsaðstöðu sína fyrir
kennslu í vissum áföngum.
Þannig hefur nemendum verið
veittur aðgangur að tækjabúnaði að andvirði tuga milljóna

króna sem vandséð er að
nokkur skóli hefði ráð á að
eiga sjálfur.“
Í skýrslunni segir að verði
ekki breytingar á ytra umhverfi skólans ætti reksturinn
að geta verið í jafnvægi hér
eftir sem hingað til. Helsti
vandi hans sé að árgangar innan héraðs fari smám saman
minnkandi og því sé hætta á
að þegar fram í sækir geti rofnað það jafnvægi sem er milli
námsframboðs og aðsóknar.
„Skólameistari leggur mikla
áherslu á þjónustuhlutverk
skólans á sínu svæði og telur
ljóst að dragi skólinn úr námsframboði muni nemendur
sækja í auknum mæli til
Reykjavíkur eða Akureyrar.
Slíkt kunni að leiða til einhvers sparnaðar hjá stofnuninni en viðbótarkostnaði á
áfangastað og miklum kostnaði fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra“.

Jón ráðinn menningarfulltrúi

Strandamaðurinn Jón Jóns- bóli við Steingrímsfjörð og er dagleg umsýsla fyrir Menn- fasteignasali, Reykjavík, Friðson hefur verið ráðinn menn- mun hann hafa starfsaðstöðu ingarráð Vestfjarða, þróunar- rika Benónýsdóttir, blaðaingarfulltrúi Vestfjarða. Jón á Hólmavík. Jón mun hefja starf í menningarmálum, efl- maður, Reykjavík, Guðbjörg
er með masterspróf í þjóð- störf hjá Menningarráði Vest- ing samstarfs á sviði menn- Halla Magnadóttir, kennari,
Á þessum degi fyrir 48 árum
fræði frá Háskóla Íslands og á fjarða þann 1. september n.k. ingarmála og fagleg ráðgjöf Ísafirði, Guðrún Svava GuðStarf menningarfulltrúa og verkefnastjórnun.
að baki mjög fjölbreytta reynmundsdóttir, BA í mannfræði,
Alls sóttu tíu manns um Reykjavík, Hjördís Garðarsslu úr rekstri og af stjórnun Vestfjarða er nýtt, en því var
verkefna. Hann hefur að und- komið á fót í kjölfar nýgerðs starfið utan Jóns. Þeir eru: dóttir, ferðamálafræðingur,
anförnu starfað sem fram- menningarsamnings á milli Auður Ágústsdóttir, nemi í Akranesi, Margrét Ákadóttir,
kvæmdastjóri Sögusmiðjunn- menntamálaráðuneytisins, lista og fjölmiðlafræði, Reykja- leikari, Reykjavík, María RagnErnir eru ekki margir hér á landi sem kunnugt er, en lifnað- ar, auk þess að vera ritstjóri samgönguráðuneytisins og vík, Brynja Bjarnfjörð Magn- arsdóttir, kennari, Patreksfirði
arháttum þeirra og útbreiðslu hefur ekki verið mikill gaumur héraðsfréttavefjarins strand- sveitarfélaga á Vestfjörðum. úsdóttir, blaðamaður, Reykja- og Pjetur Stefánsson, myndgefinn til skamms tíma. Vonandi tekst nú að friða örninn svo ir.is. Jón er búsettur á Kirkju- Starfssvið menningarfulltrúa vík, Finnbogi Kristjánsson, fv. listarmaður, Reykjavík.
þessum fallega fugli verði ekki útrýmt eins og geirfuglinum á
sínum tíma. Fyrir um það bil tuttugu árum ferðuðust tveir
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
enskir vísindamenn þó um vesturhluta landsins til að kynna Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
sér íslenzka örninn og einnig hafa ljósmyndararnir Björn
og 849 8699, thelma@bb.is – Tinna Ólafsdóttir, sími 868 5963, tinna@bb.is – Smári Karlsson, sími 866 7604,
Björnsson og Magnús Jóhansson kynnt sér lifnaðarhætti hans
smari@bb.is · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, halfdan@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is:
nokkuð og tekið af honum myndir. Nú munu vera rúmlega tíu
Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is
varppör arna á öllu landinu og halda þeir sig í kringum Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk.
Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Þeim virðist hvorki hafa fjölgað
Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
né fækkað á undanförnum árum.

Tíu arnarhjón
verpa á Íslandi
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Starfsmaður
í gagnavinnslu

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson útibússtjóri Glitnis á Ísafirði tók þátt í hlaupinu
ásamt Jóhönnu Einarsdóttur eiginkonu sinni og syni sínum Vilmari Ben.

Fjöldi Ísfirðinga tók þátt
í Reykjavíkurmaraþoninu
Fjöldi Ísfirðinga tók þátt í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis
sem fram fór á laugardag. Þar af voru nokkrir starfsmenn útibús Glitnis á Ísafirði. Aðspurður segir Hallgrímur Magnús
Sigurjónsson, útibússtjóri Glitnis, að enginn hafi meiðst og
allir hafi skilað sér til vinnu í morgun.
„Við erum með smá harðsperrur, en ekkert meira“, segir
Hallgrímur Magnús. „Þetta var gríðarlega gaman og stemmningin ofsalega góð, enda var veðrið alveg frábært.“ Flestir Ísfirðinganna, þar á meðal útibússtjórinn, hlupu 10 kílómetra.
Nokkrir hlupu 3 eða 21 km en einn Ísfirðinganna, Kristbjörn
Sigurjónsson, hljóp heilt maraþon.
Hægt var að hlaupa til styrktar líknarfélögum, þar af þremur
vestfirskum; Sólstöfum, Styrktarfélagi fatlaðra á Vestfjörðum,
og Krabbameinsfélaginu Sigurvon.
– halfdan@bb.is

Snjóflóðasetur Veðurstofu Íslands óskar
eftir að ráða starfsmann í gagnavinnslu.
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi reynslu
af tölvuvinnslu, t.d. bókhaldi eða annarri
gagnavinnslu. Sjálfstæð vinnubrögð eru
mikilvægur eiginleiki við vinnu af þessu
tagi og áhugi á náttúru- og veðurfari landsins æskilegur. Góð íslenskukunnátta er
skilyrði.
Snjóflóðasetrið er staðsett í Þróunarsetri
Vestfjarða á Ísafirði. Í húsinu eru ýmsar
rannsóknar-, mennta- og þjónustustofnanir og er vinnustaðurinn því fjölmennur og
líflegur.
Um er að ræða starf til u.þ.b. þriggja ára.
Næstu yfirmaður er forstöðumaður Snjóflóðaseturs. Laun eru slv. kjarasamningi
fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall og ráðningartímabil
verður samkvæmt samkomulagi.
Veðurstofan áskilur sér rétt til að hafna
öllum umsækjendum.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Grímsdóttir, forstöðumaður Snjóflóðaseturs í
síma 843 0413, netfang harpa@vedur.is
eða á skrifstofunni.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt starfsferilsskrá skal
skilað til Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar,
Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði fyrir15. september nk.

SKÓLASETNING
Grunnskólinn á Ísafirði verður settur
föstudaginn 24. ágúst nk. Nemendur
mæti á sal skólans sem hér segir:
8.-10. bekkur
kl. 08:00
6.-7. bekkur
kl. 09:00
4.-5. bekkur
kl. 10:00
2.-3. bekkur
kl. 11:00
1. bekkur verður boðaður sérstaklega.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, hljóp
10km til styrktar Sólstöfum. Hann er hér ásamt Maríu
dóttur sinni sem einnig tók þátt í hlaupinu.

Kristbjörn Sigurjónsson hljóp heilt maraþon.

Fjallað um Fossavatnsgönguna í Stayer
Grein um Fossavatnsgönguna á Ísafirði birtist í norska
íþróttablaðinu Stayer nýlega.
Skíðagangan fær góða dóma í
blaðinu og segir í inngangi
greinarinnar að Fossavatnsgangan sé jafnvel sú mest
framandi og stórkostlegasta

skíðaganga sem til er. Vestfirsku fjöllin og hafið eru sögð
vera einstaklega fallegur rammi
um keppnina og keppnisbrautin fær góða dóma. Þá er skipulagi keppninnar hrósað í hástert og á engan hallað þegar
sagt er frá því að Kristbjörn

Sigurjónsson sé potturinn og
pannan í skipulagningunni.
Sagt er frá fjörugu næturlífi
Ísafjarðar og eru bæjarbúar
sagðir góðir gestgjafar, vinalegir og þjónustulundaðir. Frasinn „þetta reddast“ er sagður
lýsa stemmningunni í kring-

um keppnina, sem sé létt og
skemmtileg.
Að lokum mælir höfundur
greinarinnar með því að næst
þegar Hringadróttinssaga
verður kvikmynduð verði það
gert á Vestfjörðum.
– tinna@bb.is

LAUS STÖRF SKÓLAÁRIÐ 2007-2008
100% starf kennara í tæknimennt
(smíðum). Hlutastarf við forfallakennslu. Hlutastarf stuðningsfulltrúa
í afleysingar fyrri hluta skólaárs. Um
50% starf þroskaþjálfa í sérdeild skólans.
Umsóknum skal skilað til skólans
fyrir 31. ágúst.
Skólastjóri.
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Mikil gleði á
Lubbanum

Samkoma var haldin í 80
ára gömlu uppgerðu fjósi og
hlöðu að Alviðru í Dýrafirði á
laugardag undir yfirskriftinni
Lubbinn, sem er stytting úr
Sveitalubbinn. „Það var mikil
gleði á Lubbanum eins og
ávallt en upphafið af þessu
var árið 2003 þegar við systkinin tókum til í hlöðunni til
þess að hafa samastað fyrir
ættarmót. Á hverju ári síðan
höfum við tekið meira í gegn,
fyrsta árið notuðum við einungis hlöðuna en nú höfum
við nú gert fjósið upp og búin
að helluleggja allt húsið“, segir Matthildur Helgadóttir sem
ásamt Árna Þór bróðir sínum
stendur að Lubbanum. „Efnið
sem við notum til að gera
Lubbann upp er eingöngu það
sem sumir kalla drasl og á að
henda og það gefur þessu

ákveðinn sjarma. Við notum
bara það sem til fellur en eins
og allir sem hafa verið í sveit
vita eru geymslurnar þar fullar
af verðmætum sem með smá
vinnu má breyta í gull. Þarna
má finna hluti sem tengjast
gömlum vinnubrögðum bæði
til sjós og lands.“
Að lokinni árlegri tiltekt er
boðið til heljarinnar veislu
sem endar með dansleik í
hlöðunni. „Við bjóðum vinum
og vinnufélögum í gamaldags
partý sem byrjar um klukkan
fjögur og endist fram á næsta
dag eða eins lengi og menn
nenna. Það er alltaf hljómsveit, samansafn af hinum og
þessum spilurum. Gummi
Hjalta hefur borið þungann af
tónlistarflutningi og hét hljómsveit hans að þessu sinni Smá
í glasi. Það hefur sýnt sig að

Það er ávallt lifandi tónlist á Lubbanum. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.
Matthildar er það alltaf mjög viðrusystkinin að veðrið sé
mikið framboð er af söngvur- inu.“
alltaf gott í Dýrafirði.“
Partýið fer fram jafn mikið óbeislað og skemmtilegt.
um og hljóðfæraleikurum sem
Aðstaðan er svo einnig nýtt
„Veðrið hefur alltaf leikið
skiptast á að halda uppi fjör- utan dyra og innan og að sögn
við okkur á Lubbanum, en fyrir ýmsa hópa sem tengjast
Alviðra þýðir blíðviðri og ferðaþjónustunni í Alviðru
stendur þarna alveg undir sem er orðin yfir 20 ára gömul.
– thelma@bb.is
nafni. Enda segjum við Al-

Partýið fer fram að miklu leiti utandyra enda er alltaf blíðviðri á Lubbanum.

Lubbagestir stígu dans og skemmtu sér konunglega.

Verðlaunahafar á mótinu.

Rögnvaldur og Anna Ragnheiður sigruðu á opna HG-mótinu
Rögnvaldur Ólafsson sigraði í karlaflokki án forgjafar og Anna Ragnheiður Grétarsdóttir í kvennaflokki á
opna HG-móti Golfklúbbs Ísafjarðar sem haldið var á Tungudalsvelli í gær. Rögnvaldur sló 69 högg í keppninni,
en næstir honum urðu þeir Magnús Gautur Gíslason og Þorsteinn Örn Gestsson, báðir á 75 höggum. Anna Ragnheiður Grétarsdóttir sigraði í kvennaflokki án forgjafar og fór hún hringinn á 87 höggum. Næst kom Jakobína
Reynisdóttir með 91 högg og þriðja var Ása Grímsdóttir með 94 högg. Ólafur Njáll Jakobsson sigraði í unglingaflokki
með 83 högg, en næstir voru þeir Anton Helgi Guðjónsson og Óli Rafn Kristinsson. Nándarverðlaun hlutu þau
Friðrik Arngrímsson, Magnús Gíslason, Bjarni Pétursson og Anna Ragnheiður Grétarsdóttir. Alls tóku 90 þátt í
þessu árlega móti sem eins og nafnið gefur til kynna er kostað af Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru í Hnífsdal.

Blaðaúrklippa úr Tönsberg Blad frá
árinu 1957 þar sem fjallað er um liðið.
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Vel heppnað
Rjómaball
Rjómaballið, árviss fögnuður bænda
í Ísafjarðarsýslu og starfsfólks Mjólkursamsölunnar á Ísafirði, var haldið
að Núpi í Dýrafirði á laugardag og
heppnaðist afar vel. „Ballið var fullbókað og heppnaðist ljómandi vel“,
segir Árni Brynjólfsson, einn skipuleggjendanna. Veislustjórn var í
höndum leikkonunnar góðkunnu
Helgu Brögu Jónsdóttur en Strákarnir
veitingar ehf. höfðu veg og vanda af
dýrindis hlaðborði. Boðið var upp á
skemmtiatriði yfir borðhaldi og meðal annars steig hagyrðingurinn Jón
Jens Kristjánsson á stokk. Að dagskrá
tæmdri dunaði dansinn fram á nótt
við undirleik Baldurs og Margrétar.
Í nær 20 ár hefur það verið hefð
hjá bændum á norðanverðum Vestfjörðum að halda samkomu síðsumars, sem fékk fljótlega nafnið „Rjómaballið“. Ekki spillti það fyrir gleðinni
í ár að fyrr um daginn fór fram aldarafmæli Búnaðarsambands Vestfjarða
og því ærið tilefni til hátíðarhalda.
– thelma@bb.is

Helga Braga Jónsdóttir var veislustjóri á Rjómaballinu. Myndir: Páll Önundarson.

Fullbókað var á Rjómaballið sem þótti ljómandi vel heppnað.

Að sjálfsögðu var lagið tekið.

Komu saman hálfri öld eftir keppnisferðina
Leikmenn Íþróttabandalags
Ísafjarðar sem fóru fyrir hálfri
öld í keppnisferðalag til vinabæjanna Túnsbergs í Noregi
og Hróarskeldu í Danmörku,
komu saman á Hótel Ísafirði á
laugardagskvöld til að minnast fararinnar. Í ferðina fóru á
sínum tíma fimmtán leikmenn, fimm eiginkonur og
tveir fararstjórar. „Fyrir 50 árum var ekki nærri því eins
einfalt og í dag að fara til Norðurlanda. Við fengum engan
styrk frá bænum eða neinum
og þurftum að safna ferðafénu
algerlega sjálf með skemmtunum og öðru. Þetta var
ákveðið með árs fyrirvara og
veitti ekki af, því það var heilmikið átak að skipuleggja
ferðina og safna fyrir henni“,
segir Björn Helgason, einn

leikmanna ÍBÍ.
Leikmenn ÍBÍ árið 1957
voru þeir Pétur Sigurðsson,
Sigurður Th. Ingvarsson,
Hreiðar Ársælsson, Albert
Ingibjartsson, Jens Sumarliðason, Albert K. Sanders, Björn
Helgason, Erling Sigurlaugsson, Guðbjörn Charlesson,
Viðar Hjartarson, Gunnar
Sumarliðason, Einar Þorsteinsson, Gunnar Sigurjónsson, Bragi Magnússon og
Kristján Jónasson. Eiginkonur
sem voru með í ferðinni voru
Hjördís Hjartardóttir, Hansína
Einarsdóttir, María Gísladóttir, Sigríður Sanders og Ingibjörg Bjarnadóttir.
Fararstjórar voru þeir Haraldur Steinþórsson og Alfreð
Alfreðsson.
– halfdan@bb.is

Leikmenn meistaraflokks ÍBÍ frá árinu 1957.
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„Grunnurinn er sá að í þessu starfi er fólk sem hefur ánægju af því. Það er ekki endilega
gróðinn sem rekur fólk út í búskap, heldur er það kannski að einhverju leiti hugsjón. Við
erum stolt af því að framleiða góða vöru fyrir neytendur og ég held að það verði metið
æ meir eftir því sem tíminn líður hve hreinleiki vörunnar er mikill og matvælaöryggið
gott. Ég held að það skipti alla þjóðina miklu máli að þessir hlutir séu í lagi.“

Baráttuglaðir bæn
Árni Brynjólfsson er bóndi á Vöðlum í Önundarfirði og formaður Búnaðarsambands Vestfjarða. Hann hefur nánast alla ævi verið viðriðinn
búskap og þekkir því út í gegn þessa grein sem hefur verið lifibrauð
landans allt frá landnámi. Landbúnaður á sér stóran sess í menningu
Íslendinga en hefur oft átt á brattann að sækja. Árni segir þó flesta bændur hafa jákvætt hugarfar enda sé starfið fjölbreytt og skemmtilegt.
Árni er annar meðlimur hljómsveitarinnar Hjónabandsins ásamt konu
sinni Ernu Thorlacíus en þau hafa troðið upp á ýmsum uppákomum í
árafjöld og ættu að vera Vestfirðingum af góðu kunn. Búnaðarsamband
Vestfjarða fagnar aldarafmæli í ár og af því tilefni var haldin afmælishátíð að Núpi í Dýrafirði þar sem farið var lauslega yfir sögu og framfarir
í búskap á svæði sambandsins. Bæjarins besta spjallaði við Árna um
Búnaðarsambandið í hundrað ár, búskapinn og tónlistina.
„Í ár eru hundrað ár liðin
síðan bændur stofnuðu Búnaðarsamband Vestfjarða. Saga
sambandsins hefur verið skráð
í bókunum Firðir og fólk og
einnig var ársritið okkar óvenju
veglegt í ár, í tilefni af afmælinu, og þar kemur fram úrdráttur sögunnar. Það er býsna
merkilegt hvað menn voru
framsýnir á þessum tíma að
sameinast á þessu stóra starfssvæði sem nú er frá Gilsfjarðarbotni til Ísafjarðarbotns í
Djúpi. Fyrst var Strandasýsla
líka með en stofnaði sjálfstætt
Búnaðarsamband 1945. Samgöngulega séð voru menn
mjög áræðnir að gera þetta en
nú hundrað árum síðan erum
við enn að basla við það að
þetta eru aðskilin svæði. Ég
dáist að þessum mönnum,
hvað þeir voru duglegir.
Félagslegi þátturinn á þeim
tíma var allt annar en í dag.
Félagsstarfið var þeirra Sýn
og Stöð 2 að hluta til. Þegar
sambandið hélt fundi þurftu
margir hverjir að leggja í vikuferðalag á hestbaki til þess að
mæta. Það var því heilmikil
athöfn að sækja fund sem við
afgreiðum nú á einum degi. Í
dag er margt breytt en okkur
ber skylda til þess að standa
okkur í því að sambandið eigi
sinn sess, þó það muni örugglega þróast og breytast. Miklar
breytingar hafa átt sér stað í
búskap frá þessum tíma. Við
erum orðin miklu færri, en
samt sem áður þurfum við að
eiga þennan félagslega bakgrunn sem er okkar grundvöllur að Bændasamtökum Íslands, þar sem við kjósum
okkar fulltrúa. Staða Búnaðarsambandsins er líka orðin
breytt að því leiti að það er
ekki lengur með þá starfsemi
sem það var með áður, þ.e.a.s.
leiðbeiningarþjónustu við bændur. Fyrir nokkrum árum leit-

uðum við samstarfs við Búnaðarsamtök Vesturlands um
það verkefni. Er það tók gildi
fluttist starfsmaður sambandsins okkar, Sigurður Jarlsson
héraðsráðunautur, yfir til Búnaðarsamtaka Vesturlands,
sem er með höfuðstöðvar á
Hvanneyri en hann starfar í
útstöð þeirra á Ísafirði. Jafnframt hafa félagsmenn sambandsins okkar aðgang að öðrum starfsmönnum innan batterýsins á Vesturlandi. Það segir sig sjálft að einn aðili getur
ekki þjónustað vel öllum
greinum sem eru margar;
hlunnindi, ferðaþjónusta, jarðrækt, nautgripa- og sauðfjárrækt o.s.frv. Í dag eru menn
orðnir sérhæfðari og einn
maður sinnir hverri grein í
staðinn fyrir, eins og áður fyrr,
að einn maður hefði þetta á
sinni könnu sem er mjög erfitt
og tilheyrir ekki nútímanum.
Þjónustan er mun öflugri eftir
breytinguna og menn mun
ánægðari á báða vegu. Svo
það er ekki annað hægt að
segja en að samstarfið við Búnaðarsamtök Vesturlands hafi
gengið mjög vel.“

Baráttuglaðir bændur brosa framan í
morgundaginn
„Hvað framtíðina varðar er
erfitt að segja. Af þeim aðilum
sem stunda búskap á svæðinu
veit ég ekki um marga sem
hafa í hyggju að hætta og sé
ég því fram á að allt verði í
svipuðum skorðum, allavega
eitthvað áfram. En enginn getur svo sem verið spámaður
um það.
Ég tel að það skipti samfélagið miklu máli að búið sé í
sveitunum. Mynstrið í sveitunum hefur samt breyst,
bændum í hefðbundnum grein-

um hefur fækkað en í staðinn
koma aðrir sem vilja vera með
í sveitasamfélaginu og fara út
í eitthvað annað eins og t.d.
ferðaþjónustu eða skógrækt.
Greinin er að verða fjölbreyttari og í mínum huga eiga menn
að nýta þau tækifæri sem bjóðast.
Það skiptir okkur öll máli
að hlutirnir gangi vel í þéttbýlinu, það styður við okkur í
sveitunum og öfugt því við
leitum í þjónustuna í þorpunum. Í ljósi atvinnumálaumræðunnar undanfarin misseri
má minna á að við erum hér
og erum baráttuglöð. Það má
taka sem dæmi að mjólkurframleiðsla á Ísafjarðarsvæðinu skapar um 30 störf. Bændurnir á svæðinu voru, eins og
menn muna, með sitt eigið
mjólkursamlag en mjólkuriðnaðurinn hefur gerjast óskaplega og nú hefur samlagið
sameinast MS, sem reyndar
heitir núna Auðhumla, og er
svo til allt landið í því félagi.
Fyrir nokkrum árum var farið
í átak í að byggja öflug fjós,
sem ég fullyrði að hefur skipt
miklu máli í því að gera samlagið öflugt og tryggja neytendum ákveðið öryggi hér um
slóðir.
Svona helst þetta allt í hendur en grunnurinn er sá að í
þessu starfi er fólk sem hefur
ánægju af því. Það er ekki
endilega gróðinn sem rekur
fólk út í búskap, heldur er það
kannski að einhverju leiti hugsjón. Við erum stolt af því að
framleiða góða vöru fyrir
neytendur og ég held að það
verði metið æ meir eftir því
sem tíminn líður hve hreinleiki vörunnar er mikill og
matvælaöryggið gott. Ég held
að það skipti alla þjóðina
miklu máli að þessir hlutir séu
í lagi.
Auðvitað getur það gerst hjá

okkur eins og í öllum öðrum
greinum að einhver bóndinn
ákveði að hætta á morgun og
þá verðum við sem eftir eru
rýrari. En maður þarf að vera
jákvæður og brosa framan í
morgundaginn, það skiptir
máli að hafa jákvætt hugarfar.“

Búin verða
færri og stærri
„Nú hefur landbúnaður
breyst gífurlega á síðastliðnum áratugum og allt orðið
mun tæknivæddara ekki satt?
„Jú, það hafa verið gríðarlegar breytingar á þeim sviðum. T.d. eru komin þessi þrjú
róbóta fjós þar sem mjaltavélar eru sjálfvirkar, sem gerir
það að verkum að einingin
getur verið stærri. Í flestum
greinum er sjálfvirkni í framleiðslu að aukast. Ég vil líka
benda á að núna er töluverður
kraftur í bændum í Barðastrandarsýslum við að stækka
og breyta búum sínum.
Og varðandi heyskapinn
gerir vælvæðingin og þróunin
það að verkum að menn eru
ekki eins háðir veðurfari. Það
hafa orðið gríðarlegar framfarir. En grunnatriðið er það
að skepnurnar hafa ekkert
breyst og þurfa alveg sömu
umönnun. Menn þurfa að
þekkja líffræði dýranna og
gróðursins og nota tækni og
þróun sem hjálpartæki í því
að fullnusta það sem þeir
vita.“
– Nú er fræðin í kringum
landbúnað sífellt að aukast
ekki satt?
„Jú í boði er símenntun eða
endurmenntun í miklum mæli
í námskeiðsformi. Fyrst og
fremst kemur úrvalið frá landbúnaðarskólunum á Hvanneyri og Hólum og er því dreift
yfir árið. Einnig er boðið upp
á fjarnám. Það er áramunur á
því hvað er í boði en það er
alltaf ýmislegt í gangi, allt frá
bókhaldi til málmsuðu og svo
var smalahundanámskeið í
Dýrafirði á dögunum. Þannig
að það er ýmislegt sem menn
geta eflt sig í ef þeir eru vakandi fyrir því. Þeir sem duglegastir eru að sækja sér fróðleik og tileinka sér nýjungar
held ég að gangi best. Svo má
ekki gleyma að ekki er alltaf
verið að vasast við ær og kýr
heldur fylgir búskapnum fróð-

leikur, þekking og menning
sem gefur þessi gildi.
Með auknum samgöngubótum leitar dreifbýlisfólkið
líka í þéttbýlið eftir vinnu, í
félagsstörf og nám. T.d. áður
en Vestfjarðagöngin komu
skellti maður sér ekkert í slíka
hluti til Ísafjarðar en í dag
getur maður leikið sér að því
að skreppa frá Önundarfirði.
Svo það er margir þættir sem
fléttast inn í þetta.“

Breytir grasi í mjólk
– Hvað varð til þess að þú
ákvaðst að verða bóndi?
„Ég fæddur og uppalinn á
bænum sem ég bý á. Foreldrar
mínir búa þar líka enn. Ég
neita því ekkert að það voru
einhverjir átthagafjötrar sem
réðu því. Ég fór aðeins og
skoðaði mig um áður en ég
ákvað að fara út í búskapinn.
Eftir skólagöngu mína á Núpi
fór ég í gamla samvinnuskólann á Bifröst eins og hann hét
áður en öllu var breytt þar.
Það var tveggja ára nám og ég
hafði ofsalega gaman af því
að vera þarna. Ég var með
kröftugum hópi krakka og félagslífið var í broddi alls. Það
var ekkert kveikt á sjónvarpinu á kvöldin heldur var haldinn vídeódagur einu sinni í
viku þar sem ákveðnir aðilar
höfðu tekið upp það sem var
eitthvað spennandi í sjónvarpinu yfir vikuna til þess að það
þyrfti ekki að trufla félagslífið.
Í framhaldi af því fór ég og
gerðist verslunarstjóri í Kaupfélagi Berufjarðar á Djúpavogi í tvö ár, það var svona
„alt muligt“ búð í þorpinu þar.
Það var mjög gaman að kynnast landsháttum þar en það
var eitthvað sem kallaði. Bæði
voru foreldrar mínir að eldast
og ég var sífellt með vangaveltur hvort ég vildi leggja
búskapinn fyrir mig eða ekki.
Ég tók slaginn því mér finnst
gott að vinna með höndunum.
Ég hef líka gaman af þessu en
að vera bóndi er mjög skemmtilegt starf og ofsalega fjölbreytt. En það gerir auðvitað
kröfur um að maður bjargi sér
í mjög mörgu. Í mínum huga
er besta dæmið um það hversu
fjölbreytt þetta starf er að það
er nú alveg magnað að vinna
við að breyta grasi í mjólk“,
segir Árni og brosir breitt.
„Ég hafði kynnst konunni

minni á Djúpavogi þar sem
hún var að vinna og við snerum heim í Önundarfjörð.
Reyndar vann ég fyrstu tvö
árin við kennslu við barnaskólann í Holti ásamt ýmsu
öðru. Ég var leiðbeinandi þar
sem ég hef engin réttindi en
þetta var mikill lærdómur fyrir
mig. Ég lít á kennara allt öðrum augum í dag, það er
ábyggilega ekki fyrir alla að
sinna því starfi. Svo erum við
hjónin alltaf í músíkinni og
annað slagið að spila á böllum.“
– Hefurðu alla tíð haft áhuga
á tónlist?
„Já, en þetta gerjaðist mest
þegar ég vann á Djúpavogi.
Ég keypti mér þá rafmagnsharmónikku. Fregnir af því
bárust og ég var fenginn til að
spila nokkur lög á samkomu.
Úr því varð heilt ball og áður
en ég vissi var ég búinn að
spila á fullt af böllum og það
hefur ekkert stoppað síðan.
Ég hef ofsalega gaman að
þessu en ég er ekki tónlistarlærður, því miður. Ég hefði
haft gaman af því að læra og
hvet strákana mína til þess að
leggja tónlistarnám fyrir sig
ef þeir hafa áhuga á því.“
– Á það vel við að bóndastarfið að vera einnig að dufla
við tónlist?
„Það er nú svona beggja
blands. Það geta komið tímabil þar sem þetta tvennt
stemmir ekki vel saman en
einnig fæ ég mikla útrás og
hvíld út úr því að breyta algjörlega um umhverfi og hitta
fólk. Ég hef kynnst fullt af
fólki í gegnum tónlistina. En
þetta er ákveðið sviðsljós og
það er sjálfsagt ekki fyrir alla.
En ef maður hefði ekki gaman
af þessu ætti maður að vera
löngu hættur. Ég segi að það
sé lykillinn að því að vera í
þessu og um leið og maður er
orðinn leiður á maður að
hætta.
Svo er alveg heilmikið gaman að geta verið í þessu með
konunni en við ferðumst töluvert í þessu. Það er ekkert á
döfinni að fara að taka upp
eða fara í ferðalög heldur komum við bara fram þar sem við
erum beðin um það. Mest er
um að ræða fastar samkomur
eins og árshátíðir og þorrablót,
en sveitaböllin frá því í gamla
daga eru því miður dottin að
mestu upp úr. Flóran hefur
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„ Ég tel að við sem erum í landbúnaði á þessu svæði, höfum lagt okkar að mörkum
með því að halda þeim störfum sem voru og eru hér. Það er ekki mörg ár síðan að
það gat farið á báða vegi, svo ég er bara montinn og finnst við hafa staðið okkur vel.
Það hefur byggst á því að vera jákvæður og hafa fólkið með sér; bæði á ráðandi endanum og móralinn í samfélaginu. Og ég er bara bjartsýnn á framhaldið.“

ændur í hundrað ár

mikið breyst bara frá þeim
tíma sem ég fór að dútla við
þetta.“

Fjölskyldan hornsteinn íslensks
búskapar
– Er búskapurinn ekki frekar mikið fjölskyldustarf?
„Það getur auðvitað hver
og einn stýrt því hvort þetta
henti hans fjölskyldu eða
hvort hann ráði til sín starfsfólk. En eins og hjá okkur
gerum við út á það að það sé
fjölskyldustarf en svo getur
alltaf verið að einhver hefur
ánægju á að vera í einhverju
öðru. Við höfum lagt áherslu
á það með okkar stráka að
vera ekki að skylda þá til þess
að vinna við búið heldur veita
þeim þann möguleika á að
skoða aðeins í kringum sig,
því það er öllum hollt að sjá
sem flest og kynnast mörgum
hlutum.

En ég held að það sé alveg
ljóst að búskapur á Íslandi
byggist fyrst og fremst á fjölskyldueiningum. Það er undantekning að um sé ræða einhverjar „fabrikur“ sem ganga
út á vinnufólk og stórbúskap.
Hornsteinninn er fjölskyldubú
og ég sé ekki fyrir mér að það
muni breytast í bráð. Þó
vissulega nýti þessi fjölskyldubú tæknina til þess að
vera stærri og öflugri en ella.
Það sér maður glögglega þegar maður ber saman fjölskyldubú nú í dag og fyrir 20
árum.
Aðalatriðið er nú samt að
af þessu hljótist þolanleg afkoma og menn geti lifað
mannsæmandi lífi. Mér hefur
fundist oft á tíðum eins og að
neikvæðni og tortryggni sé
svolítið ríkjandi þegar kemur
að velgengni bænda, og þegar
einhver er farinn að geta leyft
sér eitthvað er því strax slegið
upp að hann hljóti að vera á
svo miklum styrkjum, en

ástæðan er kannski einfaldlega sú að hann sé duglegur
og bjargar sér vel. Ég gleðst
yfir því að einhverjum gangi
vel og myndi gjarnan vilja að
það væri meira um það að
fólk geti leyft sér meira. Ég er
ekki að segja að fólk sé að
lepja dauðann úr skel, en það
er mín skoðun að bændur fái
ekki það sem þeim ber þegar
kemur að afurðaverði fyrir t.d.
mjólk og kjöt. Það verð sem
neytandinn borgar er ekki að
skila sér á réttan stað. Ég veit
vel að ákveðnir aðilar þurfa
að fá sinn skerf en ég leyfi
mér að setja spurningamerki
hvort það sé allt í réttum hlutföllum.
Matvælaverðsumræðan hefur verið góð að mörgu leiti að
mínu mati en oft á tíðum
skökk og ég leyfi mér að efast
um að hún hafi náð tilætluðum
árangri. Þó að auðvitað hafi
það verið vel meint hjá ríkisstjórninni að lækka matvælaverð er ég ansi hræddur um að

rangir aðilar hafi notið góðs
af því. En ég ætla svo sem
ekki að vera með neinar fullyrðingar um það.
Nú er í vinnslu verkefnið
Beint frá býli sem snýst um
sölu afurða beint frá framleiðanda eða bónda. Það má sjá í
mörgum öðrum löndum að
hægt er að fara beint á bæi og
fengið að bragða á ostum eða
öðrum búsafurðum sem framleiddar eru þar. Það er verið
að vinna í að opna þennan
möguleika á Íslandi en það
hefur verið í fjötrum reglugerða og talið að afurðin sé
hættuleg ef hún er keypt beint
af bænum, sem er náttúrulega
alrangt því þar vinna kannski
einna helst fólkið sem kann
að meðhöndla vöruna. Það
hefur heilmikið áunnist í því
að opna þetta og ég vona að
það verði meira um það að
fólk eigi þess kost að velja
hvar það kaupir sín matvæli,
jafnframt sem þetta myndi
skapa tekjumöguleika í dreif-

býlinu ef fólk héldi rétt á spöðunum. Ég vona að sem flestum
verði gæfa úr því. En svona
lagað gerist ekki í einum grænum heldur þarf að þróast.
Ég tel það vera til hins góða
að við eflum tengingu neytanda og framleiðanda, þéttbýlisins og dreifbýlisins og
höfum gaman af því. Það er
miklu skemmtilegra að vinna
öll saman heldur en að það sé
rígur og tortryggni hjá fólki.
Það skiptir máli að þetta sé í
lagi og mér finnst ég skynja
að hlutirnir séu frekar á þann
veginn. Ég ætla ekki að draga
úr því að menn eins og fyrrverandi landbúnaðarráðherra,
Guðni Ágústsson, hafi átt sinn
þátt í að laga umræðuna. Hann
var svolítið að velta sér upp
úr þessu á ákveðnum stöðum
og ég held að hann hafi fengið
jákvæðan grunn undir umræðuna með því. Þá skiptir náttúrulega máli að við tökum
þátt í því og höldum því á
lofti. Eins og ég sagði áðan þá

skiptir það miklu máli að vera
með jákvætt hugarfar og einblína á það góða sem þessi
bransi hefur nóg af. Það sem
verður okkur til mestrar hagsældar er að vera ekki eingöngu með kröfur á það að
einhver annar komi með hlutina til okkar heldur þurfum
við að vera dugleg að búa þá
sjálf til. Ég tel að við sem
erum í landbúnaði á þessu
svæði höfum lagt okkar að
mörkum með því að halda
þeim störfum sem voru og
eru hér. Það er ekki mörg ár
síðan að það gat farið á báða
vegi, svo ég er bara montinn
og finnst við hafa staðið okkur
vel. Það hefur byggst á því að
vera jákvæður og hafa fólkið
með sér; bæði á ráðandi endanum og móralinn í samfélaginu. Og ég er bara bjartsýnn
á framhaldið“, segir Árni Brynjólfsson, formaður Búnaðarsambands Vestfjarða með
bros á vör.
– thelma@bb.is

12

FIMMTUDAGUR 23. ÁGÚST 2007

Strandlengju fyrir 15 sekúndur aðra leið?
Pistlahöfundar
og bakgrunnur
Birgit og Stefan Abrecht eru
eigendur hússins við Stekkjargötu 29 í Hnífsdal. Þegar
við vorum á Ísafirði sumarið
2000 í sumarfríi, leist okkur
svo vel á að við ákváðum að
leita að sumarhúsi til langtímaleigu. Halldór Halldórsson bæjarstjóri benti okkur á
hús í Hnífsdal, sem ætti að
rífa, enda hafði það staðið autt
í mörg ár og var í ömurlegu
ásigkomulagi. Við tókum
þetta litla hús í fóstur, þar sem

þátt í íslenskunámskeiði nú í
sumar, og hver veit hvað verður. Því var húsið ekki gert upp
bara til sumarnotkunar, heldur
til heilsársnotkunar og státar í
dag af sérlega úthugsaðri hitaeinangrun: Veggir og þak var
einangrað að utan og gluggar
eru með sérstöku einangrunargleri. Samt tókst að halda
og endurskapa gamla karakterinn og láta eitt af eldri húsum
Hnífsdals, frá 1912, halda sér,
Hnífsdælingum og vegfarendum vonandi til ánægju. Við
vorum mjög ánægð með það
hvernig allt tókst vel með
hjálp iðnaðarmanna frá Ísa-

Stefan og Birgit Abrecht.
það stóð við sjóinn á þessum
friðsælum og rólega stað með
magnað útsýni yfir Djúpið,
Snæfjallaströnd og fjöllin á
Hornströndum.
Árið 2000 keyptum við
húsið af Ísafjarðarbæ og árið
2001 tókum við það í gegn:
Nýtt hitakerfi, nýtt bað og eldhús, ný gólfefni þar sem gamlar gólffjalir voru fúnar. Undir
veggklæðningu kom gamall
veggpanill í ljós, sem var gerður upp og málaður og gefur
húsinu í dag sinn sérstakan
blæ. Við höfum ávallt leikið
okkur að þeirri hugmynd að
flytja hingað alveg einn fallegan veðurdag, enda er vinna
arkitekta ekki endilega bundin
við einn ákveðinn stað, við
komum hingað í vetur, tökum

firði og vina og ekki leið langur tími þar til sjónvarpið tók
upp mynd í húsinu, sem sýnd
var í Innlit Útlit í sjónvarpinu.
Hvert skipti sem við komum hingað, finnst okkur við
vera að koma heim, fólkið er
mjög vinalegt og við njótum
ávallt tímans í Hnífsdal. Það
eru svo sannarlega lífsgæði í
Hnífsdal!

Skipulag ganganna
og tengivegar
Það er frábært að við öll
fáum loksins göng um Óshlíð
til að komast áhættulaust á
næsta bæ. Lega tengivegarins
sést í plagg frá Vegagerðinni
frá því í desember 2006: Í því
skipulagi er núverandi vegur

Strandlengjan í Hnífsdal þar sem fyrirhugaður vegur mun liggja.
um Hnífsdal bættur: Tveggja
metra göngustígur, tveggja
metra grasreim og svo góður,
6,5 m breiður vegur. Mesta
breytingin er við brúna, þar
sem vegurinn á að vera beinni.
Með þessu er öryggi fótgangenda og þeirra, sem beygja
inn á aðalgötu tryggt. Hnífsdælingar og börn þeirra geta
áfram dundað sér niðri við
ströndina, lífsgæðin, sem aðfluttir kunna að meta eins og
þeir sem ólust upp hér, óskert.
Þessi lausn er góð og ásættanleg fyrir þarfir íbúa, bílstjóra,
og náttúru.
Þrátt fyrir að þessi ágæta
lausn liggi fyrir, var önnur
veglína kynnt í Framkvæmdafréttum 17.tbl./2007 nú 18.
júní s.l. Þessi veglína liggur

meðfram núverandi vegi,
nema að hún er á ströndinni,
með nokkuð háum brimgarði
og tilheyrandi raski. Bein
tengsl við sjóinn heyra þá
sögunni til, allt strandsvæði í
Hnífsdal hverfur undir nýjan
veg. Þessi veglína er dregin
fyrir Bolvíkinga og Ísfirðinga,
sem vilja komast fram hjá
Hnífsdal á sem mestum hraða,
en það virðist ekki vera
beinlínis með þarfir Hnífsdælinga í huga.

Rökstuðningur
Hver skyldu nú vera rökin
fyrir því að fórna aðgangi
Hnífsdælinga að sjónum? Sú
rök, sem eru nefnd hvað oftast,
virðast vera hraðinn, enda

mætti á þessum 700 metra
vegarkafla alveg keyra á 70 í
stað 50 km/h, sem er tímasparnaður um 15 sekúndur
aðra leiðina. Fyrirsjáanlegt er
að vegurinn niðri á ströndinni
yrði hart barinn af sjónum og
hlýtur að líta út eftir einn eða
tvo vetur eins og nýi vegurinn
í Djúpinu, þar sem hann er
lægstur og sjórinn gengur yfir
í stormi: Malbik flettist af og
hámarkshraði lækkaður. Þá er
ónefndur vindurinn og sjávargustur, sem mun tefja vegfarendur um ómæld sekúndubrot.
Fyrst talað er um veður, þá
þarf sjálfsagt að moka einn
veg í viðbót, gamli vegurinn
verður áfram þó að sá nýi
verði kominn.
Önnur rök, sem eru nefnd
fyrir veglínu með ströndinni,
er öryggi skólabarna, sem
þurfa að komast í og úr skólabílnum og heim til sín á öruggri leið. Það er reyndar rétt
að allt byggt svæði í Hnífsdal
nema Stekkjargata er vestan
vegarins eins og hann er núna
og það er því auðvelt að leysa
þetta, annaðhvort með því að
láta skólabílinn keyra inn
Bakkaveg og Heiðarbraut ellegar með því að leggja aðgreint snúningssvæði, þar sem
börnin þyrftu ekki að fara
aðalveginn. Þetta ætti ekki að
vera allt of flókið í framkvæmd og bærinn hefði getað
gert það fyrir löngu, ef það

skyldi vera meginrök.
Það að geta stuðst við efnið
úr göngunum til að leggja
tengiveg er allt í lagi, en er
ekki raunveruleg rök fyrir
veglínu. Bæði er það bara hluti
efnisins, sem hægt er að nota,
restin á að færa á staðinn hvort
sem er, og svo er tengivegurinn svo stuttur miðað við
göngin, að þetta getur varla
skipt máli og gildir sama um
það að skapa atvinnu: Það er
nóg af vegavinnu framundan.

Samantekt
Í fljótu bragði virðist nýja
veglínan vera rökrétt þegar
fókusinn er á bílaumferð Bolvíkinga og Ísfirðinga. Þegar
nánar er að gáð koma í ljós
ókostir fyrir fólkið í Hnífsdal.
Það sem stendur upp úr, eru
15 sekúndur aðra leiðina,
hvorki meira né minna. Það
sem ekki er búið að reikna,
enda ómetanlegt, er leiksvæði
barna og unglinga niðri á
ströndinni og óhindrað útsýni
yfir Djúpið.
Veglínur í gegnum Hnífsdal
verða gerðar opinberar á
næstu fjórum vikum, og síðan
fær fólk sex vikna frest til að
koma með athugasemdir. Við
vonum að Hnífsdælingar velji
af upplýstu samþykki þá
veglínu sem þeim hentar best.
Birgit og Stefan Abrecht eru
eigendur hússins við Stekkjargötu 29 í Hnífsdal.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
Síminn er 456 4560
Hér mun vegurinn liggja meðfram Hnífsdalnum.
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Þingeyri.

Tekist á um
skólaakstur

Gunnar Gaukur Magnússon, framkvæmdastjóri 3X Technology og
Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari MÍ handsala samninginn.

Skólinn fær aðgang að
húsnæði og tækjum 3X
3X Technology ehf. og
Menntaskólinn á Ísafirði
hafa gert með sér samstarfssamning um kennslu
í stálsmíði. Yfirlýst markmið samningsins er að
auka námsframboð og
bæta gæði iðnnáms við
menntaskólann. Þetta
verður gert með framúrskarandi verknámþjálfun
þar sem stuðst er við nýjustu tækni þar sem
starfsþjálfunin fer fram

utan skólans. Með því móti
öðlist nemendur hæfni og
dýpri skilning á viðkomandi iðngrein. Samningurinn gildir til næstu fimm
ára og samkvæmt honum
lætur 3X skólanum í té aðgang að húsnæði og tækjum til kennslu í sérgreinum stálsmíða fyrir allt að
10 nemendur í einu, endurgjaldslaust. Þá er stefna
3X að hafa að minnsta
kosti fimm nemendur í

einu á námssamningi í
stálsmíði út samningstímann. Að sögn skólameistara MÍ, Jóns Reynis
Sigurvinssonar, hefur
samningurinn mikla þýðingu fyrir skólann en hann
gerir nemendum í málmiðngreinum kleyft að ljúka
sveinsprófi í stálsmíði í
heimabyggð eftir þriggja
ára nám í skóla. Á móti er
akkur 3X sá að fyrirtækið
fær vel menntaða starfs-

menn sem eru líklegir til
að festa rætur í heimabyggð og tryggja þannig
áframhaldandi vöxt
fyrirtækisins. Samningurinn er liður í að auka
veg iðnnáms við Menntaskólann á Ísafirði. Viðbrögð hafa ekki látið á sér
standa og eru níu nemendur skráðir í nám í stálsmíði. Þá verður í fyrsta
sinn boðið upp á hárgreiðslu- og snyrtibraut.

Ekki eru allir á eitt sáttir
um útboð skólaaksturs í
Dýrafirði, en á dögunum var
skólaaksturinn boðinn út í
annað sinn í sumar. Ástæðan fyrir því að aksturinn var
boðinn út tvisvar er sú að
lögmaður Ísafjarðarbæjar
ráðlagði nýtt útboð í kjölfar
vandræðagangs vegna fyrra
útboðsins. Þá týndist eitt tilboðanna, það lægsta, en það
var opnað síðar og tekið gilt.
Jón Reynir Sigurðsson, sem
bauð lægst í aksturinn í fyrra
útboðinu hefur gert athugasemd við þá ákvörðun bæjarráðs að hafna fyrri tilboðunum.
Í bréfi sem lögmaður Jóns
sendi bæjarráði var beðið
um að ráðið rökstyddi ákvörðunina, sem Jón taldi ekki
standast lög. Í svari bæjarráðs kemur fram að sú tilhögun að opna ekki tilboð
Jóns á auglýstum opnunartíma tilboða samtímis öðrum tilboðum, hefði verið
til þess fallin að valda tortryggni meðal annarra bjóð-

enda. Þá hafi tilboð Jóns
verið sent með almennum
pósti, ekki með ábyrgðarbréfi og því hafi ekki legið
fyrir lögfull sönnun þess að
það hefði borist tæknideildinni fyrir auglýstan opnunartíma.
Í ljósi framangreinds var
það því mat Ísafjarðarbæjar
að rétt væri og eðlilegt, og
lögum samkvæmt, að hafna
öllum tilboðum og bjóða
verkið út að nýju. Tilboðin
sem bárust í seinna skiptið
sem boðið var út eru eftirfarandi:
Jón Reynir Sigurðsson 8.550 krónur fyrir hverja
ferð.
F&S hópferðabílar ehf. 7.950 krónur fyrir hverja
ferð.
Sigríður Helgadóttir 7.350 krónur fyrir hverja
ferð.
Lagði bæjarráð til að
gengið yrði til samninga við
Sigríði Helgadóttur, lægstbjóðanda.
– tinna@bb.is

„Olíuhreinsistöð mun hafa jákvæð
áhrif á alla atvinnuuppbyggingu“
Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri Vesturbyggðar, telur að
olíuhreinsistöð muni hafa jákvæð áhrif á atvinnuuppbygginguna um alla Vestfirði óháð
því hvar hún rís í fjórðunginum. „Olíuhreinsistöð í einum dal Vestfjarða mun síður
en svo standa í vegi fyrir öðrum góðum hugmyndum um
atvinnusköpun vestra. Ferðastarfsemin mun t.d. njóta beins
stuðnings af ýmis konar þjónustustarfsemi sem vex upp í
tengslum við stöðina. Orkuöryggi á Vestfjörðum mun
aukast, dreifikerfið styrkjast
og ríkulegri forsendur verða
til samgöngubóta“, segir í
pistli sem Ragnar hefur birt á
heimasíðu Vesturbyggðar.
„Langflestir gera sér grein
fyrir þessu eins og niðurstaða
skoðanakönnunar í apríllok sl.
sýndi vel. Alls staðar á landinu

var öflugur stuðningur við
málið – og mestur á Vestfjörðum.“
„Í stað þess að agnúast út í
hugmyndina er því nær að
allir, sem vilja leggja hönd á
plóginn við sköpun nýrra atvinnutækifæra, beini nú kröftum sínum í sömu átt. Fólk
vinni af alefli saman að því að
hrinda í framkvæmd öllum
góðum raunhæfum hugmyndum, sem viðraðar hafa verið,
og velji hverri og einni stað
þar á Vestfjörðum sem best
hentar í hverju tilviki. Þannig
verði sem fyrst bundinn endi
á það samdráttarskeið sem
hefur ríkt of lengi – og í staðinn tryggt að sú fjölbreytta
uppbygging sem hugur Vestfirðinga stendur til komist á
skrið.“
Í pistlinum kemur fram að
hugmyndin um olíuhreinsi-

stöð á Vestfjörðum tengist tíðum ferðum stórra olíuflutningaskipa sem flytja olíu frá
norðanverðu Rússlandi á
markað í Ameríku. „Skv.
heimildum Siglingastofnunar
fóru um 250 olíuskip með
jarðolíu framhjá Íslandi á síðasta ári og stefnir í að þau
verði tvöfalt fleiri. Hagkvæmt
er að hreinsa hluta af vaxandi
olíumagni hér, fremur en flytja
jarðolíuna til vinnslu á meginlandi V-Evrópu t.d. í Rotterdam sem er úrleiðis.
Erlendir samstarfsaðilar Íslensks hátækniiðnaðar ehf.
hafa mikla reynslu og traust
sambönd innan alþjóðlega
olíuiðnaðarins, bæði í Rússlandi – þaðan sem tryggja þarf
aðföng – og á Vesturlöndum
– þaðan sem tæknibúnaður
stöðvarinnar mun fyrst og
fremst koma og þar sem af-

urðir hennar munu fara á
markað. Þessir samstarfsaðilar hafa áður sýnt það, að þeir
hafa fulla burði, þegar um er
að ræða framkvæmd eins og
þessa. M.a. áttu lykilmenn í
þeirra hópi ágætt samstarf við
iðnaðarráðuneytið og Fjárfestingarstofu fyrir u.þ.b. áratug,
þegar uppi voru áform um
byggingu olíuhreinsistöðvar
einkum á Reyðarfirði. Stöðin
hefði risið í það sinn, ef ekki
hefði á lokastigi verið ákveðið
að láta álver ganga fyrir, einkum vegna þeirrar áherslu sem
íslensk stjórnvöld lögðu um
þær mundir á að selja sem
mesta orku.“
Undirbúnings- og byggingartími olíuhreinsistöðvar er
áætlaður 4 ½ ár frá því að
ákvörðun um hana er tekin og
segir Ragnar það vera rúman
tíma fyrir þá Vestfirðinga sem

vilja afla sér menntunar og
þjálfunar til starfa í stöðinni.
„Margskonar vinna við
undirbúning og byggingu
stöðvarinnar mun einnig hefjast fljótlega eftir ákvörðunina.
Engin ástæða er til að ætla
annað en mörgum Vestfirðingum muni þykja sér henta
að starfa í olíuhreinsistöð. Um
500 manns þarf til að reka
stöðina, þar af 15-20% háskólamenntað fólk, verkfræðinga, efnafræðinga, tölvusérfræðinga, o.s.frv. Stöðvar á
meginlandi Evrópu hafa tekið
sig saman um skóla til að
mennta og þjálfa fólk á þessu
sviði. Einnig má vel hugsa sér
að kennsla og þjálfun verði í
framtíðinni hér heima. Það er
áhugaverð hugmynd að í hópi
reyndustu starfsmanna stöðvarinnar hér verði fólk sem
orðið geti liðtækt sem kenn-

arar við uppbyggingu háskólakennslu í tæknigreinum
á Ísafirði.“
Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri Vesturbyggðar lýkur
pistlinum á því að segja að
gagnlegt sé að staðkunnugir
bendi á atriði sem snerta lífríki
og samfélag sem varðar geta
framkvæmd eins og þessa.
„Það er í allra þágu. Taka beri
tillit til slíkra ábendinga og
sjónarmiða, enda er til málsins
stofnað í þeim tilgangi að
stuðla að og styrkja farsæla
þróun. En það er því hvorki
réttmætt né sanngjarnt, að
öfgafull andstaða – með rætur
í þröngum sérhagsmunum eða
tengd afmörkuðum stöðum á
Vestfjörðum – taki á sig mynd
áróðurs fyrir því, að hvergi
megi reisa atvinnufyrirtæki
eins og hér um ræðir.“
– thelma@bb.is
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Fastur liður í uppeldi
ísfirskra knattspyrnudrengja
Í tvo áratugi eða þar um bil
hafa ísfirskir knattspyrnudrengir, og nokkrar stúlkur,
farið til Sauðárkróks til að taka
þátt í Króksmótinu sem haldið
var um þarsíðustu helgi. Er
mótið einn af hápunktum
sumarsins hjá þessum krökkum sem fá að fara í útilegu
með fjölskyldu sinni og sinna
í leiðinni áhugamálinu.
Að mörgu leyti má segja að
fótbolti yngri flokka sé knattspyrna í sinni tærustu mynd.
Þar eru menn að spila fótbolta
af því að það er gaman að
spila fótbolta, ekki af því að
þeir fá borgað fyrir það. Þetta
er áður en íþróttin er eyðilögð
af keppnishörku, umboðsmönnum og ímyndaréttarsamingum.
Foreldrum ísfirsku barnanna leiðist heldur ekki á þessum mótum og mæta þeir tugum saman til að hvetja dreng-

ina til dáða og til að eiga með
þeim notarlega helgi. Margir
þeirra lifa sig vel inn í kappleikina og stundum virðist það
skipta meira máli fyrir foreldrana en leikmennina hvernig
leikirnir fara. Æstir pabbar lifa
forna knattspyrnudrauma í
gegnum syni sína og yfirleitt
eru miklu fleiri en bara þjálfarinn sem segja drengjunum
hvernig þeir eigi að spila, hvaða
leikmann þeir eigi að dekka
og hvert þeir eigi að senda
boltann.
Margir foreldra BÍ-pilta
voru í tjöldum, tjaldvögnum
eða hjólhýsum við sundlaugina á Sauðárkróki og myndaðist þar lítið samfélag Ísfirðinga
yfir helgina. Einn fótboltapabbanna var Halldór Sveinbjörnsson, ljósmyndari Bæjarins besta, og tók hann meðfylgjandi myndir á mótinu.
– halfdan@bb.is

Kvöldvakan vakti mikla lukku meðal barnanna.

7. flokkur BÍ er skipaður strákum og stelpum.

A-lið 6. flokks.

B-lið 6. flokks.

Guðmundur þjálfari 6. flokks, segir piltunum til.

7. flokkur átti góðu gengi að fagna á mótinu.
Hér er einn leikmanna liðsins að geysast fram
völlinn eftir að hafa leikið á varnarmann.

Akranes – atvinna
Óskum eftir að ráða karlmann. Reynsla af
fiskvinnslu og/eða meðferð lyftara er kostur. Óskum einnig eftir að ráða kvenmenn.
Reynsla af fiskvinnslu er kostur. Mikil vinna
og góður starfsandi.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 431
5000 eða á netfanginu vignir@vignir.is,
Eiríkur eða Bjarki.
Vignir G. Jónsson hf.,
Smiðjuvellir 3 – 300 Akranes
www.vignir.is

Mótið var sett með skrúðgöngu allra liða niður Skagfirðingabraut.
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2.263 tonn að landi í júlí

Aflaverðmæti dróst saman um 25%
Verðmæti sjávarfangs sem verkað er á Vestfjörðum minnkaði um 25% í maí ef
miðað er við sama mánuð á síðasta ári. Verðmæti afurða í maí í ár var 344,5
milljónir, en 458,2 milljónir á sama tíma í fyrra. Verðmæti afla hefur þó aukist
ef litið er til fyrstu fimm mánaða ársins. Aukningin er 9,3%, verðmæti aflans í
ár var 2.023,1 m.kr. en 1.850,2 m.kr. á sama tímabili á síðasta ári. Þetta er
svipað og annars staðar á landinu, heildarverðmæti eykst þó samdráttur hafi
orðið í maí. Sem fyrr skilar þorskurinn mestu eða 1.148,2 m.kr.

Heildarafli á Vestfjörðum í júlí var 2.263 tonn. Þetta er töluverður samdráttur ef
miðað er við sama mánuð á síðasta ári þegar heildaraflinn var 3.257 tonn, eða
tæpum þúsund tonnum meira. Þarna munar mestu um þorskinn, en í júlí í ár voru
veidd 928 tonn af þorski á móti 1.535 tonnum í júlí á síðasta ári. Ekki munar miklu á
veiðum á ýsu milli ára, 611 tonn voru veidd í ár en 603 tonn í fyrra. Steinbítsafli
minnkar örlítið, var 196 tonn í júlí í ár en 202 á síðasta ári. Aflinn á Vestfjörðum
fyrstu sjö mánuði ársins var 26.761 tonn. Þar af er þorskur 12.490 tonn.

Skólastjórnendur vilja að uppsögn Jónu Ben verði afturkölluð
Skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, Skarphéðinn Jónsson,
og aðstoðarskólastjóri, Jóhanna Ásgeirsdóttir, hafa óskað eftir að uppsögn Jónu
Benediktsdóttur verði afturkölluð. Þá vilja þau að nefnd
verði skipuð sem endurskoði
stjórnskipulag skólans. Jóna
gegndi aðstoðarskólastjórastöðu við skólann en var sagt
upp í vor í hagræðingarskyni
og vegna skipulagsbreytinga.
Í bréfi sem stjórnendur GÍ
sendu bæjarráði Ísafjarðarbæjar kemur fram að ljóst sé
að breytingar á stjórnskipulagi
GÍ leiði ekki til þeirrar fjárhagslegu hagræðingar sem
stefnt var að. Þvert a móti
kalli breytingarnar á aukin útgjöld.
„Æskilegt er að skoða stjórn-

unarfyrirkomulag skólans í
samanburði við fyrirkomulag
í öðrum skólum sem telja má
sambærilega. Á síðustu árum
hafa skólar tekið upp fjölbreytilegt fyrirkomulag á
stjórnun og valddreifingu.
Æskilegt er að gera faglega
úttekt á þessum þáttum í þeim
tilgangi að tileinka okkur það
besta sem þekkist“, segir í
bréfinu.
Ekki hefur enn tekist að ráða
deildarstjóra við skólann og
telja stjórnendur hans það
muni auka álag á stjórnendur
og annað starfsfólk. Sú staða
verði erfið þegar líður á skólaárið. Ljóst þykir að umsjón
með þróunarverkefni skólans
þurfi að færa yfir á aðra starfsmenn að óbreyttu, sem hefði
væntanlega kostnaðarauka í

för með sér. Faglega þykir
slík breyting óheppileg þar
sem verkefnið er komið vel
áleiðis.
Að lokum segir í bréfinu að
með því að skipa nefnd til að
gera tillögu um stjórnskipulag
skólans til framtíðar megi ætla
að samstaða náist um tillögur
meðal þeirra sem málið varðar.

Myndi íhuga málið
af fullri alvöru
Jóna Benediktsdóttir segir
aðspurð að hún myndi íhuga
málið af fullri alvöru ef henni
yrði aftur boðin staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann á Ísafirði. „Þetta er eins
og við sáum fyrir. Með því að
taka ákvörðunina með þessum

hætti voru sköpuð fullt af
vandamálum sem eru að koma
í ljós núna og auðvitað reynir
skólastjóri að leysa þau með
einhverjum hætti. Ég er auðvitað ánægð með þann stuðning sem þaðan kemur. Ef mér
yrði boðin vinna við skólann
myndi ég íhuga það af fullri
alvöru. Þarna eru fullt af hálfkláruðum verkefnum sem ég
var með og einhver þarf að
vinna“, segir Jóna.
„Ég er ekki vön því að sitja
aðgerðarlaus og var búin að
gera ýmsar ráðstafanir í mínu
lífi og byrjuð að finna mér ný
verkefni. Þannig var ég búin
að kaupa utanlandsferð og
skrá mig í nám í vetur. Það
kom aldrei til greina að ég
myndi sitja heima og bíða“,
segir Jóna Benediktsdóttir.

„Viljum gefa fólki færi á að
koma og sækja dótið sitt“
Mikið rusl er á svæðinu þar
sem Evrópumeistaramótið í
mýrarbolta var haldið um
verslunarmannahelgina. Borið hefur á kvörtunum frá ferðamönnum sem gista á tjaldsvæðinu í Tungudal og öðrum
vegfarendum vegna þessa.
Fiskikör full af drasli og auglýsingaskilti liggja á svæðinu

og tugir stakra skóa og annarra
flíka bíða þess að vera sótt af
eigendum sínum. Þá er stærðarinnar tjald og gúmmíbátur á
svæðinu sem eigendur hafa
ekki vitjað.
Að sögn Hálfdáns Bjarka
Hálfdánssonar, drullusokks
mýrarboltans, er verið að
vinna í málinu. „Það má í raun

Dreifnám við MÍ
Dreifnám verður í boði við Menntaskólann á Ísafirði nú á haustönn 2007. Námið
er blanda af staðbundnu námi og fjarnámi.
Nemandinn er í sambandi við kennarann
og samnemendur í áfanganum í gegnum
námsumsjónarkerfið Námskjáinn, www.
skoli.is.
Fjölmargir áfangar eru í boði í dreifnámi.
Upplýsingar um reglur, kennslugjöld og
áfanga í boði eru á heimasíðu skólans á
www.misa.is.
Umsóknarfrestur um dreifnám rennur
út 3. september.
Skólameistari.

deila um það hvort megnið af
ruslinu sé á annað borð rusl,
þetta er að stórum hluta föt og
skór og við viljum gefa fólki
færi á því að koma og sækja
dótið sitt.“
Hálfdán bætir því við að
betur verði gengið frá völlun-

um og í þá sáð grasfræjum.
„Við ætlum að láta grafa lítinn
fráveituskurð við vellina og
leyfa þeim að þorna í smá
tíma áður en við sáum. En
það stendur ekki til að skilja
svona við svæðið, það er alveg
á hreinu.“
– tinna@bb.is

Áhugi fyrir
eignum Miðfells
Þó nokkrar fyrirspurnir hafa
borist Fasteignasölu Vestfjarða um eignir rækjuverksmiðjunnar Miðfells ehf. á Ísafirði, sem lýst var gjaldþrota í
sumar. Í verksmiðjunni er ein
fullkomnasta vinnslulína hér
á landi.
Að sögn Tryggva Guðmundssonar hjá Fasteignasölu
Vestfjarða hafa aðilar verið
að falast eftir tækjum og tólum
úr verksmiðjunni. Einnig hafa
borist fyrirspurnir um að
kaupa húsið með öllum tækj-

um. Hann segir fyrsta kostinn
vera að selja eignir þrotabúsins í heilu lagi. Sölumál skýrast jafnvel í þessari viku eða
þeirri næstu.
Miðfell var úrskurðað gjaldþrota í byrjun júlí. Langvarandi rekstrarerfiðleikar hafa
hrjáð rækjuiðnaðinn á Íslandi
og kom gjaldþrot Miðfells fáum á óvart. Viku fyrir gjaldþrotabeiðnina tilkynntu stjórnendur Miðfells um ótímabundna vinnslustöðvun og var
þá nokkuð ljóst í hvað stefndi.

Húsnæði Miðfells.
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Mikil stemmning á Pæjumóti

Traðarpúkar sigruðu

Vel á fjórða tug fótboltastelpna frá Boltafélagi Ísafjarðar, Vestra og Ungmennafélagi Bolungarvíkur tóku þátt í Pæjumóti á Siglufirði um þarsíðustu helgi.
„Þetta gekk ljómandi vel og stelpurnar stóðu sig með prýði. Það var vel staðið
að mótinu og mikil stemmning enda er alltaf gaman að fara á þessi mót“, segir
Guðrún Karlsdóttir, einn fararstjóranna. Stelpurnar eru í 4., 5. og 6. flokki og
má segja að Pæjumótið sé jafnan hápunktur leiksumarsins, en þetta var í 17.
sinn sem mótið var haldið. Aðalstyrktaraðili þess er Tryggingarmiðstöðin.

Liðið Traðarpúkarnir, skipað þeim Páli Guðmundssyni og Valdísi Hrólfsdóttur, sigruðu í
hjóna- og parakeppni Golfklúbbs Bolungarvíkur sem fram fór á Syðridalsvelli fyrir
stuttu. Alls mættu átta pör til leiks og léku níu holur í svokölluðu Texas-Scramble
leikkerfi. Á vikari.is kemur fram að til æsispennandi bráðabana hafi komið milli Traðarpúkanna og Englanna, þeirra Guðmundar Einarssonar og Daníels Ara Jóhannssonar.
Svo fór svo að Traðarpúkarnir stóðu uppi sem sigurvegarar og Englarnir urðu í öðru
sæti. Þess ber að geta að Daníel Ari afrekaði það að fá örn, tvö högg undir pari.

Bolvíkingur tók þátt í
HM íslenska hestsins

Bolvíkingurinn Anna Valdimarsdóttir var í landsliði Íslands á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Hollandi um
þarsíðustu helgi og stóð sig
með mikilli prýði. Meðal annars hlaut hún hæstu einkunn
fyrir skeið í úrslitum fimmgangskeppninnar þar sem hún
hafnaði í fjórða sæti. Einnig
sýndi hún kynbótahross á
mótinu, svo sem Hetju von
Erichshof sem var í öðru sæti
hryssna sjö vetra og eldri með
8,35 í aðaleinkunn og 8,59
fyrir kosti sem var hæsta einkunnin fyrir þann þáttinn í þeim
aldursflokki.
Anna hefur ásamt manni
sínum Friðþjófi Hilmarssyni
úr Kópavogi haft hestamennsku að atvinnu um margra ára
skeið. Þau búa í Þýskalandi

Anna Valdimarsdóttir og Einar Kristinn Guðfinnsson.
þar sem þau hafa m.a. komið vöru frá öðrum framleiðend- þar sem hann hitti Önnu. Varð
úr fagnaðarfundur hjá Bolvíká fót fyrirtæki sem annast um.
Þess má geta að Einar ingunum tveimur en svo
framleiðslu á reiðverum;
hnakka, beisli o.fl. undir vöru- Kristinn Guðfinnsson, land- skemmtilega vill til að þau
merkinu Hilbar, en einnig búnaðar- og sjávarútvegsráð- eru frændsystkini.
– thelma@bb.is
selja þau margskonar hesta- herra, var staddur á mótinu

Styttist í þríþraut Vasa2000 og
Heilsubæjarins Bolungarvíkur
Skráning í árlegt þríþrautarmót Vasa2000 og heilsubæjarins Bolungarvíkur er hafin
en mótið fer fram laugardaginn 1. september og er opið
öllum sem náð hafa 13 ára
aldri. Þrautin hefst með 700
metra sundi í sundlauginni í
Bolungarvík. Að því loknu
verða hjólaðir 17 km um Ós-

hlíð til Ísafjarðar, þar sem
keppni lýkur með 7 kílómetra
hlaupi. Keppt verður í fjórum
aldursflokkum, 13-15 ára, 1639 ára, 40-49 ára og 50 ára og
eldri. Auk einstaklingskeppninnar verður boðið upp á liðakeppni þar sem þrír þátttakendur mynda hvert lið, óháð
aldri eða kyni. Sá fyrsti syndir,

næsti hjólar og sá þriðji hleypur.
Þríþrautarmótið hefur verið
haldið árlega frá árinu 2002.
Þegar það fór fyrst fram voru
þátttakendur níu talsins en í
fyrra voru þeir um 40 og var
það fjölmennasta þríþrautarmót landsins það árið. Vegalengdirnar í mótinu eru ekki

ýkja langar miðað við það sem
gengur og gerist í þríþrautum
og ættu allir sem eru í sæmilegu formi að ráða við þær.
Hvetja skipuleggjendur því
sem flesta til að vera með í
skemmtilegri keppni. Nánari
upplýsingar og skráning eru í
símum 897-6753 og 8623291.
– tinna@bb.is

Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum

Hafís getur
sett strik í
reikninginn
Veðurfræðingurinn Páll
Bergþórsson segir það óskynsamlegt að staðsetja
olíuhreinsistöð á Vestfjörðum vegna þeirrar hættu sem
olíuskipum getur stafað af
hafís á siglingaleiðum úti
fyrir kjálkanum. Þetta kom
fram í Morgunblaðinu í síðustu viku. Þar segist Páll
ekki minnast þess að hafa
upp á síðkastið heyrt minnst
á hafísinn í umræðunni um
hugsanlega olíuhreinsunarstöð fyrir vestan, né heldur
hvaða áhrif ísinn kann að
hafa á siglingar olíuflutningaskipa frá Rússlandi fyrir norðan Vestfirði. Hann
segir hafíshættuna yfirvofandi mestan hluta ársins á
þessu hafsvæði og telur að
betur þurfi að huga að þessum þætti. „Núna, 12. ágúst,
er t.d. hafíshroði þarna norður undan, um það bil þegar
komið er hálfa leið til Grænlands. Þó er þetta á hlýindaskeiði og á þeim tíma árs
þegar ísinn er kominn hér
um bil í lágmark,“ sagði Páll
í samtali við Morgunblaðið.
Komi einhver vestanátt
að ráði á þessu svæði, hvenær ársins sem er, segir Páll
alltaf hættu á jöklum eða
meiri háttar ís á siglinga-

leiðum þarna. Sérstaklega
þegar hafísinn er í hámarki,
í apríl og maí.
„Þarna getur verið um að
ræða borgarís úr Grænlandsjökli, sem er oft mjög
sýnilegur, t.d. í ratsjá. Mest
af þessum ís er þó upphaflega lagnaðarís. Stundum
rekur hann í mikla garða og
þá myndast íshraukar og
stórir jakar, beljakar ef svo
má segja. Þeir geta verið
mjög hættulegir skipum líkt
og flatir jakar,“ sagði Páll.
Þá rifjaði Páll upp að siglingaleiðir hefðu lokast þarna
vegna hafíss, jafnvel langtímum saman eins og gerðist oft á árunum 1965 og
fram yfir 1970.
„Nú er að vísu hlýnandi
veðurfar – að líkindum – en
það hefur alltaf gengið á
með heilmiklum sveiflum
undanfarnar aldir,“ sagði
Páll. „Það hafa alltaf komið
áratugir með tiltölulega litlum hafís og svo aðrir með
miklum ís. Þetta kemur ofan
á hlýnun jarðar, sem er nú
að fara fram að öllum líkindum. Þó að núna sé ástandið tiltölulega gott þá getur
maður alltaf átt von á að
það versni.“
– tinna@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Olíuhreinsunarstöð í Arnarfirði
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.

Einkar athyglivert hefur verið að fylgjast með rökræðum um olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Ekki síst hefur verið fróðlegt að sjá viðbrögð
mannkynsfrelsaranna sem telja að náttúran skuli sveigja undir sig mannskepnuna á 21. öld í nafni verndar henni til handa. Sjaldan les eða heyrir
almenningur um það að helstu forsprakkar Íslands hreyfi sig með öðrum
hætti en fólk almennt. Þeir neita sér ekki um flugferðir og hafa sumir einstaklega gaman af því að ferðast með flugvélum og lenda þeim á móum og
melum í óspilltri náttúru Íslands.
Samt telja þeir sig geta sagt Vestfirðingum fyrir um það hvers konar
atvinnu skuli stunda á Vestfjörðum. Eitt af því sem ekki má gera er að
hreinsa olíu. Gott og vel. Öldum saman hafa sjálfskipaðir vitringar sagt
okkur hinum fyrir verkum. Olíuhreinsunarstöð má alls ekki rísa. Við eigum
að lifa af náttúrufegurðinni. Af henni er enn nóg á Vestfjörðum enda hafa
ferðamenn ekki náð að spilla henni, hvorki með hestum og bílum né flugvélum svo neinu nemi, enn sem komið er. Svo er ekki víða annars staðar á
Íslandi. Umferð um hálendið hefur aukist verulega, svo víða sér á. Enda
fara tugþúsundir bíldekkja undir þungum bílum og jafnmargir eða fleiri
hesthófar undir hestum og fólki illa með náttúru landsins.
Ef þetta bíður Vestfjarða verður náttúran ekki lengur jafn eftirsóknarverð

og nú er þótt engin verði olíuhreinsunarstöðin. Hvort sem hún kemur eða ei
verður ljóst að ekki mun fólki ganga vel að lifa af náttúrufegurðinni nema til
komi einhverjar leiðir til þess að gera sér mat úr henni. Enn bíða Vestfirðingar
spenntir eftir því að heyra og sjá hvað þeir miklu mannkynsfrelsarar, sem sjá
svart þegar olíuhreinsun ber á góma, ætla sér að gera til þess að við verðum
saddir af því að njóta náttúrufegurðarinnar.
Sá kostur að reisa olíuhreinsunarstöð er skoðunar verður hver svo sem
niðurstaða hennar reynist. Sá sem heldur því fram af fullri alvöru að ekki
mega skoða kosti til að efla undirstöður mannlífs hlýtur að hafa gleymt því
að enginn lifir af loftinu einu saman og vart af fegurðinni. Nægir að lesa
Heimsljós til þess að sannfærast um svo einföld sannindi. Sveitarstjórn
Vesturbyggðar tekur því fagnandi að stöðinni verði valin staður í Arnarfirði,
sem óneitanlega er fallegur og rismikill fjörður og vissulega kann mörgum
að bregða við stóra verkstöð.
Eru þeir sem telja sig eina hafa vit til þess að vernda náttúruna, þrátt fyrir
flug-, bíl- og hestaferðir, að ógleymdum alls kyns nýmóðins tryllitækjum
sem skilja eftir sig spor í náttúrunni kannski að stefna að því að náttúra Vestfjarða verði eingöngu gestum utan úr heimi til skemmtunar og þeir sem þar
búa núna flytji sig annað?
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Óska eftir fundi með þingmönnum
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur óskað eftir að komið verði á fundi
milli bæjarstjórnar sveitarfélagsins og þingmanna Norðvesturkjördæmis. Tilgangur fundarins mun vera að ræða aðgerðir vegna
fyrirhugaðrar kvótaskerðingar og fjárhagsstöðu hafnar- og
bæjarsjóðs. Bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, Halldóri Halldórssyni,
hefur verið falið að ræða við fyrsta þingmann kjördæmisins, Sturlu
Böðvarsson, vegna fundartíma og tilhögunar fundarins.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Húsið að Silfurgötu 8a á Ísafirði
er til leigu frá 1. september. Alveg í miðbænum, 4-5 herbergi.
Möguleiki er að leigja stök herbergi með aðgangi að eldhúsi
eða baði. Vinsamlegast hafið
samband í síma 897 8355 á
kvöldin eða á tiehf@simnet.is.
Til sölu er Baby Born dúkku
fataskapur á kr. 5.000. Óupptekinn. Kostaði áður kr. 8.900.
Uppl. í síma 862 4295.
Til sölu er Toyota RAV 4. Uppl.
í síma 844 6133.
Til sölu er Isuzu Trooper árg.
99, ekinn 155 þús. km. Uppl. í
síma 898 6554.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði í 10 mánuði. Laus.
Uppl. í síma 00 47 48070568.
Til sölu er Toyota Y-Tercel árg.
88. Bíll í toppstandi. Skoðaður
2008. Uppl. í síma 892 7575.
Til sölu er Opel Astra árg. 96.
Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 456 5043.
Til leigu er lítið einbýlishús á
Ísafirði. Laust strax. Aðeins
reyklausir og reglusamir koma
til greina. Uppl. í síma 861 4913
og á harpa@kjartan.biz.

Miklir olíuflutningar
frá Víkinni
Miklir olíuflutningar voru
á Óshlíð á föstudag þegar olíu
var ekið frá Ísafjarðarhöfn að
birgðastöð Skeljungs í Bolungarvík. Um er að ræða díselolíu á bíla sem Skeljungur er
nú farinn að geyma í Bolungarvík, en hún var áður geymd
á Ísafirði. Öll önnur olía úr
skipinu Elsu Mariu Theresu
sem lá við bryggju á Ísafirði á
föstudag er geymd þar í bæ.

Kirkjustarf
Söngvastund verður í
Þingeyrarkirkju föstudagskvöldið 24. ágúst kl.
20:00. Að lifa í blessun
Guðs er kjarni söngvastundarinnar. Sr. Valdimar
Hreiðarsson og Þorsteinn
Haukur Þorsteinsson ásamt
Kristínu Lilju Kjartansdóttur annast tónlist og mælt
mál. Þessi stund er fyrir
alla fjölskylduna. Allir
velkomnir!

Spurning vikunnar
Vilt þú að Vestfirðingar
fái að kjósa um það hvort
olíuhreinsistöð rísi á
Vestfjörðum?
Alls svöruðu 550.
Já sögðu 391 eða 71%
Nei sögðu 119 eða 22%
Alveg sama sögðu
40 eða 7%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Hjónin Kolbrún Eva Viktorsdóttir og Haraldur Gunnar Ásmundsson.

Vestfirsk fjölskylduhljómsveit gefur út disk
Hljómsveitin Myst hefur
gefið út geisladisk sem ber
heitið „Take me with you“ og
kom út á vordögum. Útgáfutónleikar hljómsveitarinnar
fóru fram í Víkurbæ í Bolungarvík við góðar undirtektir. Myst er skipuð Kolbrúnu
Evu Viktorsdóttur söngkonu
og Haraldi Gunnari Ásmundssyni gítarleikara, Sigurvini
Sindra Viktorssyni gítarleikara, Gunnar Leó Pálsson
trymbli og Hermanni Albert
Gunnarssyni bassaleikara. Á
disknum er að finna 12 lög og
hafa nokkur þeirra fengið spilun í útvarpi. Að auki hefur
hljómsveitin komið fram í
sjónvarpi og útvarpi m.a. í
þætti tónlistarmannsins góðkunna Jóns Ólafs sem einmitt
spilar eitt lag með hljómsveitinni á disknum. Það var einmitt Jón sem kom hljómsveitinni á framfæri eftir að hann
fékk að heyra lagið Here for
you. Þá ætti Myst að vera
Vestfirðingum af góðu kunn
þar sem hljómsveitin hefur
komið fram við mörg tækifæri

hér vestra. „Take me with
you“ er fyrsti geisladiskur
hljómsveitarinnar. Bæjarins
besta ræddi við hjónakornin
Kolbrúnu Evu og Harald Gunnar um hinn nýútkomna disk.

Mestu skiptir að hafa
gaman að þessu
„Myst er vestfirsk fjölskylduhljómsveit má segja. Ég er frá
Bolungarvík og eins bróðir
minn og frændi sem spilar á
trommur og svo er bassaleikarinn ættaður frá Ísafirði“,
segir Kolbrún Eva.
„Já ég er eini sem er ekki að
vestan í hljómsveitinni“, skýtur Haraldur að.
– Hve lengi hefur Myst verið starfandi?
„Við höfum verið að í fjögur
ár, en í fyrstu voru það bara
við hjónin. Hljómsveitin var
sett saman til þess að fylgja
disknum eftir. Við hjónin
semjum allt sjálf fyrir utan
eitt lag sem bróðir minn samdi“,
segir Kolbrún Eva.
– Hvernig tónlist er að finna

á disknum.
„Það er popp, rólegt popp
myndi ég segja. Mest eru þetta
ballöður. Það er eitt íslenskt
lag en restin er á ensku“, segir
Haraldur en það er einmitt íslenska lagið Eilíft líf sem fengið hefur einna mesta spilun í
útvarpi ásamt þekktasta lagi
hljómsveitarinnar Here for
you. Þess má geta að Eilíft líf
var samið til minningar um
bróður Kolbrúnar Evu, Ágúst
Sverri Viktorsson, sem lést á
barnsaldri.
„Smekkleysa gaf diskinn út
en tónlistarmennirnir Jón Ólafsson, Friðrik Sturla Sturluson, Guðmundur Pétursson og
Jóhann Hjörleifsson komu
okkur til aðstoðar og spiluðu
undir lagið Here for you, Take
me with you og íslenska lagið
Eilíft líf. Svo sá Arnar Guðjónsson, gítarleikari og söngvari, um upptökustjórn“, segir
Haraldur.
– Hver er svo stefnan hjá
Myst?
„Við ætlum að vera dugleg
að auglýsa diskinn núna og

Plötuumslag „Take me with you“.
næst á dagskrá er að halda
útgáfutónleika í Reykjavík
líka“, segir Kolbrún Eva.
„Það skiptir bara mestu að
hafa gaman að þessu, eins
gaman og maður getur. Það er
aðalatriðið“, segir Haraldur og
Kolbrún Eva tekur undir það
með honum.
– Hafið þið alltaf haft gaman að tónlist?

„Já við kynntumst í gegnum
tónlistina og spiluðum meira
að segja í eigin brúðkaupi.
Svo að tónlistin hefur verið
gegnum gangandi í gegnum
allt okkar samband“, segir
Haraldur. Blaðamaður óskaði
þeim gæfu og gengis í framtíðinni og hjónakornin héldu
áfram með undirbúning fyrir
útgáfutónleikana.
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Styrkti Úlfssjóð um kvart milljón

Helgarveðrið

Minningarsjóði Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði um Úlf Gunnarsson var
á dögunum færð stór peningagjöf til minningar um Hildi Svövu Jordan.
Hildur Svava var flugfreyja, fædd árið 1947 og alin upp á Ísafirði. Á
vefsíðu Fjórðungssjúkrahússins segir að hún hafi alltaf haft sterkar
taugar til bæjarins og oft heimsótt hann eftir að hún hleypti heimdraganum. Hún lést af slysförum aðeins fimmtug að aldri. Gjöfin í
Úlfssjóð var gefin af Hönnu Sigurðardóttur móðursystur Hildar.

Horfur á föstudag: Minnkandi suðvestanátt og skúrir, og
áfram bjart Austanlands, en snýst í suðaustanátt suðaustanlands með rigningu. Horfur á laugardag: Lítur út fyrir
vestanátt með skúrum, en áfram þurru og hlýju veðri
austanlands. Horfur á sunnudag: Lítur út fyrir vestanátt
með skúrum, en áfram þurru og hlýju veðri austanlands.

Námið mitt!
Jóhann Frímann Rúnarsson
útskrifaðist frá Menntaskólanum á Ísafirði í vor og ætlar
að fara í Háskóla Íslands í
haust.
–Hvað ertu að fara að læra?
„Ég er að fara á fyrsta ár í
líffræði.“
–Hvers vegna valdirðu líffræðina?
„Mig hefur alltaf langað til
þess að prófa að fara í líffræði
og held að ég vilji starfa á
þessu sviði þegar ég verð eldri.
Ég hef reyndar mikinn áhuga
á að fara í eitthvað heilbrigðiseða læknistengt og þá er líffræðin góður grunnur í það.“
–Hefurðu þá hugsað þér að
fara í læknisfræði seinna
meir?
„Já, jafnvel, ég mun væntanlega skoða það á næsta ári.“
–Hvernig er líffræðináminu
háttað?
„Fyrstu önnina fer ég í dýrafræði, lífmælingar, efnafræði
og grasafræði.“
–Hvað finnst þér mest spennandi við námið?
„Ég hlakka til að spreyta
mig á þessu verklega. Ég hef
mestan áhuga á dýrafræðinni
af fögunum sem ég fer í, í

Sælkeri vikunnar er Helga Guðný
Kristjánsdóttir í Súgandafirði

Pickles sneiðar
og skyr desert

haust, og er sérstaklega spenntur fyrir því að fá að kryfja.
Maður fékk ekki mikið að
prufa þannig lagað í menntaskóla. Það verður gaman að
sérhæfa sig meira í því sem
maður hefur áhuga á.“

–Telurðu grunninn sem þú
hefur úr Menntaskólanum á
Ísafirði duga þér í háskóla?
„Ég er sannfærður um það.“
–Hvernig tilfinningu ertu
með fyrir Háskóla Íslands?
„Ég er dálítið kvíðinn, sér-

staklega að fara í öðruvísi
skólakerfi en ég er vanur, en
þetta verður örugglega gaman.
Ég er búinn að útvega mér
húsnæði í bænum, komst ekki
inn á stúdentagarðana og er
því að leigja úti í bæ.“

Námið mitt!
Tinna Hermannsdóttir er 21
árs Ísafjarðarmær sem útskrifaðist frá Menntaskólanum á
Ísafirði vorið 2006. Hún er
nú í Háskólanum á Akureyri.
„Ég er að læra til kennara í
HA. Þetta er þriggja ára nám
og ég er að hefja annað árið í
haust. Að náminu loknu hef
ég réttindi til að kenna í grunnskólum landsins.“
–Ertu að læra á einhverju
ákveðnu sviði?
„Ég er á yngri barna sviði
með íslensku ívafi. Við fengum reyndar ekki að velja sviðið sjálf þar sem við erum svo
fá í bekknum.“
–Hvernig líkar þér námið?
„Mér finnst þetta rosalega
skemmtilegt. Námið er fjölbreytt og það er mjög góður
andi í bekknum. Við erum fá
og orðin góðir vinir.“
–Eru margir á þínum aldri í
náminu?
„Þetta er fólk á öllum aldri.
Flestir eru mjög virkir í félagslífinu í skólanum.“
–Hvernig er að vera í Háskólanum á Akureyri?
„Þetta er skemmtilegur
skóli. Félagslífið er mikið og
ég er að sjálfsögðu búin að

Sælkeri vikunnar býður upp
á Picklessneiðar sem eru
bragðgóðar lambakótelettur
sem smurðar eru með pickles
og fleira góðgæti og bakaðar í
ofni. Í eftirrétt býður Helga
upp á skyrdesert og segir hún
að nú sé tilvalið að nota bláber
eða aðalbláber, þar sem allt er
svart af þeim, og nota skyr án
bragðefna.
Picklessneiðar
Lambakótelettur eða lambalærissneiðar.
Pipar
Salt
Smjör
1 matskeið pickles á hverja
sneið
1 matskeið sætt sinnep á
hverja sneið
Rifinn ostur.
Hitið ofninn í 225°c. Kjötið
piprað ,smjörið brætt á pönnu

og kjötið brúnað á báðum
hliðum. Lagt í eldfast mót,
saltað,sinnepi og pickles smurt
yfir. Að lokum er rifnum osti
stráð yfir. Bakað í 10-15 mín.
Meðlæti: soðnar kartöflur og
ferskt grænmeti, t.d.gúrkur
,tómatar, kínakál og paprika.
Skyrdesert
1 dós jarðarberjaskyr
1 marensbotn
½ l þeyttur rjómi.
Fersk jarðarber
Skyrið er hrært stutta stund
í hrærivél (verður léttara),
marensinn brotinn í bita,
rjóminn þeyttur. Öllu blandað
varlega saman með sleif.
Skreytt með ferskum jarðarberjum. Gott að láta bíða í 10
mín.
Ég skora á tengdamömmu
Guðrúnu Fannýju Björnsdóttur á Suðureyri.

Giftingarhringurinn fór í sjóinn

troða mér í það, komin í
skemmtinefnd.“
–Kanntu vel við þig á Akureyri?
„Já, það er æðislegt að búa
hér. Ég bjó hér eina önn í
menntaskóla og varð þá eigin-

lega ástfangin af bænum. Það
kom því ekki annað til greina
en að koma hingað eftir útskrift,
hugurinn stefndi ekki suður.“
–Stefnir þú á að kenna strax
eftir útskrift?
„Mig langar að mennta mig

aðeins meira eftir þetta nám.
Fara jafnvel eitthvert út í
skóla. Ég hef til dæmis mikinn
áhuga á sagnfræði. En eftir
það stefni ég á að kenna, jafnvel á Ísafirði, það kemur alveg
til greina.

Það varð uppi fótur um fit í
Súðavíkurhöfn þegar giftingarhringur varð sjónum að
bráð. Forsaga málsins er sú
að Birgitta Birgisdóttir leikkona og Örvar Smárason í
hljómsveitinni Múm giftu sig
í Súðavíkurkirkju um þar síðustu helgi. Að athöfn lokinni
fór brúðguminn niður að höfn
til að veiða í soðið en ekki
vildi betur til en svo að hringurinn sem Birgitta hafði rétt
lokið við að koma upp á fingur
hans rann af og út í sjó. Menn
reyndu að finna til köfunargræjur handa brúðgumanum
sem stökk í félagi við aðra út
í sjó búinn sundgleraugum og
reyndi að kafa á eftir hringnum. Hann hafði þó ekki erindi
sem erfiði og hringurinn liggur því á hafsbotni.

Birgitta sem er stödd í brúðkaupsferð ásamt Örvari í Búlgaríu sagði í samtali við Vísi
að þeim þyki atvikið mjög
hlægilegt eftir á og að þetta
verði góð saga til að segja
börnum og barnabörnum. Þau
hjónin eiga bæði ættir að rekja
til Vestfjarða og þeim þykir í
raun mjög vænt um að vita af
hringnum þar. Hjónin búa þó
svo vel að vinkona þeirra
smíðaði hringana og Örvar
mun því von bráðar fá nýjan
hring til að bera. – thelma@bb.is

